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Poetiske
potteskår
I MORGEN. Da Nivaagaards Malerisamling i 2012 viste udstillingen ’Pia Schutzmann: Gennem tid’, ﬁk
man som besøgende et ﬁnt indtryk af,
hvor vidt kunstneren kommer omkring.
For her var både blyantstegninger, malerier og endda et bronzerelief, ligesom
Schutzmann samtidig rent stilistisk
spænder fra ren abstraktion til poetisk
portrætlighed.
I den sidstnævnte kategori ﬁnder man
hendes ﬁnt sansede portræt af dronning
Ingrid fra 1982, der
da også blev begyndelsen på en
kongelige alliance,
Schutzmann
spænder fra ren der har ført ﬂere
værker med sig i
abstraktion til
årenes løb. Blandt
poetisk pordem Schutzmanns
trætlighed
meget
smukke
portræt af dronning Margrethe fra 2003, holdt i vibrerende og varme toner af rød og med fokus på
dronningens hænder, hvor ﬁngrene ﬂagrer som en fugleﬂok.
Ikke overraskende havde dronningen
igen bud efter Schutzmann i 2013, og det
var under arbejdet med dette nye portræt, at Schutzmann nævnte, hvor fascineret hun var blevet af det, hun kalder
»Amalienborgs bagside«. Hvilket vil sige
alle de stedet på slottet, der ikke vender
ud mod slotspladsen, men beﬁnder sig
langt fra den omkringliggende storbys
larm og leben.
Dronningen viste sig snart at have hørt
efter, for Schutzmann ﬁk udleveret et adgangskort og kunne de næste år frit bevæge sig omkring på Amalienborg, hvor

75

Dødsfald
 Den britiske sanger Cilla Black, Spanien, er død. Hun blev 72 år.
Cilla Black, der var født Priscilla Maria Veronica White og havde Order of
the British Empire, begyndte som sanger i 1963 med støtte fra the Beatles.
To af hendes i alt 11 top-10-hits, ’Anyone who Had a Heart og
’You’re My World’, blev nummer 1.’Anyone Who Had a Heart’
var Storbritanniens bedst sælgende single med en kvindelig
kunstner i 1960’erne.
Cilla Blacks version af ’You’ve Lost That Lovin’ Feelin’ blev i
1965 nummer 2 på UK-hitlisten, samtidig med at The Righteous Brothers’ originale version var nummer 1. Det var den første af i alt kun
tre gange, hvor samme sang var på hitlistens top med forskellige kunstnere samtidig. Mellem 1968 og 1976 havde Cilla Black sit eget tv-show, og efter en kort karriere som komedieskuespiller blev hun en kendt tv-vært i
1980’erne og 1990’erne.
Cilla Black, der ikke mente, hun var nogen god skuespiller, ærgrede sig
over, at hendes agent havde sagt nej til rollen som Michael Caines kæreste i
’The Italian Job’ på grund af for lavt honorar. »Det er en ikonisk ﬁlm. Jeg ville have gjort det gratis«, sagde Cilla Black.

hun både tegnede, malede og lavede et aftryksmaleri af stengulvet i et kælderrum,
der engang fungerede som køkken.
Senere på året, nærmere bestemt 9. oktober, åbner ’Pia Schutzmann – Bagom
Amalienborg’ i Christian VIII’s Palæ, og
her vil man kunne se en række af disse
nye værker med motiver hentet i haverne,
indre gårde, kældre og lofter på Amalienborg.
Med på udstillingen kommer også en
række af Schutzmanns kongelige portrætter med modeller som dronning
Margrethe, prins Henrik og prinsesse Benedikte. Men man vil også kunne se ﬂere
kollager, som Schutzmann har skabt af
ting, hun har fundet på Amalienborg. Og
det kan være alt fra potteskår og sneglehuse til gamle kapsler og fugleklatter.
Pia Schutzmann blev født i Italien af en
dansk mor og med en østrigsk jøde som
far. I 1970 blev hun optaget på Det Kongelige Danske Kunstakademi, hvor hun gik
på Graﬁsk Skole og blev undervist af Palle
Nielsen. Tre år senere debuterede Schutzmann på Charlottenborgs Forårsudstilling, og i 1977 tog hun afgang fra Akademiet.

