
Å
rg

an
g 

31
 - 

nr
. 1

 
ap

ri
l 2

00
9

-   galebevægelsens blad

M
ys

tik
 o

g 
ps

yk
os

e 
- D

ig
te

 o
g 

te
gn

in
ge

r a
f J

oh
nn

y 
W

ik
in

an
is

 - 
E

t l
ys

 i 
m

ør
ke

t- 
  

G
år

 v
or

es
 p

la
ne

t i
nd

 i 
en

 n
y 

tid
sa

ld
er

 o
g 

bl
iv

er
 v

or
es

 v
er

de
ns

bi
lle

de
 d

er
ve

d 
ra

di
ka

lt 
fo

ra
nd

re
t?

 - 
A

m
al

ie
 sk

ra
nt

er
 -L

æ
se

rb
re

ve
 &

 k
om

m
en

ta
re

r m
.m

.



2

Indhold
Amalie skranter alvorligt  side   3
Mystik og psykose - 3  side   4
Går vores planet ind i en ny tidsalder...  side   7
Ovartaci - pressemeddelse  side  23
Digte og tegninger af Johnny Wikinanis  side  24
Et lys i mørke  side 40
Læserbreve & kommentarer  side  44
Fra opbevaring til risikohåndtering (disputats)  side  46
Brug heller pengene på næste nummer af Amalie  side 47
Kontaktlisten  side  48

         - galebevægelsens blad

Dr. Abildgaards Alle 15, 1955 Frederiksberg C
Denmark
Telefon:+45 35 35 77 50, Telefax: +45 35 36 77 50
E mail:  amalie@thorvaldsen.dk
www: www.galebevaegelsen.dk 
 www.forlagetamalie.dk
Giro:  0440-3358607
IBAN:  DK6530000003358607
SE-nr.  53 25 33 50

amalie - galebevægelsens blad er opkaldt 
efter den første patient, hvis kritik af 
„psykiatrisk behandling“ nåede befolkningen: 
Forfatterinden Amalie Skram, der levede fra 
1846 til 1905.

amalie - galebevægelsens blad er åbent 
for alle, der kan tilslutte sig Galebevægelsens 
grundlag.

Indlæg, artikler og tegninger m.m. sendes til 
Amalies redaktionsgruppe:
amalie - galebevægelsens forlag
Dr. Abildgårds Allé 15
1955 Frederiksberg C.

amalie udkommer 4 gange årligt og koster:
Personligt abonnement kr. 125,-
Institutionsabonnement  kr. 225,-
Løssalg  kr.   35,- 

Redaktion: Caia Davida
 Thomas Holten Hansen
Forside: Ole Hansen
Ilustrationer: Johnny Wikinanis, Ole  
 Hansen, Anton Møller  
 Hansen

Trykkeri:   PE Offset A/S
Sats:   Forlaget Amalie
Layout:   Ole Hansen



3

Amalie skranter alvorligt 
- selvom hun endnu ikke er fyldt de 30!

Vi får jævnligt tegninger, digte, essays m.m. Tak til alle for for 
det! - og bliv endelig ved med at sende Jeres ting!

MEN: vi mangler abbonenter.  
Og vi mangler redaktionsmedlemmer.

Jo mer' det sner 
Det nemmeste først: er du glad for dit Amalie-abbonnement, 
så fortæl alle, du kender om dette fantastiske blad, som de bør 
abbonnere på.

Er bladet ikke på dit lokale bibilotek, så bed bibilotekaren om 
at skaffe det. 

Forklar psykiateren, at det er sundt at se tingene fra en anden 
side. Eller noget helt tredje.

Det vigtige er, at vi får en masse nye abbonnenter uden at 
bruge en masse penge på reklame. For vi allerhelst bruge vores 
sparsomme midler på at opretholde Amalies høje standard 

Jo fler' der er 
I en travl hverdag kan det være svært også at få tid til redak-
tionsarbejde. Men jo flere vi er, jo lettere glider det.

Al hjælp er velkommen og når vi nu har internet, mail og tele-
fon, er det ikke ubetinget nødvendigt, at du tropper op på Fred-
eriksberg. Fx. kan korreturlæsning jo sagtens foregå pr. mail. 
Bortset fra alt det, så er årets første Amalie klar - rigtig god 
fornøjelse. 
Har du noget, du synes vil klæde næste nummer, så send det 
endelig. Adressen står på siden overfor!
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Mystik og psykose - 3
I henhold til hinduismen er tomheden det egentlige. Tomheden 
ligger bag ”illusionernes verden”, som er den virkelighed nor-
male mennesker oplever. Bag denne er altså tomheden, og det 
gælder, at såfremt der skal laves mirakler, skal der være kontakt 
til tomheden. Man skal enten være i tomheden eller opholde sig 
”i udkanten” af denne.

Spørgsmålet er så, om der findes mirakler. Jeg skal i den 
forbindelse primært henvise til min første artikel Mystik og 
psykose fra marts 2005. 

Jeg skal endvidere tilføje, at der er flere der mener, at sådant 
findes, og jeg skal så i den forbindelse henvise til Preben Plum 
”Mystik, Mirakler og Videnskab”, hvor han omhyggeligt 
gennemgår forskellige forekommende mirakler, samt til bo-
gen ”Mirakler” af Niels Christian 
Hvidt. Det fremgår af denne bog, at 
Luther i starten var åben for mirakler 
i sine tidlige år, men senere blev han 
mere skeptisk overfor  betydningen 
af overnaturlige manifestationer, og 
det er en skepsis Lutherdommen har 
bevaret til vore dage, sammenlignet 
med, hvad der gælder for de katolske 
og ortodokse traditioner.

Som det vil fremgå, vil det gælde, at mange psykotiske har 
storhedsforestillinger. De kan have den forestilling, at de er 
Jesus eller at de er Napoleon eller i slægt med et eller andet 
kongehus.  

Mirakler er en 
”privat sag” og 
vil aldrig kunne 
bevises. Der vil 
ikke være objektive 
kendetegn på, at 
noget sådant har 
fundet sted. I hvert 
fald for det meste.
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Dette at have disse storhedsforestillinger kunne meget vel 
betragtes som udtryk for, at man opholder sig i udkanten af 
tomheden. Man er ikke helt derinde hvor man er Gud selv, men 
man har kontakt.

På den baggrund skal jeg så her postulere, at sådanne menne-
sker vil blandt andet være i stand til at lave mirakler.  De kan 
også have oplevelse af clairvoyance, healing m.m.m.  Når man 
snakker med psykotiske, vil de tit være i stand til at fortælle 
nærmere om, på hvilken måde de har grebet ind i virkeligheden 
af overnaturlig vej. Det vil være den almindelige reaktion på 
sådant, at dette afvises og betragtes som et element i psykosen, 
der kræver behandling. Behandling er naturligvis påkrævet. Det 
er jo sådan, i henhold til min første artikel, at det gælder om at 
forlade mirakelstadiet og ”komme videre”. 

