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Abstract 

Roger Qvarsell, Order and Treatment: Psychiatry and the Care and Treatment 
of the Mentally III i n Sweden during the first half of the 19th Century. (Swedish 
text with a summary in English) Umeå 1982. (The Department of the History of 
Science and Ideas of the University of Umeå). 

Acta universitatis umensis. Umeå studies in the Humanities 46. ISBN 91-7174-
097-X. 
Distribution: Almqvist 8c Wiksell International, Box 62, S-101 20 Stockholm, 
Sweden. 

During the first half of the 19th century institutions for the treatment of the 
insane were established throughout Europe and North America. These institu
tions were generally the result of government initiative and were founded on a 
belief that existed in the new psychiatric theories of treatment. 

Psychiatry was, at this time, an embryonic science, in which great conflict 
existed between different theoretical schools of thought, but in which a remark
able concensus existed regarding methods of treatment. Treatment was based on 
a view of the nature of man inspired by the philosophy of the Enlightenment, 
in which up-bringing was considered to be able to affect a person's entire charac
ter. 

In 1823, the Swedish Riksdag voted in favour of the etablishment of treat
ment hospitals. The background to this decision was the belief that it should be 
possible to diminish the costs of caring for the poor if mental illness could be 
treated. However, fears of a general increase in social unrest and philanthropic 
motives seem also to have been important factors. Sweden's first hospital for the 
treatment of the insane was established in Vadstena in 1826. Georg Engström 
(1 795-1 855) became the country's first full-time asylum doctor. 

Georg Engström was well-read in German, French and English psychiatric 
literature, but never himself formulated any psychiatric theory, neither did he 
write any articles of a principiai nature. His psychiatric activities may, however, 
be followed in his comprehensive medical journals and regular official reports. 
Engström saw the roots of mental illness in the existence of a surplus, a shortage, 
or an inbalance in the energy of the psyche. The cause of illness lay in the 
patients manner of living and, Engström stressed, in the importance of intense 
feelings and passions. The essence of treatment lay in the patient's being kept 
occupied and in his manner of living. Most of the recommendations for methods 
of treatment contained in the literature were tried out, a number of which — 
for example, being spun in a revolving chair — were quickly abandoned. 

The development of psychiatry and of the care and treatment of the mentally 
ill during the first half of the 19th century can be seen as a sign of the fact that 
science itself was developing and becoming paradigmatic. However, it is also 
possible the view developments from the perspective of the ideology of treat
ment and to focus on the way in which the philosophy of treatment and its 
concomitent optimism spread and reformed the old asylum system. Finally, 
it is also possible to observe developments from a pedagogical perspective, 
stressing the state's desire for control and order in a situation in which there 
were fears of an increasing social unrest. 

Keywords: The history of psychiatry, the history of the mental hospital, 
19th century Sweden, Vadstena, Georg Engström (1795-1855). 
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FÖRORD 

Kring 1860 genomfördes flera stora förändringar inom psykiatrin 
och sinnessjukvården i Sverige. En ny sinnessjukvårdsstadga stad
fästes, psykiatrin blev en etablerad disciplin vid de medicinska läro
anstalterna och flera nya sjukhus togs i bruk. 

När jag påbörjade mitt avhandlingsarbete hade jag för avsikt att 
skildra de idéhistoriskt intressanta inslagen i den halvsekellånga för
historien till dessa händelser, men under arbetets gång har det visat 
sig nödvändigt att begränsa ämnet. Jag har valt att ge en detaljerad 
skildring av förhållandena vid Vadstena hospital och läkaren Georg 
Engström, den förste heltidsanställde sinnessjukhusläkaren i landet. 
Det andra stora hospitalet vid den här tiden, Danviken och dess 
läkare, de kommittéer som arbetade vid seklets mitt och den offent
liga debatten om sinnessjukvården har dessvärre endast kunnat skild
ras helt rapsodiskt. Bakgrunden till detta val ligger i första hand i det 
förhållandet att ett unikt källmaterial kan belysa verksamheten vid 
Vadstena hospital, men också att den idéhistoriska forskningen sällan 
uppmärksammat de praktiskt verksamma yrkesmän som arbetade i 
vetenskapens tjänst långt ifrån universitetens katedrar och huvud
stadens offentliga liv. 

