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I nden for psykiatrien har man for vane at 
foregive, at man er de eneste, der kan bedømme,
hvem der er psykisk velfungerende, og 

hvad der må betegnes som ”sygdomme” i 
sindet. Virkeligheden viser noget andet:
1. PSYKIATRISKE ”FORSTYRRELSER” ER IKKE
EGENTLIGE SYGDOMME: I lægevidenskaben er 
der strenge kriterier for, hvornår en tilstand kan
kaldes for en sygdom. Det er nødvendigt at have 
et forudsigeligt antal symptomer og årsagen til
symptomerne eller hvor denne ikke kendes en 
vis forståelse af fysiologien (funktionen).
Kuldegysninger og feber er symptomer. Malaria 
og tyfus er sygdomme. Forekomsten af sygdomme
kan fastslås ved observerbare kendetegn og 
gennem fysiske undersøgelser. På trods af det, 
findes der ingen lægevidenskablige beviser for 
en eneste psykisk ”sygdom”.
2. PSYKIATERE BESKÆFTIGER SIG UDELUKKENDE
MED PSYKISKE ”FORSTYRRELSER” IKKE FASTSLÅEDE
SYGDOMME. Medens den etablerede somatiske
lægevidenskab koncentrerer sig om behandlingen af
legemlige sygdomme, så beskæftiger psykiatrien sig
udelukkende med ”forstyrrelser”. Da årsagen eller
fysiologien ikke kendes, er et antal symptomer, der
ses ved mange forskellige patienter, blevet kaldt en
forstyrrelse eller syndrom. I psykiatrien gælder 
det, at ”alle dens diagnoser blot er syndromer 
(eller forstyrrelser), det er en samling af symptomer,
som det antages har en sammenhæng, det er ikke
sygdomme,” siger Joseph Glenmullen fra Harvards
lægeskole. Professor emeritus, dr. Thomas Szasz
gjorde opmærksom på: ”Der findes ingen 
blodprøve eller andre biologiske tests, der kan 
konstatere tilstedeværelsen eller fraværet af en
sindssygdom, sådan som det gælder for de fleste 
kropslige sygdomme.”

3. PSYKIATRIEN HAR ALDRIG FASTSLÅET ÅRSAGEN
TIL EN ENESTE SINDSLIDELSE. De førende psykia-
triske organisationer som Verdens Psykiatrifore-
ning og det amerikanske Nationale Institut for
Mental Sundhed erkender, at psykiatere ikke
kender årsagerne eller helbredelsesmetoderne for

nogen sindslidelse. De ved heller ikke, hvad deres
”behandlinger” specielt gør for patienten. De 
bygger udelukkende på teorier og meninger, som
meget ofte er i modstrid, når det drejer sig om 
diagnoser og metoder, og de mangler det videnska-
belige grundlag for disse. Som den forhenværende
præsident for Verdens Psykiatriforening erklærede:
Den tid hvor psykiatere mente, at de kunne hel-
brede de psykisk syge, er ovre. I fremtiden skal
psykisk syge lære at leve med deres sygdom.
4. MAN OPERERER UD FRA EN TEORI OM, AT
PSYKISKE FORSTYRRELSER STAMMER FRA EN
”KEMISK UBALANCE” I HJERNEN, MEN DET ER 
IKKE ANDET END EN MENING, DER IKKE ER BEVIST.
DET ER IKKE ET FAKTUM. En udbredt psykiatrisk
teori (som ligger til grund for brugen af psykofar-
maka) er, at psykiske forstyrrelser er resultatet af 
en kemisk ubalance i hjernen. Som ved andre teori-
er, findes der ingen biologiske eller andre beviser,
der godtgør dette. Som et eksempel på en af mange
lægelige og biokemiske eksperter sagde Elliot
Valenstein, ph.d., forfatteren til bogen ’Det er
Hjernens Skyld’: ”Der findes ingen undersøgelser,
som kan fastslå den kemiske status i en levende
persons hjerne.”
5. HJERNEN ER IKKE DEN VIRKELIGE ÅRSAG 
TIL VORES LIVSPROBLEMER. Mennesker kan få 
problemer og bliver nogen gange rystet eller har
livskriser. Nogle gange kan disse føre til psykiske
problemer – endda meget alvorlige. Men at frem-
stille disse vanskeligheder, som om de var forår-
saget af uhelbredelige ”hjernesygdomme”, der 
kun kan lindres med farlige piller, er uredeligt,
skadeligt og ofte dødeligt. Den slags medicin er 
ofte mere potent end narkotika og kan drive
brugeren ud i vold eller selvmord. Den skjuler 
den virkelige årsag til livets problemer og gør et
menneske endnu svagere. Man fratages på den
måde muligheden for helbredelse og et håb 
for fremtiden.

© 2004 MMK. Alle rettigheder forbeholdes. MEDBORGERNES MENNESKERETTIGHEDSKOMMISSION, CITIZENS COMMISSION ON HUMAN RIGHTS, CCHR, MMK- og CCHR-logoerne er vare- og servicemærker ejet af
Citizens Commission on Human Rights International. Trykt i USA. Item #18905-10 Danish

FOTO: Forside: Bettman/Corbis; Underwood & Underwood/Corbis; Joe Giron/Corbis; s. 4: Bettmann/Corbis; s. 6: Bettmann/Corbis; s. 7: Bettmann/Corbis; s. 10: Bettmann/Corbis; s. 11: Bettmann/Corbis; s. 16: Bettmann/Corbis;
s. 17: AP Wideworld; s. 18: 2 billeder fra Bettmann/Corbis; s. 23: John Springer Collection/Corbis; s. 25: Underwood & Underwood/Corbis; Mosail Images/Corbis; s. 26: Lynn Goldsmith/Corbis; s. 27: Bettmann/Corbis; 

Jope Giron/Corbis; Corbis; s. 30: 3 billeder fra Bettmann/Corbis; Studio Patellani/Corbis; s. 31: Jill Connelly/Reuters/Corbis; Bettmann/Corbis; Neal Preston/Corbis; s. 32: Trapper Frank/Corbis Sygma; 
s. 33: Reuters/Corbis; s. 34: Bettmann/Corbis; s. 35: Neal Preston/Corbis; Corbis Sygma; Reuters/Corbis; s. 36: Bettmann/Corbis.

ADVARSEL: Ingen bør ophøre med at tage nogen som helst form for psykiatrisk medicin
uden at rådføre sig med og få assistance fra en kompetent læge, der ikke er psykiater.
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Information er en vigtig del af ethvert initiativ, der sigter på 
at stoppe samfundets forfald. MMK tager dette ansvar 
meget alvorligt. Ved hjælp af informationsmateriale på

Medborgernes Menneskerettighedskommissions internationale
afdelings (CCHR) hjemmeside, og gennem udgivelser som bøger,
hæfter, blade, mv., bliver flere og flere patienter, pårørende, fagfolk,

lovgivere og utallige andre gjort opmærksomme på sandheden om
psykiatrien, og at der kan og bør gøres noget effektivt ved det.

MMK’s hæfter, der udgives på 15 sprog, påviser psykiatriens medvirken
til udbredelse af racisme og destruktive indflydelse på undervisningssektoren,
retsvæsenet, narkoafvænningen, og i forhold til kvinder, samfundsmoralen, de
ældre, religion, kunst og mange andre områder. Følgende rapporter er udgivet:
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Denne udgivelse blev muliggjort ved en bevilling fra the 
International Association of Scientologists.
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thvert stort samfund har sine kreative
sjæle – sine virkelige kunstnere. Fra det
gamle Grækenland og Rom, over renæs-
sancen til verden i dag, har menneske-
heden beundret mænd og kvinder med

enestående kunstneriske evner.
Den berømte amerikanske forfatter Henry

James sagde: ”Det er kunst, der skaber liv.” Hans
ord er ikke mindre rigtige i dag, for kunstnere er
de mennesker, der drømmer vores fremtid og
skaber morgendagens realiteter. Sandt nok, det
gør ingeniører, forret-
ningsmænd og frem-
synede mennesker i
andre områder også,
men den fremtid de
skaber, drejer sig i stor
stil om vores materielle
velbefindende. Det er
kunstnerne, som løfter
ånden, får os til at more
os og græde, og de kan
endog forme den spi-
rituelle fremtid for vores
kultur. Det er kunst-
nerne, der skaber liv.

Desværre er de ofte
aktiver, vi har mistet for tidligt – det har efterladt
os fattigere. I de seneste årtier har vi alle begrædt
den alt for tidlige død af store kunstnere, som har
beriget vores liv, men som forsvandt, før deres
arbejde var gjort. De oplyste lærredet, teateret og
koncertscenen såsom Ernest Hemmingway, den
store franske forfatter Antoninn Artaud, jazzsan-
gerinden Billie Holliday, Judy Garland, Marilyn
Monroe, Vivien Leigh, Kurt Cobain, Michael
Hutchence, Phil Hartman og mange, mange andre.

Med et blik på selv denne lille liste, ville det
være let at få det indtryk, at livet som kunstner er
uundgåeligt oprørende, at presset for succes er for
stort til, at man kan bære det. Man kunne også let
tro, at for at være en succesfuld kunstner, skal man
være neurotisk, eller det der er værre.

Intet af dette er sandt!
I hvert af tilfældene ovenfor arbejdede skjulte

kræfter for at frembringe et tragisk resultat. Sand-
heden er, at enhver af disse store kunstnere, og
mange af de andre, som har forladt os, blev tilbudt
”hjælp”. I stedet blev de forrådt og anbragt på et
skråplan, som førte direkte til deres undergang.

Dette forræderi blev til, direkte eller indirekte
påvirket af psykiatere eller psykologer, som på-
stod, de ville hjælpe, men som faktisk havde 
en ødelæggende virkning, som efterlod disse

kunstnere frygteligt be-
skadigede – eller døde –
med deres grundlæg-
gende styrke og vished
tilintetgjort.

I dag er det endnu
mere presserende, at
den besked bliver hørt
og forstået, for angre-
bene på kunstnere
indenfor enhver genre
er forøget yderligere 
i såvel omfang som
effektivitet. Våbnene er
nu et opbud af døde-
lige stoffer, som udgiv-

er sig for at være terapeutiske behandlinger, 
ligesom det hvide snit engang gjorde. I Holly-
wood, mekkaet for underholdningsindustrien,
udgør sinds- og personlighedsændrende, vane-
dannende psykiatriske stoffer en for høj pris for
the kreative liv.

Helt bortset fra den ødelæggelse, som bliver
udøvet mod kunstnerne selv, må vi ikke glemme,
at kunstnere skaber vores kulturs fremtid.

Er det den fremtid, vi går ind til? En fremtid,
hvor vi vil følge disse folkelige meningsdannere
ind i den fagre ny terapeutiske verden af for-
krøblede kreative personligheder, ødelagte famili-
er, spildte liv og selvdestruktion?

Hvis dette synes alarmerende, så kig på disse
tal – de viser, hvad fremtiden indeholder, hvis der

Et budskab til alle kunstnere

”Mange store kunstnere,
som har forladt os, blev

tilbudt ’hjælp’. I stedet blev
de forrådt og anbragt på et
skråplan, som førte direkte

til deres undergang.”
– Jan Eastgate
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ikke foretages drastiske forandringer lige nu: For
øjeblikket er 17 millioner børn over hele verden på
receptpligtig sinds- og personlighedsændrende
psykiatrisk medicin, heriblandt antidepressiva,
som både Storbritanniens og USA’s levneds- og
lægemiddelstyrelser har advaret om kan forårsage
selvmord og voldelig adfærd. Stigningen i antallet
af episoder med skoleskyderier og voldelig krimi-
nalitet blandt teenagere, kan spores tilbage til den
hurtige vækst i udskrivningen af disse stoffer.
Millioner får også udskrevet stimulanser, som er
langt voldsommere i deres virkninger end kokain.

Blandt disse onder, hvor mange potentielle
store kunstnere vil nogensinde fuldføre deres
mål? Og hvad vil vores kultur miste ved deres
fravær?

Medborgernes Menneskerettighedskommis-
sion har lavet informationsmateriale og foretaget
undersøgelser, som har kunnet bistå forfattere og
manuskriptforfattere med materiale og fakta om
emnet psykiatri. Et eksempel er bogen ’Skyg-
geland’, en historie om skuespillerinden Frances
Farmer; et andet er fremskaffelsen af tungtvejende

beviser til programmet ’60 minutes’ i Australien,
som førte til en TV pris for dette program; et tred-
je er dokumentation i form af undersøgelser af
sager, som gik i luften på Kanal 4 i England,
Tyskland, Italien og andre lande. Faktisk har
Medborgernes Menneskerettighedskommission
til huse i hjertet af Hollywood på Sunset Boule-
vard; de har også en stand med en permanent ud-
stilling med dokumentationer af forskellige sider
af psykiatrien – rangerende fra dets mørke fortid,
til dens rolle i Holocaust; fra de afskyelige etniske
udrensninger, apartheid-programmer og racisme
til skadelig og ofte skæbnesvangre virkninger af
dens ”behandlinger”, såsom farlig, vanedannende
psykofarmaka, elektrochok, psykokirurgi og
stimulanser brugt til medicinering af børn.

Medborgernes Menneskerettighedskommis-
sion leverer denne information, så du selv kan se,
hvordan kunstnere er blevet løjet for og forrådt. Vi
beder dig indtrængende om at handle ud fra
denne viden for at beskytte dem, som har brug for
hjælp og for at sikre, at vores fremtid ikke også
bliver forrådt.
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I 1916 skrev den tyske psykolog Hugo
Münsterberg bogen ’Billedvisning: Et
psykologisk studie’, som officielt satte
skub i psykologiens og psykiatriens ind-
flydelse på filmverdenen. Münsterberg
erklærede, at filmindustrien kunne blive
”belastet med farer”, som krævede
psykologisk ”rådgivning”.

I 1924 prøvede Samuel Goldwyn fra
Metro-Goldwyn at få Sigmund Freud til
at hjælpe med at udtænke ”en rigtig
kærlighedshistorie”. Freud, som var 
kritisk overfor kunstnere, nægtede.
Alligevel blev hans idag miskrediterede
teorier, dengang adopteret vidt og bredt
af filmindustrien.

Psykiatere, såsom Karl Menninger,
brugte filmindustrien til at finansiere sin
egen bevægelse og skjulte dagsorden.

Efter råd fra psykiatere og psykologer,
sendte filmstudierne skuespillere til
psykoanalyse, som ofte førte til, at de
blev sat på stærke sinds- og bevidst-
hedsændrende stoffer, som tilslut    
ødelagde deres karriere og liv.

Nazi-psykiatere skrev en serie
manuskripter – senere kendt som
”Dræber filmene” – og brugte den tyske
filmindustri til at udbrede deres falske 
og destruktive racehygiejneteorier.
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Kunst og underholdning er nogle af de områder, som blev stærkt og 
negativt påvirket af disse nye freudianske teorier. 



KAPITEL ET
Psykiatri og film: En 

skæbnesvanger tiltrækning
slutningen af det 19. århundrede udviklede to si-
tuationer sig i Europa, som i stor stil påvirkede
den måde, hvorpå mange betragtede sig selv og
samfundet. Professor Wilhelm Wundt udråbte i
1879 med stor autoritet og uden noget videnska-

beligt grundlag, at mennesket ikke var andet end et
sjæleløst dyr, kun et produkt af sine omgivelser. 

I slutningen af 1890’erne i Wien, Østrig, erklærede
Sigmund Freud, at mennesket var et produkt af sin
barndoms ulykke og seksuelle fikseringer. Samtidig
med denne ligeledes uprøvede teori, som senere er
blevet miskrediteret, dukkede et nyt emne op: psyko-
analyse.

Hvor som helst folk
har anvendt de grund-
læggende ideer bag disse
metoder, har samfundet
oplevet radikale foran-
dringer. Kunst og under-
holdning er blandt de
områder, som er blevet
værst berørt af dem. 

I starten af 1900-tallet blev der klistret skilte på
butiksfacader i Hollywood, som annoncerede med
”psykoanalyse og fortolkning” fra 3 til 5 dollar. Da kunst-
nere i stort tal blev tiltrukket af Hollywood på den tid,
blev de bombarderet med freudianske budskaber.1

Et udpluk fra Celia Bertins biografi om prinsesse
Maria Bonaparte, som var en ivrig studerende af Freuds
psykologi, giver en ide om, hvordan hans ideer slog
an: ”Freud var nu så berømt, at Hollywood bad ham
om at samarbejde omkring udfærdigelsen af manu-
skripter baseret på verdensberømte kærlighedshisto-
rier, den første om Antonius og Kleopatra”.2 Samuel
Goldwyn fra det kendte Metro-Goldwyn-Mayer

(MGM) sejlede til Europa i 1924 med ét mål for øje: at
få Freuds hjælp til at udtænke ”en virkelig fantastisk
kærlighedshistorie”. 

Det kan næppe undre, at Freud afslog. Om kunst og
kunstnere sagde Freud: ”Disse menneskers betydning 
er ikke ret stor; alt, hvad der interesserer dem er linier 
og former og konturernes overensstemmelse.”3 Selv om
han ikke var beundrer af biografen eller teateret, så
havde Freud ingen problemer med at blive ”en ivrig
kunstkritiker”.4

De freudianske tanker blev hurtigt en fremher-
skende del af kulturen gennem den indflydelse Holly-

wood filmene havde. Om-
kring 1925 havde en po-
pulær sang titlen: ’Lad
være med at fortælle mig,
hvad du drømte i nat, for
jeg har læst Freud’. Filmen
’Blindgyden’ fra 1939 hav-
de Ralp Bellamy i rollen
som dr. Shelby, der doce-
rede over den tilsyne-

ladende tynde linie, som adskilte sindssyge og sund for-
nuft. Selv Fred Astair spillede en ”dansende psykiater”,
som blev forelsket i sin patient (Ginger Rodgers).5

Selvfølgelig endte det godt til sidst. Ikke som i det virke-
lige liv. I dag er psykiatere og psykologer kendt for at
have den højeste forekomst af kriminalitet inden for 
den lægelige profession herunder seksuel udnyttelse af
patienter (desværre endda også børn). Antallet af
straffesager og inddragede autorisationer har været sti-
gende i flere år.