Mange psykotiske sidder fast i deres overbevisning om, at de 
laver mirakler eller i det hele taget har sidis, og finder derfor 
ikke der er nogen grund til at flytte sig fra dette stadium. I hen-
hold til Alexander David-Neels bog ”Tibetanske mystikere 
og magikere” vil det gælde, at mange som oplever, at de har 
særlige evner, ikke flytter sig fra dette stadium, og den gruppe 
kaldes magikere. 
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I og med at behandlingen med blandt andet antipsykotiske 
midler medfører, at man får det bedre, vil det også være ensbe-
tydende med at man kan forlade mirakelstadiet, og har således 
mulighed for ”at komme videre”.
 
Mirakler vil sjældent kunne bevises. Jeg skal henvise til min 
første artikel, hvor jeg blandt andet skriver, at der er én der me-
ner, at have igangsat klimaændringerne med henblik på at lave 
et paradis. Det er jo almindeligt kendt, at klimaændringerne 
er forårsagede af forskellige former for forurening, og denne 
persons egen overbevisning om at have været årsag dertil, vil 
han naturligvis kun selv tro på, og ingen anden.

Mirakler er en ”privat sag” og vil aldrig kunne bevises. Der vil 
ikke være objektive kendetegn på at noget sådant har fundet 
sted. I hvert fald for det meste.

Dette at opholde sig i tom- 
heden som psykotisk eller 
være i nærheden af den eller i 
udkanten, er det samme som 
at være lidende, og også af 
den grund kræves der be-
handling.

Niels Ljungberg
Speciallæge i psykiatri

Litteraturliste:
Preben Plum:”Mystik, Mirakler og Videnskab” - Centrum Paperbacks 2002
Niels Christian Hvidt: ”Mirakler” - Gyldendal 2004
Alexander David-Neels ”Tibetanske mystikere og magikere” - Borgen 1995

Ole Hansen
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Går vores planet ind i en ny tidsalder 
og bliver vores verdensbillede derved 
radikalt forandret?

Mit eget svar er, ja - det håber jeg, og ja - det tror jeg på.

På trods af det som pengemekanismerne og den vestlige kapital 
kalder en verdenskrise med alvorlige følger, så ser vi hvordan 
mange, om end stadig i det små, nye livsformer skyde op over-
alt. Sunde livssyn, sunde livsfilosofier, små tiltag med fokus på 
de elementer der skal opbygges både åndeligt og i praksis for at 
stoppe nedbrydningen af vores klode.

Men på trods af mange små nye spirer, der myldre op over-
alt, er det for mig stadig skræmmende at opleve, hvordan de 
styrende kræfter frembruser med 
trusler om et altomfattende kollaps, 
der handler om pengenes magt.

Højrefløjens dominerende penge- 
maskineri der er brudt sammen i  
umådeholden produktion af ligegyldi-
ge ting og kapitalens gyldne håndtryk 
til mennesker der kun har øje for egen 
ligegyldige velfærd og ligegyldige 
livsfilosofi.

Venstrefløjens løftede knyt hånd med 
parolen om, at nu skal vi alle igen trække 
i den samme gulerodstop, alle skal være lige, tanken skal gå 
i samme retning som deres filosofi og ingen udover dem selv, 
skal eje for meget.

"Med betegnelsen gal, 
vil jeg ikke udpege 
en bestemt gruppe 
mennesker, men jeg 
vil lade den gale i 
mig tale til den gale i 
dig, med håb om, at 
førstnævnte formår 
at tale tilstrækkeligt 
klart og højt, så 
sidstnævnte hører 
det." 
 - David Cooper
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Hver dag skal vi høre om det der betegnes som en af verdens 
værste økonomiske kriser, jordens forurening, den globale op-
varmning og en global sult. 

Vi har unge, der ikke kan finde deres plads i verden, uden at 
skulle vise deres kræfter igennem al det lort vi selv har produ-
ceret og som vi dagligt fylder dem med.

Vi ser små børnearbejdere, små børneslaver der med livet som 
indsats fremstiller ligegyldigt forbrug til pengemændenes til-
fredsstillelse.

På trods af al dette, på trods af krise, på trods af opture, på 
trods af nedture så ser vi endnu engang alle forårsblomsterne 
skyde op af vores forurenet jord, vildgæssene trækker stadig 
i store flokke hen over himlen nordpå, træernes knopper står 
endnu engang bristefærdige og i alle buske, træer og under 
tagene bygger småfuglene med den største glæde, kærlighed og 
entusiasme deres kunstfærdige boliger.

Ole Hansen
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Og de nye livsformer, nye livsfilosofier, er de så nye endda, 
eller er det livet der gentager sig i blot lidt andre former og 
farver. 

Der er mange af disse livets store spørgsmål, der kunne bruges 
megen tid på at gå i dybden med, her er jeg blot sporet ind på 
en lille del, nemlig omkring tanken og sproget.

Disse tanker dukker altid op hos mig når jeg beskæftiger mig 
med og læser Johnny Wikinanis digte og livsfilosofier, og 
det gav mig inspirationen til at grave lidt i de gamle og de nye 
skriverier omkring livets åndelighed, bevægelse, filosofier og 
sjælevandringer.

Vores stemmer
Det at høre stemmer er for den etablerede videnskab stadig en 
stor gåde, ja nærmest et mysterium, for os, der har hørt og levet 
med vores stemmer ofte siden barndommen, er de ikke så stor 
en mystik, vores stemmer, de er på godt og på mindre godt en 
del af os.

At høre stemmer, det tilhøre alle mennesker her på vores klode, 
at en del af menneskeheden så ikke vil være ved dem, for-
nægter dem og kalder dem syge, bestyrker blot tanken om de 
blokeringer en stor del af jordens menneskehed påføre sig selv.

I gratis avisen Urban den 19. marts, stod der en lille artikel om, 
”Raske hører Stemmer”. En nyhed, eller blot en kendsgerning?

At høre stemmer er noget der har hørt mennesker til lige så 
længe som vi har eksisteret. Alle har deres stemmer, gode eller 
mindre gode, at nogle mennesker så høre deres stemmer mere 
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end andre beror ikke på et sygdomsbillede skabt af naturviden-
skaben, men det beror på hvor sensuel og hvor dybt man er i 
berøring med sine følelser og med sit sjæleliv.

En af nutidens forfattere, som jeg finder fantastisk og langt 
forud for vores tid, er Asger Lorentsen, der i en lang række af 
bøger beretter om den åndelige verden, om sjælens vandring 
langt udover vores lysår, han beskriver menneskets oplevelser 
af døden og af genfødsler, her beskriver han de dybeste livsop-
fattelser og livsfilosofier vi mennesker er i besiddelse af.

Forfatteren har mange års erfaring med hundredvis af men-
neskers oplevelser af at udforske og dykke ned i deres dybeste 
identitet og højere bevidsthed.

