Det er tilladt at le
Med ”Epilepsi comix” prøver Dansk Epilepsiforening i al beskedenhed at ændre
mediebilledet en lille smule. Epilepsi optræder sjældent i fiction. Og i de film og bøger,
hvor epilepsi optræder, er det som regel i en forvrænget udgave, hvor det sættes i
forbindelse med uligevægtige skurke. Det gør Dansk Epilepsiforening nu noget ved.
Så det er med glæde og ægte fornøjelse, at jeg kan præsentere ”Epilepsi comix.”
Nogle vil måske sige: ”Så sjovt er det ikke at have epilepsi.” Nej, det er rigtigt. Vi ved
fra dagligdagen i foreningen og fra talrige undersøgelser, at personer med epilepsi fx
oplever angst og isolation som problemer, der er lige så store som generne ved de
epileptiske anfald, ligesom epilepsien hos mange følges af psykosociale problemer.
Undersøgelser har også vist at uvidenhed og fordomme om epilepsi trives, fordi epilepsi
er et usynligt handicap. ”Epilepsi comix” bringer epilepsi frem i lyset på en måde, der
forhåbentlig kan pille ved opfattelsen af epilepsi – både hos dem, der har lidelsen tæt
inde på livet, og hos dem, der stort set intet kender til den.
Der er nok også nogen, der vil sige: ”Sådan ser den slags epilepsi slet ikke ud”. Det er
også rigtigt. Med tegneserien har vi valgt humor og selvironi til at fortælle om epilepsi,
så alt er sagt med et glimt i øjet, og der er ikke tale om en illustreret informationspjece
eller lærebog.
”Epilepsi comix” siger også noget vigtigt om personer med epilepsi: De har humor og
selvironi, ligesom alle andre. Så det er tilladt at le og have det sjovt, når man taler med
nogen om epilepsi.
Jeg vil takke Thierry Capezzone for hans farverige tegninger, der viser, at epilepsiens
farve ikke er grå, og for hans evne til at vise personer med epilepsi i humoristiske
situationer uden at gøre dem til grin. Man kan godt le og være kilde til morskab, selvom
man har epilepsi, men det er rigtigt, når folk siger: Epilepsi er ikke den rene spøg.
Lone Nørager Kristensen
Landsformand

kære venner

kære venner, jeg
vil gerne. . .

kære venner. . .

. . . jeg vil
gerne have. . .

det er sidste gang, jeg holder foredrag for
dansk epilepsi forening!
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værs’go’, her kan i sidde
godt.

børn
forstyrrer
jer ikke, vel?
nej, nej, nej, han er
bare så sød!

må jeg låne ham
lidt?

pas nu på med din epilepsi, skat

dikke dikke dik!

epilepsi? har hun
epilepsi??

hendes arm kan lige
pludselig bevæge sig
ukontrolleret

ja, det er hvad
man kalder partiel
epilepsi,
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ga ga ga

g. . .

go go

hvad?

iiihh

ggg. . .

ggg. . .

ggg. . .

ih hi hi

ihhh

mit barn!

gøh?

ggg. . .

hvor er han??
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musik og epilepsi
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Det her ku’ godt gå hen at blive en meget
kort eller en meget lang aften.

8

ja, gud?

det dur bare ikke. . .

amor!

hvordan vil du få æg, hvis hanen slet
ikke kan li’ høns?

gør noget ved det!

det skal jeg nok,
gud

gør hanen interesseret
i høns!
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hvad skal vi,
amor?

hi hi

jeg skal ramme hanen
for at gøre ham
forelsket i hønsene

?

amor, kan du forklare mig det?

men, det er pga
min epilepsi!
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og hvordan
tror du, vi
vil få æg
nu??

hr sørensen, operationen
gik godt, vi kunne studere
de elektriske signaler i din
hjerne mht. din epilepsi . . .

