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OCD er omdrejningspunkt i romanen "Vingebarn"
Af STIG ANDERSEN
Redaktør, OCD-nyt

Line Sølvhøj Johansson debuterede i juni måned som romanforfatter med bogen "Vingebarn",
som blandt andet har OCD som
omdrejningspunkt.
Line Sølvhøj Johansson har en
baggrund som journalist og
fortæller, at romanen er et resultat
af en række interviews og et stort
researcharbejde, hvor hensigten
har været at videreformidle de
livstragedier, vi helst ikke taler om,
og som netop udgør den empiri,
der ligger til grund for romanen.
Forfatteren kendte ikke til OCD, før
hun skrev bogen og fortæller, at
hun ikke anede, hvilken fængslende magt angst og tvangstanker har,
og hvor isoleret en tilværelse det
kan medføre.
Hun understreger, at ”Vingebarn”
er en fiktiv historie, men at den
afspejler den viden, hun tilegnede
sig i forbindelse med skrivningen.
Bogen er udgivet på Forfatterskabet.dk og kan købes på saxo.com,
hvor du også kan læse anmeldelser
af den.

Uddrag af "Vingebarn"
”Jeg vaskede hænder 20 gange efterfølgende, før jeg var sikker
på, at jeg havde gjort det helt ens med begge hænder. Jeg spyttede
i håndvasken 12 gange, og jeg havde lyst til at stikke en finger i
halsen for at få det hele ud. Jeg havde det elendigt, og jeg var rædselsslagen for, at vi kunne blive smittet med den dødelige salmonella
eller fugleinfluenza. Jeg var overbevist om, at det var navlestrengen.
Vi spiste simpelthen den ufødte kylling med alt, hvad den havde med
sig, sammen med den klamme navlestreng, der havde overført alt fra
hønen til kyllingen!
Det hele røg videre til os, og jeg fik kvalme af at tænke på, hvor mange æg jeg havde spist i mit
liv – hvor mange blødkogte æg med et skvulpende, udsplattet kyllingefoster, der var landet i
maven på mig! Jeg endte med at kaste op. Om aftenen, da jeg lå i sengen, prøvede jeg at finde
ud af, om høns kunne få kræft. Det kunne de godt.”

Uddrag af anmeldelse på saxo.com
”Og det må nok siges at være faktisk første gang nogensinde, at jeg hører nogen beskrive tvangstanker på en
måde, der virkelig rammer plet – i hvert fald i forhold til min oplevelse. At læse Grys tanker omkring ”hvis du
ikke gør det her og det her, så vil de (familien) dø, og det vil være din skyld”, følelsen af at have vasket den ene
hånd mere end den anden og det at gøre noget 10 eller 12 gange – men aldrig 11- får det helt til at stikke i
maven på mig, fordi det bare rammer plet.
Hvis man ikke selv har været igennem det, så forstår man det ikke, og så lyder det helt tosset – og det er det
også – men når man står i det og har de tanker og lever med dem dagligt over en længere periode, så fylder
det bare SÅ meget. Derfor har bogen været så relevant for mig at læse, for jeg sad pludselig over for en tur ned
ad mindernes allé (vi leger lige, at det udtryk findes på dansk) på den meget ubehagelige måde – men faktisk
også på den rigtigt positive.
For det minder mig jo også om den sejr, det har været at overkomme det, og det gjorde jeg jo heldigvis 100%,
og det var virkeligt en sejr, som jeg heller ikke skal glemme. Beskrivelsen af tvangstankerne, det kæmpe kaos,
som hovedet er fyldt med, og den konstante angst er utroligt god og rammende. Det er en af de ting, som
litteratur som dette kan gøre.”

Støt OCD-foreningen med et gavebidrag
Forholdsvis nye regler fra SKAT betyder, at vi skal
modtage 100 gaver á minimum 200 kr. om året
for at bevare fradragsretten for gavegivere, retten
til at modtage midler fra Tips- og Lottopuljer, som
udgør ca. en 1/3 af foreningens indtægter, samt
momskompensation m.m.
Det er ikke et krav, at de 200 kr. skal indbetales
samlet, så hvis du allerede har givet os en gave på
f.eks. 50 kr. og giver os yderligere 150 kr. inden
udgangen af året, tæller det som 1 gave.
Jo flere, der støtter arbejdet med OCD-sagen, desto
større effekt vil vores indsats få. Vi har mange
aktiviteter i gang såvel på landsplan som lokalt,
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som kommer børn, unge og voksne med OCD samt
pårørende til gode.
Når du støtter OCD-foreningen, kan du trække dit
bidrag fra i skat op til 14.500 kr./år. Hvis du vil have
fradrag, har vi derfor brug for dit CPR-nummer – så
skal vi nok sørge for at give SKAT besked.
Bidrag kan indsættes på Reg. 1551 konto nr.
16634751 eller indbetales via vores webshop, som
der er link til på ocd-foreningen.dk.
På forhånd 1000, 1000 tak!
Bestyrelsen, OCD-foreningen
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