I en af sine bøger indleder Asger Lorentsen således, ”Vi er 
mange der har set mod stjernerne og fornemmet, at vi hørte 
til i en verden som ikke findes her på jorden. For nogle bliver 
fornemmelsen eller oplevelsen en begyndelse til et langvarigt 
identitetsskift, til et stjernemenneske eller til et englemenneske 
og for andre bliver det begyndelsen til en langvarig identitets-
krise og ulykkelighed”… 

Flere og flere oplever at de kommer ude fra verdensrummet. 
Nogle oplever at de har haft tidligere inkarnationer på andre 
planeter i fjerne solsystemer, andre at de kommer fra Venus el-
ler fra en anden lysende civilisation og andre igen oplever at de 
kommer fra lysverdener som ikke er fysiske.
(Fra bogen Stjernemennesker og Englemennesker 2004)

I 1979, det år hvor Galebevægelsen og bladet Amalie for første 
gang så dagens lys, udtaler nu afdøde psykoanalytiker Ronald 
D. Laing disse betragtninger og selvom det nu er tredive år 
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siden, så er der tale om så aktuelle synspunkter at de stadig og 
altid vil være aktuelle.
Laing udtaler, ”jeg har i de senere år sammenfattet min opfat-
telse i begrebet fødsel, eller bedre genfødsel.  Dermed forstår 
jeg i metaforisk betydning en erfaring og en mulighed for at 
finde frem til det egentlige liv, og altså samtidig blive genfødt. 
Man må gå tilbage til før fødslen, der ikke er livets begyndelse, 
livet begynder allerede før avlingen og undfangelse, allerede i 
moderens liv gennemløber fosteret en menneskelig udvikling. 
Det at blive født frembringer primært en følelse af at være cut 
off, det være sig både fysisk og åndeligt. 

At blive adskilt fra et anden menneske, her via cut off af nav-
lestrengen, giver oplevelsen af en grusom adskillelse fra den 
dobbelt harmoni der må menes at være mellem mor og barn, 
oplevelsen af at være to i en. Den tidlige erfaring om at være 
skåret af, opleves senere af mange som mangel på binding, som 
at være afskåret i forskellige rum.

Livets kendsgerninger skal forstås som en bog, der handler om 
en komposition eller rettere om mange musikalske tilløb og 
varianter, denne bog er ofte blevet misforstået. Jeg ville måske 
kunne gøre de sammen synspunkter forståelige ved at tale om 
en kendt komponists værker, hvor man ligesom i et galleri pas-
sere billede efter billede, hvert skridt giver os en ny stemning, 
et nyt billede.
Enheden er helheden, det har altid være udgangspunktet, 
mønsteret i min tænkning, det er grundstrukturen, alt andet er 
variationer, individuelle omstændigheder der finder sammen.”

Roland D. Laing giver endvidere et eksempel på, hvordan en 
fødselsproces kan aflæses i en mands adfærd. ”En mand giver 
udtryk for, at det igennem længere tid ikke har været muligt for 
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ham at sidde tilbagelænet i en stol. Der var det ejendommelige 
ved hans adfærd, at når han rejste sig fra stolen adlød han en 
indre stemme der bad ham gå med lukkede øjne og med sam-
menbidte tænder, det var som gik han i et mørkt rum.

Først følte han sig tæt knyttet til sig selv, for derefter at føle sig 
afskåret og fortabt. Han oplevede sig her som den vrede, som 
en slags Judas for hvem adgangen til en anden mulig verden 
var lukket.

Ved at forestille sig, at han kan trænge ned igennem gulvet, 
håber han her at kunne finde en adgang til det ”virkelige” liv, 
et liv som han tror på venter ham. Denne verden personificeres 
for ham af Kristus, forløseren og den forløste.

Denne hans konflikt at være bundet og at ville løsgøre sig, 
gør i det første tilfælde situationen vanskelig for ham, han har 
vanskeligt ved at finde og beholde ligevægten når han sidder i 
en stol.

Balanceaktens dynamik består i at han oplever sig bundet til sin 
nuværende forestillings og oplevelsesverden, han er forgiftet, 
udstødt, vred og han har samtidig en stærk følelse af en anden 
verden hvor han allerede har realiseret sit sande selv.”

I Laings samtale med manden blotlægger han, at denne situa-
tion nøje svare til den nyfødtes.

Laing giver udtryk for, at han er af den opfattelse, at fosteret i 
moderens liv gennemlever en første livsudvikling, der bestem-
mes af menneskehedens udviklingshistorie.  
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Moderens liv skal forstås som det sted, hvor erfarings og livs-
former, angst og længsler bliver dannet forud. Moderens liv er 
hver gang ved enhver genfødsel ”den første verden” og urform 
for det rum i hvilken man eksisterer. Alt det der sker med ens 
krop fra tidligste begyndelse, det er livets kendsgerninger.”

En anden stor tænker og analytiker i 1960-70’erne var David 
Cooper, der har forsket meget i sproget som helhed og spro-
get hos de mennesker der i tiden blev betegnet som værende 
”gale”.

fortsættes side 14

Anton Møller Hansen
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Her er nogle får synspunkter fra Galskabens Sprog af David 
Cooper.

”Den galskab jeg her skriver om, er den der mere eller mindre 
lever i ethvert menneske og således ikke det som den etable-
rede psykiatri betegner med deres diagnoser.

Med betegnelsen gal, vil jeg ikke udpege en bestemt gruppe 
mennesker, men jeg vil lade den gale i mig tale til den gale i 
dig, med håb om, at førstnævnte formår at tale tilstrækkeligt 
klart og højt, så sidstnævnte høre det."

”Galskabens sprog” omhandler ikke blot måden den universelle 
galskab udtrykkes på i tale, hørbare ord, den omhandler en 
form for handling der gennemtrænger erfaringen som ”en gal 
diskurs”. Men det ville være latterligt her at lave en beskrivelse 
af en diskurs, der som denne netop nedbryder den systematiske 
tanke.

Anton Møller Hansen
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Vi har selv skabt den sproglige meningssammenhæng vi lever 
i, men den kontrollerer os for så vidt som vi har tabt dens op-
rindelse af syne i alt, hvad vi dagligt foretager os.

Vi har ligeledes tabt vore forfædres liv og historie mere end 
6000 år af syne, ganske vist udgør det kun en lille del, men det 
er tilstrækkeligt til at udmåle den tid det har taget sproget til i 
stigende grad at udøve kontrol med os.
Vi opføre os som forstod vi meget af vore medmenneskers 
kommunikation, som om den betød noget, selv om den intet 
betyder for os selv. 

Vi skaber således en mening med det der, kommunikeres til os 
af ikke-mening fra andre mennesker

Måske handler problemet om nøjagtighed, vi betragter visse 
kulturer, der indebærer lovmæssigheder af logisk orden og som 
vi definerer for os selv, men som vi samtidig skaber en sådan 
følgerigtig orden for, at selve lovmæssighederne påvirker struk-
turen selv.

