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Innledning 
 

 

Jens Bjørneboe  er en av våre viktigste forfattere i etterkrigstiden. Hans forfatterskap består av 

14 romaner, 5 diktsamlinger, 6 skuespill og 7 essay samlinger. Bjørneboe ble ofte 

karakterisert som velferdsstatens dårlige samvittighet, med sin antiautoritære holdning og som 

de svakes forkjemper. I sine romaner satte han ofte spørsmålstegn ved samfunnets vedtatte 

normer og det borgerlige hykleri og ble i sin tid derfor oppfattet som både en opprører og en 

person som turte å si i fra. Hans romaner spenner vidt. Han tok for seg både dagsaktuelle 

problemstillinger som skolesystemet og fengselsvesen, samtidig som han satte søkelyset på 

historiens grusomheter. Det ondes problem ble mer og mer et gjennomgangstema i hans 

romaner, og da spesielt i trilogien om bestialitetens historie, ”Frihetens øyeblikk” (1966), 

”Kruttårnet” (1969) og ”Stillheten” (1973). Utforskningen av dette spørsmålet skulle vise seg 

å bli hans livsverk og preget han i aller høyeste grad, spesielt de 20 siste årene. Dette var 

kunstneren som mente at medlidenheten må ligge til grunn for all fruktbar skriving. 

Så vidt jeg vet er det aldri gjort en psykobiografisk studie av denne forfatteren. Det er likevel 

skrevet en del om hans psykiske helse i biografier, intervjuer, artikler og ikke minst har han 

skrevet om det selv, i selv biografien: “Med horn og hale” (Upublisert manuskript), i brev til 

venner samt i overnevnte trilogi og i dikt. Han har selv sagt i intervjuer at disse beskrivelsene 

var selvopplevde. 

Han betraktet seg selv som en manisk-depressiv person med et høyst problematisk forhold til 

alkohol. Formålet med oppgaven har vært å vurdere dette ut fra moderne diagnostiske 

kriterier. 
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Metode 
 

Mitt utgangspunkt har vært Fredrik Wandrups biografi (1984). I denne boken gjorde jeg meg 

mer kjent med Bjørneboes livsfaser. Her fant jeg de periodene i hans liv som måtte belyses 

ytterligere.  Jeg har lest hans viktigste verker, med vekt på trilogien om bestialitetens historie, 

samt dikt, essays og personlige brev. “Onkel Jens” av Sven Kærup Bjørneboe (2001), var til 

god nytte for å få et rikere inntrykk av familien Bjørneboe. I Sven Kærup Bjørneboes 

selvbiografi, “Ung mann i lang frakk” (2003), er også slekten Bjørneboe blitt beskrevet. 

Nevrolog på Ullevål sykehus, Halvdan Kierulf presenterer et lite portrett av forfatteren i 

boken, ”Hjernen og kunsten” (2001). Elsa Kvammes bok, ”Kjære Jens, Kjære Eugenio” 

(2004), er en samling av personlige brev mellom Jens Bjørneboe og skuespilleren Eugenio 

Barba. ”Touched with fire” av Kay Jamison (1993) tar for seg bipolar lidelse og kreativitet. 

Den problematiserer spesielt spørsmålet rundt hypomani og kunstnerisk produktivitet og 

fantasi. Jeg har brukt den mer som en veiledning i hvordan en bør gå fram i et 

psykobiografisk studium.  

Tone Bjørneboe, Jens Bjørneboes kone har vært til stor hjelp og jeg har hatt flere samtaler 

med henne. Hun ga meg også gode tips om hvor jeg burde lese for å få et enda rikere inntrykk 

av Jens Bjørneboe. Jeg vil også takke professor og overlege ved avdeling for 

personlighetspsykiatri på Ullevål Universitetsykehus, Sigmund Karterud, for god veiledning. 

Hovedsvakheten med oppgaven er at jeg ikke har fått tilgang til sykejournaler, legeuttalelser 

og lignende. Vi vet at Bjørneboe var innlagt flere ganger på Blåkors og en gang på Vinderen 

psykiatrisk klinikk. Grunnet tidspress fikk jeg ikke søkt om adgang til å lese igjennom 

journalene. 

Videre kan det være vanskelig å sette diagnoser på avdøde personer og jeg har prøvd å unngå 

å dra søkte slutninger. Jeg har forholdt meg til det som er beskrevet og brukt ICD-10 og delvis 

DSM- IV som diagnostiske redskaper.  Et viktig poeng er at diagnoser først og fremst stilles 

 4



for at pasienten skal kunne motta en dekkende behandling. Hensikten med å stille posthume 

diagnoser må være å få et klarere bilde av personen, og fram for alt kan det kanskje være til 

hjelp for å se en dypere sammenheng mellom liv og diktning. Fra en klinikers synsvinkel blir 

retrospektive diagnoser viktige med tanke på spørsmål om personen fikk en adekvat 

behandling. Fikk Bjørneboe den behandlingen han trengte? Kunne noe vært gjort annerledes?  

 

 Det er flere feller en kan havne i når en er på leting etter diagnoser. For det første kan vage 

utsagn eller beskrivelser, lett bli brukt til inntekt for å tilfredstille visse tileggskriterier. Og i 

de tilfellene der en finner holdepunkter som harmonerer med et kriterium, kan det være 

vanskelig å anslå graden av dette. For det tredje er det ikke alltid så enkelt å anslå tidsaspektet 

for symptomene. Var det snakk om dager, uker eller måneder om gangen? Jeg har som sagt 

prøvd å gå uten om disse fellene. Der informasjonen har vært for vag, har jeg nevnt dette. 

 

 Jeg anser det som aller viktigst å lete etter symptomer som beskriver hans indre liv, og 

beholde en viss undrende og ikke absolutt konklusiv holdning. Med andre ord har mine 

diagnoser en mer tentativ karakter. Et annet problem ved slik diagnosesetting er mangelen på 

direkte kontakt med pasienten. Man mister da den direkte observasjonen av psykomotoriske 

forandringer, mimikk, tale og lignende. På en annen side kan den anamnestiske delen være 

sterkere ved retrospektive studier, idet en kan få et mer helhetlig og grundig inntrykk av et 

helt livsløp. Dette gjelder da i stor grad hos forfattere som har presentert mye personlig 

informasjon gjennom sitt litterære virke og spesielt de som har beskrevet sine symptomer i 

stor detalj. 

Å bruke kunstneriske skildringer som referanser kan også være problematisk, så lenge man 

ikke ha fått de kommentert av forfatteren selv eller hans nærmeste. Jeg referer gjennom hele 

oppgaven til en rekke beskrivelser fra trilogien om bestialitetens historie. Jeg har i intervjuer 

og brev funnet holdepunkter for at det forekommer autentiske og selvopplevde episoder i 

disse bøkene. Spesielt i ”Samtaler med Jens Bjørneboe” redigert av Håvard Rem |(1987) 

bekrefter Bjørneboe dette. Her må en selvfølgelig være forsiktig, så en ikke tilskriver 

forfatteren fiktive trekk. Kaj Skagens bok om Jens Bjørneboe (1984) og Yngvild Risdal Otnes 

profil av forfatteren (1974), bruker skjønnlitterære beskrivelser fra disse bøkene som støtte til 

biografiske data. Halvdan Kierulf (2001) har også tillatt seg og henvise til disse tre romanene, 

når han kort presenterer Bjørneboes sykdom. Tone Bjørneboe nevnte spesielt ”Frihetens 

øyeblikk” og noen av hans dikt som fruktbare for å få et rikere inntrykk av forfatterens 

psykiske helse. Jeg har også vært forsiktig med å kommentere og analysere i stykker en rekke 
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av Bjørneboes egne skildringer. De står som oftest støtt på egne ben og taler mer enn nok for 

seg selv! 

 

 

Bjørneboes liv i korte trekk: 
 

Jens Ingvald Bjørneboe ble født i Kristiansand den 9. Oktober 1920. Han var sønn av 

skipsreder og konsul Ingvald Bjørneboe og den 20 år yngre Maja Bjørneboe. Han vokste opp i 

et velstående hjem preget av økonomisk trygghet. Familien hadde en sentral rolle i byens 

overklasse. Han hadde to eldre søsken, Ole Andreas og Eva Bjørneboe. 

Bjørneboes oppvekst er preget av mye somatisk sykdom, til dels meget alvorlige lidelser i 

lungene og i magen. Lungebetennelser, pleuritter og mage-tarm betennelser var sykdommer 

Bjørneboe gjenomgikk disse årene. Han hadde få nære venner i sin barndom og tilbrakte mye 

tid alene. Han var likevel til tider en kvikk gutt som elsket lek og moro. Han og broren Ole 

Andreas tilbragte mye tid sammen. Ole Andras viste tidlig et musikalsk talent, mens lille 

Bjørneboe var tegneren i familien. Storesøster Eva er ikke nevnt i stor grad i litteraturen. Det 

fortelles at hun var outsideren, datteren som mor glemte. (Bjørneboe, 2001) 

Bjørneboes barndom er preget av mye tristhet, ensomhet og angst. Som tretten åring forsøkte 

han for første gang å ta sitt eget liv ved henging. Det ble med forsøket, og det skulle gå lang 

tid før han prøvde igjen. 

I 1935 har han et friår fra skolen på grunn av sykdom. Han har beskrevet dette året som sitt 

første virkelige møte med bøkene. Han holdt seg mye for seg selv og trøstet seg i verdens- 

litteraturen. 

I 1936 jobber Bjørneboe som oppvaskegutt over Atlanteren på en av farens båter. 

Hans pubertet er preget av rebelske tendenser og han var langt i fra noen mønster elev på 

skolen. Han ble utvist fra flere skoler og i 1939 ble han dømt til åtte måneders betinget 

fengsel for “utukt” i Flekkefjord etter anmeldelse for seksuell omgang med en pike under den 

seksuelle lavalder. 

I 1939 dør hans far av mavesår. Etter dette tilbringer han en reise i Europa med sin mor før 

krigen trappes opp. Han tar artium i Drammen i 1940. 

Deretter starter han sine studier ved Statens Kunst og Håndverks skole og videre på Axel 

Revolds illegale institutt. I 1943 reiser han til Stockholm der han tilbringer to år som kunstner 

på Kungliga Høgskolan. Han drar tilbake til Norge i 1945 og gifter seg med tysk-fødte Lisel 
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Funk. Det neste året debuterer han på høstutstillingen i Oslo og har egen utstilling i 

Kristiansand.  

Han opplever stadig en manglende evne til å utrykke seg rent visuelt og går gradvis over til 

mer og mer skriving.  Hans første roman, Hertug Hans, ble refusert over alt. Den har senere 

blitt gitt ut. I 1950 blir hans første dikt publisert i “Ordet”. 

I årene 1950-57, jobber han på Steinerskolen. En tid han selv beskriver som en god periode. 

Han arbeider iherdig og har mange jern i ilden. I dette tidsrommet utgir han diktsamlingene: 

“Dikt” og “Ariadne” samt romanene “Før hanen galer”, “Jonas” og “Under en hårdere 

himmel”.  Bjørneboe kjenner seg utbrent etter mange års strev, og trer inn i det han senere 

betraktet som de mørkeste årene i hans liv. Han separeres etter hvert fra sin kone og begir seg 

utpå en to års reise i Mellom-Europa og Italia, fra 1957-1959.  

I perioden 1958-60, skriver han 3 nye romaner samt en rekke skriftlige arbeider for aviser og 

tidsskrifter. I 1961 gifter han seg igjen med den norske skuespilleren, Tone Tveteraas og 

flytter til Enebakk. Han får tre døtre med sin nye kone. 

Han fortsetter sin skriveprosess og gir ut flere romaner, blant annet den lystige “Uten en tråd”, 

som blir beslaglagt. Han blir senere dømt for brudd på pornografi loven. 

 I 1966 blir “Frihetens øyeblikk” gitt ut, som i ettertid er blitt betraktet som et av hans mest 

betydelige verker. Dette er første bok i trilogien om bestialitetens historie. Perioden rundt 

unnfangelsen av disse tre bøkene, er beskrevet som en tung tid, med flere sammenbrudd og 

tung drikking. ”Kruttårnet” kommer ut i 1969, og ”Stillheten” i 1973. Den siste romanen han 

skrev var “Haiene” som kom ut i 1974. Hele trilogien pluss denne siste boka tar for seg 

spørsmålet om “det ondes problem”, med referanser til verdens mørke historie.  Han er innom 

Blå Kors opp til flere ganger og er innlagt på somatisk sykehus i 1975. Han gir etter dette et 

utrykk for en optimisme, og planlegger sitt nye livsverk om frihetens historie. Han begynner 

etter hvert å skrive sin selvbiografi: ”Med horn og hale”. Den ble aldri ferdig. Den 9. mai 

1976, blir Bjørneboe funnet død i sitt hus på Veierland. Årsaken skal ha vært henging. 

 

Affektive lidelser 
I det følgende vil jeg vurdere hvorvidt Jens Bjørneboe led av affektiv lidelse og starter med å 
gjennomgå kriteriene for ICD-10 (2000). 
 
F30 Manisk episode 
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Tre alvorlighetsgrader, som alle er kjennetegnet ved hevet stemningsleie, økt fysisk og 

psykisk aktivitet.  

 Viktige symptomer: 

- Økt aktivitet, enten sosialt, i arbeid eller seksuelt 

- Taletrang 

- Tankeflukt 

- Grandiose forestillinger 

- Nedsatt søvnbehov 

- Irritabilitet, økt distraherbarhet 

 

F30.0 

 

Hypomani er en svakere grad av mani som kjennetegnes ved lett heving av stemningsleie, økt 

energi og aktivitet, og vanligvis sterk opplevelse av og fysisk og psykisk aktivitet. 

 

F30.1 Mani uten psykotiske symptomer 

 

Hevet stemningsleie ledsages av økt energi, som fører til hyperaktivitet, taletrang og redusert 

søvnbehov. Oppmerksomheten er ofte vaklende og pasienten distraheres lett. Selvfølelsen er 

ofte overdreven med tendenser til grandiositet og overoptimistiske tanker. 

 

 

F32.2 Mani med psykotiske symptomer 

 

Overdreven selvfølelse og grandiositet kan utvikles til vrangforestillinger, og irritabilitet og 

mistenksomhet til forfølgelsesideer. 

