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Peter Lehmann, f. 7950, er uddannet tysk pedagog. Han blev
i 1977 tvangsindlagt i en psykiatrisk anstalt. Der blev han,
som alle andte 'psykiatri-ramte', behandlet med'Der chemi-
sche Knebel' (: denkemiske spendetroje) iform af neurolep-
tika. Efter at vere sluppet fri, ophorte han med at tage neuro-
leptika. I 1979 blev han offentlig kendt i Tyskland, da han be-
gyndte at kampe for retten til at fä aktindsigt i egen hospi-
talsjournal. I 1980 grundlagde han sammen med andre psyki-
atri-ramte den tyske galebevegelse 'Irren-Offensive'. I 1986
udgav han bogen 'Der Chemische Knebel', der pä 448 tat-
skrevne sider, med 150 illustrationer beskriver neuroleptikas
virkningsmäder, hvordan de udbredes, psykiatriens historie
og fr emtidsperspektiver, p sykiateres egen-fors og og dyrefor-
sog med neuroleptika og meget mere. Peter Lehmanns syns-
punkter fremgär af falgende artikel, der er overcat fra bladet
TIPex. nr. B. 1987.

Den kamuflerede galskab

Mange finder det i dag bäde smart og - med
rette - interessant at beskeftige sig teoretisk
med galskaben. Ikke desto mindre reagerer
myndigheder og pärorende bäde med forfer-
delse og härdhendethed, sä snart nogen ud-
vikler eri forstyrrend.e eller besverlig adfaerd
elier sindstilstand, udviser sver angst, blir for-

skrekket over transcendentale äbenbaringer,
blir alt for begejstret over at genopdage sin
selwerdsfslelse eller blir for indesluttet. for-
rykt eller vanvittig.

Den moderne psykiatri foregiver pä storsin-
det vis at vere i stand tii at hjalpe den gale og
bane vejen tilbage til normaliteten. Nemlig
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ved hjelp af psYkofarmaka.
Ligemeget om psykiateren bestemmer sig

fo r  d iagnosen: 'Psykose ' , 'depress ion ' , ' sk izo-
freni', 'mani' eller 'kverulatorisk forrykthed' : I

aIIe tilfelde er det de säkaldte neutoleptika,
der reflektorisk bliver taget i anvendelse. For-

fatteren til denne artikel (d.v.s. Peter Leh-

mann, red.) har skrevet en bog om, hvordan

disse'antipsykotiske medikamenter' virker,

hvori deres normaliserende virkning bestär'

For denne udgiveise fandtes der pä det tyske

bogmarked endnu ikke nogen kvalificeret bog
om- emnet henvendt til ikke-medicinere og

specieit til de psykiatri-ramte og deres päro-

rände med forstäelig og omfattende oplysning

om disse psYkofarmaka'
Neuroleptika, der frit oversat betyder nerve-

dempende eller nervelammende midler, blo-

kerei nerveimpuls-overforslen i visse betyd-

ningsfulde hjernecentre. Stofskiftet i hjernen

og iier itttilforslenbliver nedsat. Mange psyki-

ai"t" taler kort og godt om 'hemning af liv-

sprocesserne'. En tysk psykiater, Hans-Her-

mann Meyer kalder ordret neuroleptika-virk-

ningen for 'en tilstand med langsommeligg-
jorte livsytringer, et vita minima, et slow-mo-

iion forlob af alie biologiske processer' Det vi

fremkalder med medikamenterne kan sam-

menlignes med at gä i vinterhi'. For en person,

der er vant til ro, orden og sikkerhed, kan dette

mäske lyde harmlost eller mäske endog onsk-

verdigt. Men mennesket er trods alt ingen

bjarn. Den dvaleagtige tilstand, som fremkal-

des af neuroleptika, skyldes den netop omtalte

nervelammelse og er udtryk for en alvorlig og

med kemiske midler kunstigt fremkaldt hjer-

nesygdom. I sin usedvanligt kyniske lerebog i

psykiatri'Irren ist menschlich' skriver socialp-

"ykitt"t"tt 
Klaus Dörnr sammen med sin med-
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Mit über 150 Abbildungen
und wertvollenTiPs zum Absetzen

