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Innledende bemerkninger

For en tid siden vakte det en viss oppsikt da to sviger-
brødre røk uklar på en hyttetur i indre Oslofjord, noe 
som utviklet seg til et riktig basketak. Heldigvis kom 
de involverte ganske uskadet fra episoden, så da saken 
ble slått opp i pressen, ble den presentert som en kurio-
sitet snarere enn en tragedie. At man i det hele tatt ofret 
spalteplass på de to svigerbrødrene, skyldtes nok det 
uforståelige ved opptrinnet og den påfallende måten 
de oppførte seg på, heller enn konsekvensene det med-
førte. Selv kan jeg ikke huske at jeg la merke til opp-
slaget overhodet, og skulle jeg latt øynene gli over det, 
ville jeg høyst sannsynlig humret lett og bladd videre.

Når jeg allikevel har satt meg inn i det inntrufne, 
er det fordi jeg som pensjonert psykiater ble involvert 
i den påfølgende diagnostiske utredningen av de to, 
idet jeg ble tillagt visse kunnskaper om en sjelden til-
stand man mistenkte dem for å lide av. Men da jeg 
selv fikk anledning til å samtale med de to sviger-
brødrene, slo det meg at deres historier i seg selv var vel 
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så interessante som den faglige debatten omkring deres 
psykiatriske tilstand. Ja, jeg tror ikke jeg overdriver 
hvis jeg hevder at jeg i min flereogførti år lange praksis 
ikke har hørt en like bemerkelsesverdig beretning. Det 
herværende skrift er derfor et forsøk på å gjengi deres 
historier slik de selv overbrakte dem til meg, heller enn 
et innlegg i en diagnostisk diskurs.

La meg først, før jeg gir ordet til svigerbrødrene 
selv, gjøre rede for hendelsene i forkant av innleggelsen, 
slik episoden ble beskrevet av menneskene rundt. Som 
sagt – de to befant seg på et landsted i indre Oslofjord. 
Det var en sommermorgen for et par år siden. Og de 
to kunne knapt ha stått opp, fortalte familiemedlem-
mene, før de begynte å utøse ukvemsord mot hver-
andre, i et ampert og helt alvorlig tonefall. De øvrige 
i huset, som var den enes mor, hans far og hans søster, 
satt ved frokostbordet og ante fred og ingen fare da 
de to entret spisestuen i rask rekkefølge, oppjagede 
og uflidde. Et øyeblikk så de seg begge forvirret rundt, 
«de så på oss som om vi skulle vært spøkelser», fortalte 
moren. Men da de to fikk øyekontakt med hverandre, 
var det som om de fikk et fast holdepunkt. Den ene 
begynte å ærekrenke den andre, som forsøkte å forsvare 
seg, hvorpå en veritabel krangel kom igang. Saken 
fremsto enda underligere, idet de tiltalte hverandre 
på arkaisk vis. «I haver vanhelliget helgenkonningens 
lægem» og «lutherianske kætter», svor den ene, hvorpå 
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den andre svarte «I var sgu skarpretteren til Kristjern 
Tyran» og «Papa antichristus est». Slik holdt de det 
gående en god stund. Familiemedlemmene prøvde 
i begynnelsen å le litt med, da de tenkte det var en slags 
ironisk spøk eller en teaterlek. For hva annet kan drive 
to voksne, veltilpassede menn til å skjelle hverandre ut 
på den måten? Da man etterhvert skjønte at noe annet 
måtte ligge bak denne underlige oppførselen, forsøkte 
man å få dem til å roe seg, sette seg ned og få litt mat 
i magen. Men dette hadde overhodet ingen effekt, de 
to var helt upåvirkelige, enset knapt sine omgivelser, 
så kraftig gikk de opp i krangelen. Og snart skulle det 
gå fra vondt til verre. Den ene nærmet seg den andre, 
tildelte ham en ørefik og fikk snart en i retur, hvorpå 
han forsøkte å kaste seg over den andre. Men denne 
unnslapp, og de for etter hverandre med en slik hastig-
het og voldsomhet at enhver inngripen virket formåls-
løs. De løp i ring fra rom til rom, før den ene sprang 
ut av huset og ned i hagen. Her utspilte det seg nok 
en jaktscene, før den flyktende kom seg ned til sjøen. 
Der ble han raskt tatt igjen av den jagende og fant nå 
ingen annen utvei enn å forsøke å legge på svøm. Men 
den jagende var fort over ham og fikk fatt i armen hans, 
hvorpå de begge skled i grønsken og ble liggende i fjæra 
og bakse. Og hvem vet hvordan det ville ha gått om 
ikke familiemedlemmene hadde kommet til og holdt 
dem i sjakk? Ja, for å holde dem rolige var det eneste 
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man maktet, der de begge lå på grunna, den jagende 
stadig med et grep om den flyktendes ankel. Da striden 
ingen ende ville ta, var det til slutt ingen annen råd for 
familien enn å tilkalle politiet.