Dette lukkede system danner grundlaget for analyser, hvormed 
vi modarbejder os selv ved at fornægte historiens mangfoldig-
hed, her det registrerbare viljebestemte menneskelige ønske om 
forandring.

Denne mangfoldighed gør enhver form for nøjagtighed til umu-
lighed og tilmed uønskelig
.
Vores grundlag er ikke visheden om strukturen, men det for-
hold at strukturerne undviger en præcis måling. For megen 
sikkerhed skaber frygt, eller rettere det burde skabe frygt.
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”Vi kan betegne galskaben som en bevægelse bort fra familia-
lismen, herunder familieprægede institutionsformer, det må ses 
som en bevægelse i retning af autonomi. Denne bevægelse ud-
gør ”den virkelige fare ved galskaben” og det er grunden til den 
voldelige undertrykkelse. Samfundet skal være en stor lykkelig 
familie, med en skare af lydige underdanige børn.

Man bliver betegnet som gal, for at undlade ønsket om en så 
”misundelsesværdig” tingenes tilstand, og man bliver straf-
fet for denne galskab, typisk med indlæggelse (indespærring) 
på en psykiatrisk institution, med alt hvad dette indebære af 
voldelig afretning, til det punkt er nået, hvor dit sprog, ord og 
handling foregår efter den normale ”grammatik” og du endnu 
en gang udviser norman banalitet.

Galskaben eksisterer i os hele tiden, undertiden bliver den 
synlig for os et kort øjeblik, måske diskret og i ensomhed mens 
vi forandre os. Undertiden bliver den socialt synlig, og risike-
rer herved at blive slået ihjel. Alle har deres egen måde at leve 
galskaben på, der findes ingen allerede trådte stier.

Enhver forudsætter sin egen ansvarlighed for at bane sin egen 
vej, og hvilken ansvarlighed opfordres der ikke til, når vi ople-
ver at ingen ønsker at berøve os ansvarligheden.

Galskabens sprog er intet mere eller mindre end realiseringen 
af sprog, vores ord begynder at berøre andre og det er her gal-
skabens fare ligger, nemlig når galskaben fortæller sin sandhed.

Ene og alene handler galskabens fare om den voldelige denor-
malisering af almindelige ord og betryggende verdener.
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Galskaben er nedbrydelsen af tilværelsens fremmedgjorte 
strukturer og genopbygningen af en mindre fremmedgjort livs-
form. Mindre fremmedgørelse er større ansvar for tilværelsen.
Ansvar betyder at svare for sig med sin egen stemme, ikke at 
svare med alle de stemmer og udsagn der er trængt ind i ens 
sjæl i ens levetid.

Fremmedgørelse er, at det vi anser for at være os selv, bemæg-
tiges af en forfejlet menneskelig anderledeshed, bestående af 
en samlet mængde menneskelige relationer, spændende fra 
personlig erfaringer på mikro socialplanet til det institutionelle 
og macro sociale. 

Det forfejlede opstår på grund af at menneskets sociale liv 
vedvarende er udsat for sammenrodning af forholdet mellem 
udbytter/udbyttet og den fuldstændige mystificerede zone af 
betydning der ligger mellem disse to modsætninger.

fortsættes side 18
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Den nedbrydelse som jeg her taler om, indebærer fjernelsen 
af disse forbindelser til anderledesheden, og nedbrydelsespro-
cessen vil, hvis den gennemføres, nå til et nulpunkt, tømt for 
tilværelsen , et sted på sjælens bund, hvorfra næste fase kan 
begynde selve opbygningen.”

Selvom det er mere end tredive år siden at David Cooper 
fremsagde disse teorier, så er de her i år 2009 mere aktuelle end 
nogensinde før. Her tænker jeg på vores næste generation af 
den ungdom der mødes med systemets vold, for derefter selv 
at frembringe en adfærd, et sprog en tankeverden der på mange 
måder er endnu mere voldelig. 

Jeg tænker på den verden vi overdrager morgendagens børn, en 
verden med forurening, med ligegyldige forbrugsting, med en 
fødevare forurening som vi aldrig har kendt til før og med et 
sprog, her både det talte og det åndelige, der er så fremmedgø-
rende og med et stort islæt af vold.

O
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Jeg vil slutte disse teorier og tanker af med nogle få betragtnin-
ger fra Johannes Nielsens bog fra 1988 om kunstneren og livs 
filosoffen Ovartaci.

Kunstneren Ovartaci der var indespærret under psykiatrien 
fra 1929 til sin død i 1985 var et smukt eksempel på et men-
neske der via sin sjæl og sin åndelighed formåede at rejse i tid 
samt at give udtryk for sine genfødsler, sine tidligere liv og sine 
oplevelser.

Disse oplevelser fortalt til omverdenen i ord, kostede jo nok 
Ovartaci 54 år af sit liv under psykiatrisk indespærring og 
behandling.

Ovartaci beretter via sine billeder og via sine fortællinger 
blandt andet om dødsriget, hvordan han vågner op i dødsriget 
og hvad døden her fortæller ham.

Gennem dødsriget rejser Ovartaci i tid, gennem lysår over 
andre planeter, han beretter om sine tidligere oplevelser i landet 
Ægypten hvor han har levet mange liv. Her har han deltaget i 
krigen med Cyprano, det var en skammelig krig som aldrig var 
eller er set magen til i vores verden.

Ovartaci dør i denne krig, men opstander igen. Han bliver  
genfødt som søn af en Ægyptisk skolelærer og han får navnet 
Gaio. Han lever nu i tidsalderen hvor den store Ægyptiske 
konge ved navn Narmer reagerer landet, det er en god og ret-
færdig konge, og det er kong Narmer der afvikler de store krige 
der raser på jorden.
Ovartaci har i sine liv i Ægypten haft mange store opgør med 
det jødiske folk som han mener på den tid havde stor magt i 
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området. Han beretter om hvordan dette folk pinte og plagede 
ham til døde.  

Stadig som personen Gaio slap han via dødsriget ud af sit fæd-
reland Ægypten og med skib sejlede han til Spanien hvor han 
blev genfødt i Spatz palads.

Ovartaci  beretter om hvordan han uden tid og vægt kan flyve 
fra sted til sted, han fortæller om, hvordan han af frygt for at 
blive taget til fange ikke tør lande i Abessinien fordi han har en 
mission som han skal fuldføre i Coruna.

I et af sine liv var Ovartaci søn af en mandarin i Kina i en by 
ved navn Hangchow, det var en god tid, hvor han fik tid til at 
dyrke og elske de smukke kinesiske skrifttegn samt Kinas vid-
underlige mystik.