Det forhold, at mange af Freuds nu afviste teorier
blev udviklet, mens han var en ivrig bruger af ko-
kain, var ikke kendt på det tidspunkt. Hans og andre

I starten af 1900-tallet blev utallige 
kunstnere tiltrukket af Hollywood, hvor
de blev bombarderet med freudianske
budskaber på Hollywood Boulevard og 

til sociale sammenkomster.
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psykoanalytikeres og psykiateres ideer fandt også vej
til Hollywood gennem sociale kanaler og blev gjort
moderne af f.eks. Adeline Jaffe Schulberg, som var
hustru til den banebrydende producer B.P. Schulberg.
Som Bud Schulberg skrev: ”Hele landet … ser ud til at
være faldet i søvn efter en forlænget druktur med
badekar fyldt med gin, skøre danse og en ny følelse af
frigjort sex. Det var skønt at drikke, for det var ikke
forventet, at du gjorde det; at bedrive utugt, fordi dr.
Freud nu havde informeret dig om, at det var nu, dit id
skulle tage over fra det puritanske overjeg. Hvis hele
landet skulle ankomme til festen, hvorfor skulle
Hollywood så være anderledes. Og hvis Hollywoods
fest var umådeholden, var det kun, fordi Hollywood
altid havde været umådeholden, fuld fart fremad og
ekstravagant på den amerikanske måde.”6

Psykologi: Den alvidende censor
Parallelt med Freuds invasion i Hollywood, skrev

psykologen Hugo Münsterberg i 1916 ’Billedvisning:
En psykologisk undersøgelse’, som officielt satte 
skub i psykologiens og psykiatriens indflydelse på
filmverdenen.7 Münsterberg havde studeret under
Wilhelm Wundt, før han satte kursen mod Harvard
Universitets psykologiske laboratorium i slutningen af
1800-tallet.8 Han skrev: ”Biograflærredet byder 
på en helt unik mulighed for at skabe interesse for
psykologiske eksperimenter og mentale tester i 
vide kredse …”9

Münsterberg var en af de første, som foreslog, at
psykologerne – der havde udpeget sig selv til
eksperter på sindets område – skulle ansættes til at
rådgive filmindustrien. Han påstod provokerende,
at film kunne blive ”fyldt med farer”, og at ”risikoen
for psykisk afsmitning og ødelæggelse ikke burde
blive overset”. ”Ingen psykolog,” sagde han, ”kan
sige helt nøjagtig, hvor meget den almene ånd af

rigtighed, ære, seksuel renhed og anstændighed kan
svækkes af den tøjlesløse indflydelse fra film med lav
moralsk standard.”10

Mere end 70 år
senere høres ekkoet af
hans råd stadig fra hans
nutidige ligesindede:
”Kritik baseret på psyko-
analytisk viden kan være
en ekstremt vigtig tilfø-
jelse for at forstå det
specielle greb, som film
har på publikum,” hæv-
der en bog fra 1987 om
psykiatri og film.11 I 1990

argumenterede psykoterapeuten Carole Liebermann
fra Beverly Hills for, at folk fra hendes profession
burde have en censurerende rolle, idet hun i Los
Angeles Times anbefalede, at psykiatere blev brugt til
at tilvejebringe ”ekspertmeninger vedrørende det
skadende psykologiske indhold”. Hun indarbejdede
en ildevarslende trussel om mulig statslig indgriben
for at opnå accept af sine ideer. ”Hvis filmindustrien
vil opretholde deres privilegium med hensyn til selv-
styring og standse den farlige ide om censurering …
må de blive mere ansvarlige.”12

En indbringende dagsorden
Psykiaterne brugte folkene fra Hollywood som et

middel til at finansiere deres egen bevægelse og dags-
orden. For eksempel var psykiateren Karl Menninger
”kendt for at indfange filmfolk – specielt dem, som

”Biograflærredet burde byde på en
helt unik mulighed for at skabe 

interesse i vide kredse for psykologiske
eksperimenter og mentale tester ...” 

– Hugo Münsterberg, 
tysk psykolog i USA 1916

Robert Walker

Ginger Rogers & Fred Astaire

Hugo Münsterberg

I 1916 var psykolog Hugo
Münsterberg en af de

første til at foreslå, at
psykologer, som påstod at

de var eksperter i sindet,
skulle bruges som råd-

givere inden for film-
industrien. Ved 

slutningen af 1930’erne
portrætterede selv Fred

Astaire "en dansende
psykiater" i filmen

’Carefree’ (1938), som en
del af den omfattende

reklamering for at ophøje,
hvad den psykiatriske

profession kunne udrette.

Skuespiller Robert Walker gik til terapi hos psykiateren, Frederick Hacker.
Men den 28. august 1951 gik Walker i chok og døde efter at være blevet givet et
stærkt sovemiddel, mens han var beruset. Nogle år senere opsummerede en anden
analytiker, hvad der var sket, med ordene: "Hacker dræbte Robert Walker".

Frederick Hacker



kunne diske op med store pengegaver til at støtte hans
klinik og forskningsfond”. Der var en anden grund til,
at Menninger kunne lide at blande sig med producere
og instruktører: De skabte forretning til hans klinik.
De, som havde mødt psykiateren, ”sendte snart deres
såkaldte mentalt uafbalancerede skuespillere til
Topeka for at blive behandlet”.13

En af disse var Robert Walker som spillede hoved-
rollen sammen med Judy Garland i 1944 i filmen ’Uret’
(’The Clock’). Efter sin separation fra skuespilleren
Jennifer Jones, begyndte Robert at drikke heftigt. I 1948
blev han arresteret for druk og uanstændig opførsel og
Dore Schary, der var leder af produktionen i MGM,
gav ham et ultimatum: enten gik han i behandling hos
Menninger eller også blev han fyret.

Walker rejste til de psykiatriske faciliteter i
midtvesten og skulle også følge regelmæssig terapi hos
psykiateren Frederick Hacker i Los Angeles, som
havde arbejdet ved Menningers klinik. Den psykia-
triske ”behandling” var ikke alene ineffektiv, den
dræbte Walker. Den 28. august 1951 gik Walker i chok
og døde efter at være blevet givet et stærkt barbiturat
(sovemiddel). 40 år senere var terapeuten Alex
Rogawski den første til at være ærlig omkring dette:
”Hacker dræbte Robert Walker.”14

Filmen ’Spellbound’ i 1945 var en af de første, der
ansatte psykiatere som konsulenter, og bl.a. May
Romm optrådte som ”psykiatrisk rådgiver” på rulle-
teksterne.

En anden almindelig kendt psykiater i Hollywood
var Martin Grotjahn. Han var emigreret fra Tyskland
ved invitation fra Karl Menninger og arbejdede på
hans klinik indtil 1945, hvorefter han rejste til Los

Angeles. I 1950 grundlagde han sammen med Frede-
rick Hacker og May Romm Institut for Psykoanalytisk
Medicin i Sydcalifornien, et uddannelsescenter for
analytikere.

Grotjahn indrømmede, at han var tiltrukket af
Hollywood og skuespillere, fordi ”jeg var ivrig efter at
tjene penge”. Selvfølgelig forhindrede Grotjahns
mening om, ”at skuespillere næsten altid var umulige
at behandle succesfuldt” ham aldrig i at sende reg-
ninger for sine virkningsløse behandlinger.15

Psykiatriens ”gyldne tidsalder” i filmkunsten
Forfatterne Krin og Glenn Gabbard omtaler årene

1957-63 som psykiatriens gyldne tidsalder i film-
kunsten. Gennem hele den periode blev psykiatere
portrætteret som de “autoritative fornuftsstemmer for
tilpasning og velvære”. Det skete, selvom der ikke
fandtes noget bevis i det virkelige liv, som kunne
dokumentere det omdømme. I den periode blev 
der produceret mindst 22 amerikanske spillefilm, 
hvor en psykiater havde en fremtrædende rolle.
Resultatet var større prestige og flere penge begyndte
at rulle ind. Forskningsbevillinger til psykiatere steg 
i USA med 580 pct. i samme periode. De fortsatte med
at stige. Forskningsmidler fra det Nationale Institut for
mental Sundhed (NIMH) steg i de følgende 30 år med
830 pct.

Ved at legitimere sig på det hvide lærred har
psykiatere populariseret den falske opfattelse, at medi-
cin, chokbehandling og psykokirurgi indeholder en
hemmelig vej til et lykkeligere liv. En æra med psykia-
triske stoffer blev ubevidst hjulpet frem af Hollywood.
Samfundet er endnu ikke kommet sig.

Takket være Karl Menninger (længst til
højre) og andre prominente psykiatere
filmede Hollywood i årene 1957 til 1963
konsekvent "ideelle" psykiatere i frem-
trædende roller i mindst toogtyve
amerikanske film. Denne strøm af propa-
ganda til fordel for professionen havde et
meget jordnært, pengemæssigt sigte:
Regeringens bevillinger til psykiatrien steg
med 580 pct. fra 1957 til 1963 og fortsat-
te derefter med at stige. Mellem 1963 og
1994 steg de eksterne bevillinger fra Det
amerikanske Nationale Institut for Mental
Sundhed (NIMH) med 873 pct. 

Bevillingerne er forsat 
med at stige.

Stigning i bevillingerne fra Det
amerikanske Nationale Institut 
for Mental Sundhed til den psykia-
triske forskning er på 580 pct.

Karl Menninger

En “gylden tidsalder” for psykiatrien i biograferne: 1953 til 1963

1957-1963 1963-1994



RETFÆRDIGGØRELSE AF MORD:
Nazipsykiaternes film om mord

I1930’erne udnyttede
nazipsykiatere Tysk-
lands filmindustri til

at fremme deres dags-
orden om racerenhed.
Propagandaen blev
iværksat for at opnå
støtte fra offentligheden
til programmer, der blev
fremstillet som økono-
misk fordelagtige, mens
de i realiteten var inves-
teringer i død. 

Mellem 1895 og
1920’erne fandt tyske
psykiatere på den ”viden-
skabelige” retfærdiggø-
relse for massemord
startende med deres
program om ”mental
underlegenhed”. Psy-
kiateren Ernst Rüdin,
som medvirkede til at
udforme Tysklands ste-
rilisationslove fra 1933,
der ødelagde livet for
hundredetusinder af
tyskere, pralede med, at: ”kun i kraft af Der Führer
gik vore drømme gennem 30 år om anvendelse af
racehygiejne på samfundet i opfyldelse.”

Blot år forud for konferencen om ”Der
Endlösung”, som indledte Holocausts udryddelser,
blev de første ”mordeksperimenter” udført i psykia-
triske institutioner: 18-20 mennesker blev myrdet
med gas, mens psykiatere og andre medarbejde-
re så på. Tysklands førende psykiatere iværksat-
te ”T4” medlidenhedsdrabene, opkaldt efter Tier-
gartenstrasse 4, der var adressen på programmets
hovedkvarter.16

T4-psykiatere skrev propagandafilm for at
opnå bred accept af deres morderiske praksis. En
film, ’Dasein ohne Leben’ (’Eksistens uden at leve’),
af dr. Kampfer havde til formål at overbevise
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Oversættelse: Psykiatrisk hospital

Nazi ”Instruktionsfilm”

”Arvelige sygdomme”

Psykisk syge patienter

Det tyske folk

Skrevet af psykiatere:
”Filmen var i dokumentarisk stil 
og fremførte en ændret version 
af Darwins teorier. At kun den

tilpassede og stærke skulle over-
leve…. Manuskriptet krævede
også, at patienterne blev frem-

stillet med ’dæmonisk 
besatte ansigter’.”
– ‘Love om det arvemæssige’ 

Nazipsykiatrisk propagandafilm

”Dæmonisk” belysning af patienter



befolkningen om, at omsorgen for de syge var alt
for dyr, og at terapi af de ”genetisk syge” var
nyttesløs.17

En anden film med det simple navn ’Geistes-
krank’ (’sindssyg’) viser, hvordan psykiatere ihær-
digt undersøgte hver patients historie og tidligere
diagnoser for at finde ud af, om de var ”uhelbre-
delige”. Kameramanden filmede ind i gaskammeret
gennem kighullet for at vise myrderierne. I en 
ligegyldig tone står der i manuskriptet: ”… patien-
terne udsættes for effekterne af kulilte gas. Den
indstrømmende gas er fuldstændig lugtfri og
frarøver først patienterne deres dømmekraft og
derefter deres bevidsthed.” Da patienten udånder,
kommenterer en usynlig stemme: ”Uden smerte
eller kamp og fuldstændig uden at bemærke det,
frigøres patienten af døden.”18

Da krigen nærmede sig sin afslutning ødelagde
nazisterne adskillige andre ligeså belastende film.
Der blev imidlertid fundet uredigerede optagelser,
som havde været brugt i en af disse film, ’Fortidens
ofre’. Også her rejste kamerafolk – ledet af et
manuskript skrevet af psykiatere – forklædt som
”læger” rundt til landets anstalter for at optage
scener, der havde til formål at stemple evnesvage
mennesker. Som det blev rapporteret: ”Filmen var
i dokumentarisk stil og fremførte en ændret ver-
sion af Darwins teorier. At kun den tilpassede og
stærke skulle overleve … Alt, der er livssvagt, vil

uundgåeligt ødelægges i naturen. I de seneste få
årtier har menneskeheden syndet forfærdeligt
meget mod lovene om naturlig udvælgelse. Vi har
ikke kun holdt liv i væsener, der ikke var værdige 
til at leve. Vi har tilladt dem at reproducere.”
Manuskriptet krævede også, at patienterne blev
fremstillet med ”dæmonisk besatte ansigter”,
hvilket blev opnået ved at belyse dem med skarpt
lys nedefra.19

Støttet af den slags samvittighedsløse propa-
ganda myrdede psykiatere omkring 300.000 eller
87 pct. af landets psykisk syge patienter i løbet af
en periode på seks år startende i 1939. Over
87.000 af disse var børn og unge. Andre 350.000
blev tvangssteriliserede. 
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Ernst Rüdin

Hadama (til venstre) og andre psykiatriske hospitaler,
indrettede udryddelsescentre for at komme af med deres
patienter. Efter at have dræbt dem med gas, blev kroppene
brændt i hospitalets ovne. Den sorte røg kunne ses 
milevidt omkring.
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I de sene timer lørdag
den 4. august 1962
brændte ”lyset i vin-

den” ud. Den 36-årige
kvinde, født Norma Jean
Mortenson, men kendt
som Marilyn Monroe var
død. 

Hun havde været et
sandt Hollywood-fæno-
men. Hyldet for sine se-
riøse skuespil og verdens-
berømt som den blonde
sexbombe, havde stjernen
næsten 30 film i bagagen,
herunder hits som ’Gentle-
men Prefer Blondes’, ’The
Seven-Year Itch’ og ’Some
Like it Hot’.

Som med alle legen-
der er det billede, Marilyn
Monroe efterlader sig lige
så meget en skrøne som
sandhed: en elsket men
dybt plaget skuspillerinde,
som valgte den følelsesløse
og tummelumske verden
med stoffer og beroligende
midler frem for realiteter-
nes byrder – så meget, at
det til sidst kostede hen-
de livet.

Men bag de makabre
overskrifter fortæller kends-
gerningerne om Monroes
liv og tragedien om hen-
des sidste dage en anden historie. 

Syv år forinden, da hendes karriere nærmede sig sit
højeste, foreslog en skuespiller-coach hende at modtage
psykoanalyse, så hun kunne ”få afløb for sin eksplosive
energi”. Monroe startede i februar 1955 med at modtage
psykoanalyse hos Margaret Hohenberg. Næsten med det
samme begyndte analysen – ved konstant at sætte spørgs-
målstegn ved hendes egne motiver og jeg – at kræve sin

pris: ”Jeg forsøger at blive
kunstner og at være ærlig,
men nogle gange føler jeg,
at jeg er ved at blive skør.
Jeg forsøger bare at få det
mest ærlige af mig selv ud,
og det er meget svært. Til
tider tænker jeg: ’Det ene-
ste jeg skal gøre, er at
være ærlig’. Men nogle
gange kommer det ikke så
let. Jeg har altid den skjul-
te følelse af i virkeligheden
at være forfalsket eller nog-
le gange, en fupmager …”

Monroes biograf
Donald Spoto skrev om
hendes terapi: ”Det at

kikke for meget indad skærpede hendes mangel på selv-
tillid. Intuitionen led et nederlag til fordel for en forceret,
bevidst intellektualitet, som lammede hende og skubbede
hende endnu mere ind i sig selv.”

Til sidst konsulterede skuespillerinden den freudi-
anske psykiater Marianne Kris i New York, som udskrev
nogle stærke barbiturater, som Monroe misbrugte til sin
død. Kris fik også Monroe til at indskrive sig selv på et

MARILYN MONROE
1926-1962

Ralph Greenson

Dr. Ralph Greenson var sammen
med Marilyn Monroe i over seks
timer den selv samme dag, hvor
hun blev fundet død af en over-
dosis af nervemedicin.

”Det at kikke for meget indad skærpede
hendes mangel på selvtillid. Intuitionen led
nederlag til fordel for en forceret, bevidst

intellektualitet, som paralyserede hende og
skubbede hende endnu mere ind i sig selv.”

– Donald Spoto, biograf
med henvisning til Monroes “psykoanalyse”
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EfterFør

Monroe lavede 23
film i løbet af 7 år,
før hun begyndte at
få psykiatrisk behand-
ling. Hun lavede 6
film i sine sidste 7
år, efter at hun var
kommet under psy-
kiatrisk ”omsorg og
vejledning”.

psykiatrisk hospital ved at fortælle hende, at hun skulle
have en fysisk undersøgelse og noget hvile. I stedet 
blev Monroe låst inde i en gummicelle i to dage, hvor
hun slog på døren, indtil hendes knytnæver var hudløse
og blødte. 

I 1960 begyndte Monroe at konsultere psykiateren
dr. Ralph Greenson, som skulle drive hende endnu læn-
gere ned i hendes personlige helvede. Hans kontrol over
hende var umiddelbar og altomfattende. Han skrev: ”Jeg
skulle blive hendes eneste terapeut.” Han sikrede sig, at
hun forblev på en konstant dosis af barbiturater. Spoto
skrev: ”Hans taktik var skæbnesvanger. I stedet for at lede
sin patient til uafhængighed, gjorde han det stik modsat-
te. Hun blev i realiteten fuldstændig afhængig af ham –
han var sikker på, at han kunne få hende til at gøre hvad
som helst, han ønskede.”

Den 4. august efter at have opholdt sig seks timer
hos Greenson, blev Monroe fundet død fra en over-
dosis af sin husholder-
ske Eunice Murray.20

Marilyn Monroe hav-
de med lynets hast op-
nået stjernestatus gen-
nem 23 film i løbet af de
syv år inden hendes
prøvelser i psykiatrien, og
hun færdiggjorde kun 6
i de sidste syv år frem til
sin død.

Robert H. Hethmon skrev i ’Strasberg i skuespillernes
studie’: ”Nogle gange står en skuespiller over for at skul-
le gentage sig selv i aften klokken 20.40, når tæppet

går, frisk og kreativ – og han finder sig selv brugt, afstumpet,
mekanisk, død og et bundt af manerer og klicheer.” 

Metodisk skuespil var en måde at forsøge at overvinde
denne og andre vanskeligheder for skuespillere på.
Metodiske skuespilskoler praktiserer i dag med en mang-
foldighed af psykologiske opførselsformer under ”Metode-
banneret”, hvor den historiske og tekniske oprindelse af den
indgangsvinkel kan dateres tilbage til slutningen af det 19.
århundrede til den franske eksperimentalpsykolog, Theodore
Ribot (1839-1916).

Ribot afviste spirituel filosofi og kombinerede psykologi
med biologi, idet han talte om ”fordelene” ved en ”psykologi
uden en sjæl”. Hans teorier var at sammenligne med, om
ikke direkte baseret på, den tyske adfærdspsykolog Wilhelm
Wundt og den russiske psykolog Petrovich Pavlov – hos
hvem hovedtanken var, at mennesket er et sjæleløst, stimulus-
reaktions dyr. Ribot roste faktisk Wundt i sin bog fra 1886,
’Tysk psykologi i dag’. 

Grundlæggeren af Moskvas Kunstteater, instruktøren og
skuespiller-coachen, Konstantin Stanislavski og senere Lee
Strasberg i New York, indførte Ribots teknikker med ”emo-
tionel hukommelse”. I bund og grund blev ”skuespilleren
bedt om at genkalde sig detaljerne fra noget, der havde
fundet sted i fortiden. Genkaldelsen af disse detaljer ville
hos skuespillerne vække nogle følelser fra den oprindelige
oplevelse og derved fremkalde en ’sindsstemning’,” skrev
Harold Clurman, forfatter til ’De lidenskabelige år’.

Det lyder harmløst. Imidlertid, var der nogen, der ikke
blot genkaldte sig, men genoplevede hændelsen. De
huskede eller genskabte den ikke kun, de dykkede direkte
ned i en traumatisk hændelse i deres liv og forblev der. Og
visse skuespillere såsom Marilyn Monroe var på samme tid
under manipulerende psykoanalytisk behandling – en farlig
kombination! I sådanne tilfælde spillede skuespilinstruktører
uvidende, russisk roulette med deres elevers sind. 

