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Sammendrag

Fagfeltet «litteratur og medisin» har de seneste tiårene fått økende interesse, som et bidrag til  

legers humanistiske kompetanse i den medisinske praksis gjennom tekst og metode. I denne 

oppgaven tar jeg for meg hvordan psykose er beskrevet i et utvalg av skjønnlitterære tekster 

og reflekterer så over hvilken lærdom helsepersonell kan hente fra slike tekster. Jeg har tatt 

utgangspunkt i tekstene «Dobbeltgjengeren» (1846) av Fjodor Dostojevskij, «Det gule 

tapetet» (1892) av Charlotte Perkins Gilman og «Glassklokken» (1963) av Sylvia Plath. Etter 

min mening er det mye lærdom å hente ut i fra disse tekstene. Klare symptomer på psykiatrisk 

sykdom foreligger og er godt beskrevet fra pasientens perspektiv. I forhold til faglitteraturen 

tilbyr de skjønnlitterære fremstillingene av sykdom et mer helhetlig bilde av pasientens 

opplevelse. Skjønnlitteraturen kan dermed, trolig og forhåpentligvis, bidra til legers innsikt og 

empati for pasienten når det kommer til psykiatrisk lidelse. 



Forord

Det er flere grunner til at jeg valgte å skrive denne oppgaven. Delvis synes jeg psykose som 

fenomen er interessant i seg selv. Hvordan kan hjernen frembringe bisarre 

bevissthetstilstander som er så troverdige at en person oppfatter slike illusjoner som 

virkelighet. Vi er vant til å kunne stole på de sanseinntrykkene vi får. Vi tar det for gitt at den 

informasjonen som sanseapparatet vårt mottar og hjernen prosesserer er holdbar. Dersom 

denne basale antakelsen plutselig ikke holdt mål lenger, er det i seg selv skremmende. Noen 

har hallusinasjoner, men er klar over at de ikke er reelle, og er derfor ikke psykotiske. Andre 

står fast ved at deres opplevelse er den riktige, uansett om alle rundt dem mener noe annet. 

Jeg tror at skjønnlitteraturen kan gi oss viktig innsikt og lærdom når det gjelder psykiatrisk 

lidelse på et annet nivå enn det lærebøker og faglitteraturen kan. Psykiatrien skiller seg fra 

resten av medisinen ved at det er få objektive funn eller biologiske markører som kan gi oss 

diagnosen, og både i diagnostikk og i behandlingsøyemed blir samtalen mellom legen og 

pasienten spesielt viktig. Evne til å kunne sette seg inn i pasientens situasjon er viktig for å 

kunne etablere en allianse med pasienten, og dermed få tilgang til og mulighet for det 

samarbeidet som er nødvendig for å kunne utøve helsehjelp. Min personlige erfaring er at i 

forhold til kunnskap om og forståelse av psykiatrisk sykdom,  har jeg hatt et stort utbytte av 

skjønnlitteratur, men også annen kunst. Litteraturen lar deg være med fra innsiden,  med på 

opplevelsene og selv få en følelse av hvordan det er. Der lærebøkene skriver om sykdom i 

sinnet på en objektiv måte, fra en «frisk» persons perspektiv, og med ord som en frisk person 

kan ha vansker med å relatere seg til, lar de skjønnlitterære forfatterene deg selv føle på 

kaoset og tankekjøret. Det kan gi et glimt av hvordan en psykose virkelig oppleves.
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In Plaster

I shall never get out of this! There are two of me now:

The new absolutely white person and the old yellow one,

And the white person is certainly 

the superior one. 

                            Fra «In Plaster»,  Sylvia Plath, «The Collected Poems» 1961

Two Sisters of Persephone

Two girls there are: within the house

One sits; the other, without.

Daylong a duet of shade and light

Plays between these. 

       Fra «Two Sisters of Persephone», Sylvia Plath, «The Colossus and Other Poems» 1962



Innledning

Ved enkelte medisinske utdanninger ble litteratur introdusert som en del av studiene i 1972. I 

dag finnes det flere steder egne institutt for medisinsk humaniora hvor litteratur og medisin er 

blitt et eget fagområde. Bruk av litterære metoder og tekster skal lære studentene og legene å 

lytte til pasientens fortelling samt å  bedre oppfattelsen av sykdommen og behandlingen fra 

pasientens perspektiv. Tradisjonell naturvitenskap dominerer i medisinen, men i de siste årene 

har leger også begynt å se mot humaniora etter ny kunnskap. Gjennom lesning av 

skjønnlitterære tekster kan deskriptiv kunnskap kompletteres med emosjonell forståelse, slik 

at en kan følge pasienten gjennom sykdommen med empati, respekt og omsorg (1). 

I artikkelen «Legen, skjønnlitteraturen og den psykiatriske pasienten» fra 2005 skriver 

Høyersten at «Det ubevisste, det irrasjonelle og det gåtefulle ved den menneskelige eksistens 

og dens avveier er et felles anliggende for litteraturen og psykopatologien». Og videre 

«Grenseområdene mellom sykt og normalt er ofte gjenstand for særlig interesse. 

Skjønnlitteraturen representerer en overskridende psykologi i forhold til de gjengse 

vitenskapelige kategorier og avgrensninger» (2). 

Også andre former for kunst kan bidra med økt og annen innsikt i psykiatrisk sykdom. Går du 

gjennom Vincent Van Goghs (1853 – 1890) malerier utstilt på museet i Amsterdam, kan du 

følge malerens ulike perioder, og det er åpenbart både i fargevalg, komposisjon og stemningen 

i bildene når han har hatt tungsinn og når han har vært oppstemt. Ikke minst er bildene fra de 

lette periodene langt flere, han hadde da en enorm produksjon i forhold til perioder med 

depresjon da han ofte ikke malte i det hele tatt. 

Helt siden oldtiden har det eksistert en forbindelse mellom kunsten og psykiatrien. Greske 

tenkere lanserte konseptet om «gale kunstnere», kunstnere som var besatt en slags 

«gudommelig galskap». Platon (428 – 348 f. Kr.) skrev i «Phaedrus» (360 f. Kr.) om poetenes 

«gudommelige raseri», og Aristoteles (284 – 322 f. Kr.) beskrev det melankolske geniet som 

via ensomhet og tristesse produserte orginale verker. I renessansen ble lignende meninger om 

kunst og galskap videreført av den italienske legen og filosofen Ficino (1433 - 1499) og andre 

humanister. Å bli kalt gal som kunstner og poet ble oppfattet som en kompliment. Den 

britiske poeten og dramatikeren Michael Dreyton (1563 - 1631) skrev i en hyllest til 

dramatikeren Kit Marlowe: «For that fine madness still he did retain, Which rightly should 

possess a poet's brain». Også William Shakespeare (1564 - 1616) så en forbindelse mellom 



kunst og galskap og skrev blant annet i «En midtsommernatts drøm»  (ca 1590) at «the 

lunatick, the lover and the poet are of imagination all compact». En annen britisk poet, John 

Dreyden (1631 - 1700), skrev: «Great wits are sure to madness near allied, And thin 

partitiones do their bounds divine». John Evelyn (1620 - 1706) skrev i sin dagbok etter å ha 

vært på besøk i Bethlem Royal Hospital, at forfattere skulle være gale. De som var det led 

nemlig av «cacoethes scribendi» - skrivekløe. Også på attenhundretallet var kunst og psykiatri 

i oppmerksomheten. Den italienske kriminologen Cesare Lombroso (1835 - 1909) publiserte i 

1880 en artikkel der han beskev tretten trekk av «art of the insane» . Senere ga han ut boken 

«The Man of Genius» (1889) hvor han argumenterer for at kunstnerisk genialitet er forbundet 

med en form for arvelig galskap. Han satte også igang en samling av «psykiatrisk kunst» (3 

og 4). 

Det er ingen tvil om at innen psykiatriens historie har faglitteraturen og skjønnlitteraturen 

påvirket hverandre i sterk grad. Sigmund Freud (1856 - 1939) utviklet psykoanalysen som 

senere fikk avgjørende betydning for den videre utviklingen innen klinisk psykologi og 

psykiatri. Han akrediterte forfatterene som de første til å ha utforsket «det ubevisste» og slik 

ha bidratt til utviklingen av psykoanalysen (2). 

Freuds teorier har hatt en stor påvirkning på kunst og litteratur, men Freud var også påvirket 

av kunst og særlig av skjønnlitteraturen. Han henviser og siterer flere steder i sine utredninger 

til blant annet «Faust», «Hamlet», og selvfølgelig «Kong Ødipus». Freud skrev: «Works of art 

do exercise a powerfull effekt on me, espesially those of literature and sculpture, less often of 

painting. This has occationed me, when I have been contemplainting such things,  to spend a 

long time before them trying to apprehend them in my own way, i.e., to explain to myself 

what their effect is due to. Whenever I cannot do this, as for instance with music, I am almost 

incapable of obtaining any pleasure. Some rationalistic or perhaps analytic turn of mind in me 

rebels against being moved by a thing without knowing why I am thus affected and what it is 

that affects me» (4). 

Også i nyere tid i Norge har interessen for feltet medisin og litteratur fått mer 

oppmerksomhet. Tidsskrift for Den norske legeforening har de siste ti årene publisert flere 

artikler på området. Skårderud har i 2009 en artikkel der han omtaler selvskading i 

skjønnlitteraturen illustrert ved utdrag og eksempler. (5) 

Vaglum har en artikkel fra 2003 som gjennomgår psykoseprodromer i Gunvor Hofmos liv og 

diktning (6). Der peker han på mulige prodromalsymptomer og psykosesymptomer både fra 

dagboknotater hun skrev og ut fra tolkning av diktene hennes. I avslutningen skriver han at 



det er mye å lære av dikene «...som hører hjemme i enhver undervisning om prodromalfasen». 

Han påpeker at han ikke ser på diktene i seg selv som symptomer på psykiatrisk lidelse, men 

reiser også spørsmålet om hennes sykdom kan ha virket «..ytterligere forløsende på hennes 

dikteriske potensial». Avslutningsvis antyder han også at disse diktene kan lære oss noe vi kan 

anvende i møte med pasienter som har opplevd oppløsning, desperasjon og fortvilelse. (6)

I en artikkel fra 2007 tar Bondevik opp hysteridiagnosen i Norge på 1800-tallet, hvor også 

beskrivelser fra norske diktere som Henrik Ibsen (1828 – 1906), Bjørnstjerne Bjørnson (1832 

- 1910) og Amalie Skram (1846 - 1905) belyses. Her belyses også hysteri som en medisinsk 

og kulturell «kvinnelig» konstruksjon, og hun påpeker at det ble nedgang i utberedelsen 

ettersom kvinnefrigjøringen i samfunnet gikk sin gang (7).

Det finnes utallige skjønnlitterære tekster som omfavner temaet «psykose». Fra gamle 

klassikere som Anton Tsjekhovs «The black monk», Shakespeares Macbeth, Hamlet og King 

Lear, Gogols «En gal manns dagbok» til samtidens «Psychosis 04:48» av Sarah Kane og 

Beate Grimsruds «En dåre fri». 

