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- Det har virkelig sat sine spor, ikke kun De 
Dårlige fikseringer, men også De goDe…  

    sabine nielsen, 19 år, skriver om sit unge livs 
oplevelser meD at blive lagt i bælte.

med os, 
taL

tak! ”jeg ønsker ikke, at 
anDre unge får De samme
neDlaDenDe kommentarer
som mig, og jeg håber 
virkelig, at personalet
er skiftet uD meD noget
mere kommunikativt 
personale.”

FortsÆttes nÆste side

Når meNNesker
lægges i bælte:

Min første bæltefiksering fandt sted på 
en børne- og ungdoms afdeling i Jylland, 
hvor jeg var blevet indlagt, fordi jeg var 

meget langt ude, deprimeret, psykotisk og selvska-
dende.   

Bæltefikseringen husker jeg, men det var som 
jeg så det hele udefra, ikke som værende med mig 
selv i hovedrollen i de øjeblikke. 

Jeg skar meget i mig selv dengang og jeg hu-
sker, at det eskalerede i mit hoved. Jeg kunne 
ikke rumme mine følelser og min psykose, så jeg 
begyndte at rive mit eget hår og kradse mig selv. 
Personalet var der med det samme, snakkede til 
mig, prøvede at få mig til at lade være og få mig 
til at forklare, hvordan jeg havde det. 

Til sidst, da de prøvede at stoppe mig, gik 
jeg ”amok” og begyndte at hive håret ud med 
mange kræfter, nægtede at tage imod medicin, 
ville bare væk. Mere personale blev tilkaldt, og 
de holdte mig fast, kaldte alarm til de øvrige 
afdelinger, og pludselig stod der 20 personaler 
inde på min stue. Efter lang tids kæmpen med 
mig blev de enige om at bæltefiksere mig De 
havde aldrig prøvet at bæltefiksere før.

Jeg blev lagt i en seng og de spændte mine arme 
fast, men da jeg faldt ikke til ro, blev mine ben også 
fastspændte. Jeg ville stadig ikke tage imod medi-
cin frivilligt, så en læge blev tilkaldt.

De tvang Zyprexa ind i munden på mig og bag-
efter en sprøjte i låret med Alopam (beroligende 
medicin). Jeg lå i sengen hele natten til om morgen, 
hvor jeg vågnede i sengen, stadig spændt fast. 

Senere på dagen kom en patientrådgiver og 
snakkede mig. På intet tidspunkt var jeg efterladt 
til mig selv, hele tiden prøvede personalet og snak-
ke til mig.

Gode til at være sure
Min sidste bæltefiksering var på en børne- og ung-
doms afdeling på Sjælland.

Jeg var blevet indlagt, da jeg havde selvmord-
stanker og stadig var selvskadende. Jeg var lige 
flyttet fra Jylland til Sjælland. I min sidste periode 
i Jylland havde jeg været dagspatient, men nu blev 
jeg altså indlagt døgnet rundt på Sjælland.

Jeg husker afdelingen som dårlig, der var man-
ge regler, ingen mobiltelefon på visse tidsrum, in-
tet TV på visse tidspunkter, man skulle selv lave 
sin mad, man blev tvunget i skole, ingen computer 
eller internet.   

Afdelingen i Jylland var det rene ”luksus” i for-
hold til denne her. 

Personalet var heller ikke noget at råbe hurra 
over, de brugte deres arbejdsdage i personale-
rummet, hvor patienter ikke måtte komme ind. 
Ingen kontakt med de unge, ingen forståelse for 
de unges behov. Men at skælde ud for en, i deres 
øjne, nedringet trøje, det kunne de godt, ja, i det 
hele taget var de ret gode til at være sure. 

På andendagen fik jeg det meget dårligt. Lige-
som i Jylland begyndte jeg at rive hår ud, og blive 
en smule udad reagerende, når personalet kom for 
tæt på. Jeg husker, de holdt mig i politigreb, så 
jeg fik meget ondt i mine arme og skuldre, hvilket 
jeg også råbte til dem. Jeg skubbede den ene per-
sonale ind i væggen, sådan at jeg kom fri, fik lidt 
skæld ud over det, blev igen lagt på en seng og 
spændt fast, altså samme procedure som i Jylland. 

Forskellen var bare, at der i Jylland havde væ-
ret en vis forståelse for ens måde at reagere på. På 
Sjælland fik jeg at vide, at det var min egen skyld, 
at jeg var syg og at jeg bare kunne lade være med 
at være så selvskadende.

Jeg vågnede op i sengen, blev ”sluppet” fri, 
mens en fast vagt sad uden for døren. Ingen kom 
og snakkede med mig om episoden, ingen havde 
forståelse for det. De sad stadig inde i deres per-

sonalerum, undtagen den faste 
vagt, som heller ikke snakkede 
til mig.

Efter den episode udskrev 
min mor mig næste dag. Jeg 
vidste, at den afdeling ikke var 
stedet, hvor de skulle hjælpe mig. 
Jeg havde det meget skidt efter de tre dage på 
afdelingen.

Det værste var, da jeg fik at vide, det var min 
egen skyld, det ramte mig virkelig. Hvad får et 
andet menneske til at sige sådan? Jeg havde jo 
aldrig selv bedt om at blive syg, og blive psyko-
tisk. Det er ikke noget, man selv er herre over. 

fiksering meD omsorg
Mine tanker omkring bæltefiksering er meget 
blandede. 

Hvis oplevelsen har været dårlig, så synes 
jeg, det kan være lidt traumatiserende, og at 
det kan gøre ondt værre. Man skal passe på 
med bæltefiksering, fordi det kan let føles som 
et overgreb for patienten. Man er lidt som en 
mus i en fælde. 

Illustration: Bjarke Friis Kristensen



I Danmark rimer psykiatri på tvang. Hvert år bli-
ver over 5000 patienter lagt i bælte på de psy-
kiatriske sygehuse herhjemme. Det svarer til at 
hver femte person, der indlægges på en lukket 
afdeling i Danmark, udsættes for dette dybtgå-
ende indgreb. 

Det er ikke bare voldsomt mange. Det er 
også en gruppe mennesker, der ofte tales om – 
men som alt for sjældent selv tager ordet.  

Nu vil tidsskriftet Outsideren samle histori-
erne om tvangen på de psykiatriske afdelinger 
i Danmark, fortalt af de, der har prøvet det på 
egen krop. Vi har ambitioner om at skildre virke-
ligheden som den er. Uden fordomme. Vi ved, at 
der er mennesker, der synes, at de har haft brug 
for at ligge i bælte. Mens andre har oplevet det 
som et brutalt og yderst krænkende overgreb.

Alle bidrag er vigtige, når der skal kastes lys 
over tvangens natur, indhold og mening - eller 
mangel på samme. 

Derfor denne opfordring til alle jer, der har 
ligget i bælte: 

Send din beretning til os. Fortæl hvad der 
skete. Om det hjalp. Hvordan du kom videre. 

Vores mailadresse er: 
baelte@outsideren.dk
Historierne vil blive offentliggjort i et tema-

nummer af Outsideren på et senere tidspunkt. 
Vi foretrækker, at der skrives med navn, men 
garanterer anonymitet, hvis det ønskes. Har du 
spørgsmål, er du meget velkommen til at sen-
de en mail eller ringe på tlf: 35 39 71 24. Vi har 
åbent mandag-torsdag 10-15.

Bæltefixeret? så fortæl 
Din historie!
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»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

aBOnner!
brug kuponen bagest i blaDet eller gå inD på 

www.outsiDeren.Dk/abonnement

,

Foto: Jette Nielsen

Jeg synes, det er vigtigt, at hvis man 
bæltefikserer patienter, så skal man 
hele tiden være opmærksom på patien-

ten, og hele tiden prøve at kommunikere med 
patienten. Så man hele tiden ved, hvad der 
sker. Kommunikation, kommunikation og at-
ter kommunikation!

Bæltefikseringer kan også være ”gode”, i 
det omfang at det bliver gjort i en god hen-
sigt, og at personalet ser det som en sidste 
udvej, og at der bagefter er opfølgning eller 
samtale. Hvis bæltefikseringen bliver foreta-
get, når man vil skade sig selv, så stopper 
den jo selvfølgelig ens handlinger, og så gør 
man jo ikke noget, man måske vil fortryde 
senere. På den måde kan en bæltefiksering 
også være god.

Hvis jeg skal sammenligne de to bælte-
fikseringer, så er der tydelige forskelle på, 
hvordan afdelinger rundt om i landet gør 
det og hvordan de reagere bagefter. 

Patient-kontakt må simpelthen være et must 
på afdelinger, især når man har med psykisk 
sårbare at gøre. Og det manglede virkelig på 
den sidste afdeling, ikke kun under bæltefikse-
ringen, men i det hele taget generelt.

Jeg er meget øv over at afdelingen på Sjæl-
land var så dårlig, og jeg tænker stadig, om 
den fortsat er sådan. Jeg ønsker ikke, at andre 
unge får de samme nedladende kommentarer 
som mig, og jeg håber virkelig, at personalet 
er skiftet ud med noget mere kommunikativt 
personale.

Selvom jeg 19 år nu og det her skete for tre 
år siden, så har det virkelig sat sine spor, ikke 
kun den dårlige bæltefiksering, men også de 
gode bæltefikseringer.  Det er noget, jeg al-
drig vil glemme.       

