
Danmarks største uafhængige brugerblad om psykiatri

Nr .81
marts 2012
pris: 30,- 
eller hvad d

u har

40 sider om livet, grænsen og ufornuften

Efter Breivik: Diagnoser til diskussion.
Side 7-13

EN AF OS?



»Jeg er faktisk dybt imponeret over kvaliteten – både indhold og layout. 
Jeg taler med mange og vil meget bidrage til at udvide kendskabet, 

hvor jeg kommer frem. Det er jo rystende læsning, men nødvendigt og 
skammeligt at vide, at man skærer så meget på netop dette område.«

Tine Bryld, socialrådgiver, i mail til Outsideren juli 2010 

»Som ansat indenfor psykiatrien synes jeg, det har været inspirerende at 
læse Outsideren. På fortrinlig og enestående vis varetager I den meget 
væsentlige opgave, det er at give et nuanceret indblik i, hvordan det 

opleves at være patient indenfor dette system. Det kan vi lære meget af.«
Mette Ødegaard Nielsen, læge, i mail til Outsideren, november 2011

»Det er sgu et flot blad, I laver! Professionelt udseende, følsomt 
og vigtigt indhold, der giver os herude et unik indblik.«

Peter Øvig Knudsen, forfatter, i mail til Outsideren, januar 2012
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Side 12:

Kan du gætte, 
hvad jeg er?
En personlig fortælling 
om at lede efter sin sygdom

Side 16:

Frihed på samfundets kant
Op mod to millioner danskere lever på overførsels-
indkomst. Men er man fri, når der ikke er noget, man skal? 

Side 22:

Livet er, som livet er
Bertel Haarder skriver om et elskeligt væsen

HVEM ER VI? Outsideren er Danmarks største brugerblad om psykiatri, og 100 % uafhængigt af 

politiske, religiøse og økonomiske interesser. Vi tager imod penge fra (næsten) alle, der har lyst til 

at give os nogle – det er ganske enkelt forudsætningen for at vi kan udkomme - men det påvirker 

ikke på nogen måde indholdet. At skrive som vi vil, det er selve grundlaget for dette blad, som det 

også fremgår af vores etiske regelsæt, som du kan findes på Outsideren.dk. 

Outsideren udkom første gang for 17 år siden og bliver i dag lavet på frivillig basis 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 forestillingerne 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.

Og så er du naturligvis velkommen til at tegne abonnement på os 

– priserne kan du finde i kolofonen til venstre.

VI VED HVOR SKOEN TRYKKER#81

Vigtigt!
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”Det lader til, at der er enkæmpe gruppe, som lider underat være frisat - sjovt nok.”
Nis Bjarnhof, filosof.
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fanden,For
Jens!

Illustration: Lais Christensen



Personlig eassy af Jens Rønn

J eg hører sjældent musik, ja det er ikke 
mange gange i mit liv, jeg har hørt en cd fra 
ende til anden.   Men så sker det alligevel, 

at jeg bliver ramt af en trang til at sætte musik på, 
især i situationer, hvor jeg har brug for at falde 
ned og finde ro. Problemet med mig er bare, at 
jeg er sådan en type, der skal ret langt ud, før jeg 
indser at jeg har behov for at falde ned. Eller må-
ske snarere langt væk, som for eksempel helt til 
Istanbul…

Sagen er, at jeg har skrevet universitetsspeciale 
om den kurdiske minoritetsgruppe i Tyrkiet og i 
den forbindelse endte med at bosætte mig i netop 
Istanbul for at færdiggøre mit arbejde på bedste 
vis. Jeg kendte byen i forvejen, for jeg havde tidli-
gere boet der som et led i min statskundskabsud-
dannelse på Århus Universitet, og jeg var kommet 
til at elske den af hele mit hjerte. 

Da jeg ankom til Istanbul i sidste omgang, hav-
de jeg ikke helt styr på, hvad jeg præcist ville skri-
ve om endnu, men jeg tænkte, at det jo bare var 
detaljer, der nok skulle falde på plads. Jeg boede 
i en lejlighed, som jeg delte med en østrigsk pige 
(som i øvrigt var superdejlig) og ret hurtigt kom 
jeg i kontakt med nogle mennesker med indsigt i 
den problematik, jeg lavede speciale om, uden at 
det dog stod mig helt klart, hvad jeg skulle snakke 
med dem om   

Så en dag får jeg den ide, at jeg vil til hoved-
staden Ankara og lave interviews med nogle em-
bedsmænd. Jeg får aftalerne på plads og er klar til 

at tage af sted på den 500 kilometer lange rejse. 
Men dagen før afgangen begynder det hele at 
køre totalt rundt i hovedet, og pludseligt tænker 
jeg; ”Jens, for fanden, du skal da ikke til Ankara, 
du orker det ikke!”.    

Jeg kan huske, at jeg om aftenen sætter en cd 
på anlægget og går rundt i lejligheden, mens to-
nerne flyder ud, og det ender med, at jeg begyn-
der at græde. Hulke faktisk. Taknemlig over, at 
jeg er sluppet ud af den boble, jeg har levet i så 
længe, og som nær havde bragt mig til Ankara. 
Taknemlig over at jeg nu er ved at falde ned og 
at jeg pludselig kan mærke mig selv igen.   

Den aften hører jeg mange cd’er fra ende til 
anden. 

      
Et helvede at stå op
Den historie har efterhånden en del år på ba-
gen. Men her forleden januaraften i 2012 lyt-
tede jeg så igen til en masse musik.

Forhistorien var, at jeg i efteråret havde 
fået tildelt et års revalidering og som led i det 
været i en måneds praktik i den venstreorien-
terede politiske tænketank Cevea. Praktikken 
gik så godt, at chefen og jeg efterfølgende gav 
hinanden håndslag på, at jeg skulle starte i et 
års revalideringsforløb den 16. januar (som 
var det tidligste jeg kunne starte, fordi kom-
munen først skulle have klaret papirarbej-
det).  Indtil da - blev chefen og jeg enige om 
- kunne jeg komme der sådan lidt uofficielt 
for at lære mit fremtidige job at kender. Så 
langt, så godt!

Mine første ”uofficielle” uger på arbejdet 
går fint. Og nytårsaftensdag tager jeg så den 
beslutning at optrappe min nedtrapning af 
medicinen Serequel.  - Slut med 
Serequel i det nye år, siger jeg FortsÆttes næste side
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til mig selv, slut med den medicin, der 
har gjort det til et helvede at stå op om 
morgenen, lige siden jeg blev udskrevet 

fra psykiatrisk hospital for otte måneder siden. 
Uden den vil altid være nemmere, uden den vil 
tingene ikke være så tunge. Sådan tænker jeg, 
og efterfølgende får jeg da også på sin vis mine 
drømme opfyldt, fordi jeg uden Sereqeul nu 
pludselig vågner klokken seks om morgenen 
den 1. januar og har lyst til stå op, selvom jeg 
gik i seng klokken tre nytårsnat. Kort inde i det 
nye år får jeg også noget feber og bliver lidt 
influenzasyg, men har alligevel lyst til at stå 
tidligt op, selvom jeg føler mig totalt groggy. 
Underligt! Jeg begynder igen på jobbet i det 
nye år, og det går egentligt okay. Jeg roder vi-
dere med noget blog, som jeg begyndte på før 
jul.  Siger ja til at lave et interview og en arti-
kel. Lidt stor opgave, måske, men spændende. 
Dagene går og jeg får da også sovet noget, i 
hvert fald lidt. 

Natten imellem den 9. og 10. januar be-
gynder det at suse rundt i hele hovedet. Jeg 
kan slet ikke sove. Jeg får tanken - du skal da 
ikke lave det interview, som du har sagt ja til. 
Da beslutningen er truffet, kan jeg mærke, 
at det letter for mit hoved. Om tirsdagen på 

arbejde siger jeg til 
morgenmødet, at jeg 
ikke kan lave det in-
terview, fordi jeg er 
ved at trappe ned i 
noget medicin og at 
jeg derfor er noget 
skrøbelig. Jeg siger 
også til mine kolle-
ger omkring bordet, 
at jeg er maniode-
pressiv. Det er lidt 
angstprovokerende 
at sige (kun chefen 
ved det allerede), 

men for fanden, de andre ved jo godt, at 
jeg fejler et eller andet, så hvorfor ikke sige 
det som det er. I løbet af dagen sejler det 
rundt i mit hoved. Jeg kan ikke koncentrere 
mig om noget, ikke en gang at deltage i en 
samtale. Jeg flygter derfor i hast fra arbejdet 
allerede klokken et.  Om aftenen går jeg i 
biografen med en ven, det går okay. Men da 
jeg kommer hjem for mig selv i lænestolen i 
stilheden, kan jeg mærke at det suser rundt 
i hovedet. Jeg sover ikke den nat. 

    

Og tårerne triller
Dagen efter sender jeg en mail til arbejde, hvor 
jeg skriver, at jeg holder fri, indtil jeg starter of-
ficielt den 16. januar. Derefter tager jeg et smut 
forbi den psykiatriske skadestue. Lægen, jeg 
kommer til at tale med, siger at jeg ikke er ved 
at blive syg igen, men at jeg bare panikker, fordi 
jeg i lidt for hurtig grad har fået mere energi. Tag 
det roligt, så skal det nok falde til ro, siger hun. 
Og begynd at tag Serequel, siger hun også. Jeg 
er enig! Jeg vil tage Serequel resten af mit liv. 
Om eftermiddagen går jeg rundt i Fælledparken 
og Assistents Kirkegården. Jeg sidder vel på alle 
de bænke, der er der, og bare glor ud i luften, 
inden jeg går videre til den næste bænk. Det er 
min måde at falde ned på. Da jeg kommer hjem, 
hører jeg, at der er en besked på telefonsvareren 
fra min sagsbehandler. Hun siger, at jeg først kan 
starte den 23. januar, altså en uge senere end 
oprindeligt planlagt, fordi papirarbejdet ikke er 
gået igennem endnu. Jeg tænker, at det måske 
er gud, der holder hånden under mig. Gud har 
tænkt, at Jens, han skal lige have en uge mere 
til at falde ned på, til at få medicinen i orden, 
til at komme i balance, inden jeg starter rigtigt 
i arbejde.

Om aftenen sætter jeg noget musik på anlæg-
get. Hører Vivaldis ”De 4 årstider” en masse gan-
ge. Jeg går rundt i stuen. Hører mit hjerte banke. 
Registrerer en susen i hovedet. Lytter til tonerne 
fra anlægget. Og mærker mine tårer trille lige så 
langsomt ned af kinderne.       