I metodedelen i oppgaven gjør jeg rede for hvordan jeg har funnet litteratur og hvordan jeg 

har valgt ut skjønnlitterære tekster. Jeg vil deretter gjøre rede for psykosebegrepet slik det er 

forstått igjennom historien og i samtidig faglitteratur, før jeg analyserer de enkelte 

skjønnlitterære tekstene. 

Metoder

Valg av tekster. 

Jeg har forsøkt å finne tekster som kunne illustrere ulike former for psykose på ulike måter. 

Tekstene er fra ulike deler av verden, i tid og sted. Dette kan kanskje bidra til å vise at 

psykose som sykdom og fenomen har eksistert lenge, og har artet seg ganske likt gjennom 

historien. I tillegg kan en få et inntrykk av hvordan oppfattelsen av lidelsen i samtiden og i 

samfunnet er i stadig endring. 

Noen av tekstene kjente jeg til fra før og det var kanskje noe av grunnen til at jeg ønsket å 

skrive denne oppgaven. Jeg fikk forslag til tekster av venner, familie, veileder og kollegaer. 

De tre tekstene jeg satt igjen med illustrerer etter min mening ulike former for psykose. De er 



alle skrevet i jeg-perspektiv. Jeg leste igjennom tekstene og valgte utdrag som etter min 

mening illustrerer psykiatriske symptomer og andre aspekter knyttet til psykiatrisk lidelse som 

jeg mener vi kan ta lærdom av. Jeg forsøkte så å knytte opp utdragene til relatert faglitteratur.  

Jeg har også gjort egne tolkninger rundt noen av utdragene, samt lest analyser av hvordan 

andre har tolket de ulike tekstene. 

Jeg søkte også på internett for å finne mer stoff om de tekstene jeg hadde valgt og om 

psykiatri i skjønnlitteraturen, særlig New York Universitys Literature, Arts and Medicine 

Database (litmed.med.nyu.edu), men også andre. Jeg søkte også via Helsebiblioteket, særlig 

for å finne artikler om psykiatri i skjønnlitteraturen og stoff til «fagsiden» av oppgaven. 

I tillegg lånte jeg aktuelle bøker på biblioteket, bøker om forfatterene og om psykiatriens 

historie. 

Jeg har også brukt fagbøker i psykiatri og diagnosesystemet ICD 10 i forhold til faglige 

grunnbegreper og de diagnostiske kriteriene som brukes i Norge i dag. 

De tre tekstene jeg har valgt ut er «Dobbeltgjengeren» (1846) av Dostojevskij, «The Yellow 

wallpaper» (1892) av Charlotte Perkins Gilman og  «Glassklokken»  (1963) av Silvia Plath. 

Psykosebegrepet

Psykose er et begrep som gir assosiasjoner i ulike retninger. Ordet har sin opprinnelse fra 

gresk, «psyke» som betyr sinn eller sjel og «osis» som betyr en unormal tilstand – altså en 

slags unormal tilstand for sinnet. 

Psykosebegrepet i historisk perspektiv 

Mine fremstillinger her er i stor grad basert på Roy Porter «Madness – a very brief 

introduction» (3). 

Psykosebegrepet har også endret seg gjennom historien, og tidspunktet tekstene er skrevet på 

kan også sees i lys av dette. Roy Porter skriver i boken «Madness» at galskap antagelig har 

eksistert like lenge som menneskeheten. Arkeologer har funnet hodeskaller fra ca 5000 år 

f.Kr. med hull i, som en antar var laget for å slippe ut onde ånder. I tidlige religiøse myter og 

fabler ble galskap sett på som straff eller skjebne. I oldtiden så man på psykisk syke som 

besatt av onde ånder og en forsøkte på ulike måter å utdrive disse. Men Hippokrates (460-377 



f. Kr.) innlemmet «galskap» som en del av den natulige, jordiske medisinen. Han beskrev 

psykiske lidelser som post-partum psykoser og toksisk-infeksiøse psykoser. Han uttalte også 

om epilepsi, som til da var blitt sett på som «den hellige sykdom» - at han ikke kunne finne 

noe overnaturlig med den, men mente at den kun var en vanlig sykdom som rammet hjernen. 

Han skrev i «On the Sacred Disease» fra ca 400 før Kr.: «Men ought to know that from the 

brain, and from the brain only, arise our pleasures, joys, laughter, and jests, as well as our 

sorrows, pains, griefs and tears. ... Is is the same thing which makes us mad or delirious, 

inspires us with dread and fear, whether by night or by day, brings sleeplessness, inopportune 

mistakes, aimless anxieties, absentmindedness, and acts that are contrary to habit». 

De mest fullstendige, tidlige kliniske beskrivelsene av psykisk sykdom ble gjort av Galen, 

Aretaeus av Cappadocia, i det andre århundret i sin «On the Causes and Signs of Diseases». 

Han beskrev melankoli og depresjon på den ene siden, med mani som en motpol, begge med 

psykose som potensial i alvorlige tilfeller. Beskrivelsene hans er tett opptil dem vi har av de 

aktuelle lidelsene i dag, og han har fått annerkjennelse for å være den første som beskrev det 

vi i dag kaller bipolar lidelse (3). 

I den kristne tro mente man at den Hellige ånd og djevelen kjempet om sjelen til et menneske.  

Symptomer på denne kampen kunne være angst, fortvilelse eller tankeforstyrrelser. De gale 

ble pleiet i religiøse hus flere steder. I bibelen er det beskrevet hvordan Jesus drev ut onde 

ånder av «besatte» mennesker. I Matteus-evangeliet (kap.12 vers 43-45) står det: «Når den 

urene ånd er faret ut av et menneske, går den gjennom tørre steder og søker hvile, men finner 

den ikke. Da sier den: Jeg vil vende tilbake til mitt hus, som jeg for ut av. Og når den kommer 

dit, finner den det ledig og feid og pyntet. Så går den bort og tar med syv andre ånder, verre 

enn den selv, og de går inn og bor der, og det siste blir verre med det mennesket enn det 

første» (8). Motstand mot de religiøse forklaringsmodellene ble etterhvert utviklet, særlig fra 

medisinere. I deler av middelalderen var «de gale» en naturlig del av samfunnet som 

fascinerte menneskene, men ble utover i opplysningstiden utstøtt og avgrenset til «noe 

hinsidig» (9).  På syttenhundretallet ble sinnet virkelig satt i høysetet fra filosofisk hold. Rene 

Descartes mente at fornuften alene ikke kunne redde menneskeheten fra å drukne i uvitenhet, 

forvirring og feil. Han bygget sine teorier på det ene han kunne være sikker på «Cogito ergo 

sum» - jeg tenker, altså eksisterer jeg. Han satte også likhetstegn mellom sjelen og sinnet, og 

mente at epifysen formidlet forbindelsen mellom kropp og sinn. Senere mente Thomas 

Hobbes og John Locke at alle ideer er basert på sanseinntrykk. Sinnet starter som et blankt ark 

og blir så farget og formet av erfaringer en gjør seg. Om gale mennesker skrev Locke i «An 

Essay Concerning Human Understanding»: «Mad Men put wrong Ideas together, and so make 



wrong Propositions, but argue and reason right from them; But Idiots make very few or no 

Propositions, but argue and reason scarse at all» (3). Lockes tanker dannet etterhvert basisen 

for en ny sekulær og psykologisk tilnærmelse for å forstå galskap. Blant filosofene på 

syttenhundretallet ble galskap i økende grad sett på som noe irrasjonelt i sinnet, og ikke 

forbundet med demoner (3). Selve ordet «psykose» ble først tatt i bruk i 1845 av Ernst von 

Feutchersleben (1806 - 1849), en Østerriksk lege, filosof og poet, som et alternativ til vanvidd 

og mani. Ordet ble brukt for å skjeldne mellom sykdommer som ble ansett for å være sykdom 

i sinnet, fra nevroser som man mente stammet fra sykdom i nervesystemet. 

Psykosebegrepet i dagens medisinske faglitteratur 

Forutsetningen for å anvende psykosebegrepet i medisinen i dag er at det foreligger såkalte 

positive psykotiske symptomer. Slike symptomer er vrangforestillinger, hallusinasjoner og 

tankeforstyrrelser. Realitetsbrist er sentralt. Virkelighetsoppfattelsen er feilaktig. Den 

psykotiske forstår ikke at hans oppfattelse er i uoverensstemmelse med omgivelsenes og har 

dermed heller ingen følelse av å være syk eller trenge behandling. Realitetsbristen kan bli 

omfattende, og den psykotiske kan ha bisarr adferd og gjøre ting han ikke forstår rekkevidden 

av, i værste fall ting som er til skade for han selv eller andre. I norsk lov ansees den som er 

psykotisk i gjerningsøyeblikket som utilregnelig og står ikke strafferettslig ansvarlig for sine 

handlinger (10, s. 186-187).

Etiologi

Psykose kan ha mange og ulike årsaker. Man betegner den ofte for primær eller funksjonell 

når psykosen ikke har noen kjent organisk årsak eller skyldes inntak av substanser som kan 

utløse psykose. Eksempler er lidelser som schizofreni, bipolar lidelse eller alvorlig depresjon 

(10).

Psykose kan også være organisk betinget eller sekundær til ulike toksiske påvirkninger av 

hjernen.  Organiske psykoser kan sees ved patologiske prosesser i hjernen som tumor, 

Alzheimers demens, MS og ved elektrolyttforstyrrelser eller hypoglykemi. Psykoaktive 

stoffer kan også forårsake psykose (10).



Hallusinasjoner

Hallusinasjoner beskrives ofte som sanseopplevelse uten at det er noen ytre stimuli av 

sanseorganet (10). Dette kalles også sansebedrag. Alle fem sanser kan involveres. Auditive 

hallusinasjoner er vanligst. Oftest hører en da stemmer i hodet som kan kommentere 

personens handlinger eller komme med befalinger. Ved visuelle hallusinasjoner ser ting som 

ikke er til stede. Slike synshallusinasjoner er vanligst ved organiske lidelser. Hallusinasjoner 

kan også oppleves i forhold til berøring, lukt eller smak. Det kan også oppstå mer komplekse 

opplevelser der de ulike sansekvaliteter glir over i hverandre. Den syke kan leve seg helt inn i 

sin psykotiske virkelighet og basere sin adferd på de falske sanseinntrykkene. Noen ganger 

kan reell stimuli oppleves forsteket eller endret av den syke. Det kan føles smertefullt å dusje, 

eller at farger og former i omgivelse endres. 