 Den tidligere professionelle bokser Anders Ahm Hugger er død. Han blev
34 år.
Anders Ahm Hugger blev i begyndelse af sin karriere regnet som et af
dansk amatørboksnings mest lysende talenter. 5 gange vandt
han det danske mesterskab. I 2006 tog han konsekvensen af,
at han næppe ville få sin drøm om deltagelse ved de olympiske lege opfyldt, og blev professionel. Han vandt alle sine 11
kampe som professionel, før en beskadiget hornhinde tvang
ham til at indstille boksekarrieren i 2009. Anders Ahm Hugger er uddannet lærer og var ansat på Broskolen i Korsør.
 Direktør William Heering, Østerbro, er død. Han blev 78 år.
William Heering var søn af fabrikant Peter Heering senior. Han var bror
til ligeledes afdøde Peter Heering jr., og de var fra 1969 begge medejere af
Peter F. Heering. William Heering blev i 1968 femte generation i likørﬁrmaet Peter F. Heerings rederidivision, som 10 år forinden var blevet genrejst
efter en pause på 88 år.
Den unge William Heering havde forinden fået en bred shipping- og
handelsuddannelse i en hel stribe europæiske og oversøiske lande, ligesom han var med i ledelsen af familiekoncernen, men rederidriften løb i
de følgende år ind i store problemer på fragtområdet. I 1978 valgte ﬁrmaet
at lukke denne del af virksomheden, og William Heering afviklede en lang
række tillidsposter i bl.a. Rederiforeningen, Danmarks Tekniske Museum,
Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg og Verdensnaturfonden, ligesom
han var medlem af Sø- og Handelsretten.
William Heering arbejdede i ﬂere omgange i Hongkong og havde en stor
samling fotograﬁer af kinesiske junker, som han i 2013 donerede til Hong
Kong Maritime Museum. Han var fra 2005 æresmedlem af Rotary i Hongkong og 1995-96 præsident for The Oriental Ceramic Society of Hong Kong.
Fra 2003 var han medlem af Orlogsmuseets Modelbyggerlaug. Han har
skrevet artikler i fagblade om shipping.

I DAG FINDES Schutzmanns værker i samlinger som Kobberstiksamlingen, Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg og Kastrupgårdsamlingen samt på
Israel Museum, The Herbert Johnson Museum (New York) og Brenda Kroos Permanent Collection i Columbus, Ohio.
TRINE ROSS

Tegning: Anne-Marie Steen Petersen

i morgen fylder
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Kok Rune Jochumsen, København, 36.

Forfatter Mathilde Walter
Clark, København, 45, administrerende direktør Tobias Børner Stax,
Valby, 45, fhv. borgmester Søren P. Rasmussen, Virum, 48, professor mso, anmelder Jes Fabricius Møller, Roskilde, 49.
Professor, cand.scient. Jesper
Bendix, Charlottenlund, 50,
forfatter Sara Blædel, Virum, 51, administrerende direktør, fhv. senior vice presi-
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dent Nils Østbirk, Frankrig, 51, komponist
Søren Hyldgaard, København, 53, direktør, ambassadør Kim Jørgensen, Bruxelles, Belgien, 53, direktør Roy Bruhn-Petersen, Gentofte, 55, professor, adjungeret
professor Stiig Markager, Hundested, 57.
Billedkunstner, formand CaiUlrich von Platen, Valby, 60,
professor, dekan, lic.scient. John Renner
Hansen, Nivå, 62, centerleder Bent Blindbæk, Aarhus, 64, rektor, cand.scient.
Søren Brøndum, Herning, 64, professor
Morten Pejrup, Birkerød, 64, direktør
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Henning Rasmussen, Odense, 66, købmand Lars Larsen, Brabrand, 67, fhv. kommunaldirektør Erik Uhre Schmidt, Hals,
67, forfatter, samfundsdebattør Aminah
Inger Tønnesen, 67, administrationschef,
forkvinde, revisor Karen Hallberg, København, 68, skuespiller Tonny Lambert, København, 68, administrerende direktør,
ansvarshavende chefredaktør Peter Sjölin, Vanløse, 68, arkitekt Lars Møller, Kongens Lyngby, 69.
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Administrerende direktør,
cand.pæd.mat. Peter Steen Jen-