Jens Rønn skrev i starten af sit specialeophold 
i Tyrkiet på en blog. Den kan læses på  www.
rxnnityrkiet.blogspot.com. Idag er han i 
fuld gang med sit revalideringsforløb hos 
den venstreorienterede tænketank Cevea, 
startende med 20 timer om ugen. Ifølge Jens 
Rønn selv pusler han for tiden kun lidt med 
tanken om at trappe sig helt ud af Serequel…

Fortsat fra forrige side

”Jeg siger også til mine 
kolleger omkring bordet, 
at jeg er maniodepressiv. 

Det er lidt angst-
provokerende at sige (kun 
chefen ved det allerede), 
men for pokker, de andre 
ved jo godt, at jeg fejler 

et eller andet, så hvorfor 
ikke sige det som det er…”
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"I sagen om Anders Behring 
Breivik er psykiatriens 

begrænsninger blevet meget 
synlige. Det, der før lignede 

en videnskab, der kunne 
omfavne hele verdenen med 

præcise objektive diagnoser, 
har vist sig, at være noget 

helt andet."

Diagnoser til debat
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I Breivik-sagen har 
psykiaterne virkelig 
smøget ærmerne op

Illustration: Jakob Tolstrup



FortsÆttes på side 36
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Kommentar af Klavs Serup Rasmussen, 
ansvarshavende redaktør

D et var mildt sagt med forbløffelse, vi på Outsi-
derens redaktion den 29. november 2011 hørte 
nyheden. At de to norske retspsykiatere Torgeir 

Husby og Synne Sørheim havde forsynet Anders Behring 
Breivik med diagnosen paranoid skizofreni.

På en redaktion som Outsideren, der indgående ken-
der de typiske træk ved galskab, har det aldrig været ind-
lysende, hvorfor psykiatrien skulle blandes ind i en sag 
om en mand, der i årevis planlagde en terrorhandling, 
udførte den i primtetime sendetid, og derefter begyndte 
at propagandere for et højreradikalt politisk budskab.

Den særlige situation
Men en ting er, hvad vi synes. Det interessante i sagen 
om Anders Breivik, der den 22. juli 2011 var skyld i at 77 
mennesker døde, er at mange andre heller ikke var enige 
i Torgeir Husbys og Synne Sørheims vurdering. 

Normalt er psykiatrien en slags endelig grænse for 
hvad et samfund forholder sig til. Kobles en person til 
psykiatrien, trækker samfundet sig. Vanvid er ikke noget 
et samfund gerne beskæftiger sig med.

Men i Breivik-sagen har den norske offentlighed insi-
steret på, at psykiatrien ikke bare kan få Breivik.  Bekym-
ringen over, om Breivik slipper for straf, har ændret spil-
lets regler. Og selvom hævn ikke er noget ædelt motiv, 
har det skabt den særlige situation, at psykiatrien ikke 
uden videre har kunnet modtage patienten og lukke dø-
ren ud til omverdenen.

For det andet er der opstået en historisk set unik dis-
kussion om, hvorvidt en nulevende person har fået den 
rette psykiatriske diagnose. Og om det overhovedet har 
været korrekt at give diagnosen. 

I den debat fylder det ikke meget, at Torgeir Husby 
og Synne Sørheim er to erfarne psykiatere. Lægefaglig 
autoritet plejer ellers at kunne lukke for de fleste diskus-
sioner, men ikke her. Samtidig er mange andre psykiatere 

begyndt at kritisere Torgeir Husby og Synne Sørheim, i 
stedet for at gøre fælles front og forsvare psykiatriens 
arbejdsmetoder med slagkraftige argumenter. 

Psykiatrien smøger ærmerne op… og slås
Sagen i Norge er efterhånden holdt op med at handle 
om Breivik, og handler nu om hvad man skal kalde ham. 
Og psykiatrien, der før Breivik fremstod som et fag med 
sin egen professionalisme og videnskabelighed, ligner 
nu mest af alt en række læger, der hver går rundt og 
synes sit, alt afhængig af hvor gamle de er, hvor de er 
opvokset og om de er strikse.

For hver dag, der er gået siden den 
22. juli 2011, er det blevet stadig mere 
tydeligt, at psykiatrien ikke har noget 
instrument, der objektivt måler en eller 
anden form for fakta. Arbejdsinstrumen-
tet forbliver, hvad den enkelte psykiater 
synes om dèt, et andet menneske siger 
og gør. 

Torgeir Husbys og Synne Sørheims 
mentalundersøgelse af Anders Beh-
ring Breivik blev offentliggjort den 29. 
november 2011, og baserer sig på 13 
samtaler over fire måneder. Læser man 
den 243 sider lange rapport, forekom-
mer mange af de ting, der bliver sagt, indlysende 
vanvittige. Men samtidig har Anders Breivik udtalt, 
at han bestræbte sig på at virke så sindssyg som 
muligt. Og så er der de mange års planlægning af 
terrorhandlingen og Breiviks forskruede selvisce-
nesættelse. Forvirringen omkring Breiviks mentale 
tilstand er forståelig, og netop derfor var denne 
sag psykiatriens store chance for at vise, at den 
præcist kan afgøre, om et menneske er sindssyg.

Psykiatrien har i stedet lavet en historisk ma-
veplasker, der på bedste vis forklarer, hvorfor så 
mange psykiatere vier de-
res liv til at undersøge ting 
som dopaminbalancen, DNA 

En mening med galskaben?Den 16. april begynder retssagen mod Anders Behring Breivik. 
Psykiatrien har haft en uvant hovedrolle i hele forløbet siden 
terrorhandlingerne sidste sommer, men det der var psykiatriens 
store chance for at demonstrere sine metoders videnskabelighed, 
er endt i et gevaldigt hundeslagsmål imellem forskellige 
psykiatere. Uanset hvad diskussionen om diagnoserne lander på, er 
spørgsmålet hvor meget klogere den gjorde os.

“Vi ønsker at tage 
magten i Europa 
inden for 60 år. Jeg 
er kommandør for den 
norske gren af Europas 
Tempelriddere, der blev 
oprettet i 2002 i London 
med delegater fra 12 
lande” sagde Anders 
Behring Breivik til 
politiforhøret den 22. 
juli 2011.
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Af Nis Bjarnhof, bestyrelsesmedlem 
i foreningen Outsideren

A lle moderne mennesker er på den 
ene eller den anden måde konfronte-
ret med diagnoser; fra for højt blod-

tryk, forkølelse og fodsvamp til overvægt. Men 
så er der også nogen, der lever med en helt 
anden slags diagnoser, diagnoser, ikke på fy-
siske fortrædeligheder, men på psykiske lidel-
ser; depression, skizofreni, boarderline, angst 
osv. osv. Men hvad er en diagnose? Hvad be-
tyder den og især: hvad betyder den ikke. 

De mest udbredte diagnoser, somatiske 
diagnoser, henviser til årsager til fysiske pro-
blemer: Det kan være at mit blodtryk er for 
højt, hvilket kan være årsag til en lang række 
problemer. Diagnosen fraktur, henviser til, 
at noget er brækket, hvilket igen kan give 
en lang række problemer. Kort sagt, soma-
tiske diagnoser henviser til årsager for mu-
lige eller aktuelle problemer.

Men dette, henvisningen til en årsag, 
det mest afgørende træk ved somatiske 
diagnoser, gælder ikke for de psykiatriske 
diagnoser. Disse er nemlig ikke baseret på 
kendskab til årsager, men på symptomer. 
Et symptom er noget, der viser sig i ad-
færden, men som man ikke nødvendigvis 
kender årsagen til. I mindst 100 år har der 
således været diskussioner blandt fagfolk, 
om det nu var samfundet, den individu-
elle psyke eller kroppen, der var årsag 
til psykiske lidelser. Da man ikke kunne 

blive enige og mange psykiske lidelsers årsag sta-
dig er helt ubekendte, besluttede man i 1980 med 
diagnosemanualen DSM-3 at gå væk fra årsager, 
over til symptomer. 

      
Hvad har det af betydning for folk, der får psy-
kiatriske diagnoser, om de henviser til årsager el-
ler symptomer? Jo, faktisk gør det en verden til 
forskel. Det betyder nemlig, at man med fx diag-
nosen skizofreni, ikke ved hvorfor man udviser de 
symptomer. 

Det er der ikke mange der tænker på. Ofte, alt 
alt alt for ofte, tror man at kende årsagen til en 
persons adfærd, når man får at vide, at han el-
ler hun er skizofren, deprimeret eller borderline. 
En går og snakker med nogle stemmer, som ingen 
andre kan høre, en anden er nedtrykt igennem en 
længere periode, en tredje har svært ved at sidde 
stille og koncentrere sig. Måske får de også nogen 
piller, der skal afhjælpe symptomerne. Andre folk 
kan så finde på at sige til sig selv: han taler med 
stemmer fordi han er skizofren, hun er nedtrykt 
fordi hun er deprimeret, han kan ikke sidde stille 
fordi han har ADHD. Men det er forkert: at have 
de diagnoser siger ikke noget om, hvorfor man 
har de symptomer, kun at man har dem – eller 
havde dem, sidst man snakkede med en psykiater. 
At bruge psykiatriske diagnoser som forklaringer 
på adfærd, er som at sige, at han har en hat på, 
fordi han er en hattebærer – det er ikke nogen 
forklaring, bare en gentagelse, en cirkelslutning, 
en kortslutning. Det er ikke at kende gøre forskel 
mellem somatiske og psykiatriske diagnoser.

At diagnoser ikke er forklaringer, betyder dog 
ikke, at der ikke er nogen forklaring. Men at tro at 
man forstår folks adfærd, hvorfor de gør som de 
gør, alene ved at putte en psykiatrisk diagnose på 
den, er simpelthen forkert – så lad os alle stoppe 
med det..       

Niels Bjarnhof er 29 år gammel, bosat i Køben-
havn og uddannet som filosof ved Københavns 
Universitet.

kortslutning”De siger ikke noget om, 
hvorfor man har symptomerne, 
kun at man har dem - eller 
rettere havde dem, sidst man 
snakkede med en psykiater...”

Diagnoser til debat:



Julie Feilberg på Outsiderens hjemmeside. 
Hendes kommentar kan læses i sin fulde længde 
på outsideren.dk, hvor man også kan finde en række 
andre indlæg om Breivik og diagnoserne.
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kortslutning
”Terrorhandlinger spreder frygt 
og får folk til at trykke sig. 

Det var formodentlig også det, Breivik 
ville opnå. Men den frygt, afsky 
og modvilje bliver udvidet til også 
at omfatte fuldstændig harmløse 
mennesker, som pga. visse mentale 
problemer har fået stillet samme 
diagnose som Breivik nu har. 

