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SIV HELEN RYDHEIM

EGNE ERFARINGER MED TVANG I 

PSYKISK HELSEVERN

En artikkel om tvangsproblematikk
 sett fra et brukerperspektiv
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Denne artikkelen handler om tvang, og 
er delvis skrevet ut ifra egne erfaringer 
med tvang og psykose. Det er lagt vekt 
på problemer jeg mener er viktig å bely-
se, samt noen forslag til hva som bør tas 
hensyn til i et fremtidig behandlingssys-
tem i forhold til psykoseproblematikk. 
Underveis vil det være henvisninger til 
artikler og forskning på området. Jeg vel-
ger å skrive om psykose i tilknytning til 
tvang fordi jeg selv har opplevd å være 
psykotisk under en tvangsinnleggelse.

Egne erfaringer med 
psykisk helsevern
Mitt første møte med psykiatrisk sykehus 
og tvangsinnleggelse var i 1992. Det var 
en skjellsettende opplevelse. Et av mine 
spørsmål som dukket opp var hvordan det 
er mulig å drive et hjelpeapparat på denne 
måten. Jeg hører dessverre at det fortsatt ikke 
har blitt gjort store endringer mange steder. 

Det jeg erfarte gjorde at jeg følte jeg måtte 
skrive om det. I 2008 utga jeg boken “Kjær-
ligheten spør ikke, den bare er.”¹ Her for-
teller jeg om hvordan jeg opplevde tvang-
sinnleggelsen. Under siterer jeg fra side 33:

”Medisiner ville jeg absolutt ikke ha, og 
den første tvangsinjeksjonen ble satt 
mens flere pleiere holdt meg fast i senga. 
Mens jeg ble trykket ned på magen, var 
det en som presset knokene inn i ryg-
graden. Jeg spente alle de muskler i krop-
pen jeg kunne, men de satte den første 
sprøyta med Cisordinol mens jeg ropte 
de forferdeligste ting jeg kunne tenke 
meg. Overmakten ble for stor. Når jeg 
tenker på det, kan jeg ennå kjenne kno-
kene som presset seg inn i ryggraden. 
Det var smertefullt fysisk, men psykisk 
var det også ubeskrivelig nedverdigende. 
At de på den måten kunne tillate seg å 
tvangsmedisinere på en så smertefull 
måte, var nesten ikke til å tro. Jeg tok ut 

mye krefter både fysisk og psykisk i min 
ville motstand, men møtte en makt som 
det ikke var mulig å protestere mot. At 
jeg som fra før sleit med ledd- og mus-
kelsmerter, skulle oppleve at noen presset 
knokene inn i ryggraden for å overmanne 
meg, det var utilgivelig. Dagen etter var 
jeg rød og hoven etter sprøytestikket, og 
det var forferdelig vondt. Jeg kjente det 
smertefulle stikket, og jeg kjente hvor-
dan de hadde behandlet meg for å få satt 
sprøyta. En sånn overmakt hadde jeg 
aldri møtt før i livet mitt. Det smertet rik-
tignok fysisk, men det var den psykiske 
smerten som var vanskeligst å bære.”

Psykiatere begrunner ofte tvangstiltak som 
skjerming og beltelegging med utagering. 
Det blir brukt mot oss dersom vi reagerer 
med sinne når vi er innestengt på en insti-
tusjon. Er ikke sinne en naturlig reaksjon på 
å bli underkastet andres kontroll på denne 
måten? Selv verken slo eller sparket jeg i 
utgangspunktet, men i forbindelse med 
tvangsmedisinering ble jeg rasende. Etter 
situasjoner hvor jeg nektet å ta medisiner 
ble det brukt reimseng. Der ble jeg holdt 
fastspent i mange timer av gangen. Da jeg 
skulle spise løsnet de den ene armen fra 
reimene som var festet stramt rundt både 
føtter og hender. Det var ikke bare fysisk 
vondt å ligge fastspent; opplevelsen av å 
bli straffet fordi jeg nektet å ta medisiner 
var minst like smertefull. ”Hjelpen” påførte 
meg skam i tillegg til alle de andre psykiske be-
lastningene som følger med tvangsmedisiner-
ing, og med tvang generelt. I ettertid har det 
tatt meg mange år å forstå mine egne vanske-
ligheter uten ”hjelpeapparatets” medvirkning. 