Jag vill här gärna passa på tillfället att tacka mina handledare, 
professorerna Gunnar Eriksson och Ronny Ambjörnsson, för all 
hjälp, uppmuntran och kritik under de år jag arbetat med avhand
lingen. Ett tack även till mina seminariekamrater och vänner som vid 
oräkneliga tillfällen visat det intresse för arbetet som är avhandlings-
författandets drivkraft. Den studievrå som Umeå universitetsbiblio
tek upplåtit åt mig och det hjälpsamma bemötandet från bibliotekets 
personal har varit en förutsättning för mina forskningar. Jag vill även 
tacka John Hall, som översatt sammanfattningen till engelska, Karin 
Knecht som renskrivit en preliminär version av manuskriptet och 
Maise Nordström som svarat för den slutliga utskriften. 

Umeå i februari 1982 

Roger Qvarsell 
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Kap. 1 INLEDNING 

»Das Tollhaus ist im Kleinen, 
Was die Welt im Grossen ist,» 

Reil, Rhapsodien 1803. 

Problemställning 

Psykiatrin och sinnessjukvården uppstod i 1800-talets samhälle och 
det är i detta samhälle vi måste söka bakgrunden till att denna veten
skap och vårdform utvecklades på det sätt som skedde. Föreliggande 
avhandling syftar till att belysa utvecklingen under seklets första 
hälft, med tonvikten lagd på en ingående studie av den förste heltids
anställde sinnessjukhusläkaren i Sverige, Georg Engström i Vadstena, 
och hans verksamhet. Härvid är det en rad frågor som mer eller mind
re utförligt kommer att behandlas och dessa frågor skall här kort pre
senteras. 

Den första frågan gäller bakgrunden till att man överhuvudtaget 
började med aktiv behandling av de sinnessjuka och att staten in
rättade stora institutioner för omhändertagande av de sjuka. En rad 
vitt skilda faktorer har här betydelse. Sociala och strukturella föränd
ringar i samhället, som ökade behovet av offentligt omhändertagan
de, och förändringar i människouppfattningen, som lade grunden för 
en optimism vad gäller möjligheten att förändra människan, spelade 
stor roll. Den utländska psykiatriska debatten understödde behand
lingsoptimismen ytterligare. Denna i sin tur utgjorde bakgrunden för 
de ekonomiska motiv som anfördes vid inrättandet av behandlings
hospital. Man förväntade sig lägre fattigvårdskostnader om de sinnes
sjuka kunde botas. Även konflikten mellan de lokala styrelseorganens 
intresse av att lösa in sina sinnessjuka för livslång förvaring och för
sörjning på de statliga hospitalen och de statliga organens intresse av 
att bota och återsända de sjuka till hemorten hade betydelse för 
sinnessjukvårdens inriktning. 

En andra fråga som nära sammanhänger med den första gäller vil
ket inflytande som den livliga internationella psykiatriska debatten 
hade i Sverige. Det bedrevs inte någon självständig psykiatrisk forsk
ning i egentlig mening i landet under seklets första hälft, utan verk
samheten var starkt beroende av de idéer som den utländska littera
turen förmedlade. Det måste dock påpekas att man i det tidiga 
1800-talet knappast kan tala om en vetenskaplig psykiatri, den var 
ännu inte paradigmatisk. Det fanns inte något enhetligt psykiatriskt 
perspektiv, ingen gemensam terminologi och inget etablerat sätt att 
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klassificera sjukdomarna. Tvärtom pågick en intensiv strid mellan i 
första hand de som förordade ett kroppsmedicinskt synsätt och de 
som anlade ett psykologiskt perspektiv. Och inom universiteten 
företräddes psykiatrin ibland av filosofer och läroböckerna saknade 
ofta kliniska inslag. Först under 1800-talets senare hälft blev psykia
trin en vetenskap. Då hade nämligen ett neuropatologiskt synsätt 
etablerats som grundval för psykiatrin. Ämnet blev i Sverige kring 
1860 ett obligatoriskt inslag i läkarutbildningen och professurer in
rättades vid universiteten och Karolinska institutet. Slutligen utarbe
tades ett klassificeringssystem och en terminologi som bl a möjlig
gjorde offentlig statistik över sjukdomarna.1 

Detta betyder att den praktiska sinnessjukvården uppstod innan vi 
kan tala om en vetenskaplig psykiatri och vi kan därför inte se sinnes
sjukvården som i strikt mening tillämpad vetenskap, men samtidigt 
är beroendet av den psykiatriska debatten påfallande. För de läkare 
som arbetade inom sinnessjukvården under seklets första hälft fick 
detta till följd att de vanligen använde sig av sjukdomsuppfattningar 
och behandlingsmetoder med skilda teoretiska utgångspunkter. 
Eklekticism och en vilja att prova alla förslag utmärkte deras verk
samhet. 