Metodisk skuespil er delvist baseret på Pavlovs betingede refleks eksperimenter

En vanvittig
metode



Psykiatere har notorisk og fejlagtigt
”diagnosticeret” det skabende sind som 
en ”psykisk forstyrrelse” og dermed
invalideret kunstnerens evner til at være
en ”neurose”.

Selvom psykiatrien foregiver at være 
en videnskab, er dette for alvor blevet
draget i tvivl af lægeeksperter og 
videnskabsmænd. Dr. Margaret Hagen,
ph.d., som er lektor ved Boston
Universitet og forfatter, kalder det
”videnskabeligt bras”. ”At være ulykke-
lig er et problem, det er ikke en syg-
dom,” fastslår hun.

Psykiatriske teorier er blevet ved med 
at være teorier, de er ikke kommet
nærmere en status af kendsgerninger
eller love. De taler om ”forstyrrelser”,
fordi de ikke kan bevise eksistensen af
de kriterier, som udgør en ”sygdom”.

Eksperter betvivler også psykiatriens
nyeste teori om, at en ”kemisk ubalan-
ce” i hjernen forårsager psykiske
forstyrrelser. Som dr. David Kaisers
udtrykker det: ”Det er i bund og grund
et pseudovidenskabeligt foretagende”.
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Skuespiller Vivien Leighs karriere er en af
de mange, der blev forkortet af psykiatriens

uvillighed til at bruge almindelig lægelige
fremgangsmåder for at finde og helbrede den

bagvedliggende fysiske lidelse.



I årevis har psykiatere og psykologer sat etiketten
psykisk ”forstyrrelse” på det kreative sind, og på
den måde fejlfortolket en kunstners ”opstemte bril-

liance”, til at være en manisk fase af sindssyge, eller har
tolket melankolske præstationer til at være depression.
Visioner blev omdefineret til hallucinationer.

På trods af psykiatriens totale mangel på viden-
skabelig pålidelighed, har flere foretagsomme og
ambitiøse psykiatere opdaget et marked i underhold-
ningsindustrien. De har søgt at vinde og forlede kreative
personer og har på den
måde scoret milliarder.

Psykiatrien giver sig
ud for at være del af viden-
skaberne, men den på-
stand bliver skarpt udfor-
dret af eksperter i meto-
dologi, som siger, at de
ikke kan finde nogen af
de nødvendige kriterier,
som kendetegner en sand
videnskab. Hvori består
en videnskabs natur? Og
hvad er den videnska-
belige validitet af psykiatri og psykologi?

I følge Margaret A. Hagen, ph.d., der er lektor på
Boston Universitet, er dette nogle af nøglekriterierne for
en videnskab: ”De opdagelser, der er gjort via en obser-
vation i et laboratorium må kunne gentages i et andet
laboratorium. Data målt og samlet af et instrument må
være de samme som data indsamlet af et andet lignende
instrument. Dermed kommer objektiviteten ikke kun fra
en individuel praktiker, men fra et system, der kræver
forsøgsresultater, som er konsistente, og som kan gen-
skabes ved nye forsøg.”21

Hverken psykiatrien eller psykologien har nogen-
sinde endeligt bevist de psykiske ”sygdomme”, de
påstår at have som deres område. I virkeligheden 
har de ingen metoder til at måle sindet. De har ingen
præcise og alment gældende definitioner, de er enige
om, vedrørende de udtryk, de bruger, og de kan end
ikke blive enige om, hvad så centrale begreber som
”skizofreni” i virkeligheden er for noget. Deres teorier
bliver ved med at være teorier, som aldrig nærmer 
sig en status af fakta eller love. De taler om ”forstyrrel-

ser”, fordi de ikke kan 
bevise eksistensen af de
kriterier, som udgør en
”sygdom”.

Deres grove udsagn
om kendsgerninger er i
virkeligheden aldrig andet
end meninger, de er ikke
underbygget af objektive
målinger. Hagen lægger
ikke fingrene imellem:
”Klinisk psykologi er
noget videnskabelig bras”.

Dr. Thomas Szasz,
professor emeritus i psykiatri, er enig med dr. Hagen
mht. psykiatriens manglende videnskabelige grundlag:
”Hvis betegnelsen ’sygdom’ give mening i viden-
skabelig forstand, må den på en eller anden måde
kunne sættes i forbindelse med målinger eller tester
udført på en videnskabelig måde, ligesom ved en blod-
prøve eller et elektroencefalogram. Hvis den ikke kan
måles, som tilfældet er med ’psykiske sygdomme’, så er
betegnelsen ’sygdom’ i bedste fald en metafor ... og
deraf følger, at ’behandling’ af disse ’sygdomme’ er et
uvidenskabeligt foretagende”.22

De mere foretagsomme og ambi-
tiøse psykiatere har opdaget et

modtageligt marked i underhold-
ningsindustrien. De har bejlet til 

og forledt kreative individer og har 
på den måde scoret milliarder.
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Manglen på videnskab i den Amerikanske Psy-
kiatriforenings ’Diagnostiske og Statistiske håndbog for
psykiske forstyrrelser’ (DSM) blev beskrevet af en
psykolog, som deltog i en DSM-høring, og han udtalte:
”Det lave intellektuelle niveau var chokerende. Diag-
noser blev udviklet på basis af flertalsafgørelser, på
samme vis, som vi ville bruge til at udvælge en 
restaurant. Du har lyst til italiensk, jeg har lyst til kine-
sisk, så lad os gå på cafeteria. Så bliver det indtastet på
computeren. Det vidner om vores naivitet, at vi troede,
der blev gjort et forsøg på at få tingene til at se viden-
skabelige ud.”23

Den canadiske psykolog Tana Dineen fortæller:
”Ulig lægelige diagnoser, som tilkendegiver en mulig
årsag, passende behandling og sandsynlig prognose, er
de forstyrrelser, der er opført i DSM, udtryk, der er
opstået ved almindelig enighed” – bogstavelig talt ved
håndsoprækning blandt den Amerikanske Psykiatri-
forenings medlemmer. 

Og hvilke psykiske ”forstyrrelser” taler vi så om?
Stammen, kommunikationsforstyrrelse ikke på

anden måde specificeret, oppositionel adfærds-
forstyrrelse, skriftlig udtryksforstyrrelse, matematik-
forstyrrelse, søvngængeri, nikotinabstinenser, livsfase-
forstyrrelse og koffeinforgiftningsforstyrrelse.24 DSM
opfører den sidste som et resultat, der opstår efter at
have drukket 2-3 kopper kaffe, og man føler 5 eller flere
af de anførte 12 symptomer, som inkluderer: rastløshed,
nervøsitet, ophidselse, søvnløshed, pludselig rødmen,
forøget urinafgang, muskeltrækninger, hjertebanken og
perioder med udmattelse.25

I betragtning af deres uunderbyggede, konstant
voksende antal af psykiske ”forstyrrelser”, er det ingen

overraskelse, at DSM bliver angrebet ... ”Den nu-
værende diagnosehåndbog DSM er et kompendium af
opstillede diagnoser: en flygtig, overfladisk menu af
symptomer”, kritiserer professor Joseph Glenmullen fra
Harvard lægeskole. Han advarer om, at psykiatriske
stoffer nu bliver udskrevet mod en ”voksende række af
omstændigheder”, som er ganske almindelige forteelser
i livet.

David Kaiser, forfatter af lægelitteratur og uddan-
net psykiater, har fordømt DSM-kriterierne: ”Det er
grundlæggende set et pseudovidenskabeligt foreta-
gende, som opstod ud fra den moderne psykiatris ønske
om at iklæde sig den moderne lægelige videnskabs
kappe.”

Det betyder ikke, at mennesker ikke har problemer,
eller at psykisk besvær og ophidselser ikke eksisterer.
Men som dr. Hagen påpeger: ”At være ulykkelig er et
problem, det er ikke en sygdom. Lav selvrespekt er
heller ikke en sygdom. At spise for meget er ikke en
sygdom, og det at spise for lidt er heller ikke. Og til 
trods for, at der er blevet lobbyet en masse for det mod-
satte, er det at drikke for meget alkohol heller ikke en
sygdom ... det psykologiske etablissement har defineret
så og sige alle mindre ønskelige former for opførsel, fra
den mindste grad af had til massevoldtægt, som
psykiske forstyrrelser, og de fremstiller sig selv som
enestående og i stand til at sørge for de nødvendige 
’terapier’.”26

På samme måde som en slagter ikke skal tillades at
operere på mennesker, burde psykiatere og psykologer
ikke længere tillades at diagnosticere de problemer, som
opstår hos mennesker, som arbejder indenfor kunstens
verden. Konsekvenserne er forfærdende og farlige.

”Modsat lægelige diagnoser som tilkendegiver en mulig 
årsag, en passende behandling og sandsynlig prognose, 
så er man kommet frem til de forstyrrelser, der er opført 

i DSM-IV, ved at stemme om dem.” 

– Tana Dineen ph.d., canadisk psykolog og forfatter
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Skriftlig udtryksforstyrrelse 
DSM side 51, ICD-10 side 162

Matematikforstyrrelse
DSM side 50, ICD-10 side 162

Sproglig udtryksforstyrrelse
DSM side 55, ICD-10 side 158

Adfærdsforstyrrelse 
DSM side 85, ICD-10 side 173

Koffeinrelateret forstyrrelse
DSM side 212

Fra første udgave af WHO’s ’Inter-
nationale sygdomsklassifikationshåndbog’
(ICD), som nævnte 112 psykiske forstyr-
relser, til den seneste udgave, som indeholder
374 forstyrrelser, er kriteriet for at kalde
noget en psykisk forstyrrelse en parodi i
forhold til de videnskabelige procedurer der
anvendes for at fastslå egentlige sygdomme.
Betegnelserne anvendes af psykiatere, hos-
pitaler, myndigheder og forsikringsselskaber,
og giver lægevidenskaben et dårligt ry. Op-
tegnelsen over diagnoser inkluderer bl.a.:

SVINDEL MED DIAGNOSER
Psykiatriske ”sygdomme” og opfundne

forstyrrelser sælges til sagesløse
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Blandt stjernerne,
der faldt som ofre
for psykiatriske fejl-

diagnoser og brutal
behandling, er måske
ingen bedre kendt over
hele verdenen end Vivien
Leigh. Hun var stjernen
fra ’Borte med blæsten’
og ’En gade med navnet
begær’, og hun modtog
en Oscar som bedste
skuespiller for begge film.
Ironisk nok kunne Leighs
liv have dannet stof til en
tragedie af Shakespeare.

Hendes problemer
startede i 1945. Mens
hun optrådte på scenen i
’The Skin of Our Teeth’,
oplevede hun hysteri-
anfald, skiftende mellem
anfald af udmattelse og
munterhed. Hun blev
diagnosticeret med tuber-
kulose, men fortsatte
med at optræde indtil
sidste åbningsaften. Efter
seks ugers behandling på
et hospital viste tuberku-
losen tegn på at være på
retur, og hun kom til
kræfter hjemme i løbet af
det næste år. 

Hys te r i an fa ldene
fortsatte dog, forværret
af, at hun blandede alkohol med tuberkulosemedicinen,
Isoniazid, et af de medikamenter, der blev ordineret

mod tuberkulose på
den tid, og som havde
bivirkninger, der om-
fattede mental forvir-
ring og forgiftnings-
psykose.27

I begyndelsen af
1950’erne begyndte
Leigh at konsultere 
en psykiater. Det er
karakteristisk for psy-
kiatere, at de ikke
undersøger for fysisk
forårsagede psykiske

problemer. Medens hun
filmede ’Elephant Walk’ i
Ceylon, begyndte Leigh
at få hallucinationer, hvil-
ket gjorde det umuligt for
hende at fortsætte med
at filme. Frygteligt be-
kymret lod hendes mand,
den berømte klassiske
skuespiller Sir Lawrence
Oliver, sig overbevise og
gav efter for psykiaternes
råd. Hun blev fløjet til sit
hjemland England, hvor
hun blev indlagt på en
psykiatrisk klinik.

Her blev hun spærret
inde under umenneske-
lige forhold som del af sin
”behandling” og udsat
for gentagne elektro-
chok. Det var starten på
mange rædsler, og noget
der ville påvirke hende for
bestandigt.28 På et tids-
punkt led hun også af
brændemærker, hun hav-
de fået fra elektrochok.
Oliver var rystet over de
ændringer, der skete med
hans kones personlighed
som følge af elektro-
chokkene: ”Jeg kan kun
beskrive det, ved at sige,
at hun ikke længere var
den samme pige, jeg var

blevet forelsket i, efter hun havde modtaget den
behandling ... Hun var nu blevet en fremmed for mig,
mere end jeg nogensinde havde kunnet forestille mig
muligt. Der var sket noget med hende, som var meget
svært at beskrive, men det var ubestrideligt.”29 Så blev
elektrochokkene midlertidigt opgivet og erstattet med
stærk nervemedicin, hvilket var yderst farligt, da den
således blev blandet med tuberkulosemedicinen. 

Fredag den 7. juli 1967 fandt en ven Leigh lig-
gende med ansigtet mod gulvet. Hun var gradvist
blevet svækket af sin bagvedliggende fysiske tilstand,
og flere års unødvendige, brutale elektrochokbehand-
ling og den svækkende virkning af nervemedicinen.
Den funklende og smukke Leigh var i stadig stigende
grad blevet nægtet sin tilregnelighed, sit ægteskab, sin
karriere og til sidst sit liv.

VIVIEN LEIGH
1913-1967

”... Hun ikke længere var den samme pige, 
som jeg var blevet forelsket i, efter hun havde
modtaget behandlingen ... Hun var som en
fremmed for mig, mere end jeg nogensinde

kunne have forestillet mig muligt.” 

– Sir Lawrence Olivier, da han kommenterede, hvad der
var sket med Vivien Leighs efter hendes elektrochok



Judy Garland havde aldrig problemer med at få sit
publikum derhen, hvor hun ønskede, de skulle
være. Det var hendes specielle magi fra første 

øjeblik, hun trådte op på en scene. I vinteren 1939 
var hun stjerne i sin syvende film, ’The Wizard of Oz’,
og indspillede, hvad der senere skulle blive hendes
kendingsmelodi, ’Over the Rainbow’. Det samme 
år satte hun sit hånd- og skoaftryk i cementen i
forgården til Graumans Kinesiske Teater, vartegnet 
for Hollywoods berømtheder, en international stjerne
på 17 år.

Men prisen og presset for en sådan berømmelse
var høj. Hendes studiekontrakt krævede, at hun
bevarede et bestemt fysisk udseende – hvis hun tog
på i vægt, kunne hun blive suspenderet uden løn.
Hun fik ordineret antidepressiva og amfetaminer til 
at kontrollere sin appetit og barbiturater som hjælp
til at sove.

Efterhånden som Garland blev mere og mere
afhængig af medicinen, bemærkede hendes venner
alarmerende forandringer; et udtæret udseende fra
det alvorlige vægttab og mørke ringe om øjnene.
Garland blev også intro-
duceret til psykoanalyse.
I det første interview
med psykiateren Karl
Menninger fortalte han
hende, at ”hun havde
problemer, at de ville
blive alvorligere, og at
hun behøvede hjælp” –
omgående. Garland be-
gyndte at konsultere
Menninger, hans kollega
Ernst Simmel, og senere
Frederick Hacker.

Efterhånden som
medicinen fik stadig stør-
re indflydelse på hendes liv, blev hendes opførsel ved
filmen uberegnelig, forstyrrende og demoraliserende
for andre dele af staben. Som senere lægelige under-
søgelser viste, var stofferne gradvist ved at ødelægge
hende fysisk.

Gerald Frank afslørede i sin bog ’Judy’, at uden
nogen lindring i syne var Garland ved slutningen af fil-
men ’The Pirate’ ”fuldstændigt og desperat afkræftet.
Hun tog medicinen for at fjerne sin angst, og når hun
så forsøgte at klare sig uden pillerne ... var resultatet
en fysisk smerte og en følelse af kvælning, som blev
så voldsom, at hun blev nødt til at tage pillerne igen
... Hendes kur blev hendes sygdom, som blev hendes
kur, som igen blev hendes sygdom.”

Efter ordre fra en
psykiater, begyndte
det første af mange
ophold på psykiatri-
ske hospitaler. I 1949,
endnu ikke fyldt 27 år,
blev hun udsat for det
voldsomme og ned-
værdigende elektro-
chok. Sent på året
1950, da Garlands
medicinforårsagede
helbredsproblemer
blev kritiske, blev hun
indlagt på hospitalet
med kraftigt opsvul-
met lever og milt, og
hele kroppen var for-
giftet. Syv uger senere
blev hun udskrevet
for at lave sit tredje
og sidste comeback.

Denne gang blev hun
ordineret Valium, Chlor-
promazin og på et tids-
punkt hele 40 Ritalin-
piller om dagen.

Påstande om, at kil-
den til Garlands proble-
mer var en nedarvet

kunstnerisk neurose (eller tilsvarende psykologisk
sludder), kom fra arrogante psykiatere eller psykoana-
lytikere, der ønskede at få fyldt deres tegnebøger.
Faktisk havde hun dannet sig sin egen opfattelse af de
psykiatere, der behandlede hende. Som Frank skriver:
”Hun var frygtelig modløs. Alle hendes år i analyse
havde ikke hjulpet hende ... hun havde ingen respekt
for psykiatere, hun havde været i kontakt med et dusin
af dem, og de havde alle fejlet i at hjælpe hende.”

Det var en erkendelse, der kom for sent. Den 15.
juni 1969 optrådte Garland for sidste gang på scenen
i ’The Half Note Club’ i Greenwich Village. Seks dage
senere døde hun af en overdosis af et psykiatrisk stof
på et hotel i London.30

”Hun tog medicinen for at fjerne sin
angst, og når hun så forsøgte at klare sig

uden pillerne ... var resultatet en fysisk
smerte og en følelse af kvælning, som

blev så voldsom, at hun blev nødt til at
tage pillerne igen ... Hendes kur blev

hendes sygdom, som blev hendes kur,
som igen blev hendes sygdom.”

– Gerald Frank, forfatter til ’Judy’

JUDY GARLAND
1922-1969



Elektrochok – hvor man sender
en elektrisk spænding på op til
460 volt gennem hjernen – kan
slette hukommelsen og har på
denne måde ødelagt mange store
kunstneres skabende evner.

Den italienske psykiater Ugo
Cerletti ”opdagede” den brutale
praksis på et slagteri i Rom i
1938. Her fik svin elektrochok, 
før man skar halsen over på dem.
Det var den fremgangsmåde, 
der inspirerede ham til at an-
vende metoden på mennesker,
indrømmede Cerletti.

Elektrochok er stadig i bred
anvendelse, og hundredtusinder
bliver udsat for det hvert år ver-
den over. Alene i USA drejer det
sig om mere end 100.000 årligt,
og det er en industri med en
årsomsætning på 32 mia. kr.