Det som var mest nyttig for meg var å gå til 
en privatpraktiserende psykolog i Østfold 
(1995/1996), i ca halvannet år. Likedan har 
det vært nyttig å ha kontakt med ansatte i 
kommunalt psykisk hjelpearbeid i Oslo, 
Balsfjord og Alta (2002-2007). En form for 
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traumebehandling jeg har hatt god erfaring 
med er familiekonstellasjoner (Thorsheim, 
2010). Jeg vet at jeg lar meg styre av det 
jeg kaller for ryggmargsreflekser i en del 
situasjoner, og har innsett at jeg ikke kan 
la meg styre av disse resten av livet. Den 
første timen med en familiekonstellasjon 
var såpass nyttig at jeg bestemte meg for å 
delta flere ganger. Jeg fikk rett og slett ”ro 
i magen” etter å ha vært der. Jeg lærte at 
mine ryggmargsreflekser kan ha sammen-
heng med traumer som mine familiemedle-
mmer har opplevd gjennom generasjoner. 
Det blir etter denne oppdagelsen litt me-
ningsløst å se isolert på hva jeg har opplevd 
i mitt liv. At jeg også har hatt opplevelser 
som har ført til traumer er utvilsomt rik-
tig. Jeg ble i tillegg retraumatisert på grunn 
av tvangsbehandling i psykisk helsevern. 

Gjennom utdanning i Kunst og håndt-
verk ved Høgskolen i Finnmark (2004-
2007) har jeg arbeidet med leire. Mot har 
krevdes for å gå videre. På mange stadier 
i min utvikling kunne jeg ha blitt stående 
som Lots hustru – som en skremmende 
saltstøtte. På Høgskolen skulle jeg lage en 
skulptur av Lots hustru, men kom ikke 
i gang med den før jeg hadde vært gjen-
nom en prosess med flere skikkelser. Den 
første var en kvinneskikkelse med sam-
menknepne øyne. Den andre hadde åpne 
øyne, men med et resignert uttrykk. Den 
tredje hadde også lukkede øyne, men sam-
tidig et drømmende uttrykk, den fjerde 
var en ”trassig tenåring”, og den femte en 
stolt og rank skikkelse. Til slutt greide jeg 
å gjennomføre arbeidet med en skulptur 
av Lots hustru. Den trassige tenåringen 
gjorde at jeg fikk tak i sinnet mitt og det ga 
meg dermed kraft til å gå videre. Arbeidet 
med disse skikkelsene, og prosessen jeg 
gikk igjennom, bidro til at det ble mulig for 
meg å ta tilbake makten over mitt eget liv. 

Etter siste tvangsinnleggelse i 1996/1997 
tok det meg over ti år å komme tilbake til 
arbeidslivet. Kunne jeg ha vært tilbake etter 
mye kortere tid dersom jeg hadde blitt møtt 
på en annen måte enn det jeg ble i 1992? 
Det hender at jeg tenker på at jeg har blitt 
fratatt mange gode arbeidsår. Jeg kom meg 
langsomt tilbake, blant annet ved at jeg selv 
ble aktiv i Mental Helse, Alta, i 2005. Ved 
hjelp av lønnstilskudd gjennom NAV fikk 
jeg muligheten til å prøve meg på å arbeide 
for lokallaget,hvor jeg nyttegjorde kunnskap 
fra min tid i arbeidslivet fra 1973-1994.tv

Om bruk av tvang i psykisk helsevern
Reidun Norvolls forskning på brukerori-
enterte alternativer til tvang viser at det 
finnes opp til 98 % forekomst av trauma-
tiske livshendelser for mennesker med 
psykiske lidelser som er innlagt på insti-
tusjon. Norvoll mener at det må skapes 
en bevissthet rundt det faktum at tvang 
kan føre til retraumatisering og/eller skape 
nye traumer (fra SINTEF Helses rapport 
A4572, s. 29-30). Tidligere høyesteretts-
dommer Ketil Lund uttalte i forbindelse 
med Amaliedagene at: ”så lenge særloven 
eksisterer, vil mulighetene den gir føre til 
misbruk”. Han understreket også at tvang-
sregimet i psykisk helsevern er destruktivt 
(Psykisk Helses nettside 16.09.2010). Ef-
fekten tvang har på de som opplever dette 
er i tillegg noe vi ikke kjenner godt nok til, 
ifølge Georg Høyer, leder  av Tvangfor-
skningsnettverket (TV2 nyhetene, 2010). 