Vrangforestillinger

Vrangforestillinger kan defineres som forestillinger som strider mot den gjengse oppfatning 

av hva som er virkelig, sant eller riktig. Ofte er forestillingene emosjonelt ladet. De lar seg 

ikke korrigere ved logikk eller fornuft. Vrangforestillingene kan være av somatisk art, hvor en 

er overbevist om å lide av en alvorlig  eller dødelig sykdom uten at dette er tilfelle. Ved 

nihilistiske vrangforestillinger tror en at noe grusomt vil skje, som jordens undergang. En 

vanlig form for vrangforestilling er «influens», der pasienten mener han blir kontrollert eller 

påvirket utenfra, at tanker settes inn i hodet på en eller at tankene blir kringkastet. (10) 

Selvhenføring er en psykotisk reaksjonsmåte der en tenderer til å mene at det som skjer rundt 

en har forbindelse med en selv. Noe selvhenføring er vanlig, og forekommer tidvis hos de 

fleste, men selvhenføring som glir over i forfølgesesideer og paranoia der en mener seg utsatt 

for komplotter eller føler seg overvåket er patologisk. Vrangforestillingene kan deles i 

stemningskongruente og stemningsinkongruente. Stemningskongruente vrangforestillinger er 

i tråd med sinnsstemningen, eksempelvis vrangforestillinger om økonomisk ruin hos 

deprimerte og megalomane forestillinger hos maniske. Stemningsinkongruente 

vrangforestillinger er vrangforestillinger som ikke er relatert til den affektive tilstanden. (10)

Tankeforstyrrelser

Tankeforstyrrelser er, som det fremgår av ordet, forstyrrelser i tenkningen. Det sees ofte hos 



psykotiske. Det kan vise seg som usammenhengende, såkalt inkoherent tale. Tempoet i talen 

kan også endres. Typisk er talen hurtig ved mani, og treg, nesten «frosset» ved alvorlig 

psykotisk depresjon. Assosiasjonsgraden kan også være forstyrret, og er typisk sterkt forøkt 

ved manisk psykose. Pasienter med tankeforstyrrelser kan oppleve at tankene «forsvinner», 

såkalt tanketyveri. Schizofrene pasienter kan ofte ha sin egne private språklige logikk og kan 

danne nye ord, såkalte neologismer.(10) 

Det er glidende overganger, og det er vanskelig, om ikke umulig å sette en grense for akkurat 

hvor en subjektiv opplevelse tipper over i psykose. Flere av tekstene jeg har jobbet med 

illustrerer akkurat det, og jeg mener at skjønnlitteraturen i stor grad kan bidra her. Vi kan 

identifisere oss med karakterene og følelsene deres. Adferd som vil være tegn på sykdom hos 

en person, kan være vanlig og normalt for en annen. Psykiatrisk sykdom blir dermed også 

kanskje mer relativ en andre lidelser. Er en syk dersom en endrer stemningsleie og adferd 

kraftig utifra det som er vanlig for en selv, men innenfor rammer som vil aksepteres for en 

som ikke kjenner en? Den franske vitenskapsmannen, filosofen og forfatteren Blaise Pascal 

sa: «Menneskene er i sitt vesen så gale at det ikke å være gal bare er en annen form for 

galskap». Til syvende og sist er galskap eller hva som defineres som «unormalt» er i stor grad 

kulturavhengig. Det påvirkes både av verdigrunnlag og ulike politiske agendaer. Enkelte 

kriterier virker likevel å holde stand gjennom historie og kultur. Samtidig vil de fleste 

samfunn utpeke noen mennesker som «gale», uavhengig av strenge kliniske retningslinjer – 

det er en måte å markere de som er annerledes, avvikende og muligens farlige. I følge den 

amerikanske sosiologen Erwing Goffman er slik stigmatisering situasjonen for den som blir 

diskvalifisert fra sosial aksept (3). 

Dobbeltgjengeren – a Petersburg poem

«Man kan ikke overbevise seg om sin egen sunne fornuft ved å sperre inne sin nabo»

                                                            Fjodor Dostojevskij i «En forfatters dagbok»

Fjodor Dostojevskij var en russisk forfatter og skribent som levde på 1800tallet (1821-1881). 

Hans aller mest kjente verker er kanskje «Forbrytelse og straff» (1866), «Idioten» (1869) og 



«Brødrene Karamasov» (1880). Han har blitt sett på som en av bidragsyterne til utviklingen 

av eksistensialismen og har hatt stor påvirkningskraft på en rekke andre forfattere. Han er 

særlig kjent for sin utforskning av menneskesinnets dybder i sine verker, og da også det syke, 

sinnslidende mennesket. (13, 14)

Også på det personlige plan levde Dostojevskij et dramatisk liv. Han vokste opp som nest 

eldst av 7 søsken. Faren var lege, men også voldelig og alkoholisert. Familien bodde i 

Moskva i underetasjen i et sykehus for fattige der faren arbeidet. I nabolaget lå også et hjem 

for foreldreløse barn, en gravlund for kriminelle og et psykiatrisk sykehus. Fjodor 

Dostojevskij skal ha likt å vandre i sykehusets hage og prate med de syke og lytte til deres 

historier. Som barn utviklet han epilepsi, noe som satte preg på hans diktnig som voksen. I 

1849 ble han arrestert og fengslet for medvirkning til revolusjonær aktivitet. Han ble dømt til 

døden, men benådet på retterstedet, og i stedet dømt til straffearbeid i Sibir. Han ble senere 

deportert til Kasakstan hvor han gjorde militærtjeneste. Tilbake i Moskva har han svært dårlig 

økonomi og må rømme utenlands for å unngå gjeldsfengsel. Der utvikler han spillegalskap. 

Noen av sine største verker skriver han på denne tiden, under stort tidspress fra foreleggere 

som har gitt ham forskudd.(13) 

Det er ingen tvil om at Dostojevskijs personlige erfaringer innspirerte diktningen hans. 

«Dobbeltgjengeren» var Dostojevskijs andre roman som han skrev bare 25 år gammel. Den 

ble ikke særlig godt mottatt av samtidens kritikere. K. S. Aksakov vurderte den blant annet 

slik: «In this tale we now see not the influence of Gogol, but an imitation of him....In speaking 

of Mr. Dostojevsky´s tale The Double, one can repeat the words that his Mr. Goljadkin often 

repeats: Dear, it´s bad, bad! Dear, my case is pretty bad now! Oh, dear, so that´s the turn my 

case has taken now! Yes, indeed, it´s bad, and it´s taken a bad turn. A. A. Grigorév sa om 

romanen: «The Double in our humanly imperfect opinion, is a work that is pathological and 

terapeutic, but by no means literary: it is a story of madness, analyzed, it is true, to the 

extreme, but, nevertheless, as repulsive as a dead body»(14).

I romanen møter vi Hr. Goljadkin som jobber som titularråd i departementet i St.Petersburg. 

Der blir det ansatt en mann som er helt identisk med ham, og som etterhvert virker å være ute 

etter «vår helt»- den originale- Hr. Goljadkin.

Mesteparten av handlingen fortelles utenfra, av en tilsynelatende objektiv fortellerstemme, 

avløst av lange monologer og tankerekker av «vår helt» Hr. Goljadkin. En stund kan man lure 

på om  dobbeltgjengeren er virkelig eller om det er et utrykk for Goljadkins fantasi? De andre 

karakterene i boken erkjenner ham jo som reell, men deres reaksjoner sees jo også gjennom 



Goljadkins øyne. 

Helt i begynnelsen av boken oppsøker Goljadkin legen sin, men klarer aldri helt å fortelle hva 

som plager han, og går derfra igjen uten egentlig å ha formidlet noe. Han antyder til dels at 

han føler seg dårlig behandlet av diverse mennesker rundt seg. Det er tydelig at Goljadkin 

føler seg ukomfortabel, og opptrinnet kan tolkes som utrykk for paranoid beredskap. Uansett 

forstår man at jeg-personen fornemmer at noe er galt, uten helt å klare, eller ville, sette 

fingeren på hva. En ting som gjør at man tidlig forstår at Goljadkin ikke opptrer etter 

samfunnets normer er på oppførselen til menneskene rundt ham, og da særlig Petruschka, 

tjeneren hans. 

Helt fra første kapittel får leseren en følelse av at noe ikke stemmer. Goljadkins objektive 

adferd beskrives av fortelleren som nervøs, han «farer sammen» uten noen klar grunn, og man 

lurer på hva som egentlig foregår. Han har leid seg en ekvipasje for dagen, noe det er opplagt 

at menneskene rundt han synes er upassende, og som Goljadkin stadig forsvarer for seg selv 

at han har gjort. På veien, vi vet ikke helt hvor han skal, møter han avdelingsjefen i 

departementet der han jobber - Andrej Filippovitsj. 

«Hr. Goljadkin forstår at Andrej Filippovitsj kjenner ham, at han betraktes  

med stor oppmerksomhet, at det er umulig å søke skjul, og han rødmer til  

opp over ørene.

«Skal jeg hilse eller ikke hilse? Gi meg til kjenne eller la være?» grunner  

vår helt i ubeskrivelig sjelekval. «Late kanskje som om det slett ikke er meg,  

men en annen som ligner meg på en prikk, som om det slett ikke er meg det  

dreier seg om? Nei, det er ikke meg, absolutt ikke, basta!» mumler hr.  

Goljadkin og løfter hatten for Andrej Filippovitsj, stirrende ham stivt inn i  

ansiktet. «Det er ikke meg,» gjentar han med stor anstrengelse, «jeg er ikke  

jeg, jeg er ikke meg selv, nå altså ---.»

Drosjen har imidlertid passert kalesjen; den overordnedes magiske blikk  

taper sin kraft.

«Hvor dum jeg var; hvorfor ikke gi seg til kjenne?» tenker han. «Skulle  

bare ha vært frekk, dristig på en fin måte: «Ja, Andrej Filippovitsj, sånn og  

sånn, jeg er også innbudt til diner, ikke annet.» Plutselig lammer en  



fryktelig tanke hr. Goljadkin: han er blamert! Blodet stiger ham til hodet,  

han rynker brynene og kaster et truende, knusende blikk på vognhjørnet  

ovenfor, et blikk ødeleggende og forvandlende hans fiender til aske. Endelig  

trekker han etter en plutselig innskytelse i snoren, som er festet til kuskens  

albu, lar vognen holde. Derpå gir han ordre til å vende om til Liteinaja. Hr.  

Goljadkin føler nemlig trang til straks – muligvis til nervenes beroligelse –  

å gi sin lege, Kristian Ivanovitsj, et par meget interessante meddelelser.»

Hr. Goljadkin skammer seg åpenbart over å møte sin overordnede i denne settingen. I stedet 

for å konfrontere problemet, velger han å unngå det hele, ved å late som at han ikke er seg 

selv. Han forsøker kanskje mest av alt å unngå sine egne vanskelige følelser. Man kan tenke 

seg at dette øyeblikket i boken er roten til det som senere utvikler seg til en psykose der den 

imagniære dobbeltgjengeren er sentral. Han bestemmer seg her for at det er en annen, en som 

er prikk lik ham, som står ansvarlig for de følelsene han ikke orker å stå inne for selv. Ved å la 

Goljadkin oppsøke legen sin her, lar Dostojevskij oss også få et hint om at noe er galt. 

Utdraget viser også mye av hovedpersonens karakter gjennom boken. Han framstår med en 

del sosial angst. Det er i særlig i forbindelse med sosiale situasjoner at han sliter med å opptre 

adekvat. Han har vansker med å ta avgjørelser, og de stadige argumentasjonene han har med 

seg selv resulterer ofte i selvmotsigende adferd. 