 

 

F32 Depressiv episode 

 

Depressive episoder blir delt inn i mild, moderat, alvorlig og alvorlig med psykose. Det 

forekommer tre hovedsymptomer:  

- Senket stemningsleie 

- redusert energi og aktivitetsnivå 
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- nedsatt interesse for andre ting og nedsatt evne til å glede seg over noe 

 

Tileggssymptomer:  

 

- nedsatt konsentrasjon 

- forstyrret søvn 

- nedsatt appetitt 

- dårligere selvtillit 

- skyldfølelse og verdiløshet 

- triste og pessimistiske tanker om fremtiden 

- planer om, eller utføring av selvskade eller selvmord 

 

Eventuelle somatiske symptomer: 

 

- tap av interesse og gledesløshet 

- tidlig morgen oppvåkning 

- sterkest depresjon om morgenen 

- psykomotorisk retardasjon eller agitasjon 

- uro 

- nedsatt appetitt  

- tap av libido 

 

F32.0 Mild depressiv episode 

Nedsatt stemningsleie, interesse og gledesløshet og økt trettbarhet betraktes ofte som de 

vanligste symptomene på depresjon. Det kreves minst to hovedsymptomer pluss to 

tilleggsymptomer for å stille denne diagnosen. Varighet > 2 uker 

 

F32.1 Moderat depressiv episode 

 

To hovedsymptomer pluss tre, fire tileggsymptomer. 

Varighet >2 uker 

 

F32.2 Alvorlig depressiv lidelse uten psykotiske symptomer 
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Alle tre hovedsymptomene pluss fire av de andre symptomene. Noen av disse må være 

fremtredende. I alvorlige depressive episoder viser den rammede personen betydelig 

bekymring eller agitasjon, med mindre retardasjon er et tydelig kjennetegn. Tapt selvfølelse, 

følelse av unyttighet eller skyldfølelse er ofte fremtredende, og det er en klar fare for 

selvmord i spesielt alvorlige tilfeller. Det antas at det somatiske syndromet nesten alltid er til 

stede i alvorlige depressive episoder. 

 

F32.3 Alvorlig depressiv lidelse med psykotiske episoder 

Kriteriene for F32.2 målvære oppfylt, pluss psykotiske trekk som: hallusinasjoner, 

vrangforestillinger eller depressiv stupor. 

 

F33 Tilbakevennende depressiv lidelse 

 

Gjentatte depressive episoder med depresjon som beskrevet ovenfor, uten tidligere 

uavhengige episoder med hevet stemningsleie og overaktivitet som oppfyller kriteriene for 

mani. 

 

F34.1 Dystymi 

Kronisk depresjon som ikke oppfyller kriteriene for tilbakevendende depressiv lidelse av mild 

eller moderat alvorlighetsgrad, verken i alvorlighetsgrad eller når det gjelder enkeltepisoders 

varighet, selv om kriteriene for mild depressiv episode kan ha vært oppfylt tidligere, og særlig 

ved sykdommens debut. Personer med denne lidelsen har vanligvis perioder på dager eller 

uker de beskriver seg selv som friske, men det meste av tiden(ofte i måneder om gangen) føler 

de seg trette og deprimerte. 

 

Enkelte perioder med alvorlig depressiv episode kan forekomme i tilegg. Det kan være en viss 

fluktuasjon i stemningsleiet, men personen er aldri fri for depressive symptomer mer enn noen uker. 

(Dahl et al 2003) 
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F31 Bipolar affektiv lidelse 

Lidelsen er karakterisert ved gjentatte episoder med forstyrret stemningsleie og aktivitetsnivå. 

Lidelsen består ved noen anledninger av hevet stemningsleie og økt energi og aktivitet (mani 

eller hypomani), og ved andre anledninger, av senket stemningsleie og redusert energi og 

aktivitet (depresjon). Fullstendig remisjon oppnås vanligvis mellom episoder, og fordelingen 

mellom menn og kvinner er jevnere enn i andre stemningslidelser. 

Maniske lidelser har ofte brå debut og varer i fra to uker til fire fem måneder. Depresjoner 

varer ofte lenger. Episoder av begge typer kommer ofte i etterkant av belastende livshendelser 

eller psykiske traumer, men denne typen belastning er ikke nødvendig for at diagnosen skal 

stilles. Den første episoden kan inntreffe helt fra barndom til alderdom. 

DSM-IV bruker betegnelsen Bipolar I om episoder med alvorlig depresjon og mani og bipolar 

II om alvorlig depresjon og hypomani. Episoder med substans indusert stemningsleie(direkte 

effekt av stoffmisbruk eller annet) skal ikke regnes med under BP I eller BP II. (DSM-IV) 

 

En ny undergruppe kalt BP III er de siste årene tatt i bruk hos personer med gjentatte dype depresjoner 

med typisk somatiske symptomer uten at man definitivt kan påvise maniske eller hypomane perioder. 

Hvis disse personene har førstegrads slektninger med BP I eller BP II antas depresjonene å være 

utrykk for BP III i forskningen. Den samme betegnelsen brukes om pasienter med alvorlig depresjon 

som utvikler hypomani under behandling med antidepressiva eller andre legemidler. (Dahl et al 

2003) Det er også beskrevet en blandingstilstand der pasienten har både depressive og hypomane 

trekk samtidig, f.eks en som viser tegn til ideflukt, tenker raskt og er psykomotorisk aktiv samtidig 

som han er preget av angst og fortvilelse. Det finnes også antageligvis forløpsformer hvor det bare er 

stemningsendringer i en retning, oftest dype depresjoner. ( Dahl et al 2003) 

 

Dahl et al (2003) deler de affektive lidelsene inn i 6 hovedgrupper: 

1) Bipolar lidelse 

2) Enkelte eller gjentatte depressive episoder 

3) Dystymi 

4) Tilbakevendende kortvarig depressiv lidelse 

5) Tilpasningsforstyrrelser 

6) Stemningslidelser hvor maniske eller depressive episoder skyldes biologiske effekter av 

annen sykdom, legemidler eller andre ytre tilførte biokjemisk aktive stoffer. Ved kronisk bruk 

av alkohol eller stoff kan det også oppstå forandringer i hjernens funksjon som er assosiert 

med langvarige depressive symptomer. 
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Psykisk komorbiditet forverrer både bipolar lidelse og depresjon innenfor et unipolart 

spektrum. Angst, OCD, alkoholmisbruk og personlighetsforstyrrelser er lidelser en ser hyppig 

hos pasienter med affektive lidelser. (Dahl et al 2003) 

 

Affektiv lidelse hos Jens Bjørneboe? 
 

“From early on in adolescence, Bjørneboe was the victim of severe attacks of depression; a 

deppresion that did not pass, as it does With most “normal” people, with the passing of 

adolescenece, but remained with him in more or less severe form troughout his life”. 

(Garton 1985) 

 

 

Jeg har valgt å dele opp Bjørneboes liv i fire faser: Barndom, pubertet, perioden fra 1941-56, 

og perioden fra 1956- 1976. Det foreligger mer eller mindre informasjon om de ulike delene 

av hans liv. Gjennom mitt arbeid har jeg funnet flest holdepunkter for at den tyngste perioden 

i hans liv var de siste tjue årene. Bjørneboe selv betraktet hele sitt liv som en livslang 

depresjon. Det er likevel i denne siste fasen der symptomer på psykisk lidelse kommer 

tydeligst fram. Hovedtyngden av oppgaven vil derfor være perioden fra 1956-1976, altså, de 

tjue siste årene av hans liv. 

 

”De to tingene som har preget mitt liv, var depresjonene fra jeg var tretten til en og tyve og fra 

jeg var seks og tredve til i fjor” sa Bjørneboe i 1975 i et intervju av Bjørn Gunnar Olsen i Nye 

Alle Menn (Rem 1987). I samme intervju sier han: 

”Jeg har gjort to selvmordsforsøk - Jeg lever riktig nok, men selvmordsforsøkene var av en 

slik karakter at jeg følelsesmessig betrakter de som selvmord. Første gang var jeg tretten år. 

Jeg ville strangulere meg. Jeg hadde lest hvordan det skulle gjøres, og var sikker på at jeg ikke 

kom til å feile. Men, jeg overlevde, kanskje fordi jeg ikke hadde strammet tauet hardt nok 

rundt halsen. Den andre gangen var i fjor. Jeg var ikke full eller alkohol påvirket. Jeg hadde 

arbeidet meg fram til slutten av haiene og var dødsens trett. Jeg skar over pulsåren på langs, 

og blodet sprutet i taket. Plutselig slo det meg at jeg hadde kone og tre barn, at jeg ikke hadde 

lov til å dø.  
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I hans siste intervju gjort av Haagen Ringnes for NRK, i 1976 blir han konfrontert med sitt 

åpningsitat i den pågående selvbiografien, som startet slik:” Mitt første selvmord fant sted da 

jeg var 13 år gammel.” Bjørneboe svarer: ”Det er jo klart at en 13-åring ikke går å henger seg 

uten å ha grunn til det. Jeg vil anta at jeg allerede i den alder var plaget av en såkalt manisk 

depressiv sinnsykdom - nå helt sinnsyk er jeg jo ikke. Men det depressive elementet må ha 

vært meget sterkt tilstede allerede på det tidspunkt” (Rem 1987). Her bruker Bjørneboe 

begrepet manisk depressiv sinnssykdom. Tone Bjørneboe fortalte meg at han en gang hadde 

vært innlagt på Vinderen, og blitt vurdert for manisk-deppresiv sinnslidelse. Hvilken 

konklusjon psykiaterne kom til er imedlertid ukjent. 

 

Barndom 

 

Jens Bjørneboes første 5 leveår var preget av sykdom. Han hadde flere alvorlige lunge 

betennelser, pleuritter og mage-tarm betennelser. Bjørneboe sa at han ikke husket mye fra 

barndommen, men han beskrev senere oppveksten med termer som usikkerhet, ensomhet og 

smerte. Mye tyder på at han ganske tidlig var plaget av angst. Han var redd for katteskrik, 

som han trodde var barn som skrek fordi de ble pint og han hadde i perioder harde anfall med 

gråt.  

 

Min barndom ligger fremdeles under et tåkelag av kloroform, bare brokker ligger tilbake, 

brokker av gråt, av ensomhet, men også noe senere av voldsomhet og villskap. (Wandrup 

1984)  

 

Han sa selv at han hadde fortrengt store deler av sin barndom, og at de minnene som senere 

dukket opp, var preget av mørke og angst. Han beskriver en ensomhet og en tristhet. En indre 

uro som han ikke vet hvor kom fra. 

Dette gir han utrykk for i et brev til en nær venn, Eugenio Barba i 1968: 

  

”Jeg har aldri kommet helt til bunns i hvordan jeg hadde det som barn. Det kan skyldes det 

naturlige selvforsvar alle mennesker er utstyrt med - at det er ting jeg har fortrengt, fordi det 

ville være for vanskelig å bli konfrontert med barndomsopplevelser nå”. (Kvamme 2004) 

Videre skriver han: 

“Det ligger over meg som et mareritt nå. Der er nu første gang med full styrke gått opp for 

meg hva barndommen og den første ungdommen var, nu når jeg er nærmere femti år. Å røre 
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ved det eller bare tenke på det, er som å skjære i kjøttet. Det er et mareritt som jeg blir syk og 

kvalm av å tenke på” Det vil være å legge nyrer, hjerte og alle innvoller på bordet. Som på 

marmordisken på en italiensk slakterbutikk.”  

 

Det er vanskelig å få finne detaljerte beskrivelser av hans tidlige oppvekst, men disse brevene 

vitner om et mørke preget av angst og tungsinn.  

Han følte en enorm trang til å grave dypere i sine barndoms år, til tross for den smerten det 

innebar, i den tro at det vil gi ham fred i sinnet. 

” Bare tanken gjør bokstavelig talt vondt”, skriver han mot slutten av brevet. Bjørneboe 

mente selv at han hadde depresjoner som barn, men kunne ikke erindre hvor sterke de var, 

men antok at han hadde en medfødt depresjon. I “Med horn og hale” skrev han: 

” Når jeg tenker på det i dag, dette virkelige alvorlige selvmordet som tretten åring, da er det 

delvis utifra den tankegang at det gikk førti år før jeg gjentok det. Samtidig er det aldeles 

klart at ingen tretten åring dreper seg uten grunn. Med andre ord: Mitt livs hovedproblem- en 

endogen, altså medfødt, svær depresjon - må ha vært tilstede allerede den gang. For meg er 

dette viktig: Har jeg lidd under en nattsvart depresjon helt fra jeg var barn. Har jeg gjort det, 

da forklarer det mange ting - ikke minst alkoholmisbruket.” (Wandrup 1984) 

 

Bjørneboe var en belest mann, og han kjente tydeligvis til en del begreper innen psykiatrien. 

Han har en klar oppfatning av seg selv. Et annet interessant poeng, er at han kaller det 

selvmord og ikke selvmordsforsøk. Som tidligere nevnt fra, Haagen Ringnes intervjuet, 

betraktet han dette som et slags følelsesmessige selvmord.  

 

Hans forhold til foreldrene var usedvanlig komplisert. Hans far Ingvald Bjørneboe ble 

betraktet som en “snill” far, men han hadde et ustyrtelig temperament. Kommunikasjonen 

dem imellom er blitt beskrevet som meget høytidelig og lite personlig. Faren var aldri 

voldelig, og hans sinne var alltid mildere i forhold til minstemann, Jens, sammenlignet med 

hans søsken. (Wandrup 1984) Sven Kærup Bjørneboe beskriver i “Onkel Jens, et familie 

portrett”(2001), at forholdet mellom mor og far var preget av turbulens. Spesielt var 

aldersforskjellen deres veldig tydelig. Barna levde i mors verden. Hun var dominerende, og 

skapte et skjevt bilde av faren. Videre beskriver han at barna aldri opplevde en genuin 

moderlig inderlighet. Kontakten og omsorgen var preget av en viss borgerlig overfladiskhet. 

Bjørneboe har for øvrig aldri nevnt sin mor i det han har skrevet. (Wandrup 1984) 
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Utad fremsto J.B som en snill og smilende gutt og han kunne være særdeles morsom. Han var 

oppegående og reflektert. Men, han var mye alene og hadde få nære venner. Han følte seg 

annerledes, som en slags outsidertype. Mye skyldes nok at han ofte var syk, og dette 

begrenset hans tid til sosialt samvær betraktelig. Det er beskrevet gode stunder også med lek 

og lidenskap til naturen. Han elsket havet. Tidlig viste han kreative evner, og han var spesielt 

glad i å tegne og male. Når mor og far hadde selskap, ville han gjerne være med, og ikke rent 

sjeldent ønsket han også festens oppmerksomhet. Den stjal han ofte ved å lese opp dikt og 

lignende.  

