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viser, hvordan hele verden blivea hvis aile er'ligeglade,
Måske skytde*,llgegyldigheden med lige netop det

her, at de færreste paradoksalt nok kender de døde,
Måske kendte man dem engang, men efterhånden erdet
længe sidea. I en psykiatrirk'karriere - jeps det hed-
derdet - er der næclen altid et konstant tab afvenner
og kollegaer. Det er nok forvanskelligt at forklare inde
fra vanviddet ogfor svært at :rære en god ven udeu at
forstå
,' Typisk ender det med, at kuu den hårde kerne af helt ,

4ære,€nner og familie er tilbage. Uden at der riglig .

kommer nye bekerdtskaber ti1; Der er,sjældent noget
arbejde bagefter, og siældent rlogen penge til at dyrke
det der med at gåpå caf6 og tage på eharterrejser
og møde nye spændende mennesker. {kke når det'er
førtidspensionea de: bærer læsset, Oghvad.tkal maa
i øvrigt ogsåfo*ælle, hvi*,man endertil grisefesten, .,

Iiggende under svinet, agde eneste jokes mankender
handier om psykoft rmaka.'

I stedet fcretrækker de fleste'sindslidende at leye et
stille,tilba§etrukket IiV, hvor der erro til atholde øje'
med moastrene under sengen, Imenr uret tikker på væg*
gen, tiden løber anderledes og denlange nat bare skal
overstås-

Under puden ligger den håndskrevne seddel, som er
den hemraelighed, der ikke kan fortælles og som ikke er
til at bærs Hvot er I? Jegbæmpede migtilb*ge, ag her
er ikbe nogeft. Var alte vinvittige hele tiden? Er troen
på d,et nartnalekun for de, g*le? I

Landsforenihgen af Fsykiatribrugere tLåF)
markerer fra aprit de mange pludselige,,ag
uventede dødsfeld blandt mennesksrt der
ei i ps3rkiatrislc behån'dling. l(ampsgten
sættes i gang på Rådhuspladsen i,l(øben-'
hayn d. 10 april kl",t0r,og der,vil være aktiv-

Btandt andet vll der blive tændt 170 lys:for
at mindes nog'l€,af dem, der er gået 6crt.

Du kan se mere om aktiviteter og
bag§rund:på tap.dk: r, , , "

Om rlallucinationer

§åledes er dei interessant at læse, at

hallucinationer ved skizofreni kan

optræde svarende til alle san$emoda-

liteter, altså samtlige rnåder atrsanse på.

Siden vCIres sansning er vore$ eneste

forbindelse til omverdenen, kan man,

ikke blot i teori, men også i praksis,

tænke sig, at et dertil særligt begav'et

individ, kan skabe sin ganske verden

eJter behag;' forrner, : fl ader, farver, sur,

sød, blød, alt hvad ord kan rurnme og

meget mere til, og så}edes, med sine

sanseoplevelsers magt, kan omskabe

§Broget og tilpasse det til sin skabelse...

I det srnå findes sådanne individer,

såsom psykotikere, hver og en med den

brøkdel af guddommens - eller djævel-

skabens - magt, en sådan skaberevne

måtte indebære.

Uddrag/ åfTure Lykkegaard, "En psykiatriek Pc-
etih," forlaget Amalie, 1998
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