Ifølge politirapporten fremsto de ikke stort bedre 
i  avhør, selv om de nå, konfrontert med overmak-
ten, ikke satte seg fysisk til motverge og  i  det hele 
tatt var føye ligere. Men den påfallende talemåten 
og virkelighets oppfatningen vedvarte. Igjen beskyldte 
de hverandre for «landsforræderi», «helgenbespottelse», 
«avgudsdyrkelse» og «hæresi». Så da man ikke kunne 
ta ut tiltale mot dem, for noe kriminelt hadde strengt 
tatt ikke funnet sted, fant man det mest forsvarlig med 
en  innleggelse i  psykiatrien. Dette motsatte de seg 
begge på det sterkeste. På hospitalet ville de ikke, for 
der var det bare «fattigfolk og pestilense». Og dermed 
endte det beklageligvis med innleggelse på tvangs-
paragraf, skjermet opphold, og  adskillelse av de to 
pasientene. For kontakt mellom de to var ikke tilråde-
lig, fant man raskt ut.

Samtidig hadde ryktene om det inntrufne nådd 
aviser og fjernsyn. «Filleristing i fjæra» sto det i  et 
oppslag, «Svigerbrødre i plasketak» i et annet. Enda 
mer oppsikt vakte det da identiteten til de to kom for 
en dag. «Anerkjent fredsforsker (38) og lege (40) gikk 
amok i ferieparadis», sto det nå, «Venn av kronprinsen 
raserte naturreservat» og  «Derfor ville de to norske 
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forskerne ta livet av hverandre». Men i likhet med de 
fleste saker som blir slått opp i mediene, blusset også 
denne raskt opp, brant i tre–fire dager, før den sluknet 
like raskt og ble glemt.

Det var først nå, et par uker etter innleggelsen, at 
episoden virkelig vakte oppsikt i fagmiljøet. At de to 
led av en form for vrangforestillingslidelse, var man 
aldri i tvil om, da deres fremstillinger av det inntrufne 
var så avstikkende, og av så bisarr karakter, samtidig 
som de to var ganske urokkelige i sin oppfatning. Den 
faglige disputten dreide seg snarere om hva slags type 
psykose dette kunne kategoriseres som, og hva som var 
den bakenforliggende årsaken.

Man fant fort ut at ingen av de to hadde vært 
inn lagt i psykiatrien før, hvilket er uvanlig for psykose-
pasienter i  slutten av tredveårene. Inntak av illegale 
rusmidler eller alvorlig psykisk belastning i familien 
var heller ikke rapportert. Hva kunne det da være 
snakk om?

Hadde de vært utsatt for traumer eller alvorlige 
krenkelser i  forkant av hendelsen? Nei, slike risiko-
faktorer kunne heller ikke med sikkerhet påvises, 
bortsett fra at legen befant seg i et besværlig avstands-
forhold, og  fredsforskeren sto på flyttefot til utlan-
det. Ja vel, dette kunne sikkert fremprovosere en viss 
mengde «stress», men hvordan kunne det forklare at 
de begge plutselig var blitt fylt av en slik antagonisme 
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mot hverandre, og at de lot den komme til uttrykk 
på et forgangent språk?

Språkeksperter i nordisk så vel som i klassiske språk 
ble innkalt til avdelingen, til tross for en viss skepsis 
fra personalet. Og merkelig nok kom forskerne frem 
til at det skandinaviske språket de talte, sannsynligvis 
tilhørte en form for mellomnorsk 1. Denne vurderin-
gen måtte dog gjøres med en viss grad av usikkerhet, 
da man historisk sett kun hadde et begrenset antall 
skriftlige kilder å forholde seg til, og da det ikke fantes 
en felles skriftnorm på den tiden. Latinen var derimot 
enklere å bedømme og kunne betegnes som vulgate 2.

Ingen av de to svigerbrødrene hadde tidligere 
be hersket slike språk. Legen hadde riktignok en viss 
kjennskap til latin fra sine studier, men ganske over fla-
disk og stort sett begrenset til anatomi. Freds forskeren 
be hersket kun engelsk blant fremmed språkene.