Mediene har hatt begrenset fokus på tvang, 
men i februar 2010 hadde TV2 flere nyhets-
saker om tvangsbruk i psykisk helsevern. 
Hege Orefellen var blant dem som for-
talte om sine opplevelser med helsevesen 
og tvangsbruk. Hun ble som sliten, nybakt 
mor, tvangsinnlagt to ganger i 2003. Hun 
mente det var et overgrep, men ble ikke hørt. 
Verken hos Statens helsetilsyn eller sivilom-
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budsmannen. Orefellen gikk rettens vei, og 
helseforetaket ble dømt til flere brudd på 
menneskerettighetskonvensjonen. “Det er 
hendelser som har snudd opp ned på hele 
mitt liv og preger livet mitt fortsatt, sier 
hun til TV 2 Nyhetene” (skriftlig omtale på 
TV2s nettsider).  Det er velkjent at det av 
og til skjer brudd på menneskerettighetene i 
psykisk helsevern, noe jurist og mennesker-
ettighetsrådgiver Gro Hillestad Thune har 
bidratt i stor grad til å belyse (Thune, 2008).

Jeg kjenner personlig til et tilfelle der en 
person ble utsatt for reiming og tvangsme-
disinering. Han opplevde det krenkende 
da han ble fortalt av en ansatt at de kjente 
godt til hvordan reiming føles fordi de selv 
hadde forsøkt det i en treningssituasjon. 
Det er ikke mulig å forestille seg hvordan 
det føles å ligge i reimer gjennom å ha 
forsøkt det i en treningssituasjon. Det tok 
lang tid for denne personen å jobbe seg 
gjennom angsten som oppsto som følge 
av tvangsopplevelsen, og behandlingsop-
plegget han hadde mottatt frem til da falt 
i grus. Tilbake i sin hjemkommune trap-
pet han ned på medisinene i samråd med 
sin fastlege. Legen på sykehuset hvor han 
hadde vært innlagt ba om rapport på me-
disinering, og tilbakemeldingen derfra var 
at medisindosen var for lav. Hvorfor var 
ikke legen på sykehuset interessert i å spørre 
hvordan det fungerte med den dosen han 
tok? Legen mente at han trengte medisiner 
resten av livet. Heldigvis har han klart seg 
uten medisiner etter nedtrapping i samar-
beid med fastlegen, og han er heldig som 
har en fastlege som tenker selv. Det var ikke 
behov for å uføretrygde han, og etter et års 
tid var han tilbake i full jobb. Han kommer 
likevel ikke over hvilken uklok behandling 
han ble utsatt for, og mener at det ville 
ha vært vanskelig å begynne i arbeid igjen 
dersom han hadde fortsatt med medisiner.

Det kan ikke sies tydelig nok at tvang 
ikke hjelper, men derimot gir bi- og etter-
virkninger som det er vanskelig å forsvare. 
Hvor mange finnes det som har blitt utsatt 
for tvang og tvangsmedisinering som ikke 
kommer tilbake til studier eller arbeidsliv?

Brukermedvirkning
Det har vært både lærerikt og frustrerende 
å ha oppdrag som brukerrepresentant. De 
fleste oppdrag jeg sier “ja” til er innenfor 
området som har direkte eller indirekte 
med tvang å gjøre. Min erfaring er at mange 
ansatte i psykisk helsevern mangler kunns-
kap om brukermedvirkning på systemnivå. 
Reidun Norvoll er tydelig i sitt sammen-
drag: “Strategiene fremover bør inkludere 
fortsatt styrking av brukermedvirkning i 
sykehusene, herunder nye representasjons-
former for å inkludere brukerne i større 
grad i utformingen av sykehusenes virksom-
het” (SINTEF Helses rapport A8450, s.8).

Mental Helses Sinn og Samfunn og WSOs 
(We Shall Overcome) medlemsblad hadde 
omtale og intervju i forbindelse med boka 
jeg skrev i 2008. Det virker som om det kun 
er våre egne som ser verdien av det arbeidet 
vi gjør. Gyldig kunnskap er nesten uteluk-
kende den kunnskapen som kommer fra 
fagfolk som forsker på oss. Jeg ser verdien 
av forskning, og synes det er positivt at det 
nå snakkes om brukere som medforskere. 
Et eget studium med oppstart høsten 2010 
ved Høgskolen i Buskerud forener fagfolk 
og brukere. Jeg mener at vi som har erfar-
ingene også må få mulighet til å starte egne 
brukerstyrte forskningsprosjekter. Bruke-
rmedvirkning på individnivå må dessuten 
gi oss muligheten til å velge utradisjonelle 
behandlingsformer, dersom vi ønsker det.