O
le
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an
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Om et af sine liv i Kina beretter han hvordan han oplevede 
døden i en tvekamp på åben gade, hvorledes han som død 
efterfølgende overvære sin egen rettergang uden at nogen ved 
at han er til stede. Ovartaci har i Aurora i Kina levet som munk 
i templet Madruca der betyder ”Morgentindens Tempel” det var 
et meget lukket sted med megen lidt frihed udenfor templet. 
En dag hvor en af de øverste munke tager ham med udenfor 
templets område, falder han død om i friheden for derefter at 
får besked på at han skal genfødes som kvinde.

Før genfødslen som kvinde, genopstår Ovartaci som en meget 
smuk paradis fugl med gyldne fjer og han får besked på at flyve 
bort til det rige der tilhøre ham, nemlig fugleriget.
Ovartaci flyver mod nord, over Sibirien, han flyver dag og nat 
og kommer til sidst til Grønland hvor en stor mission venter 
ham.

Efter at havde fuldført sin mission i Grønland dør Ovartaci og 
genfødes herefter i Syd-amerika nærmere betegnet i Guatema-
la. Her fødes han udenfor ægteskab af en tjenestekvinde på en 
stor Estancia hvor hans far den rige mægtige Estanciero  
allernådigst lader kvinden beholde sit barn.

Ovartaci beretter med stor varme om denne tid hvor han vokser 
op og lever blandt disse gauchoer.

I Indien bliver Ovartaci født som pige af fattige forældre, der 
giver hende navnet Lu.
Som ung bortsælger moderen den unge Lu til en rig maharaja 
for at hun skal indgå i gruppen af konkubinehustruer.

Ovartaci beretter om stedet Nirvana, hvor aldrig mere nogen 
fødes og aldrig mere nogen dør, Nirvana er det evige liv. 

fortsættes side 22
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For Ovartaci er det som en slags himmelsk syn – et af Nirvana 
synerne der kan affotograferes når sjælene flyver gennem luften 
på deres vej til Nirvana.

Det er hos Ovartaci ikke blot en fantasi, men en virkelighed der 
kan berettes om, det er en Buddha virkelighedsmening befattet 
af at tankens kraft kan blive til virkelighed. 

Tanken er studeret af den store mester Capilla og det er bevise-
ligt at tanken kan blive synlig, den kan fotograferes af, og det 
opdagede Capilla og Gautama, de opdagede hvor farlig tanken 
kan være.
Udover sine mange beretninger om genfødsler her på jorden, 
beretter Ovartaci om Kristuslys, om lysrejser til og fra fjerne 
planeter.

Således kan man trække en rød tråd fra Ovartaci’s oplevelser, 
ned gennem Laing’s genfødsler. Coopers sproganalyse til Asger 
Lorentsens sjælerejser og Kristuslys.

Og selvom der er en tidslinie på firs år over disse beretninger, 
så mener jeg at de alle så absolut er mere end aktuelle i vores 
hverdag.

Caia Davida

Se nogle af Ovartaci's billeder hér: 
http://museum-psyk.dk/kunstnere/k-serier/Ovartaci/indeks.htm
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Gud er som en fader – en fader som selv syndede.

Det var i Edens have engang måske for millioner af år siden
At Gud gik omkring og var alvidende
Så skabte Gud Adam og Eva 
Og fordi Gud var alvidende så kendte Gud dem ud og ind
Hvis Gud var alvidende
Og det står der alle steder at Gud er
Så vidste Gud selvfølgelig hvad der ville ske og Gud gav et 
forbud
Gud advarede imod en frugt i Edens have
Men Eva gav efter for en indre stemme
Og lokkede Adam med i menneskets kommende cirkus
Gud er alvidende og mægtig Gud kender sandheden om  
mennesket
For alt Guds værk er resultatet af Guds skaberevne
Gud er sandheden der ser og kikker med bekymring på os alle 
der er ulykkelige
Vi får tilgivelse for det som den enkelte har forbrudt sig mod
Og vi får tilgivelse for det vi ikke kan gøre for
Vi skal bare blive i stand til at bede om tilgivelse
For vores synd er resultatet af Guds skaberevne
Vi må tro på at Gud har tilgivet sig selv

Johnny Wikinanis
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Englemor er også Gud.

Jeg skal til Himmeriget nu min søn,
Mor kan du ikke vente eller tage mig med?
Jeg er død nu og jeg skal af sted i morgen til skraldespands 
planeten
I morgen tidlig skal jeg hente min skraldespand og flyve den op 
til planeten
Der skal den står iblandt alle de andre skraldespande
Jamen mor, jeg vil med og stå ved siden af dig i min skralde-
spand
Så kan vi hilse på hinanden hver dag
Kære søn sæt dig her på trappetrinet og vent på mig til i  
morgen 
Så vil jeg komme og hente dig her på Enghavevej
Så kan jeg flyve os begge op til skraldespands planeten
Der vil vi så leve i al evighed vil du det min søn?
Det er lidt koldt mor jeg går lige hen og køber noget varme
Så du kommer og henter mig ikke – jeg vil være sammen med 
min mor
Hr. Gud – din mor skal på Vester Kirkegård min dreng
Ja, Hr. Gud Englemor siger nej min søn det er forkert
Jamen mor, Hr. Gud siger at det er sådan
Jamen min søn, jeg din mor er også Gud
Mor, du er jo en kvinde, du kan da ikke også være Gud
Du er min mor, jamen jeg er også Gud min søn.

Johnny Wikinanis
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Appelsin kysset
Jeg ser dit blik
Det rejser gennem vinduet
Som er blevet åbnet for dig
Der var ingen dæmoner på spil
Men en hel del tillid
Og det har været grund nok
Til at den bliver et gennembrud i vor tid
Dæmoner kan vel også tage fejl af vejen

Hun går i din sorte herreskjorte Og grønne om-
råder skjuler Station for station os mandfolk

Hun stiger op af vandet Og hver en mand har 
Fundet det umulige Nu ser vi såret i en sort 
finale

Johnny Wikinanis
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"The daring night"
Efter denne lange nat, hvor man nærmest er ved at falde
og ikke føler sin krop,
kroppen som er svimmel, medens hovedet er en klar indsø,
set i denne tykning, dette hospital, så lyder en stemme så posi-
tivt,
at en ting har du i hvert fald lært os Johnny, at lige meget hvor 
dårligt
du har det, så er du altid dig selv.
Jeg ved, prøver jeg at sige, at I pressede mig så meget, at det 
endte med skizofreni denne gang, og de var enige.

Så hvad er skizofreni??

Afhængighed tror jeg, til en kærlighed, til en forelskelse,  
der giver afhængighed som en sygdom,  
der giver kærlighed som en sygdom,  
der giver forelskelse som en sygdom.

Forelskelse handler vel også om lyst og om at være, medmin-
dre der er behov hos den anden som ønskes tilfredsstillet.

Skizofreni handler om sammensatte følelser, som du og andre 
har til hinanden, der kan opstå negativitet indenfor alle tre be-
tegnelser, men det er utrygheden som de fleste ikke magter og 
derfor ikke vil hjem til mere.