Likevel er det de dystre minnene som ligger lengst fremme når Bjørneboe som voksen prøvde 

å rekonstruere sin oppvekst.  Et interessant moment er at han allerede som barn begynte å 

drikke mye. I en artikkel til Blå Kors skrev han: 

” Meget tidlig, egentlig allerede som barn- begynte jeg å drikke, så å si alt jeg kom over, jeg 

drakk gjerne om morgenen, og jeg drakk meg fullstendig bevisstløs, hver gang jeg hadde 

anledning til det. (Wandrup 1984)  

Spørsmålet blir da hvorfor han drakk seg så full, så tidlig. Mye kan tyde på at han allerede 

som barn oppdaget alkoholens angstdempende og beroligende virkning. Dette kommer jeg 

grundigere tilbake til i kapitelet om alkohol. 

 

Da han var 13 år begikk han sitt første selvmordsforsøk, som beskrevet i innledningen. Han 

har ikke kommentert noe mer rundt dette forsøket, enn det som står i selvbiografien og i 

Haagen Ringnes intervjuet. 

 

Foreløpig diskusjon 

 

Det er mange momenter i hans barndom som trekker i den retning at han hadde depressive 

episoder, blandet med angst. Det er vanskelig å finne tydelige symptombeskrivelser fra 

oppveksten.  Han var mye syk og ofte alene. Han drakk seg ofte full allerede mens han gikk 

på barneskolen.  

Selvmordsforsøket i 13-års alderen styrker hypotesen om  en depressiv komponent. Tone 

Bjørneboe fortalte meg at hun visste veldig lite om hans barndom. Jeg kan ikke her 

konkludere med en klar diagnose, selv om mye kan tyde på at han gjennomgikk depressive 

episoder med et spekter fra mild til alvorlig grad. Som tidligere referert nevnte han jo også: 

”Depresjonene som varte fra jeg var tretten til en og tyve”, men her var han ikke helt 

konsekvent. Han mener jo også at han hadde en medfødt depresjon som varte hele livet. Et 
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annet moment som bør tas i betraktning er at Bjørneboes barndomsminner til en viss grad 

kunne ha vært farget av Bjørneboes stemningsleie som voksen. I tilegg er det beskrevet 

følelser av angst og uro uten at spesifikke symptomer kommer tydelig nok fram. I Wandrups 

biografi (1984) er det nevnt en angst for katter, som varte langt ut i voksen alder. Tone 

Bjørneboe kjente ikke til dette. Katten blir imidlertid brukt som symbol på angst i ”Frihetens 

øyeblikk”. 

 

 

Pubertet og ungdomstid 13-21 år 

 

Jens Bjørneboe nevner en særskilt opplevelse fra sin ungdom, da han var 15 år. Han leste 

“Myrsoldater”, en bok som tar for seg forholdene i den tyske konsentrasjonsleiren, 

Oranienburg. Han skrev: 

 “Mens jeg leste denne boken ble solen sort. Siden den gang har jeg aldri vært glad.”  

(Wandrup 1984) 

I ”Stillheten” (1973) skriver han: 

 

”Det var en tynn bok med innhold av beskrivende art og selv om jeg hadde vært ganske 

deprimert i de foregående 14 år også, så kan jeg si at efter denne boken aldri mer har vært 

glad, annet enn i korte øyeblikk om gangen.” 

 

Hva gjorde at dette forfulgte han resten av livet? Var det hans psyke som var ekstra sårbar for 

denne typen kunnskap eller var denne mørke realiteten med på å påvirket hans psyke? 

Sannsynligvis begge deler. I Bjørneboes tilfelle virker det som et bidrag til hans tungsinn, og 

det skulle komme til å spille en stor rolle for temaene i hans senere romaner. 

 

I denne alderen starter en nokså utagerende periode hos Bjørneboe med rebelsk oppførsel, 

heftigere drikking og til tider hemningsløs adferd. Han er opprørsk mot lærere og har en 

svakhet for det kriminelle. Han gjør seg bekjent med politiet. Skolegangen har han vanskelig 

for å ta alvorlig, men leser mye skjønnlitteratur på egenhånd. 

 

Det er knapt beskrevet tydelige depressive symptomer i denne perioden. I litteraturen blir det 

derimot lagt vekt på hans opprørstrang, skole utvisninger og lærerforakt. En ny impulsivitet 

viste seg hos han. Han var modig og uredd og han var glad i å rangle. Han har jo selv referert 
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til sine depresjoner i denne perioden. Informasjonen er her for knapp til å trekke noen entydig 

konklusjon. Det er også vanskelig å skille hans utagerende adferd fra annet en pubertal 

opprørstrang, selv om en ikke kan se bort ifra eventuelle begynnende tegn på ekstreme 

personlighetstrekk. Mye kan tyde på at han viste tegn til en ustabil personlighetsforstyrrelse 

sammen med de depressive trekkene. 

Faren dør i 1939. Etter dette reiser Bjørneboe sammen med sin mor på en reise rundt i Europa. 

Krigen er i ferd med å trappes opp, og de må etter hvert avslutte sin reise. 

I årene fra 1941 og utover skjer det mye i Bjørneboes liv og han har betegnet de som de 

lyseste i hans liv. Bjørneboe flytter til Oslo og starter på kunststudier. Han var forsiktig med 

alkohol i alle disse årene. Han bodde to år i Stockolm, der han malte på Kungliga Høgskolan. 

Han leste mye litteratur og levde godt. Han giftet seg i 1945 med den tysk-jødiske Lisel Funk. 

De fikk ingen barn sammen. Han jobbet på Steinerskolen fra 1950-57 og hans første 

utgivelser ble realisert i disse årene.   

Gjennom flere beskrivelser har jeg ikke funnet holdepunkter for tunge depressive perioder. 

Det var også lite rangling i denne tiden. De første årene på steiner skolen holdt han seg unna 

den tunge drikkinga. Han har selv beskrevet disse årene som en god periode i hans liv. Hans 

livsstil var usedvanlig disiplinert og han arbeidet enormt. 

I et brev til sin venn Eugenio Barba skriver han i 1969: 

 

“Jeg var i Oslo i syv år med å bygge opp Steinerskolen, dag og natt, søndag som hverdag, 

uten ferier, og dessuten med forfatterskapet ved siden av, med et hav av avisartikler, 

redaksjon av et blad osv. osv - da jeg var 37 år, var jeg totalt ferdig, en voldsom, en voldsom 

overanstrengelse førte over i en virkelig klinisk depresjon. Det varte omtrent i ti år.  

(Kvamme 2004 ) 

 

Han slutter på steinerskolen i 1957. Hans store spørsmål om “det ondes problem” blir mer og 

mer fremtredende i det han skriver. Det ser ut som om depresjonene begynner å vise sitt 

ansikt sakte, men sikkert igjen, og nå med en enda større kraft enn tidligere.   

Flaska blir igjen en nærere venn. Gamle minner dukket opp igjen, angsten og ensomheten ble 

mer og mer tydelige. Han reiser til Italia i 1957 og blir der i to år. I en artikkel i 

Kriminaljournalen har han beskrevet dette om sin reise: 

 

”Jeg sov meget i bilen, hadde en stund fast leilighet noen meter fra havet- i en liten 

fiskerlandsby- hvor alle var vennlige mot meg, men forferdet over mitt jevne alkohol forbruk. 
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Hver gang jeg merket det helt store, at bunnkurvene i depresjonen nærmet seg, forlot jeg 

byen, dro inn i et lite billig hotell i Napoli og fylte rommet med flasker, som jeg alle trakk 

omhyggelig opp, mens jeg stadig var i stand til det: Så gikk jeg til apoteket og kjøpte alle 

lommene fulle av sedativer, av beroligende søvndyssende medikamenter, så kledde jeg av 

meg, trakk av meg hver tråd og gikk naken til sengs. Jeg holdt meg da, med nattbordet fullt og 

gulvet fullt av flasker, så bevisstløs i full søvn i tre, fire dager. 

(Wandrup 1984) 

 

Diktet, “Mitt hjerte”, som ble skrevet i denne perioden, kan kanskje fortelle noe om hvilken 

ensomhet han følte: 

 

Mitt hjerte det er et foreldreløst barn,  

Det har verken hjem eller sted å bo, 

Det har ikke klær, ikke mat og sko. 

Det har ingen ro. 

 

Mitt hjerte det er et foreldreløst barn, 

Det har glemt sin mor. Det har glemt sin far. Men det spør efter dem overalt hvor det drar. 

Og det spørsmål er alt hva det eier og har. Og det får ikke svar. 

(Bjørneboe, 1958) 

 

I 1957, skriver han diktet, ”Et fremmed ansikt”: 

 

Et fremmed ansikt vokter meg fra speilet. 

I bitter ensom vuggegave fikk 

Jeg medfødt angsten for mitt eget blikk 

Og mange år var vel det forseglet. 

 

Men mannen inni det ble mørk og diger 

Og forstod: hva jeg går svanger med 

Må ingen av de levende få se! 

Så sperret jeg han inne som en tiger 

 

Men endelig er fangen blitt for sterk 
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Han bryter frem fra fengslets sprinkelverk 

Av muskler, poter, knokler, øyenhuler 

 

Og snart er intet mer som skjuler 

De nye ubeskrivelige trekk 

Men angsten for ham! Angsten er blitt vekk! 

 

Det er nå den virkelig vonde perioden begynner.     

 

Møte med Leoparden 

 

I hele hans litterære virke går beskrivelser av depresjon stadig igjen. 

I sin selvbiografi skriver han: 

 

”Jeg vil nødig bli misforstått: Jeg er takknemlig for alle de mange, mange årene med 

depresjon. På en måte har det vært brennstoffet i meg. Det har gitt meg en viss indre erfaring 

som jeg ellers umulig kunne ha gjort, - som alkoholforbruket har brakt meg mye erfaringer 

som ellers hadde vært uoppnåelige.” 

(Wandrup 1984) 

 

Hans sammenbrudd blir detaljert skildret, som i selvbiografien:  

 

Sammenbruddet kan registreres i et bestemt øyeblikk: Det gir en følelse av at nakkevirvlene er 

kuttet av, hovednerven til ryggraden kupert, kroppen føles svak, nesten lam og svimmel. Så 

kommer lysten til å gråte: Jeg blir tåket i hodet, og hele verden seiler mer eller mindre rundt 

for meg og det var stadig en følelse av at alt som het nerver hang som blodstrimler utenpå 

kroppen. Enhver som har opplevd en virkelig depresjon, vet at oppvåkningen er det verste: 

Hele sjelen føles som en stinkende klump av blod, av nytt rinnende og av gammelt, råttent 

blod. Søvnens velsignende bevisstløshet er borte, og man skal holde ut en ny dag, nye atten 

timer i helvete. (Wandrup 1984) 

 

Jeg vil nesten kalle dette en kunstnerisk framstilling av de somatiske symptomene i ICD-10. 

Som vi etter hvert skal se er det gode holdepunkter for at det han beskriver her er en alvorlig 

depresjon. 
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Spesielt de somatiske symptomene er fremtredende, som redusert søvn, svimmelhet, følelse 

av lammelse. De depressive symptomene er verst om morgenen. Han gruer seg til å holde ut 

en ny dag. Verden er et Helvete. 

I ”Stillheten” (1973) beskriver han også diffuse mageplager: 

”Jeg har stadig vondt i maven. Hver dag. Hva sier legene til dette? Nesten ingenting. Bare at 

jeg har en kronisk tarmkatarr og at det er slik med mange mennesker. Det er noe man er født 

med, hvis man ikke finner seg til rette på jorden” 

Dette var noe Tone Bjørneboe også nevnte. Mye tyder på psykosomatikk eller mageplager 

som ledd i en depresjon. 

 

I et intervju i Impuls i 1967, blir Bjørneboe spurt om depresjonene som han beskriver i 

”Frihetens øyeblikk” er selvopplevde. Til det svarer han: 

-” Depresjonene er selvopplevet og langvarig. I flere år bodde jeg i en liten Renault mens jeg 

fartet hvileløst omkring i Europa. Jeg kom igjennom det, men det var en lang og hard kamp.” 

I frihetens øyeblikk og stillheten er det beskrevet meget detaljerte beskrivelser av depresjoner. 

Tone Bjørneboe mente dette var en av de viktigste bøkene, der en kunne få en dypere innsikt i 

hans psyke. Han beskriver sitt tungsinn som et møte med leoparden i Dantes Inferno. (Skagen 

1984) Mye tyder på at flere av hans skildringer er tatt fra årene 1957-59, da han fartet rundt i 

Europa. Dette er det belegg for i flere artikler som han skrev i kriminaljournalen og i 

intervjuer. 

En av de mest grufulle beskrivelsene er hentet fra ”Frihetens øyeblikk” (1966): 

 

”Tilstanden kan ikke beskrives. Jeg går i blod over anklene, jeg vasser i blod. I virkeligheten 

er dette hele saken. Det renner blod av alle vegger, og det samler seg på gaten, i rennesteinen 

eller det bare flyter på fortauet. Det kan rekke meg til knærne av og til. Jeg vet godt hva dette 

er. Lyset er slått av. Jeg er i et fullstendig, kullsort kjellermørke, innesperret i svart farve. Det 

er et kjent fenomen. Jeg kjenner til og med både de populære og de faglige medisinske 

betegnelsene for det,- en mann med min erfaring og min lesning! Men det hjelper ikke stort 

mer enn akkurat til å gi meg muligheten for å si at dette er sykdom, - jeg har 

sykdomsbevissthet, jeg kan sette navn på det. En ting er å leve i en verden, hvor blodet renner 

av vinduspostene, av fjellene og skyene,- en annen ting er å sette et latinsk navn til det. I en 

verden av ren smerte, hvor alle inntrykk utenfra er som å bli berørt på et sted på kroppen der 

huden er flådd av. Det er en tilstand av absolutt, beksvart mørke og smerte, - hvor man er 
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innestengt i en kuppel som gjør at en ikke kan oppleve noe annet levende vesen i verden enn 

seg selv. Det finnes ikke noe utenfor meg- hvilket er helvete.”           

