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❙ ❙ Bilden är vid en hastig titt på intet sätt
ovanlig. Ett dubbelbröllop. Men ändå,
det stämmer inte. De inblandade ser alla
allvarliga ut. Konstigt – det är ju deras
bröllopsdag. Brudgummarna är eleganta
i smoking och pomada i håret. Brudarna
unga och söta i vita klänningar, slöja och
överdådiga buketter. 

Varför är då alla så allvarliga? 

Förklaringen. I bakgrunden ser vi ryggen
på vigselprästen. Den unga damen till
vänster är kanske tärna. Paren har just
vänt sig mot gästerna i kyrkan. Utgångs-
marschen väntar. 

Titta igen! Nu blir bilden på samma
gång både högst ovanlig och tänkvärd.
Allvaret får sin förklaring. Den ene
brudgummen kan föra ut sin brud, som
brukligt är, på sin högra sida. Den andre
tvingas föra ut sin livskamrat på sin
vänstra sida.  

Brudgummarna är siamesiska tvil-
lingar. De är fastvuxna vid varandra.
De har specialsydda kläder för att dölja
att deras ryggar har ett långt parti ge-
mensamt. De har äktat varsin syster, ty
intressant nog är brudarna också sys-
kon.

Det är en bild av glädje och efter-
tänksamhet på samma gång. Den sägs
vara tagen på 1950-talet. I övrigt ges
ingen information om de fyra personer-
nas vidare öden. Levde de lyckliga?
Kanske lever de än?

Begreppet »siamesiska tvillingar« upp-
stod när två pojkar föddes på en pråm i
Mekongfloden i Siam (dagens Thailand)
år 1811. De var förbundna med en tjock
vävnadssträng på bröstet. Genom denna
löpte kärl som förband även deras levrar.

De framlevde sina första 18 år i den-
na miljö. År 1829 uppsöktes de av en
amerikansk kapten, Abel Coffin, som
hört den märkliga historien om de hop-
vuxna bröderna. Han ville ta med dem
till USA för att visa upp dem för publik.
Pojkarna lockades av äventyret, och en
lång turné inleddes genom det stora lan-
det. Folk strömmade till för att titta på de
hopvuxna unga männen.

De gjorde senare en resa till England.
Där visades de upp i diverse samman-
hang, även inför kungahuset. Läkare un-
dersökte också för första gången om de
kunde skiljas åt. Det bedömdes dock
vara omöjligt. De vägrades inresa till
Frankrike, emedan myndigheterna trod-
de att gravida som råkade se de siame-
siska tvillingarna skulle föda missbilda-
de barn!

Bröderna återvände till USA, slog sig
ned i North Carolina, där de blev lant-
brukare. De började längta efter att söka
sig varsin hustru. I april 1843 gifte de
sig, i likhet med bröderna på bilden
ovan, med två systrar. Paren fick tio re-
spektive elva barn!

På 1860-talet mötte de den berömde
impressarion Phineas Taylor Barnum,

som lockade dem att visa upp sig på nytt.
De gjorde en ny resa till Europa. Där
prövade man åter möjligheten till opera-
tion, dock utan framgång.

Chang dog 1874. Brodern Eng kände
kroppen intill sin egen kallna. Vi kan
bara ana hans tankar och känslor. Han
dog inom några få timmar. En lokal
smed tillverkade en enorm järnkista, och
Chang och Eng kom till vila lika nära
varandra som de levt i nästan 63 år.

Chang och Eng blev berömda tack vare att
det vid tiden för deras födelse var myck-
et ovanligt att siamesiska tvillingar över-
levde förlossningen, än mindre att de
uppnådde mogen ålder. 

De blev tveklöst ett föredöme för
framtida siamesiska tvillingpar, efter-
som de visade att man kunde sköta arbe-
te, bilda familj, skaffa friska barn och ha
ett förvånansvärt normalt liv trots att de
för evigt var fjättrade till varandra.
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Tills döden 
skiljer dem åt?


