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Välkommen till det femte numret av OIKURIREN! 
Det blir på nytt ett temanummer. Vi har tidigare 
skrivit om ekologisk odling, ung konst, migration 
och musik. Dessa nummer finns att läsa på vår 
webbsida. Denna gång är ämnet psykisk ohälsa.

För oss lite äldre Lundabor är detta ett ämne som ligger 
oss påträngande nära, oavsett om vi har lidit av det 
själva eller inte. Detta på grund av mentalsjukhuset 
Sankt Lars, som under en lång tid var ett av Sveriges 
större. De flesta av oss känner någon som antingen 
arbetat där eller som har varit patienter där. Jonny och 
Ann-Christine Andersson har fördjupat sig i sjukhusets 
historia (sidan 6).

Sankt Lars och den mentala ohälsan är också en del av 
Lunds och Sveriges kulturhistoria. Några av våra mest 
betydande konstnärer har varit patienter där. En av 
dessa är målaren Carl Fredrik Hill (1849-1911). En detalj 
ur hans teckning ”Det eldsprutande lejonet” är detta 
nummers omslagsbild.

Författaren/dramatikern Lars Norén tillhör också 
tidigare patienter. Några av Noréns tidigaste böcker, 
skrivna när han var i 20-årsåldern och var svårt 
sjuk, ”Inledning Nr 2 till Schizz” (Bonniers, 1965), 
”Encyklopedi. Memoires sur la fermentation” (Bonniers, 
1966) och ”Stupor: Nowbody Knows You When You are 
Down and Out” (Bonniers, 1968) är unika verk i svensk 
litteratur och bär tydlig prägel av detta.

Sankt Lars är sedan många år avvecklat som 
mentalsjukhus. Vuxenpsykiatrin i Lund håller 
numera till på Baravägen och är en del av Skånes 
universitetssjukhus. Alldeles intill ligger Fontänhuset, 
som är en samlingspunkt för människor som 
återhämtar sig från sjukvården eller deltar för att klara 
av livet med eller under återhämtning från psykisk 
ohälsa. Vi besökte detta och blev imponerade av den 
kraft, solidaritet, kreativitet och kämpaglöd vi mötte 
där (sidan 10).

En diagnos som fått mycket uppmärksamhet på senare 
år är ADHD. En av landets ledande specialister på detta 
är läkaren Björn Roslund som nyligen publicerade 
boken ”Haja ADHD!” Han berättar om sitt arbete och 
sin bok för oss (sidan 12). En som har denna diagnos är 
Lundagymnasisten Milo, 18 år. Hon berättar om hur det 
är att leva med ADHD på sidan 14.

Hur behandlas psykisk ohälsa bäst? Är det genom 
medicinering eller genom psykoterapi? Piller eller 

prat? Detta är en diskussion som förts i vetenskapliga 
kretsar sedan Sigmund Freuds dagar. 2008 publicerade 
författaren och journalisten Ingrid Carlberg en 
uppmärksammad och Augustprisnominerad bok om 
detta. Hur ser hon på saken tio år senare? Vi har frågat 
henne (sidan 15).

Många asylsökande lider av psykisk ohälsa, delvis på 
grund av krigsupplevelser, delvis på grund av den 
oro som hänger samman med väntan på beslut om 
uppehållstillstånd. I Landskrona har Sophie Molander 
träffat flyktingen Malek Khashafra från Syrien (sidan 3).

Många lider av sömnsvårigheter. Andreas Altermann 
berättar om sin tid med sådana och sin väg ifrån dem 
(sidan 16).

Hjärnan kan spela oss många spratt. Erik Hörnfeldt 
belyser detta i en spännande artikel (sidan 17).
 
Jag önskar dig trevlig läsning. 
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Landskrona röstar
En levande demokrati kräver ett högt valdeltagande. 
För många utsatta grupper inklusive nyanlända är det 
inte helt lätt att förstå hur det svenska valsystemet 
fungerar och hur man genom att rösta kan påverka 
framtiden i hemstaden och i landet. I samarbete med 
Landskrona stad, ABF, Hyresgästföreningen och Sensus 
driver OIKOS Community därför inför valet i september 
projektet Landskrona Röstar.

Det finns några områden i Landskrona där valdeltagan-
det är lågt i jämförelse med andra stadsdelar och andra 
städer i Skåne. I valdistrikten Norrestad, Dammhagen, 
Centrum och Norra förstaden var valdeltagandet 2014 
cirka 13% lägre är Landskronas genomsnitt. Bland 
dessa finns utsatta områden som Karlslund och Öster 
som ligger inom Dammhagens valdistrikt.

Landskrona Röstar har som mål med sina aktiviteter att 
höja stadens valdeltagande med 8%. Kommunikation 
ska bidra till att målgruppen får ny eller ökad kunskap 
om demokratiprocessen, Sveriges politiska system och 
vikten av att rösta. Det ska också bidra till att målgrup-
pen ska rösta i det allmänna valet den 9 september 
2018.

Kontakta oss om du vill delta i projektet!

När konsten korsar gränser 
”När konsten korsar gränser” är Christer Blomgrens bok 

om hur Hector 
Morales tog 
konstpeda-
gogiken från 
konstskolan 
Bellas Artes i 
Montevideo, 
Uruguay, till 
lilla Palett-
skolan i Lund.

Boken är nu 
prissänkt till
60 kronor. 

Kontakta oss 
för att köpa
ditt exemplar!

Lösning på förra numrets korsord

Aktuellt
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Artikelförfattaren Sophie Molander är verksam vid 
OIKOS Community i Landskrona.

Hälsan bland flyktingar och nyanlända 
påverkas naturligtvis av hur de mår efter 
flykten. Om de har förmåga att komma i 

kontakt med föreningar och de olika språkstöd 
som erbjuds innan de kan komma in på Svenska 
för Invandrare (SFI) har stor betydelse för deras 
möjligheter att etablera sig i samhället.

Vissa pratar mycket medan andra är tysta och 
tillbakadragna. Vissa kommer in i samhället, medan 
andra stagnerar och blir offer för omständigheter. 
Det har även visat sig att det har stor betydelse om 
individer snabbt kommer i rörelse eller hamnar utanför 
och inte lär sig språket. De som kommer in i samhället 
via föreningar och går på olika språkstöd som finns är 

mer motiverade att kämpa vidare, eftersom de får stöd 
i olika nya upplevelser, som kan vara svårt att förstå.

De som lär sig hur samhället fungerar och lär sig 
språket klarar sig bättre än de som inte får chansen att 
komma under skyddsnätet. Om asylprocessen drar ut 
på tiden, så påverkar det möjligheten att komma igång 
och då är det lätt att individen mår mycket sämre. Det 
har visat sig att de som inte får det stöd innan, under 
eller efter asylprocessen har mycket dålig hälsa och har 
tappat allt hopp om att de kommer att få ett bra liv i 
det nya landet. 

Dessa är svåra att övertyga att det finns hjälp att få, 
eftersom de kan ha lämnats åt sitt öde. Har de svåra 
erfarenheter, som inte de pratar om, så försämrar det 
möjligheten att komma vidare mot målet, som de 
kanske hade då de flydde från krig och fattigdom.

Text: Sophie Molander

Hälsa och ohälsa hos
nyanlända och flyktingar Foto: Sophie Molander
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I mötet med flyktingar och nyanlända som kommer på 
olika aktiviteter i Landskrona upplever jag dem som 
ambitiösa och ivriga att lära sig. De studerar mycket 
målinriktat. Även de som har det svårt kämpar och 
finner kraft i dem som är drivna. Det är populärt att 
engagera sig i olika föreningar, för de vill komma in i 
samhället och få ett jobb.

Många som kommer hit har höga utbildningar från 
hemlandet och vissa har arbetat i många år som 
ingenjörer, läkare, tandläkare, lärare, psykologer etc. i 
sina hemländer. Eftersom de är vana vid att utbilda sig, 
så blir det naturligt att göra det här också.

Landskrona har många ställen att välja på. Språkcaféet 
på Biblioteket, Språkvän 
på Puls arena, Lära sig 
svenska på ABF, Livsglädje 
och OIKOS Community 
Hugin & Munins kulturcafé. 
Ju bättre de kan svenska 
desto lättare har de 
att klara SFI när de fått 
uppehållstillstånd.