Og hvor efterlader det os, som 
gerne vil have de sindslidende 
tilbage i det normale samfund og på 
arbejdsmarkedet, på lige vilkår med 
alle “normale” mennesker. 

Vores kamp er nu mere end nogensinde 
en kamp op ad bakke.”

På bloggen: 
Efter Breivik



14 #81 marts 2012  

- Den eneste måde at overleve i ghettoen -
  er med de rigtige håndtegn...

Mads Heje.dk



15 #81 marts 2012

- Den eneste måde at overleve i ghettoen -
  er med de rigtige håndtegn...

Mads Heje.dk



1,9 millioner danskere har 
formelt set ikke andet 
end fritid – de lever på 
en af velfærdssamfundets 
overførselsindkomster; 
førtidspension, syge-
dagpenge, kontanthjælp 
og efterløn. 

Friheden 
på samfundets

kant
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Filosof Nis Bjarnhof og førtidspensionist Julie Feilberg 
varmer op til mailudveksling om fritid vs frihed.

FortsÆttes næste side

Foto: Jette Nielsen

I denne mail-udveksling mellem førtids-pensionist Julie 
Feilberg og filosof Nis Bjarnhof, forsøger de med eksempler fra 
hverdagen at komme lidt tættere på, om man egentlig er fri, når 
der ikke er noget man skal.

Men er fritid det samme som frihed? Og er det 

frihed, når det eneste krav der stilles til et 

menneske, er ikke at lave for meget ballade?
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Julie Feilberg:

S om den tyske filosof Immanuel Kant 
(1724-1804) sagde, kan man først opnå 
frihed ved at have levet under tvang 

og disciplin. Det frie menneske er nødvendig-
vis et rationelt individ, styret af en overord-
net moralsk orden. Han er underlagt sin egen 
forstand med hvilken han har accepteret 
den moralske lov og ud fra den handler han 
frit i forhold til sin egen samvittighed. Han 
handler ikke ud fra tvang, frygt eller i håb 
om en belønning. Det a-moralske menneske 
som handler efter sine lidenskaber eller frygt 
ikke frit i Kants forstand. Han lever ikke efter 
sin moral, men efter naturen eller en anden 
stærkere magt. Sådan et menneske har søgt 
tilflugt i slaveri. 

Jeg vil vove at påstå, at jeg er et frit indi-
vid i den betydning, for jeg lever efter mine 
egne principper, har min forstands fulde 
brug og fordi jeg følger nogle moralske love 
som jeg også selv går ind for. Jeg lever hver-
ken i frygt eller under tvang, er heller ikke 
styret af lidenskaber eller følelser. Sådan 
skulle det gerne være for alle voksne men-
nesker.

Men folk er jo vidt forskellige, det kan 
man ikke komme udenom. 

Mange førtidspensionister føler at de 
er blevet kasseret at samfundet, kørt ud 
på et sidespor, hvor der ikke er nogen der 
har brug for dem. Deres sociale netværk 
er måske mere spinkelt end de bryder sig 
om, og de savner noget at stå op til. Og 
ja sådan er det også i mit tilfælde, men 
det er flere år siden det er holdt op med 
at gå mig på. Men de fleste på pension er 
ikke nået dertil. En bestemt type men-
neske, som de fleste nok tilhører, har 
brug for struktur på deres hverdag, for 
at få identitet gennem det de laver, li-
gesom normale mennesker får identitet 
gennem deres job eller den uddannelse 
de går på, de har også brug for at tilhø-
re en samfundsgruppe, have nogle de 
kan identificere sig med, nære sociale 
relationer: venskaber og parforhold. 
Det er ofte det der mangler hos en før-
tidspensionist, de har i kraft af deres 
sygdom meget svært ved at finde et 
ståsted på arbejdsmarkedet, de har 
svært ved at opretholde forbindelse 
til andre mennesker.

Det som jeg opfatter som virkelig 

frihed, det er at man ikke skal leve op til andres 
krav og forventninger, at man ikke skal stræbe 
for at opnå en eller anden belønning eller skal 
gå ud af sin bane for at få andre til at kunne lide 
en. Og det er det jeg er fri for. Jeg er fri til at sejle 
min helt egen sø, alt efter hvad jeg selv anser for 
rigtigt og rimeligt..

Nis Bjarnhof:

N u kan der jo findes forskellige former 
for forpligtelser. Man kunne måske 
kalde dem negative og positive. De ne-

gative vil sige, at der er nogle ting, som man er 
forpligtet til, ikke at gøre overfor andre; at slå, 
voldtage, stjæle, myrde, brænde dem osv. Det 
virker ikke som om du tager afstand fra disse 
forpligtelser. 

Men der er også positive forpligtelser, for-
pligtelser til aktivt at gøre noget for andre. Det 
kunne fx være dem som forældre har overfor 
deres børn, borgere overfor staten, ægtefæller 
overfor hinanden osv. Det virker som om det er 
disse, du gerne vil gøre op med og sige, at dem 
kan man ikke alene klare sig uden, det er bedst 
at være fri for dem. 

Kant ville så mene – tror jeg i hvert fald – at 
det kun er ved at være underlagt også en lang 
række positive forpligtelser, at man kan være 
fri. Derfor ville han spørge dig, om du kan ville, 
at alle skulle leve uden positive forpligtelser. 
Kun hvis man kan ville, at den regel man lever 
efter, også skulle gælde for alle andre, opfatter 
man sig selv som et fornuftigt, dvs. et frit væ-
sen, der er lige med alle andre.

Julie Feilberg:

J eg har brugt nogle dage i mine mange 
ledige stunder at vende og dreje mit 
syn på personlig frihed og menneskets 

pligter i tilværelsen. Sådan som jeg forstår din 
fortolkning af Kant, så er det sådan at man skal 
leve og opføre sig på en måde, som man forven-
ter at alle andre også skal opføre sig.

Mit problem med Kant, og så mange andre af 
de store filosoffer, er at de taler meget om den 
menneskelige natur, hvad mennesket er for at 
væsen og hvad dets plads og rolle er i naturens 
orden. Som om mennesket som art kan passe 
ned i en bestemt kasse, at mennesker grundlæg-
gende og fra naturens hånd er stort set ens.

Når mennesker er forskellige og har vidt for-
skellige vilkår og ressourcer i tilværelsen, bør 
man så ikke differentiere sit syn på personlig 
frihed, ansvar for sine medmennesker og plig-

Fortsat fra forrige side
Mail-udveksling

Friheden 
på samfundets
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ter overfor samfundet, alt efter den situation 
den enkelte står i. Jeg betragter mig selv som 
et frigjort, ansvarligt menneske på mine egne 
præmisser. Nej jeg forventer ikke at alle andre 
skal leve som jeg gør, for at jeg kan betragte 
dem, som også frie, ansvarlige individer, for 
deres tanker, følelser, ambitioner, drømme og 
værdier er jo helt anderledes end mine.

Jeg vil give dig ret i, at der er noget meget 
frigørende i at påtage sig ansvaret ikke bare for 
sig selv, men også for sine egne og det samfund 
vi er en del af. Er man i en situation, hvor man 
ikke er i stand til at gøre noget for sine om-
givelser, påtage sig et ansvar, ikke har nogle 
handlefrihed, ja så er det klart at man føler sig 
fastlåst og ikke oplever nogen personlig frihed. 
Der er her det psykiatriske aspekt kommer ind; 
for man må gøre undtagelser for folk, som er 
eller har været alvorligt syge. De kan ikke bare 
gå ud og realisere mange af ting, som man for-
venter af normale, velfungerende samfunds-
borgere. De er nødt til at finde friheden, fri-

gørelsen, frelsen og ansvaret for deres eget liv 
på et helt andet plan. En måde at gøre det på, 
som jeg har gjort, er at afvise og fravælge alt 
de som volder mange mennesker bryderier i 
det daglige: kæresteforhold, moderskab, nære 
sociale relationer. Alt det der kræver noget 
mere, følelsesmæssigt og menneskeligt af folk. 
Hvor andre der ikke havde min baggrund og 
mine problemer, ville synes at det var tomt, 
indholdsløst og ensomt, ja kedsommeligt og 
perspektivløst at leve som jeg gør.

Nis Bjarnhof:

D et er vildt, som du er villig til at 
bruge din egen historie og lægge 
den på bordet. Jeg synes også dine 

argumenter er meget sammenhængende – 
men alligevel har jeg jo et spørgsmål.

Først lidt til Kant: Det er selvfølgeligt 
rigtigt at alle de store filosoffer taler om en 
’menneskelig natur’ og det er også det de 
fleste tager anstød imod. Det kan 
der også være alt muligt grund FortsÆttes næste side

”Hvad er frihed egentlig? Frihed 
til at realisere sig selv, opnå sine 
ambitioner, sine drømme, sætte sit 
præg på samfundet, være noget for 
en masse mennesker omkring en? 
Eller frihed til at være ingenting, 
til at få lov til bare at få sit 
livsgrundlag serveret, som mig?”
– Julie Feilberg, førtidspensionist.

Illustration: Maiken Bang 19 #81 marts 2012



Friheden 
på samfundets

kant

til. Men lige for at præcisere lidt: han 
mener ikke at alle skal følge den samme regel, 
som at alle skal opføre sig ens; han mener ikke 
at alle skal leve i familier, gå på arbejde eller 
på anden måde være normale spidsborgere. 
Når han snakker om, at man skal følge en re-
gel, som man kan ville skulle live en almen 
lov, så betyder det nok snarere, at man kan 
ville, at andre i den samme situation, skulle 
gøre det samme. Selvom en, der er sund, rask 
og sprængfyldt med energi, fx mener at man 
skal arbejde, behøves han ikke at mene, at 
en anden, der f.eks er rigtig syg, også skal ar-
bejde. 

Jeg kan selv mærke, at jeg selv bliver lidt 
ør i hovedet af at finde ud af hvad Kant fak-
tisk mener. Så lad os droppe ham et øjeblik. 

 Det jeg studser over, det er, at du beskri-
ver din frihed så negativt; ikke negativt som 
i dårligt, men som i et fravær at alt muligt – 
alt det der belaster dig. Men er det virkeligt 

friheden fra alle disse 
ting, der gør at du føler 
dig fri? Der må da være 
et eller andet positivt, 
som du er frisat til. Et 
eller andet, som alt din 
frihed fra, tillader dig 
at gøre.