. . . vi er ikke helt færdige med at
studere din hjerne, så derfor
lader vi ELEKTRODERNE sidde
til du kommer igen
om 15 dage.

men er det ikke farligt at
elektroderne bare sidder
sådan og stritter?

men jeg vil alligevel
anbefale dig at tage en hat
på, for et syns skyld.

haha, nej, de elektriske signaler, som
kommer fra din hjerne er for svage til
at skade nogen.

??
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?

hvad er der sket med
din bil?

det ved jeg ikke. den vil ikke
starte, der er måske ingen
strøm på?

men?

hvad . . ?
.

prøv lige at starte
bilen igen.

værsgo! det er altid godt at
bruge sit hoved i alle situationer.
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i aften stikker vi
af, hæ hæ hæ

en ting, jeg ikke
forstår. . .

. . .hvorfor har vi taget ham
den ePILEPTISKE med? Han
vil forsinke os!

tværtimod,
bare vent. . .
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nu sker det,
he he he

ha ha, var det ikke
en go’ idé at tage
ham med?

??

idéen var god nok, men hvem
har tegnet flugtplanen??

genialt!
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Goddag, peter. Kommer du for at hente
din epilepsi medicin? Lamictal?

vi har fået noget kopimedicin,
som hedder lamicol. det fungerer
ligeså godt. .

ja, har du
fået det?

. . og det er meget
billigere

er der ikke nogen bivirkninger?

jeg har lige været på apoteket og
istedet for det, jeg plejer at få,
fik jeg kopimedicin. og det var
meget billigere!
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nej, nej, du kan roligt
tage dem.

jeg har hørt i
radioen at
kopimedicin er
ligeså godt som
original
præparatet.

1 . dag

2 . dag

lad os give kopien
en chance.

1 . uge

2 . uge
skat, vil du køre mig
hen på apoteket?

øhhhh, jeg vil gerne snakke
med dig om kopimedicin og
deres bivirkninger!
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blomster til min smukke,
køber jeg uden at mukke.

?

kære blomsterhandler,
til min UDKÅRnE skal jeg
have den flotteste buket!

jeg har den
her, men den
er ikke let.

en buket blomster,
jeg dig ville gi’

hvem mon det kan være?

??
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men det er
ikke nemt, når man
har epilepsi. .

vent at se, he he

hvad laver du? hvorfor putter
du fisk i vores badekar?

det var en go’ idé med
alle de epileptiske fisk. . .

det er ligesom at
få en jacuzzi!
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som i sikkert ved, er
disse hunde meget
sjældne. . .

jeg kan se, du har
haft epilepsi i 5 år

der er en lang
ventetid!

disse hunde er meget imponerende.
de kan mærke og føle et epilepsi
anfald før det opstår.

ja, det stemmer.

det er meget
praktisk.

jeg skriver dig op til
en epilepsi hund . . .
det er
det .

. . . og du vil høre fra os,
så snart vi har én.
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giv mig alt, hvad du har i kassen!!

lad det gå lidt tjept ellers
sky. . .

gammel kending, han lider af
epilepsi og får tit absencer
under røverier . . . det er en nem
kunde.

30

det er bare dejligt at
være baby.

?
?

hvad sker
der?

hee! det er
sjovt!

jubii!!!!
er du sikker på, at
din epilepsi ikke
påvirker babyerne??

ggggg!!!

yahooo!!!
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der står her på spillet: videospil
kan fremprovokere epileptiske
anfald pga hurtigt blinkende lys
i selve spillet.
din mor og mig er ikke så
glade for at du spiller.

haha. . . årh hvad?det er ikke
farligt!

jeg vil BEVISE, at man ikke
kan få anfald af spillet.

nå, der skete jo ikke noget
med mig. . . se selv. . . ??

mor?

32

far??

NGGG. . .
NGG

hver gang du får det lys i
øjnene, får du et epileptisk
anfald. vi er nødt til at
gøre noget ved det,

NGGG. . .
NGG

jeg tror, jeg
har løsningen. . .
vi skal bare have
la. . .