På OIKOS Community 
fick jag en intervju med 
en av Hugin & Munins 
deltagare, Malek Khasharfa 
som kommer från Syrien 
och är utbildad ingenjör.
Föräldrarna flyttade till 
Egypten. Då kriget bröt 
ut i Syrien ringde Maleks 
mamma honom och sa han 
skulle lämna Syrien. Malek 
vågade inte stanna kvar, 
utan följde sin mammas råd 
och kom till Egypten där 
familjen återförenades.

Det var svårt för Malek var 
att klara sig. Han var van vid 
att jobba i familjens företag 
som utvann plast på en 
polyteknisk fabrik. I Egypten blev Malek deprimerad, 
för han kunde inte göra det han brukade, så han gav sig 
av till Turkiet och började där jobba som ingenjör. Livet 
började komma tillbaka för honom, men då han inte 
kunde stanna där och försörja sig mer än två år, så bar 
det av till Sverige med flyg. 

Malek och hans bror kom tillsammans till, och sökte asyl 
i, Stockholm. Processen upplevde inte Malek som så 
jobbig, eftersom den gick snabbt. Efter 1,5 månad hade 
Malek uppehållstillstånd. Det bar av till Göteborg där 
han stannade ett slag innan han kom till Filipstad, som 
blev Maleks nya hemstad.

Malek åkte tillbaka till Turkiet för att försöka finna en 
partner, men tre månader gick utan att han lyckades, så 
han återvände till Sverige igen. Han ville finna en fru, så 
han återvände till Turkiet, men då han insåg att det inte 
var så lätt att bara finna någon, eftersom han berättade 
att det inte är tillåtet att träffas utan att vara förlovade, 
så återvände en deprimerad Malek till Sverige. Längtan 
efter en familj upptog hans tankar. Till slut bestämde 
han sig för att slå sig till ro i Sverige och lära sig språket 
här och få ett jobb.

Idag bor Malek i Helsingborg och studerar på SFI. Han 
är mycket målinriktad med sina studier och inser att 
svenskan måste sitta ordentligt, för att han ska kunna ta 
en avancerad utbildning här. Engelskan har han tappat 

lite, för svenskträningen 
har visat sig ta så mycket 
tid att han inte kunnat 
fokusera på annat. Han 
berättade också att kriget 
i Syrien påverkar honom 
rätt mycket, men för att inte 
fastna i grubblandet, så ser 
han till att ha mycket att 
göra. 

Så länge det var gott i 
Syrien fungerade livet. 
Malek hade även ett 
eget företag som var en 
undergrupp till Ericsson. 
Maleks pappa dog innan 
kriget, så Malek fick mycket 
att göra. Familjen hjälps 
åt i mångt om mycket och 
stödet betyder mycket 
för dem alla. Men Malek 
återkommer till att han är 
ledsen ofta och känner att 
han miste allt då kriget bröt 
ut.

Nu vill Malek finna ett 
arbete, så han kan starta 
ett nytt liv här med en ny 

familj som kan föra vidare hans historia. Malek är duktig 
på svenska och han är glad för att prata på svenska. 
Han har lite svårt ibland att förstå tal och text, men 
han utvecklas hela tiden och visar framsteg i lärandet. 
Ibland vill han att någon läser en artikel för honom, för 
det kan finnas svåra ord som han inte förstår och då kan 
han ta till sig av texten och skriva egna ord.

Det blir goda resultat. Jag är säker på att Malek kommer 
att komma långt, eftersom hans inställning är att allting 
går.

Malek tror på en framtid. Foto: privat

Hälsa och ohälsa hos
nyanlända och flyktingar
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Artikelförfattarna driver Lunds turistförening 
och sajten Destination Lund - https://
destinationlundsweden.blogspot.se/ Texten är en 
förkortad version av deras nyligen publicerade 
broschyr ”Sankt Lars sjukhus - En kulturhistorisk 
utflykt i en mörk del av Lunds historia.”

Sankt Lars sjukhus i södra delen av Lund var ett 
mentalsjukhus som öppnade sin verksamhet 
den 1 juli 1879. Det var i drift till i slutet 

av 1980-talet. Som mest fanns där nästan 2.500 
patienter. Den verksamhet som öppnade 1879 
kallades för Lunds hospital. 1891 kompletterades 
den verksamheten med Asylen. Dessutom fick 
sjukhuset 1895 en egen begravningsplats.

Historien om Sankt Lars sjukhus är en bitvis mörk men 
intressant del av Lunds historia. Tidigare fanns det ett 
medicinhistoriskt museum i A-avdelningen för män. 
där historien om Sankt Lars sjukhus också skildrades 
men det stängde 2006. Numera finns det ett annat 
medicinhistoriskt museum i Lund, Livets museum. Det 
är väl värt ett besök, men där finns det inte så mycket 
plats för historien om Sankt Lars sjukhus.

Idag finns det annan verksamhet på området för 
Sankt Lars sjukhus, bland annat daghem, skolor, 
vårdcentral och privata företag, så man kan inte gå in i 
de byggnader som en gång i tiden tillhörde sjukhuset. 
Men många av byggnaderna finns kvar så man kan 
själv gå runt där i området och se på dem från utsidan 
och på så sätt lära sig mer om sjukhuset. De flesta ser 
fortfarande ut som de gjorde när sjukhuset byggdes en 
gång i tiden. Sankt Lars begravningsplats finns också 
kvar fortfarande, men används inte längre.

Det som senare blev en del av Sankt Lars sjukhus 
började med det som kallades för Lunds hospital. Det 
var tänkt som en kuranstalt dit de sinnessjuka skulle 
komma för att efter en tid skickas hem, botade från sin 
sjukdom.

Synen på de sinnessjuka förändrades i mitten av 
1800-talet. Med frisk luft, närhet till rinnande vatten, 
ljusa miljöer, musik och mer human vård utan 
tvångsmedel var målet att bota de sinnessjuka. 
En rogivande och harmonisk miljö ansågs fungera 
terapeutiskt. Det var i den tidens anda som det 
planerades för ett hospital i Lund. Det nya hospitalet 
ritades av arkitekten Per Ulrik Stenhammar men han 
dog 1875 så det slutfördes av arkitekten Axel Kumlien. 
Avsikten var ett hospital med ett paviljongsystem där 
lugna patienter kunde skiljas från de ”stormande”.

När hospitalet anlades så låg området längs med den 
dåvarande Malmövägen, söder om och helt utanför 
Lund. Området var helt öppet och utan lä på den tiden 

Text: Jonny och Ann-Christine Andersson

Foto: B Lindgren, troligen 1880, Lunds kommuns bevaringsprogram, Kulturen

Skiss av Sankt Lars sjukhus år 1884. Bild: Lunds kommuns bevaringsprogram

Artikelförfattarna. Foto: privat

Sankt Lars sjukhus
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så en vacker parkanläggning anlades också för att få en 
grönskande inramning med lugn och ro från blåsten. 
Det planterades 38.000 träd och buskar av många 
olika slag. Idag har de vuxit upp till stora träd över hela 
området.

Den 1 juli 1879 invigdes hospitalet och det var då det 
åttonde av totalt fjorton hospital som byggdes i Sverige 
mellan 1836 och 1900. Dagen innan, den 30 juni, fick 
Lundaborna fritt tillträde för att komma och se på det 
nya hospitalet. Därefter blev hospitalet en sluten anstalt 
med tvångsvård. Hospitalet hade 350 platser fördelade 
på åtta byggnader och det första verksamhetsåret togs 
146 patienter in. De togs om hand av en överläkare, 
en biträdande överläkare, 14 sjukvaktare och 13 
sjuksköterskor.

Män och kvinnor hölls noggrant åtskilda och hela 
hospitalet var uppdelat i två halvor med paviljongerna 
placerade så att det bildades en borggård mellan dem. 
Hospitalet hade olika avdelningar i de tre paviljongerna. 
A-avdelningarna var till för de lugna patienterna som 
störde minst. B-avdelningarna var till för de halvlugna, 
slöa och mer oroliga patienterna. C-avdelningarna var 
till för de oroliga störande och våldsamma patienterna, 
och de avdelningarna brukades i folkmun kallas för 
”stormen”.