Det er i hvert fald 
en af grundene til, at 
jeg selv ser en ret tæt 
sammenhæng mellem 
frihed og fritid, fordi i 
min fritid kan jeg for-
følge min filosofi, som 
er det jeg helst vil. Det 
betyder også, at påtage 
mig de forpligtelser, 

der hører til det, som f.eks at læse de klassi-
ske filosoffer ret grundigt. Lige nu mangler 
jeg utroligt meget fritid, hvorfor jeg gene-
relt – i hvert fald for tiden – er lidt sur over 
at skulle tage på arbejde hele tiden. Derfor 
kunne jeg godt forestille mig, at jeg ville 
være friere, hvis jeg på en eller anden måde 
blev fritaget fra at skulle arbejde. Men det 
er ikke selve denne fritagelse, der gør mig 
fri, men det at jeg nu har muligheden for 
at gøre det vigtige for mig – nemlig at fi-
losofere.

Spørgsmålet er altså, så vidt jeg kan se, 
om den negative frihed er et mål i sig selv, 

eller om den kun har værdi, som et middel til 
en positiv frihed - som vel også indebærer at 
påtage sig nogen forpligtelser.

Mit indtryk er, at du ser det omvendt; som 
at at negativ frihed er en værdi i sig selv, uaf-
hængigt af om man har noget bestemt at bru-
ge sin frihed til. Er det rigtigt?

Jeg synes også den her diskussion er spæn-
dende på et mere alment plan. Så vidt jeg kan 
se, er der nemlig ikke særligt mange førtids-
pensionister, der føler sig særligt frie – måske 
tager jeg fejl – jeg spekulerer på, om det er 
fordi, at selvom de er fritaget for mange ting, 
f.eks arbejde, så har de svært ved at finde no-
get positivt at bruge deres frihed til. Det lader 
til, at der er en kæmpe gruppe, som lider un-
der at være frisat - sjovt nok.

Julie Feilberg:

J eg ikke rigtig om jeg ville, at alle mu-
lige andre i samme situation som mig, 
burde leve som mig. Jeg tror, at en mas-

se andre syge og uden arbejde ville synes, at 
mit liv var tomt. Det synes jeg også selv af og 
til, hvorfor jeg har påtaget mig et par andre 
ting, udover Outsideren. Også for at møde nog-
le flere mennesker. For det værste for mange 
førtidspensionister er manglen på et godt og 
solidt socialt netværk, snarere end det er fordi 
de vil ud og konkurrere på arbejdsmarkedet. 
For det har de fleste, der er endt på pension 
nok allerede opgivet.

Hvad er frihed egentlig? Frihed til at reali-
sere sig selv, opnå sine ambitioner, sine drøm-
me, sætte sit præg på samfundet, være noget 
for en masse mennesker omkring en? Eller fri-
hed til at være ingenting, til at få lov til bare at 
få sit livsgrundlag serveret, som mig? Enhvert 
normalt, rask, levedygtigt, yngre menneske 
ville nok sige, at det var det første efter at 
have tænkt over det i mere end fem minutter. 
Men måske er der en anden vej for de ander-
ledes tænkende. Dem som det ikke er blevet 
forundt at få mulighed for at realisere sig selv. 
De definerer frihed, og alt hvad der er forbun-
det med det, på en anden måde. Vi er nogle 
(ret få ganske vist), som bare bliver fuldstæn-
dig udmattede ved tanken om at tage en fle-
re-årig uddannelse, arbejde 9-5, komme hjem 
også tage os af børnene og ægtefællen. det er 
netop tid, oceaner af tid, til bare at være mig, 
at gå og hygge mig i min egen lille, mere el-
ler mindre selvskabte boble, det som jeg ville 
definere som min version af personlig frihed. 
Fx at kunne tilbringe lørdag aften derhjemme 
med en god bog, uden at der står en kæreste, 

”Så vidt jeg kan se, er der 
nemlig ikke særligt mange 

førtidspensionister, der 
føler sig særligt frie – jeg 

spekulerer på, om det er fordi, 
at selvom de er fritaget for 
mange ting, f.eks arbejde, så 

har de svært ved at finde 
noget positivt at bruge deres 

frihed til. Det lader til, at 
der er en kæmpe gruppe, som 

lider under at være frisat - 
sjovt nok.”

    Nis Bjarnhof, filosof.

Fortsat fra forrige side
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Vanskeligheder med livet? 
Bor du i København?

Er du nuværende eller 
tidligere psykiatribruger?  

 Så kan vi tilbyde dig 
10 gratis samtaler med en 

af vores frivillige psykologer/
psykologistuderende

Læs mere på www.sind-kbh.dk

Psykologisk rådgivning
- Sind København -

en gruppe festglade veninder eller nogle børn, 
der kræver min opmærksomhed. Eller fx bare at 
kunne gå ned tirsdag aften kl. halv tolv på det lo-
kale værtshus og sidde til de lukker, uden at være 
nødt til at aftale det med en partner, endsige dis-
kutere det rimelige i overhovedet at gøre sådan 
noget. Det er meget stor frihed for mig ikke at 
skulle lave aftaler med andre omkring min gøren 
og laden i det daglige. Men ja, jeg betaler gerne 
prisen for min frihed: Mere tomhed og ensomhed 
og mindre fremtidsperspektiv.

Jeg havde indtil for få år siden meget svært 
ved at acceptere min situation som psykisk syg 
førtidspensionist, men jeg er blevet immun 
overfor alle de komplekser. Jeg har ikke brug 
for tætte venner, arbejde eller uddannelse for at 
føle, at jeg har noget at leve for, og jeg har i hvert 
fald slet ikke brug for at andre skal fortælle mig 
hvad jeg skal gøre eller hvordan jeg skal leve mit 
liv, hvornår jeg må drikke og hvornår jeg skal 
tage antabus eller hvordan jeg skal strukturere 
min hverdag.

Det som jeg opfatter som virkelig frihed, 
det er at man ikke skal leve op til andres krav 
og forventninger, at man ikke skal stræbe for 
at opnå en eller anden belønning eller skal gå 
ud af sin bane for at få andre til at kunne lide 
en. Og det er det jeg er fri for. Jeg er fri til at 
sejle min helt egen sø, alt efter hvad jeg selv 
anser for rigtigt og rimeligt. Og sidst men ikke 
mindst, fordi jeg ved at pensionen går ind på 
kontoen hver måned, uden at jeg behøver at 
røre en finger.       

"Jeg kan ikke huske, at jeg har været single siden jeg var 13 
år. Altid har kæresterne overlappet hinanden. Det blev et 
system for mig for at undgå at være alene. Jeg sørgede for 

at have mulige kærester klar i periferien, så når et forhold ikke 
holdt, så havde jeg mine back-ups. Dengang var jeg ikke bevidst 
om, at det var et mønster, jeg kørte, men det kan jeg se i dag. 
Desværre…

Jeg var hunderæd for at være alene, og blive forladt. Jeg hu-
sker en kæreste jeg havde i 20'erne, som ville stoppe forholdet. 
Jeg låste ham inde på mit værelse og kastede ting efter ham. Det 
er også blevet til lussinger, når jeg frygtede det ville ske, og når 
jeg lærte nye kærester at kende, forsøgte jeg at grave i deres 
fortid og spørge andre ud om ham, for tænk hvis han var sådan 
en slem én, som svigtede for et godt ord!

Sådan har jeg det heldigvis ikke i dag, og stik modsat hvad 
jeg troede var muligt, er jeg nu sammen med en rummelig og 
kærlig mand, som vil mig 100 pct - også mine mørke sider. 
Vi har kendt hinanden i flere år og skal giftes til sommer. Jeg 
arbejder virkelig på at tro på hans kærlighed og engagement i 
vores forhold. Frygten skal ikke vinde denne gang!                 

Interviewet er lavet af Pia Løvstad Frydensberg. På vores 
hjemmeside, outsideren.dk, kan du læse mere om border-
line og kærlighed.

Trine Maria Kristensen, 27 år, diagnosticeret 
Borderline personlighedsforstyrrelse:

Privatfoto

AV, DEN KÆRLIGHED
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De kendte og de normale 
Den diagnose-fri Spalte er relativ ny i Outsideren 

og skrives på skift af en kendt dansker, der (efter 

hvad vi ved) ikke har en psykiatrisk diagnose. 

Spalten er dermed den eneste af sin slags i bladet, 

der ellers laves af mennesker med en eller flere 

diagnoser samt en lang karriere som patient i det 

psykiatriske system bag sig, måske også fremover.

     I sidste nummer blev spalten skrevet af 

forfatteren Peter Øvig. Dennegang har vi givet ordet 

til Bertel Haarder, folketingsmedlem for Venstre og 

tidligere indenrigs – og sundhedsminister. 
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Af Bertel Haarder

Jeg hedder Bertel og er normal. Det har jeg 
fået at vide, jeg skal starte med at skrive. 
Sandheden er, at jeg ikke kender nogen, der 

kun er normale. Alle er heldigvis lidt unormale. El-
lers ville livet være kedeligt.

Men nogle er meget forskellige fra de fleste. 
Som f.eks. min søn, der er både fysisk og psykisk 
handikappet efter en mislykket kræftoperation i 
hjernen.

For de yngre søskende er han bare den, han altid 
har været. Et fast holdepunkt i deres og familiens 
liv. Ligesom min mor, der kun havde én arm. - Som 
barn kunne jeg ikke begribe, hvordan man kunne 
have en mor med to arme! Sådan er børn!

Hans lillesøster har opholdt sig sammen med 
ham på det skolehjem, hvor han efter nogle år blev 
optaget. Hun kunne passe ham, selv da hun var 
meget mindre end han.

Han har et elskeligt væsen og spreder god 
stemning omkring sig - på trods af, at han ikke kan 
tale, går med ble, er delvis lammet i højre side og 
ikke kan udtrykke, hvor det gør ondt osv.

Han bliver passet utroligt godt der, hvor han 
er. Han er glad, når han kommer hjem, men lige 
så glad, når han skal tilbage til bofællesskabet. 
Kammeraterne accepterer ham, selv om han tager 
mere af personalets tid end de andre.

Det går ned ad bakke med ham, og vi er 
naturligvis dybt bekymrede over, hvordan det skal 
ende. Men livet skal værdsættes så længe, vi har 
det.

Når han sover dejligt, griber man sig i at ønske, 
at han har det lige så godt, når han er vågen, uden 
kroppens besvær. Men det kan man ikke bruge til 
noget. Livet er, som det er. Og der er en værdi i 
alt liv.

Jeg beundrer de mennesker, der gør omsorgen 
for "de anderledes" til deres livsgerning. De lever 
sig ind i den handikappedes verden. De er mestre 
i empati (medfølelse) og lindring.