Enda en sak som er viktig å  kjempe for 
gjelder medisinfrie og frivillige behandling-
stilbud. Dette tvinger seg fram, men jeg 
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tviler på at dette kan etableres inne i allerede 
eksisterende behandlingstilbud hvor tvang 
og tvangsmedisinering har ligget som en 
svøpe i mange tiår.I sin artikkel ”Tidsskrift 
for psykisk helsearbeid” spør WSOs leder, 
Mette Ellingsdalen, om et godt tilbud in-
nen psykisk helse kun handler om fravær 
av tvangsmidler. Hun skriver: ”Det må også 
bygges opp alternativer, så de som trenger 
hjelp kan få det, i tråd med sine egne ønsker 
og behov. Dessverre finnes det per i dag ikke 
noen psykiatrisk døgnbehandling uten me-
dikamenter. Ønsket om et medisinfritt be-
handlingstilbud er en gjenganger i brukeror-
ganisasjonene, og det er betimelig å spørre 
seg hvorfor det er så umulig å få gehør for 
dette i helsevesenet” (Ellingsdalen, 2009).   

Psykose og møtet med fagfolk
Mot slutten av denne artikkelen ønsker 
jeg å si noe om behandling av psykose. 
Jeg mener at det burde finnes medisinfrie 
tilbud også innen denne sykdomsprob-
lematikken. Hvis pasienten ikke blir me-
disinert finnes det kanskje muligheter for 
å ta tak i psykoseopplevelsene, og kanskje 
å kunne nærme seg innholdet på en måte 
som gjør at man kommer ut av psykosen 
selv? Bør man se på psykoseinnholdet på 
tilnærmet samme måte som innholdet i 
våre nattlige drømmer og mareritt? Det 
er viktig å både få oversikt over hva som 
skjedde i forkant av psykosen, og hva som 
er psykoses innhold. Dette krever en annen 
tilnærming fra hjelpeapparatet enn det jeg 
har opplevd. Hvis jeg igjen skulle oppleve 
å bli psykotisk, ønsker jeg meg mennesker 
som kan vandre sammen med meg og 
som har innsikt i den verdenen en psykose 
kan representere. Mennesker som er gen-
uint interessert, både i psykoseinnholdet 
og i meg som menneske; mennesker som 
kan være med på en vandring tilbake i tid 
for kanskje å finne nøkler til det psykosen 

prøver å fortelle. Kanskje tilstanden prøver 
å fortelle om fortrengte traumatiske opp-
levelser? Medvandrere kan være personer 
med psykoseerfaring, prester, psykologer 
med psykose som spesialfelt, kunst- og ut-
trykksterapeuter, familiekonstellatører etc. 
Tverrfaglighet er viktig. I utdanningsløpet 
må undervisning fra tidligere pasienter 
som har psykoseerfaring og pårørende av 
mennesker med psykoselidelse bli like vik-
tig som all annen undervisning. Da jeg ble 
innlagt på tvang i 1992 var grensen mellom 
drøm og virkelighet utvisket. Jeg hadde sur-
realistiske tanker, men opplevde en ”lys” 
psykose, der den ga en oppløftende og 
god opplevelse. Det ble klart for meg at 
psykose er som å drømme i våken tilstand.

Paul Møller, spesialist i psykiatri, omtal-
er psykose: ”Vi mangler en prinsipiell 
debatt om psykoseforståelse og hva som 
gjør en slik forståelse legitim. Det er 
spørsmål om psykologien og psykiatrien 
har noen holdbar forståelse av psykose 
og schizofreni i dag  Psykosefeltet er et 
gåtefullt felt hvor fagfolks synsing og 
omtrentlighet har hatt et foruroligende 
fotfeste i mange år. (…) Det er en klinisk 
erfaring at en sterk autentisk interesse 
og positiv nysgjerrighet på pasientens 
opplevelse av mening eller meningstap 
og gåtefulle forestillinger leder oppmerk-
somheten mot karakteristiske ikke-
psykotiske fenomener vel så mye som 
mot konvensjonelle symptomer. Å stille 
detaljerte spørsmål om disse, og hvordan 
det kan ha seg at pasienten virkelig opp-
lever dette, viser seg å fremme kontakt 
og relasjon” (SEPREPs Dialog, 2009).