Psykokirurgi, en brutal praksis, der
ødelægger sundt hjernevæv, ud
fra den falske antagelse, at det
kan ”ændre adfærd til det bedre”,
bliver fortsat anvendt. Det koster
tusinder af kroner pr. operation,
og disse indgreb ødelægger 
fortsat liv.
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Efter at være blevet narret til at besøge Mayos psykiatriske
klinik, blev forfatteren og Nobelprismodtageren, Ernest

Hemmingway, underkastet en serie brutale elektrochok-
behandlinger, som ødelagde hans karriere og liv. 
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Hvis Nobelpris-modtageren og forfatteren
Ernest Hemingway var i live i dag, ville han
sikkert være i gang med et ophidset skæn-

deri med de psykiatere, der fremhæver ham som et
eksempel på ”den store forfatter med psykiske
lidelser.” Han blev narret til indlæggelse på en psy-
kiatrisk institution, afklædt sit tøj og værdighed og
givet 20 elektrochok.31 Nogle uger senere betroede
han os: ”Hvad disse choklæger ikke har forstand på,
er forfattere og sådanne folk ... Man burde give alle
psykiatere et kursus i
kreativ skrivning, så de
kunne forstå forfattere
... hvad er meningen
med at ødelægge mit
hoved og slette min hu-
kommelse, der er den,
jeg lever af, og såle-
des gøre mig arbejds-
løs? Det var en fantas-
tisk kur, men patienten
døde.”32

I juli 1961 begik
Hemmingway selvmord,
få dage efter, at han var
blevet udskrevet fra Mayos psykiatriske klinik.33

”Elektrochok” er smerte, der bliver påført i tera-
piens navn. Det er ligeså kontroversielt og destruk-
tivt i dag, som det var i 1975, da filmen ’Gøgereden’
kom ud. Den gang gav psykiatere patienter op til
20 chok om dagen, idet de hævede, at det kunne
”vaske sindet rent og lade det vokse ud igen”, et
fænomen, der er omtrent lige så sandsynligt, som
at få et nyt ben til at gro ud, efter at det er blevet
amputeret.34

Psykiaterne bliver ved med at lyve om antallet
af dødsfald i forbindelse med elektrochok. Selvom
de offentligt har indrømmet et dødsfald pr. 10.000
mennesker, er det uafhængigt blevet verificeret, at
forholdet snarere ligger i niveauet 1 pr. 200, en rate,
der er 50 gange højere.35 Selv hvis en patient ikke dør
af elektrochok, så bliver den gennemsnitlige levetid
markant formindsket på grund af virkningerne fra
den ødelæggende fremgangsmåde.

Tilhængere af elektrochok påstår urigtigt, at det
er ”sikkert og effektivt”
– selvom de må indrøm-
me, at de ikke har nog-
en viden om, hvordan
det virker. Det har ikke
afholdt dem fra alene i
USAat bruge 32 mia. kr.
om året på at give over
110.000 borgere elektro-
chok, og hertil kommer
hundredtusinder flere i
andre lande.

Komponisten og
sangeren Raven Kane
Campbell fortæller om

sin fars musikalske drømme, der blev ødelagt af
elektrochok. ”Min talentfulde far, Lou Frechette, var
kendt som Chicagos ’vidunderbarn’. Han var orga-
nist ved stumfilmene i de større biografer og var et af
de to eneste mennesker, der vidste, hvordan man
spiller på verdens største orgel på Chicago Stadium.
Man kunne synge en melodi for ham, og så kunne
han spille den for en som et orkester.”

”Men alt dette endte, da han fik et sammenbrud
efter at havde haft adskillige job samtidigt for at

Elektrochok: 
Destruktion af hjernen 

”Hvad disse choklæger ikke har for-
stand på, er forfattere og sådanne 
folk ... hvad er meningen med at

ødelægge mit hoved og slette min
hukommelse, der er den, jeg lever 
af, og således gøre mig arbejdsløs? 

Det var en fantastisk kur, men 
patienten døde.”

– Nobelpris-modtageren og forfatteren 
Ernest Hemingway



kunne forsørge sin store familie. De lange arbejds-
dage krævede deres offer.” Som Campbell beskrev
det: ”’hjælpen’ ankom i form af tre store fyre i en
hvid bil – og de havde en spændetrøje med. Han
fik intensiv chokbehandling og psykofarmaka. Da
han flere måneder senere vendte hjem, kunne
han sidde ved orglet og græde, for al musikken i
hans hoved var væk, og han kunne ikke kontrollere
sine fingre på de tangenter, hvor han tidligere så
ofte havde spillet på uden mindste besvær gennem
så mange år.”

Mord på sjælen
Elektrochok blev udviklet af den italienske

psykiater Ugo Cerletti i 1938 efter eksperimenter på
svin på et slagteri i Rom. Det elektriske chok
lammede svinene tilstrækkeligt til, at man kunne
skære halsen over på det og frembringe en hurtig
død. I dag sender man mellem 180 og 460 volt gen-
nem den menneskelige hjerne. En chokbølge passe-
rer gennem hovedet, og det får hjernen til at frigive
energi i en meget kaotisk tilstand. Det forøger stof-
skiftet til et meget højt niveau, der fratager hjernen ilt
og ødelægger hjerneceller.36 Det er faktisk en påført
hjerneskade, og det kan føre til hukommelsestab,
såvel som det tab af orientering i tid og sted, der altid
følger efter chokbehandlinger.

Psykokirurgi, der er en anden uvidenskabelig
og meget brutal ”behandling”, ødelægger sunde dele
af hjernen i den falske overbevisning, at det vil føre til
positive ændringer i personens adfærd. Det blev

gjort populært i 1930’erne og 1940’erne af den por-
tugisiske neurolog Egas Moniz og den amerikanske
psykiater Walter Freeman. Det blev bedst kendt gen-
nem en fremgangsmåde, der kaldes lobotomi eller
det hvide snit. Moniz sagde, at for at ”kurere” patien-
ter ”må vi ødelægge de mere eller mindre fastlåste
arrangementer af cellulære forbindelser, der findes i
hjernen.”37 En efterfølgende undersøgelse, der strak-
te sig over 12 år, konkluderede, at hans patienter led
af tilbagefald, krampeanfald og dødsfald.

Freeman anvendte elektrochok som bedøvel-
sesmiddel, før han tvang en issyl ind under øjen-
hulen og op i patientens hjerne, hvor han førte instru-
mentet frem og tilbage for at overskære fibrene i hjer-
nens pandelapper. Han døbte denne fremgangs-
måde ”kirurgi på sjælen”. Freeman rejste landet
rundt i en ”lobotomobil” og udførte sit kirurgiske
indgreb på en teatralsk måde for alle, der ønskede
at se på. Pressen døbte hans rundtur ”Operation
issyl”.

Da fremgangsmåden havde en dødsrate på 10
pct., blev flere end 10.000 mennesker dræbt verden
over i psykokirurgiens velmagtsdage. Freeman mis-
tede til sidst sin licens til at udøve psykiatri efter et
patientdødsfald pga. fremgangsmåden. Moniz blev
skudt og dræbt af en utilfreds patient. Utroligt nok
bliver psykokirurgi stadig udført i mange lande den
dag i dag.

Såvel elektrochok som psykokirurgi forårsager
uoprettelige hjerneskader og ødelægger mentale ev-
ner – og det koster i mange tilfælde patienterne livet.

Psykiateren Ugo Cerletti (ovenfor)
overførte brugen af elektrochok terapi
på mennesker efter at have eksperi-
menteret med det i et slagtehus i Rom
(tilhøjre), hvor svin blev lammet med
elektrochok, før de blev dræbt. I dag
bliver elektrochok anvendt på
hundredetusinder af mennesker
rundt omkring i verden.



EN HISTORIE OM LIVSFARLIGE BEHANDLINGER
Psykiatrisk behandling, som skærer raskt hjernevæv bort, og

som forårsager irreversible skader og ødelægger grundlæggende
sociale færdigheder bliver påstået ”at virke”. Det omfatter 1) psy-
kokirugi (ovenfor), 2) elektrochok (til højre), 3) insulinchokterapi
(nedenfor) og 4) metrazolchock (nedenfor til højre).

I dag har meget lidt forandret sig. Psykiatriens ”moderne”
behandlingsmetoder krænker stadigvæk menneskerettighe-
derne, og alligevel fortsætter de med at insistere på, at deres
metoder er overlegne. Eftersom de ikke forstår årsagen til eller
kan opnå helbredelse for psykiske traumer, bliver de ved med at
skade folk, der har problemer i deres liv.
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Mellem 1963 og
1979 var Chelms-
ford hospital en

fredeligt udseende psykia-
trisk institution i de ydre
forstæder til Sydney, Austra-
lien. Men bag den ubestem-
melige facade blev liv øde-
lagt gennem en grusom
psykiatrisk teknik, der gik
under navnet ”dyb søvn te-
rapi”. Folk blev holdt be-
vidstløse i op til tre uger af
en dødsensfarlig cocktail af
sovemidler og beroligende
midler. Mens de således var 
i en medicinsk fremkaldt
koma, blev de lænket nøg-
ne til deres senge og udsat
for elektrochok, indimellem
hele to gange om dagen.
De vågnede med hjerne-
skader, syge af lungebetændelse, med ansamlinger af
størknet blod i kroppen og en uopretteligt ændret person-
lighed. Nogle vågnede aldrig op – 48 mennesker døde. 

Psykiateren Harry Bailey, der var gerningsmanden bag
disse grusomheder, blev uddannet i Storbritannien og
Canada af psykiatere, der havde arbejdet sammen med CIA
og andre efterretningstjenester i deres eksperimentelle forsøg
på at kontrollere personers sind, de såkaldte ”tankekontrol”
programmer. Han blev betragtet som ”den hvide ridder”
inden for australsk psykiatri og var derfor i stand til at tiltrække
mange personligheder inden for teaterverdenen. 

Sangeren Helen Reddys søster, Toni Lamond, var en
berømt og elsket skuespillerinde i TV og på teateret, som
havde vundet flere priser. I 1970’erne flyttede hun til USA efter
en succesrig karriere i Australien. Hun deltog i ’The Johnny
Carson Show’ og i serier som ’Starsky and Hutch’ og ’The
Love Boat’. Men hun måtte betale en pris for sin succes – en
afhængighed af psykofarmaka og et udvalg af piller for ”op-
og nedture”. Hun vendte tilbage til Australien og mødte
Bailey, der fortalte hende, at man kunne få hende til at sove,
og at når hun vågnede op, ”vil alle dine vanskeligheder
være borte”. Efter ti dage med Baileys fremgangsmåde

vågnede hun op – hun
havde tabt sig, men var
stadig afhængig af piller.
Bailey overtalte hende til at
fortsætte ”dyb søvn tera-
pien”. Denne gang blev hun
udskrevet fra institutionen
ikke alene med sin afhængig-
hed fuldstændigt intakt, men
også med svigtende hukom-
melse og selvmordstanker.38

Hun forsøgte faktisk at begå
selvmord kort efter. Først da
hun blev fjernet fra dr. Bailey,
var Lamond til sidst i stand til
at overvinde sit misbrug.39

Et andet af Baileys ofre
var sangeren Stevie Wright. I
1960’erne var Wright for-
sanger i Australiens førende
rockband The Easybeats, der
havde en stribe hits, bl.a.

’She’s So Fine’ og ’Friday On My Mind’. Som 18-årig var han
på vej mod international stjernestatus, men som 21-årig var
berømmelsen forbi. Bandet brød sammen. Wright var blevet
afhængig af heroin. Han blev indlagt på Chelmsford hospital
til ”dyb søvn behandling”. Da han vågede to uger senere, var
hans hjerne så beskadiget efter 14 elektrochok, at han i de føl-
gende ti år var ude af stand til at skrive nogen sange. Faktisk
genvandt han aldrig fuldt sine tidligere skabende evner.
Wright endte sit liv som invalidepensionist.40

I 1979 var det slut med Baileys terrorregime. Hans ofre
slog sig sammen med Medborgernes Menneskerettigheds-
kommission, og regeringsundersøgelser blev iværksat. ”Dyb
søvn behandling” blev forbudt og de, der havde overlevet
den, fik erstatning. Chelmsford blev lukket og Bailey selv
undgik sine ofre ved at begå selvmord. Men modificerede for-
mer af denne behandling bliver fortsat anvendt i andre lande,
herunder Sydafrika – og det bliver anvendt som ”behandling”
for stofmisbrug

”DYB SØVN TERAPI”
Dødsfald og svigt 

Efter to uger var Stevie Wrights hjerne 
så beskadiget efter 14 elektrochok, at 

han i de følgende ti år var ude af stand 
til at skrive sange.

OFRENES KAMP FOR RETFÆRDIGHED:
Mere end 1000 blev udsat for DYB SØVN-TERAPI (DST) i
Sydney, Australien. Den dødelige kombination af medicinforårsaget

koma og elektrochok dræbte til sidst 48 mennesker, før det blev forbudt i
1983. Mens ofrene fik erstatninger, bliver den dødelige DST stadig
brugt i dag i lande som Sydafrika og til "behandling" af stofmisbrug.

Stevie Wright (i midten) og The Easybeats. 



Historien om skuespillerinden Frances
Farmers liv blev fremført af Jessica Lange
i 1982-filmen ’Frances’. Det er en histo-

rie om den vilde, brutale ødelæggelse, der blev
udøvet af psykiatere på en af tidens mest talent-
fulde skuespillerinder.

Farmer var en smuk skuespillerinde i film og
på scenen, og hendes karriere oplyste Holly-
wood og Broadway i 1930’erne og 1940’erne.
Da hun var 27, havde hun optrådt i 18 film, 
3 stykker på Broadway og 30 større radio-
shows. Hun blev sammenlignet med den store
Greta Garbo.

Oprørt over en række mislykkede forhold og
stresset af kravene i sin karriere blev hun også
afhængig af amfetaminer, som hun fik på recept
for at holde sin vægt under kontrol. Farmer blev
indlagt på en psykiatrisk institution i 1943. Det
var ødelæggende for hendes karriere, og hun
tilbragte syv år på sindssygeanstalter, hvor hun
blev tvunget til at gennemgå brutale elektrochok
behandlinger og til at tage psykofarmaka. Da
hun forsøgte at undslippe, gav psykiaterne
hende flere elektrochok som straf i et forsøg på
at knække hendes trodsige og oprørske tem-
perament. Da det slog fejl at omdanne hende 
til en ”mønsterpatient”, fik hun ”hydroterapi” –
hun blev klædt af og kastet i et kar med iskoldt
vand i seks til otte timer. Ude af stand til at gøre
nogen form for modstand pga. den sløvhed, der
var fremkaldt af psykofarmaka, blev hun vold-
taget af portører og lejet ud som sex-legetøj til
lokale soldater: ”Et af de mest levende minder
hos nogle veteraner på institutionen, var synet af
Frances Farmer, der blev holdt fast af portører og
voldtaget af fordrukne soldater.”

Farmers sidste ”behandling” blev udført af
Walter Freeman, psykiatriens kejser indenfor
lobotomien. Frances Farmer genvandt aldrig
sine evner. Hun indså, at psykiaterne ”systema-
tisk havde ødelagt den eneste ting, hun nogen
sinde havde kunnet fastholde i sit liv – tilliden til
sin kunstneriske kreativitet.”41 Hun døde i en
alder af 57, fattig og nedbrudt.

”Forled aldrig dig selv til at tro, at terroren er for-
svundet, for den tårner sig op lige så stor og ligeså

ondskabsfuld i dag, som den gjorde i Bedlams
afskyelige æra. Men jeg må videregive disse rædsler,

som jeg husker dem, i håb om, at en eller anden 
menneskelig styrke vil blive bevæget til for altid at 

befri de ulykkelige skabninger som stadig er fanget i
de fjerneste afkroge i disse forfaldne institutioner.” 

– Frances Farmer

FRANCES FARMER
1914-1970

II   eett   iinntteerrvviieeww  ppåå  EE !!
EEnntteerrttaaiinnmmeenntt,,
iinnddrrøømmmmeeddee  FFrraannkk
FFrreeeemmaann,,   ssøønn  aaff
lloobboottoommiikkoonnggeenn
WWaalltteerr  FFrreeeemmaann,,   aatt
bbiill lleeddeett   ((ppåå  ssiiddee  2211))
vviisseerr  hhaannss  ffaarr  ii ffæærrdd
mmeedd  aatt   ffoorreettaaggeett   eett
iinnddggrreebb  ppåå  FFrraanncceess
FFaarrmmeerr..



Elektrochok – hvor man sender en
elektrisk spænding på op til 460 volt
gennem hjernen – kan slette hu-
kommelsen og har på denne måde
ødelagt mange store kunstneres
skabende evner.

Den italienske psykiater Ugo Cerletti
”opdagede” den brutale praksis på et
slagteri i Rom i 1938. Her fik svin elek-
trochok, før man skar halsen over på
dem. Det var den fremgangsmåde, der
inspirerede ham til at anvende meto-
den på, indrømmede Cerletti.

Elektrochok er stadig i bred anven-
delse, og hundredtusinder bliver udsat
for det hvert år verden over. Alene i
USA drejer det sig om mere end
100.000 årligt, og det er en industri
med en årsomsætning på 32 mia. kr.

Psykokirurgi, en brutal praksis, der
ødelægger sundt hjernevæv, ud fra
den falske antagelse, at det kan ”ændre
adfærd til det bedre”, bliver fortsat
anvendt. Det koster tusinder af kroner
pr. operation, og disse indgreb ødelæg-
ger fortsat liv.
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Billie Holiday søgte psykiatrisk hjælp i et forsøg 

på at håndtere sit ødelæggende stofmisbrug. 
Behandlingen slog fejl, og hendes liv 

brød sammen under misbruget.



K A P I T E L  F I R E
M a n  g i k  e f t e r  j a z z e n s  s t j e r n e r
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Billie Holidays kendingssang ’Strange Fruit’ var
en dyster kommentar på racismen, særligt
lynchninger af sorte mænd i Sydstaterne udført

af grupper af hvide mænd. Holiday talte om
virkningerne af racisme. Da hun sammen med Count
Basie sang i Detroit, sagde hvide natklubejere til
hende, at hendes ansigt var ”for gult til at synge sam-
men med alle de sorte mænd i hans band. En eller
anden kunne tro, at jeg var hvid, hvis lyset ikke ramte
mig rigtigt. Så de skaf-
fede en særlig mørk
fedtfarve og sagde, at jeg
skulle smøre den på …
det sagde jeg, at jeg ikke
ville. Men de havde vore
navne på kontrakterne,
og hvis jeg nægtede,
kunne de måske have
skabt et helvede om-
kring vore bookinger –
ikke bare for mig, men
for fremtiden for alle
gutterne i bandet.”42

Scotty Wright, der
skrev til Jazz Education,
berettede, at selv berømte afroamerikanske jazz-
musikere led under ekstreme fornærmelser på grund
af deres hudfarve. Som følge heraf var der ”et
hjerteskærende antal af musikere, der begyndte at
misbruge stoffer, idet de forsøgte at holde smerten og
uværdigheden i deres liv uden for scenen væk, for at
kunne være mere åbne og i balance med deres kunst
på scenen.”43

Heroin havde i 1930’erne og 1940’erne de
samme virkninger på mange jazzmusikere, som

psykedeliske stoffer og beroligende midler havde på
rockmusikere i 1960’erne. Da heroin undertrykker
nervesystemet, skaber det en vrangforestilling om
”frygtløshed og tillid, hvor musikerne troede, at de
kunne klare vanskelige opgaver med ubekymret
eftergivenhed.”44

Tabslisten var lang: Billie Holiday, Bud Powell,
Charlie Parker og flere andre.

Troen på, at psykiatrien ville ”kurere” deres
afhængighed, var en
dødelig fejltagelse.