Överläkaren var chef för sjukhuset. Han disponerade 10 
rum och kök på totalt 376 kvadratmeter i det hus som 
var överläkarbostad fram till omkring 1970. Dessutom 
hade han gratis personal eftersom patienter fick hjälpa 
till i hans hushåll. På vardera sida om överläkarens 
bostad fanns det två paviljonger för förstaklass- och 
konvalescentavdelningar för betalande patienter.
Den södra paviljongen var till för män och den norra 
var till för kvinnor. Varje avdelning hade plats för 25 
patienter som bodde i enkelrum eller dubbelrum, men 
en del patienter hade två rum. Ibland bjöds en del av de 
patienterna in till en måltid vid överläkarens bord.
Patienterna på förstaklasavdelningarna hade 
många privilegier. De hade sina egna privata kläder. 

Dagrummen såg ut som salonger i ett borgerligt hem. 
Där fanns draperier vid dörrarna och mjuka fåtöljer. I ett 
stort musikrum med piano brann det kandelabrar om 
kvällarna. Maten bars upp på mässingsbrickor och det 
fanns linneservetter.

En av de mer kända manliga patienter som har bott i 
förstaklasspaviljongen är författaren och översättaren 
Axel Eric Hermelin. Han föddes den 22 juni 1860 och 
dog 1909 medan han fortfarande bodde på hospitalet. 
Under den tid han bodde där så översatte han verk 
från latin, tyska och persiska och författade själv flera 
småskrifter.

1958 placerades patienterna i förstaklasspaviljongerna 
ut på de allmänna avdelningarna. Centralskolan, en 
utbildning i psykiatri, inrymdes i den södra paviljongen 
för män medan den norra paviljongen för kvinnor blev 
personalbostäder.

För patienterna på de allmänna avdelningarna 
var det helt andra villkor än för patienterna på 
förstaklassavdelningarna. Det var oerhört trångt och 
ständig överbeläggning gjorde att det låg patienter i 
korridorerna, i dagrummen och på andra ställen också. 
I sovsalarna stod sängarna tätt med bara en halvmeter 
emellan, och ibland stod de två och två tillsammans så 
att det bara gick att kliva i sängen från ena sidan.

Patienterna hade ingenstans där de kunde ha något 
privat. Det var en enda röra ute i tvättrummet och det 
var svårt med alla tandborstar. Det sattes en häfta med 
namnet på tandborsten, men den revs alltid av. Det 
luktade inte heller så gott när man öppnade dörren till 
en sån avdelning. Hygienen var inte så bra eftersom 
patienterna inte kunde bada så ofta. De fick inte ha 
sina egna kläder och sov i samma plagg som de hade 
på dagen. Istället fick de använda en uppsättning av 
sjukhuskläderna som kunde vara lappade och lagade 
i det oändliga. Det var också ett ständigt oväsen på 

Sankt Lars överläkarevillan runt sekelskiftet. Foto: Hans Truedsson

Dagrum på förstaklassavdelningen vid seklets början. Foto: A. W. Rahmn/Kulturen
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avdelningarna med många som hörde röster och 
därför skrek, grät och bråkade med rösterna. De 
skrattade och sjöng och ofta stod någon patient uppe 
i fönsterkarmen och skrek ut genom det halvöppna 
fönstret.

Hospitalet var ett miniatyrsamhälle i samhället. En 
sluten värld där totalt patriarkala förhållanden rådde. 
Överläkaren tillsammans med sysslomannen var 
enväldiga härskare som behandlade de underlydande 
helt efter sin egen vilja. För större delen av personalen 
rådde bostadstvång inom området. Flera vårdare 
fick dela på varje bostadsrum, och ofta låg rummen 
insprängda mellan patientsalarna. Parken var inhägnad, 
och för att komma ut genom portvakten så behövdes 
en permissionssedel. De skulle vara tillbaka på 
rummet vid 22:00 eller 22:30 under sommaren och 
det kontrollerades. Någon egentlig fritid fanns inte 
och besök fick man inte ta emot utan särskilt tillstånd. 
Bröt man mot reglerna kunde man straffas med 
indragen permission under en eller två veckor.

Att Lunds hospital skulle kompletteras med en asyl 
förutsattes från början och ett område nordväst om 
hospitalet hade avsatts för det. Platsen visade sig 
dock vara för liten så 1886 övertog Medicinalstyrelsen 
i stället nyttjanderätten till en del av området på 
andra sidan om Höje å. Hospitalet var alltså tänkt att 
fungera som en kuranstalt för patienter som gick att 
bota, men det var aldrig tanken med Asylen. Asylen 
var istället en riksanstalt för förvaring av ett stort antal 
“obotliga” patienter. Den byggdes på andra sidan av 
Höje å och var på så sätt avskild från hospitalsområdet.

Vid 1800-talets slut blev sänglägesbehandling populärt. 
De gamla avdelningarna med små rum byggdes om till 
stora övervakningssalar där patienterna låg till sängs 
som om de var kroppsligt sjuka. Sänglägesbehandling 
innebar just att patienterna skulle ligga till sängs 
dygnet runt. Strax innan man började gå ifrån metoden 
i början av 20-talet så var så många som en tredjedel av 
patienterna sängliggande.

Framstegsoptimismen från 1800-talets mitt där målet 
var att bota patienterna förbyttes så småningom 
i misströstan när framgången uteblev. Både 
hospitalet och asylen tyngdes av stora problem med 
patienttillströmning och stor personalomsättning. 
Diagnoserna patienterna fick var ofta väldigt diffusa 
och många blev intagna för bagatellartade brott. Om 
man hade ett avvikande beteende så skulle man inte 
vara ute utan då togs man in på sjukhuset.

Ett exempel är en 11-årig pojke som blev osams med 
sin lärare eftersom han hade en egen uppfattning om 
allting och det gick inte överbevisa honom. Det klarade 
inte läraren av så han gick till skolstyrelsens ordförande 
där två kommunala förtroendemän skrev under ett 
papper och sen hamnade pojken på Sankt Lars sjukhus. 
Idag skulle han nog ha fått diagnosen ADHD. Pojken 
blev kvar på Sankt Lars sjukhus i 71 år, tills han dog då 
han var 82 år gammal.

Olika former av vattenbehandling praktiserades redan 
under 1800-talet eftersom varma bad ansågs vara 
lugnande. På Sankt Lars sjukhus var långbad en allmän 
behandlingsform fram till i slutet av 1930-talet på de 
oroliga avdelningarna. Efter frukost lades patienterna i 
ett badkar med 37-gradigt vatten och om de var oroliga 
så att det stänkte så spändes det också ett segel över 
badkaret. De fick ligga i badet hela dagen med avbrott 
för lunch.

På 20-talet började feberbehandling, inympning av 
malaria, praktiseras på Sankt Lars sjukhus. Då togs en 
injektionsspruta med blod direkt från en patient som 
hade malaria och sprutades in i nackmuskeln på nästa 
som stod på tur. Febern kom med ett våldsamt förlopp 
efter 14 dagar. På en halvtimme kunde temperaturen 
stiga från normal till 41–42 grader och då frös patienten 
oerhört. Efter några timmar sjönk febern igen lika 
hastigt och då svettades patienten.

Vid 50-årsjubileet 1929 hade Sankt Lars sjukhus blivit 
det största mentalsjukhuset i landet med 1 306 intagna 
och 291 anställda.

Rastgård, troligen Asylen. Foto: Medicinhistoriska museet

Sankt Lars utearbetslag, troligen under 1930-talet. Foto: Hans Truedsson
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I slutet av 1930-talet började cardiazolbehandling 
provas. Elchocksbehandling, som senare ersatte 
behandlingen, var ingenting jämfört med det. 
Cardiazolbehandling var en otäck behandling där 
ett preparat sprutades in i en ven och orsakade ett 
fruktansvärt anfall. Patienter har beskrivit hur de kände 
att preparatet spred sig upp i huvudet efter att de fått 
injektionen i armen och allt liksom exploderade.
Elchocksbehandling började användas 1939 och 
till börja med var det med den gamla sortens 
elchocksapparat som var som ett tortyrinstrument. 
Det var en grym behandling, och patienterna var så 
fruktansvärt rädda för att utsättas för den så de gömde 
sig. I början provades det på alla patienter oavsett vad 
de hade för diagnos.