forfatter Ursula PIog folgende om behandling

med neuroleptika: 
'Vi forvandler forbigäende

den psykisk lidende til et menneske med orga-

nisk hjernesygdom, ved elektrochokbehand-
Iing mere globalt men kortvarigere end med
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medicinsk behandling'. (For den leser, der
ikke ved hvad elektrochok er, kan det som ek-
sempel nevnes, at Ernest Hemingway tog sit
liv efter, at psykiaterne med deres elektriske
strsmstod havde beskadiget hans hjerne i en
sädan grad, at enhver skabende evne var ode-
lagt).

När psykiaterne internt underholder hinan-
den med deres medikamenters virkninger, sä
fremdrager de til sammenligning en hel rekke
sygdomsbilleder. Den ene faIer, at det minder
ham om 'parkinsonisme' (rystesyge), den an-
den, at det ligner Sct. Veitsdans, hjernebeten-
delse, folgetilstande efter fjernelse af hypofy-
sen eller efter lobotomi (: 'det hvide snit').

Gennem blokering af vigtige hjernecentre,
gennem hjernesvinds- eller hjernebetandel-
sesprocesser opstär der et antal folgetilstan-
de, der allesammen hjalper med til at kamuf-
lere galskaben: Sovnighed, omtägethed, ko-
malignende tilstande, epileptiske anfald, be-
vegelsesforstyrrelser som muskelsitren, mu-
skelkramper, muskelspendinger, leverskader,
hjerte-kredslobssygdomme, Iungebetandel-
se, knoglemarvsdepression, kraft, tandudfald,
mave-tarmsygdomme, ojensygdomme, blod-
sygdomme, hudsygdomme, undertrykkelse af
hormonsystemet (sukkersyge, tendens til fed-
me, impotens, menstruationsforstyrrelser),
kromosomskader o.s.v.

Forbundet med disse sygdomme findes der
naturligvis ogsä tilsvarende psykiske folgetil-
stande hos den gale, den 'ändeligt og psykisk
handicappede', den 'degenererede' eller hvad
vedkommende kaldes. Den gale bliver pä den
ene side forvirret og eksalteret, pä den anden
side apatisk, slovsindet, depressiv, fortvivlet,
selvmordstruet. Psykiaterne taler om'sjelelig
afstumpning','psykisk indesluttethed','forst-
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ening af jeg-kernen' eller ligefrem 'folelses-

maessig indpansring'. For at karakterisere den
muligvis permanente 'zirkning af medikamen-
terne pä en treffende mäde bruger berliner-
psykiateren Hanfield Helmschen begrebet:
'Det knekkede fjeder syndrom'.

När den psykiater-ramte udskrives fra an-
stalten, er det vigtigste mäI for sävel social-
som almenpsykiateren at sikre, at vedkom-
mende viderebehandles i miljoet med neuro-
Ieptika. Den amerikanske lege Peter R. Breg-
gin fremhever i sin kritiske bog om psykofar-
maka neuroleptikas skadevirkninger som 'en

af de storste medicinsk fremkaldte katastrofer
i historien'. Og den kendte svenske lage Lars
Märtensson brandemerker neuroleptikabe-
handlingen som fascistisk, inhuman, ukristelig
og antidemokratisk. Alligevel debatteres den
udbredte brug af neuroleptika ikke af de politi-
ske partier, hvadenten de er kristelige, social-
demokratiske, liberale eller gfronne, endsige af
de behandlende psykiatere.