Sabine Nielsen er 19 år, bor i Næstved og er 
lige begyndt i 1.g på Næstved gymnasium

Fortsat Fra Forrige side

sabine nielsen, efteråret 2012
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”og resten af Dagen ... 
tjah, Den går så meD 
at læse Den ene bog 
færDig og starte på 
Den næste.”

af Lianne Larsen

Hvad får mig gennem livet..?
Det spørgsmål er ikke svært at svare på 
... det gør min datter. Jeg elsker hende så 

meget, at jeg aldrig kunne drømme om at gøre 
noget, der ville gøre hende ondt.

Men hvordan kommer jeg gennem dagene? 
Jeg tager dem en for en. Hver morgen, mens jeg 
sidder på min altan, nyder min kaffe og smøg, 
så læser jeg lige et kapitel af en god bog, det 
tager omkring en kop kaffes tid, og ved anden 
kop sidder jeg og prøver at planlægge et eller 
andet, der kan gøre mig glad i dag.

Jeg laver ikke selv aftaler på forhånd, men 
hvis nogen, også det offentlige, vil se mig, så 
står det i kalenderen, og så ved jeg, at det er 
det, der skal ske den dag. Derfor kigger jeg 
altid først i kalenderen, for står der ingenting, 
så har jeg hele dagen for mig selv.

Jahr right, hele dagen ... og hvad skal jeg 
så tage mig til? 

Så ringer dørtelefonen
Jeg har svært ved at tage ud i verden, alene, men 
jeg skal ud, jeg bliver skør af at sidde her alene 
dag efter dag, og desuden har jeg lovet mig selv 
at komme ud af lejligheden hver dag ... en tur på 
gåben eller på cykel. Cykelturen er nemmest, for så 
er jeg alene, men gåturen giver mest motion.

Nå, men i dag, hvad skal jeg i dag? Det er fredag 
og Aura spiller i Tivoli i aften. Jeg skal nok ikke 
derind, for der er ingen, der har ringet og spurgt, 
om vi skal derind sammen. Før tog jeg afsted ale-
ne, hvis der var en kunstner, jeg gerne ville høre, 
men dèt kan jeg så ikke mere.

Så, så, fru Larsen, ikke dvæle ved, hvordan det 
var før, husk psykologens ord: ”Fokuser på det 
gode i nutiden, måske kommer det fra tidligere, 
alt det du savner, men du skal først have styr på 
nutiden.”

Ja, ja, skal nok prøve, fru psykolog…
Nå, hvad skal jeg så få dagen til at gå med? Kig-

ger på min bog og har lyst til at læse mere, den er 
ved at være slut og den er spændende, men hvad 
skal jeg læse når den er slut?

Hov, dørtelefonen…
Reklamer, reklamer! Dem gider jeg ikke kigge 

på lige nu, men det kan være de kan bruges til 

Og i 
morgen?

personlig beretning om en hverDag 
uDenfor Det, Der kalDes normallivet.

Illustration: Katrine Fokdal

fordrivelse af noget af dagen i morgen ... til-
budene gælder alligevel først fra på man-
dag.

Har mine reklamer
Men dog, da jeg alligevel begynder at sor-
terer de reklamer fra, som jeg ikke gider se 
i, falder en ned på gulvet og slår sig op på 
et tilbud fra Føtex med billige bøger, og 
gæt hvad ... hehe ... efterfølgeren til den 
bog, jeg er ved at læse, kommer på tilbud 
i denne uge, så skal da jeg vist lige en tur 
ned og se om man stadig kan få den.

Prisen? Nå, okay, det skal jeg så ikke, 
tror sgu ikke kontanthjælpen rækker til 
impulsindkøb af bøger, som ikke kan spi-
ses.

Jamen, så ved jeg jo, hvad jeg skal i ste-
det, jeg skal ind på bibliotekets hjemme-
side og checke om jeg kan låne den der.

Wauw! Den kan fås på det bibliotek, 

der ligger lige i nærheden af hvor 
jeg bor, så der skal jeg op, når jeg 
har fået lidt at spise.

Og resten af dagen ... tjah, den 
går så med at læse den ene bog fær-
dig og starte på den næste.

Og i morgen? Ja, den venter jeg 
med at planlægge til næste morgen 
på min altan, mens jeg nyder kop kaffe 
nummer to og smøg nummer tre. Om 
ikke andet, så har jeg mine reklamer, så...
det skal nok gå.      

Lianne Larsen er 54 år, bor i Hvidovre 
og har været sygemeldt i længere tid. 
I temaet ”Et beskedent ønske til livet” 
inde i bladet kan du læse flere beret-
ninger om tilværelsen og det at få 
tingene til at hænge sammen, trods 
alt. Red.

Foto: Jette Nielsen

lianne larsen
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de kendte 
og de normale

af ulrik Dahlin, journalist, 
vinDer af årets cavlingpris

Jeg hedder Ulrik Dahlin. Jeg er jour-
nalist og normal. Det nærmeste, jeg 
kommer på at miste selvkontrollen, er, 

når jeg skal flyve. Så begynder sveddråberne 
i håndfladerne, og ved hver rystelse presser 
jeg panisk fødderne mod gulvet og kæmper 
mod angsten. Men selv om jeg er normal 
– bortset fra i et flysæde – så har jeg i min
ungdom haft en ’lidelse’, som jeg med et lidt
smart udtryk vil kalde for politisk sindssyge.

Som yngre mente jeg i ramme alvor, at 
danske arbejdere snarest muligt skulle be-
væbnes med henblik på en voldelig revo-
lution, hvorunder vi skulle sønderbryde 
statsapparatet og i stedet oprette en dikta-
turstat, hvor der kun skulle være et eneste 
politisk parti tilladt, nemlig det, jeg selv som 
organiseret maoist var medlem af. Inspira-
tionen fra oktoberrevolutionen i Zarrusland 
og den senere kulturrevolution i Folkerepu-
blikken Kina var tydelig, og selv om jeg, der 
boede i trygge omgivelser i det pæne Sølle-
rød, godt i svage stunder kunne have svært 
ved at forestille mig velnærede danske ty-
pografer eller manicurerede butiksansatte i 
raskt trav ned ad Bredgade med kurs mod 
kongeslottet, så var jeg aldrig rigtig i tvivl 
om, at partiet altid havde ret, og at vi var 
på rette vej. 

Min politiske sindssyge gav mig en dog-
matik, som jeg kunne bygge en vaklende 
personlighed op omkring, så jeg fremstod 
som en vidende og sikker ung mand på sej-
rens vej.

Tvivlen kom først senere. Men da den kom, 
var det som jorden åbnede sig under en. For-
nemmelsen af at være med i et fællesskab, 
der havde mere ret end andre, forsvandt fra 
den ene dag til den anden. Men værre var 
det, da forestillingen om, at udviklingen her 
på kloden trods midlertidige tilbageslag i 
sidste ende alligevel går mod en stadig ly-
sere fremtid, samtidig forsvandt. Hvad var 
der så tilbage?

Personligt blev jeg i første omgang efter-
ladt med en kynisme, som set i bakspejlet vel 
mest var en slags fornærmet reaktion på min 
egen politiske sindssyge. Først efter længere 
tid blev kynismen erstattet af en mere yd-
myg attitude over for andre. 

Og først endnu senere oplevede jeg igen 
den sprudlende glæde ved at være 
i raskt trav på sejrens vej. 
For mit vedkommende 
var det først på aktivi-
stavisen København og 
senere på Månedsbladet 
PRESS og endnu senere 
på dagbladet Informa-
tion, at oplevelsen kom 
tilbage. På trods af for-
skelle mellem de tre medier er nøgleordet 
fællesskabet med andre. 

Ja, jeg ved godt, at det næsten lyder kom-
munistisk, og det skal det selvfølgelig ikke, 
men i min bog er der ingen anden vej: Først 
i fællesskab med andre kan den enkelte fri-
gøre sig.

Nemlig.

Jeg var 
   politisk 
sindssyg

»I mIn bog er der Ingen
anden vej: Først I 
Fællesskab med andre kan 
den enkelte FrIgøre sIg.«

spalte
diagnose-fri

Den 

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. Spal-
ten er den eneste af sin slags i bladet, 
der ellers laves af mennesker med en el-
ler flere diagnoser samt en lang karriere 
som patient i det psykiatriske system bag 
sig, måske også fremover.

De første gange er spalten blevet skre-
vet af henholdvis forfatter Peter Øvig, tidl. 
minister Bertel Haarder samt filmsinstruk-
tør Henning Carlsen.   

Denne gang har vi givet ordet til Ulrik 
Dahlin, journalist på dagbladet Information. 
Sammen med sin kollega Anton Geist blev 
Ulrik Dahlin i januar måned tildelt årets 
Cavling-pris for dækningen af nu afgåede 
integrationsminister Birthe Rønn Horn-
bechs fuskeri med ulovlige afslag på stats-
borgerskab til unge statsløse flygtninge.

Redaktionen. 

PS. For at imødegå stadigt stærkere ind-
vendinger fra redaktionens ikke-mandlige 
medlemmer, vil spalten næste gang sand-
synligvis blive skrevet af en kvinde…

ulrik Dahlin
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– og seks andre personlige beretninger
om tilværelsen og det, mennesker gør 

for at fastholde livskraften… 

Illustration: Lais Christensen

Et 
ønske til livet

beskedent
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af kærligheD til mine efterlaDte:

Jeg planlagde

begravelse
Af Dy knuDsen

Jeg lider af skizofreni og jeg har været syg 
siden 2009. Min sygdom har gjort, at jeg har 
været indlagt rigtig mange gange, men indi-

mellem indlæggelserne har jeg forsøgt at fylde mit 
liv med gode mennesker, lyse stunder og aktiviteter, 
som kan få mig ud af isolationen og tilføje mening til 
mit liv. Det er en kamp, og vel at mærke en kamp, 
som jeg ikke altid vinder, men jeg forsøger alligevel. 