En tredje huvudfråga i denna undersökning gäller hur en svensk 
landsortsläkare verksam inom sinnessjukvården tänkte och arbetade. 
Vilken kontakt hade han med den utländska debatten och vilka kon
sekvenser fick detta för verksamheten? Hur såg behandlingen, sjuk
domsklassificeringen och orsaksbeskrivningen ut? Vilken roll spelade 
den centrala myndigheten och hospitalets lokala styrelse för sinnes
sjukvårdens inriktning? Dessa frågor behandlas genom en studie av 
Georg Engström och hans verksamhet vid Vadstena hospital från 
1820-talets mitt. 

Vid denna tid fanns det två heltidsanställda sinnessjukhusläkare i 
Sverige, Engström och Carl Ulrik Sondén vid Danviken utanför 
Stockholm. Skälen till att jag valt att skildra Engströms verksamhet 
hänger samman med flera omständigheter. För det första så finns det 
utförliga journalanteckningar bevarade efter Engström som möjlig
gör en mer konkret beskrivning av verksamheten och dessutom var de 
lokala förutsättningarna för behandlingsexperiment bättre i Vadstena 
än på det nedslitna Danviken. Sondén och Engström representerar 
vidare två skilda idéhistoriska typer och jag har funnit det mer ange
läget att skildra den senare. Sondén var en välkänd läkare i huvud
staden, flitig skriftställare och medarbetare i flera tidskrifter, ledamot 
av Vetenskapsakademin och slutligen medicinalråd i Sundhetskolle
giet. Engström däremot var endast chirurgie magister, utbildad vid 
det nystartade Karolinska institutet och utan provinsialläkarkompe-
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tens. Han var verksam i landsorten och hans publikationer har 
karaktär av ämbetsmannarapporter. Sondén är både till sin person 
och som typ relativt välkänd medan få försök har gjorts att beskriva 
en landsortspraktikers verksamhet. 

När det gäller avhandlingens disposition skall här endast några få 
anmärkningar göras. Kapitel 2 och 3 syftar till att ge en bakgrund till 
psykiatrin och sinnessjukvården i Sverige ur flera olika synvinklar. 
Kapitel 2 har en mycket översiktlig karaktär och antyder problem 
som inom ramen för denna avhandling inte kan ges någon utförlig 
behandling. Dessutom ges i avsnittet om vårdideologi och vårdpolitik 
ett otal hänvisningar framåt i texten och en del av resonemangen 
framstår möjligen som relevanta först sedan de senare kapitlen stu
derats. I forskningsprocessen har en del inslag i detta avsnitt karaktär 
av konklusioner av den mer konkreta undersökningen. Jag har dock 
valt att introducera frågeställningarna kring vårdideologi tidigt i 
framställningen för att om möjligt Engströms verksamhet och den 
statliga hospitalspolitiken skall framstå i ett tydligare ljus. Kapitel 3 
presenterar på ett mer gängse sätt situationen inom medicinen och 
psykiatrin vid 1800-talets början. 

I kapitel 4 har jag försökt att teckna den svenska psykiatrins och 
sinnessjukvårdens historia fram till 1800-talets mitt. Tonvikten 
ligger dock på bakgrunden till den stora reformen inom sinnessjuk
vården på 1820-talet samt den psykiatriska debatten under 1800-
talets första decennier. 

Kapitel 5 till 11 behandlar Georg Engström och Vadstena hospi
tal. Dessa kapitel utgör en enhet och syftar till att ge en så fullständig 
bild som möjligt av denne läkare och hans verksamhet, även om det 
av praktiska skäl varit nödvändigt att begränsa den mängd journal
anteckningar som penetrerats. I det avslutande kapitlet behandlas 
avhandlingens centrala frågeställningar än en gång och psykiatrins 
utveckling under de närmast följande decennierna skisseras. 

F orskningsöversikt 

Den historiska forskningen om psykiatrin och sinnessjukvården har 
länge haft en mycket blygsam omfattning. Under de senaste femton 
åren har dock litteraturen på detta område ökat högst markant. 
En drivkraft bakom detta historiska intresse ligger förmodligen i den 
intensiva diskussionen kring psykiatri och psykiatrisk behandling 
under 1960- och 1970-talen och kritiken av de slutna vårdinstitu
tionerna. Historikerna har även visat ett allt större intresse för lev
nadsvillkoren för grupper av människor som tidigare lyst med sin 
frånvaro i historieböckerna, däribland utstötta och omhändertagna. 
Slutligen måste det konstateras att den franske filosofen och kultur