Som i hele Dostojevskijs tidlige forfatterskap er «selvet» et viktig tema i Dobbeltgjengeren. 

Følelsen av det selvet som fremstilles her er flytende og fragmentert og uten klare grenser. 

Dostojevskij tar i bruk tekstmessige finesser for å illustrere Goljadkins stadig mer oppløste 

«selv». Lange indre monologer og tankerekker utgjør store deler av boken. Noen steder 

snakker hr. Goljadkin i førsteperson, «Men hva er det? Er jeg da virkelig blitt gal?», andre 

steder i annenperson, «Hør nu, vis at du har fast karakter – til en viss grad ihvertfall.», andre 

steder i dialog mellom første og annen person «En fast karakter, hva er det? Kan vi to tale om 

fast karakter, Jakob Petrovitsj?», noen steder i tredjeperson, «se Goljadkin derborte, han er en 

kjeltring. Innlat Dem ikke med ham. Forveksle ham ikke med den annen Goljadkin; det er en 

hedersmann, godhjertet, beskjeden, aldri ondsinnet». Det å prate med seg selv kan alene være 

et utrykk for et fragmentert sinn – hvem snakker og hvem lytter?(15) Vel så sannsynlig kan 

utdragene være eksempler på at hr. Goljadkin er hørselshallusinert og hører kommenterende 

stemmer. 



Slik jeg ser det er Dobbeltgjengeren mest av alt en beskrivelse av en mann som blir psykotisk. 

Klassiske symptomer som hallusinasjoner, vrangforestillinger, frie assosiasjoner, 

tankeforstyrrelser, raske humørendringer og usammenhengende tale er alle tilstede.  Også 

mistenksomhet og følelsen av at noen er ute etter ham, at noe ikke stemmer er fremtredende. 

Jeg syns beskrivelsen minner mest om en sammensatt, polymorf psykose, men det er også 

mange paranoide trekk tilstede. Diagnostiske kriterier for en polymorf psykose er blant annet 

at det skal være flere typer hallusinasjoner eller vrangforestillinger som varierer i type og 

intensitet fra dag til dag, eller i løpet av samme dag, og at det må være en tilsvarende 

skiftende følelsesmessig tilstand. Det kommer klart fram i romanen at hr. Goljadkin både er 

hallusinert og har vrangforestillinger.  Stemningsleiet skifter også svært raskt, fra intens 

lykkefølelse til gråt i løpet av minutter.

 

«Hele formiddagen er vår helt sterkt beskjeftiget. I Nevski-prospekt befaler  

han holdt foran Gostinyj Dvor, forlater vognen og løper, fulgt av  

Petruschka, gjennom buegangene sporenstreks bort til en gullsmed. Det er  

lett å se at hr. Goljadkin er opptatt, opptatt. Han kjøper komplett  

bordservise av sølv og et teservise for godt og vel 1500 rubler, enn videre et  

sigarettetui av en ganske egenartet og fantastisk form for samme pris samt  

et fullstendig barberstell av sølv; forhører seg om prisen på allehånde i sin  

art vel anvendelige og fikse smågjenstander og ender med løfte om bestemt  

«å se innom i morgen», eller la de utvalgte saker avhente ennu samme dag.  

Han noterer seg butikkens nummer, lytter oppmerksomt til eierens  

anstrengelser for å oppnå en forskuddsbetaling, avtaler også en slik til rette  

tid, sier plutselig farvel til den forbløffede innehaver, og skrider videre langs  

butikkrekkene, fulgt av en hel sverm av dagdrivere. Hvert øyeblikk ser han  

seg om etter Petruschka og speider samtidig etter nye utsalgsteder.  

Underveis stikker han innom et vekslerkontor og bytter sine store sedler med  

små. Han taper på det saktens, men pengene er i hvert fall vekslet, og  

lommeboken er blitt betydelig tykkere, hvilket åpenbart gleder hr. Goljadkin  

høylig. Endelig havner han i et magasin for alle slags damestoffer. Også her  

kjøpslår han om varer for et ikke like beløp, lover eieren å komme igjen,  

noterer seg butikkens nummer, og på spørsmålet om en liten  

avdragsbetaling stiller han et beløp i utsikt i rette tid. Veien går videre til  

ennu adskillige forrestninger, overalt handler han, forhører seg om prisene,  



prutter, disputerer av og til lenge med eierene, går og vender tilbake opptil  

tre ganger, kort sagt, han utfolder en sjelden aktivitet. Fra Gostinyj Dvor  

begir vår helt seg til en bekjent møbelforretning, bestiller her møbler for  

seks værelser, skjeler forelsket til et moderne og uhyre fantastisk toalettbord  

for damer i aller nyeste stil, lover kjøpmannen bestemt å la det hele avhente,  

og forlater butikken med det sedvanlige løftet om en avdragsbetaling. Han  

besøker deretter ennu flere butikker og avslutter ennu et par små  

forretninger her og der. Med ett ord: han aktivitet synes utrettelig. Til slutt  

begynner dette allikevel å kjede hr. Goljadkin selv. Han pines, Gud vet  

hvorfor, av samvittighetsnag over rene ubetydeligheter.»

Her beskrives etter min mening adferd på grensen mot det maniske. Hyperaktivitet med 

mange innkjøp er typiske trekk. Symptomer som tap av sosiale hemninger, samt svekket 

oppmerksomhetsevne og økt distraherbarhet fremkommer av teksten. I våre diagnosesystemer 

i dag kreves det at tilstanden hindrer normalt arbeid og sosial aktivitet før diagnosen mani kan 

stilles. (10, 11)

I psykodynamisk teori defineres ulike forsvarsmekanismer som beskriver hvordan det 

psykologiske forsvaret er bygget opp. Ved såkalt projeksjon overføres ubehagelige tanker og 

trekk på andre personer, ofte noen som står en nær (16). Noe projisering forekommer i alle 

sosiale grupper, det vil for eksempel fort velges syndebukker. Den kliniske betydningen av 

ordet dreier seg om å bebreide andre det en selv gjør, eller legge over på andre egne 

uaksaptable tanker eller adferd. Hr. Goljadkin kan mistenkes å konkretisere sine projeksjoner i 

dobbeltgjengeren sin (15). Vi ser at hr. Goljadkins dobbeltgjenger framstår som en motpol til 

originalen. Mens Goljadkin senior er engstelig, nervøs og har vansker sosialt, er 

dobbeltgjengeren balansert og tilpasningsdyktig. Likevel opplever Goljadkin han som sleip og 

truende, og føler seg satt i skyggen og mindreverdig i forhold. 

Hr. Goljadkin oppdager sin dobbeltgjenger for første gang etter at han har møtt opp på en stor 

fest. Han er ikke invitert, har opptrådt upassende, og blitt geleidet ydmyket ut derifra. I 

mørket og uværet på vei hjem møter han til stadighet en fremmed fotgjenger, som følger han 

helt til leiligheten der han bor. 



«Helt ute av seg selv farer vår fortellings helt inn i leiligheten, iført frakk og  

hatt piler han gjennom korridoren, men stanser ved tærskelen til sitt værelse  

som ramt av lynet. Alle hans anelser er gått i oppfyllelse. Alt hva han har  

fryktet og uttenkt på forhånd har blitt virkelighet. 

Den ukjente sitter foran ham på sengen likeledes iført frakk og hatt, svakt  

smilende, og nikker til ham med lett sammenknepne bryn. 

Hr. Goljadkin vil skrike, men får ikke en lyd frem. På en eller annen måte vil  

han protestere, men mangler kraft. Hans hår står til værs. Sanseløs av 

redsel synker han om på en stol. Han har også grunn nok. Hr. Goljadkin ser  

nu klart hvem den nattlige gjest er.

Hans nye gjest i nattens mulm og mørke er ingen annen enn ham selv, en  

annen hr. Goljadkin, som imidlertid ligner ham i ett og alt; kort sagt, det  

man i allminnelighet kaller en dobbeltgjenger.»

I dette avsnittet syns jeg Dostojevskij illustrerer godt hvor skremmende en psykose kan føles 

for den det rammer. Selv om teksten er skrevet i forteller-perspektiv, beskrives også hr. 

Goljadkins følelser og reaksjoner. Det er lett å forstå angsten hans, den er velbegrunnet. 

Opplevelsene er for ham høyst reelle, og selv om  leseren senere vet at denne 

dobbelgjengeren kun eksisterer i vår helts hode, så lar Dostojevskij oss her enda være i tvil, 

og gjør det enkelt for oss å identifisere oss med hovedpersonen. Alle ville blitt vettskremte 

dersom de kom hjem og traff en person identisk med en selv, det er en normalreaksjon. Det er 

selve sanseinntrykkene som er sykelige. 

Myter om dobbeltgjengere fantes allerede i antikken, både i stammesamfunn, men også i mer 

avanserte kulturer som den greske, romerske og egyptiske. Fenomenet der en tror at en har en 

slik dobbeltgjenger ble først beskrevet i fag-psykiatrisk sammenheng som «the syndrome of 

subjective doubles» av Christodoulou i 1978, som en underkategori av det han kalte 

«Delusional misidentification syndrome» (17). De andre fenomenene i gruppen var Capgras 

syndrom der en tror at ektefellen, et familiemedlem etc. er byttet ut med en identisk, men 

falsk versjon, Fregolis syndrom der en tror at flere ulike mennesker egentlig er samme person 

i ulike «forkledninger» og «Intermetamorphosis» der en tror at mennesker bytter identitet med 

hverandre, men beholder det samme utseende (17). Slik «selvduplikasjon» som det fortelles 



om i «Dobbeltgjengeren» er lite beskrevet i faglitteraturen, men enkelt-caser har blitt kalt  

«doubles of the self» eller «clonal pluralization of the self» i tillegg til «the syndrome of 

subjective doubles» (18).  

I artikkelen «A rare subtype of delusional misidentification: reduplicative paramnesia of the 

self – a case report», publisert i 2009, beskrives et tilfelle som kan minne om Goljadkins. En 

82 år gammel, schizofren kvinne som tror at en annen pasient, som ser akkurat ut som henne, 

og utgir seg for å være henne, går rundt i avdelingen. Tidvis mente pasienten at det var opptil 

tre personer hun kunne se inne i avdelingen som ble forvekslet med henne selv. Hun var dog 

usikker på om disse var psykologisk sett identiske med henne selv, eller om de bare var fysisk 

identiske. (18)

I romanen går Goljadkin rundt i regn og mørke og blir hjemsøkt av en ond versjon av seg selv. 

Det er til tider skremmende og nifs lesning hvor man føler redselen og angsten hans i møte 

med sin «onde tvilling». Stilmessig har boken anslag av både kriminalroman og 

skrekklitteratur. Man undrer seg over hva som foregår og hungrer etter en oppklaring. Den 

kommer i romanens avslutning.

«Halvdød av skrekk ser vår helt seg søkende omkring, og finner øyne, øyne,  

øyne, -den festlig belyste trapp er fra øverst til nederst en bølgende strøm av  

speidende, nysgjerrige, ubarmhjertige øyne.» 