Psykiske lidelser er ikke synlige på samme 
måde som min søns handikap. Det bliver det ikke 
lettere af.

Som sundhedsminister i knap to år blev 
jeg grundigt orienteret om de store behov 
i psykiatrien. Det var en glæde at mærke 
ordførernes engagement i netop psykiatrien - 
og det var en glæde at være med til at indhente 
en del af psykiatriens 
efterslæb i forhold til den 
øvrige sundhedssektor. 
Der er både brug for 
flere midler og for bedre 
anvendelse af de midler, 
der gives.

Det skræmte mig 
at være vidne til den 
lediggang, der prægede 
patienterne på nogle af vore psykiatriske 
afdelinger. End ikke computere og internet 
havde de adgang til. Det har jo alle skolebørn 
nuomstunder! Hvorfor så ikke psykiatriske 
patienter! Jeg håber, det problem er løst nu.

Tak til alle, der har medvirket til de store 
forbedringer, som trods alt er sket. Vi skal 
videre ad samme vej.                  

Et
elskeligt

Væsen

”Det går ned ad bakke med 
ham, og vi er naturligvis 
dybt bekymrede over, 
hvordan det skal ende. Men 
livet skal værdsættes så 
længe, vi har det.”

diagnose-fri
spalte

Den 
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”At cutte kan også være en 
æstetisk oplevelse, hvor smerten 
og selve handlingen træder 
i baggrunden, og hvor kicket 
kommer af det visuelle: Den måde 
blodet løber på, i flotte mønstre. 
Men pas på, for cutting kan være 
en ond spiral, der opsluger dig.”
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Fortsat fra forrige side

”Man cutter for at overleve, 
ikke for at dø. Men det kan 
gå galt, hvis man rammer 

en pulsåre, og man kan også 
miste førligheden i fingrene 

og andet. Selv har jeg haft en 
skytsengel eller to, der har 

vogtet over mig, ellers ville 
det nok også være sket for mig, 

når jeg har været i gang med 
glasskår, søm, plastikknive, 

skår fra kopper og så videre.”

Personlig beretning af Eisa Hunø Swierkosz

J eg har i årevis studeret cutting på nært hold 
– prøvet det på egen krop, så at sige.

      Den mest udbredte opfattelse er nok, at 
man skær sig for at gøre den psykiske smerte mindre 
ved at skære sig til fysisk smerte. Sådan er det også 
for mange. Men der kan være lige så mange grunde 
som det antal gange, der bliver cuttet. Nogle gange, 
når jeg har skåret i mig selv, er det ikke smerten, jeg 
søger. Faktisk kan jeg blive lidt irriteret over den. 
Det er blodet, jeg vil se og mærke, og det har nogle 
gange bragt sådan en fred. At cutte sig kan også 
være en helt æstetisk oplevelse, hvor smerten og 
selve handlingen træder i baggrunden, og hvor 
kicket kommer af det visuelle: Den måde blodet 
løber på, i flotte mønstre. Det er svært at forklare - 
jeg har taget nogle fotos af det engang, da jeg cut-

tede mig, men jeg 
har ikke vist dem til 
nogen, da jeg tror 
folk vil synes, det 
er grotesk. De fotos 
beroliger mig på en 
eller anden måde. 

Engang holdt jeg 
mig fra at skære i 
lang tid. Jeg havde 
fundet ud af, at jeg 
gennem at visuali-
sere at jeg skar mig, 

trin for trin, og til sidst så blodet for mig, kunne opnå 
stort set samme forløsning, som hvis jeg havde skå-
ret mig rigtigt. Det var meget effektivt. Ellers har jeg 
kunnet distrahere skæretankerne ved at tegne på min 
arm eller vikle mig ind i noget gazebind, så det føltes 
som om man er blevet lappet sammen. 

Andre gange er det simpelthen en afledningsma-
nøvre, hvor hverken smerten eller blodet er det vig-
tigste, men mere det, at man ved at sætte plaster på 
og måske blive syet, får det som om noget af tilværel-
sen er blevet lappet sammen igen.

En anden meget udbredt opfattelse er, at cutting 
er et råb om hjælp, og - jeg gentager – det kan det 
også være. Men for mig er det sket, at jeg ikke har 
fortalt en sjæl om det, når jeg havde skåret mig. Det 
kan være en ganske privat affære. Andre gange har 
jeg ikke kunne overkomme selv at tage mig af såret, 
og måske også haft et behov for at vise snitsåret frem 
til noget personale, så jeg ikke var den eneste, der 
kendte til det. Jeg har så håbet på alligevel at blive 
accepteret og rummet, især fordi jeg kan opleve en 
enorm ensomhed, når jeg har skåret mig, som om jeg 
har brudt nogle sociale spilleregler og ikke hører til 
længere.

Følelsen af at sætte sig selv udenfor ved at cutte 
er ikke kommet ud af den blå luft - det oplevede jeg 
gennem en længere periode, hvor jeg cuttede rigtig 
meget, uden at personalet på mit daværende bosted 
gjorde andet end at overlade mig til mig selv. Jeg 
skulle jo ikke tro, jeg bare sådan kunne få opmærk-
somhed ved at skære mig! 

Jeg har 
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For mig er det jo som at sige: Puh, hende 
der, hun har det dårligt, det må vi hellere tage 
afstand fra. Heldigvis var min daværende kon-
takt person ikke så fordømmende og forstokket, 
og hun kom af sig selv og bankede på. Og det 
var en god ting, også fordi jeg kunne blive helt 
blæst i hovedet, hvis jeg skar hver dag – som 
om jeg var på stoffer. 

Nogle mener, at cutting kan være styret af en 
afhængighed af endorfiner, som er kroppens 
morfin, der frigøres, når man skær i sig selv. 
Selv mener jeg altså, at er der mange årsager 
til skæreri, og jeg ved, at endorfiner langtfra er 
hele historien for mig. 

Men som et narkotikum kan cutting fylde 
hele tilværelsen, også når man ikke skærer, 
men kun går rundt med skæretanker. Det kan 
dominere næsten lige så meget, som hvis man 
rent faktisk skar i sig selv, også fordi man så 
ikke engang får den kortvarige, men øjeblikke-
lige forløsning, jeg i hvert fald selv har kunnet 
få ved at skære mig. 

Selvom jeg ikke har cuttet noget særligt i et 
godt stykke tid nu, har jeg altid nogen skære-
redskaber liggende. Og det er godt, at de lig-
ger dér, for så behøves jeg ikke spekulere over 
og fokusere på hvor jeg kan få et skæreredskab. 
Nu om dage kan jeg endda passere glasskår, der 
ligger på jorden, uden at skænke det en eneste 
skæretanke. Før i tiden spottede jeg glasskår på 
lang afstand.

At cutte kan godt fungere som en ventil til 
at lette på et ekstremt psykisk pres, som ellers 
ville få dig til at bukke under, hvis der ikke på 
en eller anden måde er en forløsning. I den for-
bindelse kan cutting godt have en positiv funk-
tion. Man cutter for at overleve, ikke for at dø.

Men pas på, for cutting kan være en ond spi-
ral, der opsluger dig, så du bruger rigtig meget 
energi på hele cutting-scenariet. Energi, der 
kunne udnyttes på en anden og sandsynligvis 
mere konstruktiv måde. Og det er ikke kun dig, 
der bruger energi på det, omgivelserne gør så 
sandelig også; dine venner bliver kede af det, 
personalet tænker meget over, hvilken strategi 
de skal bruge, dine forældre fornægter det må-
ske, og så videre. Generelt er der hos omgivel-
serne nok en følelse af afmagt og uforståenhed 
overfor cuttingvæsenet.

Cutting er meget tit en overlevelsesstrategi. 
Men det kan gå galt, hvis man rammer en puls-
åre, og man kan også miste førligheden i fingre-
ne og andet. Selv har jeg haft en skytsengel el-
ler to, der har vogtet over mig, ellers ville det 
nok også være sket for mig, når jeg har været 
i gang med glasskår, søm, plastikknive, skår fra 
kopper og så videre. Jeg har rigtigt mange ar.

PS. Husk skæretrang går altid over!       

Eisa Hunø Swierkosz er 34 år gammel, bor 
i lejlighed på Nørrebro i København og har 
cuttet sig siden 1992. 

rigtigt mangeJeg har ar
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AF Klavs Serup Rasmussen

G rundlæggende er det et spørgsmål 
om man tror på revolution eller evo-
lution. Der er revolutionen, bang! Hvor 

vi sprænger det hele i luften og bygger op igen. 
Eller evolution. Personligt tror jeg på det lange 
seje træk, hvis man vil forandre ting. Det batter 
mere. Der er så meget kaos efter en revolution, 
siger Karin Rue.

I december 1993 blev psykolog Karin Rue 
headhuntet af daværende socialoverlæge Anse 
Leroy, til at starte noget nyt op i København. 
1. januar 1994 slog Støtte og Kontaktcentret i 
Linnésgade 24 dørene op, som et døgnåbent 
rådgivningstilbud og aktivitetshus for sindsli-
dende i København. 

- Dengang var jeg vistnok en enfant terri-
ble i mine kollegaers øjne. De psykologer jeg 
talte med i behandlingspsykiatrien syntes, at 
mit koncept var skudt i hovedet. De fandt det 
dybt uansvarligt, at den som tog telefonen 
når man ringede herind, kunne være nogen, 
der lige havde været indlagt. Alle var sikre 
på, at folk kun ville blive mere psykotiske, 
fortæller psykolog Karin Rue.

 - Men jeg kan jo se, at det vi har gjort lige 
fra begyndelsen breder sig mere og mere ud.

- Hvad er det I gør?

- Her bliver alle betragtet som ligestillede. 
Vores møder er åbne for alle, og beslutnin-
ger om Linnésgade tager vi i fællesskab. Helt 
grundlæggende har jeg det sådan, at det ikke 
er mig der ved, hvad der er det rigtige. Det ved 
de der kommer her, meget bedre selv. Derfor er 
jeg dybt afhængig af, at brugerne er med til at 
beslutte, hvad vi gør, siger Karin Rue.

I juni 2010 sparede Københavns Kommune 
4.2 millioner kroner ved at nedlægge døgnråd-
givningen i Linnésgade, indføre 100 lukkedage 
og flytte Støtte- og kontaktperson ordningen 
væk fra Linnésgade og ud på fire nye socialpsy-
kiatriske centre i København. Det der havde 
været Støtte- og KontaktCentrets særkende, at 
det var et ”autonomt” tilbud udenfor resten af 
sagsbehandlingssystemet, passede i forvaltnin-
gens øjne perfekt til ”effektiviseringsfordele.”