I 1946 forsøgte Billie
Holiday at vinde over sit
heroinmisbrug og fik
sig selv indlagt på en
privatejet psykiatrisk
institution, i det hun
offentligt erklærede, at
hun var der for at få
behandlet et nervesam-
menbrud. Hun betalte
13.000 kr. for tre ugers
”behandling” – en me-
get stor sum på den tid.
Men indenfor et år efter

hendes ”terapi”, blev hun arresteret for overtræd-
else af narkotikaloven og hendes arbejdstilladelse –
som hun skulle have for at kunne optræde på New
Yorks kabareter – blev inddraget. Hun døde på et
kommunehospital i juli 1959, mens hun var under 
husarrest.45

Charlie ”Bird” Parker blev født i 1920. Da han
var 15 år gammel, arbejdede han som musiker, idet
han tilførte jazzen nye ideer, og sammen med andre
skabte han senere bebop, som man mente afspejlede

Man gik efter 
jazzens stjerner 

I 1946 forsøgte Billie Holiday at
vinde over sit heroinmisbrug og fik

sig selv indlagt på en privatejet
psykiatrisk institution. Hun betalte
13.000 kr. for tre ugers ”behand-
ling” – en meget stor sum på den
tid. Men indenfor et år efter hen-
des ”terapi”, blev hun arresteret

for overtrædelse af narkotikaloven.

KAPITEL FIRE



smerten og desperationen hos de sorte i ghettoerne. I
1946 blev ”Bird” arresteret i Los Angeles for besid-
delse af narkotika, og han blev indlagt på statens
psykiatriske institution i Camarillo.46 Han undgik
med nød og næppe at få elektrochok, da en almin-
delig læge blandede sig og sagde: ”Det kunne skade
Parkers reflekser permanent og reducere ham til en
nikkedukke (og) en yderst gennemsnitlig musiker.”47

Men han fik dog stadig meget kraftige receptpligtige
psykiatriske stoffer. Efter at være blevet udskrevet fra
den psykiatriske institution, vendte han tilbage til det
samme miljø, hvor han var vokset op – et miljø plaget
af racisme og stoffer. Den 12. marts 1955 døde ”Bird”
af et hjerteslag forårsaget af en tilstand fremkaldt af
stoffer og alkohol. Han var 34 år. 

Bud Powell gjorde for klaveret, hvad Charlie
”Bird” Parker gjorde for saxofonen. Han var også
med til at skabe bebop. Powell, der blev født i Harlem
i 1924, var et vidunderbarn. Da han var syv år, tog
musikere i nabolaget ham med sig, så andre kunne
beundre hans spil. Han foretog sine første pladeind-
spilninger, da han var 19 år.48

Efter at havde været blevet alvorligt gennemban-
ket af politiet, blev Powell i 1945 indlagt på den

psykiatriske institution Bellevue til observation. På
indskrivningspapirerne skrev han under ’stilling’:
”Pianist og komponist af over 1.000 sange”. Psy-
kiateren diagnosticerede dette som ”storhedsvanvid”
og anbragte ham i spændetrøje. Mens han brugte det
meste af et år på at komme sig over sin gennem-
bankning og den behandling, han modtog, led han
under pinefulde hovedpiner, krampeanfald og util-
regnelig adfærd. Kort efter at han i 1947 havde kom-
poneret ’Celia’, en hyldest til sin datter, blev han ind-
lagt i 11 måneder. Selvom Charlie Parker havde
undgået elektrochok pga. de kendte uoprettelige
skader, som det ville påføre hans musikalske evner,
var Powell ikke så heldig. Hans ven Jackie Maclean
sagde: ”Bud kunne faktisk ikke huske ret meget om
sit liv, før han kom på hospitalet, pga. den (elektro-
chok) behandling, de havde givet ham … Jeg kunne
nævne navne for ham, og han måtte tænke sig
grundigt om og så spørge mig: ’Hvem?’”

Powell blev arresteret i 1951 efter narkotikaloven
og indlagt på den psykiatriske statsinstitution
Pilgrim i yderligere 11 måneder, hvor han blev udsat
for flere elektrochok. Hans helbred forfaldt hurtigt. I
1959 flyttede han til Frankrig, hvor man fortsat gav
ham Thorazin, et kraftigt beroligende middel, der gik
under betegnelsen ”den kemiske lobotomi”.

I 1964 var Powell opsvulmet, havde flakkende
øjne og gik med en sjokkende gang, der afslørede
hans stofpåvirkede tilstand.49 Han døde den 16. august
samme år af en kombination af leversvigt, tuberku-
lose og fejlernæring. Fem tusinde mennesker stod på
gaderne i Harlem for ære ham på den sidste rejse.

”Elektrochok behandlingen
kunne have skadet (Charlie)

Parkers reflekser for altid
og reduceret ham til en

nikkedukke (og) en yderst
gennemsnitlig musiker.”

– Dr. Richard Freeman, som fik forhindret, at 
Parker blev udsat for elektrochok behandling, 

men ikke fra ødelæggende psykofarmaka

Bud Powells kreative genialitet blev destrueret af psykiatrisk 
brutalitet – elektrochok og vanedannende psykiatriske stoffer 
ødelagde hans hukommelse og hans talent.

Charlie Parker



Chick Corea, en legendarisk jazzkomponist og pianist,
er blevet indstillet til 31 Grammy priser og har vundet
prisen 11 gange. Coreas gengivelse af Bud Powells musik
blev produceret til et album med titlen ’Til minde om
Bud Powell’. 

En kunstner anvender som regel hele den første 
del af sit liv med blot at udvikle sin kunstart. Han
øver, anvender, står i lære og dykker ned i ukort-

lagte områder, mens han lærer med de metoder og
midler, som han nu kan. Der gives ingen løn for dette
ihærdige arbejde. Det er sådan, han investerer i frem-
tidige drømme.

Kunstnere med succes har det kendetegn, at de 
kan blive ved og ignorere tilbageslag, nederlag og
vanskeligheder med at få penge til mad og husly – 
de bliver blot ved med at gå frem mod deres oprin-
delige kreative mål. De er tro mod den virkning, de 
ønsker at skabe med deres kunst – og de bliver ved,
uanset hvad.

Kunstneren skal nå folk med sin kunst, uanset hvor
hårdt miljøet omkring ham arbejder imod ham. Han må
lære at holde sin integritet intakt, og alligevel samtidigt
tjene tilstrækkeligt med penge til at få huslejen betalt.
Det er noget af en udfordring.

Det er slet ikke en
nem vej at følge, som en-
hver succesrig kunstner vil
berette. Inden for dette
område er der nogle gan-
ske få, der skiller sig ud fra
mængden og skaber en
kulturarv af kraftfuldt og
enestående kreativt arbej-
de, og som med fuld ret
fortjener titlen geni. 

Men alt for ofte bliver
der krævet en høj pris for
en sådan kunstnerisk suc-
ces – en pris, der intet har
med kunst at gøre, men
alt at gøre med den be-
vidste manipulering og
ødelæggelse af kunstnere. Bud Powell, der var et ny-
skabende geni inden for mit område, var en person, der
på tragisk vis betalte den pris. 

Jeg skriver kortfattet her, ikke om hans kunstneriske
gaver, som jeg har anerkendt andetsteds, men om den
unødvendige og brutale psykiatriske behandling, som
med tiltagende kraft truede hans mest skabende år og
som til sidst slukkede essensen i hans kreativitet. 

Den sande historie
om smerten, forvirringen
og om de knuste kunstner-
iske drømme, som psykia-
trien (og dens slægtninge
psykologien og psykoana-
lysen) har givet det kunst-
neriske samfund, er en his-
torie, der skal fortælles og
erkendes. Uden nogen
som helst forståelse af livet
eller af kunst, kan de ikke

kurere eller virkeligt hjælpe, og de er yderst farlige for en
kunstners helbred og vækst. At opsøge deres form for
”hjælp” for bedre at kunne klare det uundgåelige pres og
stress, der er ved at være kunster, vil blot yderligere forvir-
re, svække og i sidste ende ødelægge de skabende evner.

Jeg tilbyder oprigtigt dette råd til enhver, der på en
og anden måde er kunstnerisk aktiv, og som tænker på
at forbedre sin egen succes og overlevelse.

En budskab 
fra Chick Corea 

”Den sande historie om smerten,
forvirringen og om de knuste kunst-

neriske drømme, som psykiatrien 
(og dens slægtninge psykologien og
psykoanalysen) har påført det kunst-
neriske miljø, er en historie, der skal

fortælles og erkendes.”

– Chick Corea, 11 gange
vinder af Grammyprisen



Stillet ansigt til ansigt med berøm-
melsens stress og med personlige
forhold, der altid er i søgelyset, er
kunstnere blevet tilbudt recept-
pligtige psykiatriske stoffer som
en løsning i form af et ”hurtigt
fix”. For mange har det været
farligt og på tragisk vis ført 
til døden. 

Produceren Don Simpson, sange-
ren Chuck Negron (’Three Dog
Night’), skuespilleren og komi-
keren Eric Douglas var alle ofre
for fejlslagne psykiatriske rehabili-
teringsprogrammer, der fik dem
på stoffer, og som for Simpsons
og Douglas’ vedkommende førte
til deres død. Forsangeren i INXS,
Michael Hutchence, var ligeledes
et sådant offer.

I 2004 udstedte den amerikanske
Levnedsmiddel- og Lægemiddel-
styrelse (FDA) en offentlig advarsel
mod psykiatriens nyeste anti-
depressive midler, der forårsagede
bivirkninger såsom fjendtlighed
og selvmordstanker. Det er stoffer,
der hele tiden bliver omtalt i film
og TV-serier og derved i det skjul-
te skaber en kultur, der er mere
afhængig af psykiatriske stoffer.

De antipsykotiske stoffer (neu-
roleptika) er også blevet afsløret
som kilde til dårlig koncentration,
følelsesmæssig sløvhed, nedsat
seksuel funktion, lækkende brys-
ter, uregelmæssigheder i blodet
og livstruende sukkersyge.
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Kurt Cobains (Nirvana) og Michael Hutchences (INXS) død kan
spores tilbage til fejlslagne psykiatriske narkoafvænningsprogrammer

eller ordinerede midler, som kunne føre til selvmord. Stevie Nicks
(Fleetwood Mac) sagde, at det beroligende middel Klonopin var værre

end hendes kokainafhængighed og sværere at blive trappet ud af.



I sin roman ’Fagre nye verden’ fra 1932 fortæller Al-
dous Huxley om et ”utopisk”, men totalitært sam-
fund, der bliver styret gennem stoffer: ”Og diktato-

ren gør ret i at opmuntre til ... friheden til at dagdrømme
under indflydelse af stoffer, film og radio, da det vil
hjælpe til med at få hans undersåtter til at affinde sig
med deres skæbne og have den rette underdanige ånd,
der er deres skæbne.”50

Med vore dages forøgede udskrivning af sinds- og
personlighedsændrende
stoffer er Huxleys fagre
nye verden blevet alt for
virkelig. 

Som forfatteren Do-
nald Spoto skrev i ’A Pas-
sion for Life’: ”Piller, ind-
sprøjtninger, amfetaminer,
beroligende midler – det
var arsenalet for det gode
liv, tegnet på et travlt og
glamourøst skema, et
mønster, der var næsten
lige så populært som hyp-
pige besøg hos terapeuter
og psykiatere ... Men for mange berømtheder var Max
Jacobsons (”Dr. Feelgood”) ’speed’-indsprøjtning det
bedste af dem alle. Det var en intravenøs dosis af amfe-
taminer ... der gav en øjeblikkelig fornemmelse af forøget
mental kapacitet, som formindskede behovet for søvn og
frembragte en kunstig tilstand af eufori (opstemthed).
Det var kontroversielt, men ikke ulovligt, og mange
priste det, indtil rædslerne ved afhængigheden blev ind-
lysende.”51

Spoto skrev videre: ”Jacobsons liste over patienter
var lang og imponerende (blandt disse var Tennessee

Williams, Cecil B. De Mille, Zero Mostel og Margaret
Leighton), og de fysiske og psykologiske afhængigheder,
han skabte hos disse mennesker med sit stof, sendte
bestandigt de rige og berømte til hans dør.”52

Præsident John F. Kennedy, Elizabeth Taylor, Eddie
Fisher, Andy Warhol, Johnny Mathis, Truman Capote,
Otto Preminger og Anthony Quinn lå også under for
Jacobsons kemiske bombe. Debbie Reynolds, der den-
gang var gift med Fisher, fortalte i 1989 avisen San

Francisco Chronicle: ”Jeg
indså ikke, hvad der var
galt, eller hvad det ville
føre til, at han gik til Max
Jacobsen – ’speed’-lægen,
der altid var rede til at
give berømthederne deres
indsprøjtninger. ’Dr. Ka-
nyle’ kaldte jeg ham.” 

Psykiatriske stoffer er
meget vanedannende. Psy-
kiaterne ved det, og det gør
forbrydelsen endnu værre.

Don Simpson, en af
Hollywoods berømteste

producere (’Top Gun’, ’Flashdance’, ’Beverly Hills Cop’
og ’The Rock’) var et tragisk eksempel på psykiatrisk
uansvarlighed. Han fik udskrevet psykiatriske stoffer,
der fik ham til at ophøre med sit forbrug af ulovlige stof-
fer – det ene vanedannende stof blev simpelthen erstattet
af et andet. Den 19. januar 1996 blev Simpson fundet død
i sit hjem efter en massiv overdosis. Politiet fandt 80
flasker med receptpligtige stoffer i huset. En obduktion
påviste, at en cocktail af kokain og receptpligtige, stim-
ulerende stoffer, antidepressive midler, sovemidler og
beroligende midler havde ført til hjertestop og døden.53

K A P I T E L  F E M
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Psykiatriske stoffer 

forvolder skade

Præsident John F. Kennedy, Elizabeth
Taylor, Eddie Fisher, Andy Warhol, Johnny
Mathis, Truman Capote, Otto Preminger,

Anthony Quinn og Tennessee Williams blev
allesammen udsat for psykiateren Max

Jacobsen psykofarmaka-mixtur, hvor nogle
omtalte den farlige blanding af forskellige

amfetaminer som et ”vitaminskud”.



Tidligere sanger i ’Three Dog Night’, Chuck
Negron, som havde gennemgået det samme psykia-
triske program som Simpson med erstatningsstoffer og
heller ikke havde haft held til at komme ud af sit mis-
brug, sagde: ”De sendte mig på gaden med andre stof-
fer, som var lovlige. På et tidspunkt havde jeg et større
forbrug af det receptpligtige stof, end da jeg indskrev
mig selv.” I 1993 anklagede det californiske lægetilsyn
den psykiater som ledede ”afgiftningsprogrammet”
Robert P. Freemont, for grov forsømmelighed og upro-
fessionel optræden ved at overdocere stoffer og for at
udskrive medicin uden forsvarlige opfølgende under-
søgelser. Freemont døde, før lægetilsynet havde afslut-
tet deres undersøgelse.54

Den 6. juli 2000 døde Eric Douglas, søn af Kirk
Douglas og halvbror til Michael, af ”akut forgiftning”
fra lægeordinerede beroligende og smertestillende
midler kombineret med alkohol.55  Ved at konkludere, at
det var et ”ulykkeligt tilfælde af overdosering” under
ligsynet, er skuespillerens og standup-komikerens his-
torie endnu et tragisk eksempel på fejlslagne psykia-
triske afvænningsprogrammer. I en Los Angeles Times
artikel efter hans død, stod der: ”Retslige og lægelige
optegnelser viser, at Douglas’ sidste skæbnesvangre
nedtur kan stamme fra behandlinger hos en psykiater,
som siden har fået sin licens inddraget af lægetilsynet i
Californien.” I 2001 anlagde Douglas en sag mod
psykiateren William O. Leader, som havde behandlet
Eric fra 1997 til 1999. Retssagen slog fast, at Leaders
næsten dødelige doser af psykofarmaka gjorde Douglas
så uarbejdsdygtig, at han var ude af stand til at tage vare
på sig selv og næsten døde to gange. Ifølge restopteg-
nelserne ”udskrev Leader også stoffer over telefonen
uden at have tilset Douglas.” Sagen blev afgjort ved et
udenretligt forlig i maj 2004.56

Samtidig med at psykiatrien vildleder offentlig-
heden ved at markedsfører sig som videnskabelig og –
trods en total mangel på videnskabelige beviser 
– påstår, at ”biokemiske ubalancer i hjernen” forår-
sager psykiske forstyrrelser og afhængighed, søger 
den i virkeligheden kun at kontrollere og manipulere 
folks liv.

Overvej disse ord fra psykiateren Nathan Kline 
og hans kolleger i 1967, da de kortlagde samfundets 
forbrug af psykofarmaka for år 2000: ”De af os, som
arbejder på dette felt, ser et område, der kan udvikles til
en næsten total kontrol over menneskers følelsesmæs-
sige tilstand, mentale funktion og vilje til at handle.
Disse menneskelige fænomener kan blive startet, stop-
pet eller udryddet gennem brugen af forskellige typer 
af kemiske substanser. Det, vi kan producere med vores
viden nu, vil påvirke hele samfundet.”57

I mange år sprøjtede psykiateren
Max Jacobson fra New York
(”Dr. Feelgood”) amfetamin og

andre stoffer ind i venerne på et
dusin af landets mest berømte
kunstnere, skribenter og politikere,
heriblandt Eddy Fisher, Antony
Quinn og Elisabeth Taylor. Han
specialiserede sig i at udskrive og
administrere amfetamin, ikke til at
behandle ”forstyrrelser”, men til at
forbedre humøret hos raske patien-
ter. De mest berømte blandt psykia-
terens patienter var præsident John
F. Kennedy og præsidentfruen,
Jacqueline Kennedy. Jacobson pra-
lede til enhver, som var villig til at
lytte, om at Kennedy parret havde
givet ham en slipsnål som tegn på
deres taknemlighed. Han erklæ-
rede: ”Jeg rejste med Kennedy par-
ret. Jeg behandlede Kennedy fami-
lien. Jack Kennedy. Jacqueline
Kennedy. De ville aldrig have klaret
det uden mig”.62

Debbie Reynolds, som var gift
med Fisher på det tidspunkt, han
blev ”behandlet” af Jacobsen, gav
psykiateren øgenavnet, ”dr. Kany-
le”. Ronald K. Siegel, en specialist i
nervemedicin fra det californiske
universitet UCLA, der havde stude-
ret methamephetamin, som var en
del af Jacobsens medicinske cock-
tail, sagde, at den til at begynde
med skabte ”følelser af eufori, ener-
gi og selvsikkerhed. Forlænget brug
fører til depression, sløvhed og to-
lerans overfor stoffet og fører endda
til større forbrug ...”

