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“Kan man vågne fra et mareridt,
når man ikke sover?“

”Sådan lyder titlen på en ny person-

lig beretning af Jonas Strandgaard, 

som han gjorde færdig i februar 2012. 

Bogen handler om hans oplevelser, 

da han fik stillet diagnosen ”paranoid 

skizofren” og hans rejse frem til der, 

hvor han er i dag. Den dybtfølte og ær-

lige beretning går også tæt på døden. 

Historien lægger ikke skjul på de hårde 

aspekter i det svære liv med sygdom-

men, misbrug og selvmedicinering.

“En afhængighed er et tegn på et større problem. Du kan ikke over-

komme din afhængighed medmindre du finder det virkelige pro-

blem og tager dig af det!”

 - Martin Palmer (citat fra bogen)

Jonas bor på Udsigten i Roskilde, et bosted for psykisk syge, er 26 

år og har haft diagnosen paranoid skizofren i 6 år. Han er nu vendt 

tilbage til livet efter mange hårde kampe med sygdommen.  Han er 

stadig i behandling, men studerer nu STU (særlig tilrettelagt ung-

domsuddannelse) i fagene engelsk, dansk og matematik, og der er 

nu gået lang tid siden hans sidste indlæggelse. Han kæmper hver 

dag for at fylde dagene med gode oplevelser, og opfordrer andre til at 

gøre det samme.
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MIN VERDEN

Min Verden.

Navnene i denne bog er alle fiktive. Men historien, 
Dagbogsnotaterne, er alle virkelige. 
Illustrationerne er alle tegnet af kunstneren 
Katrine Fokdal.
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Bogen er en rejse gennem Jonas’ erkendelse og sygdom. 
Den kan føles hård til tider, men hvis man bliver ved med at 
læse, giver den håb for, at man med behandling, medicin og 
en kampgejst kan komme videre i livet. Den inspirerer til at 
komme op af selv det sorteste hul, inklusiv selvmordsfor-
søg – og alligevel nå frem til en recovery. Derfor opfordrer 
jeg til ikke at miste håbet, men til at tro på, at det nok skal 
lykkedes, som det er for Jonas.

Efter mange indlæggelser og en hård kamp er det lykke-
des Jonas Strandgaard at vende tilbage til et normaliseret 
liv. Dette har dog kostet en del indlæggelser og flere selv-
mordsforsøg.  I dag siger han:

Der er helt klart lys for enden af den mørke, dunkle tunnel. 
Og jeg bevæger mig hurtigt mod enden. Meget hurtigere 
end jeg er klar over.

Jonas giver rådet videre til alle, der sidder midt i sygdom-
men eller som er pårørende til en, der gør: “Gab ikke over 
for meget! Tag én ting af gangen!”

– Citat Outsideren.dk

Jeg er også en del af redaktionen på bladet Outsideren, 
hvor jeg skriver tekster til bladet og hjemmesiden. Et frivil-
ligt arbejde der betyder rigtig meget for mig!
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LOREM IPSUM

1. Lorem ipsum dolor sit amet

2. Consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod 
tempor incididunt ut labore et dolore magna 
aliqua. 

3. Ut enim ad minim veniam, quis exercitation 
ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo 
consequat. 

4. Duis aute irure dolor in in voluptate velit esse 
cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. 

Indhold
Intro
Kan man vågne op fra et mareridt - når man ikke sover? 

Inden du går i gang med at læse min beretnin vil det måske være godt hvis 
du starter med at få et kort indblik, nogle fakta, om min tid i psykose.
Men hvis du hellere vil tage en rejse i oplevelsen om hvordan det hele 
eskalerede kan du springe frem til “Skizofreni - Historien og psykosen”.

Jonas Strandgaard

Når din virkelighedssans forsvinder og audiohallucinationer samt visuelle 
hallucinationer tager over. Når angsten føles i hele kroppen og 
vrangforestillinger bliver ét med dig selv, så starter psykosen. Jeg vil her 
beskrive med ord hvordan de psykoser jeg har haft føles. Min første psykose 
varede 8 måneder. Det var værst til at starte med. De første par måneder, hvor 
hallucinationerne var meget kraftige, men gennem hele forløbet var jeg 
utroligt angst. Jeg hørte stemmer, der råbte at jeg skulle tage mit eget liv. 
Skære tungen ud, så jeg ikke kunne brokke mig. Kaste mig selv ud foran 
busser og lastbiler eller snitte mine håndled over. Jeg havde aldrig prøvet det 
før, altså at være psykotisk.

Paranoid Skizofreni Oplevelsen

Stemmerne:

Stemmerne var altid hankøn. De sagde ting såsom; Du er grim, Du er dum 
osv. Men senere tiltog det og stemmen blev mere alvorlig og barsk i sine 
udtalelser. Stemmen, der som regel lød som mig selv eller bestyreren på 
gården, begyndte at sige ting som; at jeg skulle kaste mig ud foran en bil eller 
som eksempel at jeg skulle skære halsen over på mig selv.
Nogle gange blev jeg ræd for at stemmen skulle overtage mig, så jeg stoppede 
helt med at snakke. Når det var rigtig slemt så stoppede jeg helt min 
vejrtrækning. Dette gjorde jeg nogle gange helt til jeg blev lilla og næsten 
besvimede. 

2

INDHOLD

1. Intro             

       s 2-6

2. Historien & Psykosen                                              
s 7-19

3. Hvordan var det at være indlagt?                                 
s 20-28

4. Familiens & Vennernes Støtte                                                                
s 29-34

5. Dagbogen

       s 35-87

6. Efterskrift

       s 88-90

Intro 
 s 9

Historien & Psykosen 
 s 14

Hvordan var det at være indlagt? 
 s 27

Hvad har hjulpet mig til den anden side? 
 s 32

Familiens & Vennernes Støtte 
 s 36

Dagbogen 
 s 42

Efterskrift 
 s 95

6



MIN VERDEN

Min Verden.

Navnene i denne bog er alle fiktive. Men historien, 
Dagbogsnotaterne, er alle virkelige. 
Illustrationerne er alle tegnet af kunstneren 
Katrine Fokdal.

7