1939 provades också insulinkomabehandling för första 
gången på Sankt Lars sjukhus. Först överdoserades 
insulin för att framkalla koma och sen tillsattes 
sockerlösning för att framkalla chock.

1946 utfördes de första lobotomierna på patienter, men 
det var få som utsattes för det på Sankt Lars sjukhus 
jämfört med andra sjukhus i Sverige. Lobotomi är en 
operation i hjärnan som innebär att man skär av vissa 
nervbanor mellan pannloberna och hjärnans centrala 
delar. Ett stort hål borrades på bägge sidor av kraniet, 
och sedan stacks en skalpell in och skar av en del av 
nerven. Operationen utfördes på lasarettet i Lund. 
Lobotomi gjorde dock patienterna mycket sämre och 
förslöade. Hela deras personlighet försvann.

Läkarna hade inte tid med de gamla kroniska 
patienterna. Om patienter hade fått flera behandlingar 
av olika slag och inte blivit bättre så var de inte 
aktuella längre. Då kunde det gå många år mellan 
läkarkontakterna. Tillfrisknade inte patienterna de 
första åren så ansågs de vara kroniker och då var det ren 
förvaring.

När Hibernal, en av de första typerna av psykofarmaka, 
kom till Sankt Lars sjukhus 1954 medförde det en 
drastisk förändring av sjukhusmiljön. Det fick de som 
tidigare var våldsamma och farliga att bli lugna. Dörrar 
låstes upp och interiören på avdelningarna för ändrades 
och det gick att prata med patienter som det inte 
hade gått att få ett vettigt ord ur tidigare. Det ökade 
dock personalens arbetsbörda när de förut apatiska 
patienterna nu krävde omvårdnad och stimulans.

En rättspsykiatrisk enhet upprättades redan 
1946 inom Sankt Lars sjukhus för undersökning 
av brottsmisstänkta. 1969–1970 byggdes en 
rättspsykiatrisk klinik bakom en hög jordvall och höga 
plank mot Malmövägen.

Vården på Sankt Lars sjukhus utsattes för kritik under 
slutet av 1960-talet, så när det blev känt att det var en 

rättspsykiatrisk klinik som höll på att byggas så väckte 
det upprörda känslor. Det som kritiserades var bl.a. 
övervakningskameror, brevcensur och elektroniska larm 
som inte ansågs ha något att göra med ett sjukhus. 
Till skillnad från andra byggnader och kliniker inom 
Sankt Lars sjukhus så har den här blivit kvar i statlig 
ägo. Numera används byggnaden för LVM-verksamhet, 
enligt lagen om vård av missbrukare.

I början av 1960-talet öppnade en forskningsavdelning 
där chefspositionen var kopplad till en professur i 
psykiatri vid Lunds universitet. Den satsningen var 
ett led i att försöka sammanföra mentalsjukvård med 
psykiatrisk forskning. En mängd nya preparat testades 
på patienterna som på så sätt fick ingå i en omfattande 
utprövning av internationella läkemedel.

Sankt Lars sjukhus nådde sin största omfattning på 
1950-talet och 1956 fanns det 2.454 patienter. Sedan 
1800-talet hade de slutna institutionerna ansetts vara 
det bästa sättet att ta hand om de sinnessjuka. Under 
1960-talet började dock öppenvård och patienters rätt 
att leva normala liv ute i samhället förespråkas allt mer. 
Som en del i en total omstöpning av den psykiatriska 
vården, övergick ansvaret för Sankt Lars sjukhus från 
staten till Malmöhus läns landsting 1967 för att bli en 
del av den allmänna sjukvården.

Under 1970-talet integrerades Sankt Lars sjukhus 
alltmer i den allmänna sjukvården och började 
successivt avvecklas när antalet patienter inom 
slutenvården minskade. Under början av 1980-talet gick 
avvecklingen allt fortare i takt med att öppenvården 
ökade. Numera är Sankt Lars sjukhus nerlagt och en del 
av Lunds historia.

Källor: Eva Andersson, Sinnessjuk i folkhemmet: vård, 
arbete och dagligt liv vid S:t Lars sjukhus i Lund 1938-1958 
(1990); Lunds kommuns bevaringsprogram (2018); Sverker 
Oredsson, Lunds historia, del 3 - staden och omlandet 
(2010).

Sankt Lars begravningsplats i Flackarp med Klostergården i bakgrunden. Foto: Carl 
Lindström - Eget arbete, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.

php?curid=1849750
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Få har sett psykiatrin från båda sidorna. Som 
läkare och som patient. Karin Sjöbring, 64 
år, är en av dem. Vi träffar henne i caféet på 

Fontänhuset i Lund. Efter en djup kris är hon på 
banan igen. Karin är specialistläkare i barn- och 
ungdomspsykiatri. ”Det var ett roligt arbete, men 
mycket pressande”, berättar hon. ”Jag tog med mig 
jobbet hem och fick sömnsvårigheter. Jag hamnade 
i en djup depression”. 

I hennes arbete förväntades det att hon skulle ta hand 
om så många behövande som möjligt på så kort tid 
som möjligt. 

”Det var ett system med prickar, där vi blev uppskattade 
för hur många vi prickade av. Till slut så orkade jag inte 
med det. Jag sjukskrev mig, försökte komma tillbaka, 
men det gick inte. Det blev bara värre.”

Karin blev inlagd 
på psykiatriska 
kliniken vid Skånes 
universitetssjukhus på 
Baravägen i Lund. Efter 
utskrivningen är hon 
sedan 4 år medlem i 
Fontänhuset. ”Jag är 
här mer eller mindre 
dagligen. Jag har aldrig 
upplevt en liknande 
fantastisk gemenskap. 
Jag kan inte bara sitta 
hemma. Jag måste hålla 
mig aktiv.”

Karin har provat på olika sysselsättningar de 
senaste åren. Hon har varit volontär på Individuell 
Människohjälp (IM) och på Världsbutiken Klotet i Lund. 
Planerar hon att återvända till läkaryrket? ”Nej, jag 
skulle inte fungera. Dessutom går jag i pension nästa år.” 

Fontänhuset är en internationell verksamhet som 
grundades i USA. Det finns numera i de flesta av 
Sveriges största städer. Avdelningen i Lund har 300 
medlemmar. ”Varje dag är runt 50 av oss i huset.”, 
berättar Karin.  Huset har 13 anställda, de flesta 
socionomer, några jurister. Kärnan i verksamheten är 
volontärerna. 

Vi bjuds på en rundvandring.  Huset och verksamheten 
är större än vi trodde. Flera samlingsrum, ett välutrustat 
kök, ett café, en redaktion som jobbar med föreningens 
tidning. Vi får som observatörer delta i ett möte där 

jurister och socionomer 
guidar människor som 
är på väg att återhämta 
sig och åter få grepp 
om livsnödvändiga 
färdigheter i juridik och 
ekonomi. En sådan sak 
som att ordna en bostad 
kan tyckas enkelt för de 
flesta av oss, men det är 
det helt klart inte för alla.
Föreningen har flera 
program. Ett för friskvård 
och träning, något som 
känns naturligt eftersom 
psykisk och fysisk hälsa Karin Sjöbring. Foto: Petter Ellgård Marie i köket. Foto: Petter Ellgård

Text: Fredrik Danelius

Lunds Fontänhus

Foto: Petter Ellgård
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är nära förknippade. Programmet Prisma som arbetar 
med mångfalds- och HBTQ-frågor. ”Vi är ett hus med 
nolltolerans när det gäller förtal om sexualitet och kön” 
skriver Huset på sin webbsida. Ett socialt program med 
parollen ”Ingen ska behöva sitta ensam på julafton eller 
bli ofirad på sin födelsedag”. En kulturgrupp med en 
bokcirkel.

Tony Forkner är redaktör för föreningens tidning 
Fontänbladet, en tidning som getts ut sedan 2011, 
senast 2017 kvartalsvis. Tony är medlem i Fontänhuset 
sedan 2013 och strålar av entusiasm där han sitter och 
redigerar kommande nummer av tidningen. ”Detta är 
ett suveränt alternativ till 
att sitta hemma och må 
dåligt”.