Han blir geleidet inn i en vogn for å kjøres vekk.

«Ennu lenge dukker ansikter frem, -til høyre, til venstre, oppe, nede, i hver  

krok, blir etterhvert sjeldnere, og forsvinner til slutt helt. Den standhaftigeste  

av alle er hr. Goljadkins uhellbringende dobbeltgjenger. Han titter frem  

overalt, tilfreds smilende, hendene dypt nede i de grønne uniformsbukser,  

hoppende og springende, gestikulerende, fra høyre til venstre, ofte  

klamrende seg til vindusbrettet, tilkastende hr. Goljadkin fingerkyss – de  

siste – til avskjed» 

Han sovner.

«Han våkner og stirrer ut i natten. Kareten ruller videre ad ukjente veier.  

Overalt øde, tomhet, mørke skogstrekninger.



Plutselig lammes vår helt i iskold skrekk. To ildøyne funkler mot ham i  

mørket, i uhellsvanger, djevelsk glede. Hvem er det? Er det ham? Ja det er!  

Det er Kristian Ivanovitsj (legen); men – men, ikke den gamle Kristian  

Ivanovitsj, - en ny Kristian Ivanovitsj, - en skrekkinnjagende Kristian  

Ivanovitsj - - -

«Kristian Ivanovitsj. Jeg – jeg er noe for meg selv, tror jeg, - en  

ubetydelighet, Kristian Ivanovitsj, det rene ingenting,» klynker vår helt  

ydmykt skjelvende, søkende å formilde den fryktelige Kristian Ivanovitsj.

«De får fri bolig med lys, varme og betjening – for statens regning. Alt for  

stor ære for Dem!» lyder svaret, ubarmhjertig skjærende, som en 

domfellelse.

«Å min Gud, min Gud!»

Vår helt griper seg til hodet. 

Han ante det.

Nu, nu er det der, det han har ventet så lenge -  -  - »

The Yellow Wallpaper

«It is not that the women are really smaller-minded, weaker-minded, more timid and  

vacillating, but that whosoever, man or woman, lives in a small, dark place, is always  

guarded, protected, directed and restrained, will become inevidetbly narrowed and weakened  

by it. The woman is narrowed by the home, and the man is narrowed by the woman.»

                                                             Charlotte Perkins Gilman i «Women and Economics»

Charlotte Anna Perkins ble født 3. juli 1860 i Connecticut. Hun var en amerikansk forfatter, 

poet, sosiolog og feminist. Faren hennes forlot moren mens Charlotte og broren fortsatt var 



små, og de måtte, på grunn av den dårlige økonomiske situasjonen de dermed havnet i, flytte 

rundt og bo hos snille slektninger. En av dem var grandtanten Harriet Beecher Perkins som 

skrev «Onkel Toms hytte». Atten år gammel begynte Charlotte på Rhode Island School of 

Design. Hun giftet seg med Charles Walter Stetson i 1884, men ekteskapet var anspent og 

noen år senere skilte de seg, noe som var svært uvanlig på den tiden. Charlotte giftet seg 

senere med George Houghton Gilman. Hun hadde imidlertid fått en datter sammen Stetson og 

utviklet det som i dag sannsynligvis ville blitt kalt en fødselsdepresjon. I sin autobiografi 

forteller hun blant annet at hun ikke følte noen glede ved å holde barnet sitt, bare smerte. I 

1887 konsulterte  hun dr. Weir Mitchell for noe hun selv beskrev som «a severe and 

continuous nervous breakdown tending to melancholia – and beyond». Han diagnostiserte 

henne med «neurasthenia», datidens populærdiagnose og satte henne på «hvilekur». Dette er 

beskrevet i hennes mest kjente verk «Det gule tapetet» som ble ansett som en meget 

kontroveriell og provoserende tekst i samtiden. Den ble først publisert i 1892 i The New 

England Magazine, og ble tatt i mot med delte meninger. Flere sinte brev ble skrevet til  

redaktøren i magasinet, blant annet et fra en lege som skrev «The story can hardly, it would 

seem, give pleasure to any reader... such literature contains deadly peril. Should such stories 

be allowed to pass without severest censure?». Novellen ble imidlertid trykt i en rekke 

samlinger av kvinnelitteratur, amerikansk litteratur og i flere tekstbøker. Teksten fikk omtrent  

kult-status etter at den nye generasjonen kvinner på 70-tallet gjenoppdaget den. (19, 20)

Ellers er Charlotte Perkins Gilman sælig kjent for boka «Women and Economics – a Study of 

the Economic Relation Between Men and Women as a Factor in Social Evolution» (1898), en 

omfattende analyse av kvinners forhold gjennom tidene, både sosialt, politisk og økonomisk. 

(19, 20) 

«Det gule tapetet» er skrevet nærmest som dagboknotater. «Jeg-personen» er en kvinne som 

har blitt diagnostisert med «midlertidig nervøs depresjon- en mild hysterisk tendens» en mye 

brukt diagnose den gangen. Hun ble så sendt til et sommerhus med sin mann, som er lege, for 

en «hvilekur». Her skal hun tilbringe dagene med mest mulig ro og hvile og minst mulig 

stimuli. Rommet hvor kvinnen tilbringer dagene er kun møblert med en seng, men veggene er 

tapetsert med en gul, mønstrete tapet, som kvinnen, i mangel av andre inntrykk, blir stadig 

mer opptatt og oppslukt av.  

Hele teksten er skrevet fra jeg-personens perspektiv, og fokuset er på hennes egne tanker, 

følelser og opplevelser av ting. Mange lag av følelser beskrives, fra angst og sinne, til 

sarkasme og desperasjon. Først presenteres disse på en svært kontrollert og «riktig» måte fra 



datidens forventninger til en husfrue, noe som gjør at det blir en slags ironisk stil over det 

hele. Fordi hennes bevissthet endrer seg gjennom novellen, endres beskrivelsene parallelt. 

Jeg-personen glir gradvis inn i en psykose og får et desperat behov for å få revet vekk tapetet 

og frigjort «kvinnen» inni, som hun etterhvert identifiserer seg helt med. Novellen får da også 

et litt skremmende og spøkelelsesaktig preg, og den har dels blitt regnet inn under skrekk- 

litteratur sjangermessig, med økende spenning helt til siste setning. 

For hovedpersonen innebar hvilebehandlingen å være totalt sengeliggende. Hun skulle være 

totalt isolert fra familie og venner, samt verken lese, skrive, tegne, spise selv, eller i det hele 

tatt gjøre noe som helst. Forfatteren selv har uttalt at hun etter å ha forsøkt å følge denne 

behandlingen nærmest kollapset. Etter dette skrev hun novellen, hvor hun også navngir legen 

som anbefalte henne denne kuren.

I psykiatrisk praksis i dag har man gått bort fra en slik behandling, og en mener tvert i mot at 

aktivitet er viktig for å forhindre og behandle depresjon. Dessuten vet en i dag at isolasjon og 

deprivasjon fra sensorisk stimuli har vist å kunne være utløsende for psykose. Mennesker som 

skifter miljø eller utsettes for sosial isolering har større risiko for psykotisk dekompensering. 

Dette gjelder for eksempel flytninger og immigranter (10). 

Kvinnen i «Det gule tapetet» har også motforestillinger mot behandlingen hun gjennomgår, 

men føler at hun som kvinne, hustru og «ulærd» ikke har mye hun skulle ha sagt: 

«Jeg for min del er helt uenig med dem. 

 Jeg for min del tror at passende arbeid, noe med spenning og forandring,  

ville gjøre meg godt.

 Men hva skal en gjøre?

 En stund skrev jeg likevel, men jeg blir faktisk ganske utmattet av det fordi  

jeg er nødt til å gjøre det i smug. De ville nemlig reagere kraftig hvis de fikk  

vite det. Noen ganger forestiller jeg meg at hvis jeg i min nåværende tilstand  

møtte mindre motstand og i stedet fikk mer selskap og avveksling, men John  

sier at det aller værste jeg kan gjøre, er å tenke på tilstanden, og jeg må  

innrømme at jeg alltid føler meg dårlig når jeg gjør det.

 Så det skal jeg la ligge og i stedet fortelle om huset.»



I avsnittet over ser vi også at hun «kveler» sin egen tanke om hva hun mener ville gjøre henne 

godt med formaningene fra ektemannen. Den siste setningen i utdraget kan tolkes som en 

avledning av egne vanskelige følelser. Ved å flytte fokuset sitt over på omgivelsene sine, 

etterhvert tapetet spesielt, unnslipper hun disse. Ser man det slik kan setningen også markere 

den begynnende prosessen mot besettelsen av tapetet og etterhvert manifest psykose. 

I novellen kommer det etterhvert frem at kvinnen som skriver har født et barn, men at hun 

ikke klarer å være sammen med dette barnet fordi det gjør henne nervøs:

«Det er godt at Mary er så snill mot barnet. Det søte barnet!

 Men jeg kan ikke være sammen med gutten, jeg blir så nervøs av det!»

Puerperalpsykoser har ofte et depressivt preg. Dette kan vi også se hos denne kvinnen. Hun 

beskriver i teksten at hun føler seg tappet for energi, hun føler at hun ikke møter de kravene 

som stilles til henne som kone og mor, og hun forteller om dårlig samvittighet fordi hun 

mener hun burde være mer takknemlig ovenfor mannens velmenende hjelp. Hun føler seg 

utelukkende som en byrde. Hun forteller at hun gråter hele tiden. Hun skriver:

«John vet ikke hvor vondt jeg egentlig har det. Han vet at jeg ikke har noen  

grunn til å ha det vondt, og det er nok for han.

 Selvfølgelig er det bare nervøsitet. Det hviler tungt på meg at jeg ikke klarer  

noe av det som er min plikt!

 Jeg ville så gjerne være til hjelp for John, sørge for at han fikk hvile og  

hadde det godt, og så er jeg alt blitt sånn en byrde!

 Ingen ville tro meg om jeg fortalte hvordan jeg må anstrenge meg for å klare  

det lille jeg er i stand til å gjøre, kle på meg og snakke med folk og bestille  



varer.»

.......

«Jeg holdt øye med John når han ikke visste det, jeg har kommet brått inn i  

rommet noen ganger under et eller annet uskyldig påskudd, og flere ganger  

har jeg grepet han i å se på tapetet! Og Jennie også. En gang så jeg at  

Jennie tok på det. 

 Hun visste ikke at jeg var der, og da jeg spurte rolig og behersket hva hun  

gjorde, så snudde hun seg brått som om jeg hadde grepet henne i å stjele.  

Hun så sint ut og sa at jeg ikke måtte skremme henne sånn!

 Etterpå sa hun at tapetet laget flekker på alt som kom borti det. Hun fant  

gule striper på alle mine og Johns klær. Vi måtte passe bedre på!

 Det hørtes vel uskyldig ut? Men jeg vet det var mønsteret hun så på, og jeg  

er fast bestemt på at ingen andre enn jeg skal finne ut av det!

Livet er mye mer spennende nå enn før.»