Siden jeg blev syg, har mange ting været en ud-
fordring, hvor selv små ting som f.eks. at få børstet 
sine tænder to gange om dagen, komme i bad, få 
lavet mad eller vasket tøj, kan virke uoverskuelige. 
Og det er ellers ikke fordi jeg har et presset skema, 
jeg skal nå, det er bare vanskeligt at få samlet ener-
gi til at få tingene gjort. Det er som om den smule 
energi, jeg har til rådighed, bliver suget ud af mig af 
alt for mange tanker i mit sind, som konstant skal 
holdes i skak og facader, der skal holdes for at jeg 
kan blive accepteret i det omkringliggende sociale 
miljø.

Lige for øjeblikket er mit liv 
sat på pause, jeg har hverken 
arbejde eller studie. Jeg lever 
i et vakuum, som det helt er 
op til mig selv at skabe en me-
ning i. Det meste af tiden prø-
ver jeg at se så meget til mine 
venner som muligt, men for 
ikke at belaste dem alt for me-
get og for at øve mig på at hvile 
i mit eget selskab, prøver jeg at 
finde aktiviteter for mig selv. 

For mig virker det at skrive som en fantastisk akti-
vitet, det er som om der kommer orden i mit hoved, 
og dèt at forme sproget, finde nye sætningskonstruk-
tioner, billeder, metaforer bliver til en herlig leg. Der 
er noget utroligt udfordrende i at sætte sine tanker 
på papir. Jeg forfatter mest digte, hvor jeg rigtig kan 
boltre mig i sproget, og så er der nok også noget ind-
sigtsskabende i at se sine tankeprocesser i fast form. 
Jeg går på et skriveværksted på den grønne dag - og 
aftenskole, og det er virkelig et frirum for mig. Her 
bliver jeg udfordret på min kreativitet, men også 
fuldt ud accepteret som et ligeværdigt menneske, på 
trods af de mange problemer som jeg bærer rundt 
på. 

Min lokale cafe er med tiden blevet min anden 
dagligstue, den er blevet min arbejdsplads, når jeg 
skal skrive artikler eller digte, og den gør at jeg 
kommer væk fra min lejlighed og får mødt andre 
mennesker. Den fungerer som mit værested og et 
sted, hvor jeg kan fokusere på noget andet end mit 
indre tankemylder. Dem, som arbejder der, kender 
mig efterhånden og vi får ofte en god snak over 

kaffen.
Jeg tror ikke på, at andre kan 

skabe mening i mit liv, det er mit 
eget ansvar, men når det er sagt, 
så har jeg en masse mennesker om-
kring mig, som heldigvis hjælper 
mig med at skabe den mening. 

”Det lyDer måske 
absurD, men for mig var 
Denne hanDling et lille 

lyspunkt i en ellers 
Dyster og mørk tiD.”

Når tingene ikke går så godt, bliver dagene lange 
og tunge at komme igennem, men for mig er det 
værste timerne inden søvnen tager over. Mine tan-
ker farer tilbage til mine indlæggelser, til oplevel-
ser med bæltefikseringer og tvangsmedicinering. 
Jeg gennemgår disse episoder igen og igen, de har 
brændt sig fast i min nethinde.

For cirka et år siden havde jeg en rigtig dårlig 
periode, hvor jeg var meget plaget af især selv-
mordstanker. Og her hjalp det mig faktisk at be-
gynde at planlægge min egen begravelse. Jeg ville 
sidde med min computer foran mig og skrive mine 
ønsker ned. Hvilken kirke ville jeg begraves fra, 
hvilke salmer skulle der synges, på hvilken kirke-
gård ville jeg gerne have mit gravsted, hvem skulle 
arve hvad og hvad ville jeg gerne have gjort med 
mine skriverier, dagbøger, digte osv. osv.

Jeg kunne bruge timer på at skrive alle disse 
ting ned. Det var en aktivitet, som tog meget af 
min tid. Jeg forfattede aldrig noget decideret af-
skedsbrev, det var ligesom ikke det at sige farvel 
som optog mine tanker. Jeg følte alligevel allere-
de, at jeg havde taget afsked med min familie og 
mine venner, jeg var allerede væk og havde nok 
været det et stykke tid.

Jeg ønskede ikke længere at lægge nogen til 
last og den tanke gjorde sig også gældende for det, 
der skulle ske efter min død. Min familie skulle 
ikke også stå med den byrde at planlægge min 
begravelse, det føltes som det mindst hensyn, jeg 
kunne tage til dem, når nu jeg ikke kunne holde 
livet ud længere. 

Jeg så det virkelig som en kærlighedshandling 
overfor mine efterladte. 

Det at planlægge min egen begravelse gav mig 
også en slags ro, det blev til et pusterum, hvor jeg 
ikke behøvede at beskæftige mig med mine selv-
mordstanker, min følelse af at være totalt utilstræk-
kelig i livet, hvor intet gav mening længere, for det 
at sidde og skrive alle disse ting ned gav mig jo en 
mening, det gav mig et formål og en grund til at 
være til stede. 

Det lyder måske absurd, men for mig var den-
ne handling et lille lyspunkt i en ellers dystre og 
mørk tid. Jeg følte, at jeg stadig kunne have noget 
at sige, at mine ord stadig havde en magt og ville 
blive hørt. Det bragte orden i et indre kaos som 
hele tiden balancerede på kanten af afgrunden.

Jeg vendte igen og igen tilbage til computeren 
for at rette ting eller tilføje et ønske. Det skulle 
gøres ordentligt.

Med tiden fik jeg det bedre, i dag er jeg helt slup-
pet af med mine selvmordstanker, men jeg har 
stadig dokumentet med alle mine planer liggende 
på min computer, for man ved jo aldrig, hvornår 
man får brug for dem. Det er jo en begivenhed 
ingen af os kan se os fri for engang at blive midt-
punkt i....før eller siden.           

Dy Knudsen er 31 år og bor på Nørrebro i 
København.

min egen

Foto: Jette Nielsen
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et
med grønt

Af Grethe nielsen

Jeg havde ikke været udenfor i over en uge, da 
de spærrede mig inde på den lukkede med al 
dens forplumrede lugt, sære stønnende lyde, og 

gule og grønne vægge.  
De førte mig ind på mit lille værelse, hvor der var 

en seng, et bord og en stol. De satte mig på stolen, som 
var blå og blød. Da de gik, blev jeg blot siddende, jeg 
var helt rolig. Senere opdagede jeg haven udenfor. 
Den forekom mig frodig, vild og dejlig grøn. Jeg stod 
næsten med næsen op mod ruden for at betragte 
den. Den første aften måtte jeg ikke lukkes ud i den. 
Det føltes som en evighed, før jeg endelig fik lov. 

    
Haven lå som et frimærke mellem to afdelinger, og 
jeg blev budt velkommen af kvidrende fugle, mens 
solens stråler blændede mig let og varmede min 
krop. 

Først var en flisebelagt terrasse med krukker 
med planter i. Til højre lå en græsplæne med lave 
uklippede hække rundt om. Der var to mål på 
græsplænen og nogle bolde i farverne gul, sort 
og blåhvid. Jeg krydsede terrassen og gik langs 
hækken rundt på græsplænen, mens jeg rørte 

ved de skiftevis ru og glatte blade. Jeg plukkede 
nogle blade undervejs. Jeg samlede lidt af hvert 
sammen i hånden. Omme bag fodboldbanen var der 
en brombærbusk, som groede i hegnet med pigtråd 
foroven.  
     
Udenfor så jeg en hare komme hoppende. Da jeg 
senere var i mine vrangforestillingers vold, var den 
påskeharen. Jeg smagte på brombærrene, som var 
sure, og tilføjede nogle af dem til min samling. Jeg 
gik videre rundt på ydersiden af hækken og trådte 
langsomt med mine sko i det bløde uklippede 
græs. Jeg kiggede op og så den blå blå himmel og 
missede med øjnene op mod solens gyldne stråler. 
Jeg indsnusede den friske duft af græs og træer, 
mens jeg langsomt gik ind igen. Indenfor blev jeg 
mødt af de gule og grønne vægge, medpatienters 
mumlen og lugten af aftensmaden. Nede på værelset 
mødtes jeg med min kontaktperson, som jeg rakte de 
indsamlede naturting. Hun sagde, at det var typisk 
for maniske patienter at samle ind af naturen, og at 
jeg ikke måtte tage noget med ind.           

Grethe Nielsen bor i København.

stykke

”Da jeg senere var i mine 
vrangforestillingers volD, 
var Den påskeharen…” 

Af ChArlotte Blixenkrone eriksen

                                                                                                       

At være sindslidende er et mange-
årigt, langstrakt projekt – så hvor-
for ikke få det bedste ud af det?

For mit vedkommende har jeg diagno-
sen Bipolar, men har det stor betydning for 
min hverdag og er livet ikke til at udholde? 
Mit svar er - jo jeg udholder det fint – men 
jeg er også så heldig at være begavet med 
en kæmpe passion, nemlig min have som 
jeg elsker på alle tænkelige måder.

Den have har fulgt mig i tykt og tyndt. 
Jorden er blevet vandet med mine tårer 

og gødet med min glæde. Udviklet sig kraf-
tigt under mine manier og ventet tålmo-
digt på mig i depressive stunder, og det vil 
jeg gerne uddybe og dele her. 
     