Vi träffar Ola. Han är 41 
år, yrkesutbildad målare, 
men har varit borta 
från arbetslivet under 
många år på grund av 
psykisk ohälsa. Han 
möter oss med ett stort 
leende. ”Jag har fått 
ett jobb!” Ola har fått 
hjälp och kraft genom 
Exa(k)t, ett program 
som Fontänhuset 
driver i samarbete med 
Arbetsförmedlingen, 
rehabiliteringsorganisationen Finsam och Lunds 
kommun för sådana som honom, människor som blivit 
arbetslösa efter psykisk ohälsa men som söker sig 
tillbaka till arbetslivet.

Liksom Karin var Ola en 
tid inlagd på psykiatriska 
kliniken på Baravägen. 
Efter utskrivningen 
har han fått stöd på 
Fontänhuset och hjälp 
med utbildning. Den 
före detta målaren är nu 
utbildad undersköterska. 
Han har fått jobb inom 
äldreomsorgen.

Lund är en studentstad. 
Vi som har pluggat här 
vet vad tentaångest 
är. Fontänhuset har ett 
särskilt program för hjälp 
här. Anne Schildt, jurist 
och handledare, stöttar studenterna.

För många med psykisk ohälsa är praktiskt arbete väl 
så nyttigt som medicin och terapi. På Fontänhusets 

baksida finns en trädgård där medlemmarna odlar och 
där grönskan nu spirar efter den långa vintern.

Journalisten, musikern och medarbetaren i OIKURIREN 
Jonas Bredford är också en flitig gäst på Fontänhuset. 
Han slår sig ner vid vårt bord på caféet. Jonas är 
ordförande i Lundaavdelningen av Riksförbundet för 
Social och Mental Hälsa (RSMH), en förening som har 
ett nära samarbete med Fontänhuset. Jonas leder en 
musikcirkel. ”Sång och musik är bästa botemedlet 
mot psykisk ohälsa, det visar forskning.”, säger han 
entusiastiskt.

Fontänhuset och RSMH 
har delvis överlappande 
verksamheter, men 
det finns skillnader, 
berättar Jonas. ”Vi har 
ett tyngre klientel på 
RSMH. Ett tag kallades 
vi för en fritidsgård 
för knarkare. Med viss 
rätt. Men det har blivit 
bättre”, reflekterar han. 
På Fontänhuset tillhör 
aktiva drogmissbrukare 
inte målgruppen.

Psykiatrin på Baravägen, 
RSMH på Dalbyvägen, 
Studenthälsan på 

Paradisgatan och Fontänhuset på Kävlingevägen 
kompletterar varandra med hjälp för dem som drabbas 
av psykisk ohälsa i staden. ”Där vården inte räcker till, 
där tar vi över.”, sammanfattar Jonas.

Ola är på väg tillbaks till arbetslivet.
Foto: Petter Ellgård

Från vänster till höger: verksamhetschef Matilda Espmarker, handledare Anna Esp-
marker och Anne Schildt, projektledare för Exa(k)t. Foto: Petter Ellgård

Matsal, café och allrum. Foto: Petter Ellgård

Fontänhusets hemsida hittar du på följande adress:

http://lundsfontanhus.se
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Björn Roslund är läkare, barn- och 
vuxenpsykiater och arbetar numera i 
Köpenhamn. Sedan många år driver han 

också parallellt ADHD-kliniken NeoCog i Malmö. 
Han är en flitigt anlitad föreläsare om sin specialitet, 

ADHD, och kallas ibland skämtsamt ADHD-doktorn. 
Nyligen publicerade han boken “Haja ADHD!” (Natur 
& Kultur förlag, 2018). Vi bad honom berätta om sitt 
arbete och sin nya bok.

Text: Björn Roslund
Foto: privat

ADHD-doktorn
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Som barn- och vuxenpsykiater har jag under mer än 20 
år entusiasmerats, ryckts med och berörts av personer 
med ADHD i alla åldrar. Trots att ADHD är så starkt 
kopplat till så många, vissa faktiskt direkt livshotande, 
risker har diagnosen detta till trots sannolikt psykiatrins 
bästa prognos. Det kan gå väldigt bra för personer med 
ADHD. Eller riktigt illa. Ju tidigare diagnosen ställs desto 
bättre är prognosen.
Jag har genom åren på ett högst upplyftande sätt följt 
många av mina patienter från förtvivlan till framgång. 
Det talas ofta om hur det är vid ADHD i media nu, men 
ganska sällan om varför. I boken djupdyker jag i hur 
ADHD kan förstås utifrån ny spännande forskning.

Genom metaforer och liknelser ger jag en mera 
upplevelsebaserad insikt i hur det är att ha, och att 
leva med eller att vara kring en person med ADHD. Jag 
berättar om hur ”hjärnans skärmsläckare” (default mode 
network) har en av huvudrollerna i 
den nya förståelsen för vad ADHD 
egentligen är. Det psykedeliska 
dagdrömmeriet som ständigt 
pågår här formar bilden av ”jaget” 
och målar bilderna av alla våra 
alternativa möjliga framtider.

Jag berättar om hur oförmågan 
att redan i förväg njuta framtida 
segrar, för att på så sätt skapa 
motivation att uthärda det som just 
nu känns så tråkigt, kommer att 
innebära ständigt avbrutna projekt 
av alla de slag. I allt från studier 
och krånglande kärleksrelationer 
till aldrig färdiga låtar. Och hur den 
ständiga längtan efter att få känna 
något starkt lätt leder personer 
med ADHD i tveklöst direkt farliga 
riktningar.

Jag förklarar hur avvikelserna vid 
ADHD i hjärnans styrfunktioner – de 
exekutiva funktionerna – skapar ett 
ständigt inre sabotage som hindrar individen från att 
prestera på sin egen egentligt högsta nivå. Och om 
hur ADHD-läkemedel påverkar det sätt på vilket olika 
regioner i hjärnan ”spelar ihop” i nätverk, som om de 
vore olika rock- eller jazzband.

Vilka är de vanligaste fördomarna om ADHD?

Oj, de är många! Att ADHD egentligen inte finns. 
Att om det finns så är det egentligen bara tecken 
på slöhet eller allmän viljesvaghet. Alternativ: Att 
ADHD huvudsakligen är en ”superkraft” eller bara 
en lätt variation av personligheten som, om den 
ändå skulle ställa till problem, helt går att åtgärda 
med attitydförändringar hos samhället. Att det är 

föräldrarnas fel. Att lärare som tror sig känna igen ADHD 
egentligen bara är slöa och försöker slippa undan sitt 
ansvar. Att ADHD bara finns hos barn. Att ADHD bara 
har med hur man klarar skolan att göra. Att mediciner 
inte fungerar. Och om dom på något sätt ändå 
”fungerar” egentligen bara gör personer till själlösa 
robotar.

Det sägs ibland att högpresterande personer ofta har 
ADHD. Stämmer det enligt din erfarenhet?

Jag har haft väldigt många mycket begåvade och 
framgångsrika patienter med ADHD. ADHD har inte 
med låg intelligens att göra. Det icke-linjära sätt som 
många personer med ADHD tänker på kan ge upphov 
till ovanliga och unika idéer, men utan någon yttre 
person – en kompenserande sidekick – som hjälper till 
att styra upp dessa stannar de ofta vid just idéer.

Viss forskning har funnit en koppling 
mellan ADHD och kreativitet, men 
sambandet är svagare än många 
önskat. Många mycket begåvade 
personer med ADHD kan nå långt 
trots att de har ADHD. Inte på 
grund av den, utan för att de har en 
optimalt stödjande och hållande 
strukturerad omgivning. Speciellt 
om de också får rätt behandling 
med förutom läkemedel också 
psykologisk behandling med KBT, 
och personliga anpassningar och 
smarta hjälpmedel.
Det finns däremot många och 
allvarliga biverkningar av oupptäckt 
och obehandlad ADHD – som kan 
försvåra eller stoppa också den mest 
begåvade.

Vissa säger att ADHD, Aspergers och 
liknande är pop-diagnoser utan 
vetenskaplig grund. Din syn på detta?

På Freuds tid hade vi hysteri, på 80-talet borderline – så 
nu har vi ADHD. Eller? Diagnossystem ändrar sig över 
tid. De diagnoser vi använder nu kommer med tiden 
sannolikt att te sig som primitiva. Men nej, ADHD och 
autism är i högsta grad giltiga diagnoser som är tungt 
underbyggda med forskning. Just ADHD har, dessutom, 
rätt behandlad psykiatrins bästa prognos.