 

Omtrent halvveis i novellen endres sinnsstemningen hennes – og stemningen i teksten - fra 

nedstemthet og treghet til en mer energisk, men oppløst tilstand. Kvinnen i teksten blir 

etterhvert mer mistenksom, både ovenfor mannen sin og søsteren hans. Tilstanden hennes 

bærer mer preg av redsel, forvirring og etterhvert realitetsbrist ettersom ukene går og novellen 

skrider fram. Tapetet som hun tidlig i novellen beskriver med ord som stygt, utflytende, 

glorete og frastøtende blir etterhvert «redningen» hennes, noe hun kan tenke på og holde på 

med, noe som gjør henne «frisk». Hun har nå begynt å miste grepet på realiteten og føler seg 

stadig bedre. Vi som lesere forstår at det er det motsatte som er tilfellet. 

«John er så glad for at jeg har blitt bedre! Han lo av meg her om dagen og  

sa at det lot til at jeg blomstret på tross av tapetet mitt! 

 Jeg bare lo det bort. Jeg aktet ikke å fortelle han at det var på grunn av 

tapetet, han ville bare gjøre narr av meg.»



 

Leseren får følelsen av at hun rett og slett har bukket under for kombinasjonen depresjon 

pluss isolasjon og total mangel på stimuli. Den eneste veien ut av mangelen på liv var å skape 

seg en ny virkelighet innenfor de fire gultapetserte veggene. 

Hun ligger og studerer mønsteret og nyansene i denne tapeten gjennom døgnet, i sol og 

måneskinn.

Etterhvert syns hun tapeten begynner å bevege på seg, og hun mener at hun kan skimte noe 

bak det ytterste mønsteret. Hun syns hun ser en kvinne som kryper rundt lenger bak, fanget 

inne i tapeten.

«Endelig har jeg gjort en virkelig oppdagelse.

 Jeg har passet på å følge med om kvelden flere ganger når det skifter, og nå  

har jeg funnet ut av det.

 Jo, det forreste mønsteret beveger seg virkelig – og det er ikke rart! Det er  

kvinnen bak som rister i det!

 Noen ganger tror jeg det er mange kvinner bak der, og noen ganger bare  

en, og hun kryper fort rundt og rundt, og krypingen får det til å riste.

 På de lyse stedene holder hun seg i ro, og på de mørke stedene tar hun tak i  

gitteret og rister og rister.

 Og hele tiden prøver hun å klatre ut. Men det er umulig å klatre ut av  

mønsteret, det kveler en, jeg tror det er derfor det har så mange hoder. 

 De kommer seg gjennom, og så tar mønsteret kvelertak på dem til de går  

av, og snur dem opp ned, og øynene blir hvite!»

Hun begynner så å rive av dette skrekkelige gule tapetet for å frigjøre 

kvinnen bak. 

Hun identifiserer seg stadig mer med denne fangede kvinnen, som kryper rundt inni tapetet, 



og til slutt opphører grensen mellom dem helt. De er begge blitt krypende kvinner fanget i 

det gule tapetet. 

«Jeg liker ikke engang å se ut av vinduene, der er så mange av de krypende 

kvinnene, og de kryper så fort!

 Jeg lurer på om de alle sammen kom ut av tapetet sånn som jeg?»

Her setter «jeg-personen» søkelyset mot at det er mange kvinner i hennes situasjon, og får 

leseren til å sette historien og problemstillingen i et større perspektiv. 

Teksten ender med at mannen kommer inn på rommet hennes, og finner henne krypende rundt 

i ring på gulvet langs veggen mens hun river vekk de siste bitene med tapet. 

«Hva er det med deg?» ropte han. «For Guds skyld, hva er det du gjør?»

Jeg fortsatte å krype som før mens jeg så på han over skulderen.

«Endelig har jeg sluppet ut,» sa jeg, «på tross av deg og Jane. Og jeg har  

revet av mesteparten av tapetet, så dere kan ikke få meg inn igjen»

«Hvorfor besvimte han, tro? Tenk det gjorde han, og det tvers over stien min  

langs veggen, slik at jeg hele tiden måtte kravle over han.»

I denne novellen kommer også et annet perspektiv tydelig fram -kvinnens. Teksten er skrevet i 

symbolismens epoke og mange mener den illustrerer hvordan datidens kvinner manglet 

autonomi og selvstendighet i samfunnet. Dette kunne virke uheldig på deres psykiske helse. 

Skrivestilen i teksten er på mange måter feminin og korrekt etter samtidens normer om 

hvordan en kvinne burde te seg. Det signaliseres at det er mannen hennes som bestemmer, 



også når det gjelder hennes sykdom og helse, og selv om hun er uenig med han så har hun 

ikke noe hun skulle ha sagt. «Personlig er jeg uenig med dem» skriver hun, men hun har ingen 

makt til å endre på situasjonen. Denne skrivestilen, kombinert med handlingens utvikling i 

novellen, gjør at man etterhvert opplever kvinnen både ironisk og sint på måten hun og andre 

kvinner behandles på. Utover i novellen er det klart at hun opplever mannen sin som 

overstyrende på en måte som ikke gagner henne på noen måte. I stedet for en likeverdig 

partner opplever hun mannen som en motstander som undertrykker henne som kvinne.  

Puerperal mani ble først beskrevet i 1797 av den tyske gynekologen Osiander, men post-

partum psykose ble først annerkjent som en sykdom i 1850. Forekomsten har ikke har endret 

seg siden den tid – ca 1-2 per 1000. Det er en alvorlig lidelse med tanke på prognose, og 

anslagsvis 5% gjennomfører suicid, og 4% skader eller dreper barnet sitt. Kvinner som 

tidligere har hatt psykotiske episoder eller som har bipolar lidelese eller schizofreni har økt 

risiko for post-partum psykose. Årsaksfaktorene er ikke kjent, men det antas at endret 

hormonbalanse er viktig. I tillegg mener man at manglende sosial støtte og isolasjon spiller 

inn. Også utfordringene ved den nye rollen som mor kan bidra i sykdomsutviklingen. I dag 

regnes post-partumpsykose som en meget alvorlig tilstand som krever rask utredning og 

behandling. Ofte er innleggelse i psykiatrisk avdeling nødvendig.(10) 

Glassklokken

«Dying is an art, like everything else. I do it exceptionally well. I do it so it feels like hell. I do  

it so it feels real. I guess you could say I`ve a call.»

                                                                                                  Sylvia Plath

Sylvia Plath var en amerikansk forfatter og poet som levde fra 1932 til hun tok sitt liv i 1963. 

Hun vant som første person noen sinne Pulitzer-prisen post mortem for sine «Samlede dikt» i 

1981. Hun var et begavet barn, og gav allerede som åtteåring ut sitt første dikt i en del for 

barn i Boston Herald. Hun vant flere priser, ikke bare for diktene sine, men også for maleriene 

hun malte. I 1955 leverte hun en avhandling: «The Magic Mirror: A Study of the Double in 

Two of Dostoevsky's Novels» der hun blant annet diskuterer om det litterære fenomenet 



«dobbeltgjengere» både er relatert til «contradictions in a man´s character» og til «the 

complex question of identity».(21, 22)

Flere har ment at et splittet selv- «a divided self»- preger mange av diktene hennes. Holbrook 

sa om dem: «There are... certain poems in her ouevre...which distort reality and follow such a 

sick logic that they must be declared patological. My task must be to try to demonstrate that 

these are psychotic and why: and to try to demonstrate how and why the poet fell victim to 

these tendencies».

Blant hennes mest kjente verker er diktsamlingene «The Colossus and other Poems» (1959) 

og «Ariel» (1966), samt hennes eneste roman «Glassklokken» (1963). Sylvia Plath kjempet 

med depresjoner store deler av sitt liv. Hun giftet seg med den britiske dikteren Ted Hughes i 

1956, og de fikk en datter, Frieda i 1960 og en sønn, Nicholas, i 1962. Paret hadde et turbulent 

forhold, noe som tildels er blitt tilskrevet Plaths psykiske problemer. De tok ut separasjon i 

1962. Etter hennes død var det Ted Hughes som forvaltet Silvia Plaths litterære arv. (20, 21)

«The bell jar» - «Glassklokken» - ble publisert kort tid etter hennes død. Depresjon er 

grunntemaet i verket, og som i mye av Plaths lyriske produksjon er selvmordet også her 

sentralt. «Glassklokken» er en roman, men også et semi-biografisk verk, som ligger tett opptil 

forfatterens eget liv. Plath var sommeren etter sitt første år på Smith College i New York 

gjesteskribent i et kvinnemagasin, akkurat som hovedpersonen Esther Greenwood i romanen. 

Etter dette prøvde Plath å ta livet sitt ved å innta sovepiller, og fikk etterhvert behandling i  

form av elektrosjokk, også dette er beskrevet i «Glassklokken». Men der slutten av romanen 

ender med glimt av håp for fremtiden, gjør ikke Sylvias liv det. Hun gjennomførte selvmord 

kort tid etter at romanen var ferdig skrevet og utgitt under pseudonymet Victoria Lucas. Bokas 

aller første setning er toneangivende og setter stemningen: 

«Det var en underlig, lummer sommer, den sommeren de sendte ekteparet  

Rosenberg til den elektriske stol, og jeg visste ikke hva jeg gjorde i New  

York». 

 

Alvorlig depresjon kan nå psykotiske grader der vedkommende har vrangforestillinger rundt 

egen svikt, skyld eller synd (10). Personen kan for eksempel tro hun står ansvarlig for tragiske 

hendelser i verden, eller mene at egen psykiske tilstand er et resultat av alvorlige moralsk 



forkastelige handlinger, som andre vil se på som små ubetydeligheter (10, s. 288). 

«Glassklokken» handler om en ung jente som gradvis faller dypere og dypere inn i en 

depresjon. Stemningen hele romanen gjennom er preget av melankoli, og mellom linjene føler 

man smerten, håpløsheten  og mangelen på glede og engasjement denne jenta opplever. Måten 

hun opplever livet på, og måten hun ser på fremtiden på er gjennom et «depressivt filter». Når 

boken begynner er hun i New York på et 1-mnds oppdrag for et motemagasin sammen med 12 

andre collegejenter, en stilling hun har fått på bakgrunn av en novelle hun har skrevet og fått 

publisert i bladet. Jentene blir tatt med på ulike arrangementer og fester og overøst med gaver.  

Den gleden en ville forvente ved en slik situasjon og sjanse uteblir for Esther. I stedet blir en 

kjent med en likegyldig og tiltagende apatisk og melankolsk ung kvinne. 

Motsetningsforholdet mellom den ytre handlingen i glamorøse omgivelser og Esthers mørke 

opplevelse av situasjonen gjør det irrasjonelle ved depresjonen ekstra tydelig. Det er 

tilsynelatende god grunn til å være fornøyd og å nyte livet, og hun vet det, men hun får det 

ikke til.

«Jeg visste det at var noe i veien med meg den sommeren, for jeg tenkte  

bare på ekteparet Rosenberg og på hvor dum jeg hadde vært som hadde  

kjøpt alle de ubehagelige, dyre klærne som hang slappe som fisk i skapet  

mitt, og hvordan alle de små seirene jeg så fornøyd hadde samlet opp på  

college, skrumpet inn til ingenting, som pungterte ballonger, utenfor de  

glatte fasadene av marmor og speilglass langs Madison Avenue.