Min have er kæmpestor og der er masser 
af udfoldelses muligheder – min lidelse 
gør, at mine hjerne indimellem flyver og 
farer med alskens tanker, til tider ret an-
strengende. Men i min have er det ander-
ledes, der knokler jeg på – og imens jeg 
graver og reagerer, er de flyvske tanker 
koncentreret om nye ideer og planer. Og 
det gode er, at 

”jeg bliver så helveDes kreativ 
unDer mine manier…”

FortsÆttes nÆste side

Illustration: Lais ChristensenFoto: Jette Nielsen
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det hele handler 
om blomster, far-
ver, planlægning af 

en og samme ting, nem-
lig haven. 

Det holder alt andet 
ude, og jeg kan fastholde mig selv i en 
boble af gode ting, der giver mig glæde, 
lyst og håb for alt det næste, der skal ske. 
Desuden er det jo videnskabeligt bevist 
at, når du vender jorden, indånder du 
bakterien Mycobacterium vaccae. Det får 
hjernecellerne til at udskille humørstof-
fet serotonin, og det gør dig glad. Fak-
tisk er det sådan, at lykkepiller hæmmer 
nedbrydning af serotonin i hjernen, og 
derved skulle få humøret til at stige. Så 
at man går rundt og har sig egen lille pro-
duktion af det, er jo ikke helt tosset!

Under min seneste indlæggelse lå jeg 
på en skærmet afdeling, hvortil der hørte 
en lille veranda, dog i en lidt sølle forfat-
ning – og med en lille bøgehæk omkring. 
Jeg fik lov at gøre verandaen fin, pille 
ukrudt op, feje, klippe hækken med en 
almindelig saks – jo, det lod sig gøre. Fik 
anskaffet krukker – malet havestativer, 
pyntet dem med perler og klatreplanter. 

Tilmed fik jeg lov at inddrage et lille 
stykke jord i selve haven, hvortil min 
mand bragte mig stauder hjemmefra. Så 
rent faktisk følte jeg glæde ved at være 
indlagt der. Der var et stort værelse med 
eget bad og så var der haven, som vi kun 
var fire, der benyttede – de andre nød 
det også, et smukt sted at drikke kaffen 
eller indtage sin daglige nikotin. 

Om vinteren kan jeg selvsagt ikke ud-
føre det store arbejde i min egen have, 
men så pynter jeg smukt op til jul på min 
gårdsplads, binder kranse og lægger 
mos og æbler til fuglene i mine krukker.                

Men en anden vigtigt ting jeg gør – og 
som jeg kan også kan arbejde med om 
vinteren - er at jeg i hele havesæsonen 
altid har mit kamera på mig og fotogra-
ferer de fleste af mine haveprojekter, fra 
start til slut. 

Under en mani i 2007 lave-
de jeg en hjemmeside om min 
have - jeg bliver så helvedes 
kreativ under mine manier. 
Denne hjemmeside opdaterer 
jeg altid om vinteren. På den 

m å d e har jeg skabt et arkiv, hvor jeg 
og andre kan følge min haves udvikling. 
Og det har jeg stor glæde af – at se alle de 
smukke farver udfolde sig foran mine til 
tider vintertriste øjne. 

Det kan virkelig booste mit humør til 
et højere niveau. Og det giver mig også in-
spiration til næste års udfoldelser, for jeg 
kan se for mig, hvor jeg synes, der mang-
ler noget - ikke alt bliver realiseret, men 
det giver masser af fede drømme.

Og i øvrigt - året efter jeg skabte siden, 
vandt jeg en pris for den bedste hjemme-
side ud af ca. 1300 tilmeldte. Så kom ikke 
og påstå, at manier ikke er godt for noget 
overhovedet!             

Charlotte Blixenkrone Eriksen 
er 44 år og bor udenfor Sorø. På 
www.123hjemmeside.dk/minhave  kan 
du se og læse meget mere om hendes 
have…

tabet af

Af evA TofT

                                                                                                       

Det er svært at komme sig og komme videre 
efter en sygdomsperiode. 
Jeg føler at jeg har mistet er den lyse, optimi-

stiske tro på, at alt kan lade sig gøre. Det er en slags 
tab af selvfølgelighed. Det er det værste.

Jeg har haft tre depressioner, den sidste begynd-
te med en psykose. Dertil tre indlæggelser, den sid-
ste med bæltefiksering og en del elektrochok. Det 
har, udover et svækket selvværd, medført et varigt 
hukommelsestab samt noget koncentrations- og hu-
kommelsesbesvær i hverdagen.

Alle depressionerne er opstået i forbindelse med 
eksamener på mit studie. Jeg tåler ikke stress og 
det er blevet værre efter sygdomsperioderne. Jeg 
er nu på førtidspension.

Det har været svært at finde sine fødder igen ef-
ter indlæggelser, diagnoser og pension. Er jeg min 
sygdom? Skal den afgøre mit videre liv? Jeg ved jo 
at sygdommen kan komme igen.

Jeg må finde en balance imellem at passe på mig 
selv og alligevel blive udfordret. Jeg har fundet 
ud af, at jeg lever livet dårligt uden et projekt. 
Hvad er mulighederne, hvad er realistisk, hvad 
er spændende og hvilke veje er åbne overhove-
det? Jeg tror, at udfordringer på et stille og roligt 

niveau er nødvendigt for at bygge mit selvværd og 
nogle kompetencer op igen. 

Jeg bruger min tid til at tegne og male. Jeg har et 
værksted, som jeg er glad for. At arbejde med noget 
helt konkret som farve og komposition er godt til at 
holde mindre konstruktive og brugbare tanker på 
afstand.

Jeg er for nylig blevet udskrevet fra distriktpsy-
kiatrien og tilknyttet en privatpraktiserende psy-
kiater. Hans første træk var at udtrappe mig af mine 
forskellige medicinpræparater, så jeg nu er nede på 
under en tredje del af det, jeg har taget de sidste fem 
år. Det skaber håb. 

Og mit håb er at komme til at deltage aktivt i 
samfundet igen, det svinder ikke som årene går og 
sygdomsperioderne kommer lidt på afstand. Jeg er 
38 år og ønsker stadig på at komme mig så meget, 
at jeg kan varetage et 
skånejob eller lignen-
de på et tidspunkt. 
Det er det, jeg vil 
kæmpe for.           
 
Eva Toft er 38 år 
og bor på Islands 
Brygge.

selvfølgelighed

alt er ikke længere muligt:

”Jeg nu er nede på 
under en tredJedel af 
den medicin, Jeg har 

taget de sidste fem år. 
det skaber håb.”

Foto: Jette NielsenFoto: Jette Nielsen

Fortsat Fra Forrige side

”Haven Har udviklet 
sig kraftigt under 

mine manier og 
ventet tålmodigt 

på mig i depressive 
stunder…”

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 -
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trods alt
Af Julie feilberg

Selvom man har været noget, der ligner sindssyg, 
kan man alligevel skabe sig en ikke bare tålelig, 
men ligefrem, i stunder, god tilværelse. Min syg-

dom er nogenlunde i bero langt det meste af tid. Jeg 
kender nu mig selv så godt, at jeg ved, hvad forudsæt-
ningerne er for at få en rigtig god dag, psykiske proble-
mer til trods. Det gælder for mig om at have en regel-
mæssighed og forudsigelighed i mit liv, nogle vaner og 
noget struktur, jeg kan bygge mit liv op omkring. For 
uden det forfalder det hele til kaos og ligegyldighed.

Jeg har været syg i mange år, måske endda siden jeg 
var helt lille. I nogle perioder i mit liv har der egent-
lig ikke i dagligdagen været noget at glæde sig over, 
derfor var jeg ofte nødt til at søge tilflugt i min indre 
drømmeverden for at have noget at stå imod med. 
Denne drømmeverden indeholdt alle de ting, som 
jeg desperat savnede i det virkelige liv: venskaber, 
fællesskab, hyggestunder med andre mennesker og 
skæg. Efter puberteten blev det noget med kærlig-
hed, kærester, fysisk omsorg - og jeg bevægede mig 
også ofte over i det seksuelle. Min indre fantasiver-
den betyder stadig utrolig meget for mig, en gang i 
mellem i hvert fald.  Da jeg nærmede mig de 30 år, 
vænnede jeg mig på en måde til tanken om mig selv 
og mit livs umulighed, inklusive de chancer som jeg 

troede, jeg havde, men som alligevel bare var illusioner. 
Jeg havde efterhånden opgivet mig selv og mit eget 

liv, og det gav paradoksalt nok plads til en hel masse 
ting, som jeg før overså i al min forpinthed.

Jeg kan ikke påstå, at mit liv er rigt eller endda lyk-
keligt, de fleste ville nok sige, at jeg er en arm, ensom 
stakkel. Så der skal ikke så meget til, før jeg glæder mig 
eller endda nyder tilværelsen i nogle stunder. 

Bare helt banale ting som en hyggelig konversation, 
også selvom den ikke varer så længe. Jeg ved, at hvis 
jeg får en god, lang nats søvn, så får jeg som regel også 
en ganske god dag. Jeg nyder virkelig det privilegium, 
at jeg i min passive, velforsørgede tilværelse kan til-
lade mig at sove til klokken 12, uden at det generer 
nogen eller noget. Det er en sand nydelse at blive lig-
gende i sengen i de særlige overgangsfaser mellem dyb 
søvn, drømmesøvn og halvvågen tilstand. Ofte prø-
ver jeg næsten bevidst at blive i drømmefasen, fordi 
drømmen er hyggelig eller ligefrem spændende. 