Bara för att en diagnos kommer i särskilt fokus under en 
tidsperiod innebär det förstås inte automatiskt att den 
nu mindre sannolikt än tidigare borde finnas. ADHD har 
varit underdiagnostiserat länge. Att det nu läggs fokus 
på diagnosen är utmärkt och möjliggör att mycket 
lidande både hos individen och för omgivningen kan 
undvikas.

Haja adhd av Björn Roslund. Foto: Förlaget Natur 
& Kultur
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Författaren är 18 år och pluggar på tredje året 
på Bryggeriets gymnasium i Lund, det estetiska 
programmet med inriktning mot skateboardåkning 
som är hennes stora hobby. Hon lever med ADHD.

Så länge jag tar min medicin så påverkas jag 
inte så mycket. Men så fort jag glömmer att ta 
den på morgonen eller vid lunch så är det som 

att jag balanserar på en tunn lina. Ett steg fel och 
allt rasar.

Jag kan bli arg, förtvivlad eller tappa motivationen 
för allt. När det händer kan jag inte kontrollera vad 
jag säger till folk och säger saker jag inte menar. 
Taskiga saker om folk jag älskar. Förutom alla extrema 
humörsvängningar är min “lycko-hormon” låg vilket gör 
det svårt att känna glädje. Det gör att jag isolerar mig 
och känner mig ensam på samma gång.

Det som är mest jobbigt och som inte ens medicin kan 
påverka är alla intryck. Allt runt omkring som händer; 
jag måste ha koll på allt. Jag kan inte sitta och fokusera 
på en person som pratar för måste ha koll på ALLT och 
ALLA runt mig. Detta gör såklart att jag blir extremt 
trött.

Efter att ha tagit tåget till skolan, varit i skolan och tagit 
tåget hem igen är jag både trött och hungrig. Jag orkar 
knappt stå på benen efter en dag med tusen miljoner 
intryck. Saker jag egentligen inte alls behövt hålla koll 
på eller bry mig om, men som jag ändå gör.
Du frågar mig om ADHD är – som vissa hävdar – mer en 
tillgång än en börda. Folk som säger detta har jag svårt 
att tro på har ADHD själva.

Det finns absolut positiva saker med ADHD som 
stärker mig. Till exempel att jag vågar mer saker för 
mitt konsekvenstänk är sämre (inget illa menat), att 
jag kan lägga 100 timmar på något jag brinner för och 
att verkligen kunna älska något eftersom mina känslor 
är starkare än andras. Men dessa positiva sidor som 
gör mig stark i vardagen är inget i jämförelse med alla 
negativa saker.

Min kärlekskänsla är stark men det är alla andra känslor 
också. Mitt konsekvenstänk gör att jag utsätter mig 

själv för risker som kan sluta med att jag gör mig illa, 
och de där 100 timmarna jag lade på det jag verkligen 
brinner för, var tid jag borde ha lagt på skolarbete och 
att gå på kalas hos min släkting. Men jag förstår inte 
varför jag skulle göra något som är tråkigt när jag vill 
göra något som är roligt. Precis som att när något blir 
svårt och samtidigt är tråkigt så klarar inte hjärnan av 
det.

Jag blir arg och kan inte fortsätta arbeta. Är det en 
styrka? Att så fort något är tråkigt och svårt totalt 
hamna i lås och inte klara av att ens se på uppgiften. 
Eller att hamna i konflikt med allt och alla för att 
“de är ju idioter, jag har inte gjort något”, medan i 
själva verket är det du som inte förstår dig på dina 
klasskamrater och de förstår inte sig på dig. Men de är 
ju tråkiga personer och konflikter är svårt så nu hatar 
du dem i stället för att hantera det “som en vanlig”. 
ADHD är ingen styrka. Det är ett rent helv--e att leva 
med.

Får och tar jag medicin? Ja! Jag tar rätt mycket medicin 
för att inte medicinen ska hinna gå ur helt. Men detta 
gör också att jag måste ta sömnmedicin för att kunna 
sova. Medicinen gör det svårt att slappna av och också 
äta. Jag känner dock en som gjort meditation för sin 
ADHD. Så alla fungerar olika och har olika metoder för 
att hantera ADHD:n.
 
Ännu är jag är ung men jag kommer att fortsätta att 
leva med min åkomma också i vuxen ålder. Jag tror 
att jag kommer förstå mig på den allt mera. Så länge 
som jag lever i en miljö som jag själv vet att jag mår 
bra i kring människor jag trivs med så kommer det inte 
finnas så många problem tror jag.

Jag är trots allt en människa och inte en diagnos, vilket 
gör att så länge jag lär känner mig själv och lever efter 
vad som är bra för just mig, så kommer min diagnos 
hålla låg profil, så att säga. Kanske kan jag sluta med 
min medicin när jag blir äldre och mognat ännu mer.
Eller inte. Vilket som så ska jag bara ta hand om mig 
själv. Jag utvecklas hela tiden och lär mig hantera nya 
känslor och så vidare. Så om 30 år borde jag ju vara 
expert på att hantera mina känslor.

Text: Minna Milo Holm-Khakar
Foto: privatMitt liv med 

ADHD
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Behandlas psykisk ohälsa bäst genom 
medicinering eller psykoterapi? Detta är en 
diskussion som pågått i mer än hundra år. 

Pionjärer som Sigmund Freud och den svenske 
Nobelpristagaren i fysiologi eller medicin Arvid 
Carlsson, upphovsmannen till det som senare 
kom att utvecklas till det så kallade lyckopillret, 
mest känt under varumärket Prozac, är några av 
förgrundsfigurerna här.

2008 publicerade Dagens Nyheter-journalisten och 
författaren Ingrid Carlberg sin bok Pillret (Norstedts 
förlag), ett fascinerande stycke nutidshistoria där vi 
får följa diskussionens kantringar fram och tillbaka, 
närmast i deckarform. Boken nominerades till 
Augustpriset för bästa fackbok. Tio år har gått sedan 
dess. Jag ställde några frågor till författaren.
 
Hur kom du på idén att 
skriva Pillret?

Jag hade skrivit ett långt 
reportage i Dagens 
Nyheter om en kvinna 
som felbehandlades med 
antidepressiva läkemedel 
och där också vävt in 
en del om läkemedlens 
historia. Reportaget väckte 
stor uppmärksamhet, 
flera bokförlag hörde av 
sig. Den bok jag sedan 
skrev blev ändå något 
helt annat än vad jag 
tänkt från början. Jag 
insåg att varken historien 
om de antidepressiva eller den polariserade striden 
om dem gick att förstå utan att man skrev storyn om 
motsättningarna mellan biologer och freudianer i 
psykiatrin.

Tio år senare, hur upplever du att trenderna har gått när 
det gäller piller eller prat?
 
Redan mot slutet av min research kände jag att det 
mest infekterade ställningskriget började gå mot sitt 
slut. I dag finns en helt annan ömsesidig förståelse 

och varken piller- eller pratförespråkare brukar 
normalt göra anspråk med att sitta inne med den enda 
sanningen, enda behandlingsmetoden. Man har landat 
i en större samsyn, vilket har en del att göra med att 
läkemedelsföretagen har skruvat ned sin aktivitet då de 
stora patenten har gått ut.
 
Har du skrivit om ämnet efter boken? I så fall vilka artiklar 
eller dylikt?
 
Jag har nog skrivit ett par artiklar, men inte mycket mer. 
För något år sedan skrev jag också en större rapport 
för Socialstyrelsen om ADHD-diagnosens historia, som 
ger en bild av striderna som förekommit kring den 
diagnosen genom historien.

Det hävdas ofta i media att psykisk ohälsa ökar, särskilt 
bland unga tjejer. Delar du den uppfattningen? Vad beror 
det i så fall på?
 
Det varken kan jag eller ska jag ha någon uppfattning 
om. Mycket har ändrats sedan 2008, då min bok 
publicerades.

