
Feberen raser i politkerne, altså valgfeberen. Og så begynder mange af 
dem at tale i vildelse, især om sundhed. Om platformen, reformer og fæl-
lesskaber. Årsagen til den lettere hysteriske tågesnak ville en læge nok 
diagnosticere som ren og skær nervøsistet over vælgernes dom. For poli-
tikerne ved, at vi gerne vil leve et langt og sundt liv. Og det skal de sørge 
for, kræver vi. De skal bare ikke blande sig i vores måde at leve på. Det er 
lidt af et livsfarligt minefelt at bevæge sig ind i for enhver håbefuld mf’er 
- også selv om motion skulle være så sundt. Heldigvis kan de og alle os, 
der skal stemme på dem, hente lidt klar tale om sundhed i marts måneds 
Tænkepause. Måske den kan virke beroligende på de hårdest ramte ofre 
for tidens omgangssyge. 

”Jeg har altid holdt mig tilbage, når folk bad mig 
sætte ord på ‘den rigtige’ definition på sundhed, 
fordi det ikke giver mening at lede efter en sådan 
facitliste. Det fascinerer mig langt mere, hvordan vi 
ofte bruger forskellige sandhedsbegreber, og hvad 
vi gør med dem. Stræber vi efter sundhed, eller 
er det noget, vi slår de usunde i hovedet med. Og 
hvorfor mener vi, at sundhed er et privat anliggen-
de, andre skal blande sig uden om, men som det 
alligevel er fællesskabets opgave at tage sig af?” 
– Lars Thorup Larsen
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DEN 4. MARTS OPFØRER NØRREBRO TEATER TÆNKEPAUSEN LIVE. 
KOMIKER OG JOURNALIST SEBASTIAN DORSET ER VÆRT FOR MONOLOG 
OG LEVENDE TALKSHOW.  
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