11 



historikern Michel Foucaults bok »Histoire de la folie å l'âge classi
que» från 1961 stimulerat både forskningen och debatten. Jag skall 
här ge en hastig exposé över den psykiatrihistoriska litteraturen 
dock utan anspråk på fullständighet.2 

Historiska notiser har alltid funnits i medicinsk litteratur och när 
läroböcker i psykiatri började utkomma kring 1800 var det inte 
ovanligt att man gav en inledande historisk översikt. Pinel hade i sin 
berömda »Traité medico-philosophique sur l'aliénation mentale» 
från 1801 ett historiskt kapitel och Reils »Rhapsodien über die 
Anwendung der psychischen Curmethode auf Geisteszerrüttungen» 
från 1803 innehåller ett kort avsnitt om den psykiska behandlings
metodens historia. Heinroth gav i »Lehrbuch der Störungen des 
Seelenlebens» från 1818 en utförlig framställning av psykiatrins 
historia från de hippokratiska skrifterna till hans egen samtid och år 
1830 utkom den första bok som uteslutande behandlade psykiatrins 
historia, nämligen J.B. Friedreichs »Versuch einer Literär ge schichte 
der Pathologie und Therapie der psychischen Krankheiten», som är 
starkt influerad av Heinroths framställning. Friedreich publicerade 
senare några kompletterande historiska framställningar som behand
lade det tidiga 1800-talets psykiatri. 

Friedreichs stora bok var, som titeln anger, en litteraturöversikt 
med referat av sjukdomsbeskrivningar och behandlingsförslag. Under 
ett halvt sekel var denna skrift helt dominerande på området och alla 
framställningar i psykiatriska läroböcker var referat av Friedreichs 
skrift. Intresset för historiska studier var mycket litet bland psykia-
trikerna under 1800-talets senare hälft, förmodligen beroende på att 
företrädarna för den neuropatologiskt inriktade psykiatrin ansåg sig 
inte ha något att lära av sina föregångare. 

Kring sekelskiftet ökade intresset för psykiatrins historia bland 
annat genom Heinrich Laehrs många skrifter och det blev på nytt 
vanligt med ett historiskt avsnitt i läroböckerna. I Richard von 
Krafft-Ebings »Lehrbuch der Psychiatrie» från 1883 och i femte upp
lagan av Griesingers »Pathologie und Therapie der psychischen 
Krankheiten» från 1892 fanns historiska kapitel. En utförlig fram
ställning av psykiatrins historia gav S. Kornfeld i Puschmanns »Hand
buch der Geschichte der Medizin» från 1905.3 

Den franska psykiatrin under 1800-talet behandlades av Armand 
och René Semelaigne i ett flertal skrifter kring sekelskiftet. Några 
arbeten om sinnessjukvårdens historia utkom även, bland andra 
Theodore Kirchhoffs »Grundriss einer Geschichte der deutschen 
Irrenpflege» från 1890 och Emil Kr aep lin s »100 Jahre Psychiatrie» 
från 1918. Intresset för vårdens historia kan möjligen förklaras av 
att man ville belysa den förändring som sinnessjukvården genomgått 
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i och med att de sinnessjuka alltmer behandlades som andra sjuka. 
Psykiatrin och sinnessjukvården under det gångna seklet skildrades i 
mycket mörka färger och man betonade de kliniska iakttagelser och 
teorier som förebådade det naturvetenskapliga genombrottet inom 
psykiatrin samt de humanitära insatserna för de sinnessjuka. 

Den viktigaste orsaken till intresset för psykiatrins historia kring 
sekelskiftet ligger förmodligen i det förhållandet att psykiatrikerna 
vid denna tid tvingades kämpa för att erhålla ett professionellt an
seende. Ett intresse för den egna yrkesgruppens och verksamhetens 
historia har ofta varit ett led i den strävan efter sammanhållning och 
gruppidentitet som är viktiga inslag i professionaliseringsprocessen. 

Det skulle dock dröja till 1941 innan det kom ut en skrift som fick 
ställning som handbok inom psykiatrihistorien, nämligen Gregory 
Zilboorgs »A history of medical psychology». Denna bok bär spår av 
att vara skriven av en psykiatriker med psykodynamisk orientering. 
Även den bok som ersatte Zilboorgs som handbok är skriven av 
psykodynamiskt orienterade författare, nämligen Franz Alexanders 
och Sheldon Selesnichs »The history of psychiatry» som kom ut 
1966. Bland allmänna handböcker skall här slutligen nämnas dansken 
Otto Beyerholms »Psykiatriens historié» från 1937 som ger detaljera
de referat av psykiatriska författare som inte nått den stora beröm
melsen och Henri Ellenbergers »The discovery of the unconscious» 
från 1970 som enbart behandlar den dynamiska psykiatrins utveck-
ling. 