 

Dette er sterke følelsesmessige beskrivelser. Begreper som blod, besvart mørke og helvete er 

til stede. Han klarer ikke å forholde seg til noe uten for seg selv. Begrepet hudløshet som hans 

kone brukte flere ganger under samtalen, blir beskrevet her. Dette er et utrykk for en tung 

depressiv følelse. En håpløshet og en pessimisme hos Bjørneboe. En kan også spørre seg om 

han beskriver en depressiv psykose med stemningskongruente hallusinasjoner. Men, det kan 

like gjerne være billedlige skildringer av et totalt mørke. 

 

I samme bok skriver han: 

 

”Jeg er igjen alene med en fremmed mann. Jeg skal snakke med han og utforske han, forsøke 

å få vite årsaken til det. 

Jeg har bodd sammen med han i seks og tredve år, og han har blitt et kors for meg og bære.” 

 

 I Morgenavisen i 1971, prater han om forarbeidet til ”Frihetens øyeblikk”(1966) og 

”kruttårnet”(1969): 

 

-” Jeg hadde faktisk flere nervesammenbrudd, mens jeg trengte igjennom stoffet.” 

 

-” Ingen bøker jeg har skrevet har medført en slik påkjenning som disse to romanene.” 

 

…….” Følelse av at jeg rev innvollene ut, en ubehagelig og smertefull prosess.” (Rem 1987) 

 

I ”Frihetens øyeblikk” (1966) skriver han: 

 

”Ti år til, - og min viten om verden vil være så forferdelig at den bare kan ødelegge.” 

 

Mesteparten av ”Frihetens øyeblikk” (1966) ble redigert og skrevet ned i 1965, men innholdet 

har han hentet fra hele sitt forfatterskap, og de selvbiografiske referansene fra hele sitt liv.  

Her har han tatt utgangspunkt i sin reise i Italia i 1958: 
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”Her i Firenze er min alkoholisme sprunget ut i full blomst… Det er særlig når mørket melder 

seg med full styrke at jeg drikker på denne måten, -døgnet rundt og alt jeg har for hånden… 

Imidlertid vet jeg godt at alkohol og depresjon forverrer hverandre gjensidig, og når mørket 

når bunnpunktet og blir til en fullstendig natt, til en ren innesperring under jorden, eller slik 

som jeg har nevnt,: når jeg vasser i blod ved hvert skritt jeg tar, om jeg går på gaten eller 

museum, eller sitter i bilen eller står på bar, -helvete er sluppet løs, da slutter jeg å drikke, 

eller jeg slutter nesten. Isteden går jeg på farmaciaen og kjøper sedativer, man får deilige og 

billige sovepiller og beroligende midler her i landet uten resept. Når jeg har handlet inn 

bedøvelsesmidlene, går jeg opp på hotellværelset og legger meg. Jeg blir da på rommet, for 

det meste i en seng, og spiser nye sovepiller, hver gang jeg våkner. Jeg pleier å våkne av at 

jeg gråter, og jeg tar en håndfull piller og slår det hele ned med et glass rødvin eller to. Efter 

noen dager på denne måten virker det som om depresjonen er “brent ut”. Jeg føler meg som 

et menneske igjen, og går ut og spiser godt og drikker vin til maten. Det kan godt gå noen 

uker, hvor depresjonen blir innenfor det utholdige, inntil jeg merker at det forbereder seg 

noen dagers sinnssykdom. Et av de første, sikre tegn er at jeg plutselig har drukket meg så 

beruset at jeg blir liggende på gaten eller på gulvet i en bottigleria. Det gjentar seg noen 

ganger, og så kommer mørke med full styrke, påfølgende sovemidler og tre dager på 

hotellværelset. Derefter det hele om igjen. Jeg er fullt klar over at jeg skulle ikke skulle vært 

på frifot, men oppbevart på en anstalt. På den annen side har jeg den underlige sikkerhet på 

at hvis jeg bare klarer å gjennomleve dette alene, vil det bli til velsignelse og sunnhet.” 

 

Det er tydelig at han drikker for å dempe de depressive symptomene og angsten. Men, det 

som ofte skjer er at det blir enda verre og da tyr han videre til sedativer. Han havner i en ond 

sirkel. 

Han skriver videre: 

 

” Dantes bilde -leoparden- er helt eksakt og sant, jeg antar at jeg møtte den her i Firenze, en 

by som er alldeles ypperlig for varige depresjoner. Det gjelder for øvrig alle gamle byer, hvor 

man kan være helt alene. Også Napoli, Marseille og Paris er glimrende til dette bruk.”  

 

Det er lange avsnitt i boken som omhandler hans psyke. Her kommer han inn på 

alkoholforbruket, som jeg skal komme grundigere tilbake til siden. Men, det kommer tydelig 

fram at han bruker både alkohol og tabletter som selvmedisinering når han har det som verst. 
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”Jeg har hatt tre svarte døgn igjen, og holdt meg for det meste av dem innendørs, for en stor 

del i sengen, med tabletter fra farmaciaen og med rødvinsflaskene på gulvet foran nattbordet. 

Det er tydelig at depresjonene ikke er en kraft eller makt inne i meg selv, men noe som møter 

meg utenfra, -et stoff eller kanskje i virkeligheten et vesen, noe som ligner på et rovdyr, den er 

som et åndelig fremmed vesen som er like på kanten av å anta form i kjøtt og blod. Jeg føler 

det også slik når jeg er alene med den. Jeg kunne nesten kalle det for “ham”. Han sitter der 

når jeg våkner, og jeg vet at jeg ikke er alene. Det er et annet levende vesen i rommet.” 

(Bjørneboe 1966) 

  

I diktet “Du Våkner”(1958), kan det virke som han prøver å beskrive noe av det samme. Dette 

utenforstående som møter han. Dette rovdyret: 

Du våkner av sorg om natten 

Du vet hva det er 

Igjen har han sittet og sett på dig 

Igjen har han vært nær 

 

Han ser på dig når du spiser 

Han ser på dig når du vil le 

Han ser på dig når du sover 

Du våkner ofte av det. 

 

Du våkner i svette om natten 

Badet i iskaldt vann. 

Drømmen lyver aldri: 

Ditt isflak driver fra land. 

 

Alltid den samme mann. 

 

I ”Stillheten” (1969) gir han et lignende bilde: 

 

”Mørket har senket seg over meg nu. Jeg ligger i sengen og hører at han er kommet inn på 

soveværelset igjen,- han som har fulgt meg og ventet på meg fra jeg var  barn. Endelig her 

inne syd for Mare Nostrum har han innhentet meg. Jeg kan høre han puster i mørke. Jeg kan 

høre han puster i mørket, borte ved døren. Han puster ganske svakt, langsomt, men mot 
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slutten av innåndingen, av hvert åndedrag, stiger pusten til et svakt snøft, som om han var 

nervøs eller engstelig nu- like før han skal til å handle, til å utøve sitt embede. Jeg vet han er 

her inne. Jeg føler kulden fra ham. Så nær har jeg aldri følt ham før. 

Mørket kommer som et slag. Det kan falle over meg midt i en tanke, midt i et åndedrag eller 

midt i en setning jeg sier til meg selv, når jeg går alene omkring i en eller annen by, i en eller 

annen gate i ett eller annet land. Med, ett, hurtig som et skudd, er det over meg, og alt er 

mørke og angst. 

Jeg gikk til farmaciaen og hentet meg en pose full av beroligende piller. Man får dem ganske 

fritt her, uten resept, og hele nattbordet mitt er fullt av sedativer. Så gikk jeg til kjøpmannen 

og hentet brennevin. I to vendinger gjorde jeg det, så meget jeg kunne bære hver gang, og jeg 

er sterk. Jeg satte bare flaskene på stengulvet og trakk dem opp. Så firte jeg persiennene ned 

for alle vinduer i den lille leiligheten, kledde meg helt av og gikk til sengs. Jeg tok nesten en 

håndfull piller og svelget dem ned med brennevin. 

Dødsangsten sitter ikke hjertet, den sitter i hodet- midt mellom øyenbrynene i pannelappen. 

Men den er også borte ved døren, hvor bøddelen står og venter. Forresten er det ikke sikkert 

at han står. Det er meget mulig at han sitter. Kanskje har han satt seg på stolen der borte. 

Men jeg skal narre ham, overliste bøddelen. 

Utstyrt med proviant -sovemidler og alkohol- kan jeg sove meg bort fra ham i timer om 

gangen. Jeg våkner naturligvis en gang imellom, og da er han stadig inne i det mørke 

rommet-med det svake, litt snøftende åndedrettet og den underlige, råtne lukten av kulde 

omkring seg. Da kryper jeg under teppet, legger meg i fosterstilling og kveiler meg i hop, 

ruller føttene inn i teppet og føler varmen i sengen gjennom hele kroppen. Jeg har det varmt, 

mykt, mørkt og stille. Jeg ligger på venstre side, slik at jeg har høyre arm fri til å røke med og 

til å fylle glasset, når det blir tomt. Jeg kan også forsyne meg av sedativene med den.”  

 

Det er tydelig at disse episodene skjer igjen og igjen og hele tiden med det samme bilde av 

noe utenforstående. Han kan ha vært inne i en psykose, men igjen kan det også være en slags 

personifisering av depresjonen og angsten. Om det er en psykose han beskriver, vil det være 

nærliggende å spørre seg om den også er i sammenheng med alkohol. 

 

Det er lite som tyder på at han klarte å overvinne dette mørket og at det fulgte han til han tok 

sitt liv i 1976. 

 

 Senere i samme bok skriver han: 
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”Jeg ligger i sengen og alt er mørke og ro omkring meg: sedativene og alkoholen gjør sin 

virkning. Ham borte ved døren bryr jeg meg ikke om,- og han skremmer meg ikke nu lenger. 

Alt er bare bilder og bilder som kommer og  som går, i en slags halvsøvn. Av og til er det 

riktig drøm, og med ett merker jeg at noe legger seg lammende over meg, som en uhyre 

knugende vekt over brystet, og jeg blir fylt av angst for jeg vet at ikke bare han er i rommet, 

men ute på badet befinner det seg en annen, med hale og horn. Det strømmer en fryktelig 

kraft fra ham, og jeg stivner i angst. Den onde majestet er ikke lenger som han var i Peretola, 

han er overmenneskelig- engang guddommelig- vesen, med overjordiske krefter. Jeg ligger 

helt paralysert av angst, men litt efter litt melder det seg noe annet, en stigende indignasjon 

over besøket. Og indignasjonen skyldes at det er barn i huset, og likevel har satanas den 

uhyrlige impertinens, den skamløshet og stille opp på badeværelset mitt. Indignasjonen stiger 

til vrede, vreden til blindt raseri, - og så vet jeg hva jeg skal gjøre med ham, jeg skal gjøre det 

samme som man gjør på landet med okser, gripe ham i halen og vri den rundt på den. Jeg vet 

nøyaktig hvordan jeg skal gripe tak i halen, jeg skal vikle den om underarmen slik at jeg får 

godt tak, og så skal jeg vri den rundt på ham. Da jeg fikk tak, viste det seg at grepet på halen 

var vellykket, han pep og bøyet ryggen, men så smeltet han bort mellom fingrene på meg. Da 

jeg våknet, sto jeg inne på det mørke barneværelset og famlet efter ham. Jeg tente lyset og så 

meg om. Jeg var alene.”  

Igjen kan vi diskutere om det er hallusinasjoner og vrangforestillinger som blir beskrevet. Det 

er meget mulig at han ligger i halvsøvne, gjennomdrukket og godt sedert, og drømmer. 

 

I et intervju i Alle Nye Menn i 1975 kommer han også inn på sine depresjoner. (Rem 1987) 

 

”Jeg har mesteparten av mitt liv vært plaget av depresjoner. Det er mulig det har sammenheng 

med mitt drikkemønster…  

De to siste årene har jeg nesten ikke sovet, nesten ikke spist. Etter at jeg kom ut til sjøluften 

på Veierland har jeg sovet bedre, og lysten til å spise har også kommet tilbake. 

I selvbiografien er det beskrevet et møte med en psykiater i Tyskland. Han kaller det selv ”et 

finere tysk galehus”, “nerveklinikk”, som han var innom en gang mellom 1957-59. Der fikk 

han følgende diagnose: 

 

”I ditt tilfelle er det tre muligheter: På grunn av heftigheten i depresjonene burde du med 

henblikk på suicidafaren holdes på lukket avdeling. Det tror jeg er umulig og galt. Du er ikke 
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virkelig suicidal. Man kunne også behandle deg medikamentelt, - men det ville bare dempe og 

utsette selve sakens kjerne. Den tredje muligheten er at du drar alene ut i den store verden 

som Alosja hos Dostovjeski og klarer opp det hele på egen hånd. Depresjonen vil vare lenge, 

men du må gå helt til bunns i den, gjennomleve den helt til bermen- og det vil gi deg en større 

opplevelsesdybde. Du vil forstå litt mer av deg selv, og fremfor alt meget mer av andre, hvis 

du klarer det. Og du kommer antagelig til å klare det, sanatorier og medikamenter betyr for 

deg og gå utenom.” (Wandrup 1984) 

 

Bjørneboe skriver i sin selvbiografi at han etter å ha fullført ”Stillheten” i 1973, og ”Haiene”  

i 1974, prøvde å ta sitt eget liv: 

 

”Selvfølgelig var det flukt, på samme måte som det var fluktforsøk å kutte opp venstre 

håndledd tre ganger. To ganger mislykket, fordi jeg ikke kjente teknikken, og ikke visste om 

seigheten og styrken i de to hovedsenene ved siden av pulsåren. Jeg prøvde å skjære på tvers, 

- men antagelig må man bruke øks for å komme igjennom, - eller metallsag. Men andre 

ganger brukte jeg en skarp, tung og meget stor samekniv og hugget til. Kniven er blant annet 

utmerket til å kviste trær med, men senene i håndleddet klarte den ikke. Naturligvis ble det 

masse blod av det, og det så ut til at synet av blodet var nok til å vekke meg, til å få meg til 

bevissthet og merkelig nok til ro. Jeg ville det jo slett ikke. 

