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I ni år var hun innlagt på psykiatrisk avdeling.  
Linda Øye (41) vil normalisere galskap ved å få folk til å le.

Tekst:  MARIANNE SMEBY STRAND   Foto:  JØRGEN BRAASTAD og MARIE VON KROGH

HUN VAR 20 ÅR OG  hadde fått i oppdrag å redde 
menneskeheten. Alt var avhengig av henne; Lin-
da Øye fra Stavanger skulle redde hele klodens 
befolkning. Det hastet. Hun måtte få alle opp til 
Svalbard der en romrakett ventet og skulle få dem 
trygt av gårde til en annen planet. 

Helt logisk i hennes hode, men ikke så opplagt 
for de rundt.

I stedet for å forstå alvoret, sperret helsevesenet 
henne inne. Varig ufør, konkluderte de etter hvert 
– med «marginal funksjonsevne». 

Åpner opp 
lukket avdeling 

bedre passer også jeg inn i samfunnet. Folk tren-
ger at noen står på barrikadene og «av-skammer».

«Ingen skjønner, ingen kommer til å le». Lin-
da Øye vet å snakke seg selv ned før hun går på 
scenen.

– Så får jeg respons fra publikum på det stedet 
det er tenkt, og kan slappe av. Hvis du får folk til 
å le av noe som er så tabu, så er det befriende. Jeg 
vil få folk til å tenke bredere. Bare det å si ordet 
psykose gjør at folk blir ukomfortable. Psykose er 
skam, og kanskje det skumleste innenfor psykia-
trien. Når jeg tar dem med inn i galskapen, lar folk 
få le av ulovlige tema, så får de et annet syn. Det 
skal være underholdning, men med mye galgenhu-
mor, sier 41-åringen om showet hun har sammen 
med musiker Sveinar Heskestad. 

Han styrer tonene, mens Øye alene gir et gløtt 
inn i sine ni år i psykiatrien. 

Hun sier hun hater å stå på scenen. 
– Men jeg elsker det når jeg går av. Det er et 

adrenalinkick. Men jeg vet ikke hvorfor jeg holder 
på med dette. Det var en som spurte meg en gang 
om jeg hadde byttet ut selvskadingen med scenen. 
Det er et godt spørsmål, og jeg vet ikke svaret selv. 
Jeg har i hvert fall ikke gjort det bevisst. 

OG PUBLIKUM LER HØY T – av tvangstanker og psy-
kose, mani og katastrofetanker.

Hun forteller om den gangen det kom en hvit 
varebil med bokstavene IS kjørende inn i boligfel-
tet, og hun var overbevist om at det var terroris-
ter på vei. Da manien forårsaket «Norges største 
telefonregning» fordi hun måtte ha noen å snakke 
med døgnet rundt, og ringte kontakttelefoner der 
tellerskrittene løp løpsk. 

Og den gangen hun rappet tolv brød fra kjøkke-
net på lukket avdeling og kastet dem ut av gløtten 
i vinduet og laget fest for måkene i parken uten-
for sykehuset.

«Hvis man ganger de ni årene jeg var innlagt med 
365 dager, så får du 32 millioner-åtte hundre-og-
femtitusen. Det er det jeg har kostet samfunnet.»

Linda tar en kort pause, før hun sier: 
– Så dere sitter her og ser på skattepengene deres!
Publikum ler. 

FRA SCENEN PÅ GAMLE RICKS I  BERGEN  sentrum 
er det latter i rekkene når Linda Øye tar publikum 
med seg inn i sin egen psykose. 

Det er lov til å le av psykiske problemer når Lin-
da fleiper om egen mani og psykose i sitte eget 
standupshow.

Men en gang var det bare alvor. 
– Jeg vil få folk til å tenke nytt og ha større for-

ståelse for psykiatrisk sykdom og annerledeshet. 
Ved å ufarliggjøre blir det større aksept, og vi ut-
vider normalen. Og jo mer vi utvider normalen, jo 

SELVSKADING:  Linda Øye har ikke skadet seg siden 2008, men kroppen er full av arr. Hun har sydd over 
tusen sting på hele kroppen.

KOSTBAR:  – Dere sitter her og ser på  
skattepengene deres, sier Linda Øye. Hun 
har regnet ut at hun har kostet samfunnet 
32 millioner-åttehundre-og-femtitusen. 
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Latter som medisin

 L INDA HAR ALLTID BRUKT HUMOR  som virkemid-
del. Hun var klovnen på skolen, den som fikk folk 
til å le. Men hun var også en bølle, som tidlig ble 
satt i en egen problemgruppe. Da barnevernet kom 
på banen, var hun 16 år. Likevel klarte den unge 
jenta seg overraskende bra. 