- Selvfølgelig var det forbundet med stor 
sorg at miste rådgivningen og skp’erne. Men i 
den situation kan du enten grave dig ned, el-
ler du kan tage udfordringen op og tænke på 
de muligheder der findes. Jeg er sådan indret-
tet, at jeg vælger det sidste. Og jeg synes det er 
fedt, at vi nu kan sætte turbo på husets kreative 
aktiviteter, siger Karin Rue og peger rundt på 
sit kontor, hvor malerier i alle størrelser er op-
magasineret. 

Forandringens

VALSEt samfund kan enten gå i stå og i stykker, eller det 
kan udvikle sig lidt hver dag. Få mennesker har levet 
så tæt på forandringerne som Karin Rue, der ser de 
frivillige organisationer som samfundets livsnerve.

Interview med en frontkæmper:
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Nogle af malerierne har lige været udstillet. 
Andre er på vej ud til en tom væg, et sted i kom-
munen. Kunst er det nye væsentlige. Sådan som 
det er. Lige nu. 

Alt kan være pseudo
Beskæftiger man sig med psykiatri længe nok, lø-
ber man på et tidspunkt også ind i Karin Rue. Hun 
er en af socialpsykiatriens markante skikkelser, 
der trods det store antal sindslidende i Danmark, 
er et relativt lille miljø. Socialpsykiatrien arbejder 
med at hjælpe sindslidende videre efter en psy-
kiatrisk indlæggelse - og helst i gang igen, med 
en hverdag der føles meningsfuld og indholdsrig.

Arbejdsformerne i socialpsykiatrien har væ-
ret under stadig forandring lige siden 1970, hvor 
mennesker som psykiater Finn Jørgensen fik sat 
gang i udviklingen af det socialpsykiatriske felt i 
Danmark. 

I de seneste ti år, er det især udbredelsen af 
recovery, der har ændret socialpsykiatriens fokus 
og arbejdsformer. Recovery er ikke en behand-

lingsform, men en tilgang til hverdagen, der ori-
enterer sig mod at give den enkelte sindslidende 
mulighed for at komme sig.

Socialpsykiatrien har i den seneste tid kigget 
sig selv kritisk efter i sømmene. Midt i den me-
gen tale om recovery, er spørgsmålet, om der er 
sket en reel forandring hen mod større bruger-
inddragelse og ligeværd. Eller om der bare an-
vendes nye ord, for de ting man altid har gjort.

- Recovery kan være pseudo. Alt kan være 
pseudo. Men det kan også være reelt. Derfor 
bliver man nødt til at se på den enkelte situa-
tion. En af udfordringerne er, at vi, de traditio-
nelle professionelle, er uddannet til at vide, 
hvad der er bedst for andre. Hvis jeg har det 
med mig, som den grundlæggende eneste 
rigtige forståelse, så bliver de ting jeg laver 
pseudo. Men man kan også være professio-
nel på den måde, at man skal lave noget der 
er godt - og så bliver man nødt 
til at være opmærksom på, hvad FortsÆttes næste side

”De psykologer jeg talte med 
i behandlingspsykiatrien 
syntes, at mit koncept var 
skudt i hovedet.” 
Karin Rue, født i 1943 og 
uddannet psykolog på 
Københavns Universitet.

Foto: Jette Nielsen 29 #81 marts 2012



"Jeg har været så heldig 
i mit liv, at kunne gå 

ind i rigtig mange 
udviklingsfelter."

der dur. Jeg synes det er interessant, 
at selv behandlingspsykiatrien har 

ændret sig med tiden. I ’94 var recovery fuld-
stændig yt, men i dag bliver det taget mere alvor-
ligt. Så der er den igen, den med det lange seje 
træk, siger Karin Rue.

Forandringerne i socialpsykiatrien er i høj 
grad forbundet med andre udviklinger i sam-
fundet. Det var etableringen af amterne i 1970, 
der dengang muliggjorde meget af den nye so-
cialpsykiatri. Men at ingen forandring kommer 
helt af sig selv, ved Karin Rue bedre end mange 
andre. 

- Hvordan var det dengang, da du var med 
til at få Danner-huset på benene?

- Jeg var egentlig slet ikke med til selve be-
sættelsen af Danner-huset, men gik ind i Joan-
søstrene kort tid efter. Vi lavede kriseboliger, 
startede en rådgivning op. Det var tæske lære-
rigt og meget af den organisatoriske viden jeg 
har på rygmarven i dag, stammer fra den tid. 
Det var også heftigt ind i mellem, for at sige 
det sådan. Når så mange idealistiske kvinder 
går sammen, med hvert sit bud på, hvordan 
tingene skal gøres, så bliver det heftigt. Vi hav-
de store fællesmøder, hvor vi skulle tale os til 

enighed om alting, og det 
tog tid. Men det var også 
godt. Vi blev alle sammen 
tvunget til at forholde os til, 
hvad vi egentlig kæmpede 
for, hvad det faktisk dre-
jede sig om. Det har været 
en god træning, som stadig 

er mig til stor gavn. Og så fik vi noget flot ud 
af det. Se bare, Joan-søstrene er den eneste 
kvindebevægelse der stadig er aktiv for fuld 
kraft i dag, siger Karin Rue

- Hvorfor tror du, at det er sådan?
 - I arbejdet med kriseramte kvinder, har 

vi altid været nødt til at forholde os meget 
skarpt til, hvad der rent faktisk sker med 
kvinder, der er udsat for vold og misbrug. 
Både dengang og nu var vi nødt til, at for-
holde os til, hvordan samfundet helt konkret 
reagerer på kvinder i en krisesituation, siger 
Karin Rue.

- Kan du huske første gang, du tænkte at 
man kan forandre noget i verden?

- Ja, det var i Joan søstrene. Selvom både 
PET og FET havde travlt med at overvåge 
os, lykkes det os at få politiet i tale på en 
ordentlig måde. I det samarbejde, fik vi æn-
dret hvad der stod i politiets lærebøger om 
håndteringen af voldtægter.

- Hvordan var det at mødes med poli-
tiet?

- Fortryllende morsomt, for at sige det 

sådan. De yngre betjente var meget interesserede, 
imens de ældre syntes de vidste det hele. Men det 
var godt. Vi kom ud og fortalte om hvordan kvin-
der havde det, når de havde været udsat for en 
voldtægt og vi klædte politiet på til at forstå den 
voldtagne kvindes vinkel. Det er politiets opgave 
at spørge kritisk ind, når man anmelder en vold-
tægt, og dengang beskrev mange kvinder afhørin-
gerne som voldtægt nummer to. Det har sikkert 
ikke været politiets mening, i dag er de faktisk 
meget nænsomme, og som sådan er det jo ikke 
mig, der har ændret det. Men jeg har været med 
til at skubbe til noget, siger Karin Rue.

Mennesker er såmænd ens
- Det, der også var lærerigt ved Joan-søstrene, 
var, at da jeg startede der, vidste jeg ikke hvad 
voldtægt, vold mod kvinder og incest faktisk er. 
Men respekten for de kvinder, der havde været 
udsat for de her voldsomme ting, at de stadig 
stod på benene og ikke bare tog deres eget liv, 
det er den samme dybe respekt jeg har overfor de 
sindslidende jeg møder i min hverdag. Respekten 
for den kamp som mennesker tager, for at lande 
et sted, hvor man kan holde ud at være sig selv, 
siger Karin Rue.

I 2005 konkluderede et speciale fra RUC (Ros-
kilde Universitets Center), at socialpsykiatrien, li-
gesom resten af psykiatrien, har udviklet sig i en 
stadig mere evidensbaseret og teoretisk retning. 
Denne udvikling er sket sideløbende med, at der 
bruges flere forskellige psykiatriske diagnoser, 
end nogensinde før. Faktisk så mange, at WHO har 
bebudet en reduktion i antallet af diagnoser, i den 
kommende opdatering af det psykiatriske diagno-
sesystem, ICD-11.

Med videnskabeliggørelsen er fulgt flere klassi-
fikationer og mere specialisering. Mennesker med 
forskellige psykiatriske diagnoser bliver i stadig 
stigende grad set som havende næsten intet til 
fælles – ud over et psykiatrisk problem. Speciali-
seringen har medført, at spiseforstyrrede tilbydes 
mindfulness og samtaleterapi efter udskrivning. 
Borderlinere kan få DAT (Dialektisk Adfærds Te-
rapi) og skizofrene bliver ofte knyttet til et Op-
søgende Psykoseteam. Udviklingen har også for-
plantet sig ud blandt de fleste sindslidende, der 
ser netop deres diagnose som væsensforskellig fra 
de andres. 

Men selvom det er en tendens i tiden, at for-
skellige psykiatriske diagnoser opfattes som sær-
lige og usammenlignelige problemstillinger, har 
Karin Rues livslange arbejde med mennesker, ikke 
ført til en vidt forgrenet forståelse af menneskeli-
vets udfordringer. Når et menneske er i krise, er 
det altid det samme hun ser. 

- Afmagt. Langt de fleste krisesituationer er 
kendetegnet ved en følelse 
af afmagt. At man ikke kan FortsÆttes side 32
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se nogen vej ud. Jeg kender det fra 
mit eget liv, ved fx en skilsmisse. 
Derfor er det rigtig godt, hvis no-

gen under en krise siger, jeg skal nok støtte 
dig, lad os gøre det her sammen, siger Karin 
Rue.

- Afmagt?
- Ja. Over det man oplever i sig selv, over 

hvorfor ens liv er som det er, over det som 
ikke kan ændres. Følelsen af afmagt kan 
stamme helt tilbage fra barndommen, men 
den også sagtens opstå i voksenlivet. For ek-
sempel i forbindelse med en skilsmisse eller 
fyring. For at overleve den afmagt, udvikler 
man nogle nye handlingsstrategier, som gør, 
at man kan holde ud at være i den afmagts-
situation. Det kan vise sig som psykiatriske 

symptomer, men også på mange andre måder.
- Kan du i din hverdag se, om mennesker der 

har været i psykiatrien, føler en særlig afmagt. For 
eksempel i forhold til din tid i Joan-søstrene?