Tredje gangen visste jeg at man må skjære på langs, ved siden av senen og da virket kniven, 

en alminnelig lommekniv som ikke var ordentlig slipt en gang. Det er underlig for som 

forhenværende sløydlærer, er jeg ganske flink til å sette opp kniver. Den tredje gangen ble det 

virkelig blod av det, og jeg husker det jeg ikke gjorde det i depresjon eller etter store mengder 

alkohol, men rett og slett av tretthet. det ble gjort i utmattelse etter jeg var ferdig med 

”Stillheten” og visste at det var blitt en lesbar bok av den.  

Jeg var dødstrett og ville ikke mer. Det forferdelige er at det ikke bare er så grenseløs meget å 

skrive om, men at det er så meget som må skrives, og skal skrives. Og nu hadde jeg skrevet 

nok. Sånn fikk det være. Igjen hendte det samme. Synet av blodstrålen fikk meg til å våkne 

opp, jeg husket at jeg hadde tre barn, og jeg innså hvor grenseløst dumt det var, det jeg hadde 

gjort: Å avslutte det hele med en løgn.” 

(Wandrup 1984) 
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Det er tydelig at han hadde en ambivalens til døden. I disse periodene kunne han ringe til folk 

midt på natten og fortelle at han skulle ta livet av seg. Han kunne også finne på og ringe ulike 

avisredaksjoner og melde sin bortgang. (Wandrup 1984) 

 

Et annet moment er at Bjørneboe sannsynligvis hele livet var plaget av angst. Begrepet angst 

blir brukt ved flere anledninger og i mye av det han skriver. Wandrup (1984) skriver at 

Bjørneboe ved flere anledninger, spesielt den ensomme tiden på Veierland, fikk plutselige 

angstanfall. I et brev til Eugenio Barba henviser også Bjørneboe til ”sine anfall med 

palpitasjoner” (Kvamme 2004). Utover dette er det ikke beskrevet spesifikke symptomer på 

angst, men mer en stadfestelse av en evig uro som startet i barneårene. De fleste depressive 

episoder vil være forbundet med ulike grader av angst, bekymring og indre uro. Angsten ved 

depressiv lidelse er som regel diffus og generell og eventuelt forekommer også panikkanfall. 

(Dahl et al 2003) 

 

Bjørneboes drøm var å komme igjennom mørket ved egen kraft, gjennom lidelse og ikke 

behandling. Han visste at alkoholen kunne dempe symptomene til en viss grad, men at 

konfliktene ikke kunne fjernes på den måten og at det på lang sikt bare forverret hans 

depresjoner og det han kalte maniske innfall (Wandrup 1984). Han var også meget redd for at 

en eventuell behandling ville interferere med de kreative prosessene i hans sinn, som også 

Jamison (1993) problematiserer. Wandrup (1984) skriver at han fikk medisinsk behandling 

for sine depresjoner i 1972. Tone Bjørneboe antyder også dette, uten at hun kjenner til noe 

mer spesifikk informasjon. Han ironiserer rundt akkurat dette i ”Til Lykke med dagen ” 

(1965): 

 

”Er du psykotisk og abnorm 

Alkoholist og psykopat 

Husk, nervepille psykodorm 

helbreder all din nød probat 

ta denne pille selv 

og bli normal i kveld” 

 

Det er nærliggende å tenke seg at Bjørneboe ikke var en lett pasient å behandle og at hans 

compliance neppe var ideell.  
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 Samtale med Tone Bjørneboe 

 

Hun forteller at allerede da de møttes så ranglet han. Hun visste tidlig at han slet med psyken, 

og gikk ikke inn i ekteskapet med lukkede øyne. Hun beskriver en mann som periodevis var 

fylt med glede og masse humor. En mann som hadde mange interesser. Han var i perioder 

flink til å arbeide huset og med matlaging. Hun sier videre at det likevel lå  en depresjon i 

bunnen hele tiden og bruker flere ganger begrepet “hudløshet” om hans forhold til 

omgivelsene. Dette var periodevis mer eller mindre uttalt. Hun forteller om selvskade og 

selvmordsforsøk og at hun surret bandasje rundt hans håndledd ved flere anledninger.  Han 

var innlagt på Vinderen en gang, og har angivelig blitt vurdert med tanke på manisk depressiv 

lidelse. En tysk lege hadde en gang pekt mot hodet til Bjørneboe og sagt at han skulle være 

forsiktig, men ikke gitt han noen klar diagnose. Det fungerte ikke så bra mellom de to de siste 

årene og Jens Bjørneboe kjøpte et eget hus på Veierland utenfor Tønsberg. Hun ble klar over 

hans biseksualitet i denne perioden. 

 

Familie/slekt: Tone Bjørneboe forteller at det har vært mange tilfeller av depresjon i 

Bjørneboe slekten, både vertikalt og horisontalt. Jens Bjørneboes far var en tungsindig mann, 

mens hans mor var “lett”. Det samme gjelder alkoholisme. Hun tipset meg om Sven Kærups 

selvbiografi (2004) der dette blir beskrevet nærmere. Sven Kærup Bjørneboe er Jens 

Bjørneboes nevø. ”Jeg debuterte tidlig med alkohol som ifølge farmors beskrivelser var 

slektens forbannelse i flere ledd bakover (med unntak for Ingvald) samt noen ledd framover. 

Fars alkoholforbruk kan ha spilt inn på den tidlige debut.” ( Bjørneboe 2004) Han skriver 

også om sin far “Han led av alkoholisme i ordets kliniske forstand, mer eller mindre 

uhelbredelig, muligens ervervet, muligens genetisk betinget.”  Det er altså snakk om 

storebroren til Jens Bjørneboe. Tone Bjørneboe fortalte at Sven Kærup, også hadde hatt et 

meget avhengighetspreget forhold til alkohol.  

 

Spesifikke symptomer: 

Tone Bjørneboe merket at han hadde perioder med klart nedsatt stemningsleie. 

Interesse og gledesløshet: T.B: “Gnisten forsvant”. 

Energitap, trettbarhet og redusert aktivitet: T.B: ”Enegiløshet, avflatning” 

Konsentrasjon, oppmerksomhet: T.B: “Det ble veldig tørt”,” uinspirert”, ” kunstnerisk 

tørke”(Det var i disse periodene han begynte å drikke tungt igjen) 
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Selvfølelsen og selvtilliten var lavere, samt bekrefter hun at han kunne ha skyldfølelse og 

mindreverdighetsfølelse. 

Triste og pessimistiske tanker var også gjeldende i disse periodene.  

Selvmordsforsøk/selvskade kunne hun også bekrefte. Han sa flere ganger til henne at han ikke 

skjønte at han fortsatt levde. 

Søvnproblemer kunne være uttalte, han fikk ikke sove. 

Appetitten ble svekket, han gikk ned i vekt, og spiste bare hvis han fikk vin til maten. Flere 

bildeportretter viser hans gradvise ansikts forandringer i disse periodene. 

 

Interesse og gledesløshet overfor aktiviteter som vanligvis oppleves som hyggelig: Hun 

beskriver her en enegiløshet. Hun forteller også at i de periodene han ikke klarte å skrive, 

kunne han godt beskjeftige seg med helt annet arbeid, oftest av den fysiske sorten som 

snekring og lignende. 

Manglende følelsesmessig reaksjoner på hyggelige begivenheter: T.B: ”Avflatning”  

 

Han kunne også ha perioder med tidlig morgenoppvåkning, der stemningsleie var på sitt 

laveste og ofte livnet han litt til igjen utpå kvelden. 

 

Hun forteller at hun selv ikke opplevde at han hadde psykotiske symptomer som 

vrangforestillinger, mistenksomhet eller hallusinasjoner uten om enkelte episoder i 

forbindelse med alkohol, som jeg kommer tilbake til senere.  

 

Foreløpig oppsumering 

 

Det er helt klart at Jens Bjørneboe gjennomgikk depressive episoder i et spekter fra moderat 

til alvorlig depresjon. Særlig de tjue siste årene var han plaget av denne sykdommen. Det er 

altså sannsynlig at han hadde tibakevendende depressive episoder med eller uten psykotiske 

symptomer og at dystymi i disse årene er en for mild diagnose. Jeg kommer tilbake til dette i 

den avsluttende diskusjonen. De depressive episodene var også preget av angst. 

         

Mani hos Bjørneboe? 

Biografiske studier viser at forfattere og kunstnere som sannsynligvis ville tilfredstilt en BPII, 

beskriver med stor detalj sine depresjoner, mens egentlige hypomane perioder og milde 

psykotiske symptomer blir forklart med begreper som ”eksentrisitet”, ”kreativ inspirason” 
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eller ”kunstnerisk temperament.” Av den grunn kan BP II ha en tendens til å bli 

underdiagnostisert. På en annen side har det vist seg at en også kan gå i den fellen å 

overdiagnostisere med tanke på BP II fordi det blir observert adferd som kan harmonere med 

både hypomani og normalt stemningsleie, som f.eks stort engasjement, entusiasme, høy energi 

og evnen til å fungere normalt med lite søvn. ( Jamison 1993) 

 

Et annet poeng som jeg anser som viktig er at når en alvorlig depresjon kulminerer og en glir 

over i et normalt stemningsleie, vil kontrastene være meget store, fra å ha befunnet seg i dypet 

til å komme opp til overflaten igjen. Apati og energiløshet vil avløses av normal energi og 

livsglede.  I dette tilfellet bør en ikke la kontrastene antyde tegn til hypomani. 

 

I et brev fra 1973 skriver Bjørneboe at han befinner seg i en tilstand han ikke har opplevd før: 

 

”Jeg håper du ikke tror jeg er gal, når jeg forteller følgende… 

Det er en intens sansing av en enorm, alléstedsnærende, alt opprettholdende kraft. Den er til 

stede i et gresstrå og den bærer stjernesystemene. Hånd i hånd med dette går erfaringen av 

den samme åndelige kraft inne i mitt eget bevisste centrum, inne i mitt dypeste, tidligere 

ubevisste jeg. Hele kosmos er fylt av levende ånd. Det har ikke det aller ringeste med følelser 

eller ekstase å gjøre, - det er en erfaring av absolutt ro og klarhet. Det er en åndebevissthet 

som det ikke riktig går an å skrive i avisene om, men det kommer til å prege hele min 

fremtidige produksjon som forfatter. 

 

Bakgrunnen for dette er i første rekke at jeg det siste året har gjennomlevd en livskrise som i 

måned efter måned holdt meg på den ytterste grensen av hva jeg tålte. Dette året er det 

forferdligste jeg i hele mitt liv har opplevet av fortvilelse. Hvis en eksistens krise er dyp og 

smertefull nok, medfører den en total åndelig fornyelse. I dette tilfellet nærmest en 

gjenfødelse. 

 

Bakgrunnen for denne krisen er at jeg med siste bok ikke bare har fortsatt en trilogi om 

bestialitetens historie, men avsluttet en forfølgelse av det ondes problem som begynte med 

min første roman ”Før hanen galer… Dvs i 24 år har jeg fylt meg selv sjelelig med 

verdenshistoriens verste åpenbaringer av det onde. Det har vært 24 års vandring gjennom 

helvete. Nå er jobben gjort, og jeg er en fri mann igjen. Jeg har sett satan med mine egne 

øyne i disse lange årene, og nå ser jeg denne kraft som opprettholder det hele- som 
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gjennomtrenger solsystemet og mitt eget indre, - og som fyller både det enkelte menneskelig 

og hele menneskehetens historie med mening.” ( Kvamme 2004) 

 

En ny optimisme viser seg hos Bjørneboe. I dette tilfellet tror jeg mitt poeng om kontrastene 

kommer godt fram. Han opplever en ny sinnsro, etter å ha gjennomlevd flere alvorlige 

depresjoner. 

 

I samme et intervju i Alle nye menn, i 1975, prater han om ”Haiene” som ble skrevet mellom 

oktober 1973 og februar 1974: 

 

”Men en dag måtte jeg melde pass. Jeg hadde gått i fem døgn i strekk uten å sove og spise, jeg 

bare arbeidet. Jeg fikk tabletter av en lege, som formelig knocket meg i søvn - jeg sov 

sammenhengende i sytten timer. Denne perioden kom etter at arbeidet med “Haiene” hadde 

stanset opp. Jeg kom ikke videre. Jeg følte at jeg måtte gjøre noe desperat. Det er slike 

situasjoner jeg får mine maniske innfall: Da kan alt skje. Det er som om jeg forsvinner rett ut i 

kosmos”. 

”Egentlig er jeg optimist” ,sier Bjørneboe mot slutten av intervjuet. (Rem 1987) 

 

Bjørneboe mente selv at han hadde en manisk-depressiv lidelse. Han beskriver spesielt 

perioden rundt nedskrivningen av ”Haiene” som en tid da han plutselig kunne få maniske 

innfall. Arbeidet med boka startet i 1973. ” En aldeles vidunderlig tid” (Bjørneboe, 

Upublisert manuskript)Han kunne sitte oppe og skrive i et rasende tempo i flere døgn uten 

stopp, uten søvn. Plutselig bestemmer han seg for å dra til Brasil, men havner i København 

uten å vite hvordan han havnet der. I København blir han tatt i fyllearresten og glemmer igjen 

sitt foreløpige manuskript til ”Haiene” (1974) på et hotell. Han husker ingenting. (Wandrup 

1984) Tone Bjørneboe mente at det var mye alkohol i forbindelse med slike episoder. Selve 

nedskrivningen av ”Haiene” (1974) er også beskrevet som meget iherdig. “Han skriver med 

penn og blekk, setningene river hverandre med seg”, skriver Wandrup(1984) i biografien. Han 

presiserer også at Bjørneboe selv mente at han balanserte på grensen til en manisk- depressiv 

sinnslidelse og at særlig under arbeidet med ”Haiene” (1974) kunne maniske innfall slå ned 

som plutselige lyn. ”Det skjedde til dels vilt usannsynlige ting” skriver Bjørneboe i 

selvbiografien (Wandrup 1984). Videre skriver Wandrup (1984) at Bjørneboe hadde gjennom 

alkoholen fått en viss kontroll over depresjonene, men at dette (de maniske innfallene), var 

noe nytt som skremte han. Da han har fullført boka kommer et nytt sammenbrudd. Bjørneboe 
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har selv fortalt at ”Haiene” kostet han tolv kg i vekt, depresjoner og psykiske sammenbrudd. 

(Wandrup 1984) 

 

I den videre perioden utvider han sin sosiale krets enormt. Han er i kontakt med Oslos mange 

undergrunnsmiljøer. 