. . .NGGG. . .
NGG
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det var en
strålende ide,
min skat!
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kan du ikke kende mig??

god
eftermiddag,
mette!

lars? det er ikke
rigtigt. hvor har
du været de
sidste 30 år?

ja. jeg får en gang i mellem nogle
alvorlige krampeanfald, de kommer
som lyn fra en klar himmel. Hvordan
går det med dig?

jeg har rejst meget
men for et par år siden
fik jeg epilepsi, så
jeg har besluttet mig
FOR at komme tilbage
til vores by.
epilepsi?

jeg har været enke i mange år og har
måttet passe gården alene. men jeg kan
godt huske vi to var kærester.

...

hehe!!

hehe. det var de gode gamle dage. kan
du huske vores lege i laden??
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det var vores favorit
væg.

fnisss, jeg kan
godt huske, vi var
frække.

og ved du hvad. . . når jeg
ser dig nu, tænker jeg
lige. . .

det føles som
om, det var i
går.

aj lars, vi er
blevet for
gamle til
det.

hvad sker der
laaaarss???
haaaa. . .

hvad. . ?
.?

epilepsi. . .
anfald. . .

hehe, lars,
din lille gris!

åh ja, åh ja!!
jaja!
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ggggg!!

hehe det var bedre
end for 30 år siden.
kom og besøg mig
igen snart og giv
mig lidt mere af
din
epilepsi!

CETTE HISTOIRE EST LIBREMENT INSPIRÉE PAR LES BDS COQUINES ET DÉDIÉE À dANY!!
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jeg er helt enig.

hmmm ?? ;)
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skriver du stadigvæk
med hende, der har
epilepsi?
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yep!

hvem ringer du til, skat?

hallo, træffer jeg
per eller bente?

jeg ringer til
dansk epilepsiforening.

et øjeblik,
jeg stiller om.

hej Per, det er thierry. jeg har
de nye sider til vores album. jeg
sender dem til dig, når jeg har
scannet dem ind.
fint, jeg
glæder mig
til at se
dem.

hvem var det?
det var thierry, og jeg
tror, at hans tegninger
om epilepsi bliver
forsinket. . .
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se min nye flotte
tatoo!

jeg har også én
her på min ankel.

NÅ, SÅ DU HAR IKKE
SET TATOVERINGEN
PÅ MIN RYG

har du nogen
tatoveringer,
jens?

wauw!

det kan i godt, men i skal vide,
at han har epilepsi.

kan vi ikke få
adressen på din
tatovør?

ggg. . .
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den er
flottere
end din.

ja, masser!

hva’ sker der?

din far?
wilhelm tell?

min far skal ramme æblet
ovenpå mit hovede med
en pil.

du skal da ikke ryste af skræk,
din far er verdens
bedste skytte!

jo, men har har også
epilepsi!
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De har
spurgt
efter mig,
monsignor?

hent straks arkitekten!

jeg vil have et flot tårn foran
mit palads.

byg mig det
flotteste
tårn!

hmm, fint!

byg dette tårn til mig!
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prøv lige at
se. . .

vi har fulgt tegningerne
til punkt og prikke, monsignor.
vi forstår bare ingenting. . .

sig mig lige,
arkitekt, hvordan
går det med deres
epilepsi?

hmmmmm. . .

pisa

43

Ved et årsskifte er det almindeligt at se både
frem og tilbage. Blev det forgangne år sådan,
som vi forventede, eller formede det sig ganske
anderledes?

Det år, der nu er gået, blev på mange måder ganske
usædvanligt for vort land.
Vi i Danmark er stolte af vort land og af, hvad
danskere i nutid og fortid har bedrevet,
selvom vi gerne forsøger at lægge lidt ironisk
afstand til vores selvbegejstring.

Kunne vi lægge det gamle års begivenheder bag os, eller
viste det sig, at de forplantede sig ind i det nye, at de
blot var en optakt til nye begivenheder? For sådan er det
selvfølgelig: Ethvert år bærer i sig både en begyndelse
og en fortsættelse. Intet brud er totalt, intet nyt er
uden rødder.