Nogle dage sætter jeg vækkeuret til kl. 8.30, for-
di jeg skal noget den formiddag. Jeg er nogle gange 
halvvågen før det tidspunkt, og håber på en måde, at 
jeg kan få lov til at ligge et godt stykke tid endnu, in-
den min iPhone begynder at bimle. Så snart jeg hører 
den, tænker jeg, åh nej… og flår mig ud af sengen for at 
gå hen og slukke den. Så tænker jeg ofte, at jeg bare 
må ligge i sengen i en 5-10 minutter endnu, indtil jeg 
skal tage mig sammen til at stå rigtigt op. 

Så ligger jeg der i op til et kvarter og tænker: nu 
må du altså op, og til sidst hiver jeg mig da også op 
og ud at stå på gulvet. Skynder mig hen til køleska-

Livet,

”jeg skal simpelthen Drikke tre kopper kaffe 
efter morgenmaDen, mens jeg trisser liDt runDt 
i min stue meD musik uD af højtalerne..”

bet, tager noget brød og lægger 
det på brødristeren og venter 
til det er klar. Og så er jeg rigtig 
glad for, at jeg stod op, trods alt, 
så jeg ikke kommer for sent til 
mine aktiviteter. For det fortæl-
ler mig, at jeg godt kan få ting 
til at lykkes ved hjælp af viljestyr-
ke.  Det gør mit lave selvværd bare en lille smule til 
skamme, og det er helt små ting, der tæller, når man 
ikke har så meget at komme efter i livet.

Jeg har et helt ritual hver morgen, som jeg aldrig 
afviger fra. Jeg skal simpelthen drikke tre kopper 
kaffe efter morgenmaden, mens jeg trisser lidt rundt 
i min stue med musik ud af højtalerne. Det er både 
en nydelse og en nødvendighed, for ellers kan jeg 
slet ikke kan komme i gang med dagen. Men aldrig 
mere end tre kopper - og modsat alkoholen kan jeg 
sagtens begrænse mit kaffeforbrug, ikke af tvang, 
men af lyst. En fjerde kop ville smage helt rædsels-
fuldt, så hvis jeg har tid og lyst til mere, så bliver 
det te. Jeg prioriterer mit kaffedrikkende ritual med 
musik til, og kan jeg ikke nå et brusebad, så nøjes 
jeg bare med at vaske mig lidt.

Jeg træner to gange om ugen ude i Kæmperne, 
som er en idrætsforening for sindslidende. En time 
og et kvarters kraftig motion. Det gør underværker 
for mit psykiske velvære og mit energiniveau. Jeg 
har sat tirsdag og fredag formiddag af til at træne, 
og den plan afviger jeg aldrig fra, hvis jeg overho-
vedet kan undgå det. Det er en af de ting, der gør, 
at jeg kan tvinge mig selv til at stå op om morge-
nen. Bare en halv time på løbebånd er nærmest 
som terapi for mig. 

Nogle gange, selvom jeg løber uden 
pauser, kan jeg begynde at kede mig, 
mens mine tanker går i hårdknude. Og 
så ved jeg, at jeg skal sætte farten op, 

indtil jeg igen kan mærke min indre vrede og bit-
terhed fordampe og mit aggressions - og irritations-
niveau falde betydeligt.  Ja, lige som ved terapi eller 
nervemedicin, bare uden alle de skadelige bivirk-
ninger. Og en tur på crosstraineren og tyve minut-
ters styrketræning er ligesom prikken over i´et, efter 
jeg har løbet. 

Bagefter går jeg over i Kæmpernes cafe og nyder 
et godt måltid mad, de serverer varm, sund mad 
hver dag kl. 12, og det koster heller ikke så meget.

At jeg starter dagen på den helt rigtige måde er 
altafgørende for, om jeg får en god eller dårlig dag. 
Hvis jeg vågner allerede ved 5-tiden om morgenen 
og bare ikke kan falde i søvn igen, så ved jeg, at 
min dag bliver en lang, sej lidelse, og at den bare 
skal overstås på en eller anden måde, så jeg ikke 
ryger helt derud, hvor jeg er fristet til at gå over på 
psykiatrisk skadestue. 

Det sker, at jeg må rive en dag ud af kalende-
ren og satse på, at den næste nat bliver lang og 
behagelig. Så lige som små ting kan gøre mig glad 
og få mig til at føle mig godt tilpas, så kan lige så 
ubetydelige bagateller slå mig helt ud af kurs og få 
mine tanker til at køre i ring, for til sidst at få mig 
til at svælge i selvmordstanker eller tanken om en 
tidlig naturlig død - når jeg nu bare ikke kan gen-

nemføre et ordentligt, hurtigt, smertefrit 
selvmord...

Det er derfor mine ritualer og mine 
daglige gøremål, en form for struktur 
på ugen, er så vigtige for mig. De hjæl-
per mig til at holde hovedet over van-
det, til at fungere på det psykiske plan, 
sådan at nætterne og dagene ikke bare 
flyder ud i eet, mens det hele går op i 
tomgang, druk og spildtid, for tilsidst 
at ende i en alvorlig psykisk nedtur.             

Julie Feilberg er 34 år og bor på 
Amager.

Foto: Karolina Zapolska

”Min drøMMeverden 
indeholdt alle 
de ting, soM jeg 

desperat savnede 
i det virkelige liv: 

venskaber, fællesskab, 
hyggestunder Med 

andre Mennesker og 
skæg.”
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et beskedent
til

livet
Af ronnie rAsmussen

Som en sydeuropæisk fodboldspiller er jeg fal-
det dramatisk omkuld et utal af gange i mit 
liv. Men det har aldrig været skuespil for at få

frispark eller straffespark. 
Siden 8-års alderen har det været en nødvendig-

hed for mig at søge strejf af liv for at holde ud. Som 
barn var det velsagtes min mor og min bror, der gav 
energi og håb. Som teenager blev det mine evner 
ved et billardbord og den klike af regulære balla-
demagere, som jeg integreredes i. I kliken lykkedes 
det at skjule skrøbelighed, uro og dødsangst. De 
andre så kun overfladen, ikke den fortabte sjæl, jeg 
følte mig som.

Dernæst - efter at familien og skolen havde op-
givet at få mig i en brugbar retning for velfærds-
samfundet - tilbragte jeg en tid på et ungdomscen-
ter, hvor vel kun byture og centrets unge piger 
forhindrede mig i at blive sendt længere ud end til 
sporadiske selvmordstanker. 

Senere endnu, et socialpædagogisk skolepro-
jekt, hvor vitaliteten blomstrede mere end no-
gensinde før. Efter indkørselsperioden oplevede 
jeg tryghed, og jeg fik indhentet det forsømte fra 
de utallige fraværsdage fra tiden med undervis-

ningspligt. Jeg forvandledes til en midlertidig succes, 
der fik gode eksamensbeviser fra V.U.C. Derefter fun-
gerede jeg hæderligt på EFG – handel og kontor - og 
siden endnu bedre som HF-studerende. Da opholdet 
i det socialpædagogiske skoleprojekt sluttede efter 
5 år, mistede jeg min lærer, der også var blevet min 
guru i livet.

Resultatet var til at forudsige. Jeg gik ned. Langt 
ned. Fra mit lille udslusningsværelse gik jeg flere 
gange om ugen på værtshus og spilede billard og 
drak heftigt. 

Jeg hev mig op og forsøgte mig med optagelses-
prøven på journalisthøjskolen, men manglede lige 
en anelse i dygtighed og viden. Derpå erkendte jeg, 
at min porøse psyke nok bedre evnede socialpæda-
goguddannelsen, søgte ind og begyndte på uddan-
nelsen, mens jeg for første gang flyttede sammen 
med en kvinde. 

En dejlig kæreste, gode svigerforældre og succes 
på uddannelsen medførte vitalitet og mod til en 
forholdsvis nem bekæmpelse af uro og angst. Det 
nåede jeg at opleve i cirka to måneder, hvorefter 
jeg gik ned med en invaliderende angst. Derpå 
fulgte flere år, hvor jeg kun levede, fordi jeg ikke 
havde mod til selvmord, mens kæresten beholdt 
mig som en inaktiv, deprimeret og udslukt del af 
husholdningen. 

I dag betragter jeg det som ufatteligt, at hun 
magtede at leve sammen med så ussel en eksi-
stens. Jeg var i behandling efter behandling efter 
behandling, og vi håbede konstant på et gennem-

ønske

”jeg ønsker uDelukkenDe en bevarelse 
af Den nuværenDe tilstanD…” 

brud, så min dødsangst ikke fortsat skulle 
invalidere mig næsten totalt. 

Inden vi afsluttede forholdet permanent 
efter cirka 10 år, havde jeg gjort hende gra-
vid. Hun fødte en lille pige, mens jeg smut-
tede tilbage til det, jeg kendte allerbedst, 
druk og billard på værtshuse. 

Under en druktur med en ven forelskede 
jeg mig i en servitrice. Efter mange forsøg 
på erobring af hendes hjerte lykkedes det. 
Jeg var kaos indvendig, selvom jeg nu fun-
gerede som telemarketingschef. Og sund-
hedsstyrelsen og jeg var dybt uenige om 
antallet af genstande, der kunne anbefales 
som ugentlig dosis. Forholdet varede længe 
trods mange problemer, og jeg præsterede 
endnu en omgang hjælp til en graviditet. 

