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Når alt vitterlig er muligt
At skrive en bog med øjnene er lidt af en præstation, og at skrive to må
betegnes som højst udsædvanligt. Ikke desto mindre er det, hvad den totalt
lammede ALS‐ramte Arne Lykke Larsen har gjort. Hans bog nummer to, Alt er
Muligt, er i handelen den 8. december.
I 2009 udkom Arne Lykke Larsens første bog, Hellere dø af grin end af ALS. Den
vakte en del opsigt, da den viste, at et liv med den frygtede sygdom ALS, der
gradvist lammer patienten totalt, ikke nødvendigvis behøver at betyde et
sørgeligt liv, men derimod godt kan udmønte sig i et liv fyldt med optimisme og
humor. Bogen blev skrevet i takt med, at Arne Lykke Larsen mistede mere og
mere af sin bevægelighed, og til sidst i skriveprocessen var det kun via en
øjenstyret computer, at han kunne meddele sig til omverdenen. Nu har han så begået endnu en bog, naturligvis også
kun ved hjælp af blink med øjnene, og denne gang ønsker den livsglade forfatter at vise, at alt er muligt, selvom man
er afhængig af en kørestol og hjælp 24 timer i døgnet. Alt er Muligt er da også blevet titlen på de 33 sandfærdige
historier om at leve med Amyotrofisk Lateral Sclerose, og de udkommer den 8. december på Skriveforlaget.
Rejser og retssag
”Når jeg er sammen med mine ALS‐venner, sidder vi jo ikke og græder og vores ulykke! Nej, vi pjatter og griner og
planlægger vores næste rejse eller vores næste projekt, ligesom når alle andre mennesker er sammen privat,” skriver
Arne Lykke Larsen på bagsiden af Alt er Muligt, og i bogen fører han bevis for, det er sandt ved at beskrive de mange
rejser, han er på, til fx Finland, Estland og Tjekkiet.
Ud over rejser tager Arne Lykke Larsen også på bogmesse, til fodbold, holder foredrag ved hjælp af en computer, der
oversætter hans blink med øjnene til syntetisk tale, passer sit arbejde som lektor i teoretisk fysik på Syddansk
Universitet i Odense og meget meget andet.
”Jeg er så "almindelig", at jeg også kan få en retssag på halsen,” siger han og henviser til en episode, hvor en hjælper
lagde sag an mod ham.
Hændelsen er naturligvis beskrevet i Alt er Muligt i den muntre ironiske tone, der kendetegner Arne Lykke Larsen og
er med til at understrege, at han på trods af ALS er alt andet end et ulykkeligt menneske – og vel det bedste bevis på,
at alt vitterlig er muligt i denne verden.

Der vil i forbindelse med udgivelsen af Alt er Muligt blive afholdt Release Party i Muskelsvindfondens
hovedkvarter, Kongsvang Allé 23, 8000 Århus C, torsdag den 8. december klokken 13, hvor også pressen er
velkomne. Kontakt til forfatteren kan i øvrigt ske via e‐mail til arne.lykke.larsen@mail.tele.dk.
Et udsnit af et af Arne Lykke Larsens foredrag kan ses på http://www.youtube.com/watch?v=lw3Uw803D3k.
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