Psykiatrien:
Stofdealer for
berømtheder

John F. Kennedy

Elizabeth Taylor

Anthony Quinn

Eddie Fisher



Og påvirket samfundet har de. Millioner
tager nu sinds- og personlighedsændrende stof-
fer. Psykiaterne udskriver dem, og ignorer med
vilje deres farlige bivirkninger og det forhold, at
de er vanedannende, og de holder befolkningen
som helhed ”lykkeligt uvidende om deres farlighed”.58

Stevie Nicks, den uforlignelige forsanger i Fleet-
wood Mac, er beviset på dette. I 2001 udgav hun et nyt
soloalbum – det første siden 1993. Hun begyndte også at
optræde offentligt efter 8 års fravær fra musikscenen.
Hun havde været afhængig af et beroligende middel ved
navn Klonopin, udskrevet til hende af en psykiater. ”Jeg
var lige holdt op med at tage kokain,” fortalte hun til det
amerikanske underholdningsugeblad, Entertainment
Weekly, ”og det var cirka halvanden måned efter, og jeg
havde det godt, virkelig godt. Men for at formilde folk
omkring mig, opsøgte jeg en psykiater. Det var en dårlig
beslutning ... Det var så forfærdeligt, at jeg kunne gå ind
på en psykiaters kontor, og de kunne behandle mig med
den medicin, som næsten ødelagde min karriere, næsten
ødelagde mig og næsten ødelagde mine forældre – fordi
de mistede mig simpelthen i de år …”59 I et andet inter-
view sagde hun: ”Min kreativitet forsvandt. Jeg blev,
hvad jeg vil kalde, en ligegyldig person. Jeg brød mig
ikke om noget som helst mere …”60

Men hvis kokainafhængighed er slem, er det for

intet at regne i forhold til abstinenserne fra et psykiatrisk
stof. Stoffet Klonopin tilhører en klasse af stoffer, der
kaldes benzodiazepiner. Forsøg viser, at man bliver af-
hængig af dem indenfor 14 dage. Derfor skal en person
nedtrappes fra dem langsomt i samarbejde med en læge.
Stevie Nicks fortalte om de voldsomme besværligheder,
hun havde med at slippe fri af Klonopin: ”Jeg var den,
der indså, at stoffet var ved at slå mig ihjel… Jeg var
derinde (på afvænningscentret) i 45 dage, og var virkelig
meget meget syg. Jeg så flere generationer af stofmis-
brugere komme og gå. I ved, heroinfolk, 12 dage … og de
er ude. Og jeg var der stadigvæk.”61

Psykiatriske stoffer hjælper ikke en person med at
blive mere kreativ eller opnå større viden om livet eller sin-
det; de sætter ikke personen i stand til at klare sine pro-
blemer. De får måske en person til at tro, at problemerne
er løst, og han har det bedre, men alt hvad der er sket er,
at han er blevet mindre opmærksom og har mistet kon-
trollen. Det oprindelige problem eller uroen er stadig uløst.

Disse stoffer, som nu i så stort omfang er blevet
accepteret, da psykiatrien har markedsført sig selv
aggressivt som en filial af medicinalindustrien, bliver
udskrevet som medicin, ikke som de livstruende stoffer,
som de i virkeligheden er.

Chuck Negron

”Det var så forfærdeligt, at jeg kunne gå ind på en
psykiaters kontor, og de kunne behandle mig med 
den medicin, som næsten ødelagde min karriere,
næsten ødelagde mig og næsten ødelagde mine 

forældre – fordi de mistede mig simpelthen i de år ...”

– Stevie Nicks, forsangeren i Fleetwood Mac, 
om sin afhængighed af beroligende midler

Chuck Negron, sanger i ’Three Dog Night’, gennemgik det samme psykiatriske narko-
erstatningsprogram som producer Don Simpson. Det lykkedes ham ikke at blive afvænnet,
og han sagde senere, at de ordinerde psykiatriske stoffer blot var endnu mere vanedannende.

Stevie Nicks (i midten) sammen med Fleetwood Mac

Eric og Kirk Douglas

Komikeren Eric Douglas, søn af Kirk Douglas, kæmpede med stofmisbrugs-
problemer, men blev endegyldigt fældet af en kraftig kombination af psykiatriske

stoffer, som blandet med alkohol forårsagede en ”akut forgiftning”, der førte til døden.



Brynn Hartman myrdede sin mand, komikeren
Phil Hartman – som blev berømt for sit arbejde
med populære TV shows såsom ’Saturday Night

Live’, ’The Simpsons’ og ’Third Rock from The Sun’ –
før hun begik selvmord. Hun havde taget et antide-
pressivt middel, som retsmedicineren fandt i hendes
krop sammen med alkohol og kokain. I 1999 gjorde et
søgsmål, anlagt af eksekutoren af boet efter Hartman,
gældende, at Los Angeles psykiateren Arthur Sorosky
havde givet Brynn Hartman det antidepressive middel
i marts daværende år og i ugerne før skyderiet, havde
hun fortalt venner om de bivirkninger, som fik hende
til at føle ”… at hun var ved at gå ud af sit gode skind”.
De fortalte yderligere, at hun kontaktede psykiateren
for at få hjælp fire dage før hændelsen. Han foreslog
kun, at hun skar sin dosis ned til det halve. Et søgsmål
indgivet af familiemedlemmer blev afgjort af retten.63

Når sådanne tragedier og voldshandlinger finder
sted, skyder psykiaterne altid skylden på personens
“psykiske sygdom”.

Dr. Joseph Glenmullen fra Harvard lægeskole og
forfatter til ’Fontex skaber tilbageslag’ siger, at folk,
som tager antidepres-
siver kan ”blive meget
fortvivlede ... De føler
det, som om de er ved
at gå amok. Irritabili-
teten og impulserne
kan få folk til at begå
selvmord eller mord.”64

I marts 2004 adva-
rede den amerikanske
Levnedsmidde l - og
Lægemiddelstyrelse (FDA): ”Angst, ophidselse,
fjendtlighed, impulsivitet, akatisi (alvorlig rastløshed,
som kan fremkalde voldelig adfærd), hypomani og
mani er blevet indberettet for voksne og børn, som
bliver behandlet med (SSRI) antidepressiver …”65

Den amerikanske Levnedsmiddel- og Lægemid-
delstyrelse (FDA) beordrede i oktober 2004, at en
tydelig advarsel i ”sort ramme” om at brugen af
medikamentet kan føre til selvmord skulle placeres
på SSRI pilleglas og pakninger.Den undlader dog at
nævne stoffets tendens til at fremkalde morderisk
adfærd, og at folk dør på grund af det.

Dr. David Healy, leder af North Wales afdeling
for psykologisk medicin, der har foretaget omfat-
tende forskning af SSRI-antidepressiva, konklu-
derer: ”Hvad der står fuldstændig klart er, at folk
bliver fjendtlige på grund af disse stoffer.”66

Som Washington Times’ Insight magasin
skrev som overskrift i deres artikel om skyderiet
på Columbia Highschool: ”På trods af chokket
over de bizarre skyderier på skoler, er det kun 

få amerikanere, der har
bemærket, hvor mange
skydevåben der findes
blandt de 6 millioner
børn, som nu er på
psykiatriske stoffer.”67

Hovedmanden , E r i c
Harris, havde taget 
et antidepressivt mid-
del med bivirkninger

som mani, irritabilitet, aggression og fjendtlig-
hed.68 Mani kan forårsage ”bizarre, storstilede
og højst detaljerede destruktive planer, her-
under massemord”, ifølge psykiaternes egne
rapporter.69

I 1998 begik Michael Hutchence, forsan-
geren i det australske rock band INXS, selvmord
efter at have blandet alkohol og et antidepres-
sivt middel kendt for at fremkalde voldelig
adfærd og selvmordstanker. Retsmedicineren
erklærede, at Hutchence ”hængte sig selv med
sit eget bælte. Spændet knækkede, og hans krop
blev fundet knælende på gulvet med ansigtet
vendt mod døren.” 

INXS guitaristen Tim Farris sagde til
medierne: ”Jeg kan ikke være vred på Michael…
Jeg mener, verden (folk) bør være meget for-
sigtige med at tage antidepressiver ... folk bør
(kende det) de putter i deres kroppe.”70

I 1997 var sanger og sangskriver Elliott Smith
nomineret til en Oscar for den bedste originale

Tre dage før Brynn Hartman dræbte
sin mand, komikeren Phil Hartman,

og begik selvmord, havde hun fortalt
venner om bivirkninger, som fik 

hende til at føle, at “... hun var ved 
at gå ud af sit gode skind.”

VOLD  OG  STOFFER 
Ødelagte liv



sang ’Miss Misery’, som var hovednummeret i filmen
’Good Will Hunting’. Han producerede to CD’er mere og
var i gang med endnu en, da han blev fundet død den
21. oktober 2003, tilsyneladende på grund af et
selvpåført knivstik i brystet. En Los Angeles psykiater
havde behandlet Smith for alkohol- and stofmisbrug.
Retsmedicineren fandt ordinerede ”antidepressive midler
og andre psykiatriske stoffer i hans organisme, heriblandt
clonazepam, mirtazapin, atomozetin og amfetamin ...”71

Skuespilleren Spaulding Gray blev berømt i 1987 for
sin filmmonolog, ’Swimming to Cambodia’. Han spillede
også hovedrollen på Broadway i Gore Vidals ’The Best
Man’. I det meste af sit liv kæmpede han mod den falske
diagnose ”arvelig depression”, selv om der ikke findes
nogen videnskabelige beviser på, at depression er en
genetisk eller arvelig tilstand.

I 2001 tilbragte Gray 31 måneder i rekonvalescens
efter næsten at være blevet krøbling efter en bilulykke. På
trods af det faktum – som vennerne sagde – at han led
af kraniebrud, diagnosticerede psykiaterne det som
depression og ordinerede en cocktail af psykiatriske stof-
fer. I kølvandet på mis-
lykkede behandlingsfor-
løb fulgte indlæggelser på
psykiatriske hospitaler og
selvmordsforsøg. Hans
kone, Kathie Russo, sagde
om terapeuterne: ”De
ville alle grundlæggende
set tale med ham i 10
minutter og så sende ham
af sted”. Efterhånden som
nye psykiatriske stoffer og
terapier fejlede, fortsatte den nedadgående spiral. ”Der
er ikke den ting, han ikke har været på. Antidepressiver,
antipsykotiske midler. Han var på Depakote den første
gang han forsøgte (at springe ud fra en) bro. Han var på
en så høj dosis, at han var helt ude af den”, sagde hun.72

”Dette var en mand, som aldrig nogensinde i hele
sit liv havde taget antidepressiver, og han tog nu en
cocktail af fem forskellige piller hver morgen … Han 
gav op. Han sagde bare: ’Der er intet der virker’.” Den
10. januar 2004 forlod Gray sit hjem og familie med 
tre børn og vendte aldrig tilbage. Den 7. marts blev hans
lig fundet flydende på East River i New York, tilsyne-
ladende et selvmord.73

Psykiatere kender forbindelsen mellem psykiatriske
stoffer, vold og selvmord. Men praksissen med at
ordinere disse stoffer er tydeligvis for god en forretning
og alt for lukrativ til at stoppe – bare for at beskytte eller
redde liv.

Andre skadelige stoffers virkninger
I filmen ’Et smukt sind’ bliver nobelprismodtageren,

John Nash, skildret som værende afhængig af psykia-
triens seneste banebrydende medikament for at forhin-
dre et tilbagefald til sin ”skizofreni”. Imidlertid er dette
Hollywood-fiktion. Nash tager selv afstand fra filmens
portræt af ham som en, der tager ”nyere medika-
menter” (de seneste antipsykotiske stoffer) på tidspunk-
tet for nobelprisen. I virkeligheden havde Nash ikke

taget nogen psykiatriske stoffer i de sidste 24 år og var
kommet sig på naturlig vis fra sin forstyrrede tilstand. 

Beroligende midler eller benzodiazepiner kan forår-
sage sløvhed, uklarhed, forvirring, nervøsitet, seksuelle
problemer, hallucinationer, mareridt, alvorlig depression,
ekstrem rastløshed, søvnløshed, kvalme og muskel-
trækninger. Epileptiske anfald og dødsfald har været
resultatet af pludseligt ophør af brugen af beroligende
midler. Derfor er det vigtigt aldrig at stoppe pludseligt
eller uden behørigt lægetilsyn, også selvom stoffet kun
har været taget i et par uger. 

Neuroleptika og antipsykotika forårsager hyppigt
besvær med at tænke, dårlig koncentration, mareridt,
følelsesmæssig sløvhed, depression, desperation og sek-
suelle funktionsproblemer. Fysisk kan de forårsage tar-
dive dyskinesier – dvs. pludselig, ukontrollerede og
smertefulde muskelkramper og spasmer, vridende,
snoende, fortrukne og vrængende bevægelser, særligt
af benene, ansigtet, munden og tungen, som trækker
ansigtet i et hæsligt skulende blik. De medfører også
akatisi, en alvorlig rastløshed, som undersøgelser har

vist kan forårsage agita-
tion og psykose. En
potentiel dødelig effekt er
”malignt neuroleptika-
syndrom”, som inkluderer
muskelstivhed, ændrede
mentale tilstande, uregel-
mæssig puls eller blod-
tryks- og hjerteproblemer.
Som om det ikke allerede
var nok, kan stille død
pga. koronarblodprop,

”være en af de mest alvorlige trusler ved langvarigt brug
af stoffer”, skrev lægen William H. Philpott og Dwight K.
Kalita, ph.d., i ’Hjerneallergier’.74

Nyere antipsykotika: En ud af hver 145 patienter,
som startede de kliniske forsøg med fire atypiske (nye)
antipsykotiske stoffer, døde; dog
blev disse dødsfald aldrig nævnt
i den videnskabelige litteratur.75

Seksogtredive patienter, der var
involveret i de kliniske forsøg,
begik selvmord.76 Andre alvorlige
bivirkninger inkluderer blindhed,
dødelige blodpropper, hjerte-
arytmi (uregelmæssigheder),
hjer teslag, opsvulmede og
væskende bryster, impotens og
seksuelle funktionsproblemer,
blodforstyrrelser, smertefulde
hududslet, slagtilfælde, fødsel-
skader, ekstrem indre angst og
rastløshed og død på grund af
leverskader.

Ingen bør holde op med at
tage psykiatriske stoffer uden
først at søge råd og vejledning af
en kompetent – ikke psykiatrisk –
læge pga. stoffernes farlige
bivirkninger.

Psykiatere kender forbindelsen mellem
psykiatriske stoffer, vold og selvmord.
Men praksissen med at ordinere disse
stoffer er tydeligvis for god en forret-
ning og alt for lukrativ til at stoppe –

bare for at beskytte eller redde liv.

I filmen ’Et smukt sind’
om Nobelpris-mod-
tageren John Nash,
blev den virkelige grund
til hans helbredelse fra
"skizofreni" overset –
nemlig at han nægtede
at blive ved med at tage
psykiatriske stoffer.
Nash havde ikke taget
psykiatriske stoffer i 24
år, og han blev helbredt
naturligt fra sin
forstyrrede tilstand.



E fter LSD’ens op-
dagelse i 1943
blev psykiateren

Werner Stoll en af de
første, som undersøgte
og kortlagde, hvordan
LSD kunne bruges til
psykiatrisk kontrol. LSD
blev det perfekte om-
drejningspunkt for den
psykiatriske idé om et
bedre liv gennem ”lyst-
betonet” nervemedi-
cin. (Faktisk er stort set alle psykiatriske stoffer før eller
siden dukket op som narkotika på gadeplan). 

Med løfter om ”livagtige perceptioner af stor
æstetisk værdi” narrede psykiateren dr. Oscar Janiger
hundredvis af forfattere, musikere, skuespillere og film-
producenter til at tage LSD, som angiveligt ville give
dem en ”større forståelse af kunstarterne” og større
kreativitet. Og disse personer var i høj grad i stand til
at influere værdierne og udviklingen i samfundet.
Resultatet blev, at LSD blev det foretrukne narkotikum
i kunstkredse, og derfra gik det videre ud til den brede
befolkning. I løbet af de turbulente 60’ere blev LSD
symbolet for tankegangen og måden at leve på i New
Age – bevægelsen.77

Pressen og i særdeleshed bladet Life, hvis redaktør
Henry Luce selv brugte LSD, bragte artikler som an-
befalede LSD. Og det på trods af at lægelige under-
søgelser hurtigt viste, at stoffet kunne forårsage
”psykotisk-psykodeliske oplevelser karakteriseret af

intens frygt grænsende til
paniske, paranoide, mis-
troiske vrangforestillinger
eller ophøjet personlig-
hedstab forårsaget af den
forvirring, som forgiftnin-
gen skabte”.78

LSD skabte præcist
det selv samme ”vanvid”,
som psykiatere påstod, de

kunne kurere. Brian Wilson fra the Beach Boys,
Jimmy Hendrix og mange andres liv og karriere
blev ødelagt under vægten af vrangforestillingerne
og det efterfølgende personlighedstab. 

Brian Wilson – The Beach Boys
Den særlige californiske musikstil, som Brian

Wilson og the Beach Boys’ stod for, fascinerede
hele verden ved at ind-
fange stemningen og
forestillingen om Amerika
med hits som ”California
Girls”, ”Good Vibrations”
og ”Surfin’ USA”. I 1965
tog Brian, 23 år gammel,
for første gang ufortyn-
det LSD. Stoffet ændrede
hans liv til det værre.
Som han skrev: ”Mit liv
på hjemmefronten var
tumultagtigt. Marilin
(min kone) beklagede sig
over, at LSD’en havde

forandret mig … På det tidspunkt så jeg det ikke, men
hun havde ret. Ændringen af min måde at være på
skete gradvist. Ligesom en langsom allergisk reaktion
gør. Jeg sov senere. Jeg var udsat for større og i sti-
gende grad uforudsigelige humørsvingninger. Græd
det ene øjeblik for uden grund at le hysterisk i det
næste. Jeg åd enorme mængder af slik. Jeg nægtede
at være selskabelig”. Wilson holdt op med at turnere
sammen med Beach Boys og indskrænkede sit
engagement til at skrive sange. Den kliniske psykolog
Eugene Landy, der var kendt som ”pioner” i tera-
peutisk brug af stoffer, blev i 1976 kontaktet for at
behandle Wilson. Han  krævede meget kontrover-
sielt, at han fik ”fuldstændig terapeutisk autoritet 
over patienten og dennes omgivelser”.79 Han gav
Wilson recept på psykiatriske piller, inklusivt beroli-
gende midler.

Kontrollen blev for meget for andre medlemmer
af Beach Boys, som fyrede Landy. Men Wilsons

Kreative 
kunstnere blev 

i 1960’erne lokket
til at prøve LSD.

Forud for dette
havde psykiatere

allerede brugt LSD
fra slutningen af

1940’erne, som et
middel til  kunstigt

at fremkalde
psykoser.

Psykiateren Oscar Janiger narrede hundredvis 
af forfattere, musikere, skuespillere og film-

producenter til at tage LSD, som han påstod 
ville give dem nogle ”fantastisk æstetiske sanse-

oplevelser” og ”en større forståelse af kunst-
arterne”. I de turbulente 1960ere var LSD blevet
symbolet for ”New Age” tankegang og livsstil.
Men LSD skabte præcist det samme ”vanvid”, 

som psykiaterne påstod, de kunne kurere.

Oscar Janiger

LSD  ØDELÆGGER
KREATIVITET



stofmisbrug blev ved
at ødelægge hans liv.
Da Brian fik en over-
dosis som en kombination af sprut,
kokain og psykiatriske piller, blev Landy
endnu engang hyret. I januar 1983
insisterede Landy på, at han blev nødt
til at have fuldstændig kontrol med
ethvert aspekt af Brians liv – til en sam-
let pris af næsten 3 mio. kr. To år senere
afstod Carl Wilson 25 pct. af Brians roy-
alties for at dække omkostningerne til
at fortsætte programmet. Til sidst er-
kendte Wilson, hvad han var: ”… en
fange slet og ret … uden håb om at
kunne undslippe”. Hans ven gennem mange år, Gary
Usher, anmeldte Landy til den amerikanske statsan-
klager. Californiens Lægeetiske Råd anklagede Landy
for overtrædelser af såvel en etisk kodeks som licens-
betingelserne. Da han i 1992 bad om at få sin licens
tilbage, afslog Rådet det.80

Til forskel for de fleste historier om psykiatrisk og
psykologisk misbrug trodsede det lysende, kunst-
neriske geni Brian Wilson, støttet af familie og venner,
alle odds og begyndte at skrive og indspille numre
igen.

Del Shannon: 1934-1990
”Hans stemme er som en sirene”, sagde Mike

Campbell, der var førsteguitarist for Tom Petty: ”Der
er kun én, der har den lyd, og det er Del Shannon”. 

