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HISTORIEN OM WILLUM, Første bog: # DU # "Hjernen har ikke noget at gøre af det der står i denne bog der er ikke en skuffe der har været åbnet før, altså hele det univers er simpelthen så langt ude og det er det der
gør det så fantastisk at læse... jeg har aldrig læst noget der er så tosset og samtidigt så poetisk..." : Johan Olsen
(Biolog og forsanger i Magtens Korridorer) "Willum havde ingen arme. I en tavs verden af blinkende lamper
lå han som et blegt hylster og omsatte uhyre mængder medikamenter af forskellig observans til en række
interessante resultater i dr. Råger S.B. Heinrichs forsøgsrapporter. Willum havde gennem sin opvækst lagt
krop til eksperimenter, der stadig den dag i dag slår verden med forundring ved deres gennemførte mangel på
skyggen af betydning eller formål. Råger havde ingen ben. Det var udelukkende ham, der på dette tidspunkt
havde adgang til de journaler, der opsummerede historien om Willums mentale og legemlige udvikling.
Udelukkende Råger der kendte til denne patients virkelige oprindelse - og han kunne ikke være mere ligeglad.
Det ragede ham for det meste en papand, om hans forsøgsobjekter trivedes, og Willum var, selvom han var
hans biologiske søn, dog først og fremmest et præparat. Et præparat af prima kvalitet med fin respons og
meget få indvendinger. Råger kunne ikke skjule en kriblende stolthed for sig selv. Hans søn havde for længst
overgået selv legendariske forsøgskaniner i tolererede doser psykedelika, dette uden at vise målbare tegn på
mental ustabilitet. Måske denne følelse alene var grund nok for Råger til at gennemføre disse eksperimenter;
vi ved det ikke. Det stadige behov for bekræftelse drev Råger S.B. Heinrich i en række retninger, hvis formål
som nævnt stadig er til debat. Men, vi skal forsøge at forholde os objektivt til begivenhederne og undgå at

stoppe op ved detaljer, der alligevel kun er teorier..." Forfattere: Nikolai Troest & Mikkel Lomborg
Richard Imsland, f. 3 Denne artikel eller dette afsnit er forældet Se artiklens diskussionsside eller historik. 9.
Af Bloggens filmexpert fra Gudhjem Uptown, Jesper Rovsing Olsen: Overtegnede skribent er glad for
biografier om store personligheder, og en af de mest skattede på. Nogle årstal har faste betydninger: 1664 Den
første Matrikel, med tilføjede senere navne 1683 Hø og Græsningstaxation 1688 Nye Matrikel, men navnene
er fra ca. Foreldre. anvendt kirkebøger, folketællingslister, skifteprotokoller, tingbøger samt forskellige
personal og lokalhistoriske værker. 2. 2. Nogle årstal har faste betydninger: 1664 Den første Matrikel, med
tilføjede senere navne 1683 Hø og Græsningstaxation 1688 Nye Matrikel, men navnene er fra ca. 2. Teksten
bygger på et ældre opslagsværk og har en forældet sprogbrug Ved udarbejdelsen af slægtstavlen er bla. 1919
på håndverkerhjemmet, Stavanger, 3 gravlagt 15. Teksten bygger på et ældre opslagsværk og har en forældet
sprogbrug Ved udarbejdelsen af slægtstavlen er bla. Foruden de almindelige kirkebøger, folketællingslisten
og bøger fra Vestindien, er der indlagt andre arkivalier på hjemmesiden af forskellig slags under. 2. 1919 på
Eiganes gravlund, Stavanger. 7.