Mange møtes av en fagperson som er mest 
opptattvtt av å krysse av i et skjema, og føler 
seg kanskje ikke forstått. En ung kvinne 
forteller om dette til interesseorganisas-
jonen Mental Helse: ”Jeg er bitter på dem 
som ikke prøver å forstå psykosens vesen, 
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men nøyer seg med å sette en merkelapp på 
et menneske. Familien og kjæresten greide 
det psykiatrien ikke greide – kanskje ikke 
prøvde å greie” (Bjurgren i Sinn og sam-
funn, 2010). Jeg mener at vi trenger alterna-
tiver til dagens praksis innenfor feltet. Eks-
empler på folk som har blitt friske er Maja 
Thune og Arnhild Lauveng. Mange hevder 
at disse to er enestående eksempler. Det 
som er enestående med disse to kvinnene, 
er at de hadde en egen indre motor som 
ikke stoppet opp og godtok det fageksper-
tisen dømte dem til, nemlig å bli pillemot-
takere og avhengig av hjelp resten av livet.
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SIV HELEN RYDHEIM: 
“Kjærligheten spør ikke, den bare er”

Bokanmeldelse av Sigrid Ramdal

Siv Helen Rydheims ”Kjærligheten spør 
ikke, den bare er” er på mange måter en 
spesiell bok. Med sitt noe uvanlige for-
mat, muntlige språk og personlige stil 
lar den seg ikke umiddelbart plassere. 
Ikke desto mindre gir den en sjeldent 
ekte og uredigert beskrivelse av psykiske 
opplevelser av ganske ekstrem art.

Hoveddelen av boka omtales av forfat-
teren som en reisebeskrivelse, og er en 
dokumentarisk skildring av hennes reise i 
fysisk og psykisk forstand. I løpet av noen 
sommeruker på begynnelsen av nittital-
let la hun, i manisk og psykotisk tilstand, 
ut på en biltur gjennom Nord-Norge som 
endte ved Åsgård psykiatriske sykehus i 
Tromsø. Vi følger Rydheim gjennom de 
maniske, psykotiske og depressive lands-
kap; gjennom ulike deler av det psykiatriske 
behandlingssystemet; via ulike tros- og 
livssynsmiljøer og til slutt til det vi kan-
skje kan kalle en landing i en slags avklar-

ing, en stabilisering og en meningsfull 
hverdag. Siste del av boka har forfatteren 
viet til refleksjoner rundt temaer som iden-
titet, stigmatisering og kreative prosesser. 

Den detaljerte beskrivelsen av den psyko-
tiske episoden i bokas første del står fram 
som spesielt fascinerende. Nøkternt og 
uten å dvele refererer Rydheim hva hun 
tenkte, gjorde og opplevde i disse ukene, og 
også hun selv er slått av klarheten i disse 
minnene: ”Det forunderlige med det hele 
er at jeg husker mange av opplevelsene 
jeg hadde meget godt, faktisk mye bedre 
enn det meste som ellers har skjedd meg 
i livet.” Rydheim sammenligner psykosen 
med en rus, en slags magisk virkelighet 
der alt er mulig og der alt har en mening: 
Menneskene hun møter på reisen er re-
inkarnasjoner av personer hun har kjent; 
vakre steiner hun finner er lagt der net-
topp for at hun skal finne dem, og i ra-
dioen spiller de musikk spesielt for henne.

I likhet med for eksempel Arnhild Lau-
vengs bøker, viser Rydheim hvordan både 
de psykotiske opplevelsene og hennes 
handlinger i denne tilstanden ofte er sym-
bolske, mettet med betydning, og omhan-
dlende viktige livstemaer. Dette gjelder 
for eksempel sykehussengen under den 
første innleggelsen, som for Rydheim ga 
assosiasjoner til en barnehjemsseng og 
som hun nektet å sove i og til slutt ødela. 
Dette setter hun i sammenheng med at hun 
som barn ble fortalt at hun skulle sendes 
på barnehjem da moren hadde problemer 
med å ta seg av henne. Ifølge Rydheim 
var dette et tema som ikke hadde opptatt 
henne i voksen alder, men hun er inne på at 
dette likevel har ligget i underbevisstheten 
hennes for så å komme til overflaten un-
der psykosen – slik fortrengte tanker og 
følelser også kan komme fram i drøm-
mer. Så sammenligner hun også psykosen 
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med det å drømme i våken tilstand.