Johnny Wikinanis
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Selv om det kun er smerte 
gør det ondt
De forskellige energiforekomster,
eller bare livet selv,
har de gnavet på mine ben,
gnavet på mine fødder,
og det blev så svært at gå.

Men en morgen gik jeg alligevel til bageren, for at købe et rundstykke 
og en kop kaffe, jeg var nød til at blive dernede i varmen, jeg havde faet 
at vide på vejen derned, at jeg kim havde to minutter tilbage aflivet.

Jeg blev færdig med at spise mit rundstykke og drikke min kaffe, og 
tilråbene begyndte fra de store energikæmper i mørket udenfor, han er 
vores og lækker samtidig, fordi han lige har drukket og spist.

Og mesteren sagde til mig, det er rigtigt Johnny, gå ud og få det over-
stået, jeg tøvede lidt og tænkte, det kunne være rart at opleve kølighe-
den udenfor, og skansen kunne jo ikke holdes, så jeg gik ud i morgen-
mørket.

Vaklede som sædvanlig og satte mig på bænken ved stoppestedet, det 
var i Rantzausgade lige udenfor arkivet, jeg satte mig til at dø indenfor 
få sekunder, mesteren kommenterede det og sagde til englen Myra, han 
er jo tåbelig.

Englen Myra svarede mesteren, du sagde jo selv, at han skulle få det 
overstået, men hvorfor lyttede han, han skal da holde fast så længe som 
muligt ved livet, nu har han ved sin tåbelighed igen lavet et problem 
imellem mig og George den Store, livsforvalteren over os alle.

Begge står og ser olmt på Johnny, er du ikke bange råber englen Myra, 
men Johnny svarede tilbage,

"Nej, det er kun smerte, ikke lidelse".

Johnny Wikinanis
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"Lord of dance"
Du skal finde et par trøstende ord 
Men ikke til ham derinde Han er blevet 
 dit blændværk

Han er temmelig god En 
helt anden mand Din
 fatale stedfar

Du må smile igen 
Mange gange mere

Du må høre om dit gådefulde liv 
Så fuld af tro på hvad du selv ser 
Så fuld af tillid til mig da jeg siger 
Banalt men inderlig
t
Tiden læger alle sår

Og du siger med et smil, ja det er rigtigt 
Mere blev det ikke til Vi skrev vores 
mobil nummer ned  En dag inden længe 
skal vi mødes igen

Vi vil holde en lille the komsammen 
Men inden hyggen breder sig i dit indre
Lader vi det blive lyst

Men han tager chancen selvom hun snart skal 
Give møde for retten
Han vil så gerne fortælle om planerne for den dag 
Hvor hun slippes fri

De to og så alene, alene, alene, alene
Hvordan kan jeg lokke hende væk fra afdelingen
Uden at hun bliver straffet for frihedens dans

Dans, Dans, Dans, Dans, Dans, Dans.

Johnny Wikinanis
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Flyvesandet og den ubestemmelige kærlighed
Flyvesandet det er væk,
nu længes han efter en mening med livet,
som altid ville næsten alle sige,
men se hvad vinden den har efterladt,
menneske fanget af deres omstændigheder,
ingen er gravide og ingen bliver det.

Helt naturligt vil jeg satse på heltinden,
som syntes at jeg sidder i et fængsel,
vi får det sjovt mig og heltinden,
intet reb som jo ellers bindes om den andens hænder,
først og fremmest om hendes.

Så mange mænd på den tid hvor flyvesandet vil dække alt igen, 
inden vi lære hinanden at kende på en måde hvor vi danner 
ørken, der så vidt jeg kan se ikke er gold men allerede i blomst, 
med to af heltindens egenskaber hendes ejendom, som jeg hå-
ber hun kan sælge give videre til den næste.

En dag kan hun måske elske igen som hun har elsket førhen, 
hvor skulle ellers disse usædvanlige egenskaber før vor tid, 
blandt hendes mænd føre hen.

Stadigvæk gav det grobund i hendes hænder der ordnede alt, 
fordi hun engang elskede en mand, det må det havde været, 
hvordan ellers være så moden og dygtig i en alder af 32 år, den 
goldhed og kaos kan ikke have været hendes, jeg håber hun får 
flere egenskaber når morgendagen gryr.

Johnny Wikinanis
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Vor tåbelighed ødelagde fremtiden
For at bryde et monster, en fælde , som var lagt ud for mig, af George den Store, 
lagde jeg mig på fortovet.

Venlige mennesker hjalp mig ind i ambulancen, hvor en redder vredt tvivlede på min 
ulykke.

Men han kørte mig dog til Bispebjerg somatiske afdeling, det var her, lige i nærheden 
af den psykiatriske anstalt.

Jeg blev sat på en stol i en stor stue for at vente, pludselig kunne jeg høre englen 
Myras stemme, og ved siden af englen stod mesteren ham selv.

Mesteren forklarede hvordan alle de småligheder mellem den mægtige George den 
Store og det lille "skarn" Johnny havde øget tåbelighederne så meget, at der ville gå 
omkring 300.000.000 millioner år, før der ville komme en civilation som mesteren 
kunne kalde sit projekt.

Jeg gav udtryk for, at jeg da godt vidste hvilken betydning
George den Store havde og hvor lidt mening det gav, at give mig plads.

Da begyndte Repitikulationen.

En hel time tog det, at gøre de formiddagens mange vildfarelser til intet, mesterens 
messe var så smuk, så englen Myra begyndte at synge, en kærlighedssang til mig.

Kun en gang imellem hørte jeg ordene, men det var smukt, mesteren græd em smule 
og spurgte George den Store, om han nu ville samarbejde om planen og projektet.

George den Store sagde ja, men hele drømmen som skulle realiseres indenfor de 
næste 200.000 år, ville kun kunne realiseres hvis

Jeg lod mig slå ihjel af livets forvalter.
Senere, om 200.000 år at gifte mig med hans engel Myra

Vi gik alle ned på Tagensvej til et stoppested, men lige meget hvor meget mesteren 
skød, lykkedes det ham ikke at slå mig ihjel, De 200.000 år var blot seks timer.

Johnny Wikinanis
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Despot Good
Jeg vågnede op en dag, efter en drøm af dimension,
af baller og bryster så store, en seksualitet uden enhver form for sam-
menhæng.

Kærligheden måtte ikke være forskrækket ved budskabet, kærlighe-
den skulle vise sig frodig.

Og til sidst i drømmen, åh jeg selv oplevede helvedet i min lejlighed, 
oplevede selve helvedet.

Der lå jeg slap medens kærlighedens mest usle kvinder og mænd pr. 
vision kunne se med fra mange lysår, fra mange planeter hvordan jeg 
lå på mit stuegulv og skreg, sang min mareridt sang.

"People are strange, when you are a stranger, faces look ugly..."

