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Måske er det' tid lil at, tale.om :det.',Døden.,

Jeg er ikke helt sikker, og demjeg helst vil
spØrge er borte.

Der er over halvanden hundrede ufor-
klarlige dødsfald hvert år blandt men-
nesker, d eripgykiærisk'behandi-iug; og
det erbare det off,eielle tal.'Jeg kerdte' ',
to. derdøde d:sukker,sy-gen,,,der kom'sorn
en bivirkning, efter årelang behandling
med psykofarmaka,'De er ikke talt ffied:',
Ide hatvanden hutdråde. Oveni.er de? '.,

den:, der selv:'gøx,er{ €ndepå:sageffie:. ,

§om:?ure. tla,rn v.ille jqg gerae have ' '.,,'

spurgt om;'hvornår dei er deu rette,tid,at
nævne døden.

Ture lykke gaard, o g §crlhe Raff,enc'erg,
B e-gge er, t idligere redaktionsmedlernrner,
begge forlod denne,verden i 2009,'begge ,

fitaldrig den ene.fod helt,ud af-p*ykia' . "
triens dyb,og' ellers,er.derrayspfu§ii6ds! :'j,' :,

ingen ligheder imellem dem. I hvert fald
ikke imens,de levede,,For:de,varjo Ture,og
Dorthe, to mennesker.
,' AlIe derharværet i ps5{<iatri*k,be: :,.' ,

handling, eller bare er,i t*t koutakt med,,:
ps;rkiairieu, kender,nogen,,der. er døde.',Og,

al'ligevel er det ikke noget,:der bliver,talt'
r$eget om. Det,ligger-der bare.rlJfofløst-', , '
Måske fordi ingen ved hvad de skal.stille "
op.

Imens går de døde bart så,hurtigt. Ee er
næsten usyalige n:ed det sanrme, Det er i

Til,b4ge,er dqr oftest kua en'løs forestil-,,
ling. Om et dårligt,liv, dernu:eraf*klttet ',

uden at:efterlade srg nævneværdige,.spor. I
medierne og den offentlige hukommelse er
de glemt uæsten a.Ilerederirnens de lever, ,

og,der krlrber en f* estilling rundt,'ofir,atl
sindslid€nde ikke rigtigt mister uoget når ,

de dø:.Jeg kan eadda gribe mig selv i det,
efter så,mange jegkender er døde at viile ,

se,det,sorn en rimelig'Iøsn-ing,på'e*'r.ig,t1{g

møgsituation.

skrevet på .,,,, Def p*sqer,bare ikke.:Ogi.stede,t fur;.at :',,

nogen behøver gå op i hvadjeg mener,
genoptrykker vi på de næste sider en af
Dorthes mange artikler. Så kan enhver
tænke sit.

For mig var Dorthe Raffenberg en figh-
ter.#lrver a!,Ibr§.tand, HuH nægrteds,4t,,':, :

blive liggende, også selvom hun væltede
flere gange end de fleste'kan,bær,q:{gffir.:..,
ved, at hendes familie, kæreste og venner
savner hende hver eneste dag.

Der er ingen grund til at romantisere
det, Det er benhålde.liv. der,lsyeg i'p.sy,: .r, ,.

kiatrien. Men midt i den mystiske skrø-
belighed, der måske bor i sindet, måske
i hjernen, erde liv cgså nogetandet,De,, ,:

viser en overlevelseskraft, som i de fleste
menneskers liv forbliver mere et ord end
en erfaring. Og til tider opstår en indsigt"
derkunvækkes til li:re, når,iutet.,er givet'. . ,'
og hver tanke skal tænkes forfra.

Iltrera,erde,de dø§e,' ;', . ..::,' r:,.1r,,'.

For sig mig:
Hvem der levede på en øde ø

Ttille h*ve'nogeninteresse i atlyvef s'
selv -
For overlevelsen på en øde ø, har løgnen
ingenfunktion
Men{or os andre, derimod...

Disse linjer er frt Ture tykkegaards., S. bog , ,

"I begyndelsen skabte Gud en fejl i syn-
taksen." Ture tog sit eget liv den 15. Juli
20$9,,kortefterbogea,udkom, ; :, ,,',,. t,:,:' ,,

ltaus, fan,i{elge [yliteggard,, *kriv,er.otn. -r :'
Ture i en mail til redaktionen: Haruhavde
værettgennem en møget vanskeli,g tid rned '

s*rte tqnker. Ag etliv sornpsy,ktskiwalid; ,

uden mulighed for at brlrge stn begav,etse,
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