Men disse uttalelsene ble ikke nevneverdig vekt-
lagt i de diagnostiske overveielser, da de strengt tatt 
ikke angikk psykiatrien. Hvis det var språklige barri-
erer som sto i veien for utredningens fremdrift, sa den 

1 Det språket man snakket i Norge fra tiden rundt Svarte-
daudens herjinger og frem til reformasjonen.

2 Den språkdrakt Sankt Hieronymus mot slutten av det fjerde 
århundret ga sin bibeloversettelse, som ved kirkemøtet 
i Trient ble anerkjent som den katolske kirkes offisielle bibel.
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pragmatisk anlagte avdelingsoverlegen, kunne man 
ikke bare skaffe en tolk?

Og  så var det tilbake til diagnosemanualene, 
som man nå saumfor fra perm til perm. Det var 
på denne måten man til slutt støtte på en  sjelden 
tilstand som kun er beskrevet et par hundre ganger 
i  historien, og knapt nok i Norge. Denne kalles på 
fransk folie  à  deux, på norsk dobbeltpsykose eller 
indusert psykose3. Dessverre fantes det ingen videre 
ekspertise på denne tilstanden på sykehuset hvor de 
to var innlagt, og  egentlig ikke i  landet overhodet, 
ihvertfall ikke blant de aktivt praktiserende psykiatere 
og psykologer.

Det var her jeg kom inn i  bildet. For som ung 
reserve lege på slutten av sekstitallet skrev jeg min 
doktor avhandling om nettopp folie à deux. Og selv om 
min avhandling og mine funn vel forlengst er glemt, 
fant man altså frem til navnet mitt. Nå ja, jeg skal ikke 
kokettere, emeritus er jeg da fortsatt, og jeg foreleser 
ennå om dette emnet, både for studenter og kolleger.

Og nå hadde jeg altså foran meg et mulig tilfelle 
av denne tilstanden – fredsforsker Leira og doktor 
Didriksen, to svigerbrødre som våknet opp en morgen, 

3 Til tross for flere lignende beskrevne tilfeller fra 1500- og 
1600-tallet ble tilstanden folie à deux først navngitt på slutten 
av 1800-tallet av de franske legene Lasègue og Falret. 
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var bitre fiender og oppførte seg som om de levde 
i fortiden. 

I tiden de var innlagt på lukket avdeling, hadde 
jeg ukentlige samtaler med de to. Disse nedtegnelsene 
er i all hovedsak basert på våre samtaler.

Jeg husker godt mine første møter med de to 
pasient ene. Jeg oppsøkte doktor Didriksen først, siden 
personalet regnet ham som den mest «ekstreme» av de 
to. Noen mente til og med at Didriksen hadde overført 
sitt vrangforestillingsunivers på Leira, at han hadde 
overtalt ham med sin kraftfulle retorikk, slik enkelte 
karismatiske ledere kan lokke svakere sjeler med på 
sine religiøse eller politiske villfarelser.

Mitt første inntrykk av Didriksen var et litt annet. 
Han sto i enden av rommet, vendt mot vinduet, slik 
at jeg så hans skikkelse i profil – en høy og kraftig 
mann, grovbygget, som hugget ut av en stenblokk det 
var vanskelig å forme. Han sto og mumlet for seg selv, 
lavmælt, men intenst, som om noe inne i ham skulle 
falle fra hverandre om han ikke bandt det sammen 
med dette finmaskede nett av ord. Senere har jeg for-
stått at det var katolske bønner han resiterte, og at han 
hadde bedt om et rosarium, et slikt bønnekjede som 
katolikkene bruker for å huske sine vers, men at han 
ble nektet dette da man fryktet at han ville bruke det 
til å skade seg selv eller andre. En slik frykt var høyst 
sannsynlig ubegrunnet, da han aldri utagerte etter 
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episoden i sommerhuset, og ei heller fremsatte trusler. 
Det visste imidlertid ikke jeg under vår første samtale, 
og hadde derfor med meg en kraftig mannlig pleier.

«Didriksen?» spurte jeg.
Han enset meg ikke, men fortsatte å mumle mot 

vinduet.
Jeg ga ham litt tid, da han som andre psykose-

pasienter kunne tenkes å ha noe latens, grunnet indre 
stemmer eller forstyrrelser i tankens form.

«Doktor Didriksen?» spurte jeg nå.
Litt etter sluttet han å be, før han snudde seg brått, 

satte øynene i meg og spurte:
«Er I skriftlærd?4» Stemmen hans var en anelse hes, 

og han uttalte ordene raskt, men tydelig, som om hver 
stavelse hadde verdi i seg selv.

