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Illustrasjon på forsiden:
Drawing of the 1918 Influenza, John George Adami. Tegningen illustrerer influensaviruset 
til den såkalte spanskesyken, en dødelig pandemi som varte i rundt femten måneder og 
smittet omkring en tredjedel av verdens befolkning. Spanskesyken rammet også kunstnere, 
hvilket inspirerte en rekke kjente kunstverk. I tillegg til bilder av andre sykdommer, har 
noen av dem funnet vei inn i blekka du holder i hendene. 
Wellcome Collection. Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)



HØSTEN 2020 / SIDE 3   



SIDE 4 / MOLO - IDÉHISTORISK STUDENTTIDSSKRIFT

#12 / nr. 2 2020

HOVEDREDAKTØR:
Stine Gudmundsen Bergo

TEMAREDAKTØR:
Vetle Hove

NETTREDAKTØR:
Victoria Bergundhaugen

ØKONOMIANSVARLIG:
Taran Palmstrøm Fenn

LAYOUT:
Magdalena Smola 
Ellisiv Røvik Grimnes

ØVRIGE 
REDAKSJONSMEDLEMMER:
Jonas Ludvigsen
Pablo Grimstvedt
Hannah Bull Thorvik
Lars Øvergaard
Ola Orlando Rognlien
Frøydis Vangsøy
Anna Maria Huschka
Sofie Kistine Flydal

Molo - idéhistorisk studenttidsskrift gis ut med støtte fra Institutt 
for filosofi, idéhistorie, kunsthistorie, og klassiske språk ved UiO, 
Frifond og Kulturstyret ved Studentsamskipnaden i Oslo.

TRYKKERI: 
07 Media, www.07.no
OPPLAG: 
500
E-POSTADRESSE: 
redaksjon@molotidsskrift.no
NETTSIDE:
www.molotidsskrift.no

MOLO - IDÉHISTORISK STUDENT-
TIDSSKRIFT
c/o IFIKK
Postboks 1020 Blindern 
0315 OSLO



HØSTEN 2020 / SIDE 5   

LEDER
Vetle Hove

GAUSTAD ASYL OG IDEALENES FORFALL
Ellisiv Røvik Grimnes

NATURTERAPI
Vetle Brunner Åsen

TJØMES GLEMTE KURBAD
Vetle Hove

SYKDOM SOM  VÅPEN
Levi Kvarsnes

VELBEHAGETS REVOLUSJONÆRE RØST
Lars Øvergaard

REST, RELAXATION AND RITUAL SACRIFICE
Jonas Ludvigsen

FELTRAPPORTEN: PESTBØKER
Vigdis Evang

KLOSTERET SOM MIDDELALDERENS ØKOLANDSBY
Taran Fenn

HYSTERISKE DORA: EN TYPISK KVINNE VED FIN-DE-SI  ÈCLE
Stine Gudmundsen Bergo

DET FORTRENGTES FRIGJØRING FRA FREUDS DIVAN
Stine Gudmundsen Bergo

IDÉHISTORIKER I ARBEID: HAAKON FLEMMEN
Jonas Ludvigsen

INNHOLD

6

10

22

28

36

42

52

58

64

70

82

88



SIDE 6 / MOLO - IDÉHISTORISK STUDENTTIDSSKRIFT



HØSTEN 2020 / SIDE 7   

LEDER

Det sies gjerne at fortiden er et fremmed 
land. I mange tilfeller er dette riktig. Jeg 
vil aldri fullt ut forstå troen på de antikke 
gudene, eller oppleve opplysningstenkernes 
lidenskap for rasjonalitet. Samtidig forteller 
utsagnet kun én side av saken: Ofte er det 
slik at fortiden føles nær og intim. Et prak-
teksempel på akkurat dette er sykdom. Syk-
dom påvirker jo oss alle, og tar en plass i ens 
liv – uavhengig av tiden man lever i. Sånn 
sett har sykdom en unik plass som noe felles 
for alle mennesker, uavhengig av tid. Det 
blir nesten en historisk møteplass, en måte å 
relatere seg til fortiden på.
 Men vi må ikke la oss lure: Selv om 
det er noe spennende med å kunne relatere 
oss til fortidens mennesker, er det et hav 
av forskjellige syn på sykdom gjennom his-
torien. Det er disse forskjellene vi ønsker å 
rette søkelys mot i Molo #12 Sykdom. Derfor 
har vi samlet inn en rekke artikler fra flinke 
skribenter. På de følgende sidene kan du lese 
om hvordan sykdom har blitt forsøkt brukt 
som våpen gjennom tidene, om Arne Næss’ 
aktualitet i pandemi-Norge, og om Freuds 
verk Bruddstykke av en hysterianalyse. I 
nummeret fortsetter også tradisjonen med 
«Feltrapporten»-spalten, denne gangen med 

Vigdis Evang, som er doktorgradsstipendiat 
i Firenze. Hun forteller om sitt forsknings-
prosjekt om pest. Får du nok av sykdom, kan 
du ta et avbrekk og lese vårt intervju med 
tidligere PhD-stipendiat ved UiO, Haakon 
Flemmen.
 Vi i Molo-redaksjonen har des-
suten holdt vår ettårige tradisjon ved like, 
og tatt et dypdykk i ett tema som har med 
sykdom å gjøre. Denne gangen ble det be-
handlingssteder i historien, som vi har valgt 
å sette under navnet «Sanatorium». Mens 
ordet gjerne vekker assosiasjoner til 1800- 
og 1900-tallets tuberkulosebehandling, har 
det en eldre betydning som et generelt be-
handlingssted. I denne delen av nummeret 
studeres greske helsetempler, middelalderk-
lostre som beskyttelse mot en syk omverden, 
en ofte glemt historie om Sovjetunionens 
nasjonalistiske hoteller, og betydningen av 
divanen i Freuds behandling. Videre finner 
du også tekster om to av Norges sanatorier: 
Tjøme kurbad, og Gaustad sykehus. 
 Det er med andre ord et tonn av 
spennende historier i disse sidene! Velkom-
men til sykdommen, en av historiens 
møteplasser, og god lesing!

-Vetle Hove

Selvportrett med Dr. Arrieta (1920),  Francisco Goya.
Gave til sin lege, Dr. Arrieta, som takk for god behandling. 
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NICOLAS 
POUSSIN

MALERIET BLE SKAPT UNDER 
ET UTBRUDD AV PEST SOM 
TOK LIVET AV OPP MOT 
EN  FJERDEDEL AV ITALIAS   
POPULASJON.DET SKILDRER 
EN BIBELSK HISTORIE I 
FØRSTE SAMUELSBOK:

“ NÅ LÅ HERRENS 
HÅND TUNGT PÅ 
FOLKET I ASJDOD. 
HAN GJORDE 
DEM RÅDLØSE OG 
REDDE OG SLO 
DEM MED BYLLER, 
BÅDE I ASJDOD 
OG I BYGDENE 
OMKRING. “
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SANATORIUM

Gaustad sykehus, portbygningen. Foto: ukjent.
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GAUSTAD ASYL OG IDEALENES 
FORFALL
av ELLISIV RØVIK GRIMNES

Da Gaustad asyl sto ferdig i 1855, ble 
det raskt en nasjonal stolthet. Institus-
jonen var et av Norges første asyler, og 
ble grunnlagt av legen og visjonæren 
Herman Wedel Major. Foruten å være 
hoveddrivkraften bak Gaustads til-
blivelse, regnes han også som far til 
både den norske psykiatrien og sinns-
sykeloven av 1848. Med svogeren 
Heinrich Ernst Schirmer som arkitekt 
gikk konstruksjonen av bygget raskt 
for seg. Gaustad fikk i årene etter åp-
ningen besøk av fagfolk fra både inn- 
og utland, og ble hedret som «en av de 
mest vellykkede humanitetsanstalter».1 
Ikke bare var selve bygget svært mod-
erne, men behandlingen skulle også 
være den fremste i sitt felt, og var sterkt 
påvirket av de nye progressive tren-
dene som feide over Europas sinns-
sykehus på den tiden. Det nye bygget 

og den nye behandlingen skulle være 
en bauta for humanistiske verdier, der 
individets frihet, autonomi og helbre-
delse sto i sentrum. 

Siden 1850-tallet har det 
skjedd stor utvikling innenfor psyki-
atrien, og dermed har institusjonen 
også forandret seg. Gaustads vegger 
vitner taust om dette, men heldigvis 
har vi også mer høylytte kilder, som 
pasientjournaler og studier av asylet, 
både samtidige og historiske. I asylets 
lange og spennende levetid, er særlig 
de legemlige behandlingsmetodene 
brukt på 1900-tallet oppsiktsvekkende. 
Bruken av elektrosjokkbehandling og 
lobotomi er blitt kraftig kritisert for 
å være inhuman av ettertidens dom-
mere, spesielt lobotomeringspraksisen 
som førte til mange dødsfall og kogni-
tive lidelser. Men asylet representerte 
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ikke noe inhumant, tvangsmessig eller 
foreldet i sjokkbehandlingens og lobot-
omiens egen samtid. Tvert om var for-
estillingen om asylet som en fyrlykt for 
humanistiske verdier høyst levende. 
Dermed kan man stusse over hva som 
egentlig skjedde da de originale ide-
alene og 1900-tallets nye behandling-
smetoder støtte sammen. Hvor bar 
eller bristet verdiene, og hvorfor? 

For å finne svar er det verdt 
å studere den historiske konteksten 
til både idealene som gjorde seg gjel-
dende ved oppstarten av Gaustad asyl 
og 1900-tallets nye, legemlige behan-
dlingsmetoder. En slik undersøkelse 
gir liv til nye spørsmål – hvilke en-
dringer skjer ved Gaustad asyl og i 
den norske psykiatrien fra midten av 
1800-tallet til midten av 1900-tallet? 
Hvordan møter de originale idealene 
realiteten av å drive et asyl? Hvilke en-
dringer skjer på den faglige fronten, og 
hvilke nye verdier vokser frem med de 
faglige reformene? Refleksjoner rundt 
disse spørsmålene vil dukke opp når vi 
nå tar fatt på Gaustads historie. Aller 
først skal vi se på perioden før og rundt 
etableringen av Gaustad, og lete etter 
de originale idealene som var asylets 
grunnmur. Vi skal så hoppe et styk-
ke frem i tid, og se på oppstarten av 
det som kan kalles lobotomiperioden 
– en periode som varte fra 1930- til 
1970-tallet. Her skal vi undersøke hvor 

det blir av Gaustads opprinnelige ide-
aler og følgelig hvilke nye idealer som 
vokser frem med lobotomipraksisen og 
annen tilsynelatende inhuman behan-
dling som asylet har blitt så beryktet 
for.

Frem til opprettelsen av 
Gaustad var den statlige omsorgen for 
sinnssyke i Norge nærmest fraværen-
de. Fra 1736 fantes det såkalte «doll-
hus» som var satt opp på kongens 
befaling. Disse skulle virke oppbev-
arende, og tok inn særlig farlige sinns-
syke, men også andre som hadde falt 
utenfor samfunnet. Da dollhusene ble 
satt opp hadde de plass til 53 innlagte, 
fordelt på seks lokasjoner i Norge. 
Ellers ble Norges sinnssyke tatt vare på 
av egen familie eller sendt til fattighus 
og tukthus, der dårlig tilpassede sam-
funnsmedlemmer skulle omdannes 

SANATORIUM

Asylet representerte ikke noe inhumant, 
tvangsmessig eller foreldet i sjokkbehandlin-
gens og lobotomiens egen samtid. Tvert om 
var forestillingen om asylet som en fyrlykt 
for humanistiske verdier høyst levende.

”

”
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”

gjennom arbeid. I tillegg til at det var 
langt flere syke enn det var sykehus-
plasser, var det også elendige forhold i 
de få anstaltene som eksisterte. Selv om 
det hadde vært forsøk på å endre den 
eksisterende situasjonen, ble ikke noe 
realisert før Herman W. Major kom på 
banen. Major hadde selv fått kjenne 
den mangelfulle behandlingen tett på 
kroppen da hans forlovede ble rammet 
av sinnssykdom. I håp om et bedre til-
bud søkte de hjelp ved det psykiatriske 
sykehuset i Slesvig. Her møtte Major 
legen Per Willers Jessen, som var asy-
lets direktør og en ledende psykiater i 
sin tid. Dette møtet ble skjebnesvangert 
for Majors reformarbeid. Jessen var en 
viktig veileder og samarbeidspartner 
under planleggingen av Gaustad asyl.2 

Annen viktig inspirasjon plukket Ma-
jor opp på reisen han tok fatt på etter 
fullført legeutdannelse. Med drømmen 
om å skape bedre forhold i Norge i 
ryggsekken, dro han ut på leting etter 
det perfekte asyl. Reisen startet med 
gjensyn hos Jessen i Slesvig og bar vi-
dere til andre nytenkende, progressive 
asyl i Europa. Visjonen han tok med 
seg hjem var en samling av løsninger 
fra de forskjellige psykiatriske insti-
tusjonene han hadde besøkt, særlig i 
Tyskland og England, der reform av 
asylene var godt i gang. 

Den reformative bølgen som 
skylte over Europa var i hovedsak en 
humanistisk vending. Generelt kan vi 
si at den franske revolusjonens grun-
nverdier (frihet, likhet og brorskap)

Legevisitt i pasientrom på Gaustad sykehus (c. 1900). Gaustad sykehus’ arkiv. 
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veide tungt. Også for Major og Gaustad 
asyl ble dette viktige idealer. Dette 
kommer tydelig til uttrykk i den Nor-
ske sinnssykeloven av 1848, som sier at 
det er fellesskapets ansvar å ta hånd om 
de sinnslidende. Ansvaret skulle ligge 
på helsevesenet, ikke fattigforsorgen 
eller fengselsvesenet. Dette var det vir-
kelig store gjennombruddet for Major 
og reformarbeidet. Gitt de daværende 
forholdene gjorde loven byggingen av 

Gaustad til en nødvendighet.
Dollhusene og deres skjer-

mende funksjon holdt åpenbart ikke 
mål som modell for et moderne asyl. 
Men heller ikke panoptikonet – en 
europeisk asylmodell som tidligere 
hadde vært vanlig, og som Majors 
lærer, Fredrik Holst, hadde vært en 
forkjemper for – passet som modell.3 

Årsaken var at den liknet botsfengselet, 
som var strukturert for å best mulig 

SANATORIUM

Bedring gjennom arbeid. Her på verkstedet (c. 1900). Norsk Teknisk museum.
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kunne overvåke de innlagte. Som 
sinnssykeloven stadfester, var de syke 
ikke fengselets ansvar, og alt som 
minnet om fengsel skulle vekk. Med 
inspirasjon fra en fransk modell, falt 
Majors valg på et paviljongsykehus 
med flotte utearealer, der den innlagte 
skulle leve et så normalt liv som mulig.

Arkitekturen til Gaustad asyl 
var et uttrykk for den nye filosofien, 
som foruten fokuset på omgivelsene 
sentrerte seg rundt behandlingen og 
helbredelse. Dette representeres kansk-
je best gjennom ideen om asylet som et 
instrument de guérison, et helbredende 
instrument, slik de to ledende, fran-
ske sinnssykereformatorene Philippe 
Pinel og Jean-Étienne Esquirol hadde 
formulert det.4 Det særegene aspektet 
ved denne ideen var at gode omgivelser 
var et premiss for helbredelse. Videre 
impliserte instrument de guérison at 
helbredelse av pasienten var formålet. 
Heller enn skjerming av ham for å 
ivareta samfunnets trygghetsfølelse, 
var tanken at pasienten skulle skjermes 
fra byens «nevrosedannende eksesser» 
(som onani, dans, urolig aktivitet og et 
tøylesløst liv). I tillegg skulle pasient-
en beskyttes mot konflikter i famil-
ien. Skjermingen skulle altså tjene den 
sykes velvære fremfor samfunnet og 
de pårørende. Videre skulle nevrosen 
bekjempes gjennom orden og regelm-
essighet. Asylet skulle dermed ligge 

i rolige, landlige og vakre omgivels-
er, som en motpol til den destruktive 
byen, noe som forøvrig var et typisk ro-
mantisk ideal i tiden. Å ta de syke ut av 
sin sosiale kontekst ble legitimert gjen-
nom at miljøet på asylet skulle fungere 
som en slags sosial læringsarena, som 
en motsats til den ikke-fungerende are-
naen de kom fra. I forlengelse av dette 
skulle den nye sosiale konteksten tilby 
en såkalt moralsk behandling, noe som 
innebar at selve miljøet på anstalten var 
av terapeutisk art. Det skulle blant an-
net være ro på anstalten, og de innlagte 
skulle sysselsettes, gjerne til arbeid i 
fri luft. Utover dette sto individets fr-
ihet og autonomi sterkt, og de innlagte 
skulle leve normale, sunne liv. 