Nu er stemmen blevet tavs. Del Shannon, hvis
virkelige navn er Charles Westover, var en ameri-
kansk rocklegende i 60’erne med hits som ’Runa-
way’, ’Keep Searching (We’ll follow The Sun)’, ’Little
Town Flirt’ og ’Do you want to dance?’ Shannon
lærte sig selv at spille guitar i en alder af 13 år ved
at lytte til country og western sangere i radioen. I en
alder af 27 år skrev han den epokegørende sang,
’Runaway’. Den blev indspillet den 21. januar 1961
og den 1. april var den nummer et på den ameri-
kanske hitliste. Den blev ligeledes nummer et i 21
andre lande, og mere end 200 kunstnere, deriblandt
Elvis Presley og Bonnie Raitt, indspillede efter-
ligninger af sangen.81

Nogen tid efter hans første succes ændredes
den amerikanske musiksmag, og Shannons karriere
var på retur i Amerika, selv om han stadig havde suc-
ces som kunster og udøver i England. Til forskel fra
mange andre udøvere, organiserede Shannon selv
planlægningen af sine shows, en stressende opgave
når man tager i betragtning, at han arrangerede en
turne i Europa. For at håndtere den stress, blev han
henvist til en psykiater, som ordinerede antidepres-
siver, der er kendt for at forårsage selvmordstanker. 

Den 8. februar 1990 skød Charles Westover sig
i hovedet med en riffel med kaliber 22. Sammen
med ham døde de håb, drømme og den kunst, som
var Shannons. 

Min mand var ”en velinformeret og fysisk 
sund mand og far, som led en voldsom død
efter at have taget Fontex i bare 15 dage.”82

– Leanne Westover, 
Del Shannons kone

Det gik først ned af
bakke for Brian Wilson,
da han begyndte at tage
LSD. Efterfølgende blev
han så ordineret kraftig
og vanedannede psyko-
farmaka i hænderne på
den kliniske psykolog,
Eugene Landy. Landy
brugte stofferne til at
styre Wilsons liv, indtil
venner og familie ind-
berettede psykologen til
myndighederne, som
tvang ham til frivilligt at
afgive sin licens til at
praktisere. 

Eugene Landy

The Beach Boys Brian Wilson



Overalt i verden var folk forbavsede over nyheden
om Kurt Cobains pludselige og chokerende selv-
mord i 1994. Han var blevet hyldet som ”sin tids

John Lennon”. Cobains navn var også synonymt med
desillusion og fortvivlelse – han havde talt, skrevet og
sunget sange om selv-
mord. Han var ”smertens
poet”. Alligevel genlød
verden med spørgsmålet:
Hvorfor?

Cobain havde alle-
rede længe været et offer
for psykiatrisk ”hjælp”,
hvor løsninger er ligeså
desperate som situation-
erne de gennemgående
mislykkes i at løse. Sand-
heden er, at Cobain lige
fra børnehaven havde
været diagnosticeret som
”hyperaktiv”. Han blev
givet nervemedicin, hvil-
ket allerede tidligt place-
rede Cobain i en kemisk
spændetrøje. Han var et
energisk, talentfuldt og
kreativt barn, som kunne
lide at tegne og synge
Beatlesmelodier, og var
et af den voksende bøl-
ge af børn, som siden
1960’erne og 1970’erne
blev ordineret sinds- og
personlighedsændrende
stoffer, som han blev
afhængig af, maskeret
som ”indlæringshjælp”. 

Cobain var et Ritalin-barn. 
Men hvad betyder det? Hvad vil det sige at være

hyperaktiv? Og hvad nøjagtigt betyder Ritalin?
Den kendte børnelæge og neurolog dr. Fred

Baughman, jr. siger, at hyperaktivitet ”er en illusion, et
påfund og et bedrag”.83

Uden en gnist af viden-
skabeligt bevis, påstår psy-
kiaterne at symptomerne
på denne adfærdsforstyr-
relse indeholder: ofte uro-
lig med hænder eller fød-
der, vrider sig på stolen,
forlader ofte stolen i et
klasseværelse; har vanske-
ligheder med at lege eller
engagere sig i rolige fritids-
aktiviteter; er ofte ”i fuld
gang” og taler ofte usæd-
vanlig meget.84

Ritalin er et amfeta-
minlignende stof som det
oplyses opfører sig som et
beroligende middel på
børn. Det er et niveau ll
stof i den samme mis-
brugskategori som opium,
kokain og morfin.85

Det er meget vane-
dannende, og holder man
op med at tage det, kan
det forårsage selvmord.86

Virkninger inkluderer:
”appetitløshed, vægttab,
søvnproblemer, hjerteban-
ken, døsighed, ledsmer-
ter, kvalme, brystsmerter,

KURT COBAIN
1967-1994

Kurt Cobain var al lerede et offer 
for psykiatr isk “hjælp” på det t ids-

punkt, hvor han slog igennem 
og blev kendt. Han var blevet 
diagnosticeret som hyperaktiv 

som ung og givet Rital in .. .  
Stoffet er mere potent end 

kokain og kan ifølge lægelig 
forskning prædisponere en bruger

ti l  senere kokainmisbrug. 
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hallucinationer, forøget abnorm og bizar opførsel.”87 Det
kan med andre ord virke stærkere end kokain. Lægelige
undersøgelser viser yderligere, at det kan disponere et
barn for et senere kokain misbrug.

I Cobains tilfælde, holdt stoffet ham vågen. Som en
følge heraf, blev beroligende midler ordineret til at mod-
virke den effekt.88 Til trods for psykiaternes påstand om,
at stimulanser kan hjælpe et barn med at studere, for-
blev Cobain en dårlig elev, som ikke fuldførte sin skole-
uddannelse.

Efter at have indtaget vanedannende ordinerede
stoffer, var det let at gå over til gadestoffer.

Cobains kamp mod heroinafhængighed, blev
kendt vidt og bredt i årene der gik, eftersom han gen-
tagne gange prøvede, men fejlede i at komme ud af sit
misbrug.

Oven i det kom ubehandlede kroniske sygdomstil-
stande, som påvirkede ham hele hans liv. Han var krum-
rygget, hvilket forværredes af vægten af hans guitar, og
han led af en ”brændende og kvalmende” mave, som
ofte drev ham til selvmordstanker.89 Mave/bug smerter
er bivirkninger af Ritalin: Cobain tog heroin, fordi det
”dæmpede ilden i hans tarm”.

Cobains problem med stoffer blev kritisk. I despe-
ration, indskrev konen Courtney Love og adskillige ven-
ner, Cobain på et psykiatrisk narkoafvænningscenter. 36
timer efter, at han blev indskrevet, flygtede han fra pro-
grammet, og i et lille værelse over sin garage i et roligt
Seattle nabolag endte han sit liv med et enkelt skud
mod sit hoved. Der blev fundet heroin  og det psykia-
triske beroligende middel Valium i hans blod.

I sit selvmordsbrev hentydede han til to ting, der
havde ledt til hans skæbnesvangre beslutning – mave-
smerterne, som havde plaget ham i årevis, og hans
kvaler omkring sin musik, om hvilken han skrev, ”Jeg
har ikke længere nogen passion for det.”90 Han var
kemisk tilintetgjort, musikken var væk, og med dens
forsvinden blev Kurt Cobain frarøvet sin primære grund
til at leve.

K A P I T E L  F E M
P s y k i a t r i s k e  s t o f f e r  f o r v o l d e r  s k a d e
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Kunstneren er overlegen i forhold
til psykiaterens materialistiske og
autoritære “videnskab”, som kan
hæmme det kreative sind ved at
omdefinere det som “sindssygt”.

Normalt er personen, der taler i
brede generaliserende vendinger
om andre, den der frygter at miste
sin magt eller blive udslettet, hvis
andre bliver stærke, intelligente
eller succesfulde.

Psykiatere vælger at ignorere, hvad
lægelige eksperter har sagt i årevis.
For eksempel er der ifølge en
canadisk undersøgelse ikke ét
eneste psykiatriske symptom, som
ikke til tider kan være forårsaget af
eller være udsprunget af forskellige
fysiske tilstande eller sygdomme.

Mennesker i desperate
omstændigheder må tilbydes
ordentlig og effektiv behandling:
Passende lægelig opmærksomhed,
god ernæring og et sundt, sikkert
miljø vil udrette mirakler for et
menneske med problemer.

VIGTIGE 
KENDSGERNINGER

Hele den psykiatriske profession med dens stoffer og chok-
behandlinger forkrøbler individer. De virkelige kunstnere, 

som den uforlignelige Judy Garland, inspirerer det smukke  
i os alle. Psykiatrien og psykologien fornægter den. 



K A P I T E L  S E K S
Ve r d e n e n  h a r  b r u g  f o r  k u n s t n e r e
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Verden har brug for sine kunstnere. Judy Garland og
Marilyn Monroes død kunne have været undgået.
Michael Hutchences, Kurt Cobains og Del Shannons

selvmord kunne være blevet forhindret. Lignende trage-
dier indtræffer stadigvæk den dag i dag på grund af uvi-
denhed om psykiatriens og psykologiens metoder, midler
og motiver.

Når man er så meget i publikums søgelys, vil en
kunstner også tiltrække negativ interesse. En bestemt ty-
pe mennesker er tilbøjelige til at opsøge kunstnere og 
lever på forskellige måder af deres energi og kunstneriske
kreativitet – i et snylter-
agtigt forhold. 

Det kan være ”ven-
nen” eller kritikeren, som i
det skjulte ser kunstneren
eller hans arbejde som
noget, der skal forklejnes;
”redaktøren” som fortæller
forfatteren ”din tegnsæt-
ning er ikke korrekt!”; kollegaen, som fortæller musikeren:
”Hvis du sniffede noget kokain, ville du måske få din
kreativitet forøget”; vennen som råder: ”Du arbejder alt for
hårdt, hvorfor sætter du ikke farten ned?”; instruktøren,
som kommer med en kommentar, efter at du har gjort dit
bedste på scenen: ”Nå, det må vi gøre en gang til og denne
gang, prøv at lave noget skuespil!” 

Hvis en kunstner finder ud af, at han er i sådan en si-
tuation, bør han være på vagt overfor den ”hjælp”, som
tilbydes ham. Ved at sammenligne livet hos mange kunst-
nere som fik en tragisk død, er der ligheder - deres angst for
at fejle, deres naivitet overfor manipulerede karrierer, stress
i konkurrence, fysiske vanskeligheder osv. Den røde tråd
gennem mange af disse historier er, at den hjælp disse
kunstnere modtog, forrådte dem. Den falske ”hjælp” var
psykiatri og psykologi.

Selvom den hylder sig selv ind i pseudoviden-
skabelige ord, er psykiatri ikke en videnskab, men et fup-
nummer. Ligegyldigt hvad den påstår, forårsager psykia-
trien ulykkelige liv på mange måder. Til de som spørger,
”hvad er alternativet”, har vi dette svar: Folk som er i des-
perate omstændigheder skal være under ordentlig og effek-
tiv ikke-psykiatrisk omsorg.

Fornuftigt lægeligt tilsyn, god ernæring, samt sunde
og sikre omgivelser og aktiviteter vil fremme tillid og vil
gøre meget mere for en plaget person, end gentagen
medicinering, elektrochok, tvangsbehandling og andre

psykiatriske overgreb.
Forskere siger, at “de

almindeligste lægemiddel-
fremkaldte psykiatriske symp-
tomer er apati, angst, syns-
hallucinationer, humør-
svingninger, personligheds-
ændringer, demens, depres-
sion, vrangforestillinger,

søvnforstyrrelser (hyppige opvågninger eller tidlig
opvågning om morgenen), dårlig koncentration, foran-
drede talemønstre, hurtig hjerterytme, nocturia (over-
dreven urinering om natten) rystelser og forvirring.”91

Forskerne fortæller yderligere, at ”der ikke findes
noget enkelt psykiatrisk symptom, som ikke på et tids-
punkt kan forårsages eller forstærkes af en fysisk sygdom”92

Hvile og mad/ernæring i sikre omgivelser kan hjælpe
meget.

Disse metoder af ikke-indgribende karakter giver 
personen med psykisk ubehag en chance for at komme
igennem og ud af vanskelighederne.

Kunstneren kan have en stærk og meget gavnlig 
indflydelse på samfundet. Derfor bør samfundet tage 
vare på dets kunstnere. Og kunstnere bør tage bedre vare
på sig selv.

Kunstneren kan have en stærk 
og meget gavnlig indflydelse på

samfundet. Derfor bør samfundet
tage godt vare på dets kunstnere.

KAPITEL SEKS
Verden har brug 

for kunstnere



ANBEFALINGER
Anbefalinger
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Hvis du, eller én du kender er blevet udsat for overgreb eller blevet skadet af psykiatrisk behandling så indberet
det til MMK, det kan evt. gøres per e-mail. Vi vil hjælpe dig på bedst mulig måde.

En væsentlig del af folks malplacerede tillid er på psykiatriens og psykologiens "ekspertise" med hensyn til
diagnosticering og behandling af følelsesmæssigt forvirrede eller forstyrrede personer. Personer i desperate
omstændigheder skal først gives ordentlig og effektiv lægelig pleje og ikke nervemedicin og chok-"terapi".
Fornuftigt lægeligt tilsyn, god ernæring, sunde og sikre omgivelser og aktiviteter, som fremmer tillid, vil gøre
meget mere for en plaget person end medicinering med psykofarmaka, elektrochok, tvangsbehandling eller
andre skadelige psykiatriske overgreb.

Hvis du på noget tidspunkt bliver ført til en psykiatrisk afdeling mod din vilje, så klag. Konsulter en advokat. Giv
IKKE dit samtykke til behandlingen heller ikke, hvis du udsættes for skjult tvang. Lad vær med at skrive under på
papirer uden, at der er en advokat tilstede.

Ingen bør nogensinde kunne blive tvunget til elektrochok, psykokirurgi eller tvangsbehandling, herunder
tvangsmedicinering med sinds- og personlighedsændrende stoffer. Regeringen bør sikre sig, at sådanne overgreb
bliver ulovliggjort.

Billedet af en "menneskekærlig" psykiater, som klogt giver råd er ikke i realiteten, hvad der foregår på en psykia-
trisk afdeling, hvor hver femte patient bliver udsat for tvang. Ydermere indrømmer psykiatere og psykologer, at
mange misbruger deres patienter seksuelt, og at de har høje selvmordsprocenter og stofmisbrug i egne rækker.

Deres kriterier for at stille diagnoser er ikke videnskabelige, og de kan heller ikke anvendes til effektivt at forudsige
eller fastlægge den mulige forbryder eller en persons adfærd. Alligevel bruger psykiatere disse mangelfulde
kriterier til at tvangsindlægge personer og til at påtvinge dem skadelige behandlinger. MMK’s arkiver er fyldt med
tusindvis af udsagn fra patienter fra hele verden, som er blevet udsat for rædselsvækkende overgreb i psykiatrien.
Forældre har bevidnet, at de er blevet tvunget til at give deres børn nervemedicin baseret på psykiatriske
meninger. Deres børn er døde på tragisk vis. Der begås menneskerettighedskrænkelser af internationalt omfang.
Skildringen af psykiatrisk behandling på film, TV og i andre medier bør afspejle den mangel på videnskab i disse
professioner og den mulige skade, som er en naturlig del af deres behandlinger og metoder.

K U N S T N E R E  S K A D E S
A n b e f a l i n g e r
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edborgernes Menneskerettigheds-
kommission (MMK), der på
engelsk hedder Citizens Com-
mission on Human Rights
(CCHR), blev stiftet i 1969 af
Scientologi Kirken for at under-

søge og afsløre overtrædelser af menneskerettighederne
inden for psykiatrien og for at bringe orden i behandlings-
området for psykiske forstyrrelser. I dag er der flere end 130
afdelinger i mere end 31 lande. MMK’s rådgivende komité,
der udgøres af kommissionsmedlemmer, omfatter læger,
advokater, undervisere, kunstnere, forretningsfolk og
repræsentanter for menneskerettighedsgrupper.

Selvom MMK ikke selv tilbyder lægelig eller juridisk
assistance, arbejder vi tæt sammen med og støtter læger 
og lægegerningen. Et af hovedområderne for MMK’s
arbejde er psykiatriens svindel med brug af subjektive
”diagnoser”, der mangler ethvert videnskabeligt og
lægeligt grundlag, men som bliver brugt til at opnå
offentlige bevillinger i milliardstørrelsen. Med de falske
diagnoser som undskyldning ordinerer psykiaterne ødelæg-
gende behandlinger, herunder personlighedsændrende
medicin der skjuler den berørtes tilgrundliggende 

vanskeligheder og dermed forhindrer hans eller hendes
helbredelse.

MMK’s arbejde skal ses i forlængelse af Verdens-
erklæringen om Menneskerettighederne, i særdeleshed de
følgende forskrifter, som dagligt krænkes af psykiatere:

Artikel 3: ”Enhver har ret til liv, frihed og personlig
sikkerhed.”

Artikel 5: ”Ingen må underkastes tortur eller grusom,
umenneskelig eller vanærende behandling eller straf.”

Artikel 7: ”Alle er lige for loven og har uden forskels-
behandling af nogen art lige ret til lovens beskyttelse.”

Som en følge af psykiatriens falske diagnoser, 
stigmatiserende etiketter, love, der giver ubesværet adgang
til frihedsberøvelser, brutal og personlighedsændrende
”behandling”, bliver mange tusinder skadet og nægtet
deres naturlige menneskerettigheder.

MMK har inspireret og støttet mange hundrede
reformer ved at få foretræde for parlamentsudvalg og 
har selv gennemført offentlige høringer om psykiatriske
overgreb, og udført generelle og specielle informations-
kampagner, ligesom MMK samarbejder med medierne,
politiet og offentligt ansatte over hele verden.
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Dr.med. Julian Whitaker 
Direktør, Whitaker Wellness Institute,
California. Skribent til nyhedsbrevet
’Sundhed og helbredelse’:
”MMK er den eneste non-profit organisa-
tion, som har sat fokus på psykiaternes
overgreb og på den psykiatriske profession.
Grunden til, at det er så vigtigt, er at folk
ikke har indset, hvor uvidenskabelig den
psykiatriske profession er. Der er heller
ikke nogen, som har indset, hvor farlig
denne stempling og medicinering af men-
nesker er. MMK’s bestræbelser og de suc-
ceser, de har opnået, er derfor en meget stor
kulturel støtte.”

Dr. Lois Achimovich
Psykiatrisk konsulent, Australien, 2004:

”For ham, som ikke har oplevet at blive
berørt af det psykiatriske behandlingssys-
tem, er det svært at forstå den desperation
mange mennesker føler, efter at de er blevet

indespærret og behandlet imod deres vilje,
med lille eller ingen adgang til uafhængig
appel eller retlig indgriben.” 

”MMK har gennem uddannelse, støtte
og samfundsaktiviteter givet et virkeligt
bidrag i retning af frivilligt og menneske-
ligt engagement i de psykisk forstyrrede.”

David Heatherington
Chefredaktør, London Independent Locals
Storbritannien, 2002:
”... MMK’s igangværende kampagne er ...
ganske enkelt ... en herlig historie! Hvor
mange andre regionale aviser trykker for-
sidehistorier om psykiaternes fejltagelser
eller har store artikler om psykiatriske over-
greb, bedrageri og forbrydelser. Indepen-
dent Local Newpapers er henrykte over at
være med i denne storslåede og vigtige kam-
pagne, og jeg er sikker på, at avisen i fremti-
den vil trykke mange flere historier inspireret
af MMK’s bestræbelser. Bliv endelig ved.”

MEDBORGERNES
MENNESKERETTIGHEDSKOMMISSION (MMK)
undersøger og belyser psykiatriske overtrædelser af menneskerettighederne.