Text: Fredrik DaneliusPiller eller prat?
Ingrid Carlberg 10 år senare

Ingrid Carlberg 2012. Foto: Bengt Oberger - Eget arbete, CC BY-SA 3.0, https://com-
mons.wikimedia.org/w/index.php?curid=21860268

Pillret av Ingrid Carlberg.
Foto: Norstedts förlag
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Artikelförfattaren är 60 år, frilansjournalist och 
Marathonlöpare, växelvis beroende i Lund och Berlin.

I 35 år led jag av grava 
sömnproblem. Det var inte 
små besvär. Nej, jag sov 

för lite, hela tiden. Oerhörda 
insomningsproblem. Jag sov 
så lätt att en katt som gick hos 
grannen kunde väcka mig.

Efter en lång tid, av att med 
framgång ha bearbetat en 
morgonångest och depression, 
så återstod enbart sömnen som 
problematisk. Jag åt allehanda 
sömntabletter, drack örtte, 
vädrade mitt sovrum och gick upp 
samma tid på morgonen men 
efter att ha prövat allt vad sakkunskapen säger om 
sömnproblem fungerade ingenting. Hjälplöst växlades 
sömntabletter, av olika art och styrka.  

En natt, när sömntabletterna inte tycktes verka, tog 
jag dem inte en utan tre gånger. Imovane gav mig vid 
överdosering i det närmaste en psykotisk upplevelse 
av vilken jag bara minns brottstycken  - tre dagar som 
försvann. Det är två år sedan som jag, avskräckt av 
förgiftningen, slutade helt med alla sömntabletter.

Nåden, som fick mig att läka, var mitt livs värsta 
depression. Det var i efterdyningarna till min mors död, 
en jobbig kärleksseparation, samt ett jobbmisslyckande. 
Jag kände jag mig helt övergiven och så utan hopp att 
varje dag enbart var en dag av sorg, ett steg närmare 
döden, timme för timme.

 Av någon okänd anledning smet jag inte undan, Smet 
inte in i kroniskt tittande på tv-serier dygnet runt för att 
leva i ett skenliv, eller i schackspelande online dygnet 
runt, och inte supande eller tabletter, utan den hela den 
massiva tyngden av depressionen verkade i min själ och 
min kropp. Inte ny relation till tröst.

Att i vecka efter vecka ha självmordstankar, ibland 
flera gånger om dagen, var bra. Jag blev efter ett par 
månader rädd nog att fundera på att lägga in mig i 
psykiatrin. Jag började bli osäker på om jag kunde hålla 
mitt löfte till mina barn att inte begå självmord.

Jag uthärdade. Jag uthärdade en erfarenhet som inte 
riktigt låter sig formuleras i språket, som handlar om en 
total övergivenhet och utsatthet, en brist på hopp, och 

en känsla just av otillräcklighet, 
detta under flera månader.

Allt i livet har sitt pris. Jag är mycket 
tacksam för depressionen jag 
överlevde. Den var det värsta och 
djupaste av alla depressioner, i 
klass med vad jag kände som tre 
månaders spädbarn när min mor 
lämnade mig, förmodar jag. 

Det livshotande tillståndet av 
övergivenhet, det uthärdade jag. 
Jag upplevde det med en större 
tyngd än någonsin. Det gick, som 
alla depressioner i stort sett gör, 

över. Men därmed fick jag, märkligt nog, den djupaste 
innersta förstärkningen jag någonsin fått, av min 
förmåga till självtillit. Jag hade uthärdat. Jag ville leva, 
även när det är som jävligast. 

Efteråt började jag sova, så bra som jag inte hade gjort 
på 35 år. Det tog ett slag innan jag märkte det själv. 
Men jag klarade av att somna in allt snabbare. Och efter 
några veckor, så sov jag i snitt 7,5 till 8,5 timmar per 
dygn.  

Vad hade hänt då, det som för 35 år sedan som 
startade mina sömnsvårigheter? Jo, just det, den mest 
chockartade separation – och djupaste, som jag dittills 
känt. Och den ledde till – just insomningssvårigheterna 
– som egentligen var kanske den primära 
källan till mina andra svårigheter, med ångest, 
koncentrationssvårigheter och humörsvängningar.

Nu, lite snopet sent i livet är jag stabilare än någonsin, 
och märker för varje vecka som går, hur allt fungerar så 
mycket bättre än när jag var utmattad, som jag tidigare 
var, av att ha bara 5.5 - 6 timmars sömn i snitt veckor 
och månader i sträck. 

Nu, sover jag lugnt som ett barn, och djupt. Vägen 
dit gick inte via sömntabletter eller mixtrande med 
signalsubstanser, utan via självkännedom hjälpt av 
tjugo års terapi och framför allt ett egenarbete – som 
alla har att göra så gott de kan – av att uthärda livet, och 
sig själv, så gott det går, utan bedövning.  

Text: Andreas Altermann

Efter 35 år konfronterades Andreas Altermann med de innersta 
monstren. Först då släppte insomningsvårigheterna. Foto: selfie
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Legendarisk journalist. Hans recept på chili är en 
favorit hos varje matälskare. Gör ett besök på
http://www.hornfeldt.se/chili och prova själv.

“I remember when, I remember, I remember 
when I lost my mind. There was something 
so pleasant about that place. Even your 

emotions have an echo in so much space”

Den här berättelsen handlar om moderna teorier om 
hur hjärnan fungerar, den tar upp några intressanta 
begrepp inom neurovetenskapen och en fullständigt 
häpnande slutsats från en tysk professor, men den 
börjar med min korta historia som mentalsjuk.

Jag levde med en kvinna som var övertygad om att jag 
var galen. Hon sa det hela tiden. Och hon ville att jag 
skulle ta något så att jag blev en tam man, en sådan 
som hennes väninnor hade som alla gick på någonting 
så att de fogade sig och gick och la sig i korgen när de 
blev tillsagda.

Jag sa att om det var så hon kände hade hon valt fel, då 
skulle hon ha någon annan än mig. Men efter ett tag 
började jag fundera. Det är ju en del av sjukdomsbilden 
att man själv inte är medveten om att man är galen, så 
jag kunde inte bara vifta bort det själv. Tänk om hon 
hade rätt.

Och jag älskade henne och på något konstigt sätt tyckte 
jag att jag kanske var skyldig henne ett expertutlåtande 
i alla fall så jag gick till min husläkare och sa som det var, 
hela scenariot med kvinnan som jag älskade och som 
insisterade på mental ohälsa.

”Slår du henne?” frågade han.

”Nej för helvete!”

”Hur länge har du haft ditt nuvarande jobb?”

”Snart 10 år”

Han ställde nog en tredje fråga också, men den minns 
jag inte. Sedan slog han fast att jag med största 
sannolikhet var helt frisk. Då sa jag att det kan jag ju 
bara inte gå tillbaka och berätta för henne. 

”Har du inget harmlöst du kan skriva ut åt mig som jag 
kan ta. Typ att jag låtsas att jag är mentalsjuk och du 
låtsas att du medicinerar mig. Det är viktigt för henne!”

”Hör du inte själv hur det där låter?”

Jo, det gjorde jag ju. Så jag gick tillbaka och berättade 
hela historien för henne precis så som jag beskrivit den 
här och hon sa 

”Jag hör att du uppenbarligen inte tagit det här på 
tillräckligt allvar”.

En vecka senare kastade hon ut mig. Ibland är det så. 
Livet, en historia med tvära kast.

Ungefär samtidigt som det här hände var vi några som 
jobbade på ett bra sätt att visa fotboll i mobiltelefoner. 
För att kunna göra det krävdes en djupdykning i en 
massa olika tekniker för att komprimera video. Det 
program som gör det heter en CODEC, du matar 
in en videoström, CODECen förminskar den och i 
andra änden sitter en annan CODEC som packar upp 

Text: Erik Hörnfeldt

Erik Hörnfeldt. Foto: privat



dataströmmen till en video det går att titta på. Tricket 
är att göra dataströmmen mellan de båda CODECarna 
så liten som möjlig utan att förlora för mycket kvalitet 
i den video som visas. Det finns en väldig massa tricks 
involverade, men i princip är det så att programvaran i 
CODECen bestämmer vad som är viktigt för att du ska 
se vad som händer och plockar bort resten. 