sen, Odense, 70, fhv. museumsdirektør,
fhv. kulturdirektør Poul DedenrothSchou, Kolding, 72, direktør, cand.merc.
Jan O. Frøshaug, St. Vallier de Thiey, Frankrig, 72, fhv. administrerende direktør,
bankdirektør Jens Ole Jensen, Frederikshavn, 72, landskabsarkitekt Jesper E.
Hardt, Klampenborg, 73, forfatter Nina
Tin Rasmussen, Mørke, 73, pianist, organist Elisabeth Westenholz, København,
73, professor emeritus, dr.techn. Palle Jeppesen, Holte, 74, fhv. embedslæge Jens
Christian Misfeldt, Viborg, 75, billedkunstner Pia Beatrice Schutzmann,

København, 75, foredragsholder, fhv. højskoleforstander, cand.pæd.psyk. Niels H.
Elberling, Jægerspris, 75, advokat Ole
Busck-Rasmussen, Roskilde, 76, fhv. direktør, civiløkonom Vagn Mørup, København, 76, direktør, civilingeniør Ib Jacobsen, København, 77, skuespiller Lho Jansberg, Lemvig, 77, professor emeritus,
dr.techn., dr.phil. h.c. Peter Leth Christiansen, Hørsholm, 78, professor, arkitekt
Theo Bjerg, Charlottenlund, 79.

høj grad med til at kriminalisere og diskriminere egne patienter.
Med en dom til psykiatrisk behandling
er man næsten retsløs og overladt til
overlægens skalten og valten med, hvornår og hvor længe man bliver holdt indespærret i psykiatrien. Indespærring, som
typisk anvendes til at presse den enkelte
til mangeårig indgift af stærke psykofarmaka. FN’s handikapkomite har rettet en
skarp kritik af denne praksis som en
form for social kontrol, der bør erstattes
af sædvanlige retslige procedurer.

personligt og løbende tilsyn. I
sjældne tilfælde
kan der være behov for fastholdelse, f.eks. hvis en patient er farlig, men
manuel fastholdelse uden bælteﬁksering vil være tilstrækkeligt.

at foretage deres egne vurderinger af
gavnlige og skadelige virkninger af lægemidlerne og i at stoppe medicinen gradvis, selv om dette ofte ville have været den
mest rationelle beslutning. Psykiatere
burde også tænke på, at nogle patienter
ikke fortæller dem om deres tanker, hvordan de har det, og hvad de oplever, fordi
de er bange for, at hvis de er ærlige, kan
det føre til tvangsbehandling. Dette er ikke et sundt terapeutisk forhold.

DET UNDRER os ikke, at internationale
komiteer har udtrykt meget hård kritik
af den udbredte anvendelse af tvang i
Danmark. Vore love om tvangsbehandling bygger på den forfærdelige misforståelse, at antipsykotika har en speciﬁk
virkning på psykose, hvilket er godt for
patienterne.
I 1975 begyndte patienterne imidlertid
at kæmpe for deres menneskerettigheder ved de amerikanske domstole. Samtidig smuglede sovjetiske dissidenter manuskripter ud, som beskrev antipsykotika som den værste form for tortur, hvilket gjorde det svært at forklare, hvordan
det samme stof kunne være en gift i ét
land og et nyttigt lægemiddel i et andet,
især fordi giften blev brugt som ufrivillig
’behandling’ i begge lande.
Som for alle interventioner i sundhedsvæsnet er det altoverskyggende spørgsmål, om tvangsbehandling gør mere
gavn end skade. Vi er ikke i tvivl om, at
det gør langt mere skade end gavn, og at
vi aldrig vil kunne forhindre udbredt
misbrug, hvis vi beholder tvangsbehandling. Det viser de historiske erfaringer
med al tydelighed.
Tvangsmedicinering forhindrer folk i