 

”Først og fremst førte kaoset til intimt bekjentskap til en gruppe unge homoseksuelle 

menn…,” skriver han i sin selvbiografi. (Wandrup 1984) 

 

Han viser en ny seksuell energi, og står fram som biseksuell. Han flytter fra sin kone og bor 

en stund i Oslo. Pengene fra ”Haiene” er store. Det er planene hans også.  Han planlegger å 

flykte til Sveits og kjøpe en ”død” landsby, som han kan innrede til familie og venner. Han 

reiser heller til København sammen med en ung gutt. Hans penge forbruk er preget av 

impulskjøp, og han etterlater seg store regninger på Oslos mange restauranter.(Wandrup 

1984) 

 

Mot midten av 70-tallet fremstiller han ofte seg selv som sterk og som en slåss kjempe med 

utallige røver historier og skryt av sitt enorme alkoholforbruk. Han er i flere slåsskamper ute 

på byen.  

Grandiose forestillinger, økt energi, utagering, slåss kamper, heftig drikking er sider som nå 

viser seg hos han. Sider som ikke har vært tydelige før. Hans selvtillit er enorm og han 

sammenligner liker å identifisere seg selv med verdens store litterater. Han vil ikke bli 

motsagt av noen. Han viser tendenser til aggresjon. Han kunne også i denne perioden svi av 

mange tusen kroner på meget kort tid. Han er meget generøs og gir store penge gaver i vilden 

sky. Overskuddet fra ”Haiene” (1974) fordufter sakte, men sikkert. (Wandrup 1984) 

 

I Gyldendal aktuelle magasin står det skrevet i 1977: 

”Heftigheten og bråheten i de maniske anfallene overrumplet meg stadig. Og å bringe 

alkohol i forbindelse med en maniker, er som å sprøyte bensin på et brennende hus.”(Kierulf 

2001) 

 

Samtale med Tone Bjørneboe 
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På spørsmål rundt eventuell hypomani/ mani er beskrivelsene mye vagere. Hun bekrefter at 

han til tider kunne ha en enorm kapasitet med masse energi. Han kunne sitte oppe i flere døgn 

og skrive, men han var også da veldig konsentrert. Han kunne virke hyperaktiv, og taletrangen 

var til tider større enn vanlig. Det var også lite søvn. Hun registrerte ikke noen tegn til 

overoptimisme, selv om han kunne være veldig engasjert i visse saker som interesserte. Han 

hadde en pessimistisk grunnholdning. 

På spørsmål om grandiositet/selvfølelse, sier hun at han som oftest var en svært høflig og 

hyggelig mann, men at han kunne være arrogant overfor “dumme mennesker”. Mennesker 

som virket lite reflekterte.  

Det som kompliserer saken, er at han ofte fikk mani-lignende trekk når han drakk. Hun 

forteller meg at hennes ene datter hadde intervjuet Lisel Funk, Bjørneboes første kone. Hun 

hadde fortalt at Jens Bjørneboe ikke tålte alkohol. Med det mente hun at han forandret seg helt 

når han drakk. Mange av historiene om Bjørneboe, der han fikk impulsive påfunn, forsvant i 

dagevis, hadde et enormt pengeforbruk var assosiert med alkohol. 

 

Foreløpig oppsumering 

Vi har altså sett at Bjørneboe selv bruker betegnelsen ”maniske innfall”, spesielt i forbindelse 

med nedskrivningen av ”Haiene” (1974). Det er beskrevet en høy energi og til tider enorm 

arbeidskapasitet. Han kunne sitte oppe og skrive i opptil fem døgn. Han viste til tider tegn til å 

være svært så impulsiv og aggressive trekk ble tydeligere. I perioden etter ”Haiene” levde han 

til dels et utagerende liv med mye rangling og et enormt pengeforbruk. Hans sosiale krets 

ekspanderte og han kom i kontakt med mange av Oslos undergrunnsmiljøer. Han stod fram 

som biseksuell og mye tyder på at han var ganske promiskuøs i denne perioden. Et annet 

interessant moment er alle digresjonene i hans bøker; spesielt trilogien om bestialitetens 

historie og ”Haiene” (1974). Men, det blir for spekulativt å antyde at dette er et ledd i en 

hypoman - ideflukt og assosiasjonsevne. Det som kompliserer saken er at disse periodene ofte 

er assosiert med alkohol, og før vi diskuterer videre, skal vi se nærmere på nettopp hans 

alkoholbruk. 
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Psykiske og adferdsmessige forstyrrelser som skyldes bruk av alkohol, ICD-

10. F10 

 
Den kliniske tilstanden spesifiseres slik: 

 

- Akutt intoksikasjon 

- Skadelig bruk 

- Avhengighetssyndrom 

- Abstinenstilstand 

- Abstinens med delir 

- Psykotisk forstyrrelse 

- Amnestisk syndrom 

- Residualpsykose 

- Andre psykiske forstyrrelser 

 

Akutt intoksikasjon 

 

Tilstanden er et resultat av inntak av alkohol med symptomer på forstyrrelse av 

bevissthetsnivå, kognisjon, persepsjon, følelser eller adferd, eller andre psykofysiologiske 

reaksjoner. Dette er knyttet til den farmakologiske effekten av alkohol, og den går vanligvis 

fullstendig tilbake. Eventuelle komplikasjoner er: fysisk skade, aspirasjon av oppkast, 

delirium, koma eller kramper. 

 

Skadelig bruk 

 

Tilstanden skyldes omfattende bruk av alkohol. Skaden kan være fysisk eller psykisk. 

 

Avhengighetssyndrom 

 

-  Utvikling av adferdsmessig, kognitive og fysiologiske fenomener, som har utviklet seg etter 

gjentatt omfattende alkohol konsum. Pasienten har et sterkt ønske om å drikke, vanskeligheter 

med å kontrollere bruken og bruker stoffet videre på tross av skadelige konsekvenser. 
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Drikkingen får høyere prioritet enn andre aktiviteter og forpliktelser. Etter hvert utvikles det 

toleranse og noen ganger en fysisk abstinenstilstand. 

 

Abstinenstilstand 

 

Denne tilstanden er preget av forskjellige symptomer som oppstår ved absolutt eller relativt 

opphør av drikking. 

 

Abstinenstilstand med delir 

 

Abstinens komplisert med delir. Kramper kan også forekomme. 

 

Psykotisk lidelse 

 

Psykotiske symptomer under eller etter drikking, men som ikke kan forklares ved akutt 

intoksikasjon alene, og som ikke er del av en abstinens tilstand. Eventuelle symptomer kan 

være:  

 

-  Hallusinasjoner, særlig av auditiv karakter 

- Perseptuelle forstyrrelser 

- Vrangforestillinger 

- Psykomotoriske forstyrrelser 

- Unormale følelser fra frykt til ekstase 

 

Pasienten er vanligvis ved klar bevissthet. Bevisstheten kan være noe svekket, men uten 

alvorlig forvirring. 

 

Amnestisk syndrom 

 

Syndromet preges av kronisk svekkelse av nær- og fjern hukommelse. Det umiddelbare 

minnet er vanligvis bevart og nærhukommelsen er mer forstyrret enn fjernhukommelsen. Det 

er forstyrrelse av tidssansen. Tidssansen kan være forstyrret og evnen til å lære er redusert. 

Konfabulering kan være til stede. 
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Residual - eller sent innsettende psykose 

 

 Forandringer i kognisjon, følelser, personlighet eller adferd framkalt av alkohol, vedvarer 

utover den perioden der det kan skyldes enn direkte effekt av alkoholen. 

 

Alkoholens fysiske virkninger 

 

Alkohol har en deppresiv effekt på sentralnervesystemet og nedsetter motoriske og kognitive 

ferdigheter.  

 

Alkoholens skadevirkninger 

(Kringelen 1997) 

Skadevirkningene kan deles i 3 grupper: 

 

1) skade virkninger grunnet langvarig forbruk, som skyldes alkoholens toksiske effekt på 

spesifikke organer: 

 

- Levercirrose 

- magekatarr og mavesår 

- Pankreatitt 

- Betennelse i hjertet 

- Kreft i øvre respirasjons- og spiseorgan 

- Perifer nervebetennelse og hjerneskade 

 

2) Skadevirkninger utløst på grunn av reduserte ferdigheter som skyldes alkohol i kroppen 

som ulykker o.l 

 

3) Skadevirkninger utløst av adferdsendringer under alkoholrus, som f.eks vold, kriminalitet 

mishandling og lignende. Dette er mer individs og kultur spesifikke skadevirkninger. 

 

Alkoholavhengighet 

 

Det er stor variasjon i utviklingen fra normalt forbruk til kronisk misbruk.  Det viser seg at 

hos noen av de som begynner svært tidlig å drikke, kan man se et malignt forløp. Pasientens 
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interesser reduseres. Morgenoppvåkning med rastløshet, angst og skjelving kan være uttalt. 

Skjelvingen kommer ofte under kontroll ved tilførsel av alkohol. Angst og ensomhets følelse 

kan bli mer og mer gjeldende. 

 

 Alvorlige somatiske trekk er spesielt underernæring på grunn av appetitt mangel og en rekke 

spesifikke organskader. 

Abstinenssymptomer melder seg når drikkingen opphører eller blir drastisk redusert. Akutt 

skjelving kan da inntre. Økt toleranse er et resultat av et økende konsum. “black outs” kan 

komme oftere. 

Det er tre sentrale trekk i utviklingen av alkoholavhengighet: Tenningsreaksjon, 

reparasjonstrang og kontrolltap. 

Tenningsreaksjon:  

 Dette er tendensen til å fortsette å drikke så snart man har kommet i kontakt med stoffet. 

Reparasjonstrang: 

Dette er trangen til å drikke dagen derpå for å unngå det ubehaget gårsdagens drikking vil 

kunne medføre. Morgen drikking er et alvorlig symptom. 

Kontrolltap: 

Alkohol avhengighet er noe som utvikles gradvis over tid. På et eller annet tidspunkt mister 

en kontrollen over sitt forbruk. 

 

Delirium tremens 

 

Dette er en av de mest alvorlige komplikasjonene til alkoholmisbruk. Det er en akutt psykose, 

som er preget av forvirring, motorisk uro og livlige hallusinasjoner. Syns hallusinasjoner er 

vanligst. Pasienten er redd og har ofte paranoide trekk som mistenksomhet. I tilegg er det 

generell tremor, økt svetting, blekhet og hjertebank. Ubehandlet varer tilstanden i 3-4 døgn og 

sjokk tilstander kan inntre. 

 

Alkoholisk hallusinose 

 

Dette er en noe uvanlig tilstand hos langtkommende alkoholikere. Den starter ofte i en drikke 

periode og fortsetter etter pasienten er tørrlagt. Pasienten er ved klar bevissthet og er spesielt 

plaget av å høre stemmer. Det kan oppleves som stemmer i hodet eller som noe utenfra.  
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Etiologi 

 

Tvilling- og adopsjons studier har vist at det er en genetisk komponent i forbindelse med 

alkohol avhengighet.  Personlighet, psyke, familie- og sosiale forhold spiller også inn som 

medvirkende faktorer. 

 

Alkohol og Bipolar lidelse 

1) Alkohol kan indusere depressive symptomer. 

2) Alkohol kan føre til depresjoner som følge av langvarig drikking. 

3) Drikkingen kan ta seg opp i forbindelse med affektive episoder, spesielt maniske. 

4) Depressive symptomer og alkoholmisbruk kan ses ved andre psykiske lidelser. 

5) En stor andel av pasienter med bipolar lidelse utvikler også en alkohol avhengighet. 

(Goodwin et al 1990) 

 

Bjørneboe og alkohol 
 

Bjørneboe har gjennom hele sitt forfatterskap beskrevet sitt forhold til alkohol, det være seg  i 

romaner, dikt, essays, intervjuer, artikler og i selvbiografien. 

I ”Stillheten”(1973) skriver han: 

 

”Jeg ser meg selv som barn, da jeg drakk vin for første gang og visste at dette, dette var min 

drikk… At den hjalp... Lindret…. At den var levende vann….. Tryllevann…… da jeg var eldre, 

ti år gammel, drakk jeg opp et helt vinanker, mens mine foreldre var bortreist. Jeg hadde 

mine første hallusinasjoner da; jeg så en løve sitte i min fars lenestol, en stor, gul og prektig 

løve. Og ved siden av den satt en ung mann i blå skjorte og grå bukser. Stolsetet bøyet seg 

under vekten. Jeg følte ingen angst verken for dyret eller mennesket. Det var tvert imot slik at 

min vanlige angst var borte, og blodet rant ikke langs vinduspostene og ned på gulvet, og alt 

var mykt og varmt og stille. ”         

 

Bjørneboe begynte allerede å drikke seg full som barn. I en artikkel til Blå Kors skriver han, 

som tidligere vist: 
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”Meget tidlig - egentlig allerede som barn - begynte jeg og drikke, så å si alt jeg kom over, 

jeg drakk gjerne om morgenen, og jeg drakk meg fullstendig bevisstløs, hver gang jeg hadde 

anledning til det.  (Wandrup 1984) 

 

 

Videre i stillheten skriver han: 

 

Luften mellom gutten og løven og meg var full av blomster og ranker, og når jeg la meg om 

nettene alene og full, da var jeg ikke redd for mørket, og hylingen fra kattene ute i de våte 

høstnettene trodde jeg ikke lenger kom fra barn som ble pint.. Jeg la meg som nu, med varme 

og likegladhet i kroppen, med det indre fylt av gode bilder, jeg trakk føttene opp under meg, 

slik som nu - i fosterstilling - og flettet armene om hverandre, med hendene under armhulene 

eller i skrittet, og alt var mykhet og mørke og alt var godt, men jeg visste at oppvåkningen 

kunne bli ond, hvis jeg ikke satt en krukke med avtappet vin ved siden av sengen. Jeg gikk ikke 

på skole og jeg ga satan i alle kameratene jeg var redd for og i lærerne som jeg hatet..Jeg 

drakk vinen med en gang jeg våknet og alt var godt.     

 

Her ser vi at et spesielt drikkemønster som viste seg allerede som ung. Som jeg har antydet 

tidligere ser det ut som om han drikker for å dempe angsten og de triste og vonde følelsene. 