Men jeg drak for meget, og hun kasse-
rede mig af nødvendighed. 

Historien havde gentaget sig: Endnu en 
lille pige var kommet til verden – og jeg på 
flugt igen. 

I de kommende år svigtede jeg konstant 
børnene. Jeg magtede ikke ansvaret for de 
to døtre. Jeg kontaktede myndighedsper-
soner et utal af gange, men der var ingen 
åbenlyse muligheder for støtte til samvær.

Styrketræning, stærk nervemedicin, 
druk og computerspil, samt den ubetin-
gede kærlighed til døtrene, var i mange 
år det, der gav liv. Men ofte oplevede jeg 

ingen energi eller håb, og selvmordstanker 
dukkede jævnligt op.

Heldigvis kom min nuværende psykolog 
ind i mit liv i november 2008. Sidenhen har 
jeg haft nedture og dødsangst, men der er 
kommet en fast og forstående kæreste, to 
pragtfulde bonusdøtre og stabilt samvær 
med mine egne vidunderlige døtre samt rig-
tig god kontakt til familien ind i hverdagen. I 
en alder af 44 år føler jeg igen en nogenlunde 
ro i sindet. Styrketræningen passes stabilt 
og jeg tager næsten aldrig på flugt med druk, 
men jeg spiller stadig spændende computer-
spil, der reducerer tanker, 
uro og dødsangst. 

Såfremt jeg bare kan be-
vare denne tilstand, så behø-
ver jeg ikke den flugt til druk 
og billiard, der er blevet ar-
ketypisk for mig. Desværre er 
psyken stadig skrøbelig, så jeg 
ønsker ikke den store gevinst 
i Lotto, der kan fjerne min 
gæld. Jeg ønsker udelukkende 
en bevarelse af den nuværende 
tilstand og eksisterer der højere magter, så 
må de gerne tage hensyn til dette beskedne 
ønske…

Ronnie Rasmussen er 44 år og bor i Vejle.

Foto: Jette Nielsen

”Og så var 
sundhedsstyrelsen 

Og jeg dybt uenige Om 
antallet af genstande, 
der kunne anbefales 

sOm ugentlig dOsis…”
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at huske de

sejre
Af jonAs strAndgAArd

Var til psykolog for nyligt og inden havde jeg 
lyst til en smøg, så jeg satte mig ved en bænk 
på trods af, at der sad et par stykker i forve-

jen. Det ramte mig bagefter, at det ville jeg slet ikke 
have haft kræfter til for et år siden. Jeg blev enormt 
glad og tog det til mig, at jeg har styrke til mange 
flere ting.

For at overleve min kamp husker jeg mig selv på, 
hvor meget jeg flytter mine grænser - hver dag. At jeg 
når nye store mål, som at tage til koncerter. Familie-
fester. Gå i byen uden panik. Og når jeg overkommer 
flere dage i træk med selvskadende trang.   

Jeg har ikke været selvskadende i halvandet år 
nu. Dét er en af de ting, jeg sætter stor pris på, det 
er en meget konkret ting, hvor ud fra jeg kan måle, 
hvor langt jeg er nået.

At leve. Værdsætte mit liv. At huske på de små 
sejre, som når jeg overvinder den gnavende angst 
ved selv at hente mad i stuen, også når den er fyldt 
med mennesker. Hjertet, der hamrer, og tanker der 
ikke vil stå stille i det kaotiske kaos. 

At kunne blive siddende i bussen i hele 20 mi-
nutter med den konstante fornemmelse af, at jeg 
sidder og råber, og at alle ved mine inderste tanker. 

Der går længere og længere mellem indlæggelser-
ne. Selvmordstankerne er ikke nær så dominerende. 
Dét med at stoppe op, se tilbage på dagen og virke-
lig sætte pris på de store, men helt sikkert også, de 
små fremskridt. Og så er jeg virkelig velsignet med 
en helt fantastisk familie. De gør alt for at forstå min 
situation. At kæmpe for dem, men også mig selv, gør 
kampen det hele værd.

Ja, jeg har triste dage. Eller dage, hvor sympto-
merne tager til, men det hjælper mig at skrive dag-
bog, så jeg kan se, at jeg har mange flere dage, hvor 
livet viser sig fra sin lyseste side. 

Livet er værd at leve for mig, når jeg kan se og 
mærke de helt store fremskridt, jeg gør hver eneste 
dag. Når jeg får ros. Når jeg kan mærke den gensi-
dige kærlighed, der stråler fra familien, når også de 
kan mærke de små ting.           

Jonas Strandgaard er 25 år 
og bor på Udsigten i Ros-
kilde. Studerer STU, hvor 
han læser dansk, engelsk 
og matematik.

små

”selvmorDstankerne 
er ikke mere nær så 
DominerenDe…”

Foto: Jette Nielsen

POSITIV UDFOLDELSE FOR SPISEFORSTYRREDE

Læs løbende mere 
på hjemmesiden: 
www.wEnkIna.Dk

Illustration: Lais Christensen

”At leve, At huske på, 
når jeg overvinder den 
gnAvende Angst ved selv 

At hente mAd i stuen, 
også når den er fyldt 

med mennesker.”

Kan du genkende dig selv med anoreksi og 
bulimi! Oplever du, at du har det meget 
svært? Magtesløsheden i ikke at kunne 

komme et andet sted hen! 
Ønsker du at få mere glæde og kærlighed i dit 

liv? Spørger du dig selv om, hvordan du får brudt 

mønsteret, så du kan lukke det ind, som du gerne 
vil tiltrække?

I samarbejde med 2 powerfulde og inspirerende 
kvinder kan jeg tilbyde dig forskellige aktiviteter i 
løbet af 2012. Disse forløb kan inspirere dig til at 
finde nye veje til mere liv, indre ro og kærlighed.

Målgruppe: Kvinder og mænd med anoreksi og bulimi 
Pris: Gratis ved medlemskab – medlemskab 150 kr. om året
Sted: København – se mere på hjemmesiden 
Tilmelding: Til Wenkina på 2289 2261 eller på hjemmesiden

Art of living forløb med Pia Maria Sørensen. 
Hvis du har lyst til at puste mere liv med min-

dre angst ind i din fremtid, så kan du gøre det i 
dette forløb. Du kommer til at arbejde med ånde-
drætsteknikker, yoga, meditation og mindfulness. 
Dette kan være vejen til et liv med mere energi, 
indre ro og glæde. 

Syng med Majbritte Ulrikkeholm og sæt din 
stemme fri. Dette er et stemmetrænings-

forløb, hvor du lærer din stemmes ressource at 
kende. I forløbet vil du blive introduceret til nem-
me øvelser såsom åndedræt, kropsbevidsthed, 
stemmetræning og fællessang. Det er også for 
dig, der har svært ved at synge.
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fortsættes på De næste siDer

Tekst og fotos: Niels Gjern

*Det seneste år har Outsideren regelmæssigt lagt spalteplads til

beretninger om livet, som det ser ud, hvis man er et marsvin.

I centrum står Nanna og Pissegul, der til dagligt bor hjemme i 

en papkasse på Nørrebro hos vores skribent Niels Gjern. 

Til dagligt sørger han for mad, drikke og rent hø til de to 

gnavere, men derudover følger han også deres øvrige gøremål, 

tættere end nogen anden reporter før ham, døgnet rundt, 

bevæbnet med såvel kamera som notesblok!

I august måned i år besluttede Niels Gjern sig for 

at oprette en hel blog - kendismarsvin.wordpress.com - 

der udelukkende beskæftiger sig med deres aktiviteter. 

Historierne på de næste sider er hentet derfra.  

Også vi kan blive helvedes trætte 
af at tale om psykiske sygdomme. 

derfor bringer vi her et 6 siders 
tillæg om marsvin.*



MARSVIN RYGER 
GNAVERBLANDING, der er 
kraftigere end både kibbutz-
pot, efterskole-tjald og 
festival-ryger, især hvis 
man ryger flere piber i træk. 
Først fik de grineren på, så 
fik de noiaen på og rev store 
hårtotter ud af pelsen, og nu 
har de fråderen på og spiser 
græs. 

MARSVIN I KAMP MOD RACISME! Der er ikke noget mere 
modbydeligt, end når mennesker bliver diskrimineret på 

grund af etniske udfordringer, fejlagtig hudfarve, neo-
muhammedanistisk religion, uforståeligt sprog, ulækker mad og 
alt det andet, der kendetegner folk, som burde rejse af helvede 

til. Da marsvin tilhører den kreative klasses overklasse, er de 
gået sammen med andre kunstnere om at designe deres egen 

kampagne t-shirt imod apartheid, som ganske vist er væk i 
Sydafrika, men det kan jo være, det en dag vil opstå i Danmark. 

Desuden vil de også arrangere ’blondine-fri bar’ på Diskotek 
Britannia i København, så lyshårede piger kan mærke på egen 

krop, altså læber, bryster og bagdel, hvordan det er ikke at 
have særrettigheder, og selv måtte betale for middag, entre, 

drinks og taxa hjem. Derfor vil de også invitere Bono fra U2 som 
gæstebartender som et led i deres kamp mod apartheid. De har 
sendt en email til hans hjemmeside, men han har ikke svaret, så 

nu vil de ringe til Billetnet for at få hans adresse.