I 2014 udstedte det danske sundhedsministerium, hvad der ligner en licens til at
dræbe. Det tillod psykiaterne at bruge ekstraordinært store doser til tvangsbehandling og sagde, at dette især gælder
for patienter, der har været i langvarig behandling, og hvor mindre doser har været forsøgt uden et godt terapeutisk resultat. Det er utroligt. Disse patienter bør
stoppe med deres medicin. At give mere
af noget, der allerede har vist sig ikke at
fungere, hjælper ikke, det skader.
Vore læger kan ikke give os insulin
uden vores tilladelse, heller ikke selv om
den manglende insulin kan dræbe os, og
de kan ikke tvinge os til at tage andre lægemidler end psykofarmaka. Denne forskel giver ingen mening, men er udtryk
for utilladelig diskrimination af psykisk
syge og brud på menneskerettighederne.
Vi opfordrer Folketinget til omgående
at tage initiativer til at afskaffe al tvang i
psykiatrien i overensstemmelse med FNkonventionen.
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Professor, dr.phil. Henrik Thrane, Frederiksberg, 81, øjen-

specialist, dr.med. Svend Vedel Kessing,
Vedbæk, 82, direktør, cand.polit. Bent
Lillelund, Klampenborg, 82, konsulent,
civilingeniør Erik Nørgaard, Fredensborg, 83, professor emerita, cand.polyt.
Gunhild Hølmer, Kongens Lyngby, 84,
fhv. rektor, mag.scient. John Graae, Frankrig, 85.
Maler, tekstilkunstner Lisette
Kampmann, Asnæs, 91, og fhv.
afsætningschef, produktionschef Ernst
Rolsted Jensen, Fakse, 94 år.
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... Tvang i psykiatrien bør forbydes
på, og i betragtning af de mange overgreb og potentielt livstruende risici, tvangen medfører, bør denne paragraf fjernes
fra loven. Kun soldater i krig og psykiatriske patienter bliver tvunget til mod deres
vilje at løbe risici, som kan koste dem livet, hvilket er et stærkt argument imod
tvang.
Man kan også blive tvangsindlagt, hvis
man frembyder en nærliggende og væsentlig fare for sig selv eller andre (fareindikation). Denne bestemmelse er heller
ikke nødvendig. Ifølge Italiens mentale
sundhedslov er farekriteriet ikke en lovlig begrundelse for tvangsbehandling.
Hvis folk er farlige, er det en sag for politiet, hvilket også er tilfældet i Island, og på
denne måde er alle lige for loven.
PSYKIATERE hævder, at de ikke kan praktisere psykiatri forsvarligt uden at have
mulighed for tvangsindlæggelse, tvangsmedicinering og fastspænding med bælter og remme. Men det er ikke rigtigt. Undersøgelser har vist, at med god ledelse
og uddannelse af personalet i deeskaleringsteknikker er det muligt at praktisere psykiatri uden brug af tvang.
På Island blev isolation og bælteﬁksering afskaffet i 1932 og er aldrig brugt siden, og en psykiatrisk afdeling på et universitetssygehus i Norge har ikke nogen
forskrifter for hurtig medicinsk beroligelse og har ikke haft brug for det i de sidste tyve år. Der ﬁndes psykiatere, som aldrig har tvangsmedicineret nogen, da de
mener, det er forkert, og en af dem har
berettet, at de ﬂeste psykotiske patienter
i sidste ende vælger at tage noget medicin, ofte i meget små doser, så det kan
meget vel være, at det var respekt, tid og