Helt til alle innfallene som kom og gikk ble ufor-
utsigbare – og de fikse ideene begynte å koste hen-
ne penger. 

– Jeg hadde aldri hørt om mani, forteller Linda 
i dag, 20 år etter at hun skulle redde menneskehe-
ten og i stedet ble lagt inn på psykiatrisk sykehus.

Som 21-åring ble hun midlertidig ufør. 26 år gam-
mel ble hun varig ufør og hjelpeapparatet hadde 
for lengst gitt opp håpet om at hun kunne gjøre 
noe som helst nytte for seg i samfunnet. 

Diagnosen var bipolar, eller manisk depressiv 
som det het før. Da falt mange brikker på plass. 
Linda er tydelig på at hun ikke er diagnosen sin, 
selv om hun noen ganger «går ned for telling». Hun 
kan fremdeles falle dypt. 

– Da blir jeg liggende og er som en svamp på 

hun et selskap med navnet som oppsummerer hen-
nes egen reise: Fra offer til kriger. Nå er de åtte an-
satte som jobber med kurs, foredrag, veiledning og 
dette humorshowet. Både helseminister Bent Høie 
og Erna Solberg har fått øynene opp for 41-åringen. 
Hun er sitert i folkehelsemeldingen og tatt inn på 
rådslag hos statsministeren. 

– Det handler om å finne krigeren i seg. Finne 
sin drøm. Mestre livet. Legge offerrollen bort. Job-
be med egenstigmatiseringen, se hva som hindrer 
deg i å følge drømmene dine. Bli bevisst hvordan 
du selv kan ta styringen over eget liv. 

Mye av utenforskap starter med tvil, mener hun. 
Er jeg god nok? Bra nok? Flink nok?

– Det handler om å gjenvinne identiteten din. 
Ingen får et nytt liv, men du kan få en ny sjanse. 
Folk spør oss ofte om hvilken målgruppe vi hen-
vender oss til. Målgruppe?, svarer jeg. Vi jobber 
med mennesker. Vi jobber med utenforskap. Vi 
vil fjerne merkelapper på folk. Det er magisk å se 
når de innser at de ikke er så annerledes. Alle som 
kommer til oss lengter etter tilhørighet. 

negative ting. Men gaven i det er at jeg blir krea-
tiv. Jeg har vært medisinert mye. Til tider var jeg 
helt flat, på det verste var jeg som en zombie. Nå 
bruker jeg nesten ikke medisin. Jeg trenger det 
ikke lenger, slåss ikke imot. Angsten er en venn, 
ikke en fiende.  

– Det er ikke bra når tanker og følelser blir de-
finert som avvik. Jeg måtte lære meg å leve med 
følelser. Det er mye læring i at det ikke er sykt å 
føle. Du er ikke syk når du har kjærlighetssorg, er 
lei deg eller har annen sorg. Jeg lærte meg å spør-
re meg selv «hvorfor er jeg lei meg?». Når du vet 
hvorfor, så er det greit. Da skjønner du at du ikke 
er psykisk syk. Det er forbaska normalt. Det tok 
lang tid å lære det. 

I  2005 SNUDDE DET . Linda fant en organisasjon som 
hjalp henne å bruke erfaringene til noe konstruktivt.

– Årene etter har vært min bedringsprosess. 
Sykehuset hjalp meg å overleve. Leve måtte jeg 
lære meg selv.

Da hun turte å begynne å drømme igjen, startet 

«Ved å ufarliggjøre blir det større aksept, og vi utvider normalen. 
Og jo mer vi utvider normalen, jo bedre passer også jeg inn i samfunnet.»

LINDA ØYE (41 )

Selv var hun opptatt av at alle skulle skjønne 
hvor vanskelig hun hadde hatt det. 

– Hvis noen spurte meg «hvordan har du det», 
tok jeg det som en innledning til en terapisamtale. 
Å ja, de liker ikke meg fordi jeg er psykiatrisk pa-
sient, tenkte jeg da folk trakk seg tilbake.

– Jeg måtte legge bort kikkerten og finne frem 
speilet. 

Linda Øye har hatt samme psykiater i 20 år. «Ho-
devaktmesteren» hjelper henne å rydde i hodet un-
derveis. Erfaringen er at hun må være ferdig med 
ting før hun tar det til scenen og lager humor av det. 