4  Jeg fremstiller gjennomgående Didriksens og Leiras tale som 
moderat bokmål, men med enkelte distingverende trekk, 
som de personlige pronomen «I», «jer» og «Eder», noe som 
skal signalisere det arkaiske ved språkformen deres, selv om 
det slett ikke ligner måten de snakket på i begynnelsen av 
oppholdet, noe som kunne virket forstyrrende for leseren, 
og som ville vært vanskelig for meg å gjengi, etter som jeg 
mangler de nødvendige lingvistiske kunnskaper. Dessuten 
forandret språket deres seg utover i forløpet til det etterhvert 
lignet et kontemporært bokmål. De latinske utsagnene lar 
jeg stort sett stå.
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«Mitt navn er Eftedal», sa jeg. «Jeg er professor 
emeritus i psykiatri. Jeg lurer på om du har tid til 
en liten prat med meg?»

Han sto og så på meg en stund, lett mistenksomt, 
eller kanskje bare tankefullt, før han sa:

«Det er en sak jeg må komme til bunns i.»
«Ja vel», sa jeg, «vil du fortelle meg litt mer om 

den saken?»
«Hvem har skapt verden?» spurte han. «Det er det 

eneste jeg trenger å vite.»
«Ja, det er jo et stort og vanskelig spørsmål», for-

søkte jeg meg.
«For enten er det Herren Gud», sa han, «og da er 

dette en av hans prøvelser. Eller så er det Demiurgen. 
Og i så fall er alt dette bare en ondskapsfull lek.»

«Og hva tror du selv?» spurte jeg.
Igjen ble han stående og studere meg, før han sa:
«Alt er bortkastet hvis jeg ikke får svar.»
«Bortkastet?» spurte jeg.
«Hva er meningen med å gjøre noe som helst», 

sa han, «når alt kan være forandret, ja, forsvunnet, 
i neste stund, bare fordi en ond skaper fornøyer seg 
med å forvirre meg?»

I mine første samtaler med Didriksen vendte han 
stadig tilbake til dette temaet. Når jeg forsøkte å vri 
samtalen over på andre emner, kunne han bli irrita-
bel. Og hvis jeg møtte ham der han var, og prøvde 
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å undre meg sammen med ham, kunne han bli like 
amper over at jeg ikke ga ham det endelige svar  
han ønsket.

Mitt første møte med Leira forløp enklere. Det 
vil si, tilsynelatende enklere. Men han var allikevel 
vanskeligere å få tak på. Mens Didriksen hadde sin 
egen forståelse av hvorfor han var innlagt, eller i det 
minste søkte å komme til bunns i hvorfor han var 
innlagt, virket Leira som om han bare var der. Da jeg 
entret rommet, satt han i sengen med en kopp kaffe 
på nattbordet og en dagsavis i fanget, som om han var 
gjest på et hotell. I det ytre ga han også et mer tids-
messig preg – i motsetning til Didriksen, som hadde 
latt hår og skjegg gro, iførte Leira seg et tredagers-
skjegg og designerbriller allerede et par uker etter inn-
leggelsen. For å være ærlig tenkte jeg at han så ganske 
upåfallende ut der han satt, tatt i betraktning den syke-
historien jeg hadde hørt i forkant, og sammenlignet 
med hans svoger. Men da jeg begynte å samtale med 
ham, fikk jeg en fornemmelse av at noe ikke stemte. 
Samtidig som han var litt på vakt og brukte en del tid 
på å svare, var det noe vagt ved de svarene han avga.

«Vil du si litt om hva du selv mener er grunnen til 
at du er kommet hit til avdelingen?» spurte jeg.

«Det var vel slik man ville det», svarte han.
«Slik man ville det?» spurte jeg, «Hva legger du 

i det?»
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«Det var vel slik man fant det mest fornuftig», 
svarte han.

«Mest fornuftig?» spurte jeg.
«Ja», svarte han, «etter grundige overveielser.»
«Men hvordan går det egentlig med deg?» spurte jeg.
«Jeg skal ikke klage», svarte han. «Det er vel en 

mening med alt.»
Stort sett hadde han et vennlig uttrykk i ansiktet, 

men han fremsto også til tider en smule overbærende, 
som om han betrygget meg om at jeg gjorde jobben min 
riktig. Bare ved et par anledninger sporet jeg antydning 
til mistenksomhet, som da jeg spurte hvilket år det var, 
eller hva kongen heter, noe jeg kun gjorde for å teste 
hans orienteringsevne. Årstallet anga han korrekt, etter 
litt betenkningstid, men ved spørsmål om kongen sa 
han: «Det har vel vært mange konger i riket» og for-
søkte liksom å le det bort. Men da jeg gjentok spørs-
målet, svarte han: «Han går vel under mange navn.» 
Nå virket han en anelse nervøs, som om det kunne få 
konsekvenser hvis han svarte feil. Det samme gjentok 
seg da jeg spurte ham om hvilke guder han trodde på. 
Allikevel prøvde han å manne seg opp etter at jeg la litt 
press på ham, og sa til sist med en røst som var over-
raskende predikantaktig:

«Det finnes kun én sann tro.»
«Og hvilken er det?» spurte jeg.
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«Det er den», sa han, nå litt spakere, og så en stund 
på meg, «som står i Skriften.»