 Dette skulle liksom være mitt livs sjanse.

 Jeg skulle liksom være gjenstand for misunnelse fra tusenvis av andre  

college-piker akkurat som meg over hele Amerika, som ikke ønsket annet  

enn å trippe rundt i akkurat de lakkskoene, størrelse nummer syv, som jeg  

hadde kjøpt på Bloomingdale i en lunsjpause, sammen med et svart  

lakkbelte og en svart lakkhåndvæske som passet til skoene. Og når det kom 

bilde av meg i ukebladet vi jobbet i alle tolv – jeg sto og drakk martini iført  

et knapt livstykke av imitert sølvame hektet på en stor, tykk sky av hvit tyll,  

på et eller annet Stjerneskinnstak, sammen med flere anonyme unge menn  

med helamerikansk benbygning, leid eller lånt for anledningen – ville alle  

tro at jeg hadde det aldeles storartet.



 Se hva som kan skje i dette landet, ville de si. En pike bor i en eller annen  

gudsforlatt by i nitten år, så fattig at hun ikke har råd til å kjøpe et ukeblad,  

og så får hun stipend til college og vinner en pris her og en pris der og  

ender med å styre New York som om det skulle vært hennes egen private bil.

 Det var bare det at jeg ikke styrte noe som helst, ikke engang meg selv. Jeg  

bare humpet fra hotellet mitt til jobben og til selskaper og fra selskaper til  

hotellet og tilbake til jobben som en følelsesløs trolleybus. Jeg skulle vel ha  

vært opprømt, slik som de fleste av de andre jentene, men jeg kunne ikke få  

meg til å reagere. Jeg følte meg veldig rolig og veldig tom, slik midtpunktet  

i en tornado må føle seg, der det beveger seg sløvt avsted midt inne i  

ståheien som omgir det på alle kanter.»

Her ser en tydelig hvor annerledes omgivelsene oppfatter hennes situasjon i forhold til 

hvordan hun opplever den selv. Hun vet at hun burde reagere annerledes, og er skuffet over at 

hun ikke kan nyte situasjonen. Hun annerkjenner ikke sitt eget talent eller harde arbeid lenger, 

det er blitt meningsløst for henne. Esther klarer ikke å reagere eller føle noen opprømthet eller 

glede. I stedet føler hun seg bare tom, nummen og uvirkelig, noe som er klassisk for 

depresjon. 

Kontrasten topper seg når Esther ser et bilde av seg selv i magasinet hun skrev for, mens hun 

er innlagt på psykiatrisk avdeling. 

«Fotografiet i bladet var av en pike i stroppeløs aftenkjole av noe brusende,  

hvitt stoff, som smilte fra øre til øre, med en hel flokk av gutter bak og rundt  

seg. Piken holdt et glass fullt av en gjennomsiktig drink og så ut som hun  

hadde festet blikket på noe bak meg, litt til venstre for meg. Et svakt pust  

viftet meg i nakken. Jeg snurret rundt.

 Nattsøster var kommet inn, ubemerket på sine myke gummisåler.

«Alvorlig talt,» sa hun, «er det virkelig deg?»

«Nei, det er ikke meg. Joan tar helt feil. Det er en annen.»»



Mot slutten av oppholdet i New York får Esther stadig større problemer med å mestre 

tilværelsen. 

«Men jeg ga det opp. 

De siste dagene før jeg skulle dra ble det mer og mer vanskelig å bestemme 

seg for å gjøre noe som helst. Og når jeg til slutt bestemte meg for å gjøre  

noe, som for eksempel å pakke en koffert, dro jeg bare alle de skitne, dyre  

klærne mine ut av kommoden og skapet og strødde dem rundt på stolene og  

sengen og gulvet, og så ble jeg sittende og stirre på dem fullstendig  

desorientert. Det virket som de hadde sin egen sta personlighet og nektet å  

bli vasket og lagt sammen og pakket ned.»

   ......

«Grunnen til at jeg verken hadde vasket klærne eller håret, var at det virket  

så dumt.

Jeg så dagene i året strekke seg fremover som en serie hvite, lysende bokser,  

og det som skilte boksene fra hverandre var søvnen, som en svart skygge.  

Men for meg var den lange rekken av skygger som skilte boksene fra  

hverandre plutselig brutt, og jeg kunne se dag etter dag etter dag ligge  

foran meg som en blendende hvit, bred, uendelig øde aveny.

Det virket dumt å vaske meg en dag når jeg bare kom til å vaske meg om 

igjen neste dag. 

Bare tanken på det gjorde meg trett. 

Jeg hadde lyst å gjøre alt en gang for alle å være ferdig med det.»

Disse avsnittene mener jeg illustrerer tydelige depressive symptomer. I det første ser vi klar 

ambivalens hos Esther. Hun har problemer med å klare å ta valg og å bestemme seg for hva 

hun skal gjøre i den utstrekning at selv det å pakke en koffert, noe de fleste vil mene er en 



ganske enkel oppgave, blir vanskelig. Ambivalens er et vanlig symptom ved depresjon, og 

også ved psykotiske tilstander. Den ytrer seg ved at man føler seg utsatt for motstridende 

behovs- og impulsretninger, som det blir vanskelig å forholde seg til (10, 23). Selve ordet 

stammer fra latinske «ambi» som betyr «begge sider» og  «valens» som betyr «værdi». De 

ulike «løsningene» fremstår som like gode eller dårlige. Esther fremstår også apatisk i 

utdraget. Dette er også et typisk trekk ved en alvorlig depressiv tilstand. Apati kan defineres 

som mangel på følelser, motivasjon og entusiasme. I psykologisk sammenheng brukes 

begrepet ofte om en indifferens, der en person er passiv eller likegyldig til aspeker knyttet til 

følelser, sosialt eller sjelelig liv.(10, 23)

Mot slutten av romanen introduseres symbolikken i tittelen «Glassklokken»: 

«Mor sa jeg burde være takknemlig. Hun sa at jeg hadde brukt opp nesten  

alle pengene hennes, og hvis det ikke hadde vært for fru Guinea, visste hun  

ikke hvor jeg ville ha vært. Men jeg visste hvor jeg ville ha vært. Jeg ville ha  

vært på det store statssykehuset på landet, rett ved siden av dette private  

stedet.

 Jeg visste jeg burde være takknemlig ovenfor fru Guinea, men jeg klarte  

ikke å føle noe som helst. Hvis fru Guinea hadde gitt meg en billett til  

Europa, eller en verdensomseiling, ville det vært et fett for meg, for hvor jeg  

enn satt - på et skipsdekk eller på en gatecafe i Paris eller Bangkok – ville  

jeg sitte under den samme glassklokken, omgitt av min egen sure luft.»

Esther beskriver her hvordan hun opplever seg fanget i seg selv og i sitt eget tungsinn. Det 

spiller ingen rolle hvor hun er eller hva hun gjør, uansett hvor nytt og spennende det måtte 

være - hun klarer ikke komme seg ut av denne tilstanden. Glassklokken skiller hennes indre 

verden fra den verdenen hun ser, men ikke føler seg som en del av. Esther føler seg kvalt og 

innestengt, og vil heller dø enn å leve slik. 

Kriterier i ICD 10 for å stille diagnosen «Alvorlig depressiv episode med psykotiske 

symptomer» er at det foreligger vrangforestillinger, hallusinasjoner eller depressiv stupor i 

tillegg til kravene for alvorlig depressiv episode (11, s. 120). Psykomotorisk retardasjon kan 

videreutvikles til stupor der den syke er bevisst, men det foreligger en total psykomorisk 



hemning, hvor pasienten er taus eller kun svarer på spørsmål med enkelte ord (10, s. 458). 

Er man psykotisk dersom man ser på livet sitt og verdenen rundt en på en helt annen måte enn 

omgivelsene gjør? Hvis man er ung og vellykket i andres øyne, men selv ikke klarer å finne 

glede i noe? Er man psykotisk dersom man uten «gyldig» grunn rett og slett ønsker å dø? Hvis 

man tolker uttalselser og hendelser på verst mulige måte til enhver tid? Dersom man ikke 

orker å jobbe, spise eller vaske seg fordi man ikke ser noen mening med det mer?

I ICD 10 skilles det mellom alvorlig depresjon uten psykose og alvorlig depresjon med 

psykose. For en gruppe pasienter kan dette være en stor utfordring og avklare om pasienten 

skal defineres som psykotisk eller ikke. Symptomene akumulerer gjerne i et kontinuum og 

grensene er flytende. Hvilken gruppe man havner i kan noen ganger likevel ha stor betydning 

for hvilken behandling som velges.(10) 

Diskusjon

Hva kan vi lære fra skjønnlitteraturen vs faglitteratur?

Å lese bøker er underholdende og kan gi glede. Ofte oppleves det meningsfullt, og noen 

ganger gir skjønnlitteratur verdifull, ny innsikt. Vi får en unik mulighet til utforske den indre 

verden til et bredt utvalg av individer. T. S. Eliot sa «we read many books, because we cannot 

know enough people». Gjennom bøkene blir man kjent med et menneskes indre på en måte 

som kan være vanskelig selv med dem står oss nærmest. Ved å sette igang fantasien hos 

leseren og berøre ham følelsesmessig vil en selv kunne utvikles videre og få ny inspirasjon. 

Kan romaner og lyrikk gjøre oss til bedre leger?

Studiet av disse litterære verkene viser etter min mening at svaret er ja.  Det er mye å lære om 

psykiatri fra de tre bøkene, også ting vi ikke lærer i faglitteraturen. Alle tre bøkene beskriver 

det å bli psykisk syk fra et jeg-perspektiv. Klassiske symptomer på psykose er skildret og 

beskrevet fra pasientens perspektiv. Vi får forståelse av opplevelsene og symptomene i en 

setting og kontekst som gjør at vi ser et større bilde enn det lærebøkene tilbyr. I bøkene møter 

vi mennesket i sin livssituasjon. Vi kan få kjennskap til tidligere opplevelser som har hatt 

betydning for personen og til relasjoner som påvirker ham. I «Dobbeltgjengeren» tar vi del i 

kaoset i hr. Goljadkins hode. Det er vanskelig å henge med i tankene hans, vi blir forvirret og 

etterhvert redde. Vi ser ting som vi vanskelig kan tro er sanne, men vi får kjenne på tvilen. Vi 



lærer om symptomene ved en psykose, tankeforstyrrelser, selvhenføring og hallusinasjoner, 

men vi ser dem fra innsiden, slik de oppleves. Vi er med i hr. Goljadkins liv og hverdag og får 

se hvordan sykdommen påvirker ham på hjemmebane. Dette står i motsetning til i den ytre, 

deskriptive fremstillingen faglitteraturen preges av. Mye av det samme ser vi i 

«Glassklokken». Esther kjenner ingen glede i tilværelsen, blir gradvis mer likegyldig og 

apatisk, helt til hun bryter helt sammen og bikker over i en tilstand med så fordreid 

virkelighetsoppfatning at det vil kunne defineres som psykotisk. Igjen er klassiske symptomer 

beskrevet fra den sykes perspektiv og på en mer omfattende og helhetlig måte enn i 

faglitteraturen. Grenseområdet mellom psykotisk og ikke psykotisk er på mange måter 

skildret i teksten. Der faglitteratur og diagnosesystemer lister opp nøyaktige og objektive krav 

for hvilke symptomer som må foreligge før en kaller noe psykose, utforsker romanen 

opplevelsen til et menneske som krysser denne grensen.  