Tolkningen av de psykotiske opplevelsene 
utgjorde for undertegnede de mest interes-
sante avsnittene i boka, og disse kunne det 
godt vært flere av. Underholdende blir det 
også når hun ser tilbake på noen av opplev-
elsene med et humoristisk blikk, men uten 
at det blir overtydelig – som når hun fortell-
er om hvordan hun på sykehuset var opptatt 
av renselse og derfor ba om store mengder 
vann for å drikke. En gang hun ble bragt 
et litermål med vann, kastet hun det likeg-
odt over pleieren som hadde kommet med 
det: ”Han måtte vel også renses, tenkte jeg.”

Et annet viktig tema i boka er psykiatrisk 
tvang og ettervirkninger av dette. Rydheim 
er ikke nådig i sin kritikk av det psykiatriske 
systemet på dette området, og trekker fram 
både smerten og overveldelsen i situasjoner 
med beltelegging og tvangsmedisinering, 
og skamfølelsen hun har båret med seg et-
ter slike hendelser. Hun stiller videre vik-
tige spørsmål om hvorvidt ettervirkninger 
av tvang blir tatt på alvor, og om hvor-
dan man skal få bearbeidet slike traumer.

Også når det gjelder vilje til å ta pasientens 
psykotiske opplevelser alvorlig, retter Ry-
dheim en brodd mot psykiatrien. Til tross 
for hennes oppfatning av mening i opplev-
elsene, har hun møtt liten interesse for å se 
nærmere på disse hos ansatte i psykiatrien. 
Denne holdningen mener hun er svært 
uheldig, og hun sier det så sterkt som at 
hun kanskje ville ha blitt fortere frisk der-
som de som skulle hjelpe henne hadde vist 
nysgjerrighet for hennes opplevelser heller 
enn å tie dem i hjel. En interesse for å ar-
beide med innholdet i de psykotiske op-
plevelsene møtte hun først hos en psyko-
log hun kom til flere år etter at hun første 
gang kom i kontakt med  hjelpeapparatet.

Når bokas første hoveddel, med den 
såkalte reisebeskrivelsen, er så vidt medriv-
ende og interessant, framstår noen av de 
siste, mer reflekterende kapitlene som noe 
malplasserte –  som om de tilhører en an-
nen sjanger. Noen av refleksjonene er im-
idlertid svært gode og viktige, men kunne 
kanskje heller vært integrert i selve fortel-
lingen. Det virker også noe unødvendig 
med lange sitater fra ulike fagbøker, som 
isteden fint kunne vært henvist til. Ser man 
bort fra dette, samt en noe mangelfull kor-
rekturlesning, er ”Kjærligheten spør ikke, 
den bare er” lesverdig og viktig, med sitt 
førstehåndsperspektiv og fokus på mening 
i opplevelser som av behandlingsappara-
tet ofte er blitt betraktet som meningsløse. 
Slike beretninger er en uvurderlig kunns-
kapskilde for psykologer og andre som 
skal være til hjelp for personer i lignende 
tilstander og prosesser, ikke minst gjelder 
dette viktige betraktninger om maniene 
som fluktveier fra depresjon, og spørsmål 
om hvorvidt medisinene kan hindre en 
nødvendig gjennomlevelse av psykosen. 

Spørsmålet om medisinering ved psyko-
tiske og maniske tilstander er for øvrig in-
teressant, da Rydheim ser ut til å ha endret 
syn på dette ganske radikalt etter at boka 
ble skrevet. Mens hun i boka fremmer et 
overveiende positivt syn på medisinbruk 
har hun på bloggen sin i ettertid  redeg-
jort for en dreining mot et langt mer kri-
tisk syn. Dette kunne gjerne vært redegjort 
for i et tilleggskapittel dersom boka kom-
mer i ny utgave, og vil forhåpentligvis vies 
plass om Rydheim, som antydet i bloggen, 
kommer med en ny bok. Det får vi håpe 
at hun gjør, for førstehåndsberetninger 
som dette finnes det ikke for mange av.