Majors asyl skulle ikke være 
noen langtidsbolig. Tvert imot var hans 
tro på helbredelse så høy at Major selv 
hevdet at 50 prosent av de syke kunne 
bli friske på kun et par måneder.5 Tank-
en om at mennesket kunne tippes over 
i en frisk tilstand bare forholdene lå til 
rette for det, gir oss verdifull innsikt i 
det plastiske forholdet mellom sykt og 
friskt i asylets første periode. Det var 
noe friskt i den syke og kanskje også 
noe sykt i den friske. Det tette forhol-
det skulle imidlertid bli mer og mer 
fjernt, og skillet mellom syk og frisk 
mer og mer krystallisert. Med dette i 
bakhodet vender vi blikket mot «lo-
botomiperioden». Hvilke utfordringer 
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møter de originale grunnverdiene her? 
For å svare på dette må vi tåle litt mer 
historisk kontekst. 

Den første perioden etter åp-
ningen av Gaustad var, som vi har sett, 
preget av en voldsom idealisme. Et-
tersom tiden gikk og realiteten gjorde 
seg synlig, ble det tydelig at troen på 
at de fleste syke kunne helbredes ikke 
stemte. Mens Major hadde predikert 50 
prosent helbredelsesrate i løpet av de 
første månedene ved asylet, forteller en 
statistisk beretning, gjort over en peri-
ode på 15 år, at helbredelsesprosenten 
sank årlig frem til den var nede i 20 
prosent.6 En stor maktesløshet opps-
to i møtet med denne virkeligheten. 
Ettersom antallet innlagte vokste, ble 
frustrasjonen enda mer påtrengende. 
Overfylte avdelinger ble et stort kon-
trollproblem for asylets del, og det 
dukket opp et behov for en alternativ, 
mer effektiv behandling.

Midt i alt kaoset vokste det 
frem en ny fagkunnskap som så ut til 
å ha løsningen på problemet. Nevrops-
ykiatrien og den biologiske psykiatrien 
tok plass i førersetet. Utviklingen av de 
to brakte med seg den banebrytende te-
orien om at degenerative forandringer 
i hjernen var den egentlige årsaken 
til sinnssykdom. Behandlingen måtte 
følgelig være kroppslig inngripen. 
Etter denne dreiningen skjøt legem-
lige behandlingsmetoder fart, først 

sjokkbehandlinger, deretter lobotomi 
og så legemidler. Lobotomien skiller 
seg klart ut blant disse fordi den fikk 
så brutale konsekvenser. Mellom 1941 
og 1950, lå dødsraten på 24 prosent 
blant lobotomerte pasienter.7 Andre 
alvorlige konsekvenser var at opererte 
kunne få varige mén (som epilepsi) 
og at de gjennomgikk en følelsesmes-
sig svekkelse, det en lege omtalte som 
«passivisering».8 Minst 2500 pasienter 
ble lobotomert i Norge da praksisen var 
i bruk mellom 1941 og 1974. Loboto-
mien må forstås i lys av det presserende 
behovet for effektiv behandling, men 
bakgrunnen gir oss likevel ikke svar 
på hvordan et så inhumant overtramp 
kunne foregå over såpass lang tid.

Én forklaring kan være 
at de nye metodene duket for en 
ny behandlingsoptimisme. Med 
innføringen av den medisinske 
behandlingsmodellen, fikk asylet 
en samfunnsmessig status som et 
hvilket som helst annet sykehus. 
Da Ørnulv Ødegård, overlege ved 
Gaustad fra 1938 til 1972, innførte 
lobotomipraksisen, lente han seg på 
vitenskapen, en vitenskap han selv 
omtalte som «verdifri». I sine uttalelser 
om dette, påpeker han at han støttet 
en psykiatri uten «hensikt, verdi, og 
moral». Uansett hvor drøyt dette kan 
høres ut, vitner det kanskje først og 
fremst om en fremtidsrettet psykiatri 

SANATORIUM
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som var legitimert av legevitenskapens 
implisitte moral. En vitenskap fri for 
etikk, var en faglig progressiv viten-
skap, og i progressiviteten lå troen på 
at vitenskapen kunne gjøre verden 
bedre. Ødegård var svært fremtidsop-
timistisk, og trodde som mange andre 
i samtiden at lobotomi var den varige 
kuren mot sinnslidelser man tidligere 
hadde sett på som uhelbredelige, særlig 
schizofreni. Lobotomi kunne legitim-
eres fordi den tilsynelatende kom med 
løsningen på en omstendelig pleiep-
roblematikk, og fikk troverdighet med 
en normativ samfunnsmoral i ryggen.

Vi kan også finne noe av årsak-
en til bruken av behandling som elek-
trosjokk og lobotomi i asylets struktur. 

I Asylet, Gaustad sykehus 150 år (2005) 
trekker psykologen Gunvald Her-
mundstad frem at Major strukturerte 
asylet med utgangspunkt i den bor-
gerlige familien som en slags moralsk 
og normativ struktur, det vil si som et 
sterkt hierarki med psykiateren som 
symbolsk pater familias.9 Strukturen 
vedvarte og var også gjeldende mens 
elektrosjokkbehandling og loboto-
mi ble praktisert. Et autoritetsforhold 
mellom behandler og innlagt er mye av 
premisset for psykiatrisk behandling og 
medisin overhodet: Behandlerens op-
pgave er jo i sin kjerne å hjelpe den in-
nlagte, og den innlagte er der fordi han 
trenger hjelp. Men setter man denne 
relasjonen inn i et lukket, hierarkisk 

Pasienter på frisørbesøk (c. 1900). Norsk Teknisk Museum.



SIDE 18 / MOLO - IDÉHISTORISK STUDENTTIDSSKRIFT

system som man hadde på Gaustad, 
fører strukturen naturligvis med seg 
forsterkede autoritetshierarkier som 
påvirker alle involverte. Sosialpsykol-
ogien har vist at det er mulighet for at 
individer ikke stusser over gale prak-
siser når de forekommer i lukkede 
rom, fordi individuell moral blir min-
dre ansvarliggjort og autoritetenes 
og gruppens moral som helhet hold-
er ansvaret. Når det i sinnssykeloven 
heter at de syke er fellesskapets ansvar, 
sier ikke egentlig dette i seg selv noe 
om hvordan ansvaret skal utføres. 
Autonomi og frihet var viktige verdier 
i Majors opprinnelige filosofi, men 
kjernen var jo likevel asylets oppgave 
som ansvarlig anstalt for samfunnets 
syke. Med et lederskap som trodde 
innbitt på praksisen som løsning, 
og dirigeringer som gikk ovenfra og 
ned, kunne en uforsvarlig behandling 
lettere finne sted.

At det terapeutiske miljøet 
med ro og orden alltid hadde vært et 
ryggmargsideal for behandlingen på 
Gaustad, kan også gi oss noe av svaret. 
Med lobotomien gjenoppsto troen på 
at behandling kunne føre til helbre-
delse en kort periode. Men da behan-
dlingsresultatene gjorde det tydelig at 
helbredelse i form av utskrivning ikke 
var mulig, ble det nye målet at pleien 
av pasientene skulle gå glattere.10 Dette 
innebar at utagerende pasienter, sp-

esielt schizofrene, var de som oftest ble 
lobotomert. Effekten av lobotomi var, 
i tillegg til en høyere oppstemthet og 
jevnere tilfredshet, en nummenhet i 
følelseslivet. Og det var nettopp en mo-
derering av urolige følelser man ønsket 
å få til, da dette ville lette på sykdom-
mens belastning. Men hvem var det de 
innlagte skulle være mindre belastende 
for? Tidligere lege ved Gaustad, Christ-
offer Lohne Knudsen, kommenterte 
i 1947 at «[e]n har fortrinnsvis valgt 
tilfelle av sykdomsutslag ledsaget av 
sterk affektivitet, og hvor tilstanden 
medførte store pleievansker, kort sagt, 
kroniske sykdommer som var en plage 
for pasienten selv, for medpasientene 
og for sykehuset.»11 Lærer og filosof 
Trond Skaftnesmo har siden påpekt 
at det første kriteriet for operasjon, at 
sykdommen er en plage for pasienten 
selv, alltid vil være oppfylt. Ut ifra en 
slik logikk vil det utslagsgivende for 
operasjonen være medpasientenes og 
sykehusets opplevelse av plagene.12 
De lobotomerte ble lettere å ha med 
å gjøre, og forstyrret ikke lenger roen 
på avdelingen. Behandlingen fungerte 
i praksis som en form for sosialisering, 
angivelig for de andre pasientenes del, 
ettersom den allmenne roen og orde-
nen var nødvendig for at asylet kunne 
være en positiv sosial arena for alle. Et 
terapeutisk miljø ble altså i større og 
større grad selve målet for behandling, 

SANATORIUM



HØSTEN 2020 / SIDE 19   

og lobotomien var middelet. 
Det terapeutiske miljøet og 

den progressive psykiatrien som ide-
aler bindes sammen med det hierark-
iske systemet i begrepet «den diagnos-
tiske kultur». Begrepet ble først brukt 
i forbindelse med studien Idealer og 
realiteter i et psykiatrisk sykehus (1965). 
Dette er et sosiologisk feltarbeid gjort 
av Yngvar Løchen ved Dikemark 
sykehus, men det er vel så relevant i 
Gaustads tilfelle. Den diagnostiske 
kultur beskrives som «en mekanisme 
som kan dempe virkningene av kol-
lisjonen mellom idealer og realiteter». 
Denne mekanismen innebærer at kol-
lisjonene, som egentlig oppstår fordi 
ideologi og system ikke går opp, blir 

plassert som et problem hos enkeltindi-
videt.13 Slik reduseres individene til sin 
rolle i systemet. Overlegen som forsøk-
er å styre er «autoritær», og pasienten 
som klager på behandlingen, avfeies 
som «syk». Pasienten blir sin sykdom, 
og på den måten neglisjeres hans au-
tonomi fullstendig. Dette kan vi kjenne 
igjen på Gaustad. Jo dårligere tilp||asset 
det terapeutiske miljøet og mer urolig 
en pasient var, jo mer talte det for hans 
sykdom, og jo mer sannsynlig var det at 
lobotomi ble vurdert som «siste utvei». 

Her ser vi at det opprinnelige 
plastiske skillet mellom syk og frisk er 
blitt langt mer adskilt. Den uhelbre-
delige sykes stemme hadde ingen au-
toritet, og det eksisterte ingen tro på 

Gaustad Asyl, hovedinngang (ikke-datert). Fotograf ukjent. Gaustad sykehus’ arkiv.
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at fornuftige innspill kunne komme 
fra hans munn. Det var snakk om oss 
– de normale, friske, fornuftige og ans-
varlige – og dem – de syke, urolige, 
urimelige og uvettige. Delvis var dette 
erfaringer fra en realitet. Den tilbake-
vendende forståelsen for hvor få som 
kunne utskrives, skapte et generelt bil-
de av pasientens uhelbredelige tilstand. 
Synet på den syke som kun syk, blir 
likevel en slags overkompensering for 
helbredelsesoptimismen som under-
vurderte sykdommens sterke makt over 
individet. At pasienten ble redusert til 
sin sykdom kunne føre til at pasient-
en ble enda mer låst til sykdommen. 
Denne forestillingen om pasienten var 
igjen med på å styrke den friske legens 
moralske ansvar, og dermed ble skillet 
mellom syk og frisk enda mer svart og 
hvitt. Denne kontrasten mellom syk og 
frisk kom også til syne i hvordan man 
tenkte lobotomien fungerte: Ved å ku-
tte nervefibre mellom pannelappene og 
mellomhjernen ville «den syke delen» 
av hjernen forsvinne, og «den friske 
delen» ta over.

De opprinnelige humanistiske 
idealene som var med på å forme be-
handlingen ved Gaustad asyl endret 
seg en del fra 1855 til 1974. Til dels 
var dette fordi de møtte realiteten. 
Idealet om individets autonomi hang 
opprinnelig tett sammen med troen 
på at de syke kunne bli friske. Men jo 
mer åpenbart det ble at dette var en 

SANATORIUM
drøm, jo mindre viktig ble pasientens 
autonomi, både på grunn av pasien-
tens faktiske sykdom, og på grunn av 
pasientens rolle som syk. Asylet som 
et helbredende instrument viste seg 
også å være et overambisiøst ideal, og 
Gaustad fikk en delvis oppbevarende 
funksjon. Den moralske behandlingen 
som løsning mistet scenelyset i møte 
med nye verdier, men det terapeutiske 
miljøet overlevde og gikk i koalisjon 
med den nye psykiatrien og den nye 
behandlingsoptimismen. Dette brakte 
med seg nye idealer som igjen kollid-
erte med realiteten.

Drømmen om at pasientene 
skulle bli friske og kunne skrives ut, 
forsvant imidlertid aldri helt. Den 
grunnleggende ideen ved Gaustad – at 
de syke er fellesskapets ansvar – viste 
seg å være en enormt utfordrende op-
pgave. Dermed var et mindre fjernt 
mål at pasientene i alle fall skulle fun-
gere godt innenfor Gaustads vegger. På 
tross av disse fallgruvene kan det med 
sikkerhet sies at idealismen også brakte 
med seg mye positivt, både verdimessig 
og i praksis. At behandlingsoptimis-
men på mange punkter snubler i sine 
egne bein, handler i grunn om en uove-
rensstemmelse mellom ideal og realitet. 
Uansett hvor gode ideer man bygger på, 
kan moralske overtramp skje når den 
blendende idealismen gjør det vanske-
lig å se realiteten for det den er.
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NATUR, NATUR, KORONA-KUR
av VETLE BRUNNER ÅSEN

Den 12. Mars 2020 fikk nordmenn 
en beskjed som endret hverdagen 
radikalt. Norge stengte ned. Usikkerhet 
og utrygghet kom med det samme. På 
et døgn gikk mange menneskers liv fra 
rutine til kaos. Fra trygghet til uforut-
sigbarhet. 
 Mennesker er avhengige av å 
kunne forutse deler av hva som skal 
skje i nærmeste fremtid.1 Det er viktig 
for oss å kjenne på en fornemmelse av 
å ha noe konstant i livene våre. I møte 
med sykdom kan denne fornemmels-
en forsvinne for mange. Dette kan re-
sultere i at mange følelser og kognitive 
prosesser settes i spill, for eksempel 
usikkerhet og uforutsigbarhet.2 Konti-
nuiteten i hverdagslivet forsvinner gr-
advis, når hverdagen blir å ikke vite hva 
morgendagen kan bringe. Dette gjelder 

også tydeligvis når sykdommen stadig 
bare er en potensialitet – som med ko-
rona. Det kan fornuftig nok innvendes 
at det er samfunnets innstramninger 
som regulerer vår hverdag, og ikke vi-
ruset i seg selv – men det ene er jo sky-
ld i det andre. Først tre-fire måneder 
etter nedstengingen kunne vi forsøke 
å returnere til en slags normaltilstand, 
til jobb og skole. Selv nå, seks måned-
er etter nedstenging, er hverdagen ikke 
som den var før korona inntraff. Det 
er som sagt en risikofaktor for menne-
sker å gå for lang tid i usikre og ufo-
rutsigbare omgivelser, men hvor skal 
tryggheten og forutsigbarheten finnes? 
Hva gjorde det norske folk, stilt oven-
for disse betingelsene? Jo, de tok på seg 
gode sko og sa: «vet du hva jeg trenger? 
En hengekøye.»3 Det norske folk gikk 
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på tur. De overnattet utendørs. Og de 
var på norgesferie. Friluftslivforretnin-
ger økte omsetningen som aldri før, og 
dette i et land hvor det i forveien ble 
brukt enorme summer på utendørsut-
styr.4 Når krisen inntraff, var det altså 
naturen som utgjorde fluktmuligheten. 
 Norges store filosof og even-
tyrer, Arne Næss, utarbeidet på mid-
ten av 1900-tallet en filosofisk retning 
han døpte dypøkologien.5 Hans filosofi 
baserer seg på hvordan mennesket in-
ngår i et stort økosystem, på samme 
premisser som alle andre organis-
mer som eksisterer på denne jordens 

overflate. Ifølge Næss, er vi en del av 
en helhet, en entitet, som vi ikke kan 
fraskrives deltagelse i. Dette involver-
er også at vi må erkjenne en tilværelse 
hvor mennesket ikke står i sentrum. 
Ved å tvinge mennesket i sentrum, 
som Næss mener vi har gjort i altfor 
mange år, tvinger vi mennesket inn i 
en unaturlig posisjon, hvor vi samti-
dig skaper en distanse fra vår aktuelle 
tilstand til vår opprinnelige naturlige 
posisjon. Dette innebærer da følgelig et 
liv hvor mennesket er nødt til å anerk-
jenne at det er nødvendig å nedprior-
itere egne behov – noen ganger. Vi lever 