En af pionererne i den internationale soci-
alpsykiatri, amerikaneren Frank J. Ayd jun.
tegner i sin gruopvakkende bog: 'The Future
of Pharmacotherapy' et billede af fremtidens
socialpsykiatri sädan som psykiaterne alle-
rede planlegger den: Neuroleptika-depoter
skal ikke som i ojeblikket indsprojtes i muskler-
ne, men implanteres, d.v.s. indopereres, säIe-
des at virkningen uvegerligt vil gore sig gal-
dende i flere mäneder. Ayd skriver ordret: 'Jeg

tror, at det i den nermeste fremtid vil vere mu-
ligt at finde andre, nye mäder at give medici-
nen pä. Mäske vil det vare muligt at impreg-
nere silikone (: plastlignende kunststoffer)
med visse neuroleptika. Dersom intrauterine
indretninger (: genstande indfort i livmode-
ren som f.eks. 'spiralen') eller pessarer kan



impragneres med neuroleptika, kan man mä-
ske gore en minidosis virksom. Af erfaringer
med prostaglandiner ved vi, at absorbtionen
(: opsugmingen af medikamentet) fra skeden
eller fra livmoderen er udmerket. Vi begynder
ogsä mere og mere at verdsette, at man ved.
indgift af medikamenter gennem ojet, kind- el-
ler neseslimhinden eller gennem endetarmen
undgär visse metaboliske nedbrydningspro-
cesser (: stofskifteprocesser, hvor neurolep-
tika forandres eller odelegges)'.

De lesere, der tror, at de gale altid kun er de
andre og at de selv aldrig vil blive truet af psy-
kiatrisk behandling, bar vide, at psykiatere
ikke kun soger efter nye psykofarmaka og nye
mäder at indgive dem pä, men lenge ogsä har
sogt efter nye 'psykiske sygdomme'. Den alle-
rede nevnte psykiater Helmchen, d.er er leder
af universitetsanstalten i Berlin og desuden
formand for det Tyske Selskab for psykiatri og
Nervesygdomme, omtalte äbentyst i en psyki-
atrisk fagbog, hvad forskningsaktiviteten pä

psykiatriske universitetsafdelinger gik ud pä,
da han i1,978 skrev: 'Medens man i almindelig-
hed soger efter medikamenter til kendte syg-
domme, sä soger vi her efter indikatorerfor in-
teressante stoffer. Sädanne'indikationer' lig-
ger muligrvis udenfor de traditionelle psykiatri-
ske sygdomsenheder. Det kan for eksempel
dreje sig om stresstilstande hos overarbejdede
erhvervsledere eller erhvervsaktive modre,
skoletrathed, koncentrationsforstyrrelser,
aggressive tilstande hos straffefanger, ski-
zoide (: tilbageholdende, indesluttede) eller
cyklotyme (: overdrevent opstemte eller dybt
nedtrykte stemningssvingende) personlig-
hedsstrukturer, stajoverfalsomhed, ustabil
sovn, relativ alkoholintolerance o.s.v. När vi
gär ud fra, at vor verden hele tiden bliver mere
kunstig og'menneskeskabt' samtidig med, at
kravet til vor psykiske stabilitet i prestations-
og massesamfundet hele tiden bliver storre, er
det da ikke nsdvendigt at udforske den sociale
brugbarhed af enhver mulig kemisk pävirk-
ning af de psykiske funktioner?'

At der i dag i vort samfund med krydsermis-
siler, plutonium, formaldehyder, databehand-
ling og betonbyggeri ikke lades noget uudnyt-
tet tilbage i naturen burde vere enhver be-
kendt. At dette ogsä gelder for psykiatrien, -
at det mulige af magthaverne bliver erkleret
for det snskverdige, og at mennesker, der
modsetter sig temningsforsogene, sävel pä
grund af profitinteresser som pä grund af pri-
mitive personlige motiver, i stigende gradpas-
siviseres med psykofarmaka, det burde vere
Iige sä indlysende.

Og derfor vil de talrige psykiatere, sam-
fundspsykologer, socialrädgivere, sygeplejer-
sker og nerveleger, der har organiseret sig i
Tysk Selskab for Socialpsykiatri (DGSp) eller
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Iignende organisationer sorge for, at hint sted

i fremtiden ikke kun bestär af obskure, nesten

uvirkelige psykiatriske anstalter, men omfat-

ter hele bydeie, hele samfundet og de ramtes
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egne boliger, med mindre det da lykkes at

bremse psykiatriens pestagtige spredning og

hurtige magttilvekst.
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