- Nej. Det er den samme psykologiske mekanisme 
jeg så i Joan-søstrene, som jeg ser i psykiske kriser. 
Der sker noget du ikke kan sige fra overfor, og den 
følelse af afmagt påvirker alle mennesker ens. Det 
vigtige spørgsmål er så, hvad der er sket i ens liv, 
og om man undervejs har fået en fornemmelse af, at 
man selv kan tage nogle beslutninger og føre dem 
ud i livet. I selve krisen er der kun afmagt over, 
hvorfor ens liv er som det er, over det der ikke kan 
ændres, tabet af relationer, de ting der gik galt. Men 
for at komme igennem krisen betyder det noget, om 
du tror på dig selv. Omvendt, hvis troen på dig selv 
er pillet ud af dig på et tidspunkt, så kommer der 
også den indstilling, at der alligevel ikke er noget 
du selv kan gøre. Jeg synes faktisk det rummer no-
get positivt, når en person begynder at slås ved en 
tvangsindlæggelse. Det er en person der kæmper 
mod afmagten. Alle mennesker mister fodfæstet i en 
psykisk krise, og derfor må man se på de strategier 
folk forsøger at klare sig igennem med. I mit arbejde 
leder jeg altid efter de positive udviklingsmulighe-
der, siger Karin Rue.

Et skridt frem, til siden, samle
Mere eller mindre tilfældigt, har Karin Rue altid ar-
bejdet med noget, der var under forandring. Kvin-
dekampen i 60’erne var en helt ny front, der åbnede 
sig op i samfundet. I 80’erne brød de sindslidende 
ud af de statslige galeanstalter, og krævede reel 
inddragelse og ligeværd. For tiden er store dele af 
psykiatrien ved at granske spørgsmålet, om den re-
elt evner at inddrage dem, den skal hjælpe. Efter at 
have været med til så mange forandrende processer 
i hele sit liv, forholder Karin Rue sig ikke længere 
kun til den enkelte forandring. Hun ser også på me-
kanismerne bag udviklingen, og hvordan forandring 
er en del af et levende samfund.

- Når jeg ser på den historiske udvikling, så ligger 

Fortsat fra forrige side
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I 2011 blev Støtte- og KontaktCentret (SKC) i Lin-
nésgade 24 en del af det socialpsykiatriske Center 
City i København. Derefter har SKC været et rent 
kreativt aktivitetshus, der især har fokus på kunst, 
keramik, udstillinger m.m. Det er også muligt på 
hverdage at tage med kutteren ”Helle” ud og sejle – 
når vejret tillader det.
I forbindelse med omstruktureringen blev SKC’s 
nat- og døgnrådgivningen nedlagt. Der er fortsat 
eftermiddagsrådgivning søndag til torsdag 16 – 22

Støtte – og KontaktCentret
Linnésgade 24,2 - 1361 København K
Tlf: 3314 9841

Er du med, eller lader vi bare som om?
Dansk Selskab for Psykosocial Reha-
bilitering udgav i efteråret 2011 en 
dansk oversættelse af psykolog Patricia 
Deagans håndbog ”Barrierer for bruger-
inddragelse - i bestyrelser, udvalg og 
arbejdsgrupper.” I bogen gennemgås 
seks barrierer for reel brugerinddra-
gelse af sindslidende. Bogen er hurtig 
læst, og påpeger – måske utilsigtet - at 
sindslidende kan opnå væsentlig større 
indflydelse ved at organisere sig bedre 
og forberede sig optimalt til deltagelse i 
udvalg, diaglogfora m.m.
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Tre faser i socialpsykiatriens udvikling: 
- Den Samfundspsykiatriske fase (1970-1994), 
- Den Sociale fase (1994-2000), tydelig forskel 
på den socialt orienterede indsats og sund-
hedspsykiatrien
- Den Videnskabelige fase (2000-i dag), 
psykologer øger deres indflydelse gennem 
udviklingen af det metodiske og teoretiske 
fundament i socialpsykiatrien. Socialpsykia-
trien og behandlingspsykiatrien nærmer sig 
hinanden.

Kilde: ”Socialpsykiatrien i Danmark, 1970-2005,” RUC, 
integreret speciale i historie og psykologi, Maiken 
Pontoppidan.

”Kunst der forløser” er en 
biennale som Støtte- og 
Kontaktcentret afholder på 
Københavns Rådhus hvert 
andet år. På udstillingen 
vises kunst fra forskellige 
Københavnske social-
psykiatriske værksteder. 
Seneste udstilling var i 
2011.

front-udviklingen, altså protesten mod det der 
findes og viljen til at skabe noget, der fungerer 
bedre, den ligger hos de frivillige organisationer 
og foreninger (NGO’er, red.), siger Karin Rue.

- Hvorfor tror du, at NGOerne skal gå forrest 
på den måde?

- Fordi de har rigtig stor politisk påvirknings-
kraft, hvis de altså gør brug af den. Bestemt meget 
større indflydelse, end for eksempel socialpsykia-
trien i København. Det jeg kan se er, at hvis en 
NGO laver noget, der fungerer rigtig godt, plejer 
samfundet typisk også at optage NGO’ens forstå-
elser og landvindinger. Tag hjemmehjælpen, den 
var en NGO. Det var nogle hattedamer, der mente 
at mange husmødre levede under for dårlige kår. 
Der var en høj børnedødelighed dengang og fat-
tigdommen gjorde det svært for mange familier. 
Hjemmehjælpen ville gøre noget for de dårligst 
stillede husmødre. Derfor mener jeg, at samfun-
det afspejler en naturlig evolution. Det der ikke 
var der, det er der nu, fordi nogle rundt omkring 
i hele landet, har presset på med at sige, at det 
er en god idé. Ofte ved at vise at det kan lade sig 
gøre. Det er det lange seje træk, det er det jeg 
tror mest på, siger Karin Rue.

- Hvad håber du på, at NGOerne gør?
- Jeg synes, at organisationer som LAP (Lands-

foreningen Af nuværende og tidligere Psykiatri-
brugere), galebevægelsen og Dansk Selskab for 
Psykosocial Rehabilitering er eller har været vig-
tige agenter i det her felt. Det de har til fælles, er 
at de er gode til at sætte fokus på det, der ikke 
fungerer. Jeg var ikke selv med dengang, men Ga-
lebevægelsen lagde grunden til den forståelse jeg 
har i dag. De var virkelig enfant terrible dengang 
i 80’erne og bliver nogle gange latterliggjort. Men 
psykiatriske afdelinger er ikke det samme som før 
Galebevægelsen kom til. Og sådan noget som for-
ståelsen af, at psykiatriske problemstillinger altså 
ikke er en livsvarig klassificering, det har også 
tråde tilbage til galebevægelsen.

- Hvad er der så brug for nu?

- Vi skal tænke institutionerne anderledes end 
vi gør i dag, sådan nogle som os og boenhederne 
og hvad der ellers er indenfor socialpsykiatrien. 
Der skal ske noget med rollerne. Tag for eksem-
pel vores kollega-begreb. Jeg mener, at hvis en 
person er med til at drive en virksomhed, så er 
vi sidestillede kollegaer, og sådan fungerer det i 
Linnésgade. Vi er sidestillede uanset hvor penge-
ne på ens konto kommer fra. Det skal tænkes ind 
alle steder. Jeg har tænkt meget over, hvorfor 
vi ikke bruger de ressourcer, der ligger lige for 
næsen af os, men hvis man vil ændre noget, bli-
ver man nødt til at lave nogle minimodeller, der 
viser noget andet end det gængse. Jeg synes, at 
Linnésgade har været og stadig er en model på, 
at noget kan være anderledes, siger Karin Rue.

- Gennem de her lange og opslidende mø-
der i Joan-søstrene, fortæller du, at du lærte 
at blive klar på, hvad I kunne og hvad I ville. 
Hvordan har du overført det at blive klar på 
noget, til Linnésgade?

- Det jeg lærte i Joan-søstrene var, at bruge 
samtalen til at bliver klar på hvad vi ville og 
ikke ville, hvad vi kunne og ikke kunne. Gen-
nem handlinger finder man derefter ud af, hvil-
ke muligheder der er for at gøre noget i retning 
af det man vil. Det med at blive klar, handler 
også om at beslutte sig for, hvad man vil in-
vestere energi i. Handlinger kræver altid, at 
man investerer noget energi i tingene, og den 
beslutning er ens egen. Jeg kan fx ikke kræve, 
at du skal sørge for, at jeg har det godt. Du må 
selv vælge hvad du vil gøre, siger Karin Rue.

- Og hvad med brugerinddragelsen? Hvad 
hvis de, der kommer i Linnésgade beslutter, 
at de dropper kunsten og kun vil bygge vi-
kingeskibe?

- Så tror jeg det er vigtigt at man er klar 
over, hvad man selv er god til og mindre god 
til. Du skal nok ikke tage ud i Nordsøen i et 
vikingeskib, jeg har været med til at bygge, 
svarer Karin Rue.              
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"Det har altid været vigtigt for mig at være præcis sådan, 
som min partner gerne ville have, jeg skulle være, for jeg 
var hundeangst for at de forlod mig, hvis jeg skuffede dem. 

Det betød f.eks, at jeg overskred nogle seksuelle grænser og gik 
med i et stofmisbrug, som en tidligere kæreste havde. Jeg be-
gyndte faktisk at tage ret mange stoffer. Det er jeg heldigvis ude 
af i dag.

Det har også været et gennemgående problem for mig, at når 
kærester ikke reagerede som jeg forventede det, og sagde noget 
andet, end jeg tænkte de ville eller gjorde nogle andre ting end 
jeg håbede - så blev det lig med, at han ikke ville mig mere, at 
han ikke gad mig og var på vej ud af forholdet. Når jeg fik så-
danne tanker, endte jeg flere gange i selvmordstanker og skar 
mig selv for at klare følelsen af værdiløshed.

I dag har jeg været gift med Morten i 8 år, og det har ofte 
været en udfordring, for også han mærker til at jeg hurtig får 
en fornemmelse af, at han ikke er interesseret. Det har kostet 
mange skænderier gennem tiden. Når jeg så er faldet ned igen, 
kan jeg godt se, at han elsker mig og vil vores ægteskab lige så 
meget som jeg selv...                

Interviewet er lavet af Pia Løvstad Frydensberg. På vores 
hjemmeside, outsideren.dk, kan du læse mere om border-
line og kærlighed.

Camilla Hofby, 26 år, diagnosticeret 
Borderline personlighedsforstyrrelse;

Privatfoto

AV, DEN KÆRLIGHED
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og hulrum i hjernen. Det er psy-
kiaternes søgen efter den hel-

lige gral, efter det, der kan etablere psykiatrien som en 
ægte naturvidenskabelig disciplin, med både måleme-
tode og en tydelig forklaring af et fysiologisk problem.