«Det gule tapetet» har mange av de samme egenskapene. I tillegg har den med et perspektiv 

av hvordan den syke opplever behandlingen som var den gjeldende medisinske dengang. 

Gilman skriver i «Why I wrote the Yellow Wallpaper» (1913): «It has to my knowledge, 

saved one woman from a similar fait – so terrifying her family that they let her out to normal 

activity and she recovered. But the best result is this. Many years later I was told that the great 

specialist had admitted to friends of his that he had altered his treatment of neurasthenia since 

reading The Yellow Wallpaper. It was not intended to drive people crazy, but to save people 

from being driven crazy, and it worked» (24). Dette indikerer at skjønnlitteraturen kan øve 

påvirkning på medisinsk praksis.   

Jeg mener skjønnlitteraturen kan løfte oss som leger på flere områder: 

Innsikt

Å lese romaner med beskrivelser av psykisk sammenbrudd gir ofte en detaljert beretning om 

utviklingen av alvorlig psykisk lidelse. Det vil gi en mye bredere og sammensatt beskrivelse 

av den psykopatologiske prosess en det lærebøkene kan gi. På denne måten vil relevant 

skjønnlitteratur komplettere faglitteraturen. Vi blir med i selve opplevelsen av symptomene.  

Dessuten kan vi få større forståelse for hva de objektive symptomene vi ser springer ut ifra. Vi 

kan bli flinkere til å forstå hvor pasienten befinner seg i sitt indre og dermed bli bedre til å se 

hva slags intervensjon som er gunstig, eller mulig, på det aktuelle tidspunktet i sykdommen. 

Erkjennelse av at en psykisk syk persons virkelighetsoppfattelse er langt unna den en selv har, 



kan hjelpe oss til en mer fruktbar klinisk samtale. Lesning av skjønnlitteratur gir oss også 

mulighet til å få kunnskap om hvordan pasientens hverdag, utenfor sykehus og institusjoner, 

forløper seg. Det kan komme til nytte klinisk ved at en er mer bevisst på hva slags oppfølging 

pasienten kan ha utbytte av hjemme også. 

Fortolkning 

Vi kan øke vår kompetanse i selve den analytiske prossessen av å forstå og tolke en fortelling. 

En viktig del av legens daglige kliniske arbeid er samtalen med pasienten. Det er vesentlig å 

kunne deschifere den sykehistorien pasienten forteller slik at den gir medisinsk mening. Allan 

Beveridge skriver i sin artikkel at de teknikkene vi tar i bruk når vi analyserer en roman også 

kan anvendes i forståelsen av pasientens sykehistorie. Det kan hjelpe oss til å plukke opp 

nyanser og skjulte budskap i pasientens kommunikasjon(25). Charon skriver også om at 

litterær aktivitet hjelper legen i å utvikle sine ferdigheter innen tolkning av pasientens historie.  

Tolkningen og analyseringen av teksten kan trene oss i å se mønstre og mening i fortellinger 

som kan brukes i klinisk praksis. Disse ferdighetene kan gjøre oss bedre i intervjuteknikk, i å 

etablere allianse med pasienter og pårørende samt å stille korrekte diagnoser. Lesning setter i  

gang de mentale og kreative prosessene som er nødvendig for innlevelse og fortolkning, og vil 

kunne forsterke kompetansen vår innen empati og respekt.(1) 

Noe som kommer tydelig frem i alle de tre tekstene jeg har gått gjennom er at det kan være 

stort sprik mellom hvordan pasienten opplever egen situasjon og legger frem sin historie og 

hvordan virkeligheten er. Charon skriver at gjennom kunnskap fra «narratives», fortellinger, 

kan legen forstå pasientens sykehistorie bedre, og dermed styrke den diagnostiske 

nøyaktigheten og effektiviteten i terapien. Begrepet «narrativ kompetanse» innebærer 

forståelse av pasientens fortellinger, samt å erkjenne ens egen rolle som medforfatter(26). 

De ulike forfatterene og tekstene tar i bruk et mangfold av utrykksmåter. Lesningen kan vise 

oss at det er mange måter å ordlegge seg på og å fremstille hendelser eller symptomer på. Vi 

får innblikk i fortolkning og håndtering av symptomer og sykdom fra flere perspektiver. 

Kulturrelativisme

Vi får kjennskap til forskjellige kulturers og menneskers måter å se på sykdom og helse, liv og 



død, på. Charon skriver at litteraturen kan tilføre detaljerte og grundige utredninger om 

sykdom og død fra alle steder og blant alle folkeslag (1). Også økt kunnskap om andre 

samfunn og levesett kan en få gjennom litteraturen. Kulturelle forskjeller med tanke på syn på 

sykdom og behandling kan bli belyst innenfra. Dette kan hjelpe oss til å møte den enkelte der 

han er og finne intervensjoner i tråd med den enkeltes syn på og oppfattelse av sykdommen. 

Holisme 

Skjønnlitteraturen kan bidra med en annen form for læring enn det den faktabaserte 

faglitteratuen gjør. Beveridge skriver at en rent biovitenskaplig modell gir et begrenset syn på 

mennesket. Leger trenger en dypere forståelse for pasientene sine som favner også 

emosjonelle og eksistensielle aspekter (25). Dette er i tråd med det holistiske menneskesynet 

som medisinen preges av i dag. Vi lærer  at kropp og sinn ikke er uavhengige, og vi bør derfor 

tilnærme oss begge deler i møte med pasienter. Som leger skal vi ikke utelukkende behandle 

rene fysiske plager, men ta hånd om mennesket som helhet. Dessuten tror jeg det er 

nødvendig at vi møter pasientene både faglig profesjonelt og også på et emosjonelt nivå, for å 

oppnå tillit og allianse slik at vi kan nå best mulig fram med tiltak og råd. Høyersten skriver 

om den litterære arven at «Den representerer noe som kan utdype den felles historiske og 

medmenneskelige horisont i møte med menneskesjelen på dens underlige veier og avveier. 

(...) Dette berører hvordan leger lærer klinisk medisin og i særdeleshet hvordan 

menneskeforståelse og forståelse av psykiske lidelser utvikles og tilegnes» (2). 

Skjønnlitteraturen berører noe i det indre av oss, og det kan vi bruke i gjenkjennelsen av 

lignende følelser hos pasienten. I møte med andre kan vi bruke erfaringer fra bøker og hvilke 

følelser de utløste. 

Empati

Begrepet empati betyr direkte oversatt «innfølelse» og ble først tatt i bruk i estetikken som en 

innfallsvinkel for å forstå kunst. Det innebærer en prosess der en går inn i en annens tanker og 

følelser og forsøker å forstå disse ut fra dennes referanserammer (28). Å lese en bok gir oss en 

unik mulighet til et fullstendig innblikk i en annen persons tanke- og følelsesliv. Vi får 

muligheten til å krype inn i et annet menneskes hode og delta i dets subjektive verden. Bøker 

kan få oss til å le, gråte eller skamme oss. Kan denne innlevelsen i en annen persons pespektiv 



styrke våre empatiske evner? Jeg tror svaret på dette spørsmålet er ja.

Reidar Pedersen skrev artikkelen «Empathy development in medical education – A critical  

review. Han viser der til at det ser ut til at legers empati forkommer i løpet av utdannelsen. 

Kan litteraturen bidra som en motvekt? Vi kan få kunnskaper om følelsesmessige og 

eksistensielle aspekter som vi kan nyttiggjøre oss av i møte med pasientene. Litteraturen gir 

oss muligheten til å ta del i pasients subjektive tanker, følelser og forventninger. En kan få 

forståelse og innsikt i ulike mennesker i ulike situasjoner gjennom å se ting fra et annet 

menneskes ståsted. Skjønnlitterære verker evner å engasjere leseren mer fullstendig enn 

faglitteraturen kan, ved å mobilisere fantasien. Ved å leve oss inn i karakterens verden  kan vi 

utvikle våre empatiske evner. 

Etikk

Også vår etiske kompetanse og moralske sans kan bli utfordret av skjønnlitteraturen. Igjen er 

muligheten til å se situasjonen med andre øyne enn sine egne et nyttig verktøy for læring. Den 

etiske tilnærmingen gir oss etisk refleksjon og viser hvordan moralske dilemmaer kan løses, 

mener Beveridge, og viser til bl.a. Carlos Williams novelle «The Use of Force» der det reises 

spørsmål om det kan rettferdiggjøres med medisinske intervensjoner mot et menneskes vilje 

(25). Metodene, som ofte kalles «narrativ etikk», plasserer undersøkelsen av etiske dilemmaer 

inn i pasientens helhetlige livssituasjon. Man får en sterk og konkret fornemmelse av de 

følelser, verdier, tro og fortolkninger som utgjør opplevelsen til den syke (1).  «Narrativ 

kompetanse» hjelper legen til å bli mer oppmerksom på moralske spørsmål og til å integrere 

hensyn til tro og verdier i de medisinske rutinene(1).  

Konklusjon

Man kan hevde at lesning ikke kan erstatte erfaring. Det er selvsagt og gjelder også når det 

kommer til ren klinikk og gjenkjenning av symptomer. Det ene bør ikke utelukke det andre. 

Det er ikke lett å måle hvorvidt lesning av skjønnlitteratur gjør en til bedre leger. Studier har 

blitt gjort på litteratur- og medisinkurs ved å se på studentenes evaluering og ved bruk av 

spørreskjemaer etter endt semester. Disse har vist at studentene har fått økt forståelse for 

pasientens opplevelser, styrket evne til å forstå etiske problemer og mer selvinnsikt på klinisk 

relevante måter (1). En antar at litterær kunnskap strekker seg utover det en kan teste slik, 



blant annet ved at leseren får utviklet evnene til å tolke historier. I artikkelen «Medisin og 

litteratur – tolkning av skjønnlitterære tekster i grunnutdanningen»(29) legges det frem 

synspunkter fra veileder og studenter etter endt kurs i litteratur og medisin. Der fremkommer 

det at flere av studentene opplevde at selve prosessen med å forstå fortellingen ofte var 

viktigere enn den konklusjonen de eventuelt kom frem til. En kan også spørre seg om 

pasientene opplever noen forskjeller mellom en lege som leser skjønnlitteratur og en som ikke 

gjør det?

Ser man på lesning av skjønnlitteratur som en ekstra ressurs og en fin måte og lære om 

menneskets natur utover det basalfaglige tror jeg man både blir en bedre lege og får større 

trivsel i arbeidet.
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