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Velfærdsland TALK #5 – At pisse i bukserne for at holde varmen… Nalle Kirkvåg Hent PDF "Timerne der
passerer på en psykiatrisk afdeling, er de længste jeg har levet igennem. Tiden er en kompakt masse, en
klippe foran én man aktivt skal hakke sig igennem, kæmpende og svedende; som redskaber bruger vi ikke
hammer og segl, men kaffe, smøger, bordtennis og brætspil at slå tiden ihjel med. Med så sløve våben

tilgængelige føles det som at svømme ad en uendelig flod i substans så tyk som tjære."

Sådan oplever Caroline Livingstones sine indlæggelser på psykiatriske hospitaler. Første gang skyldes et
mislykket selvmordsforsøg; siden følger otte indlæggelser. I denne 2. podcast samtale med Nalle Kirkvåg
fortæller Caroline om sine oplevelser med psykiatrien og læser op fra hendes autobiografiske roman Nat i
april. Her træder man ind i en barsk men også poetisk smukt beskrevet verden, som de fleste af os heldigvis
ikke kender til. Det, er en verden i nød; gangene på de psykiatriske hospitaler er overfyldte med senge og
patienter. Og man udskrives ikke, når man er rask; men når nogen har det værre end en selv og derfor har

endnu mere brug for pladsen.

Psykiatrien er der, hvor man ikke må have det for godt; nogen skulle jo nødig råbe krævementalitet, eller
synes, der bliver pylret om de tossede. Men ind i mellem må Caroline og hendes medpatienter bare bryde

sammen i grin og lade tårerne trille. Det, er den eneste måde at holde absurditeten fra livet – og eneste mulige
modmagt.

Velfærdsland TALK er en podcastserie med samtaler om og fra det danske velfærdsland. Men også om livets
helt store emner. I TALK har Nalle Kirkvåg hver gang en ny gæst på besøg til en snak om alt det og meget

mere.

 

"Timerne der passerer på en psykiatrisk afdeling, er de længste jeg
har levet igennem. Tiden er en kompakt masse, en klippe foran én
man aktivt skal hakke sig igennem, kæmpende og svedende; som
redskaber bruger vi ikke hammer og segl, men kaffe, smøger,

bordtennis og brætspil at slå tiden ihjel med. Med så sløve våben
tilgængelige føles det som at svømme ad en uendelig flod i substans

så tyk som tjære."

Sådan oplever Caroline Livingstones sine indlæggelser på
psykiatriske hospitaler. Første gang skyldes et mislykket

selvmordsforsøg; siden følger otte indlæggelser. I denne 2. podcast
samtale med Nalle Kirkvåg fortæller Caroline om sine oplevelser
med psykiatrien og læser op fra hendes autobiografiske roman Nat i

april. Her træder man ind i en barsk men også poetisk smukt
beskrevet verden, som de fleste af os heldigvis ikke kender til. Det,

er en verden i nød; gangene på de psykiatriske hospitaler er
overfyldte med senge og patienter. Og man udskrives ikke, når man
er rask; men når nogen har det værre end en selv og derfor har endnu

mere brug for pladsen.



Psykiatrien er der, hvor man ikke må have det for godt; nogen skulle
jo nødig råbe krævementalitet, eller synes, der bliver pylret om de
tossede. Men ind i mellem må Caroline og hendes medpatienter bare
bryde sammen i grin og lade tårerne trille. Det, er den eneste måde at

holde absurditeten fra livet – og eneste mulige modmagt.

Velfærdsland TALK er en podcastserie med samtaler om og fra det
danske velfærdsland. Men også om livets helt store emner. I TALK
har Nalle Kirkvåg hver gang en ny gæst på besøg til en snak om alt

det og meget mere.
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