Tarvasjõgi-elven i Põhja-Kõrvemaa-naturreservat i Estland. 
Foto: Ireen Trummer. Wikimedia Commons. 
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sammen med skogen. Alt har like stor 
rett til liv, og vi kan ikke tvinge naturen 
til å følge menneskeskapte premisser. 
Det er ikke uten grunn at vår tid kalles 
den Antropocene tidsalder. Mennesket 
har kommet til et punkt hvor vi kan 
styre verdens gang, og nekter å anerk-
jenne ansvaret som følger med den 
posisjonen. Arne Næss var derimot 
ikke-antropocen i sitt verdensbilde. Vi 
er nødt til å gå tilbake til en tilstand 
hvor vi kan anerkjenne økosystemets 

eksistens. Ved å kunne gjenoppdage 
vår naturlige posisjon som delaktige 
i et økosystem, men ikke sentrum for 
det, kan man så også dra nytte av det. 
Fra klinisk psykologisk forskning vet vi 
at ensomhet er en av de største risiko-
faktorene for dårlig psykisk helse.6 Ved 
å skape en relasjon mellom individet 
og dets omgivelser, vil følelsen av en-
somhet naturlig dempes. Ved å finne 
tilbake til det «opprinnelige», ved å 
erkjenne deltakelsen i økosystemet, vil 

Illustrasjon: Naturterapi, Magdalena Smola.
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det skapes en følelse av trygghet i ek-
sistensen. Allerede her kan det skimtes 
noen av de positive elementene som 
antas å oppstå ved opphold i naturen. 
 Det finnes også psykologiske 
teorier som forsøker å forklare na-
turens effekt på psykisk helse. Det 
amerikanske psykolog-ekteparet Ra-
chel og Stephen Kaplan lanserte i 
1989 en teori som tar utgangspunkt i 
menneskers behov for oppmerksom-
hetsrestitusjon.7 Den psykologiske te-
orien «Attention Restoration Theory» 
argumenterer for hvordan vi har en 
begrenset mengde kognitive ressurser, 
som konstant tømmes i den moderne 
hverdagen på grunn av mange stress-
faktorer og kontinuerlige krav om op-
pmerksomhet fra omgivelsene. For å 
kunne fylle opp de mentale batteriene 
igjen, er vi nødt til å oppholde oss et 
sted hvor vår hjerne ikke behøver å ar-
beide på høygir i lang tid om gangen.8 
Naturen blir det opplagte svaret for 
Kaplan. Vi har tross alt brukt tusenvis 
av år på å tilpasse oss naturen, og den 
er simpelthen lettere å forholde seg til 
for den menneskelige hjerne enn de 
kulturskapte omgivelsene som er ut-
viklet de siste 100 årene.9 I lys av men-
neskeartens utviklingshistorie er det 
rimelig å anta at mennesket ikke klarer 
å tilpasse seg omgivelsene like fort som 
omgivelsene endrer seg. Naturen deri-
mot, det nærmest uberørte, er forutsig-

bar for den menneskelige hjerne. Der 
kan vi slappe av, der kan vi lade opp. 
Den skogen vi går på søndagstur i er 
den samme våre tippoldeforeldre gikk i 
som barn, eller i det minste en nær var-
iant av den. Hvordan naturen forhold-
er seg til oss, og vi til den, ligger latent 
i oss. Det er innkodet fra unnfangelsen 
av. 
 Idéen om at mennesket har 
gavn av opphold i naturen, kommer 
ikke fra det 20. århundre. Historisk 
sett har både urfolk i Canada, USA og 
Australia anvendt naturen som konk-
ret terapirom.10 Også her i Norge har 
det i den samiske kultur vært tradisjon 
for å bruke naturen i helsefremmende 
kontekst, for eksempel representert i 
sjamanistiske riter. De siste årene er det 
blitt utarbeidet flere profesjonaliserte 
tilnærminger til det å flytte terapirom-
met ut i naturen. Både i de ovennevnte 
landene, men også hos våre naboer 
i Danmark og store deler av Europa, 
er det voksende interesse for, og til-
bud om, hvordan naturen kan brukes 
som en del av psykologisk helsehjelp. 
Wilderness Therapy, Adventure Ther-
apy og det norske Friluftsterapi er 
eksempler på diverse terapeutiske til-
nærminger til profesjonalisert helseh-
jelp i natur. Ved å flytte samtalen ut i 
naturlige omgivelser, søkes det å fasi-
litere en form for aktiv tilstedeværelse 
som vanskelig kan gjenskapes i byens 
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kaos. Det er en grunntanke i denne 
tilnærmingen at mennesker har godt 
av å være i naturen og kan lade opp på 
en annen måte rundt et bål, enn det er 
mulig å gjøre i en by hvor man kon-
stant stimuleres. Vi er nødt til å lade 
opp et sted, jamfør Kaplans teori. Kris-
er og utfordringer i hverdagen blir let-
tere å håndtere om vi kan finne trygg-
het og forutsigbarhet i noe annet – noe 
naturen alltid kan tilby. Naturen blir 
grunnsteinen i terapien, og den blir i 
seg selv anvendt som et «helbredende» 
element i terapiforløpet.
 Om det nå er slik at det mod-
erne mennesket ikke har en latent 
forbindelse til naturen, må det sies at 
den generelle befolkning under cov-
id-19, har utvist imponerende psykol-
ogisk spisskompetanse om hvordan 

man best håndterer krisetilstander – 
som jo en global pandemi er nødt til å 
kunne kalles. Mennesker som aldri har 
lest psykologi, har simpelthen av seg 
selv funnet ut av den beste løsningen. 
Den intuitive reaksjonen var å søke det 
forutsigbare. Hvor finnes tryggheten 
i kaoset? Svaret var naturen. Det i seg 
selv kan antas å være evidens som taler 
for en intuitiv og instinktiv forbindelse 
mellom menneske og natur. En videre 
tolkning av dette er å erkjenne at Arne 
Næss var inne på noe vi aldri har hatt 
mer bruk for enn nå. En idé om at det 
kanskje finnes noen sammenhenger 
vi egentlig ikke kan løsrive oss fra. En 
forståelse av at det finnes en verden 
utenfor oss selv, som alltid vil ha plass 
til oss, så lenge vi ikke forsøker å tvinge 
den til å leve på våre premisser. 

Vet du hva jeg trenger? En hengekøye.“ ”

Hengekøye i Luttrell Psalter (c. 1330). Wikimedia Commons
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TJØMES GLEMTE KURBAD
av VETLE HOVE

Om du hadde vært av høy klasse 
på begynnelsen av 1900-tall-
et, ville du kanskje funnet føl-
gende avisannonse appellerende:

Tjømø bad, Ormelet pr. Tønsberg. 
Udmærked strømbad og varmtbad. 
Seilture. Fisketure. Kegelbane. Anled-
ning til privat Logi. Man henvender 
sig til Kapt. S. Wilhelmsen paa stedet.1

Annonsen reklamerer for «Tjømø bad», 
ett av mange populære feriesteder for 
bymennesker i sin tid. På øya Tjøme, 
ytterst i Oslofjorden, kunne 1900-tall-
ets ferierende nyte sommeren med frisk 
sjøluft og vakkert naturlandskap. Det 
fantes en rekke pensjonater på stedet, 
hovedsakelig drevet av hjemmeværen-

de sjømannskoner. Etter hvert som et-
terspørselen vokste, leide også mange 
lokale ut tomme rom i egne hus, for 
å skaffe seg litt ekstra lommepenger.2

 «Tjømø bad» skilte seg likevel 
fra pensjonatene og husene på øya. 
Badet var ikke kun for ferierende, 
men hadde også et formål som 
kursted. Dermed lød badet under flere 
navn, blant annet «Tjømø Kneipp-
kuranstalt» og «Tjømø Sanatorium».
 Hva foregikk egentlig på 
Tjøme bad, og hvilke kurer kunne de 
tilby? Dette vet vi dessverre ikke sik-
kert. Historien har ikke vært vennlig 
mot det norske kurbadet, og vi har 
lite dokumentasjon om hvilke behan-

SANATORIUM
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dlingsmetoder de tilbød. Likevel kan 
man få en idé av stedets behandling 
gjennom deres idégrunnlag: boken 
Min Vannkur (1886) av den tyske 
presten Sebastian Kneipp (1821-1897).

BRØD, BAD, 
OG BARBEINTE FØTTER
I dag er Sebastian Kneipp best kjent 
som oppfinneren av Kneipp-brød, som 
han mente skulle bedre folkehelsen (til 
hans forsvar var brødet opprinnelig la-
get med mye grovere mel). Med samme 
formål brukte presten over førti år av 
sitt liv på å utvikle metoder for vannkur, 
som han mente kunne helbrede lidelser:

Vannet, spesielt vår vannkur, helbred-
er alle sykdommer som overhodet kan 
helbredes. Dette fordi de forskjellige 
vannanvendelser går ut på å fjerne 
sykdommens røtter, og er i stand til 
a) å oppløse sykdomsstoffene i blodet 
b) å utskille det oppløste
c) å bringe det rensende blod i den rik-
tige sirkulasjon igjen
d) å stålsette den svekkende organisme, 
dvs. styrke den til ny virksomhet.3

Vannkuren, til tross for alt den lovet 
å helbrede, var egentlig kun ment 
som ett av flere tiltak. De resterende 
var trening, ernæring, plantelegemi-
dler, og balanse mellom sinn og kro-
pp.4 Målet var ganske enkelt «[…] å 
hjelpe naturen slik at den selv igjen 
kan besørge hele arbeidet alene».5 På 
denne måten var inngrepene milde, og 
kurene aldri smertefulle eller intense.
Ett eksempel på kur var Kneipps 
«Havrehalmbad», som visstnok skulle 
være effektivt mot nyre- og blære-
sykdommer. Da kokte man «[…] en 
passende mengde havrehalm ½ time 
[…]»6 og helte det over i et badekar 
med lunkent vann. Å bade i dette 
vannet skulle øke kroppstempera-
turen og «medvirke til å oppløse 
og utskille de stoffer som det syke 
legemet ikke klarer av egen kraft».7 
Kuren kunne også gjøres med høymo, 
furu, eller gran, avhengig av formål.
 Et annet viktig punkt i Kneipps 
kur omhandlet fottøy. Kneipp men-
te nemlig man burde gå barbeint så 
ofte som mulig. Her hyllet han barna, 

Illustrasjon: Eirin Groven Spjelkavik.
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for de klatret ut av skoene ved første 
mulighet.8 Enda bedre enn å gå bar-
beint, ifølge Kneipp, var å gå barbe-
int på vått underlag. «Å gå barbeint 
i vått gress er en særlig virksom kur, 
og det er likegyldig om det er vått av 
dugg, regn eller ved vanning. Jeg an-
befaler dette til alle, unge og gamle, 
friske og syke og uavhengig av noen 
annen kur.»9 Kneipp gikk så langt som 
å påstå at voksne ikke gjorde dette, 
rett og slett fordi de var «[…] stive 
og berøvet for all sunn sans […]»10. 
De voksne hadde, til forskjell fra bar-
na, blitt for distansert fra naturen. På 
denne måten må Kneipps lære forståes 
som noe mer enn kun kurbad, brød 
og urter. Det var en underliggende 
kritikk mot det moderne samfunnet 
som hadde vokst frem i hans levetid.

DEN NÅVÆRENDE 
GENERASJONS 
ØMFINTLIGHET
Kneipp maler et bilde av det moderne 
mennesket som distansert fra naturen, 
med unødvendige klær, vaner og me-
disinske inngrep. For å forstå Kneipps 
posisjon må man også tenke over tiden 
han levde i. Det nittende århundre så 
mange nye utfordringer. Kneipp hadde 
levd igjennom en tid med økt urban-
isering, og mange byer ble fort overfylt 
med syke. En rekke sykdommer hadde 
vokst frem, blant annet kolera, kopper, 

og tyfus. Man får en smakebit av hvor-
dan livet i byene (i verste fall) kunne 
være i et av diktene til den amerikanske 
poeten Walt Whitman (1819-1892):

By the City Dead-House, by the gate, 
As idly sauntering, wend-
ing my way from the clangor, 

I curious pause – for lo! an out-
cast form, a poor dead prostitute 
brought; Her corpse they deposit un-

claim’d – it lies on the damp brick 
pavement;11

Diktet skildrer en død prostituert som 
blir forlatt på gaten, og kan leses som 
en generell kritikk av byene på denne 
tiden. Det synes som Kneipp fikk 
avsmak for denne delen av moder-
niteten. Han kunne jo selv merke at 
menneskene rundt ham var i dårlig-
ere form enn folk var i hans ungdom:

Hvor stammer ømfindtligheten hos 
den nåværende generasjonen fra? 
Hva kommer en påfallende mottake-
lighet for alle mulige sykdommer av? 
[…]. Svake og sykelige, blodfattige 
og nervøse mennesker er nå blitt re-
gelen, mens kraftige og friske folk er 
untagelsen. […] For 50-60 år siden 
var det annerledes. Hvordan skal det 
ende hvis kreftene og sunnheten fort-
setter å falle, slik som i de senere år?13

For Kneipp var vannkuren en løsning. 
En form for kur som ikke lente på 
moderne hjelpemidler – det var jo 
moderne hjelpemidler som var skylden 
i all sykdommen i utgangspunktet.

SANATORIUM
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DET TAPTE PARADIS
Tilbake til start: Hva foregikk på 
Tjøme, og hvilke kurer ble tilbudt? Fra 
annonser og rester etter bygget vet vi 
at de hadde et varmtvannsbad og et 
strømbad ved sjøen. I tillegg finnes 
det rester etter et bølge-bad på stedet. 
Her ble pasienter bundet fast i stolper 
ved kysten, og utsatt for både bølger 
og sol. Dette skulle visstnok hjelpe på 
potens.14 Utover dette vet man ikke 
sikkert, men basert på Kneipps lære 
kan man komme med noen antakelser.
Det virker plausibelt at kurene jeg har 

beskrevet til nå ble praktisert. Å gå bar-
beint var spesielt viktig for Kneipp, og 
enkelt å gjennomføre. Bading i urter 
synes også å være en av Kneipps mer 
populære teknikker, i sine mange for-
mer. Ellers var trolig dagene rolige for 
både ferierende og syke: «Ja de badet 
og solte seg […] for å si det rett ut, 
de gjorde ingen verdens ting […]».15

Tjøme bad brant ned i 1926, og tok 
med seg det meste av dokumentasjon 
om stedet. Et nytt bad ble bygget opp, 
men det tok ikke lang tid før dette 
gikk over til ordinær pensjonatdrift. 

Postkort av Tjøme bad og villa Sjøholt (c. 1910). 
Digital bygdebok tjøme. old.digitalbygdebok.no
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Dette førte likevel ikke til noe renes-
sanse for det gamle sanatoriet. I disse 
tider var nemlig pensjonatdriften i 
Tjøme i forfall. Pensjonatene ble st-
adig dyrere på grunn av økte krav fra 
myndighetene, og økte forventninger 
fra kundene. I tillegg skjøt hyttebyg-
ging i været, noe som videreførte den 
minskende etterspørselen.16 I dag er 
det heller ikke mange som kjenner til 

Sebastian Kneipp eller hans vannkur. 
Men kanskje rester fra Tjøme bad og 
Sebastian Kneipp henger igjen i kul-
turen? Mange sverger jo fortsatt på 
isbading eller kalde dusjer, og apote-
ker selger gjerne forskjellige oljer og 
badebomber som skal bidra til å kure-
re forskjellige lidelser. På denne måten 
er fortsatt kurbadet relevant – selv om 
kuren ikke foregår i spesielle anstalter.

Bading på Tjøme (1915). Foto: Bache, Bernhard.

SANATORIUM
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GUSTAV KLIMT

DEATH
AND
LIFE
BILDET HAR TO KLART 
ADSKILTE DELER. TIL 
VENSTRE STÅR DØDEN, 
KLASSISK PERSONIFISERT 
AV MANNEN MED LJÅEN, 
GLISENDE OG I EN KAPPE 
DEKKET AV KORS. TIL HØYRE 
ER LIVET, VIST AV FLERE 
NAKNE, UNGE KVINNER, EN 
STERK MANN SOM HOLDER 
EN AV DEM, SAMT EN 
ELDRE KVINNE. ISTEDENFOR 
Å FØLE SEG TRUET AV 
DØDEN, SER MENNESKENE 
UT TIL Å OVERSE HAM. 
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De fleste kjenner til den greske myten 
om Pandoras krukke – der Pandora, 
sendt til menneskene fra gudene som 
straff, åpner en krukke som slipper 
død, fordervelse og sykdommer inn 
til menneskenes verden. Tradisjonelt 
sett sees Hesiods skildring av Pandora 
som en forklaring på hvordan ondskap 
og død gjorde inntog i vår tilværelse, 
men på et dypere nivå representerer 
det også noe annet – den fundamen-
tale frykten for det ukjente og ukon-

trollerbare. Med åpningen av Pandoras 
krukke ble sykdommer introdusert til 
verden, ifølge Hesiod. Sykdommer har 
fra tidenes morgen vært en fundamen-
tal del av menneskers tilværelse. Fryk-
ten for det ukontrollerbare har uttrykt 
seg på mange forskjellige måter, men 
noe av det mest fryktinngytende er 
tanken om sykdom som våpen. I dag 
kaller man dette biologisk krigføring – 
ideen om sykdom som et bevisst våpen 
rettet mot fiender og motstandere.

The Triumph of Death (c. 1562), Pieter Bruegel. 