Kommissionen arbejder sammen med ligesindede grupper og personer, som deler et
fælles mål om at få renset op inden for det psykiske sundhedsområde. Vi vil fortsætte

med det arbejde, indtil psykiatriske overgreb og tvangsmæssig praksis er ophørt,
og menneskerettighederne og værdigheden er givet tilbage til alle mennesker.

Kontakt:
Medborgernes Menneskerettighedskommission (MMK)

Faksingevej 9A, 2700 Brønshøj
Tlf.: 39 62 90 39 • E-mail: m.m.k.@inet.uni2.dk

eller
CCHR International

6616 Sunset Blvd., Los Angeles, California 90028 USA
Tlf. 001 323 467 4242
http://www.cchr.org

http://www.psychcrime.org
E-mail: humanrights@cchr.org
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Henvendelse (for andre lande venligst 
kontakt det pågældende landskontor):

AUSTRALIEN
Citizens Commission on
Human Rights Australia 
P.O. Box 562 
Broadway, New South
Wales 2007 
Australien
Tlf.: 00612 9211 4787 
Fax: 00612 9211 5543
E-mail:

cchr@iprimus.com.au

BELGIEN
CCHR Belgium
Postbus 55 
2800 Mechelen 2 
Belgien
Tlf.: 00324 777 12494 

CANADA
Citizens Commission on
Human Rights Toronto
27 Carlton St., Suite 304 
Toronto, Ontario 
M5B 1L2 Canada 
Tlf.: 001 416 971 8555
E-mail:

officemanager@on.aibn.com

FINLAND 
Citizens Commission on
Human Rights Finland 
Post Box 145 
00511 Helsinki 
Finland 
Tlf.: 00358 9 8594 869 

FRANKRIG
Commission des Citoyens
pour les Droits de
l’Homme – CCDH
(Citizens Commission on
Human Rights France ) 
BP 76 
75561 Paris Cedex 12 
Frankrig
Tlf.: 00331 4001 0970 
Fax: 00331 4001 0520 
E-mail: ccdh@wanadoo.fr 

GRÆKENLAND
CCHR Greece
65, Panepistimiou Str.
105 64 Athens
Grækenland

HOLLAND 
Citizens Commission on
Human Rights Holland
(NCRM)
Postbus 36000 
1020 MA, Amsterdam 
Holland 
Tlf./Fax: 003120 4942510 
E-mail: info@ncrm.nl

ISRAEL 
Citizens Commission on
Human Rights Israel 
P.O. Box 37020 

61369 Tel Aviv 
Israel 
Tlf.: 00972 3 5660699 
Fax: 00972 3 5663750
E-mail: 

cchr_isr@netvision.net.il 

ITALIEN 
Comitato dei Cittadini per i
Diritti Umani – CCDU
(Citizens Commission on
Human Rights Italy) 
Viale Monza 1
20125 Milano
Italien 
E-mail: 

ccdu_italia@hotmail.com 

JAPAN 
Citizens Commission on
Human Rights Japan 
2-11-7-7F Kitaotsuka
Toshima-ku Tokyo
170-0004, Japan
Tlf./Fax: 0081 3 3576 1741

MEXICO (MONTERREY) 
Comisión de Ciudadanos
por los Derechos
Humanos, CCDH
(Citizens Commission on
Human Rights Monterrey,
Mexico)
Avda. Madero 1955
Poniente Esq. Venustiano
Carranza 
Edif. Santos Oficina 735 
Monterrey, NL México 
Tlf.: 0083 480329 
Fax: 0086 758689 
E-mail: ccdh@axtel.net 

NEPAL
CCHR Nepal
P.O. Box 1679
Baneshwor Kathmandu,
Nepal
E-mail: 

nepalcchr@yahoo.com

NEW ZEALAND 
Citizens Commission on
Human Rights New
Zealand 
P.O. Box 5257 
Wellesley Street 
Auckland 1 
New Zealand 
Tlf./Fax: 00649 580 0060
E-mail: cchr@xtra.co.nz

NORGE 
Medborgernes
Menneskerettighets-kom-
misjon (MMK)
Postboks 8902
Youngstorget 
0028 Oslo
Norge 
E-mail:

mmknorge@online.no 

RUSLAND
Citizens Commission on
Human Rights Russia 
P.O. Box 35 
117588 Moscow 
Rusland
Tlf.: 007095 518 11 00 

SCHWEIZ 
Citizens Commission on
Human Rights Switzerland 
Sektion Zurich 
Postfach 1207 
8026 Zurich 
Schweiz 
Tlf.: 0041 (0)1 242 7790 
E-mail: info@cchr.ch

SCHWEIZ (Fransk talende)
Commission des Citoyens
pour les Droits de l’Homme
– CCDH
(Citizens Commission on
Human Rights Lausanne) 
Postale 5773
1002 Lausanne
Schweiz 
Tlf.: 0041 21 646 6226 
E-mail: cchrlau@dplanet.ch 

SCHWEIZ (Italiensk talende)
Comitato dei cittadini per i
diritti dell’uomo
(Citizen Commission on
Human Rights Ticino)
Casella postale 613
6512 Giubiasco
Switzerland
Tlf.: 0041 76 327 83 79
E-mail: ccdu@ticino.com

SPANIEN
Comisión de Ciudadanos
por los Derechos
Humanos, CCDH
(Citizens Commission on
Human Rights Spain) 
Apdo. de Correos 18054 
28080 Madrid 
Spanien

SVERIGE
Kommittén för Mänskliga
Rättigheter (KMR)
Box 2 
124 21 Stockholm 
Sverige
Tlf./fax: 0046 (0)8 83 85 18 
E-mail: info.kmr@telia.com 

SYDAFRIKA
Citizens Commission on
Human Rights South
Africa 
P.O. Box 710 
Johannesburg 2000 
Republic of South Africa 
Tlf.: 0027 11 622 2908 

TAIWAN
CCHR Taiwan

Taichung P.O. Box 36-127
Taiwan, R.O.C.
E-mail:

Roysu01@hotmail.com

TJEKKIET
Obcanská komise za lidská
práva 
Václavské námestí 17 
110 00 Praha 1 
Czech Republic
Tlf./Fax: 00420 224 009 156 
E-mail:

lidskaprava@cchr.cz 

TYSKLAND
Kommission für Verstöße
der Psychiatrie gegen
Menschenrechte e.V. –
KVPM
(Citizens Commission on
Human Rights Germany –
National Office)
Amalienstraße 49a 
80799 München 
Tyskland 
Tlf.: 0049 89 273 03 54 
Fax: 0049 89 28 98 67 04 
E-mail: kvpm@gmx.de 

UNGARN
Állampolgári Bizottság az
Emberi Jogokért
Alapítvány
(Citizens Commission on
Human Rights Hungary)
Pf. 182 
1461 Budapest 
Ungarn
Tlf.: 0036 1342 6355 
Fax: 0036 1344 4724 
E-mail: cchrhun@ahol.org 

UNITED KINGDOM 
Citizens Commission on
Human Rights United
Kingdom 
P.O. Box 188 
East Grinstead 
West Sussex 
RH19 4RB 
United Kingdom 
Tlf.: 0044 (0)1342 313926 
Fax: 0044 (0)1342 325559 
E-mail:

humanrights@cchruk.org

ØSTRIG
Bürgerkommission für
Menschenrechte Österreich
(Citizens Commission on
Human Rights Austria) 
Postfach 130 
A-1072 Wien 
Østrig
Tlf.: 0043 1 877 02 23 
E-mail: info@cchr.at
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I nden for psykiatrien har man for vane at 
foregive, at man er de eneste, der kan bedømme,
hvem der er psykisk velfungerende, og 

hvad der må betegnes som ”sygdomme” i 
sindet. Virkeligheden viser noget andet:
1. PSYKIATRISKE ”FORSTYRRELSER” ER IKKE
EGENTLIGE SYGDOMME: I lægevidenskaben er 
der strenge kriterier for, hvornår en tilstand kan
kaldes for en sygdom. Det er nødvendigt at have 
et forudsigeligt antal symptomer og årsagen til
symptomerne eller hvor denne ikke kendes en 
vis forståelse af fysiologien (funktionen).
Kuldegysninger og feber er symptomer. Malaria 
og tyfus er sygdomme. Forekomsten af sygdomme
kan fastslås ved observerbare kendetegn og 
gennem fysiske undersøgelser. På trods af det, 
findes der ingen lægevidenskablige beviser for 
en eneste psykisk ”sygdom”.
2. PSYKIATERE BESKÆFTIGER SIG UDELUKKENDE
MED PSYKISKE ”FORSTYRRELSER” IKKE FASTSLÅEDE
SYGDOMME. Medens den etablerede somatiske
lægevidenskab koncentrerer sig om behandlingen af
legemlige sygdomme, så beskæftiger psykiatrien sig
udelukkende med ”forstyrrelser”. Da årsagen eller
fysiologien ikke kendes, er et antal symptomer, der
ses ved mange forskellige patienter, blevet kaldt en
forstyrrelse eller syndrom. I psykiatrien gælder 
det, at ”alle dens diagnoser blot er syndromer 
(eller forstyrrelser), det er en samling af symptomer,
som det antages har en sammenhæng, det er ikke
sygdomme,” siger Joseph Glenmullen fra Harvards
lægeskole. Professor emeritus, dr. Thomas Szasz
gjorde opmærksom på: ”Der findes ingen 
blodprøve eller andre biologiske tests, der kan 
konstatere tilstedeværelsen eller fraværet af en
sindssygdom, sådan som det gælder for de fleste 
kropslige sygdomme.”

3. PSYKIATRIEN HAR ALDRIG FASTSLÅET ÅRSAGEN
TIL EN ENESTE SINDSLIDELSE. De førende psykia-
triske organisationer som Verdens Psykiatrifore-
ning og det amerikanske Nationale Institut for
Mental Sundhed erkender, at psykiatere ikke
kender årsagerne eller helbredelsesmetoderne for

nogen sindslidelse. De ved heller ikke, hvad deres
”behandlinger” specielt gør for patienten. De 
bygger udelukkende på teorier og meninger, som
meget ofte er i modstrid, når det drejer sig om 
diagnoser og metoder, og de mangler det videnska-
belige grundlag for disse. Som den forhenværende
præsident for Verdens Psykiatriforening erklærede:
Den tid hvor psykiatere mente, at de kunne hel-
brede de psykisk syge, er ovre. I fremtiden skal
psykisk syge lære at leve med deres sygdom.
4. MAN OPERERER UD FRA EN TEORI OM, AT
PSYKISKE FORSTYRRELSER STAMMER FRA EN
”KEMISK UBALANCE” I HJERNEN, MEN DET ER 
IKKE ANDET END EN MENING, DER IKKE ER BEVIST.
DET ER IKKE ET FAKTUM. En udbredt psykiatrisk
teori (som ligger til grund for brugen af psykofar-
maka) er, at psykiske forstyrrelser er resultatet af 
en kemisk ubalance i hjernen. Som ved andre teori-
er, findes der ingen biologiske eller andre beviser,
der godtgør dette. Som et eksempel på en af mange
lægelige og biokemiske eksperter sagde Elliot
Valenstein, ph.d., forfatteren til bogen ’Det er
Hjernens Skyld’: ”Der findes ingen undersøgelser,
som kan fastslå den kemiske status i en levende
persons hjerne.”
5. HJERNEN ER IKKE DEN VIRKELIGE ÅRSAG 
TIL VORES LIVSPROBLEMER. Mennesker kan få 
problemer og bliver nogen gange rystet eller har
livskriser. Nogle gange kan disse føre til psykiske
problemer – endda meget alvorlige. Men at frem-
stille disse vanskeligheder, som om de var forår-
saget af uhelbredelige ”hjernesygdomme”, der 
kun kan lindres med farlige piller, er uredeligt,
skadeligt og ofte dødeligt. Den slags medicin er 
ofte mere potent end narkotika og kan drive
brugeren ud i vold eller selvmord. Den skjuler 
den virkelige årsag til livets problemer og gør et
menneske endnu svagere. Man fratages på den
måde muligheden for helbredelse og et håb 
for fremtiden.
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ADVARSEL: Ingen bør ophøre med at tage nogen som helst form for psykiatrisk medicin
uden at rådføre sig med og få assistance fra en kompetent læge, der ikke er psykiater.

DD EE NN VV II RR KK EE LL II GG EE KK RR II SS EE -- ii dd aa gg ee nn ss pp ss yy kk ii aa tt rr ii
Rapport med anbefalinger vedrørende den manglende videnska-
belige faglighed og resultater i det psykiatriske behandlingssystem

OOMMFFAATTTTEENNDDEE SSVVIINNDDEELL--KKoorrrruuppttiioonn ii dd ee tt ppssyykkiiaattrriisskkee ssuunnddhheeddssvvææsseenn
Rapport med anbefalinger vedrørende et usundt monopol på
det psykiske sundhedsområde

PPSSYYKKIIAATTRRIISSKK UURREEDDEELLIIGGHHEEDD--HHvvoorrddaann llææggeevviiddeennsskkaabbeenn uunnddeerrggrraavveess
Rapport med anbefalinger vedrørende psykiatriens indflydelse
i sundhedsvæsenet

PP SS EE UU DD OO VV II DD EE NN SS KK AA BB -- PP ss yy kk ii aa tt rr ii ee nn ss dd ii aa gg nn oo ss ee rr
Rapport med anbefalinger vedrørende den manglende videnska-
belige faglighed i psykiatriske diagnoser
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Rapport med anbefalinger vedrørende de psykiatriske påstande
om alvorlige psykiske forstyrrelser

DD EE NN BB RR UU TT AA LL EE VV II RR KK EE LL II GG HH EE DD -- FF aa rr ll ii gg pp ss yy kk ii aa tt rr ii ss kk ”” bb ee hh aa nn dd ll ii nn gg ””
Rapport med anbefalinger vedrørende den destruktive brug af
elektrochok og psykokirurgi

SS EE XX MM II SS BB RR UU GG II PP SS YY KK II AA TT RR II EE NN -- OO vv ee rr gg rr ee bb mm oo dd kk vv ii nn dd ee rr oo gg bb øø rr nn
En rapport om sexmisbrug af kvinder og børn inden for det psykiatriske og
psykologiske behandlingssystem og anbefalinger til løsning af problemet

TTVVAANNGGSSFFIIKKSSEERRIINNGG OO GG DDØØDD--PPssyykkiiaattrriieennss ””tteerraappeeuuttiisskkee”” oovveerrffaalldd
Rapport med anbefalinger vedrørende den voldsomme og
skadelige brug af fastholdelser og fikseringer på psykiatriske
afdelinger

PP SS YY KK II AA TT RR II -- gg øø rr vv ee rr dd ee nn aa ff hh ææ nn gg ii gg aa ff ss tt oo ff ff ee rr
Rapport med anbefalinger vedrørende den psykiatri, som
er skaber af vore dages stofmisbrugskrise

RR EE HH AA BB II LL II TT EE RR II NN GG SS SS VV II NN DD EE LL ?? -- PP ss yy kk ii aa tt rr ii ee nn ss ll ææ gg ee mm ii dd dd ee ll mm ii ss bb rr uu gg
Rapport med anbefalinger vedrørende metadon og andre katastrofalt
ringe psykiatriske ”rehabiliterings”-programmer for stofmisbrugere

BB ØØ RR NN PP UU SS HH EE SS PP ÅÅ NN EE RR VV EE MM EE DD II CC II NN -- PP ss yy kk ii aa tt rr ii ee nn øø dd ee ll ææ gg gg ee rr ll ii vv
Rapport med anbefalinger vedrørende uvidenskabelige
psykiatriske diagnoser og tvungen medicinering af børn og unge

UU NN GG DD OO MM MM EE NN SS KK AA DD EE SS -- PP ss yy kk ii aa tt rr ii ee nn nn ee dd bb rr yy dd ee rr dd ee uu nn gg ee ss ss ii nn dd
Rapport med anbefalinger om skadelige psykologiske under-
søgelser, vurderinger og programmer i undervisningssektoren

SS AA MM FF UU NN DD EE TT ØØ DD EE LL ÆÆ GG GG EE SS -- PP ss yy kk ii aa tt rr ii ee nn ss tt vv uu nn gg nn ee ”” oo mm ss oo rr gg ””
Rapport med anbefalinger vedrørende den fejlslagne distriktsp-
sykiatri og andre psykiatriske tvangsforanstaltningsprogrammer
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Rapport med anbefalinger om psykiatriens negative indflydelse
på kunstnere og samfundet
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Rapport med anbefalinger vedrørende psykiatriens indflydelse
på tro og religion

UU NN DD EE RR MM II NN EE RR II NN GG AA FF RR EE TT SS SS YY SS TT EE MM EE TT -- PP ss yy kk ii aa tt rr ii ee nn
ff oo rr vv aa nn ss kk ee rr ll oo vv gg ii vv nn ii nn gg ee nn   
Rapport med anbefalinger vedrørende psykiatriens og psykologiens
indflydelse på retsvæsen og kriminalforsorg

KK RR ÆÆ NN KK EE LL SS EE NN AA FF DD EE ÆÆ LL DD RR EE -- CC hh oo kk ee rr ee nn dd ee pp rr oo gg rr aa mm mm ee rr
ff oo rr dd ee nn pp ss yy kk ii ss kk ee ss uu nn dd hh ee dd
Rapport med anbefalinger vedrørende psykiatriske overgreb
indenfor ældreforsorgen

KK AA OO SS OO GG TT EE RR RR OO RR -- EE tt pp rr oo dd uu kk tt aa ff pp ss yy kk ii aa tt rr ii ee nn ??
Rapport med anbefalinger vedrørende psykiatriske metoder og
behandleres rolle i den internationale terrorisme

RR AA CC II SS MM EE SS KK AA BB EE SS -- PP ss yy kk ii aa tt rr ii ee nn ss   rr oo ll ll ee
Rapport med anbefalinger vedrørende uvidenskabelige program-
mer og hadkampagner bag racemæssige konflikter og folkedrab
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Information er en vigtig del af ethvert initiativ, der sigter på 
at stoppe samfundets forfald. MMK tager dette ansvar 
meget alvorligt. Ved hjælp af informationsmateriale på

Medborgernes Menneskerettighedskommissions internationale
afdelings (CCHR) hjemmeside, og gennem udgivelser som bøger,
hæfter, blade, mv., bliver flere og flere patienter, pårørende, fagfolk,

lovgivere og utallige andre gjort opmærksomme på sandheden om
psykiatrien, og at der kan og bør gøres noget effektivt ved det.

MMK’s hæfter, der udgives på 15 sprog, påviser psykiatriens medvirken
til udbredelse af racisme og destruktive indflydelse på undervisningssektoren,
retsvæsenet, narkoafvænningen, og i forhold til kvinder, samfundsmoralen, de
ældre, religion, kunst og mange andre områder. Følgende rapporter er udgivet:

MMK
SKABER OFFENTLIG OPMÆRKSOMHED

Denne udgivelse blev muliggjort ved en bevilling fra the 
International Association of Scientologists.

Et offentligt servicebudskab fra
Medborgernes Menneskerettighedskommission®

VIGTIG BEMÆRKNING
til læseren



”Fra underholdning til nyheder er 

TV-stationerne betagede af, fulde af ærefrygt

for og forblændet af nærmest hvad som

helst, der smager af psykiatri og psykologi.

De statistikker og udtalelser, som strømmer

ud fra de store talkshows, fra 

morgennyhederne og fra omtale i 

ugebladene, præsenteret som fakta fra 

disse ’eksperter’, men kunne meget 

vel være det rene science fiction.”

– Dr. Thomas Szasz
Professor emeritus i psykiatri
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