Vi er slet ikke kede af at gøre os bemærket som nation
og modtager med glæde ros og opmærksomhed, og vi er
ikke uvant med at blive holdt frem som et godt eksempel;
men pludselig at blive genstand for ophidselse og vrede
er ikke noget, vi er vant til, endsige forventer.

Ethvert land, ethvert folk er præget af sin
kultur og sin historie. Det præg bærer
ethvert menneske med sig, hvad enten han eller
hun forbliver hjemme eller rejser ud i verden,
måske for at slå sig ned et helt nyt sted.

Dér, på det nye sted, måske i en helt anden verdensdel, vil
den tilrejsende møde et nyt land og et andet samfund,
betinget af netop det lands beliggenhed og historie,
dets kultur og dets skikke. Også det land og den
befolkning, som modtager de tilrejste, vil få helt
nye oplevelser at
forholde sig til.
er det bare mig eller
er nytårstalen i år
noget rystet?

nej, jeg kender kameramanden,
han har epilepsi.
Det har vi
her i Danmark
også måttet
erfare.
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Gud Bevare
Danmark

sig mig lige
klaus . . .

Du er ikke en flot fyr, og du har
epilepsi. Men pigerne er vilde med
dig. Hvordan kan det være?

det er takket være min
epilepsi . . .

jeg. . .

GGG

??

hvad??

klaus? hvad
sker der??

ggg

Se, Klaus
laver sit
dansenummer
igen. . .

wow

g

gg

han er så sej!
fedt!!

jeg vil også have
epilepsi!!

klaus!

klaus!

44

klaus!

??

hey, er det dig,
der har epilepsi?

jeg synes, du skal forlade
byen og aldrig nogensinde
komme tilbage!

JEG KAN IKKE LI’ DEM,
SOM HAR EPILEPSi.

det er diskrimination.
ud med dig, jeg venter på
dig ude på gaden. . .

kom, det er vist bedst,
at vi gemmer os.
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du har ret. . .

kom nu, din epileptiker!
ingen freaks i min by!
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JEG SYNES, DER regner kugler.
det bliver ikke i morgen de
epileptiske forlader
byen.

det var dumt at udfordre
netop ham til duel!
tsk tsk
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Epilepsi
Epilepsi er en samling symptomer, der viser sig ved spontane, gentagne og ensartede
anfald. Anfaldene opstår på grund af en pludselig, forbigående forstyrrelse i hjernen.
Der er mange forskellige former for anfald alt efter hvor i hjernen den ekstraordinære
aktivitet foregår.
Anfaldene kan fx være ubehag, sanseforstyrrelser, dele af kroppen stivner, ryk i en
legemsdel eller kramper i hele kroppen. Hvis anfaldet kun påvirker afgrænsede dele af
hjernen, er personen helt eller delvist ved bevidsthed, mens personen er uden
bevidsthed, hvis anfaldet påvirker hele hjernen.
Nogle anfald kan fremprovokeres af fx lysglimt, søvnmangel, stress, alkohol eller
hormonelle forandringer.
Op mod 55.000 danskere har epilepsi. Mindst 12.000 af dem bliver aldrig helt anfaldsfri.
En del, som har haft epilepsi i flere år, oplever større eller mindre indlæringsvanskeligheder, problemer med hukommelsen eller andre psykosociale vanskeligheder.

Dansk Epilepsiforening
Dansk Epilepsiforening varetager interesserne for børn og voksne med epilepsi samt
deres pårørende. Vi arbejder for, at personer med epilepsi får den bedste behandling
og begrænses mindst muligt i deres levevilkår.
Hjørnestene i Dansk Epilepsiforenings arbejde er politisk arbejde, information,
rådgivning, kurser, støtte og opbygning af netværk.

Kongensgade 68
5000 Odense C
Tlf. 66 11 90 91
epilepsi@epilepsiforeningen.dk
www.epilepsiforeningen.dk