– Jeg tar aldri opp ting jeg ikke har bearbeidet. 
Selvskading, for eksempel. Det er ganske skam-
fullt. Jeg går aldri med kortbukse eller korte armer.

HUN HAR IKKE SKADET SEG SIDEN 2008 , men krop-
pen er full av arr. Hun har sydd over tusen sting. 
Hun viser det ikke frem i tide og utide, men overfor 
ungdom som sliter, viser hun arrene sine. Det hand-
ler om å ta dem på alvor, ikke tro at de skader seg 
for oppmerksomhet, slik enkelte trodde om henne. 

– Da viser jeg dem arrene og spør om de vil ende 
opp sånn. Jeg tror ungdom føler det befriende at 
jeg er meg selv. 

Å sykeliggjøre ungdom som faller utenfor eller 
sliter er ikke veien å gå, mener hun. 

– Noen ganger må ungdom lære at livet er urett-
ferdig og vanskelig. Når jeg treffer ungdom, sier 
jeg at jeg lever av å være mislykket. 

Det handler om å leve med sine feil, mener Lin-
da Øye.

– Hvis jeg hadde bedt deg om å lage en liste over 
ti riktige ting du har gjort i livet, så er det vanske-
lig. Spør jeg deg om du kan lage en liste over ti feil, 
er det lettere. Det er bare sånn vi er. Å gjøre feil 
er undervurdert. Av feil blir man klokere. Moren 
min pleide å si at «å gå på skolen blir du smart av, 
men av erfaring blir du klok». Det er viktig. Her 
hos oss er det revnende likegyldig hva folk lider 
av, det som er viktig er hva som er drømmen. Jeg 
elsker feil, det er det vi lærer av. 

– Hva er den største feilen du har gjort?
– Den største feilen jeg gjorde var og ikke søke 

hjelp i tide. 

DET VAR MANGE SOM TRODDE  at hun ikke skulle 
overleve. Det trodde hun ikke selv heller. 

– Jeg vet hvordan livet kan være når det ikke er 
godt. Derfor er jeg takknemlig for å få til ting jeg 
aldri hadde drømt om. Jeg er takknemlig for ting 
andre tar som en selvfølge. Men hvis jeg ikke had-
de funnet dette å holde på med …

Hun lar setningen henge litt. 
– … Så vet jeg ikke om jeg hadde vært i live i det 

hele tatt. Jeg husker at jeg så på livet som ventetid 
for å dø. Det kjenner jeg ikke på lenger. 

– Jeg vil ikke bare være i live. Jeg vil leve. 

vghelg@vg.no

Det er lov å le, også av vanskelige temaer og tabuer, 
men det er avgjørende hvem som inviterer til latter, 
ifølge Sven Svebak, professor og humorforsker ved 
Institutt for psykisk helse ved Det medisinske fakul-
tet på NTNU i Trondheim. 

– Å lage humor av det en selv opplever, er anner-
ledes på den måten at det kommer fra personen selv. 
Man inviterer da andre inn i erfaringene en har og 
etablerer en felles forståelse. Det er en vidunderlig 
måte å mestre på. Hvis andre er med på det, og ser 
deg, er det en døråpner til det gode fellesskap.

Du må være på innsiden av et fellesskap for å 
forstå sansen for humor, ellers er det lett å tenke at 
humoren er «syk» og rar, forklarer han.

– Jobber man i begravelsesbransjen eller i helseve-
senet har man et fellesskap og en felles forståelse av 
hva som er morsomt, som ikke nødvendigvis deles av 
pasienter eller pårørende til de som dør, forklarer han.

Frykten for å bli ledd av kommer tidlig, allerede 
hos barn, det handler om å falle ut av fellesskapet. 

Nettopp derfor er avsenderen avgjørende. Svebak 
sammenligner det med en seende som forteller en 
vits om blinde på en samling med mange blinde.  

– Det hadde blitt feil. Men er det den blinde selv 
som gjør det, så inviterer vedkommende meg inn. 
Det å komme på innsiden av et fellesskap er en pro-
sess. Det handler også om å forstå at man ikke ler av 
ondskap, men av å dele en felles forståelse. 

OVERLEVE:  Til sammen ni år tilbrakte hun på lukket avdeling. – Sykehuset hjalp meg å overleve. Leve måtte jeg lære meg selv. I  RØYKEN:  Ingen skjønner, ingen kommer til å le, tenker Linda Øye før hun går på scenen. – Men jeg elsker det når jeg går av. Det er et adrenalinkick.