SYKDOM SOM VÅPEN OPP GJENNOM 
HISTORIEN
av LEVI KVARSNES
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 I denne artikkelen skal jeg 
redegjøre for hvordan man opp igjen-
nom historien har forstått bruken av 
sykdommer som bevisste midler mot 
andre og hvordan den førmoderne fry-
kten for biologisk krigføring har, i lys 
av den moderne biologiens fremskritt, 
fått et enda sterkere grunnlag som gjør 
vår fundamentale frykt for sykdommer 
mer relevant enn noensinne.
 Det første, store tilfellet av biol-
ogisk krigføring regnes for å være mon-
golenes beleiring av havnebyen Kaffa i 
1346. Kaffa, situert på krimhalvøya, var 
opp igjennom middelalderen et viktig 
handelssentrum. Her kjøpte Genove-
siske handelsmenn asiatiske varer 
som de solgte videre på det europeiske 
markedet. Denne lukrative posisjonen 
gjorde byen til offer for en treårig, bru-
tal beleiring av invaderende mongoler, 
også kjent som tartarer.1 Gjennom den 
genovesiske notaren Gabriele de’ Mussi 
har man en annenhånds beretning om 
hvordan beleiringen foregikk. Under 
beleiringen opplevde mongolene store 
utbrudd av pest som skadet store deler 
av deres styrker. De’ Mussi skildrer vi-
dere hvordan mongolene utnyttet dette 
ved å katapultere pestinfesterte lik over 
Kaffas bymurer. Dette hadde katastro-
fale følger for de genovesiske forsvar-
erne som raskt pådro seg sykdommen 
selv. Han skriver: 

 The dying Tartars, stunned and 
stupefied by the immensity of the disas-
ter brought about by the disease, and 
realizing that they had no hope of es-
cape, lost interest in the siege. But they 
ordered corpses to be placed in cat-
apults and lobbed into the city in the 
hope that the intolerable stench would 
kill everyone inside. What seemed like 
mountains of dead were thrown into 
the city, and the Christians could not 
hide or flee or escape from them, al-
though they dumped as many of the 
bodies as they could in the sea. And 
soon the rotting corpses tainted the air 
and poisoned the water supply, and 
the stench was so overwhelming that 
hardly one in several thousand was in 
a  position to flee the remains of the 
Tartar army. Moreover one infected 
man could carry the poison to others, 
and infect people and places with the 
disease by look alone. No one knew, 
or could discover, a means of defense.
[…] Thus almost everyone who had 
been in the east […] fell victim to sud-
den death after contracting this  pest i -
lential disease, as if struck by a lethal 
arrow which raised a tumor in their 
bodies 2

Det er verdt å merke seg skildringen av 
pesten som «en dødelig pil som frem-
brakte en svulst i deres kropper». Syk-
dommens våpengjøring blir her tillagt 
beskrivelsen av pestens konsekvenser 
for de Genovesiske forsvarerne. Mon-
golenes katapultering av pestinfesterte 
lik blir ekvivalenten til den «dødelige 
pil» som de’ Mussi beskriver. De’ Mussi 
forteller videre hvordan dette utbruddet 
var opprinnelsen til pestens spredning 
til Europa.3 Påstanden er omdiskutert, 
og det er mer sannsynlig at pesten kom 
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til Europa fra flere forskjellige kilder.4 
Likevel viser det hvordan en begrun-
nelse for pestens opphav blir direkte 
knyttet til en spesifikk gruppe, i dette 
tilfellet hedenske mongoler. Utover be-
leiringen av Kaffa fant man blant annet 
tanken om at pesten hadde spredt seg 
igjennom brønner, forgiftet av jødene. 
Dette forsterket allerede utbredte an-
tisemittiske holdninger blant Europas 
befolkning, og forårsaket ytterlige 
forfølgelse og pogromer.5

 I vestlig sammenheng er pes-
ten den største referansen man har til 
sykdommers ukontrollerbare døde-
lighet. Sett bort i fra pestens inn-
virkning på det europeiske samfunn, 
har kanskje sykdommers mest katast-
rofale effekt utspilt seg på det ameri-
kanske kontinentet. 150 år etter pes-
tens utbrudd i Europa blusset det opp 
en rekke av de dødeligste epidemiene i 
menneskehetens historie, nemlig kop-
perutbruddene i Amerika. 
 Kopperutbruddene i Amerika 
var en av de viktigste faktorene i Aztek-
errikets og Inkarikets fall, men spredte 
seg også som ild i tørt gress blant de 
nordamerikanske jeger og sankersam-
funnene. Man antar at spredningen 
av sykdommer fra den gamle verden 
i all hovedsak var ubevisst, men at 
den drepte rundt 90% av urbefolk-
ningen på det amerikanske kontinen-
tet.6 Friedrich Frischknecht skriver at 

det er mulig at kopper ble brukt som 
et middel i spanjolenes erobring av 
Mellom-Amerika, men dette er ren 
spekulering.7 Det som derimot er 
godt dokumentert er et senere tilfelle 
i Nord-Amerika, og kanskje et av de 
mest beryktede tilfellene av biologisk 
krigføring, nemlig den indianske be-
leiringen av det britiske Fort Pitt i 1762. 
I 1762 under Pontiacopprøret, ble Fort 
Pitt – en britisk festning i Pennsylva-
nia, beleiret av Lenape-indianske sty-
rker. I ettertid har man avdekket korre-
spondanse mellom oberst Bouquet og 
general Amherst der de drøfter fors-
varet av Fort Pitt:

Amherst: Could it not be con-
trived to Send the Small Pox among 
those disaffected tribes of Indians? 
Bouquet: I will try to inoculate the 
Indians with some blankets that may 
fall in their hands, taking care how-
ever not to get the disease myself. 
Amherst: You will do well to try 
to inoculate the Indians by means 
of blankets, as well as to try ev-
ery other method that can serve 
to extirpate this execrable race.8  

De fleste er til en viss grad allerede 
kjent med utfallet. De britiske fors-
varerne av Fort Pitt ga i et øyeblikk av 
tilsynelatende velvilje tepper til de be-
leirende indianerne – tepper infisert 
med kopper. Hvorvidt den bevisste 
smittespredningen var effektiv oven-
for beleiringen i seg selv er omstridt 9, 
men det er ingen tvil om at kopperut-
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bruddene i Amerika hadde katastrofale 
konsekvenser for urbefolkningen. Det 
at Amherst selv vektlegger utryddelse 
av den amerikanske urbefolkningen 
kan forøvrig leses som at han var klar 
over hvilke konsekvenser kopperut-
brudd tidligere har hatt på den amer-
ikanske urbefolkningen.
 Felles for alle større tilfeller av 
biologisk krigføring fram til begynnels-
en av 1900-tallet er at man kan stille 

spørsmål ved dets effektivitet som 
middel innen krigføring. Det definitive 
skillet innen biologisk krigføring kom-
mer først med mikrobiologiens frem-
vekst. På midten av 1800-tallet skjer 
det betydelige vitenskapelige fremskritt 
med biologi-pionerene Louis Pasteur 
og Robert Koch, som legger grunnla-
get for mikrobiologien. Fremveksten 
av dette fagfeltet gjorde det mulig å 
bevisst selektere spesifikke biologiske 

Louis Pasteur (1885), Albert Edelfelt. 
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agenter, som skapte et større potensi-
ale for kontrollert dødelighet.10 Man 
anser gjerne dette som et tidsskille in-
nen biologien, og konsekvensene av de 
vitenskapelige fremskritt ble i etterkant 
åpenbare.
 Det første utbredte tilfellet av 
bruk av sykdommer som et middel 
innen krigføring i moderne tid var un-
der den andre kinesisk-japanske kri-
gen, der japanske styrker forgiftet over 
1000 brønner for å forske på effektene 
bevisst smittespredning hadde på den 
okkuperte kinesiske befolkningen. 
Under den Japanske kirurggeneralen 
Dr. Shiro Ishii ble pest, kolera og tyfus 
sluppet løs blant den kinesiske befolk-
ningen – med dødelige og langvarige 
konsekvenser. Frischknecht forteller 
at det i 1947, hele tre år etter krigens 
slutt, døde så mange som 30 000 kin-
esere som følge av den japanske biol-
ogiske-krigføringens etterskjelv. Også 
under den kalde krigen vet man at beg-
ge sider av jernteppet bygde opp kapa-
sitet for biologisk krigføring. Det sov-
jetiske Biopreparat-prosjektet skilte seg 
adskillig ut i sin størrelse, da det på sitt 
største hadde rundt 50 000 ansatte, og 
våpengjort miltbrann, kopper og pest 
som skulle spres ved bruk av interkon-
tinentale ballistiske missiler i krigssitu-
asjon.11

 I dag har ytterligere viten-
skapelige fremskritt innen biologien 
gjort det mulig å ikke lenger bare sele-

ktere, men også redigere og modifisere, 
og skape nye, nærmest skreddersy-
dd emikroorganismer.12 Senest i vår 
påstod Birger Sørensen, professor ved 
Universitetet i Oslo, at deler av cov-
id-19s genetiske sekvens er av kunstig 
opphav – altså redigert av mennesker.13 
Denne påstanden er meget kontrover-
siell,14 men uavhengig av hvorvidt dette 
stemmer eller ikke, gir det uttrykk for 
en frykt for vår nyanskaffede kapasitet 
innen det mikrobiologiske felt. Basert 
på Sørensens påstander gikk den tid-
ligere lederen for det britiske MI6, sir 
Richard Dearlove, så langt som i å påstå 
at covid-19 har sluppet ut ved et uhell 
fra et kinesisk virologisk laboratorium 
i Wuhan, og at dette er covid-19s op-
prinnelse.15

 Alt i alt så har man opp ig-
jennom historien sett flere tilfeller av 
at sykdommer brukes som midler in-
nen krigføring, men med variert suk-
sess. Skildringen av disse tilfellene gir 
uansett, på samme måte som Hesiods 
skildring av konsekvensene av Pan-
doras krukke, et uttrykk for vår frykt 
for den ukjente og ukontrollerbare 
dødeligheten som sykdommer bærer 
med seg. Med mikrobiologiens frem-
skritt har frykten for at sykdommer 
kan brukes som bevisste våpen fått et 
klarere grunnlag, da vår kapasitet for 
ødeleggelse har økt i takt med våre te-
knologiske fremskritt. 
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4. April 1919 satt den bolsjevikiske ok-
toberrevolusjonen i gang århundrets 
mest dramatiske omvending av euro-
peisk spakultur. Bolsjevikene nasjonal-
iserte hoteller, datsjaer (fritidsboliger), 
badehus, privatklinikker, restauranter 
og parker over hele landet, og oppret-
ta institusjoner som skulle sørge for at 
lokala blei brukt til gagns for de sov-
jetiske massene.2 Spa- og helsebygg, 
tidligere reservert for adel og andre 
stormenn, blei overført til lokale helse-
kommissariat og fylt opp av arbeidere.3 
Rundt om i regionens storslåtte palass 
kunne man finne bønder, syersker og 
fabrikkarbeidere spasere rundt i makt-
sentra for deres tidligere undertryk-

kelse. Dessverre utgjorde slike spaser-
turer en sped del av det virkelige livet 
til sovjetarbeiderne. Samtidas epide-
miske og imperialistiske kriser hang 
mørkt over de vidstrakte sovjetiske 
steppene, og overskygga betydninga til 
sanatoria. Spanskesyken herja rundt på 
verdens kontinenter, simultant med en 
regional tyfusepidemi som drepte mil-
lioner i Russland og omkringliggende 
områder.4 Samtidig kjempa den hvite 
armé hånd i hånd med utenlandske 
militærstyrker (japanske, amerikan-
ske, britiske, franske, italienske, greske 
m.fl.) for å kvele de nylig oppreiste ar-
beiderrepublikkene i krybba.
 Sovjetrepublikkene makta 

VELBEHAGETS REVOLUSJONÆRE RØST
av LARS ØVERGAARD

A beautiful palace on the banks of the Neva, in Leningrad, is now used as a 
home of rest for the fourteenday holiday given to workers, while they are on full 
pay. No payment is exacted at the home, but to the limit of accommodation all 
workers can take their holiday in it or in others similarly constituted. We found 
the magnificent rooms of the palace occupied by workers living amid scenes of 
vanished private luxury.1

“

” ~ Sir. Arthur Newsholme og John Adams Kingsbury, to 
folkehelseforkjempere fra England og USA som reiste rundt i 
sovjetsamveldet i 1932 for å undersøke dets helsevesen

SANATORIUM
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omsider å nedkjempe sine reaksjonære 
fiender, og samla seg i 1922 for å forme 
sovjetsamveldet. Dette innleda en ny 
æra. For første gang hadde en nyop-
pretta arbeiderstat makta å forsvare 
seg mot det reaksjonære angrep, og 
kunne følgelig sette i gang den mye 
omtalte, men aldri virkelig påbegynte, 

konstruksjonen av sosialismen. Dette 
utgjorde urørt farvann i verdenssam-
menheng. Den revolusjonære kon-
struksjonsprosessen som da begynte i 
sovjetsamveldet kan synliggjøres ved å 
heve blikket høyt og trekke lange lin-
jer, men også ved å dykke inn i en mer 
konkret, men slettes ikke separat, pro-

To gjester i sanatoriet Drzuhba, i Tsqaltubo, Georgia, 1957. 
Foto: Vsevold Tarasyevich. Wikimedia Commons.
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sess. De sovjetiske sanatoria fungerer 
dermed som en utmerket inngang for å 
forstå den enorme revolusjonære pros-
essen de deltok i.
 Historien vår starter, eller fort-
setter, ved borgerkrigens slutt. Retret-

ten til de reaksjonære og epidemiske 
kreftene som herja i borgerkrigsåra 
tillot et oppmerksomhetsskifte i helse-
politikken, over til behandlinga av 
«sosiale sykdommer» (tuberkulose, 
kjønnssykdommer, alkoholisme, mm.). 

Illustrasjon: Emilie Korneliussen.
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Sanatoria fikk en sentral rolle i de nye 
republikkene, ettersom kommissaria-
tet for folkehelse mente de utmerka seg 
til behandlinga av nettopp slike syk-
domsformer.5 Dette synet preget hele 
20-tallet, både som nasjonal helsepoli-
tikk og institusjonelt prosjekt for sana-
toria, men blei nedtonet ved 30-tallets 
inntog. Fra da av utgjorde preventiv 
behandling, velbehag og hvile for de 
brede lag av arbeidere hovedoppdrag-
et.6

 Fra 30-tallet blei det sov-
jetiske sanatorium definert som en 
medisinsk-profylaktisk (sykdomsfore-
byggende) institusjon, med et bredt 
behandlingstilbud. Pasienten fikk 
oppfølging av kvalifiserte leger, med 
mat og medisinsk behandling tilpas-
sa individets tilstand og karakter.7 
Lokale behandlingsformer blei ofte 
appropriert og videreutvikla for bruk. 
Et typisk pasientopplegg tok i bruk et 
utvalg fra et vidt spekter behandlings-
former, deriblant mineralvannsbad, 
sjøvannsbad, kumiss (naturlig gjæra 
hoppemelk, ergo melkevin), massasje, 
doserte rusleturer, en personlig diett og 
den obligatoriske times-luren. I tillegg 
til den medisinske oppfølginga fantes 
det tilbud av fritidsaktiviteter, deri-
blant sporter som volleyball og tennis, 
i tillegg til turer i nærliggende skog og 
mark. Aftener var fylt med kulturelle 
aktiviteter. Forelesninger, folkemusikk, 

filmer, konserter og teater var gjengan-
gere, i tillegg til rikelige mengder dans, 
gjerne til trekkspill eller i beste fall et 
live jazzorkester.8

 Dreininga i forståelsen av san-
atorias rolle må ses i kontekst med ut-
viklinga og konsolideringa av retten 
til velbehag og avkobling som et so-
sialistisk rettsprinsipp. Arbeidskoden 
(arbeidslovgivningen) sovjetsamvel-
det innførte i 1922 var radikal for sin 
tid. Den var åpenlyst diktert av pro-
letariatets ønsker og behov, i kontrast 
til lovgivning i andre industrialiserte 
land. Blant mange rettigheter finner 
vi retten til to ukers betalt årlig ferie 
for alle arbeidere.9 Utviklinga av ret-
tigheter til både fysisk og åndelig hvile, 
og debatten rundt dem, pågikk videre 
utover tiåra, og i 1936 ble de spikra 
inn i samveldets grunnlov.10 Denne 
debatten, og rettigheta den bar fram, 
sentrerte seg ikke simpelthen rundt 
retten til ferie, men også retten til å 
nyte denne ferien i behagelige, kultur-
elle og kurative omgivelser.11 Lovnader 
blei konstant fulgt av handling. Umid-
delbare overtakelser av det gamle im-
periets helse- og spabygg under rev-
olusjonen blei fulgt opp av flere runder 
storstilt utbyggelse av sanatorier rundt 
om i det nye samveldet.12