Set med øjnene af en tidligere psykiatrisk patient 
kan det virke lidt sørgeligt, at blot fordi man er læge, 
er man livslangt bundet til at lede efter en medicinsk 
årsag til psykiske lidelser – i stedet for blot en men-
neskelig.  Heldigvis er det sådan, at så længe ens psy-
kiater lytter og har lidt mavefornemmelse, plejer de at 
ramme nogenlunde præcist med det, de nu kan hjælpe 
med. En god læge er ikke bare ekspert, men også vis. 

Skal være uenighed
Med offentlighedens krav om et klart svar på fæno-
menet Breivik kan man let overse, at alle videnskaber 
drives frem af uenighed. En teori er i brug, indtil man 
støder på noget, teorien ikke kan forklare. Derefter 
må der udvikles en ny forståelse. Det er en kreativ 
ødelæggelsesproces, hvis formål er at skabe bedre og 
mere præcise teorier.

Spørgsmålet er, om psykiatrien kan komme meget 
videre. Det vil aldrig kunne måles, hvad der er unor-
malt, da man så også skal kunne måle, hvad der er 
normalt. Psykiatrien er blot en afspejling af samfun-
det, og før man kaster sig ind i nogle ekstremt bio-
logiske forklaringer af psykiske lidelser, er det værd 
at bemærke, at en væsentlig kritik af Torgeir Husby 
og Synne Sørheim har været, at de slet ikke forstår 
nutidens samfund.

Ifølge mennesker, der mødte Anders Breivik før 
den 22. juli 2011, optrådte han med stor autoritet 
og ro. Men i Anders Behring Breiviks selvforståelse 
var han også kommandør, tempelridder og på vej til 
at blive konge af Norge. En selvforståelse, han selv 
havde skabt med opbakning fra en hel lille verden af 
højreradikal litteratur, websteder og nationalistiske 
netværk. 

Tilsyneladende har de to norske retspsykiatere 
slet ikke været klar over, at mennesker i vores sam-
tid har mulighed for helt at lade sig nedsynke i en 
subkultur, der selv definerer sin normalitet. 

Paradoksalt nok hænger friheden, som Breivik 
har haft til at skabe sin egen identitet, tæt sammen 
med videnskabernes konstante nedbrydelse af gam-
le sandheder. Den historiske bevægelse har været 
fra én stor sandhed (Gud) til ingen store sandheder, 
og det moderne menneske er fri til at vælge den 
sandhed, der føles passende.

Sandheden er blevet lokal, historisk, og knyttet 
til hvad vi hver især oplever som reelt. Breivik valg-
te sin egen sandhed, men muligheden for at vælge 
frit mellem sandheder tilhører samtiden, vores fæl-
les historie. 

Uden en fælles sandhed
Når diskussionen om, hvorvidt Breivik skal have 
en psykiatrisk diagnose, lægger sig, vil det norske 
samfund måske blive opmærksom på, at en psy-

kiatrisk diagnose slet ikke kan besvare det vigtigste 
spørgsmål af dem alle: Hvorfor skete Breivik?

I indledningen til antologien ”Det diagnosticerede 
liv,” skriver den danske professor i psykologi Svend 
Brinkmann, at samtiden er fokuseret på egenskaberne 
hos individet, uden at tale om det system, vi lever i. Vi 
bruger som samfund ikke tid på at forstå det store bil-
lede af, hvad der foregår. I stedet forsøger vi at forstå 
alting ved at kigge på det enkelte menneske, eksempel-
vis gennem psykiatriske diagnoser.

Men hvad er det rette perspektiv, når et individ som 
Anders Behring Breivik direkte angriber samfundet? Og 
når han ikke er den eneste. 

I november 2007 gik en elev amok og dræbte otte 
personer på en skole i den lille sydfinske by Jokela. I 
september året efter dræbte en elev 10 personer på en 
erhvervsskole i en anden finsk by, Kauhajolu. Den ene 
gerningsmand, Matti Juhani Saari, efterlod et brev, hvor 
der stod ”Jeg hader menneskeheden – løsningen er en 
Walther 22.”

I dokumentarudsendelser om de to finske skoleele-
ver, der angreb deres skoler, bliver de af deres klas-
sekammerater beskrevet som usikre, uimponerende og 
på kanten af fællesskabet. De var begge lige på kanten 
af at droppe ud af skolen eller blive smidt ud. 

På optagelser, som gerningsmændene selv havde 
lagt på nettet før ugerningerne, optrådte de to margi-
naliserede unger helt anderledes selvsikkert og auto-
ritært, mens de med våben i hånden proklamerede 
hvordan de ville henrette deres skolekammerater med 
nakkeskud.

Som med Breivik ligger der åbenbart en hel identitet 
i at se fællesskabet som fjenden. At vælge det fra, man 
alligevel ikke fungerer indenfor. At stille sig udenfor har 
nogle gange meget mere at byde på, end at forsøge at 
forblive i fællesskabet. 

Hvor meget klogere blev vi
I sagen om Anders Behring Breivik er psykiatriens be-
grænsninger blevet meget synlige. Det der før lignede 
en videnskab, der kunne omfavne hele verdenen med 
præcise objektive diagnoser, har vist sig, at være noget 
helt andet. 

Uanset hvad den anden mentalundersøgelse af Brei-
vik lander på, vil hele forløbet forhåbentlig have pillet 
det urørlige ud af de psykiatriske diagnoser. Så diagno-
ser finder deres rette plads igen, som et værktøj der hø-
rer til på de psykiatriske afdelinger, når et menneske er 
i krise. De psykiatriske diagnoser kan hverken forklare 
hvorfor et menneske er, som det er, lige så lidt som 
diagnoserne kan forklare hvad der foregår i et samfund.

De to norske psykiatere Torgeir Husby og Synne Sør-
heim havde 13 samtaler med Anders Behring Breivik 
og kunne efter fire måneder fremlægge deres erklæring 
for byretten i Oslo. Konklusionen var: Manden er psyko-
tisk/utilregnelig.        

Læs Torgeir Husby og Synne Sørheim’s mentalunder-
søgelse af Anders Behring Breivik på Outsideren.dk
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Er du ung og mellem 19-36 år?
Bor du i København? 

Er du nuværende eller 
tidligere psykiatribruger? 

Søger du et fællesskab med andre unge, 
hvor du kan føle dig forstået og blive 

accepteret, som du er?

Så kom og vær med i den gratis 
samtalegruppe ”Den blå planet”

Læs mere på www.sind-kbh.dk

Psykologisk rådgivning
- Sind København -

I forrige nummer af Outsideren skrev 
Niels Gjern om sine to marsvin, Nanna 
og Pissegul. Teksten var ledsaget 
af et foto, hvor de to gnavere var 
i gang med at guffe en ordentlig 
bunker mælkebøtter i deres lille 
bakke. Men – som flere opmærksomme 
læser har gjort os opmærksomme på 
– så kunne man bag marsvinene se 
kolben af et jagtgevær. Og var der 
en dybere mening med det?
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Af Niels Gjern

E t gevær og to marsvin! Hvad kan det 
betyde? Er det sidste gang, man så mar-
svinene i live, eller var Nanna og Pissegul 

de sidste, der så Niels i live? Og var det dem, 
der kom med patronerne og skød ham?

Jeg kan berolige med, at jeg, Niels Gjern, 
og mine to gnavere lever i bedste velgående. 
Det dobbeltløbede gevær er aldrig blevet af-
fyret, selvom jeg har haft det siden, jeg som 
17-årig erhvervede jagttegn. Det har aldrig 
været brugt til andet end som en form for 
særligt pralende pynt. Tanken om at sejle ud 
på Roskilde Fjord på jagt efter ænder og gæs 
eksisterer dog stadig, men jagttegnet er for 
længst forældet og en båd savnes også.  

Marsvin er dog også en form for vildt. Man 
spiser dem i hvert fald i Peru, hvor de små 
gnavere kommer fra. Derfor minder jeg dem 
hyppigt og med stor troværdighed om, at 
det altså er mig, som er øverst i fødekæden, 
men det er som om, det ikke gør indtryk.

Til gengæld var Nanna og Pissegul me-
get benovede, da jeg sidste vinter stillede 
dem op i vindueskarmen, så de kunne få 

et indtryk af en hård vinter i Danmark. For at for-
klare dem, hvad sne er, sagde jeg, at det var sky-
erne, der var gået i små stykker og faldet ned fra 
himmelen, så jorden blev helt hvid. En lille smule 
ydmyghed kan man dog aftvinge de små vegeta-
riske gnavere.         

Bemærkede du

geværet?
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af Anne Marie Rafferty

D agen startede kl. 05:00 om morgen på Vesterbro. 
Jeg skulle ud af sengen efter at have været i Tivoli 
til "obligatorisk" julegløgg. Næsten ingen stress. 

Ud af døren - hop på toget og fremme en halv time før de 
andre. Men jeg siger dig, uden blebørn er mor sgu ikke 
vant til at stå tidligt op mere.

Jeg var til stresshåndterings-kursus på Odense Leder - 
og Kongres Center. ”Er det kun ledere, der kommer her," 
spurgte jeg receptionisten, da jeg ankom. "Nej, ledelsen 
prøver at ændre navnet, for alle er velkomne. Men de har 
ikke fundet på noget endnu,” svarede hun.

Vi havde sgu en rigtig superduper lærer - hvad var 
det nu han hed, nå ja, Henrik Lyng. Han fortalte om sine 
egne oplevelser med stress i et arbejdsforløb, hvor han 
ikke fik sovet. Kroppen gik til sidst i lavt gear og han var 
ved at falde om. Det er farligt. Der dør tre mennesker 
om dagen pga. stress og ca. én om dagen i trafikken.

Lige der, i det moment, tænkte jeg på dengang, jeg 
ikke sov i fem døgn, nærmest, og fik mere og mere 
energi i min mani. Jeg rakte hånden op og sagde - i 3. 
personstale - at hvis man f.eks. er manisk, så kan man 
da blive psykotisk og få mere energi ved stress. Jeg fik 
at vide, at kurset fokuserede på normalområdet. Det 
blev jeg lidt mundlam over, og var stille i temmelig 
lang tid.

Nå, men, ham Henrik, var sgu en af de bedre 
foredragsholdere, jeg har mødt. Måske kunne man 
dog blive en smule irriteret på hans hellige "jeg spiser 
gulerødder og dyrker sport jævnligt"-kommentarer.      

Ligeledes de andre kursister med deres "fede 
jobs" og ”jeg ryger ikke”, du ved, alle folks hellige 
væremåder plus ”ned-i-motionsrummet-og-op-
tidlig-og-svømme” initiativer. Fint nok, men må jeg 
være fri. 

Jeg har sgu behov for at sove længe og ingen 
stress her!        

Minimalt

stress!?
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