I det hele tatt fikk jeg inntrykk av at han for-
søkte å  tilfredsstille meg heller enn å  fremstille sin 
egen oppfatning av saken. Sa jeg for eksempel «da 
får du ha en  riktig god dag», svarte han nøyaktig 
det samme. Etterhvert vente han seg til å si «takk for 
sist» når vi møttes, ta meg i hånden og smile til meg 
på en jovial-konspiratorisk måte, som om vi to skulle 
være gamle venner som skjulte et mangfold av minner 
og hemmeligheter bak denne formen for sjargong. Når 
jeg fremsatte en påstand, samtykket han gjerne med 
et «ikke sant» og dette samme uttrykket.

Men til tross for denne påfallende formen for kom-
munikasjon som de begge fremviste i begynnelsen av 
oppholdet, virket det som de fikk tillit til meg, og de 
samarbeidet etterhvert godt om overbringelsen av sine 
opplevelser. Under disse seansene lot jeg dem lene seg 
tilbake i sengen, lukke øynene og fortelle meg hva de 
forestilte seg at de hadde erfart. Og heldigvis syntes 
disse timene å ha en terapeutisk virkning på dem begge. 
For det første ble symptomtrykket mindre, og for det 
andre hadde narrasjonen aldeles ikke noen fragmen-
terende effekt på deres tankeverden, slik man ofte kan 
oppleve hos psykotiske pasienter. Tvertimot syntes his-
toriene å henge bedre sammen jo mer de fortalte. Ja, det 
var igrunnen en overraskende sterk indre sammenheng 
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i deres fortellinger. Desto mer merkverdig fant jeg 
saken, da mye av det Leira fortalte meg, var så likt det 
Didriksen fortalte, at man praktisk talt kunne kalle det 
identisk. Hvordan kunne det ha seg, når de fortalte meg 
hver sin historie, uten å ha hatt kontakt siden innleg-
gelsen? Jeg skal ikke legge skjul på at dette har medført 
en del grubling for mitt vedkommende og diskusjoner 
innad i fagmiljøet. Men å overføre denne grublingen 
til leseren er ikke intensjonen med denne utgivelsen. 
Her vil jeg simpelthen, slik jeg lovet mine pasienter, 
overbringe deres historier som de ble fortalt.

Jeg begynte derfor, med mine pasienters samtykke, 
å gjøre opptak av våre samtaler, slik at de senere kunne 
transkriberes verbatim, ord for ord, til papiret. For at 
historiene skulle være leselige i grammatisk forstand, 
og uten for mange oppbrudd og repetisjoner, måtte 
selvsagt en del redigering til, men alltid i det øyemed 
å klargjøre. En kronologisk orden har jeg også tilstre-
bet. Hvert kapittel er tildelt én svigerbror, så det er 
alltid tydelig hvem som taler.

Min rolle i dette arbeidet har som dere skjønner 
vært fødselshjelper og budbringer, og kanskje ikke 
engang det – jeg har nærmest vært begrenset til skrifte-
far. Og det har jeg sant å si ingenting imot. Nei, jeg 
kunne gått inn i en hvilken som helst rolle, så lenge det 
kom fortellingen til gode. Litteratur og psykiatri, slik 
jeg ser det, er tett sammenknyttet, og var det allerede 



lenge før det fantes en psykiatri. For oppøver man 
ikke egentlig den samme kunsten i disse to disipliner 
– nemlig evnen til å forestille seg at man ser den andre 
innenfra og seg selv utenfra?

På den annen side vil noen kunne hevde at tilfellet 
Leira og Didriksen slett ikke tilhører psykiatrien. For 
finnes det ikke en ørliten mulighet for at det de fortalte, 
gjenspeiler forhold i den ytre realitet? Og jeg tør ikke 
engang forestille meg alle de merkelige implikasjonene 
av et slikt scenario.

Hvorom allting er, får det bli opp til leseren selv 
om man vil våge å trekke slutninger om det som måtte 
ligge bak denne beretningen, eller om man vil gjøre 
som jeg – lene seg tilbake og lytte.

Elias Eftedal, Fagerborg 2018