 Det sovjetiske sanatorium ut-
vikla seg over et par dramatiske tiår fra 
å være en relativt tradisjonell medisinsk 
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behandlingsinstitusjon til å bli et mye 
breiere sykdomsforebyggende prosjekt. 
Målet var å tilfredsstille arbeidernes 
nyvunne rett til velbehag og hvile.13 
Dette oppdraget besto, med kontinuer-
lig debatt og påfølgende modifikasjon-
er, fram til samveldets ende. Sanatoria 
fungerte primært som plasser for hvile 
og avlastning, og i hovedsak gjennom 
dette som en medisinsk institusjon.14 
Her menes det at den sykdomsfore-
byggende hensikten ved institusjonen 
først og fremst blei realisert ved å sikre 
hvile og velvære for de besøkende. Det 
foregikk dog en konstant debatt mel-

lom et ønske om behandlingen som 
noe i all hovedsak somatisk (kroppslig) 
og hygienisk, og en utvida forståelse 
av behovet for en mer holistisk hel-
bredelse (psykologisk, åndelig og til 
dels «romantisk» i ordets utvidede for-
stand).15 Herunder lå en bred forståelse 
i det sovjetiske medisinske miljøet av at 
en holistisk helbredelse krevde et fokus 
på god ernæring, gode sanitære for-
hold, rikelig med hvile, medisinsk op-
pfølging, hygieniske rutiner og sanitær 
opplysning, i samspill med behandlin-
gens mer åndelige former.16

 Sanatorias dreining over på 

Children at a rest home in Georgia. Foto: Margaret Bourke-White.
 Soviet History Archive.
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vektleggingen av hvile og velvære som 
deres sentrale oppdrag henger tett 
sammen med det større revolusjonære 
konstruksjonsprosjektet (konstruksjo-
nen av reell sosialisme) som foregikk i 
samveldet. Sanatoria var tenkt som ei 
avkobling fra det harde og ellers kon-
stante arbeidet sosialismens konstruks-
jon krevde. Nettopp denne avkoblinga 
skulle legge til rette for bearbeidelse av 
det pågående revolusjonære prosjektet, 
og slik la pasientene gjenfinne sine ide-
aler og revolusjonære glød.17 Samveldet 
hadde behov for en sterk og energisk 
arbeidsstyrke, for det fysisk og ideolo-
gisk krevende arbeidet de sto ovenfor. 
Helsekommisæren Nikolai Semashko 
uttrykker dette klart allerede i 1922, 
under en tale gitt på en konferanse ar-
rangert av den internasjonale arbeider-
hjelpen (Internationale Arbeiter-Hilfe) i 
Berlin:

The rebuilding of Russia cannot be car-
ried through by a sick nation, by broad 
masses whose hygiene, physique and 
sanitary requirements are not well de-
veloped. In the great and heavy work of 
rebuilding Russia, the health standard 
of the Russian masses is of the very first 
importance.18

Det er mulig den individuelle arbei-
ders lykke sto sentralt i tankene til 
mang en kommisær, men det ligger 
samtidig et større realpolitisk formål 
til grunn. Revolusjonen må forsvares 
og sosialismen bygges, samtidig som 

de sønderknuste republikkene må 
gjenoppbygges materielt. Dette krever 
ei vitenskapelig organisering av arbeid 
og økonomi, men også av arbeidernes 
hvile.19

 Sanatoria beholdt en sentral 
rolle i sovjetsamveldet helt til dets fall, 
både ved hyppig og regelmessig bruk 
av arbeiderne og i samveldets sjølop-
pfatning. Det rådde en oppfatning 
innen sovjetisk lederskap om at sana-
toria klart uttrykte forskjellen mellom 
kapitalismen og sosialismen som sty-
reformer: De sosialistiske statene in-
vesterte i folkets spirituelle og kultur-
elle utvikling som mål i seg sjøl, mens 
de kapitalistiske utelukkende søkte 
profitt.20 Denne holdninga kommer 
klart til uttrykk i helsekommisæren 
Nikolai Semashkos bemerkelse om 
hvordan de franske arbeiderne bare får 
hvile ett sted, nemlig i kirkegården.21

 Som vi har sett gjorde flere reg-
jeringer ulike forsøk på å videreutvikle 
sanatoriumsinstitusjonen, og la vekt 
på ulike muligheter for sanatoria. Det 
foregikk en kontinuerlig, livlig debatt 
omkring utforminga og bruken av 
sanatoria innenfor både arkitektoni-
ske, medisinske og politiske miljøer i 
hele Sovjetunionens levetid.22 Debat-
ten som rådde dreide seg primært om 
metodikk, mens målet forblei relativt 
uforandra fra konsolideringen av san-
atoria som bredt sykdomsforebyg-
gende og velværeskapende prosjekt 
ved 30-tallets spedbarnsår til dets op-
pløsning ved sovjetsamveldets fall.
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Illustrasjon av Emilie Korneliussen
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Illustrasjon: Emilie Korneliussen.
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Illustrasjon av Emilie Korneliussen

Illustrasjon: Emilie Korneliussen.
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EN KVINNE GRÅTER OVER SITT 
BARN SOM BLE FØDT MED 
SYFILIS. MUNCH FIKK IDEEN 
DA HAN BESØKTE ET SYKEHUS 
FOR SYFILISSYKE I PARIS PÅ 
1890-TALLET. 
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Om man undersøker betydningen av 
ordet sanatorium og begynner å ram-
se opp de forskjellige definisjonene – 
helsehjem, kursted, rekreasjonssted – 
vil man finne at ordet fungerer ypperlig 
til å beskrive de antikke grekernes hel-
setempler.  Disse såkalte asklepieion 
var avsidesliggende templer, dedikert 
til guden Asklepios, hvor folk søkte seg 
vekk fra polisens hverdagslige åk for å 
oppnå helbredelse, sinnsro og sjelefred.

Asklepios selv skal ha blitt in-
trodusert til den greske mytologien på 
slutten av det femte århundre (fvt.), og 
ble på mange måter formgivende for 
religiøs-medisinsk teori i Hellas, så vel 

som i Romerriket. Praksiser og ritu-
aler som tidligere var forbundet med 
guden Apollo ble satt til side til fordel 
for nye tilnærminger, særlig drøm-
meinkubasjon. Drømmeinkubasjonen 
som metode for diagnostisering av 
pasienter, etterfulgt av både psykisk 
og somatisk behandling, ble standard 
prosedyre ved templene. Denne ut-
viklingen har vært ansett, blant enkelte 
historikere, som et paradigmeskifte 
av samme omfang som nedtegningen 
av Corpus Hippocraticum.1  Asklepi-
os-templer fantes etter hvert over hele 
den antikke verden. Mer enn 300 arke-
ologiske funnsteder har blitt identifi-

REST, RELAXATION AND RITUAL SACRIFICE
av JONAS LUDVIGSEN
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sert som kultsteder til hans ære, og den 
store spredningen gjør det vanskelig 
å konstatere hans originale opphav.2 
Homer skildrer en helt ved navn Ask-
lepios i Iliaden, han var sønn av Apol-
lon og hersket over Trikala, i Thessalia. 
Flere kilder støtter opp under denne 
thessaliske opprinnelsen, men det er 
særlig én som skiller seg ut. Det apol-
linske orakelet ved Delphi skal ha uttalt 
at selv om Asklepios’ mor var thessali-
er, så var guden selv født i Epidaurus.3

 De historiske kildene strides 
om opphavet, men det er altså i Ep-
idaurus man finner det største, best 
bevarte Asklepieion. I antikken skal 

dette ha vært et svært populært be-
handlingssted for et bredt spekter av 
lidelser. Tempelet lå omtrent én mil 
fra bykjernen, godt tilbaketrukket og 
bortgjemt i en liten dal. Den møysom-
melige plasseringen av helligdommen 
skulle bringe de tilreisende nærmere 
naturen og sikre at de, omgitt av skog 
og i nærheten av rent vann, kunne 
få ro til å fokusere på sin egen helse. 
Ved ankomst skulle man vaske seg, og 
med presters hjelp gjennomgå rituell 
renselse. Når man så var ren, og hadde 
betalt, skulle man dedikere et offer til 
Asklepios før man tok seg inn i hellig-
dommens Abaton. Dette var bygningen 

Teatret ved Epidaurus er, den dag i dag, et av de best bevarte antikke teatrene.
Wikimedia Commons.
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hvor pasientene fikk opphold, og bare 
de som hadde gjennomgått renselse 
hadde tilgang. Her skulle man hvile, og 
basert på hvilke drømmer man hadde 
den første natten skulle prestene stille 
en prognose og foreslå behandling. I 
tillegg til den religiøse terapeutiske be-
handlingen vet vi at det også ble prakti-
sert mer tradisjonell medisin. Oppfølg-
ing med farmasøytiske legemidler var 
vanlig, og levninger etter kirurgiske 
redskaper har blitt funnet på stedet.4

 Inkubasjonen skal ha vært 
meget effektiv og mange pasienter hev-
det at Asklepios selv skal ha fremtrådt 
for dem i drømme, ofte fulgt av hunder 
og slanger. Dette skal ha hatt terapeutisk 
effekt og i stor grad bidratt til å på-
virke pasientens ametri. (Ametri er en 
emosjonell ubalanse som ofte ble brukt 
som forklaringsgrunnlag for andre 
lidelser.)5 På grunn av den symbolske 
relasjonen mellom Asklepios og 
hunder var det ofte vanlig at løsbikkjer 
gikk fritt rundt på helligdommen, og 
pasientene ble oppfordret til å la dem 
slikke sårene deres rene. I senere tid 
har man sannelig påvist at hundespytt 
har antiseptiske egenskaper.6

  Utover den medisinske behan-
dlingen var Asklepiostempelet, som 
nevnt, et sted for terapi. De som hadde 
tilstrekkelig med tid og penger kunne 
oppholde seg ved helligdommen over 
lengre tid. Etter hvert som tempelets 

omdømme vokste strømmet pengene 
til, og fasilitetene ble utvidet. I tillegg 
til selve tempelet og dets tilhørende 
abaton kunne man på området finne et 
av antikkens største teatre – et arkitek-
tonisk mesterverk berømt for sin fan-
tastiske akustikk. Anlegget hadde også 
et eget gymnasium med tilhørende 
stadion, et odeon for musikalske frem-
førelser og mindre templer dedikert 
til forskjellige guder. Geografen og 
historikeren Pausanias (ca. 110-180) 
beskriver i sine skildringer hvor rikt 
utsmykket helligdommen skal ha vært

SANATORIUM

Asklepios-templer fantes etter hvert over hele 
den antikke verden. Mer enn 300 arkeologiske 
funnsteder har blitt identifisert som kultsteder 
til hans ære, og den store spredningen gjør det 
vanskelig å konstatere hans originale opphav.

“
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”

Staven med en slange kveilet rundt, kjent som asklepiosstaven, er et internasjonalt symbol for 
legekunsten, og bør ikke forveksles med merkurstaven. Her avbildet i statueform fra 200-tallet.

Wikimedia Commons. 
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 The image of Asclepius is, in size, 
half as big as the Olympian Zeus at 
Athens, and is made of ivory and gold. 
An inscription tells us that the artist 
was Thrasymedes, a Parian, son of 
Arignotus. The god is sitting on a seat 
grasping a staff; the other hand he is 
holding above the head of the serpent; 
there is also a figure of a dog lying by 
his side. On the seat are wrought in re-
lief the exploits of Argive heroes7

Det er tydelig at asklepieionet var en 
meget lukrativ forretning. I tillegg til 
å helbrede sykdom sto velbehag høyt 
oppe på listen over hva tempelet skulle 
levere. Det hele kan kanskje minne mer 

SANATORIUM

om et moderne spa enn det vi ser på 
som et sykehus. Særlig hvis vi tar inn 
over oss at prisen for oppholdet ofte 
var meget høy. En slik sammenligning 
er kanskje ikke helt rettferdig, ei heller 
historisk korrekt. Mer korrekt er det 
nok heller å påpeke at den tette sam-
menblandingen mellom religion og 
medisinsk vitenskap som ble praktisert 
ved asklepieionet gir et spennende in-
nblikk i hvordan man tenkte om syk-
dom på den tiden, og hvordan et bal-
ansert forhold mellom kropp, sjel og 
sinn ble betraktet som avgjørende for 
et sunt liv.
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FELTRAPPORTEN

Ilustrasjon: Ellisiv Røvik Grimnes.

Å SPRE KUNNSKAP OM PEST I 
RENESSANSENS EUROPA
av VIGDIS EVANG
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Ingen har lyst til å dø av pest, og den 
som lever av å selge bøker trenger en 
kjøperkrets. Da er det ikke rart at tid-
ligmoderne boktrykkere utga mange 
pestbøker, altså kortere eller lengre tek-
ster om hvordan man kan kjenne igjen, 
behandle og unngå pest. Doktorgrad-
sprosjektet mitt handler om hvordan 
forfattere og boktrykkere navigerte 
den vanskelige og viktige oppgaven det 
var å gjøre den kunnskapen man hadde 
om pest tilgjengelig for leserne. 
 Når vi tenker på pest i dag, ten-
ker vi ofte på Svartedauden, det store 
utbruddet på 1300-tallet som tok livet 
av mellom en tredjedel og halvparten 
av Europas befolkning. Sykdommen 
kom utenfra, og var en ukjent og døde-
lig trussel for datidens europeere. Men 
pesten forsvant ikke fra kontinentet, 
ikke før på 1700-tallet. Fra tid til annen 
blusset den opp i større eller mindre 
utbrudd, som for eksempel i Bergen 
i 1565. Da gjaldt det å komme seg ut 
av byen. Det stående rådet om pestut-
brudd var det latinske fyndordet cito, 
longe, tarde: Flykt raskt, dra langt og 
kom sent tilbake. I Boccaccios Deka-
meronen er rammefortellingen nettopp 
en slik pestflukt, hvor unge florentinere 
drar opp i en ås utenfor Firenze og un-
derholder hverandre med fortellinger 
mens selve Svartedauden herjer nede 
i byen. (Man skal ha det til at det var 
akkurat i Villa Schifanoia de satt og 

fortalte, noe jeg nevner fordi villaen nå 
driftes av min nye arbeidsplass, Euro-
pean University Institute. Da koronaen 
først kom til Italia, vitset vi om å gjøre 
som i Dekameronen og barrikadere oss 
der inne. Vitsene ble etter hvert ganske 
så hule.) 
Men hvordan vet man at det er pesten 
som har kommet til byen, og ikke en 
annen sykdom? Og hva hvis man ikke 
kan flykte, hva skal man gjøre da? Det 
var gjerne de rike som hadde råd og 
mulighet til å dra, mens tjenestefolk 
og fattige måtte klare seg på egen-
hånd. Kunne de lese seg til gode råd 
i en bok? I pestbøkene jeg forsker på, 
står det ofte i forordet at denne boken 
er skrevet for de fattige, men hvor fat-
tig var man hvis man hadde råd til å 
kjøpe en slik bok, og dessuten evnen til 
å lese den? Ved å se på utformingen, på 
format og papirkvalitet, kan man si noe 
om hvilke lesere som var målgruppen. 
Ved å se på innholdet, spesielt med et 
øye for hvilke andre, eldre tekster en 
bok henter informasjon fra og hvordan 
den presenterer denne informasjonen, 
går det an å se hvilken del av den lærde, 
universitetsbaserte medisinkunnskap-
en som ble presentert for disse leserne. 
 Så langt i doktorgradsprosjek-
tet har jeg undersøkt den såkalte Canu-
tus-teksten, som var en ordentlig pub-
likumssuksess i sin tid. Jeg sier såkalte, 
for navnet kommer fra biskopen Bengt 
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Knutsson, på latin Benedictus Canuti. 
Problemet er at Bengt Knutsson ikke 
skrev teksten. Sannsynligvis var han 
ikke involvert i det hele tatt. I stedet 
har en boktrykker i Paris, kalt Ulrich 
Gering, fått bearbeidet en tekst fra 
1300-tallet av den franske universitet-
slegen Jean Jacme. I denne bearbeid-
ede teksten står det at det er en dansk 
biskop som er opphavsmannen. Hvor-
for det? Hva var galt med Jacme? Og 
hvorfor ble akkurat denne teksten så 
populær? 
 Kanskje er det fordi den er 
en kort, grei innføring, som forteller 
leseren både hva pesten er forårsaket 
av (stjernenes posisjon der oppe og råt-
nende lik her nede), hvordan man vet 
at det snart kommer et utbrudd (ras-
kt skiftende værforhold) og hva man 
skal gjøre når pesten kommer (holde 
seg innendørs, unngå å bli hostet på 
og vaske hendene ofte). Kanskje er det 
fordi Paris var et kunnskapssentrum. 
Kanskje fantes det mange håndskrevne 
versjoner av teksten. Kanskje var det 
den danske biskopen (som altså sann-
synligvis var et rent påfunn) som utg-
jorde forskjellen. For å få svar, må jeg 
sammenligne med andre tekster. Er de 
lengre eller kortere? Foreslår de andre 
løsninger? Er rådene mot pest forskjel-
lige i London og i Paris? Det er på tide 
å besøke italienske, franske og engelske 
arkiv og nasjonalbibliotek – såfremt de 

ikke holder koronastengt! 
Når jeg her snakker om bøker, mener 
jeg spesifikt trykte bøker. Da pesten 
først kom til Europa på 1300-tallet fan-
tes det ingen boktrykkpresser, og de 
fleste tekstene om pest ble håndskrevet 
på latin, ikke folkespråk. Med boktryk-
kerkunsten ble det billigere å produs-
ere og distribuere kunnskap, noe som 
åpnet for at nye grupper kunne få til-
gang til den. I begynnelsen var den nye 
teknologien uvant, og de trykte teks-
tene lignet manuskriptene i utforming. 
Det var blant annet vanlig å la det være 
plass på siden til å håndmale den første 
store bokstaven i første setning, slik 
man også gjorde det når man skrev for 
hånd. Utover 1500-tallet får den trykte 
boken mer av en egenart. Samtidig ser 
det ut til at det skjer en utvikling i synet 
på sykdommen de trykte tekstene jeg 
undersøker, handler om. Pesten ble 
i økende grad sett på som en fattig-
mannssykdom. 