Hævner sig 
på lille pige
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MARSVIN HADER SMÅ BØRN, fordi de altid kommer og aer dem, når de lige
har ordnet pels, og kalde dem for små søde hamstere, selvom marsvin
føler sig alt for gode til at blive sammenlignet med sådan noget småkravl
og rotteskidt. Værst er det dog, at deres forældre fylder internettet med
billeder af dem, og disse marsvin fik for meget, da en stolt far lagde billeder
på facebook af sin lille datter, hvor hun sluger en levende frø, lægger
tegnestifter på cykelstien og drikker vand af toilettet med et sugerør. Så
nu har marsvinene planlagt en grusom hævn og placeret en masse gafler
nedenfor pigens ruchebane, så hun bliver spiddet næste gang, hun kommer
susende ned ad den. Desuden har de stillet nogle dåser med is frem, som
de har gemt fiskekroge i. Den lærestreg vil tøsen sent glemme.

Marsvin
against
apartheid
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ALLE MARSVIN ER stærkt patriotiske, og dette gælder

selvfølgelig også Nanna og Pissegul. De fulgte med stor

spænding den danske sangerinde Solunas deltagelse i Melodi

Grand Prix i Baku i Aserbajdsjan og var meget bekymrede, da

de på TV så og hørte, at hendes stemme var dårlig, og de måtte

spise mange popcorn som trøst efter det bitre nederlag. Så var

det bedre med Europamesterskabet i fodbold, hvor Danmark

slog Holland, og siden kom Tour de France, og så var den sommer

gået, men den var bestemt også fuld af oplevelser og mange

gode timer foran fjernsynet. Derefter fik de travlt, for allerede

i 2014 er der valg til Europaparlamentet, og her vil det endelige

slag stå imellem euroen og kronen, imellem fædrelandet og

den Europæiske Union. De har dog endnu ikke bestemt sig for,

om de stemmer på Folkebevægelsen Imod EU eller Morten

Messerschmidt fra Dansk Folkeparti, men de er enige om, at

statsminister Helle Thorning-Schmidt er en landsforræder og

bureaukrat skolet på Europakollegiet i Brugge i Belgien. Det

fylder dog Nanna og Pissegul med arisk stolthed at EU har tildelt

Danmark mange blå flag for vores fine badestrande.

MARSVIN DRÆBER KUN I 

SELVFORSVAR, så når de går til 

angreb, må de små vegetariske 

gnavere have hård selvdiciplin 

for ikke at tage livet af deres 

modstander.  Her ses Pissegul i 

en træningssituation, hvor hun 

skal improvisere selvforsvar 

i en lidt tilspidset situation. 

Kameraet nåede ikke at 

fange, hvad der skete i næste 

øjeblik, hvor Pissegul først bed 

møtrikken på hækkesaksen 

over, så den faldt fra hinanden, 

og derefter fløj i halsen på sin 

modstander. Han måtte derefter 

opereres i struben og kan nu 

trække vejret selv, men han 

kommer aldrig til at tale igen. 

PET får nyE 
øjnE i naTTEn

Her er kære morog far Hele livet

MARSVIN UDFØRER CONTRASPIONGE FOR
PET! På grund af manglende ressourcer har
PET ikke råd til nye overvågningskameraer,
og er derfor begyndt at rekruttere små
gnavere til at udføre overvågningsopgaver.
Så hvis du en dag finder to marsvin i din
postkasse, skal du ikke blive bange. De
holder øje med, om postbuddet stemmer
på Enhedslisten eller taler esperanto, og de
er der kun for at løse en sikkerhedsopgave
og gøre din hverdag mere tryg. 

MARSVIN HAR STÆRKE FADER- og MODERBINDINGER, og selvom de har en høj

social intelligens, er de ofte meget modvillige, når deres forældre skubber

dem ud af deres barndoms høkasse. Derfor ender mange unge marsvin også

i kriminalitet og lusker ved nattetid rundt i parcelhuskvarterer og spiser

grønsager i folks køkkenhaver. Disse to marsvin har dog fundet en løsning og

slået mor og far ihjel og udstoppet dem. Så kan de blive boende hjemme hele

livet uden brok og protester fra deres forældre.
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MARSVIN VIL SAVNE PIA KJÆRSGAARD,
og derfor har de besluttet at invitere
hende på kaffe og remoulade-roulade
som tak for indsatsen. De har nemlig
ofte henvendt sig til politikerne, der
gerne gav sig tid til at lytte til, men
de følte ikke, at andre end Dansk 
Folkepartis formand tog dem alvorligt.
Derudover vil de som gave overrække
hende en flaske med hudplejemiddel,
der består af en nænsomt blandet 
mikstyre af eddike og deres eget pis,
der vil stramme hendes karakteristiske
ansigtstræk op, hvis hun drikker en
skefuld hver morgen.

MARSVIN HAR FANTASIFULDE LYSTER præcis
som mennesker. Mange er til lak og læder,
men selv i pornobutikkerne på Istedgade
i København er udvalget af sexlegetøj til
vegetariske gnavere begrænset. I mangel
på bedre er dette marsvin derfor kravlet ind
i en plastiksæk. 

AtlAnterhAvsgryde søges
til lAngfArtssejlAds

MARSVIN KOMMER OPRINDELIGT FRA ANDESBJERGENE i Peru. Disse to marsvin
vil tilbage og se deres hjemstavn og vil sejle derned i en gryde. De planlægger
at tage afsted sidst i oktober, når efterårsstormene på nordatlanten for alvor
sætter ind.  De regner med at runde Kap Horn, Sydamerikas sydspids, en
måned efter, for derefter at bruge to uger på at følge Chiles stillehavskyst
mod nord til Peru. Her afprøver de deres fartøj under beskyttede forhold i en
køkkenvask. Gryden er dog for lille til dem begge, faktisk er den ikke engang
stor nok til et enkelt marsvin med en moderat tung røv, og der er slet ikke
plads til de nødvendige forsyninger til seks-syv ugers sejlads.
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vi vil 

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. Befinde 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 199 kroner 
– abonner nu!

Brug girokortet!

dømmes...

,
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Da vores uDsenDte ville inDlægges:

af jens rønn

Scene 1. Det er en mandag morgen i oktober 
måned. Ind træder Jens af hovedindgangen på 
Rigshospitalet i København. Han går ret hurtigt 

- og hektisk - frem mod informationsskranken.
- Kan du fortælle mig vejen til den psykiatriske

skadestue?, spørger han næsten halvråbende, måske 
lidt upassende i forhold til at damen bag skranken står 
lige over ham. 

- Jo, jo. DET KAN JEG GODT. Jo, jo. Det kan jeg godt.
JO, JO,  svarer hun.

Jens kender ikke hendes navn, men beslutter sig 
for, at hun må hedde Annie. Hun er tydeligt nervøs, og 
gentager sig selv med en hektisk stemmeføring.  

Jens tænker, at Annie måske, som optakt til job-
bet i informationsskranken, har været til flere ”Sådan 
tackler du en psykisk syg”- kurser. Nu står Annie så 
for første gang overfor en psykisk syg i levende live. 
Jens! Alarmklokkerne bimler hos hende. Psykisk syg. 
En psykisk syg. En ægte psykisk syg. 

Som modvægt skal bemærkes, at Jens nu heller 
ikke er den, der skal føle sig for god, når det handler 
om det, man kan kalde sindsligevægt. Dagen for-
inden har han på mail sagt sit job hos Københavns 
Kommune op efter kun 14 dage i stillingen. Det er 
uklart, hvorfor han har gjort det, men een ting er 
sikker. Jens føler, han har styr på det hele. Han me-

diterer, går i en halv-buddistisk mediationsgruppe og 
siger til folk, at han er sådan er lidt spirituel. Derfor be-
høver han ikke medicin, og det med diagnoser er noget 
pjat, som en psykiater har prakket ham på.  

Jens har altså endegyldigt lagt psykiatrien bag sig. 
Helt sikkert.  

Scene 2. Nu står Jens alligevel ved informationsskran-
ken og spørger efter den psykiatriske skadestue, så no-
gen vil måske bemærke, at han ikke har helt styr på 
det. Det skal du dog ikke sige højt, for så bliver Jens 
bare sur. Jens har styr på sagerne. Det står fast. Han 
er her bare for en god ordens skyld, slet ikke fordi han 
skal indlægges eller noget. Nu står han overfor Annie, 
der febrilsk prøver at vise ham på kortet over Rigsho-
spitalet, hvor han skal gå hen.  

- Den psykiatriske skadestue ligger i den sydøst-
lige ende af bygningen, ved Edel Saumtes Alle, siger 
Annie og tegner en cirkel på kortet.  

Hun forsøger på én og samme gang at holde en vis 
afstand til Jens, samtidig med at hun må bevæge sig 
tættere på ham, ellers kan han jo ikke se kortet. Det 
er lidt akavet. Men Jens tager kortet, bevæger sig ud 
imod sin halvrustne Kildemoes cykel, og begynder 
cykelturen. Han kører rundt på de lidt kringlede veje 
omkring rigshospitalet, og stopper op overfor det, 
som han mener må være målet, den psykiatriske ska-
destue.  

Jens kigger op og ser, at han holder lige foran pa-
tienthotellet. Hvorfor har Annie sat cirkel omkring 
patienthotellet, det er da heller ikke i den sydøstlige 
ende, som hun snakkede om?

”han har Det unDerligt. er fylDt af 
en masse energi, men samtiDig er Det 
som om hans skelet om et sekunD vil 
falDe sammen, knogle for knogle, 
unDer ham. en skrøbeligheD som 
pokker i helveDe. ”  

på HaLLøJ
rigs-
hospitalet

- Hvorfor viste du mig hen til en helt forkert byg-
ning, spørger Jens tilbage i informationsskranken hos 
Annie. 