Det er interessant at en så ung gutt ser ut til å ha funnet en måte å medisinere seg selv på. ”Jeg 

visste at dette var min drikk” skriver han. Bjørneboe legger også vekt på at han tidlig kjente 

trangen til å reparere om morgenen. Et annet moment er at han skriver om sine første 

hallusinasjoner. Idet antyder han også at han har hatt flere hallusinasjoner. I dette tilfellet er 

det nærliggende og tro at hallusinasjonen er et resultat av den direkte påvirkningen av alkohol 

og at det han beskriver er en rusindusert psykose. 

 

På s.12 i dette manuskriptet står det en beskrivelse av hans mørke i barndommen, beskrevet i 

”Stillheten”(1973). Han skriver at den eneste måten å komme over dette på var å drikke 

alkohol:  

 

”Bare da det tok slutt, opplevet jeg noe nytt: For første gang drakk jeg opp min fars 

barbervann, og han skjønte ikke hvorfor det hadde blitt borte.” 
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Bjørneboe drakk mye i hele ungdomstiden og i gymnasperioden, men i Kriminaljournalen 

skrev han at da han var et par og tyve mistet han interessen for alkohol. Et interessant poeng 

her er at han også, som jeg tidligere vist, forteller om depresjonen som varte fra han var 

tretten til en og tyve. Dette styrker igjen min antagelse om selvmedisinering. Han hadde nå en 

lang periode hvor alkohol ble drukket i svært beskjedne mengder. Da han arbeidet som lærer 

på Steinerskolen drikker han lite. I 1956, året før han slutter som lærer, begynner 

depresjonene og melde seg igjen. Analogt med dette starter en ny periode med tung drikking. 

Det er spesielt disse siste 20 årene av hans liv der drikkingen får en ny dimensjon, og der 

alkoholisme- symptomene kommer tydeligere fram. Det er også som tidligere beskrevet disse 

årene han opplever de tyngste depresjonene. 

I Kriminaljournalen skriver han: 

”Jeg drakk hver dag, og var tidvis opp i et (ifølge vitner) konsum på to, tre flasker whisky om 

dagen. Det er her min virkelige alkoholiske karriere begynte, først som et problem, siden som 

en nesten dødelig galskap. ( Wandrup 1984) 

 

Til Blå Kors skriver han i 1973, trykket i Demokraten: 

 

For et år siden, da jeg for første gang søkte om innleggelse på alkoholklinikk, hadde jeg mer 

enn 15 års jevnt, eksessivt,- periodisk nesten sinnssvakt, alkoholmisbruk bak meg. Min eneste 

kommentar til det er at det dreier seg om nesten ufattelig selvmishandling. (Wandrup 1984) 

Videre skriver han at disse årene likevel har vært gode, tross for 7 klinikkinnleggelser, har han 

vært produktiv. 

 

I Haagen Ringnes intervjuet sier han:  

 

”Forholdet til alkohol har vært kjærlig og til dels eksplosivt som kjærlighet alltid er. Jeg er 

helt overbevist om at en del mennesker trenger alkohol -  men verneren, og trøsteren kan bli 

en tyrann.” (Rem 1987) 

 

Hans alkoholforbruk varierte mellom totalt avhold, normalt forbruk og voldsomt overforbruk. 

I min samtale med Tone Bjørneboe kommer noe varierende bruksmønsteret fram. ”Han 

ranglet allerede da vi møttes første gang”, sier hun. I perioder drakk han moderat, og det 

begrenset seg til vin ved måltider. I andre og lengre perioder drakk han enormt.” Han drakk 

også når han skrev, men da var det ikke fylla”, sier Tone Bjørneboe.  Jens Bjørneboe kunne 

 40



drikke store mengder og samtidig fremtre som ganske klar og orientert. Mye tyder altså på at 

han opparbeidet en stor toleranse for alkohol. Han viste klassiske trekk som tenningsreaksjon, 

reparasjonstrang, blackouts og kontrolltap. 

 I 1968 sluttet han å drikke for en periode på grunn av fysisk sammenbrudd. I et brev skriver 

han:  

”Jeg har sluttet å drikke, og har ikke lyst på det, - men har også mistet lysten på alt annet, 

mat, natur, kunst,… kort sagt alt. Jeg er senil, avbalansert og har en slags fred i sjelen, kort 

sagt: stabil og uproduktiv. Jeg utgir samlede dikt, samlede essays, nye utgaver av gamle 

bøker, både her og i andre land. Kanskje betyr det at butikken har begynt å gå av seg selv, 

slik at jeg slipper å skrive noe mer i det hele tatt. Jeg er trett og lei av det.” (Wandrup 1984) 

 

I samme brev skriver han: 

 

Jeg er temmelig dårlig, får ikke i meg mat, orker ikke å gjøre noe, har en mengde praktiske og 

økonomiske bekymringer, jeg har vondt i leveren, og hjerte og mavesekken, kan nesten ikke 

stå på bena i virkeligheten,- og minst tre leger har forbudt meg å røre alkohol i noen form. 

Jeg kan altså ikke spise, ikke drikke og ikke arbeide, og jeg forbanner ved Job den dagen jeg 

ble trukket ut i dagens lys … Uten vin er livet en pest og en plage, et eneste sammenhengende 

mareritt av bevissthet om at vi lever i et Helvete og at det ganske tydelig ikke blir bedre, men 

verre og verre. (Wandrup 1984) 

 

Bjørneboe beskriver igjen en tristhet og et mørke, og nå kan han ikke døyve det med alkohol. 

 

Bjørneboe drakk i alle slags situasjoner. Han hadde vanskelig å nyte mat uten vin til. T.B sa at 

han i perioder spiste lite hvis han ikke fikk vin til maten.” Da han var desperat drakk han 

gjerne hårvann eller frostvæske sammen med forfrosne boms i et portrom”, skriver Fredrik 

Wandrup (1984)  

 

I ”Frihetens øyeblikk” (1966) skriver han: 

”Jeg lider åpenbart av alle former for alkoholnevroser, jeg er både falsk og ekte dypsoman, 

jeg drikker i perioder og hver dag, jeg er matdranker, vanedranker og skapdranker, samt 

dessuten leilighetsdranker og selskapsdranker, men jeg drikker også gjerne alene.” 
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Gjennom årene ble drikkingen hardere og hardere. Han var flere ganger innlagt på klinikker 

og på Blå Kors. Dette forteller også Tone Bjørneboe. 

 

I 1973 skriver han fra en klinikk i Fredrikstad: 

 

”Den siste tiden har vært et rent helvete av mørke og kaos, inklusive et fullstendig 

sammenbrudd i slutten av januar og frem til nå. Til bildet hører videre at da klinikk- odysseen 

begynte, var jeg ikke bare totalt hjelpeløs og uten noen som helst kontroll over 

alkoholforbruket, jeg var absolutt tilvendt alkohol. Det var umulig å slutte på egenhånd. I 

tillegg til selve alkoholismen var tilstanden i høy grad komplisert av mange års 

overanstrengelse, av en mangeårig ødeleggende depresjon og fortvilelse, samt av en akutt og 

totalt sjelelig sammenbrudd. Men alkoholsykdommen var det dominerende, atoverskyggende 

trekk i bildet.” (Wandrup 1984) 

 

Han skriver videre:  

 

”Sprinkler for vinduene, låste dører og nokså mye kjemi …. Jeg begriper ikke hvordan en 

ellers kunne gjennomføre denne fasen. Selv er jeg i alle fall ikke sterk nok til å klare meg 

gjennom tre - fire døgns abstinens uten alkohol.”  

 

Den legen som kom tettest innpå ham var psykiateren Viktor Borg på Blå Kors. T.B nevnte at 

de to hadde et nært forhold. Han mente at Bjørneboes drikking var av sekundær art, såkalt 

nevrotisk misbruk. En uttalelse av legen lyder slik: “Drikkingen var resultat av nevroser, så 

sterke at de nesten var psykotiske. De psykiske spenningene i Bjørneboes sinn var så intense 

at de på en eller annen måte måtte dempes. Alkoholen gav den nødvendige hindring”.  

(Wandrup 1984) 

 

Fredrik Wandrup (1984) skriver: “Gjennom årene klorte giften seg fast i kroppen. Alle de 

klassiske alkoholisme - symptomene kom til, slik som tenning, reparasjonstrang og blackout. 

Han ble også kjent med deliriumstilstandens gruoppvekkende opplevelse av våkent mareritt - 

den motbydelige angsten for å miste seg selv til de fryktelige visjonene som stiger mens 

grepet om virkeligheten løsner”. Tone Bjørneboe forteller at hun husker episoder der Jens 

Bjørneboe gjennomgikk delir. Hun kommenterer ikke noe utover at det var skremmende og at 

han var meget paranoid i denne tilstanden. Hun måtte en gang følge han til legevakten. 
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I ”Frihetens øyeblikk” (1966) beskriver han delirium tremens: 

 

” Så våknet jeg en morgen og visste at det var over. Jeg hadde rett, jeg visste at denne 

søndagsmorgenen var en merkedag. Jeg drakk ingenting, men følte meg bare vel.  Så meldte 

det seg etter noen tid en svak skjelving, og en stund etterpå skalv jeg slik at jeg ikke kunne  gå 

eller stå eller sitte. Sengen var det eneste mulige oppholdssted, Jeg kan ikke beskrive 

skjelvingen, for ingen som ikke har opplevet det, vil tro at det er sant. Men skjelving var det 

egentlig ikke, det finnes helt enkelt ikke ord for det-  jo, tremens. Så begynte luften å krølle seg 

til små figurer som var ubehagelige å se på. En trøst var imidlertid musikken. Noen spilte for 

meg, og det er den mektigste og skjønneste musikken jeg noen gang har hørt. Så kom legen 

med sprøyter og medikamenter. Men jeg skalv i fire eller fem døgn på den måten, skjønt, nei 

ikke fullt.”    

 

 

 

I de fleste av sine bøker beskriver han personer som har et nært forhold til alkohol og rus: 

Sem Tangstad i “Blåmann”, Ragnhild Jølsen i “Drømmen og hjulet og flere personer i 

“Jonas”. Men, det er spesielt i trilogien om bestialitetns historie de virkelige selvopplevde og 

detaljerte beskrivelsene finner sted. 

 

 ”Det er godt å ha sedativer og brennevin. ” (Bjørneboe 1973) 

 

Bjørneboe (1973) skriver videre: 

 

”Hva alkoholen har bragt meg i forbindelse med, kan jeg ikke overskue, og jeg kan ikke være 

nok takknemlig for det. Når alt kommer til alt vet jeg uhyggelige ting om denne verden, og jeg 

har opplevd en del ting. Det meste har skjedd i forbindelse med alkohol. Men jeg er et halvt 

år hundre gammelt nu. Jeg vil ikke oppleve mer, jeg kjenner mysteriene. Reisen i mørket er 

forbi.” 

 

Bjørneboe klarer ikke å få noe normalt forhold til alkohol. I 1975 innlegges han på sykehus i 

Tønsberg grunnet store indre blødninger. Wandrup spesifiserer ikke hva slags blødninger det 

er snakk om, men antyder at det har sammenheng med det store brennvinsforbruket. I 
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selvbiografien skriver han at han mener å ha hørt legene si at det kommer til å ende med 

døden.   Han rømmer etter noen dager fra sykehuset og drar tilbake til Veierland. Han har 

beskrevet noe av dette i selvbiografien: 

 

”Etter noen dagers intravenøs ernæring var jeg igjen på bena, spaserte ut av dødehuset, og 

kjøpte med meg to flasker whisky og en carton med sigaretter uten filter…” (Wandrup 1984) 

 

Alle disse beskrivelsene illustrerer klart hans ambivalens til alkohol og kanskje i enda større 

grad hans avhengighet. Gang på gang prøver han å slutte. Drikkingen fortsetter. “Han er mye 

alene på Veierland. ”Alltid er han ensom ”skriver Wandrup. I biografien står det at han stadig 

får nye angstanfall, at han hører stemmer og får hallusinasjoner. Fra dette er det ingen 

informasjon om han er påvirket av alkohol samtidig og som tidligere nevnt er det vanskelig å 

si om han også opplevde psykotiske episoder isolert fra alkoholpåvirkning. Wandrup skriver 

om denne episoden, som utartet seg i 1975: “Springer desperat ut av huset til en nabo. Vekk 

fra disse  hviskende stemmene som kommer inne fra mørket. Skikkelsene som sirkler rundt 

ham”. (Wandrup 1984) Mye kan tyde på at det var alkohol indusert og ikke isolert fra hans 

rusmisbruk. Det kan ha vært starten på et delir eller en psykotisk forstyrrelse indusert av 

alkohol.  

 

“Når han drikker klarer han ikke å stoppe. Finnes ikke mer alkohol, går han til landhandleren 

og kjøper hårvann, han vet hvilke merke som gir best virkning. Han vil fylle seg med piller, 

skjære seg med kniv. Men det går ikke verre enn at gode venner klarer å hjelpe ham, ” skriver 

Wandrup(1984) 

 

 

 

 Høsten 1975, etter sykehus oppholdet, svarer han i Alle nye menn: 

 

- Jeg har ikke lenger den forferdelige angsten når jeg har drukket, og jeg håper det kan være 

slutt på mine maniske anfall, som for eksempel å bare forsvinne og være borte uten å gi 

beskjed til mine nærmeste. (Wandrup 1984) 

 

I et annet intervju i samme blad i 1975 snakker han om sitt forhold til alkohol. 

 

 44



- ”Jeg drikker sikkert mer enn de fleste alkoholikere. Men jeg regner mer ikke selv som 

alkoholiker.” ( Rem 1987) 

 

Han var innlagt på 14-15 alkohol klinikker. 

 

Videre i samme intervju sier han: 

 

”Jeg har skrevet med mye alkohol i kroppen. Det er ikke så farlig som det høres. Jeg kan 

begynne å arbeide klokken elleve på formiddagen, og holde på til klokken tre om natten. Da 

er det klart at det skal svært mye alkohol til for å bli påvirket. 

Etter en bok føler jeg meg fysisk som om noen skulle ha hugget meg i stykker. Jeg er totalt 

ferdig. I slike perioder har jeg ingen kontroll over mitt alkoholforbruk. 