Det stående rådet om pestutbrudd var de 
latinske fyndordene cito, longe, tarde: Legg 
tidlig på flukt, dra langt og hold deg 
unna lenge.

“ “
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 Foreløpig har jeg flere spørsmål 
enn svar. Det ser ut til at pestbøker var 
populære kandidater når boktrykkere 
først ville bevege seg fra latin til fol-
kespråk, og at noen bestemte pest-tek-
ster ble bestselgere som stadig fikk 
nye oversettelser og opptrykk. Andre 
tekster var mindre populære. Samtidig 
endret synet på pesten seg, og boktryk-
kerkunsten ble stadig mer innarbeidet 
som kommunikasjonsteknologi. Kan 
svar på spørsmål om hvordan forfat-
tere og boktrykkere gikk frem for å 
formidle informasjon om pest også 

fortelle oss noe om synet på smitte, 
folkehelse, sosiale forskjeller og rollen 
den nye kommunikasjonsteknologien 
spilte midt oppi alt dette? Det vil vise 
seg – jeg har fremdeles tre år igjen før 
avhandlingen skal være ferdig! 
 Mange spørsmål, få svar. Eller 
for å si det med den gamle medisinske 
autoriteten Hippokrates: ars longa, vita 
brevis; håndverket er langdrygt, livet er 
kort. Én ting kan jeg imidlertid si med 
sikkerhet, og det er at koronaen abso-
lutt ikke er noen pest. Pesten var nem-
lig mye, mye verre. 
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HAR DU LYST TIL Å SKRIVE FOR MOLO?
Vi ønsker essay, artikler, bokanmeldelser, reisebrev og 
masterpresentasjoner med en idéhistorisk tilnærming. Vi 
er også åpne for skjønnlitterære bidrag knyttet til det 
aktuelle nummerets tema. Send et utkast eller en idé 
til redaksjon@molotidsskrift.no. Vi vil gi deg en grundig 
tilbakemelding og videre hjelp til å utarbeide teksten.

VIL DU BLI MED I MOLO-REDAKSJONEN? 
Redaksjonens medlemmer er i utgangspunktet student-
er ved idéhistorie på UiO, fra både bachelor- og master-
nivå, men vi er også interesserte i medlemmer fra andre 
programmer som har idéhistorisk kompetanse. Har du 
lyst til å bli med i redaksjonen og forme Molo videre? 
Send mail med kort søknad om erfaring og hva du kan 
bidra med i redaksjonen til redaksjon@molotidsskrift.no.

VI ER OGSÅ PÅ NETT
På nettsiden www.molotidsskrift.no legger vi jevnlig ut 
tekster som vi ikke trykker i bladet
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A GROTESQUE
OLD WOMAN

THE UGLY 
DUCHESS

ELLER
QUENTIN 
MATSYSAV

MALERIET SKULLE TROLIG VÆRE EN SATIRE AV ELDRE 
KVINNER  SOM  FORGJEVES FORSØKER Å GJENSKAPE  
SIN  TAPTE  UNGDOM.  MATSYS AVBILDET HER EN 
KVINNE SOM LED AV PAGETS SYKDOM (OGSÅ 
KJENT SOM OSTEITIS DEFORMANS), EN KRONISK 
SYKDOM SOM SKAPER MISDANNELSER I BENVEV.

artstor.com
.
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Da de første klostrene oppsto i mid-
delhavsområdet på begynnelsen av 
500-tallet, var verden et ganske skrem-
mende sted. Det herjet kriger og pest, 
og klimaendringer forårsaket dårlige 
avlinger og hungersnød i store deler 
av det tidligere vestromerske riket. 1 Ut 
fra dette bakteppet kan klosteret sees 
på som et tilholdssted der man kunne 
skjerme seg fra det kaotiske samfunnet 
på utsiden. Klosteret ble en mulighet 

til å skape mer forutsigbare og harmo-
niske liv. For å få til dette gjaldt det å 
holde sykdom og nød på utsiden av 
klostermurene. I St. Benedikts regel, en 
samling regler for hvordan klosterlivet 
skulle organiseres, beskriver grun-
nleggeren av Benediktinerordenen St. 
Benedikt av Nursia (480-547 e.Kr.) 
hvordan abbeden og munkene skulle 
leve sine liv. Alt fra hvordan munk-
ene skulle spise, sove og kle seg til 

KLOSTERET SOM MIDDELALDERENS 
ØKOLANDSBY
av TARAN FENN

SANATORIUM
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når de skulle be og hvilke salmer de 
skulle synge er nøye beskrevet her. Kan 
klostervesenet ha oppstått som en slags 
kur for den uroen som preget Italia og 
Vest-Europa på midten av 500-tallet? 
Hvordan forholdt St. Benedikts regel 
seg til de farene som lurte på utsiden av 
klostermurene? 

Når man leser St. Benedikts re-
gel får man raskt inntrykk av at livet på 
utsiden av klosteret var ganske skrem-

mende. St. Benedikt skriver flere steder 
om viktigheten av å holde omverden 
på trygg avstand: 

If it can be done, the monastery should 
be so situated that all the necessaries, 
such as water, the mill, the garden, are 
enclosed, and the various arts may 
be practiced inside of the monastery, 
so that there may be no need for the 
monks to go about outside, because it 
is not good for their souls.2

Slik ser et av klostrene som St. Benedikt grunnla ut i dag. Det ligger mellom Roma og Napoli og er plassert på 
høyden Monte Cassino, godt beskyttet mot inntrengere fra utsiden.

Foto: Ra Boe, 2010. Wikimedia Commons.
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St. Benedikt av Nursia leverer sin regel St. Maurus og andre munker i Benediktinerordenen.
Fra det franske klosteret St. Gilles i Nimes (1129).
Wikimedia Commons.

SANATORIUM

”
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Klosteret tilbød et alternativt levesett der man holdt både åndelig og fysiologisk 
sykdom og nød unna så godt man kunne. Den nærmeste ekvivalenten i moderne 
sammenheng er kanskje en selvforsynt økolandsby, der internett, tv og mobil er 
skrudd av og samfunnets kapitalistiske jag er byttet ut med hjemmelaget syltetøy og 
selvdyrket grønnkål.

”

Klostrene skulle helst være selvforsynt 
med mat og ressurser. St. Benedikts ar-
gumentasjon for dette er at munkene 
ikke har godt av å bevege seg utenfor 
klosterets murer, da det vil gjøre skade 
på sjelen deres. Utsagnet kan tolkes 
på flere måter. Det mest nærliggende 
er kanskje å tenke at livet utenfor ble 
betraktet som syndig og at munkene 
helst ikke skulle være vitne til en slik 
syndig livsførsel. På den andre sid-
en kan det like gjerne tenkes at livet 
utenfor klostermurene ble ansett som 
direkte farlig både for liv og helse. Ved 
at klosteret var selvforsynt, kunne man 
unngå å bevege seg utenfor klosterpor-
ten og dermed også unngå å bli smittet 
av sykdom eller overfalt av lovløse om-
streifere. Ved klosterporten skulle det 

stå en eldre ærverdig munk og passe 
på at ingen uvedkommende slapp inn. 
Dette bekrefter antagelsen om at farene 
som lurte på utsiden ikke under noen 
omstendigheter måtte forstyrre klos-
terfreden.3 

Hvis en av munkene likevel var 
nødt til å bevege seg utenfor kloster-
porten, skulle han ikke fortelle andre 
om de grusomhetene han hadde sett: 

 On the day that the brethren re-
turn from the journey, let them lie 
prostrate on the floor of the oratory 
at all the Canonical Hours, when the 
Work of God is finished, and ask the 
prayers of all on account of failings, for 
fear that the sight of evil or the sound of 
frivolous speech should have surprised 
them on the way. And let no one pre-
sume to relate to another what he hath 
seen or heard outside of the monastery, 
because it is most hurtful.4

”
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En munk som kom tilbake fra reise, 
skulle renses for det syndige og onde 
han hadde vært vitne til. Det kan virke 
som at inntrykk fra omverden ble be-
traktet som en sykdom på sjelen, som 
ikke måtte spres videre til resten av 
munkebrødrene. Kan redselen for at 
noen skulle bringe inn det onde fra 
utsiden ha noe å gjøre med at verden 
var et kaotisk, uforutsigbart og skrem-
mende sted på midten av 500-tallet? 
Når verden utenfor var preget av pest, 
hungersnød og krig kan vi tenke oss 
at beboerne i klosteret ønsket å holde 
disse grusomhetene, og historiene om 
dem, unna det fredelige og velorgani-
serte klosterlivet. 

Klosterets strengt regulerte 
livsførsel kan sees på som et alternativ 
til de urolige omstendighetene som pre-

get Vest-Europa på 500-tallet. Klosteret 
tilbød et alternativt levesett der man 
holdt både åndelig og fysiologisk syk-
dom og nød unna så godt man kunne. 
Den nærmeste ekvivalenten i moderne 
sammenheng er kanskje en selvforsynt 
økolandsby, der internett, tv og mobil 
er skrudd av og samfunnets kapitalis-
tiske jag er byttet ut med hjemmela-
get syltetøy og selvdyrket grønnkål. 
Klostervesenet kan altså ha sin opprin-
nelse i et ønske om å skape en slags kur 
for samfunnets uro, der nød, sykdom 
og krig ble byttet ut med bønn, selvdyr-
ket vegetarmat og broderlig felleskap. 
Dermed er det kanskje ikke så rart at 
St. Benedikts munkeorden vokste raskt 
og ble til en av de mest betydningsfulle 
institusjonene i europeisk middelalder.
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NOTER
1 Palmer, James T, «Climates of Crisis: Apocalypse, Nature, and Rhetoric in the Early Medieval 
World». Viator 48, no. 2 (Mai 2017): 1–20, 5; Gunn, Joel. «A.D. 536 and its 300-year aftermath». I 
The Years without Summer: Tracing A.D. 536 and Its Aftermath, redigert av Joel Gunn, 5-20. Bind 
872. BAR International Series. Oxford: Archaeopress, 2000, 5.

2 St. Benedikt av Nursia, The Holy Rule of St Benedict, oversatt av Verheyen, Rev. Boniface. Grand 
Rapids, Michigan: Christian Classics Ethereal Library. https://www.ccel.org/ccel/benedict/rule.
html, 74.

3 St. Benedikt av Nursia, The Holy Rule of St Benedict, 74.

4 St. Benedikt av Nursia, The Holy Rule of St Benedict, 75.
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Kort tid etter at jeg hadde lest Sig-
mund Freud (1856-1939) sin berømte 
Bruddstykke av en hysterianalyse 
(1905), kom jeg i en forarget diskusjon 
med en venn. Han hadde sagt at «Flau-
bert var hysteriker», og dette traff en 
nerve hos meg. «Du kan ikke si det», 
sa jeg. «Man skal ikke kalle folk hyster-
iske.» Vennen min sa noe om at «Flau-
bert selv hadde kalt seg det». Det hjalp 
ikke, mente jeg. Diskusjonen endte i 
bitter stillhet. 

Noen ville kanskje si jeg rea-
gerte litt sterkt. Ja, de ville kanskje si 
reaksjonen min var hysterisk. Til det 
ville jeg svart: «du våger ikke.» Jeg had-
de nemlig nettopp forstått hvor uløselig 
knyttet hysteri er, historisk sett, til mitt 
kjønn. Freuds Bruddstykke viser dette 
klinkende klart. Jeg hadde sett hvordan 
Freud, på frustrerende vis, maler et 
sykdomsbilde hos Dora hvor hysterien 
er fullstendig knyttet til hennes kjønn, 
særlig hennes seksualitet. Det var fris-

HYSTERISKE DORA: EN TYPISK KVINNE 
VED FIN-DE-SIÈCLE
av STINE GUDMUNDSEN BERGO
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tende å kalle vennen min en like stor 
idiot som jeg syntes Freud var. Som 
idéhistoriker er jeg likevel nødt til å 
ta et dypt pust inn og huske mantraet: 
kontekst, kontekst, kontekst. 

Freud skriver nemlig 
Bruddstykke i det man gjerne kaller 
«hysteris gullalder», altså årene mellom 
1870 og første verdenskrig.1 Forekom-
sten av registrerte tilfeller av hysteri i 
Europa økte på denne tiden, og leger 
og psykiatere arbeidet på spreng for 
å definere og behandle sykdommen. 
Én av dem var Freud. Hans analyse og 
behandling av hysteriske pasienter ble 
utgangspunktet for psykoanalysen, og 
Dora ble et berømt kasus for den hys-
teriske kvinnen ved overgangen til det 

20. århundre. 
Hvilke ideer om kvinnen og det 

kvinnelige kommer fram i Freuds ana-
lyse av Dora og forståelsen av hennes 
hysteri? I denne artikkelen kommer jeg 
til å sette dette i en samtidig, kjønnshis-
torisk kontekst. Hysteriske Dora repre-
senterer nemlig en fremtredende kvin-
nerolle ved slutten av det 19. århundre: 
den sykelige kvinnen. Jeg vil bruke 
historikeren Thomas Laqueurs teori 
om en biologisering av kjønnene, samt 
idéhistorikeren Karin Johannissons te-
ori om en påfølgende medikalisering, 
til å vise hvordan den sykelige kvinnen 
er et resultat av politiske og vitenskape-
lige ideer i Freuds og Doras samtid. 

La oss først kikke på Freuds 

Ida Bauer, som fikk pseudonymet Dora i Freuds Bruddstykke av en hysterianalyse. 
Foto: ukjent. 
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analyse av Doras hysteri. Hans analyse 
viser både gamle og samtidige ideer 
om koblingen mellom hysteri og det 
kvinnelige. Et stikkord til den utålmo-
dige leser: seksualitet.

EN UNDERTRYKT FORELSKELSE
Dora, en «blomstrende pike med be-
hagelige ansiktstrekk», kom til Freuds 
hjem i Wien i 1900 for å bli behandlet 
av ham.2 Freud diagnostiserer henne 
raskt som hysteriker. Hun har alle de 
somatiske symptomene: pustebesvær, 
hoste, stemmetap, migrene, samt en 
«hysterisk ufordragelighet» og taedi-
um vitae («livslede», oversetter Freud, 
bedre kjent som tungsinn eller ned-

stemthet). Dessuten har hun psykiske, 
hysteriske symptomer: «det psykiske 
traumet, konflikten mellom affektene 
og [...] besettelsen på det seksuelle om-
rådet».3 

Det psykiske traumet inntraff 
da Dora var 14, to år før hun kom til 
Freud. Familien hadde flyttet til en lit-
en landsby, hvor de møtte herr og fru 
K. Fru K. pleiet faren til Dora da han 
var syk, og de to utviklet etterhvert 
et forhold. Herr K. var, og her siterer 
Freud faren til Dora, «alltid veldig el-
skverdig» mot Dora.4 Hun selv, deri-
mot, misliker og holder seg unna ham. 
Dette er fordi Herr K. for en tid tilbake 
«våget å fri til henne», og at han to år 
tidligere kysset henne. Kysset brakte 

Fotografier av hysterikere under hypnose ved Salpêtrière-sykehuset i Paris (c. 1880). 
Av P. Régnard og D.M. Bourneville.
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“

en heftig kvalme hos Dora, og hun rev 
seg løs fra Herr K. og løp mot døren. 
Allerede da var Doras oppførsel hyster-
isk, skriver Freud, og forklarer:

Enhver person hos hvem en foranled-
ning til seksuell opphisselse overveiende 
eller utelukkende vekker ulystfølels-
er, ville jeg uten betenkning kalle en 
hysteriker. [...] I stedet for en følelse i 
genitaliene, som under slike omsten-
digheter med sikkerhet ikke ville ute-
blitt hos en sunn pike, inntrer kvalme, 
en ulystfornemmelse.5

Dora må altså være hysterisk fordi hun 
ikke opplevde lyst ved dette kysset, 
men fysisk ubehag. Dette er ikke 
normalt for en «14 år gammel uberørt 
pike». Dora er, kommer Freud fram til, 

åpenbart forelsket i herr K. At hun ikke 
aksepterte frieriet, virker derfor like 
merkelig som ulystfølelsene ved kysset. 
«Hvorledes kunne en forelsket pike se 
en fornærmelse i det som [...] ikke på 
noen måte var et frieri som ble frem-
ført på en plump eller støtende måte?» 
spør Freud i en fotnote. Jo, svarer han 
seg selv, det er nettopp fordi hysterien 
medfører konflikt mellom affektene. 
«Manglende evne til å oppfylle det reel-
le kjærlighetskravet er ett av nevrosens 
vesentligste karaktertrekk. […] Det de 
[hysteriske] mest intensivt lengter etter 
i sine fantasier, flykter de imidlertid 
fra når de møter det i virkeligheten».6 
Selv om Dora ubevisst ønsker å være 
med herr K., gjør hysterien at hun for-
trenger følelsene sine, og (paradoksalt 
nok) frykter at de skal realiseres. At 
hun ikke vil vedkjenne seg forelskelsen 
i herr K. er bare tegn på hennes hysteri. 
 De ubevisste følelsene hennes 
viser seg igjen i «besettelsen på det sek-
suelle området». Freud peker på Doras 
seksuelle kunnskap, og at hun fikler 
med en håndveske (som Freud tolker 
som «fremstillingen av genitialet og 
hennes lek med dette»). Kunnskapen, 
og besettelsen på det seksuelle om-
rådet generelt, har også ført til Doras 
«perverse impulser» som rommer 
hennes «mannlige, eller bedre, gyne-
kofile (lesbiske) følelsesstrømninger». 
Dora er nemlig ikke bare forelsket i 

Hvorledes kunne en forelsket pike se en 
fornærmelse i det som [...] ikke på noen måte 
var et frieri som ble fremført på en plump 
eller støtende måte?» spør Freud i en fotnote.