Nu er Anni er een stor undskyldning, men formår 
alligevel at sætte kryds på et nyt kort omkring en an-
den bygning, hvor der står noget med psykiatri. Jens 
cykler de 300-400 meter derhen. Han går ind i byg-
ningen og kommer til en ret lang gang, der ender i en 
lukket dør. Han går frem og tilbage, prøver at tage fat 
i nogle håndtag, uden held. 

Så begynder han at banke hårdt på en af dørene.
- Hvorfor er der ikke nogen, der kan hjælpe mig,

råber Jens. 
Mennesker kommer ud af dørene, men de ligner 

ikke læger eller sygeplejersker.  
- Hvad er det der sker her, hvor er folk henne, tæn-

ker Jens. 
Han har det underligt. Er fyldt af en masse energi, 

men samtidig er det som om hans skelet om et sekund 
vil falde sammen, knogle for knogle, under ham. En 
skrøbelighed som pokker i helvede.   

Nu tænker han for første gang i lan-
ge tider, at han måske ikke har det helt 
godt. Og endelig bliver en ny dør åbnet. 
En venlig portør kommer ud og siger, at 
det her er en normal psykiatrisk afdeling, 
og ikke en psykiatrisk skadestue. Faktisk 
findes der ikke længere nogen psykiatrisk 
skadestue på rigshospitalet. Den lukkede 
1. december 2009.

Den nærmeste psykiatriske skadesstue
er derimod den på Bispebjerg hospital.

Scene 3. Jens tager nu turen mod Bispe-
bjerg hospital (og ikke Bloksbjerg, som 
det lige strejfer ham).  Her finder han frem 
til en psykiatriske skadestue, og kommer 
også til at tale med en læge. Lidt henne i 
samtalen spørger hun ham, om han gerne 
vil indlægges. - Ja, siger Jens taknemme-
ligt, og lader sig for første gang i uende-
lige tider falde sammen og gråden presse 
sig på...

Og her tager vi afslutningsvis et lille 
spring - henover en masse ubehageligt. 
Frem til en tid, hvor Jens igen er ude i 
det frie. Frem til der, hvor intet er helt 
det samme. Et billede på det er, at Jens nu 
kommer fast på Rigshospitalet hver 3. må-
ned for at få taget en blodprøve, der kan 

vise om kroppen fungerer, 
som den skal. Jens tager 
nemlig noget stemningssta-
biliserende medicin kaldet 
Litium, som kan påvirke or-
ganerne (han tager også en 
del anden medicin). 

Som sagt, intet er helt 
som før. Men hver gang 
Jens kommer forbi Rigsho-
spitalet, kigger han mod 
informationsskranken. Er det 
mon Annie, der sidder der? Han kan ikke helt hu-
ske hvordan hun så ud, men han vil aldrig glemme 
hende. 

Annie?     

Jens Rønn er 33 år og bor i Vanløse. Han er ud-
dannet statskundskaber fra Aarhus Universitet 
og arbejder i den lettere venstresnoede tænke-
tank Cevea.

et teaterstykke fra Den virkelige verDen. 

Illustration: Eva Toft
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Læserbrev: 

vi har modtaget denne kommentar tiL artikLen ”når døden skaL have en 
årsag” i sidste nummer af outsideren, hvor vores medarbejder amaLie  
beskrev sine tanker efter en høring på Christiansborg om dødsfaLd i 
psykiatrien – bL.a med ordene: ”jeg kan ikke Lade være med at undre mig 
over den afsky og foragt, disse kvinder havde for syste-met og den 
mediCinske behandLing. for kan man overhovedet taLe om grund eLLer 
skyLd, når det handLer om så aLvorLige psykiske LideLser som 
skizofreni? LideLser, som er uforståeLige seLv for Lægerne og 
behandLerne…”

af eLse hansen, pårørende

Det er med stor undren, at jeg læser indlægget af Amalie i Outsideren. Jeg er en 
af de pårørende, som dagligt ser, hvordan min pårørende bliver øde-lagt, gjort 
afhængig af medicin på en måde, som kunne have været undgået.

Vi var uheldig at ryge ind i en sygeplejerske, som kunne 
få en som var venstrehåndet til at blive psykose. Vi tog på 
skadestuen efter at have fået ordineret ny medicin, der fik 
det til at løbe ud af barmen og ned på bukserne, så alt var 
sjask vådt, øjne som rullede fra side til side, og sidst, men 
ikke mindst, en forfærdelig gang rystelser med hele krop-
pen, det var ret så skræmmende at se på. 

Vi troede, de ville fjerne den nye medicin, men nej, de 
hældte mere på, uden at fjerne den skadelige medicin, som 
ellers tydeligvis var årsagen, og det hele blev endnu mere 
grusomt, 

Næsten alle på afdelingen havde ferie på een gang (det er 
de gode til), og plejeren var ondskabsfuld og råbte et sygt 
menneske i øret; - vil du have betonpsykiatri eller hygge!? 

Medicinen gjorde kun endnu mere skade. Derfor fatter 
jeg ikke, at  Outsideren trykker Amalies indlæg. Har hun 
set, hvordan de psykisk syge går til, og ikke nok med det, 
hvordan en hel familie bliver ødelagt? Og hvad med skal der 
ske med de afhængige, når de pårørende ikke er der mere?             

Min pårørende har: Forhøjet kolesterol. Klude-dukke arme. 
Sover det meste af tiden. Har mistet arbejde. Taget ca. 50 kg 
på. Er blevet behandlet på samme måde i mindst 10 år uden 
ændring og bedring. Jeg tvivler ikke på, at når et ungt men-
neske dør i psykiatrien, er medicinen årsagen. Så hvorfor 
dette udsagn om modige kvinder, der gør noget eller nær-
mere tilsvining af dem? Sparker bladet ikke til folk, som gør 
et stykke arbejde og ligger ned i forvejen?       

Indlægget er lettere forkortet af red. – se i øvrigt den re-
daktionelle kommentar på side 11-13. 

Jeg fatter jer
ikke!
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af Dy knuDsen

Psykisk syge kaprer buslinie 6A for at komme 
til Sct.Hans løb”, var en af de overskrifter, 
som jeg i et kort øjeblik overvejende, da den 

lejede bus ikke dukkede på foran Rigshospitalets 
psykiatriske afdeling, hvor vi stod en gruppe meget 
forventningsfulde folk og ventede. 

Efter en halv times forsinkelse og ingen kontakt 
med hverken selskab eller chauffør, tog min kontakt-
person fra OPUS – et behandlingstilbud for unge med 
psykose eller psykoselignende symptomer - en resolut 
beslutning, vi var kun 4 tøser fra OPUS, så vi kunne 
lige være i hendes private bil. Altså roadtrip til Ros-
kilde! Yeah! Fuld fart med vinduer nedrullet, dejligt 
sommervejr og lystig snak om tidens store trend med 
realityprogrammer. 

Vel ankommet til Sct. Hans Hospital og stemning var i 
top. Vi var vel mellem 1000 og 1500 løbere, fordelt på 
distancerne 2 km, 5 km og 10 km. 

Kl. 11 gik startskuddet til de første løbere. Jeg havde 
valgt den mest behagelige distance på 2 km, rigeligt til 
en, som slet ikke har fået rørt andet end lattermusk-
lerne siden sidste års løb. Selve ruten foregik rundt i det 
smukke grønne område omkring hospitalet, og der var 
både vandstationer og opmuntrende tilråb undervejs.

På denne distance var der plads til alle, både folk 
i kørestole, gravide, folk med hunde, hurtigløberne og 
dem med en kop kaffe i hånden.

Der var en dejlig atmosfære og en følelse af, at del-
tagelse var vigtigere end resultatet, en dag med højt til 
loftet og plads til forskellighed. 

Undertegnede løb, næsten, samtlige 2 km og kom 
stilfuldt i mål, dog ikke uden en vis følelse af at have 
aktiveret nogle særdeles forsømte muskelgrupper. 

Der var t-shirts og medaljer til alle de deltagne, samt 
frokost og en lille snack. Efter løbet var der underhold-
ning med hele to bands, hvor især det ene fra Thorup-
gården tog kegler og forførte med deres originale blues 
med teksten:  

”Min psykiater har brug for mere sex / hendes mand har 
et mindreværdskompleks”.

Tilsidst var der præmieoverrækkelser til de tre hur-
tigste mænd og kvinder på hver distance samt sporty 
lodtrækningspræmier, og så med et trylleslag var den 
grønne plæne bagved hospitalet som støvsuget for men-
nesker, busserne skulle køre og dagen var forbi. Ret ær-
gerligt, at et ellers meget fint arrangement får så brat en 
slutning…       

Støtte- og kontaktCentret

 Et tilbud til sindslidende i København 
- gratis og anonymt

Aftenrådgivning
Åben for telefonisk kontakt
Søndag-torsdag, kl. 16-22.
Vi tilbyder almen menneskelig rådgivning.
Personlig henvendelse direkte fra gaden.

Café 24 
Åben alle årets dage, man-lør 15-21
Søn- og helligdage mellem 10 - 21.
Se dagens menu på www.skc.dk

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

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 -

Det årlige sct. hans løb først i sep-
tember havDe også Deltagelse af vores 

uDsenDte meDarbejDer. her rapporterer 
hun fra en stor Dag – ret så stolt over at 

have løbet (næsten) to kilometer…

min 
psykiater 

har brug for 
mere sex, 

tralala
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