Jeg vågnede efter denne drøm og var i gang med at rydde op i min 
lejlighed, under Guds direktion.

Det var kun lidt som Gud bad om at jeg skulle gøre, men jeg skulle 
gøre det, sveden trillede ned over mit ansigt, medens alt blev mere og 
mere umuligt for mig i min egen stue.

Kristus så til, de læste mine tanker,
det er ikke din stue, sagde Gud, det er min,
se det pjok sagde Kristus, og ham har vi haft med,  
vi må smide ham ud.

Gud sagde til mig, kom så med dine nøgler, mobil, alle dine penge 
og gå så. 

Og jeg måtte gå meget langt væk.

Johnny Wikinanis
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Et lys i mørke

Når en påstand bliver gentaget tilstrækkeligt mange gange, 
bliver den efterhånden til en sandhed. Og når påstande først 
er blevet til kendsgerninger, er der næsten ingen grænser for, 
hvilke handlinger der kan legitimeres af ”sandheden”. 
Mekanismen er gammelkendt,  kommer ofte til anvendelse  
indenfor politik - og et  af de bedst kendte eksempler i nyere tid 
er nok den pågående krig i Iran. Hvem husker ikke den ameri-
kanske præsident George Bush, der stiv i blikket blev ved med 
at gentage, at Saddam havde masseødelæggelsesvåben, var en 
trussel for verdensfreden og skulle derfor skaffes af vejen!
 
Når først sandheden er etableret er det næsten umuligt at argu-
mentere imod den –  indlysende beviser på det modsatte preller 
af på den nye sandhed – og debatten ligner noget, Cervantes 
har skrevet om, nemlig kampen mod vindmøllerne!

Hvad masseødelæggelsesvåben var for George Bush er kro-
nicitet  for psykiatrien: sandheden om, at når først psyken er 
kommet på afveje fra normalitetens smalle sti, så er der faktisk 
ingen vej tilbage. Er man engang udstyret med en diagnose, så 
hænger man på den for altid og der skal mere end et mirakel 
til for at blive erklæret 
rask…

Jo længere tid der 
går, jo mere magtfuld  
bliver ”sandheden” i 
en grad, at selv pa-
tienterne tror på dens 
rigtighed.  

Ole Hansen
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Når lægerne siger det, familien siger det, omgivelserne siger 
det, så må det jo være rigtigt. Bliver man først inficeret af håb-
løsheden, så er chancerne for at blive raske i hvert fald mini-
male og man bliver i sidste ende med til at bevise, at sandheden 
faktisk er sand….Heldigvis er der mange syge, der ikke tilpas-
ser sig og bliver den gode patient, mange, der på hver deres 
måde tager kampen op mod vindmøllerne for at demonstrere at 
man godt kan blive rask og at der er mange veje der kan føre til 
helbredelsen.

Et af de lysende eksemplerne er norske Arnhild Lauveng, som 
fra hun var 17 år til hun blev 26 år gammel  gentagne gange 
har været indlagt med svære psykotiske symptomer, der ud-
styrede hende med en skizofreni-diagnose.  I dag nærmer hun 
sig de fyrre, har gennemført en uddannelse som psykolog fra 
Oslo Universitet, behandler patienter,  skriver bøger og holder 
foredrag om sit tidligere liv som skizofren. I efteråret var hun 
i København for at gøre opmærksom på sin bog ”I morgen 
var jeg altid en Løve” (udkommet på dansk  hos Akademisk 
Forlag, 192 sider, 249 kroner). 

I den forbindelse skrev Bo Møhl i sin anmeldelse af bogen bl.a.  
i Politiken: ”Det er en af de bedste fremstillinger af psykia-
triske patienters oplevelser, jeg har læst i mange år. Hendes 
sprogtone og brug af billeder er eminent, og det er ikke mærke-
ligt, at hendes bog er blevet oversat til en lang række sprog og 
har skabt debat i Norge.

Stod det til mig, skulle ’I morgen var jeg altid en Løve’ læses 
og diskuteres på psykiatriske afdelinger og institutioner her i 
landet. Der er meget at hente, uanset om man tilhører den ene 
eller den anden faggruppe. Bogen er et stærkt udsagn om be-
tydningen af at få mennesket tilbage i psykiatrien….”
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Arnhild Lauveng, som i mellemtiden har skrevet endnu en bog: 
” Unyttig som en rose”, (på dansk hos Akademisk Forlag, 136 
sider, 199 kroner  kommer til  København igen  d. 20. maj til 
en konference, arrangeret af firmaet Psyko Vision  
(se mere på www.psykovision.dk) 

Kroniciteten bliver til et paradigme indenfor de faglige kredse 
– det er den anerkendte ”mening på bjerget” – som det kan 
være svært at opponere imod selv for kritiske fagfæller og som 
får dem til at glemme  at skizofreni kan være en periode i ens 
liv, som man faktisk kan komme sig fra. Lauveng fortæller i 
hvert fald, at hun ofte bliver mødt med udsagn om, at hun enten 
er blevet fejldiagnosticeret, eller at hun fortsat har sygdom-
men, og at hun lige nu bare er inde i en god periode. At kalde  
sig selv »tidligere skizofren« er nok noget at det samme som 
at kalde sig selv »tidligere diabetiker« eller »tidligere aids-
patient«. 

Imidlertid viser en række videnskabelige undersøgelser, at folk 
faktisk finder helbredelse. Den nyeste af disse er en opfølg-
ningsundersøgelse, International Study of Schizophrenia, 
ISoS (Hopper et al., 2007), som blev koordineret af verdens-
sundhedsorganisationen WHO og dokumenterer et positivt 
udfald for gennemsnitligt 50 procent i 18 store patientgrupper 
over hele verden, som man har fulgt gennem 15-25 år. 

Det overordnede budskab her er, "at skizofreni og relaterede 
psykoser udviklingsmæssigt bør betragtes som episodiske 
forstyrrelser med et ret positivt udfald for en signifikant del 
af patienterne". Ca. en tredjedel af patienterne med skizofreni 
bliver raske, ca. en tredjedel klarer sig godt med deres symp-
tomer, mens ca. en tredjedel formentlig mere permanent vil 



43

være stærkt præget af sygdommen. Derfor opfordrer ISoS til at 
forlade "det kronicitetsparadigme som har domineret tænknin-
gen gennem det meste af det 20. århundrede" (Harrison et al., 
2001).

Arnhild Lauveng og givetvis alle, der får påhæftet etiketten 
(kronisk) psykisk,  betyder den en ekstra belastning, fordi den 
rummer en udtalt pessimisme og resignation over for fremti-
den. Og man har brug for optimisme, når man skal komme sig 
efter en svær sygdom. Hun retter også opmærksomheden på, 
hvordan vi omtaler og behandler personer med psykiske lidel-
ser, og viser, hvor vigtigt det er at se patienter som mennesker 
og ikke bare som diagnoser

Her kunne det være på sin plads at påpege, at man har størst 
chance for at komme sig hvis man kommer fra den ikke vest-
lige verden….