”
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herr K., hun er også tiltrukket til hans 
kone, altså fru K. Homofile følelser er 
«typisk for hysteriske pikers ubevisste 
kjærlighetsliv», skriver Freud, og viser 
til samtlige av hans tidligere pasienter.7

 Flere har påpekt likhetstrek-
kene Bruddstykke har med et ib-
sensk drama, hvor hovedpersonen, 
altså Dora, er viklet inn i nærmest 
uoversiktlig mange relasjoner og 
erotiske bindinger.8 Freuds analyse 
av Dora er komplisert, og den virk-
er som en løk man bare kan fortsette 
å skrelle og skrelle. Den har derimot 
en kjerne: Doras seksualitet. Seksual-
iteten er «drivkraften bak hvert enkelt 
symptom og hver enkelt av symptome-
ts ytringer», skriver han i etterordet av 
Bruddstykke.9 Dermed skriver han seg 
inn i en tradisjon om å knytte hysteri til 
kvinnekroppen og særlig kvinners sek-
sualitet som har fulgt sykdommen sid-
en den først ble beskrevet. La oss kaste 
et kjapt blikk over hysteriets historie. 

Hysteri er en sykdom som 
er like gammel som medisinen selv, 
og har alltid vært knyttet til kvinnen. 
Selve ordet hysteri kommer fra det gre-
ske ordet for livmor, hystera. Allerede 
i egyptiske papyrusruller fra 1900 f.Kr. 
finnes beskrivelser av sykdommen som 
knytter hysteri til kvinners seksualitet: 
Livmoren var «sulten» og begynte å 
bevege seg rundt i kroppen. Tanken om 
den vandrende livmor ble videreført av 

grekerne, og Platon skriver blant annet 
i Timaios: Hvis livmoren «forblir uf-
ruktbar for lenge etter puberteten, blir 
den urolig og alvorlig forstyrret. Den 
streifer omkring i kroppen og stenger 
luftveiene, hindrer åndedrettet, inngir 
pasienten med ekstrem angst og frem-
provoserer i tillegg alle slags andre syk-
dommer.»10 

Til tross for at forståelsen av 
hysteri stadig har endret seg, med ulike 
definisjoner, symptomer og uttrykk, 
samt mannlige tilfeller av sykdom-
men, har forbindelsen mellom hysteri 
og den kvinnelige kroppen, særlig til 
den kvinnelige seksualiteten, vært på-
fallende stabil.11 Det ble gjort mange 
forsøk på å avseksualisere sykdommen 
fra 1600-tallet av, men forbindelsen 
mellom hysteri og kvinners seksualitet 
var fremdeles gjeldende på 1800-tal-
let, både i medisinsk litteratur og i 
populære forestillinger om sykdom-
men. Hysteri ble knyttet til fortrengt 
seksualitet, eller til overseksualisering 
(nymfomani).12 Da Freud vendte til-
bake til forbindelsen mellom hysteri og 
kvinners seksualitet i analysen av Dora, 
restaurerte han derfor en gammel inn-
sikt som var klar også i medisinsk lit-
teratur i hans samtid. 

Freud avviser totalt at det kan 
finnes noen annen forklaring på hys-
teri enn seksualitet, og slutter ringen 
mellom den antikke livmormodellen 
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og moderne libidoteori: Forstyrrels-
er i seksuallivet er hysteriets hemme-
lighet.13 Dette gjelder, som vi har sett, 
også i analysen og diagnostiseringen 
av Dora. Og medisinen for hysteriet 
hennes? «[N]ormal seksuell omgang». 
Dette kan Dora få gjennom ekteskap, 
fortsetter Freud – med herr K. Da Do-
ras sykdom gjør at hun fortrenger de 
underbevisste følelsene sine for man-

nen, må herr K. være virkelighetens 
«heftige impuls» som skaper det en-
delige samsvaret mellom følelser og 
virkelighet. «Hadde han overhørt dette 
første ‘nei’ og fortsatt sitt frieri med 
overbevisende lidenskap, kunne han 
lett ha lyktes i å få pikens dragning 
mot ham til å sette seg utover alle indre 
vanskeligheter», skriver Freud. Den 
gang ei. Dora forlater Freud og hans 

Hysterisk pasient som behandles med hypnose ved Salpêtrière-sykehuset i Paris (c. 1880). 
News Dog Media. 
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behandling, og ender opp med å gifte 
seg med en helt annen mann.14

At Freuds resept for Dora er 
ekteskapelig seksuell omgang, er verdt 
å merke seg. Dette viser ikke bare til 
1800-tallets kjønnsroller generelt, men 
helt spesielt til århundrets ideer om en 
framtredende kvinnerolle. Doras hys-
teri og symptomene hennes eksempli-
fiserer nemlig en karakter som ble ut-
viklet ved slutten av det 19. århundre: 
den sykelige kvinnen.

EN KONSTITUSJONELT SVAK 
KVINNE 
Tiden rundt århundreskiftet 1900 – fin-
de-siècle – var preget av en intensivert 
medikalisering av kvinnekroppen, 
skriver Karin Johannisson i boka Kvin-
ner, sykelighet og kulturen rundt århun-
dreskiftet (1996).15 Kvinnesykeligheten 
fikk en helt spesiell vitenskapelig og 
populærmedisinsk oppmerksomhet 
i det 19. århundre. Fra denne tiden 
finnes utallige beretninger om den 
svakelige og sykelige kvinnen; hustru-

Maleri av psykiateren Jean-Marie Charcot med Blanche, en hysterisk pasient, ved 
Salpêtrière-sykehuset i Paris (c. 1880). 
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er, mødre og døtre som tilbringer hele 
livet i sengen. Kvinnen på 1800-tallet 
var neppe faktisk sykere enn sine søstre 
hundre år tidligere, men hun ble defin-
itiv definert som mer sykelig enn dem. 
Det ble utviklet en spesiell kvinnepa-
tologi som ble tilpasset teoretisk, tera-
peutisk og sosialt: Sykdom hos kvinnen 
hadde andre årsaker og andre forløp 
enn hos mannen, kvinnen krevde an-
nen behandling enn mannen, og syk-
dom var mer naturlig for kvinnen enn 
for mannen. Resultatet var: en konsti-
tusjonelt svak kvinne, sykelig og sårbar. 
En kvinne som trengte beskyttelse av 
mannen i ekteskapet.16 

Freuds kur for hysteri, «normal 
seksuell omgang» som er å finne i ek-
teskap, er i kontinuitet med samtidens 
idé om at syke kvinner måtte beskyttes 
av en mann. Men hvorfor fikk i det 
hele tatt kvinnesykeligheten så stor 

oppmerksomhet? La det være klart, 
dette gjaldt ikke alle sykdommer som 
rammet kvinner. Dødelige sykdommer 
som lungesott, bryst- og livmorkreft ble 
skjøvet til kulissene, mens sykdommer 
som migrene og hodepine, klorose, an-
oreksi, nevrasteni, galskap og hysteri 
fikk hovedrollene.17 Hvorfor fikk disse 
så stor oppmerksomhet? Johannisson 
mener det var fordi disse sykdommene 
direkte eller indirekte kunne kobles til 
kjønn og sjel. Hysteri var selve «inkar-
nasjonen av det kvinnelige» ved slut-
ten av 1800-tallet, skriver hun. Med 
symptomer som utagering, plutselige 
utbrudd, besvimelser, kvelningsanfall, 
snøfting, latter, kramper og lammelser, 
ble hysteri forbundet med de mest ek-
streme utslag av emosjonalitet og med 
kvinnens labilitet og lunefulle natur.18 
Den var særlig interessant nettopp for-

Hysteri var selve ‘inkarnasjonen av det kvinnelige’ ved slutten av 1800-tallet. 
Med symptomer som utagering, plutselige utbrudd, besvimelser, kvelningsanfall, 
snøfting, latter, kramper og lammelser, ble hysteri forbundet med de mest 
ekstreme utslag av emosjonalitet og med kvinnens labilitet og lunefulle natur.

“

”



SIDE 78 / MOLO - IDÉHISTORISK STUDENTTIDSSKRIFT

di den var en sykdom som kunne fork-
lare selve kvinnens vesen.

Men hvorfor oppstår denne 
interessen for sykdommer koblet til 
kjønn og sjel på denne tiden? Johan-
nisson ser medikaliseringen av kvin-
nekroppen på 1800-tallet som et re-
sultat av «biologiseringen» av henne, 
og viser til Thomas Laqueurs teori om 
moderne tids oppdeling av kjønnene.  

I boka Making sex. Gender and 
body from the Greeks to Freud (1992) 
skriver Laqueur om hvordan en ny 
forståelse av kjønn springer fram i det 
moderne industrisamfunnet. I over-
gangen fra bondesamfunn til industris-
amfunn og flytting til byene på 1700- 
og 1800-tallet – og i etterkant av de 
intellektuelle, økonomiske og politiske 
revolusjonene på 1700- og 1800-tallet 
– oppsto nye samfunnsstrukturer i 
Europa. Enheten mellom familiens 
ytre og indre liv ble brutt, og kvinnene 
ble flyttet til den private sfæren, mens 
mannen fikk tilgang til den offentlige. 
Georg Kress illustrerer dette i Männi-
skans kønslif: «Kvinnen er hovedperso-
nen i familiens indre liv; hennes natur 
er ikke skapt til å virke eller delta i de 
mangslungne forhold utenfor hjem-
mets arne; det påhviler mannen ...».19

Laqueur mener at man går fra 
en «ettkjønnsmodell» til en «tokjønns-
modell». Mens ettkjønnsmodellen 
forstår kvinnen som en «mindre per-

fekt» versjon av mannen, hvor hennes 
kjønnsorganer var lik hans, bare rettet 
innover og ikke utover, går tokjønns-
modellen ut på at det er to «stabile, 
vesensforskjellige, motsatte biologiske 
kjønn og at de politiske, økonomiske og 
kulturelle livene til menn og kvinner, 
deres kjønnsroller, baseres nå  på disse 
‘faktaene’». Tokjønnsmodellen er altså 
en partering av kjønnene i to, en gang 
for alle. Den viktigste drivkraften bak 
tokjønnsmodellen var politisk, hevder 
Laqueur: Kjønnsorganforskjellene 
bekreftet de ulike samfunnsrollene til 
menn og kvinner.20 Kvinnen tilhørte 
den private sfæren, mannen den of-

“

”

Allerede i egyptiske papyrusruller fra 1900 
f.Kr. finnes beskrivelser av sykdommen 
som knytter hysteri til kvinners seksualitet: 
Livmoren var ‘sulten’ og begynte å bevege 
seg rundt i kroppen.
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fentlige. Johannisson er enig med La-
queur. Hun mener dessuten at todelin-
gen mannlig-kvinnelig ved slutten av 
1800-tallet spilte en «sentral rolle for 
balanse og sosial struktur» i et Europa 
som var preget av synkende fødsel-
stall, en voksende kvinnebevegelse og 
uro for en vaklende samfunnsorden. 
Biologiske forskjeller mellom mann 
og kvinne ble «ideologiske verktøy» 
mot kvinnefrigjøring og for det patri-
arkalske samfunnet.21

Den sykelige kvinnen bek-
refter de vesentlige forskjellene mel-
lom mann og kvinne. Alt ved henne, 
hennes kropp og hennes sykdommer, 
var essensielt ulike mannens. Derfor 
måtte kvinnen også ha andre sam-
funnsroller; som konstitusjonelt svak 
med et anlegg for sykdommer, tilhørte 
hun den private sfæren, ikke den offen-
tlige. Med sine anlegg for nevroser, ble 
dette særlig tydelig. 

Johannisson mener at kvin-
nen på Freuds analysebenk ble en 
ny stereotyp for den kvinnelige 
sykerollen.22 Hun blir en del at en 
økende statistikk over kvinner med 
hysteri i overgangen til det 20. århun-
dre. I Bruddstykke bekrefter han 
bildet av kvinnen som psykisk- og 
følelsesmessig skjør. Det er interessant 
at han legger vekt på hysterikeres ut-
pregede biseksualitet, og at han men-
er Doras angivelige følelser for fru K. 
er mannlige. Slik gjør hysteriet henne 

mindre kvinnelig – paradoksalt nok, 
når sykdommen er så knyttet til hennes 
kjønn som det er. Idet Dora kun kan 
kureres ved å bli hustru til herr K., 
er Freuds ideer i kontinuitet med det 
moderne europeiske samfunnets øn-
ske om to adskilte samfunnssfærer for 
mann og kvinne.

Å FORSONES MED FREUD 
Noen måneder etter diskusjonen med 
vennen min, krøp jeg til korset og in-
nrømmet at jeg tok feil. Likevel, å lese 
Bruddstykke av en hysterianalyse er 
fremdeles frustrerende. Hun er forel-
sket i herr K., den gifte, middelaldren-
de mannen som forsøkte å kysse henne 
som ung tenåring, og at hun ikke vil 
vedkjenne seg dette er bare en bekref-
telse av hennes hysteri. Videre formes 
Doras fortelling av Freud. Det er jo 
tross alt hans fortelling om henne og 
sykdommen hennes. Dora er pasient-
en, og dessuten taus, mens Freud, 
lege, og autoritetsperson, får all tale-
tid. Dette forholdet vises klarest i at 
alt, uansett hva, Dora sier og mener 
om egne følelser og eget liv, bekrefter 
Freuds konklusjoner om henne. 
 Når det er sagt, er ideene om 
hennes hysteri, bundet av en kontekst. 
Freud rehabiliterer og bruker gammelt 
tankegods om sykdommen. Videre må 
hans ideer om sykdommen sees i sam-
menheng med ideer om kvinnen og 
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det kvinnelige i hans samtid. Freuds 
beskrivelser av Dora er en beskriv-
else av 1800-tallets sykelige kvinne. På 
hennes tid, ble kvinnen forstått som 
fundamentalt annerledes biologisk, og 
dermed også medisinsk, enn mannen. 
Doras hysteri tilhører hennes kvinnel-
ige kjønn, og er uløselig knyttet til det. 
Freuds kur for Dora er videre i tråd 
med samtidens ideer om at kvinnen 
tilhører en privat sfære – og at syke-
lige kvinner måtte søke ekteskapet som 
redning. 

Noen feministiske kritikere 
har oppvurdert hysteri til et spesifikt 
kvinnelig språk. Dora forstås av dem 

som en feministisk motmakt i den 
patriarkalske undertrykkelsen hun er 
utsatt for. Andre mener at hysteri er å 
innrømme nederlaget, hvis det ikke er 
noen annen vei ut av den samme patri-
arkalske undertrykkelsen.23

Dette overlater jeg leseren til 
å fundere mer på. For min egen del, 
har jeg kommet på at Flaubert jo var 
en mann – som kalte seg hysteriker. 
Det er bemerkelsesverdig. Jeg tror jeg 
må oppsøke vennen min og diskutere 
hva som kan være grunnen til dette – 
denne gangen på en litt mildere måte 
enn sist.
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Se for deg at du kommer inn i en stue. 
Du blir møtt av en eldre mann med 
runde, sort-innfattede briller, med 
hvitt hår og skjegg og en grå ullfrakk. 
Inntil veggen på den ene siden av rom-
met står en divan, pyntet med flere lag 
mønstrede gulvtepper. Mannen ber deg 
legge deg ned på den. Han setter seg på 
en stol ved hodeenden av divanen, slik 
at det er umulig for deg å se ham. Den 
psykoanalytiske behandlingstimen hos 
Sigmund Freud (1856-1939) begynner. 