- Diagnosen på meg er at jeg er “ meget sterk alkoholmisbruker”, men med stor 

motstandskraft mot stoffet. Jeg begynte å drikke da jeg var tolv-tretten år. Fra denne alderen 

til jeg var en og tyve drakk jeg alt jeg kom over. Etter at jeg fylte en og tyve gled jeg liksom 

inn i en ny fase: Alkohol betyd liksom ikke noe lenger. Jeg var ikke avholdsmann, men 

alkoholen kom mer og mer i bakgrunnen. Slik varte det i femten år. Da jeg var seks og tredve, 

begynte alkoholmisbruket igjen - og har vart fram til det aller siste. På det verste har jeg hatt 

perioder jeg har drukket tre flasker whisky hver dag.” 

 

 

I Dagbladet blir et dikt ved navn ”Farvel bror alkohol” publisert rett før julen 1975: 

 

Den veien jeg må gå 

Skal gåes uten støtte.  

Uten lokalbedøvelse 

Uten formildende 

Omstendigheter 

 

Bjørneboe er mer eller mindre tørrlagt i perioden fra høsten 1975 til vinteren 1976. 

 

I en artikkel i kriminaljournalen skriver han vinteren 1976: 
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”… jeg føler ikke det ringeste savn. Jeg har totalt mistet interessen for alkohol. Det 

interesserer meg ikke mer en saft og vann.”  (Wandrup 1984) Han holder seg unna Oslo og 

Tønsberg en lang periode, for å ikke bli fristet.   

 

Han beskriver alkoholen som har vært et mareritt å skille seg fra. Han får ikke bukt ned sitt 

alkoholproblem. I mars gjøres et TV- opptak og intervju av Bjørneboe i regi av NRK. Til 

intervjuer Haagen Ringnes sier Bjørneboe om sitt forhold til alkohol i 1976: 

 

”Det har vært et både kjærlig og eksplosivt forhold som alltid i kjærlighets forhold,…”. (Rem 

1987) 

 

I avslutningen på emnet sier han: 

”Jeg drikker av og til i dag. Jeg merker veldig tydelig på at jeg ikke lenger våkner om 

morgenen med alkoholsug, og det forekom temmelig ofte ellers. Nå har jeg hele mitt liv, når 

jeg har bodd i Norge hatt et fryktelig ubehag ved de første mørke timene-  det er jo så tidlig 

mørkt her oppe -. -da kunne jeg av, så å si ofte, tenke at et par glass ville smake fordømt god, 

og ikke bare smake godt, men gjøre godt også, fordi jeg er deprimert, nå synes jeg det pinadø 

har vært mørkt i nok måneder. ”  

 

 Tone Bjørneboe fortalte meg at den tunge drikkingen begynte igjen i forbindelse med dette 

intervjuet. Han fikk diagnosen lever cirrhose i 1976. Han drikker jevnt fram til sin død. 

 

Det har vært mange spekulasjoner rundt hans selvmord. Utad kom det som en stor 

overraskelse, spesielt fordi han hadde utrykt en viss optimisme det siste året før han tok sitt 

liv. Fra familiehold er det blitt sagt at han den siste uka før selvmordet, hadde fått vite at hans 

levercirrose var dødelig og at han ikke hadde lenge igjen å leve. Tone Bjørneboe bekrefter 

dette. 

 

Foreløpig oppsummering 

Vi har gjennom alle disse referansene fått et godt kjennskap til Bjørneboes forhold til alkohol. 

Gjennom egne beskrivelser, intervjuer, vitner og framfor alt Tone Bjørneboes uttalelser 

kommer det tydelig fram at Jens Bjørneboe misbrukte alkohol og utviklet de fleste symptomer 

på alkohol avhengighet. Hans lege på Blåkors, Viktor Borg, mente at hans misbruk var ”av 

sekundær art, altså nevrotisk betinget.” Det kan også være interessant å oppsummere hans 
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sårbarhetsfaktorer for å utvikle et alkohol problem: Det var mye alkoholikere i slekten. 

Alkoholtilgjengeligheten var stor i tidlig alder og han debuterte meget ung. Med tanke på 

teorien om ”modell læring” observerte han mye bruk av alkohol i familiesammenheng. Hans 

mor er beskrevet som overbeskyttende, mens kontakten med far var mer beskjeden. Og 

kanskje fremfor alt: Han hadde psykisk smerte som måtte dempes. 

 

Avsluttende diskusjon 
Jeg har gjennom denne oppgaven prøvd å gi et bilde av Jens Bjørneboe som person med vekt 

på hans psykiske helse. Det er klart at det er de siste tjue årene av hans liv han gjennomgikk 

sine største livskriser. Vi har sett at hans barndom og oppvekst er blitt beskrevet med termer 

som vitner om en angst, et mørke og en tristhet som var mer eller mindre uttalt. Han forsøkte 

å ta sitt liv som tretten åring. Mye tyder altså på at han allerede som ung led av depresjoner og 

angst. Han refererte flere ganger til sin ”livslange - og medfødte” depresjon. Andre ganger 

skrev han om depresjonene som varte fra han var tretten til en og tjue år og om depresjonene 

de siste tjue årene før han døde. En kan her spørre seg om han kanskje led av dystymi. På en 

annen side er det mye som vitner om at hans depressive symptomer var av mer alvorlig art, 

spesielt i forbindelse selvmordsforsøket. I og med at den longitudinelle informasjonen i 

oppveksten samt de detaljerte beskrivelsene er noe knappe, blir det også noe vanskelig å gi en 

absolutt entydig diagnose i denne perioden. Neste moment er hans drikkemønster som viser 

seg allerede som ung. Alt taler for at alkoholen allerede i ung alder ble brukt som en form for 

selvmedisinering. Han drakk for å døyve angst og depresjon. Han tyngste drikkeperioder 

sammenfaller med hans dypeste depressive perioder. Det er de siste tjue årene av hans liv de 

virkelige alvorlige depresjonene meldte seg og i takt med dette forverres alkoholmisbruket og 

alkoholavhengigheten. Selv om mye tyder på at alkoholavhengigheten utviklet seg sekundært 

til depresjonen, er det klart at den enorme drikkingen igjen bidro til ytterligere depresjoner. 

Han gikk slik inn i en ond sirkel. I tilegg var han også både genetisk og psykososialt sårbar for 

utvikling av alkoholmisbruk. Akkurat som drikkingen kan øke i forbindelse med affektive 

lidelser, kan også langvarig drikking føre til midlertidige alvorlige depressive symptomer. 

(Dahl et al 2003) 

Jeg har vist at Bjørneboe de siste tjue årene gjennomgikk flere alvorlige depressive episoder. 

De mest detaljerte beskrivelsene er hentet fra 1957-59 og tiden rundt nedskrivningen av 

bestialitetens historie og ”Haiene” (1974), det vil si fra 1965-74. Flere selvmordsforsøk er 

beskrevet i denne perioden.  
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Et annet moment som er beskrevet er de psykotiske symptomene. Spørsmålet om de visuelle 

hallusinasjonene, stemmene og vrangforestillingene var rusrelatert eller om han også 

gjennomgikk psykoser uavhengig av alkohol, forblir uklart. 

Neste moment er hans angst. Han nevner både en generell indre uro, men også episoder med 

kraftig hjertebank, som kan vitne om mulige panikkanfall.  

Videre er det store spørsmålet om depresjonene faller inn under et unipolart eller bipolart 

spektrum. Hadde han virkelige hypomane eller maniske perioder?   

Det er klart at Bjørneboe til tider viste svært så impulsive trekk og en rekke symptomer som 

kan minne om hypomani. Først vil jeg trekke inn tre momenter: 

1) Bjørneboe betraktet seg selv som manisk – depressiv. 

2) Han beskriver det han kaller ”maniske innfall” 

3) Han viste i perioder tegn til overaktivitet, økt sosial omgjengelighet, mindre 

søvnbehov, økt pratsomhet, økt seksuell energi, aggresjon, økt pengeforbruk, 

impulsivitet og grandiositet. 

To viktige spørsmål blir derfor sentrale. For det første vet vi at disse periodene ofte var 

assosiert med mye alkohol. For det andre kan disse ”maniske innfallene” være en del av hans 

egen personlighetsstruktur som eventuelt sammenfaller med ekstreme impulsive 

personlighetstrekk. 

Bjørneboe skriver at det å drikke for en maniker er som å helle bensin på et brennende hus. 

(Kierulf 2001) Men, hva som egentlig kom først er vanskelig å si. Det eneste vi vet er at rus 

og hypomane trekk forekom samtidig. Som tidligere nevnt kan hypomani være vanskelig å 

diagnostisere. Biografiske studier viser en tendens til både underdiagnostisering og 

overdiagnostisering. For det første kan hypomane trekk bli oversett og i motsatt fall kan 

normale trekk bli betraktet som hypomane. (Jamison et al 1993) 

La oss se litt nærmere på Bjørneboe liv og hva som kan tale for og hva som kan tale imot 

bipolar lidelse hos han. I tilegg skal vi se hvordan alkoholmisbruk sammen med spørsmål om 

bipolar lidelse kompliserer saken. Bipolar lidelse kan manifistere seg allerede som barn. 

Symptomene som ung kan være vanskelige å detektere og minne mer om en form for 

adferdsforstyrrelse. Det har vist seg at disse unge personene kan ha periodevise mageplager 

og problemer på skolen med reduserte skoleresultater, dårlig oppførsel og sosial angst. I andre 

perioder kan innsatsen være iherdig med økt kreativitet og arbeidsvilje. Den sosiale omgangen 

ekspanderer i disse periodene. (Dahl et al 2003) Dette er trekk som passer godt med det som 

er beskrevet om Bjørneboes oppvekst. Det blir likevel for uspesifikt til at det kan ha en 

konklusiv verdi. Bipolar lidelse er en delvis genetisk betinget sykdom. Vi vet at det var mye 
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depresjon i Bjørneboe slekten, men ikke om det var innenfor et bipolart eller unipolart 

spektrum. 

- Stoff og alkoholbruk er to til tre ganger hyppigere ved bipolar lidelse enn ved vanlig 

depresjon (Dahl et al 2003). 

-Angstlidelse forekommer hos femti prosent av personer med alvorlig depresjon. (Kruger et al 

2000) Panikkanfall og en sterk og fremtredende angst bør øke mistanke om bipolar lidelse 

(Dahl et al 2003). Dette var tilfelle hos Bjørneboe. I tillegg er visuelle hallusinasjoner 

vanligere ved bipolar lidelse enn ved unipolar lidelse (Dahl et al 2003). Men, i Bjørneboes 

tilfelle vet vi ikke om han hadde visuelle hallusinasjoner isolert fra hans rusmisbruk. 

- Symptomer på mani kan vise seg sekundært til abstinens – eller forgiftningssymptomer. 

(Kruger et al 2000) Kraeplin observerte at maniske anfall av og til begynte med delirium 

tremens. Ved maniske episoder som er assosiert med rusmisbruk er utfordringen å 

differensiere mellom ren organisk delirium og en manisk episode utløst og farget av stoff – 

eller alkoholmisbruk. (Goodwin et al 1990) Vi vet at Bjørneboe opplevde delirium tremens. 

- Psykisk lidelse og dermed også bipolar lidelse er vanskeligere å diagnostisere når 

pasienten også er alkoholmisbruker. (Kruger et al 2000) Samtidig vet vi at en 

underliggende bipolar lidelse kan utløses eller fremskyndes av alkohol eller stoff, for 

eksempel kan den første maniske episoden hos en biologisk sårbar person manifistere 

seg ved rusmisbruk. (Goodwin et al 1990) Alkoholindusert stemningsleie som 

depresjon mani eller hypomani sees ikke sjelden hos alkoholikere. Dels kan det være 

personer med tendenser til depresjon eller oppstemthet som har nyttet alkohol som 

beroligende eller stemningshevende stoff, dels kan symptomene ha direkte 

sammenheng med alkoholinntaket og konsekvensene av det. (Dahl et al 2003) Et annet 

moment er at det er vist økt tendens til alkoholmisbruk hos pasienter med  bipolar 

lidelse og alkohol kan maskere symptomer på affektiv lidelse. Noen undersøkelser har 

vist at pasientene med bipolar lidelse drikker mest i de hypomane eller maniske 

fasene, både for å dempe irritabiliteten, agitasjonen og rastløsheten, men også til en 

viss grad for å øke euforien. Andre undersøkelser har vist at det også er en økt tendens 

til drikking i de depressive periodene. (Goodwin et al 1990) Bjørneboes drikkemønster 

var noe varierende. Han drakk mest i de depressive periodene, men han drakk også når 

han hadde det han kalte ”maniske innfall.” 

To poenger er spesielt viktige med tanke på en bipolar lidelse hos Bjørneboe. For det 

første sier DSM-IV at direkte alkoholindusert stemningsleie er ekskludert fra en diagnose 

i retning BP II. For det andre er det slik at der hvor alkoholrus og symptomer på bipolar 
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lidelse opptrer sammen, kan en ikke konkludere i den ene eller andre retningen. (Goodwin 

et al 1990) Jeg kan på dette grunnlag ikke konkludere med en BP II hos Bjørneboe. Det 

kan være interessant å minne om at det likevel finnes forløpsformer for bipolar lidelse, der 

personen bare har vist tegn til depressive episoder, men likevel har en latent bipolar 

lidelse. ( Dahl et al 2003) Men, dette blir bare spekulasjon i Bjørneboes tilfelle. Vi vet 

også at en ny diagnose er tatt i bruk, nemlig BP III, som indikerer en hypomani utløst av 

enkelte former for medisinsk behandling. Med tanke på Bjørneboe anser jeg dette også 

som noe søkt. 

Hos Bjørneboe virker det derfor mer sannsynlig at hans ”hypomanilignende” trekk er en 

del av hans personlighetsstruktur og at alkoholen forsterket disse trekkene. Det er derfor 

klart at en grundig psykiatrisk undersøkelse av denne forfatteren måtte til for å gi en 

entydig diagnose. Kanskje ville en stemningsstabiliserende medisin ha endret hans livsløp, 

men samtidig interfert med hans kreative perioder? 

 

Jeg vil avslutte med et sitat av Janet Garton (1985) som jeg synes er en treffende beskrivelse 

av forfatteren og kunstneren Jens Bjørneboe: 

 

“ An ekstreme individualist, Bjørneboe was always a loner, often alienating would-be 

sympathisers by his intransigence and his outspokenness. In many ways he was his own worst 

enemy, undermining his health, with his excesses to wich he was driven by his dispair. He was 

no disspassionate observer of the human comedy, but a victim of his own dark visions, which 

finally became more than he could bear.” 
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