Hun opfordrer til at formidle, at der er en chance for at blive 
rask eller få det bedre, er afgørende! Det handler om at repræ-
sentere håb, tro og helt grundlæggende medmenneskelighed 
ikke mindst fra de professionelles side! 

Rainer Lenze

Ole Hansen
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Læserbreve     &
Kommentarer

Til tænketankene cepos og cevea om psykiatri eller trivsel
Tilsyneladende har disse to nye tænketanke det fælles mål at opnå mest 
mulig trivsel for flest mulig danskere.

Indtil nu er der ikke brugt megen energi på cost-benefit-analyser af den 
psykiatriske indsats, måske fordi sygdom er hvermands herre?

Inden I går i gang med analysere psykiatrien, vil jeg stærkt opfordre jer til 
lige fra begyndelsen at medtænke alle mulige alternativer til psykiatrien 
i dens nuværende form, der er karakteriseret ved, at psykiaterne har tilra-
net sig dispositionsret over alle økonomiske muligheder samt overhøjhed 
over Retsvæsenet. "Tilranet" er anvendt grundet psykiatriens pseudo-viden-
skabelighed, der ikke tager den objektive sandhed særligt alvorligt.

Alternativer til psykiatri kunne være forældrekurser  til undgåelse af depri-
vationssyndromer hos spædbørn samt til almindelig mental oprustning af 
vordende forældre. Alternativt kunne også være at tillade større forskelle i 
livsstil (der er åbenbart enighed om, at kreativitet er en god "driver").

Fortsæt selv tankerækken. Potentialet er enormt med allerede hundrede-
tusinder af førtidspensionerede medicinskadede, hvoraf mange, mindst 
14.000 årligt, ville kunne rehabiliteres med små midler og en anelse toler-
ance.

Lad ikke psykiatrien blive hvermands herre!

Galest og med venlig hilsen fra  Lars Jensen, 6230 Rødekro 
[ E-mail d. 21. sept. 2008 ]
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13. Juklerødmesse.
Juklerødmesse -, ja hvad skal man ellers kalde denne årligt tilbagevendende 
begivenhed, hvor faste såvel som mere tilfældige deltagere træder ud af 
Oslos nattemørke for at mindes den norske psykiatrimodstander Arnold 
Juklerød.  

Dette er foregået hvert år d. 25. januar kl. 18 og siden 1996, idet Arnold 
Juklerød døde på denne dag.

De lokale ildsjæle, som har været aktive under Juklerøds kamp mod psykia-
terne og stadig er aktive, har hvert år arrangeret store brændende fyrfadslys 
omkring det sted på Gaustad Sindssygehus, hvor Arnold Juklerøds beboel-
sesvogn (skurvogn) blev opstillet  i en slags ingenmandsland som resultat af 
uenighed om, hvad man skulle stille op med denne fredelige rebel, som ikke 
ville forlad området med en diagnose, der angav, at han var farlig.

Der er sædvanligvis faldet sne på denne tid, hvilket fremhæver de brænden-
de lys . Dette sammen med de fremmødtes lidt højtidelige og repektfulde 
attituder kan berettige til udtrykket Juklerødmesse.

Den egentlige årsag til Arnold Juklerøds tvangsindlæggelse var hans protest 
mod ulovlige skolenedlæggelser i lokalområdet og i øvrigt i store dele 
af Norge. Vigtigt at nævne her er, at han faktisk fik ret i sine påstande 
i 1995, altså før sin død. Dette rokkede dog ikke psykiaterne ud af deres 
rigide opfattelser.

Der er fortsat interesse for at forske i Juklerødsagen. Således var en pensio-
neret psykiater mødt til Juklerødmessen, hvor han fortalte, at han var i færd 
med at skrive en bog om sagen 

Der er fremstillet en vellignende bronzebuste af Arnold Juklerød.
Oslovitterne er ikke enige om, hvor den skal stå, så indtil videre opbevares 
den på et sikkert sted.Jeg synes, at den skal opstilles på Nationalmuseet i 
Oslo.

Vi ses igen næste år d. 25. januar kl. 18 på 
Gaustad!
Læs mere på http://kirkevik.com/jukleroed.htm

Lars Jensen, Galebevægelsen i Danmark.
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Fra opbevaring til risikohåndtering? Om "nedbygning" 
af de psykiatriske institutioner 

Disputas af Jane Dullum, Institut for kriminologi og retssociologi, Oslo 
Universitet, 2008

Sammenfatning:
Afhandlingens tema er at forstå den kraftige "nedbygning" af antallet plad-
ser i de psykiatriske institutioner, som har fundet sted i Norge fra slutningen 
af 1970erne.

Afhandlingen forsøger at beskrive både hvorfor nedbygningen er sket og 
hvad den har ført til når det gælder virksomheden i dagens psykiatriske in-
stitutioner. Afhandlingen tager et historisk perspektiv og benytter offentlige 
dokumenter som hovedkilder.
 I afhandlingen ses nedbygningen som led i en effektivisering og 
specialisering af de psykiatriske institutioner. Disse sundhedspolitiske stra-
tegier opstår som følge af, at det i Goffmansk forstand "totale" ved institu-
tionerne blev udsat for en kraftig kritik fra 1970erne og fremefter.
 Kritikken rettede sig både mod institutionernes resurseforbrug og 
mod, at institutionerne på denne tid var præget af at være en betydelig opbe-
varingsinstans for samfundet.
 Det førte til ændringer i definitionen af institutionernes rolle, som 
nu kun skulle beskæftige sig med specialiseret (korttids-)behandling. De 
øvrige "totale" aktiviteter, så som bolig, arbejde, pleje og omsorg, skulle 
varetæges i kommunerne af alternativer, baseret i lokalsamfundet.
 Som følge heraf blev mange ældre langtidspatienter i løbet af 
1980erne og 1990erne sluset ud af institutionerne og antallet af (senge-)
pladser blev reduceret kraftigt
 Også indlæggelseslængden blev formindsket betydeligt i løbet af 
nedbygningsperioden. Netbygning betyder imidlertid ikke "mindre" insti-
tution i den forstand, at der er færre der indlægges i de psykiatriske institu-
tioner i dag. Det er snarere sådan, at institutionerne har skiftet karakter og 
samfundsmæssig opgave: fra opbevaring til risikohåndtering. Hvad dette 
kan føre til for de indlagte, tematiseres også i afhandlingen
 Som teoretisk forståelsesramme viser afhandlingen, at en drejning 
fra en velfærdsstatslig i retning af en neo-liberal styringsmentalitet kan 
bidrage til at forstå de ændringer, som er sket i norsk psykiatri de seneste 
årtier.



47

brug hellere pengene på næste nummer af Amalie!
Ole Hansen
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