Det betyder att den fungerar på ett sätt när du tittar på 
en nyhetsuppläsare eller naturfilm men på helt andra 
sätt vid snabba händelser som ishockey eller fotboll. 
Och när du börjar skruva ner bandbredden i processen 
händer konstiga saker. Någon på läktaren viftar med 
en stor flagga och 
CODECen bestämmer 
sig för att eftersom den 
är större än fotbollen 
så är den viktigare och 
plötsligt försvinner 
fotbollen från gräset.

Precis så fungerar 
en hjärna, tror man 
numera. Varje sekund 
väller det in miljarder 
sinnesintryck i den 
stackars gråa klumpen 
i huvudet. För att 
överleva måste den hitta 
en metodik för att skapa 
ordning och struktur.

Lösningen är att vi inte 
upplever verkligheten 
utan en virtualiserad bild 
av verkligheten. Vi ser 
det hjärnan bestämmer 
att vi behöver se, 
och vi ser det någon 
millisekund efter att det 
verkligen hänt.

Studerar man 
nervaktivitet är det här 
väldigt uppenbart. Du 
slår knät i bordskanten 
och det går en massa 
signaler från knät upp 
till hjärnan som talar 
om att du slagit dig. Men samtidigt går det minst lika 
många impulser åt andra hållet där hjärnan talar om för 
kroppen vad det är den upplever och var bordskanten 
befinner sig i förhållande till knät och det här för oss till 
det första av de begrepp vi ska diskutera – feedback.
 
Feedback var länge ett kuriöst fenomen. Numera ser 
man det överallt och det finns dom som hävdar att 
liv i sig är feedback i positiva och negativa loopar. 

Positiv feedback är gradvisa korrigeringar som leder till 
balans, typ när du står på ett ben. Negativ feedback är 
motsatsen, allt häftigare korrigeringar som leder till att 
du till sist tappar kontrollen, typ en sladd när det är halt.

Man kan tro att positiv feedback är bra och negativ 
feedback dålig, men riktigt så enkelt är det inte. Negativ 
feedback är troligen centralt för inlärning, till exempel.
Så här fungerar det: När du är vaken rör du dig som i ett 
datorspel. Du ser inte verkligheten med dess miljarder 
beståndsdelar utan en förenklad bild av verkligheten 
som är det din hjärna bestämt att du behöver se. Och 
hela tiden justeras bilden. Men den är ändå bara just 

det, en bild.

Det behövs inte så 
mycket för att bilden ska 
bli sämre och hjärnan 
ska börja ta dåliga 
beslut. Det räcker att 
du är lite trött eller har 
tagit ett glas för att felen 
ska bli ganska allvarliga, 
typ att du aldrig såg 
cyklisten som kom från 
vänster.

Dåligt omdöme 
kommer snabbt. Håll 
dig vaken tillräckligt 
länge och din bild av 
verkligheten kommer 
att bli totalt otillförlitlig. 
Sedan kommer 
vanföreställningar, 
du hör och ser säker 
som inte finns. Till slut 
påverkas även kroppens 
grundläggande 
funktioner.

Grattis, du har just blivit 
dödad av för mycket 
balans i tillvaron. Så du 
behöver din sömn, men 
inte för att hjärnan är 
trött och behöver vila.

Tvärtom, när man 
började mäta nervaktivitet på människor upptäckte 
man att en veritabel storm bryter ut i huvudet när 
man somnar. Det är nu hjärnan kalibrerar om sin 
virtualiserade bild av verkligheten mot verkligt utfall, 
justerar, uppdaterar och uppgraderar sin inbyggda 
regelmotor.

Det är nu negativa feedbackloopar arbetar för fullt 
och det är nödvändigt att de får göra det. Om du inte 

Hörnfeldt med dotter. Foto: privat
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sover tillräckligt får hjärnan aldrig chansen att fixa 
alla sina små felslut, typ att flaggan var viktigare än 
bollen. Då kommer skillnaderna mellan hjärnans bild av 
verkligheten och den faktiska verkligheten att växa sig 
för stora.

Det här förklarar också varför det är så enkelt att 
lura hjärnan. Alla trollkarlar vet det, och det finns 
experiment där man byter ut ena parten i ett samtal 
utan att motparten märker det, eller får de flesta 
åskådarna att missa att en man i gorillakostym går 
genom rummet. Hjärnan gör helt enkelt inte ett särskilt 
bra jobb när den ska hålla ordning på verkligheten.
Samma gäller för ett antal fenomen som förr 
betraktades som övernaturliga, fantomlemmar, utanför 
kroppen-upplevelser, spöken och spök-röster. Det har 
visat sig att det är relativt enkelt att återskapa dem i 
labbmiljö, bara man vet hur man ska hacka hjärnan.

Det finns en tysk professor 
i filosofi/neurovetenskap/
kognition och etik som 
heter Thomas Metzinger 
som har tagit det här till 
sin logiska slutpunkt. 
I sin ”Being No One” 
argumenterar han för att 
själva jaget är en illusion 
precis som hjärnans bild av 
verkligheten och han säger 
att ingen någonsin har haft 
ett ”jag”. Vad som existerar 
är ett emergent fenomen, 
inte ett spöke som 
verkligen bor i maskinen.
Jag är inte säker på att jag 
begriper ens hälften av 
hans resonemang, men han 
beskriver det vi uppfattar 
som ett ”medvetet jag” 
som en konsekvens av 
att hjärnan skapat en bild 
av sin egen verklighet. 
Den bilden fungerar helt 
enkelt bättre om den 
också innehåller någon 
som sitter i förarsätet i den. Så därför tror vi det. Vårt 
undermedvetna skulle göra ett betydligt bättre jobb 
om det fick chansen att sköta allt på egen hand utan en 
masa ego-processer som blandade sig i.

Emergens är det andra begreppet jag vill ta upp. Det 
är tanken att komplexa system kan uppstå ur till synes 
enkla underliggande regler. Precis som feedback 
ansågs det ovanligt, nu hittar man det överallt där man 
tittar, från zebrans mönster, leoparden fläckar till en 
natur som är full av gyllene snitt, normalfördelningar, 
Fibonacciserier och fraktaler. Matematiken finns inte i 

någon underliggande kod eller genetik. Det är bara så 
livet organiserar sig om det får hållas.

Och det är ungefär här i berättelsen min vän 
kosmologen kommer springande och berättar 
att han hittat ett intressant paper på ArXiv om 
geometrogenesis. Det är det ögonblick i kosmos 
historia, en liten stund efter The Big Bang när allt lugnat 
ner sig så mycket att det för första gången går att 
observera enskilda objekt och då uppstår geometrin. 
När du för första gången kan observera två föremål 
kan du också mäta avståndet mellan dem. Det vill säga 
geometri är emergent, hela den fysiska världen vi kan 
se och mäta är en konsekvens av något underliggande.

Alltihop är lite likt Platons grotta, eller hur.  Vi ser bara 
skuggorna av det som utspelar sig i en obegriplig 
verklighet utanför. Stäng då ner den här mentala VR-
studion med sitt påhittade jag ock vad får vi?

Begreppet bikameralism 
lanserades på 70-talet. 
Det var populärt en liten 
stund. Någon skrev en bok 
som blev en bästsäljare 
och sedan glömdes det 
bort tills alldeles nyss. I ett 
bikameralt medvetande 
har du två hjärnhalvor där 
den ena sköter en massa 
löpande processer som 
andas, äta, para sig och där 
den andra agerar Guds Röst 
och ger befallningar som 
den första lyder. Typ ”Build 
it and they will come”. 

Det bikamerala 
medvetandet är oförmöget 
till ego-saker som att 
reflektera över sina 
handlingar, ångra sig, 
fundera vem jag är eller 
tänka abstrakt och en 
sådan människa påminner 
väldigt mycket om de 

personer vi möter i gamla grekiska texter. De agerar 
och de har Gudarna bland sig, lyder deras order eller 
inte. Och konstaterar den moderna neuroforskaren, det 
bikamerala tillståndet påminner väldigt mycket om vad 
en schizofren person upplever.

Och en gång, för inte så länge sedan, innan vi 
utvecklade skrivet språk med abstrakta modeller, var 
bikameralism det normala tillståndet. Då var vi alla 
schizofrena. Visst är det intressant? Vi borde prata mera 
om de här sakerna.

Det har sina sidor att bli far på gamla dar. Foto: privat



20

Vi ses i nästa nummer!