husly, der hjalp patienterne, ikke de
subterapeutiske
doser.
Psykiatere bør
En psykose indeafholde sig fra
bærer ofte et ødeat optræde som læggende tab af tilpoliti, også fordi lid til andre menvold avler vold, nesker, men i steog fordi psyko- det for at opbygge
et tillidsfuldt forfarmaka ikke
hold til deres patibeskytter mod
enter, hvilket ofte
vold; de
har en udtalt terafremmer den
peutisk effekt, er
mange lægers reﬂeks at ty til at presse eller tvinge patienterne til hospitalet mod deres vilje og at
medicinere dem, hvilket yderligere ydmyger og fremmedgør dem.
Hvis man har været politibetjent og
har brugt tvang, er det næsten umuligt at
ændre denne rolle til den traditionelle
læge-patient-rolle, hvor lægen er patientens advokat. Psykiatere bør afholde sig
fra at optræde som politi, også fordi vold
avler vold, og fordi psykofarmaka ikke beskytter mod vold; de fremmer den.
I 2003 vandt advokat Jim Gottstein en sag
ved Alaskas højesteret, som besluttede, at
regeringen ikke kan medicinere nogen
mod deres vilje uden først at bevise med
klar og overbevisende evidens, at det er i
deres bedste interesse, og at der ikke er
mindre indgribende alternativer. Psykiaternes holdning er, at hvis folk ikke var
sindssyge, ville de vide, at lægemidlerne
var gavnlige for dem, men Gottstein
brugte videnskabelige data til at overbevise højesteret om, at dette ikke er sandt.

Domstolen fastslog, at psykofarmaka kan
have dybtgående, varige og potentielt
ødelæggende bivirkninger.
Et stærkt argument mod tvang er, at
psykiatere ofte begår fejl. Mange patienter fejldiagnosticeres med skizofreni, i
nogle studier over halvdelen, og psykiatere har også ofte forkerte opfattelser af
medicinen. Mange tvangsbehandler med
antipsykotika med det fejlagtige argument, at ubehandlet skizofreni eller mani forårsager hjerneskade. Det er aldrig
påvist i ordentlig forskning, at det forholder sig sådan, hvorimod det er dokumenteret, at medicinen giver hjerneskade på
en dosisafhængig måde.
UFRIVILLIGT indlagte patienter er totalt
magtesløse, og på grund af den ekstreme
magtubalance er der stor risiko for, at
tvangsbehandling bliver brugt til gavn
for personalet, snarere end for patienterne, med henblik på at gøre deres arbejde
mindre stressende.
Tvang og trusler om tvang fra personalets side er ofte med til at eskalere og optrappe aggression og vold. En undersøgelse foretaget af forskere i Justitsministeriet har dokumenteret, at de senere
års eksplosive stigning i antallet af domme til psykiatriske foranstaltninger primært skyldes domme for »vold og trusler
mod offentligt ansatte«.
Dommene gives typisk for hændelser
under indlæggelse eller anden kontakt
med psykiatrien og er som regel af 5 års
varighed eller uden tidsbegrænsning. Varigheden af foranstaltningerne er oftest
helt ude af proportion med den straf,
man evt. ville have fået som almindelig
borger her i landet. Psykiatrien er altså i

PATIENTERNE oplever som regel tvangsbehandling som ekstremt pinefuld, ydmygende og nedværdigende og opfatter
ofte tvangen som mishandling eller tortur, og i Europa føres der netop tilsyn
med tvangsbehandling i henhold til konventionen om forbud mod tortur.
En tilsynsførende komite besøger behandlingsstederne og undersøger, om
beskyttelsen af frihedsberøvede personer
bør styrkes for at undgå tortur og umenneskelig eller nedværdigende behandling eller afstraffelse. Komiteen har bemærket, at bevidst mishandling af patienter på psykiatriske institutioner forekommer, og at man ofte bælteﬁkserer patienterne som en sanktion for, hvad personalet opfatter som dårlig opførsel.
Langvarige bælteﬁkseringer, som ofte
ﬁnder sted i dansk psykiatri, kritiseres for
ikke at have noget terapeutisk formål og
som en form for mishandling.
Den sædvanlige begrundelse for ﬁksering er personalemangel, men dette ræsonnement holder ikke. Fiksering forudsætter ﬂere – ikke færre – ansatte, idet det
er nødvendigt, at en ansat fører direkte

Den sædvanlige
begrundelse for
ﬁksering er personalemangel,
men dette
ræsonnement
holder ikke

PETER C. GØTZSCHE
KARL BACH JENSEN