Hvis dette var en gang på 
begynnelsen av 1900-tallet, hadde det 
lignet virkeligheten. Freud, kjent som 
psykoanalysens far, tok imot utallige 
pasienter i sitt viktoriansk innredete 
hjem i Wien, fra slutten av 1800-tal-
let til 1938 (da nazistene tvang ham 
til å flykte til London).1 Pasientene 
led gjerne av tidens vanlige psykiske 

lidelser, som hysteri, hypokondri og 
nevrasteni.2 De fleste lå nok på divanen 
i Freuds stue. Og snakket og snakket. 
Du ser det godt for deg, ja? Bildet av 
pasienten som ligger på divanen har 
blitt et kjent kulturelt symbol for den 
psykoanalytiske behandlingstimen. 
Men hva var det helbredende i å ligge 
på en divan, snakke opp i lufta med en 
lege bak hodet? Hvorfor ble en borger-
lig hjemlig situasjon, eller en stue, ak-
kurat det psykoanalysens grunnlegger 
ville bruke som behandlingssted for 
psykiske lidelser? 

EN HUSKE-KUR
Da Freud begynte å behandle pasient-
er på 1880-tallet, brukte han hypnose 
for å fjerne symptomene deres. Freud 
var svært inspirert av den franske ps-
ykiatriskolen. Før han begynte sin 

DET FORTRENGTES FRIGJØRING FRA 
FREUDS DIVAN
av: STINE GUDMUNDSEN BERGO

SANATORIUM
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private praksis hjemme i Wien, hadde 
han studert med den franske psyki-
ateren Jean-Martin Charcot (1825-
1893). Freud satt i publikum ved Char-
cots berømte tirsdagsfremvisninger 
ved La Salpêtrière-sykehuset, og så 
franskmannen hypnotisere hysteriske 
pasienter. Under hypnosen fremkalte 
Charcot hysteriet, for så å avslutte det.3 
Vel tilbake i Wien, syntes Freud at virk-
ningen av hypnose avgikk over tid, og 
at det dessuten ikke var alle pasienter 

som lot seg hypnotisere.4 Den franske 
psykiatriskolen hadde likevel gitt ham 
en innsikt, som, dog endret, skulle bli 
til selve kjernen av psykoanalysen: 
Menneskets oppførsel er på en eller 
annen måte påvirket av noe i oss som 
vi er helt uvitende om.5 Ideen om det 
ubevisste i menneskets sinn skulle bli 
svært betydelig for Freuds psykoana-
lyse. 

Ideen var slettes ikke ny. 
Mange tyske filosofer tok i bruk kon-
septet i siste halvdel av 1800-tallet. Det 
originale ved psykoanalysen var den 
sentrale plassen det ubevisste fikk i te-
orien og at Freud utviklet en systema-
tisk metode for å oppdage det.6 

I motsetning til hypnosen, 
hvor pasientene ikke var bevisst det 
som forårsaket eller stanset symp-
tomene, var Freuds psykoanalytiske 
metode å forsøke å få pasienten til å bli 
bevisst egen sykdoms årsakssammen-
heng. Han ville få pasientene til å huske 
det som hadde forårsaket sykdommen 
– i våken tilstand. Allerede i sitt tid-
lige arbeid med hysteriske pasienter, 
begynte Freud å utvikle en teori om 
splittelsen mellom menneskets bevis-
sthet og ubevissthet – og betydningen 
av dette for utviklingen av symptomer 
på sykdom. I boka Studier av hysteri, 
utgitt i samarbeid med mentoren Jo-
seph Breuer i 1895, pekte Freud og 
Breuer på at hysteriske pasienter hadde 

Sigmund Freud, av Max Halberstadt. 
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utviklet en «dobbeltbevissthet». Blant 
annet hadde pasientene opplevd et 
traume som de ikke klarte å reagere 
følelsesmessig på – istedenfor stengte 
de det ute fra bevisstheten. Men trau-
mene forble nede i det ubevisste, og så 
lenge pasientene ikke klarte å avreagere 
på dem (å ta tak i følelsene sine, på godt 
norsk), ville de kjempe for å komme 
opp til bevisstheten, men vise seg i 
forvrengte former – altså: nevrotiske 
symptomer.7

Kuren for de hysteriske 
pasientene var å sette ord på det som 
utløste symptomene.8 Og for å kunne 
gjøre dette, måtte en særskilt metode 
til. Freud utviklet en klar føring for 
hvordan analytikeren skulle behandle 
pasientene sine. Psykoanalytikeren 
må legge til rette for en terapisituas-
jon hvor det ubevisste kan komme 
frem, minst mulig hemmet av vanlig 
samtaleform, skriver han i 1913. Inn-
ledningsvis i behandlingstimen, for-
mulerte Freud seg slik: «Før jeg kan ta 
standpunkt til noe som helst, må jeg 
vite en del om Dem. Vennligst fortell 
meg alt De vet om Dem selv.»9 Under-
forstått er at alt du forteller, slett ikke 
vil vise alt du kan vite om deg selv. For 
å fjerne terapisituasjonen enda et hakk 
fra konvensjonelt samvær, gav Freud 
pasientene sine enda en instruks før de 
la seg på divanen:

Merk Dem, før De begynner å snakke, 
at hva De forteller meg må være an-
nerledes enn i en vanlig konversasjon. 
Der prøver De å holde en tråd i Deres 
bemerkninger. De prøver å holde unna 
enhver tanke som kan slå Dem og som 
fører inn på et sidespor, slik at De ikke 
skal komme bort fra poenget. Men, i 
denne situasjonen må De gå helt an-
nerledes frem. Innrett Dem som om 
De var en togreisende som sitter ved 
vinduet og skal beskrive til noen inne 
i vognen de forskjellige landskaper De 
reiser gjennom. Og til slutt, glem ikke 
at De har lovet å være absolutt ærlig, 
og aldri utelat noe av en eller annen 
grunn eller fordi det er ubehagelig å 
fortelle det.1

SANATORIUM
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Liggende på divanen, skulle pasient-
en rett og slett bare snakke og snakke 
og snakke, helt uten hemninger; hun 
skulle ikke bry seg om det hun sa var 
dumt, flaut, uhøflig eller uvesentlig. 
På den måten kunne hun plutselig 
komme til å forsnakke seg – huske be-
givenheter og følelser som hun ellers 
ikke ville vedkjent seg.11 Og det var det 
Freud var ute etter: et lite lyn fra un-
derbevissthetens dyp. 

Freud likte å se pasientene sine 
i nøyaktig én time.12 I denne tiden var 
det særlig én ting han ville at pasien-
tene skulle fortelle om. Du gjettet kan-
skje riktig. Drømmer. I drømmen fant 
nemlig det undertrykte i sjelen måter å 
trenge seg inn i bevisstheten, hvilket det 
ble hindret fra å gjøre i våken tilstand, 
skriver han i sin berømte bok Drøm-
metydning fra 1900. Drømmetydning 
er derfor «kongeveien til kunnskapen 
om det ubevisste sjelelivet» skriver han 
her.13 

BEHAGET I DIVANEN
 Men hvorfor skulle pasienten ligge på 
en divan? I boka On the Couch: A Re-
pressed History of the Analytic Couch 
from Plato to Freud (2017) søker Na-
than Kravis svar på nettopp dette. 
Kravis, som selv er psykoanalytiker, 
merket seg at nesten alle psykoanalyt-
ikere etter Freud anbefalte å bruke en 
divan i behandlingsrommet, men in-
gen virket til å vite hvorfor. Å snakke 
mens man ligger tilbakelent har lange 
kulturhistoriske røtter, som går helt 
tilbake til antikkens Hellas og Romer-
riket: Overklassemenn, som var deltag-
ere på symposier lå på sofaer, drakk vin 
og diskuterte filosofi, og ved romerske 
banketter lå menn og (denne gangen 
også) kvinner lent bakover sammen.14 
Divanen var altså ingen nyvinning for 
Freud, bare en bevisst eller ubevisst 

DEN BERØMTE DIVANEN: Dette er selveste divanen som Freud 
ba pasientene sine legge seg ned på for å psykoanalysere dem.  

Wikimedia Commons. 
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bruk av en gammel tradisjon. 
 Likevel skal Freud ha mye av 
æren for at divanen ble brukt, og fort-
satt brukes, i det moderne terapirom-
met. Freuds bestemmelser om terapisit-
uasjonen, som skulle hjelpe pasienten 
med å blottlegge egen underbevissthet, 
fikk en enorm betydning for utviklin-
gen av psykoanalysen etter hans død. 
Formaning fra 1913 ble stående som en 
grunnregel.15 Det er derimot ikke bare i 

psykoanalysen at ideen om det ubevis-
ste har slått rot. Neste gang du funderer 
over en drøm, plutselig blir sint, eller 
sier noe du ikke skjønner hvor kom fra 
(en freudian slip), og tenker at under-
bevisstheten din har en finger med i 
spillet, kan du huske at spillets mester 
faktisk var mannen med de sorte bril-
lene og hvite skjegget. Ja, han som sitter 
der, rett bak hodet ditt. 

SANATORIUM
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Jeg starter med å gratulere med ferdig avhandling og gjennomført disputas, og 
spør om hvordan han fant frem til sitt prosjekt.

«Joda. Takk for det» sier Bekeng-Flemmen, og gliser bredt. «Jeg har lenge 
vært interessert i 30-tallet. Nettopp fordi det var et meget vitalt tiår for norsk 
kultur-, moral- og idédebatt. Mange av de politiske, kulturelle konstellas-
jonene som preger norsk samfunnsdebatt i dag, tok form i mellomkrigstiden. 
Så kulturdebattene på 30-tallet var liksom det overordnede utgangspunktet 
mitt.»

«Så det var det overordnede. Men du snevret det etter hvert inn til debatten rundt 
teaterstykket Guds grønne enger.»

I serien «Idéhistoriker i arbeid» ønsker vi å gi 
innsyn i livet til de som faktisk har funnet svar 
på spørsmålet alle idéhistoriestudenter blir stilt: 
«Hva gjør en idéhistoriker?» Denne gangen in-
tervjuer vi doktor designatus (som det visstnok 
heter når man er gjennom doktorgradsprøven, 
men ikke ennå er formelt kreert) Haakon Bek-
eng-Flemmen. Bekeng-Flemmen har tidligere 
erfaring fra journalistikken og var blant annet 
kulturredaktør i Klassekampen i perioden 2013 
til 2016. Han forsvarte nylig sin doktorgrad-
savhandling «Kulturkamp og krenkelse – stri-
den om Guds grønne enger 1932–1934.» Jeg 
møter Haakon én uke etter at han disputerte, 
for å spørre om hans erfaringer med prosjek-
tet, og hvordan han har opplevd overgangen fra 
offentligheten til akademia. Bekeng-Flemmen 
har det travelt på grunn av en uventet endring i 
dagsplanen, og for enkelhets skyld møtes vi på 
hans kontor. Tross dårlig tid blir det et hyggelig 
intervju, uten forsøk på å forhaste samtalen.
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«Jada! Planen var opprinnelig å skrive en gedigen analyse av kulturkampen 
på 1930-tallet, med debatten om Guds grønne enger som ett av flere kasus. 
Men det viste seg at denne blasfemistriden var så stor, interessant og uutfor-
sket at den måtte stå for seg selv i avhandlingen.»

«Og du er så vidt jeg forstår også den første til å gjøre en mer detaljert undersøkelse 
av akkurat den saken?»

«Ja, det er ikke gjort noe større forskningsarbeid om denne saken tidligere.» 
Bekeng-Flemmen påpeker at det er en sak som likevel er kjent for mange 
nettopp på grunn av det store omfanget den hadde i sin tid. «Jeg møter ofte 
folk som husker tilbake til den tiden og påpeker at de hadde fedre eller annen 
familie som var involvert i den debatten … Vel, ofte er kanskje en overdriv-
else, men det har hendt», sier Bekeng-Flemmen og ler.

Under disputasen ble det påpekt at avhandlingen var litt i lengste laget. Jeg 
spør Haakon om det skyldes hans pressebakgrunn og et særskilt behov for å 
grave i ting.

Bekeng-Flemmen svarer bastant og spøkefullt at siden han i pressen hele 
tiden var tvunget til å skrive kort, skulle han nå kompensere med å skrive 
langt. Han legger om til en mer alvorlig tone når han fortsetter: «Å skulle 
belyse slike historiske hendelser krever at man har tilstrekkelig materiale å 
vise til. Idéhistoriske argumenter er ofte kontekstualistiske, de hevder at en 
tekst eller et begrep må forstås i lys av bestemte historiske forhold. For å gjøre 
slike argumenter sannsynlige og etterprøvbare, må den historiske bakgrun-
nen rekonstrueres ganske grundig og nøyaktig, etter min mening. Så på den 
ene siden er det moro og et privilegium å få muligheten til å bruke så mye 
tid til å gjøre skikkelige dypdykk i det historiske og kulturelle materialet. På 
den andre siden er dette helt nødvendig for å se sammenhengen Guds grønne 
enger har med norsk idéhistorie og offentlighet. Jeg skriver jo om en blasfemi-
debatt, men jeg viser også at den debatten inngår i historien om norsk teologi, 
norsk teaterhistorie og den norske offentlighetens forhold til rase.»

Vi holder oss litt ved pressen. Bekeng-Flemmen har ingen formell utdanning 
innen journalistikk, men har likevel jobbet som journalist i mange år.
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«På hvilken måte spiller din idéhistoriske utdanning inn på ditt virke som 
journalist?»

«Jeg er jo veldig opptatt av en idéhistorie som nettopp handler om samfunnet 
vårt, og jeg ønsker jo helst å bidra til innsikter til, og belysning av, den norske 
offentligheten. Så slik sett går det idéhistoriske arbeidet hånd i hånd med et 
slags journalistisk etos. Dessuten så mener jeg at vi som idéhistorikere har 
noen veldige gode forutsetninger for å skulle engasjere oss i dagens kulturelle 
og politiske situasjon.»

«Medfører disse forutsetningene et særlig ansvar for å formidle vår kunnskap 
utenfor akademia?»

«Både ja og nei. Det er selvfølgelig viktig at noen engasjerer seg, men jeg syns 
ikke det burde være noe krav. Dessuten er det tidkrevende, og vi trenger også 
folk som kan vie seg fullt og helt til forskning uten på død og liv å måtte gjøre 
arbeidet sitt dagsaktuelt og nyttig overfor offentligheten.»

Vi blir sittende å sondere litt rundt begrepet formidling; om hvordan for-
midling høres ut som et forsøk på å dekode og oversette vitenskap. Vi blir eni-
ge om at det er et dårlig begrep for humanister.

«Den humanistiske forskningen er jo i mange tilfeller samfunnsnær», sier 
Haakon. «Den har sjelden det samme behovet for oversettelse som mer tekn-
isk naturvitenskap har. Derfor burde det være mulig å presentere den for 
offentligheten uten å øve vold på forskningen, uten å gjøre den til noe helt 
annet.»

Jeg henter oss inn igjen og spør Bekeng-Flemmen hvordan han opplever å gå 
fra en så offentlig, aktiv rolle som journalist til det mer innesluttede akadem-
iske liv.

«Det er et helt annet kjør, helt klart. Sammenlignet med pressen er universi-
tetet et veldig rolig sted.»
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«Hender at du kjeder deg?»

«Nei, absolutt ikke. Det kan være veldig behagelig. Og så er det som jeg nevnte 
tidligere, en helt unik mulighet til å virkelig kunne gå i dybden på ting. Det er 
en luksus man ikke finner mange andre steder.»

Vi fortsetter å småprate litt og lar samtalen gå over i uforskammede digresjon-
er, før vi begge kommer på at Bekeng-Flemmen har det travelt. Jeg runder av 
med å spørre om hva han skal gjøre nå som han er ferdig med doktorgraden.

Han forteller at han nå skal starte i en stilling i Kulturrådet i oktober. «Jeg skal 
jobbe i en avdeling for kulturanalyse, med fokus på norsk kultur. I hovedsak 
med å utarbeide og bestille studier.»

Jeg ønsker lykke til og takker for samtalen.
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Fagutvalget for idéhistorie er et fagsosialt samlingspunkt for 
idehistoriestudenter på Blindern. Ved siden av å være et bindeledd 
mellom studentene og instituttledelsen har lagutvalget ansvar for 
holde arrangementer som skal skape et godt fagsosialt miljø.

VÅRE FASTE ARRANGEMENTER ER:
Ergo: Et diskusjonsforum hvor studenter 
kan presentere temaer som opptar deres 
interesse for så å drøfte disse i fellesskap. 
Ergo arrangeres en gang i måneden. 
For nærmere informasjon følg med på 
fagutvalgets Facebook-side. 

Idéhistorisk lunsjseminar: En fredag i måneden 
møtes idéhistoriestudenter til lunsj, kaffe 
og et foredrag fra en ekstern foreleser. 
Lunsjseminaret tar opp aktuelle akademiske 
probiemstilinger.

Ønsker du å komme i kontakt med oss, eller har du lyst til å holde en 
Ergo? Kontakt oss på Facebook, eller send en mail til idehistorieuio@
gmail.com
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