En särställning i den psykiatrihistoriska litteraturen intar den tidi
gare nämnda Michel Foucaults »Histoire de la folie å l'âge classique» 
från 1961. Foucault är en av de första som skrivit om psykiatrins 
historia utan att själv vara medicinskt utbildad och han är inte intres
serad av de vetenskapliga framstegens betydelse, vilket annars varit 
vanligt i medicinhistorisk litteratur. Boken har ur historisk synvinkel 
många brister med generaliseringar utifrån ett begränsat material, 
tvivelaktiga tolkningar och direkta felaktigheter, men dess teser är 
ändå väl värda att närmare begrundas. Foucaults huvudintresse ligger 
i att beskriva vansinnets funktion i samhället och därmed psykiatrins 
òch sinnessjukvårdens roll. Varje samhälle definierar sig genom att 
stöta ut vissa människor som blir symboler för det otillåtna, menar 
Foucault. Under medeltiden var de spetälska samhällets pariasklass 
och de internerades i hospital. Men de spetälskas antal minskade 
kraftigt vid övergången till den nyare tiden och de lämnade ett tom
rum efter sig. De sinnessjuka kom, enligt Foucault, att gradvis under 
1600-talet fylla detta tomrum. Formen för samhällets åtgärder mot 
de som inte kunde accepteras behölls men nya människor befolkade 
hospitalen. Foucault menar, att 1600- och 1700-talen präglas av en 
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omfattande inspärrning av sinnessjuka och att detta har sin bakgrund 
i att det oförnuftiga och okontrollerade framstod som skrämmande 
i en tid då människans förnuftighet och hennes civiliserade seder be
tonades. Dårskapen var manifestationen av ett dunkelt, oordnat, 
vattenartat element i människan, vilket blev ett hot och ett hån mot 
den europeiska kulturen. Efter den stora revolutionen minskade 
fastkedjandet av de vansinniga påfallande men detta hade inte sin 
grund i humanitet eller nya vetenskapliga metoder, menar Foucault, 
utan berodde på att kontrollen av de avvikande tagit sig nya uttryck. 
Medicinen integrerades alltmer med den moraliska kontrollen och 
asylen fick karaktär av instrument både för moralisk konformitet 
och socialt utpekande. Istället för kedjor och lås skulle kontroll
mekanismerna internaliseras genom moralisk rehabilitering och in
strumentet för detta var arbete. Detta betyder, menar Foucault, att 
det stora intresse som visades de sinnessjukas passioner och känslor 
under 1800-talet inte var uttryck för ett psykologiskt perspektiv 
inom psykiatrin utan endast innebar att det var människans inre liv 
som skulle kontrolleras och behä'rskas.4 

När det gäller arbeten som berör mer avgränsade teman eller 
perioder i psykiatrins historia skall jag här endast nämna några av 
dem som behandlar 1800-talets första hälft. Psykiatrikern Martin 
Schrenk har i »Ueber den Umgang mit Geisteskranken» från 1973 
berört flera av de frågor som är aktuella i föreliggande avhandling. 
Titeln är en parafras på Adolf Knigges välkända sedelärobok »Ueber 
den Umgang mit Menschen» från 1788 och Schrenk pekar på att 
läkarens funktion i sinnessjukvården förändrades kring 1800 till att 
alltmer likna lärarens och den moraliske uppfostrarens. Schrenk har 
framförallt studerat Pinel och Reil och funnit att psykiatrin blivit i 
vid mening dietetik och analogien med tidens mest spridda sedeläro
bok är därför väl funnen. 

Ett mer sociologiskt perspektiv finner man i två avhandlingar om 
hospitalsväsendet i England under 1800-talet. A.T. Sculls »Museums 
of madness» från 1974 och D.J. Mellets »Society, the state and ment
al illness 1790-1890» från 1979. Sculls avhandling behandlar de 
sociala faktorer som ligger bakom den process i vilka ansvaret för de 
avvikande övergick från familjen och de lokala myndigheterna till 
en centraliserad, byråkratisk organisation. Härvid hävdar Seuil att 
detta väsentligen hade sin grund i att arbets- och familjelivets för
ändringar i ett alltmer industrialiserat och urbaniserat samhälle för
sämrade försörjningsmöjligheterna för människor med begränsad 
arbetsförmåga.5 

Mellet har ett likartat perspektiv och menar att det var de sociala 
problemen i de industrialiserade områdena som utgjorde bakgrunden 
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till sinnessjukvården. Samhällets insatser med lagstiftning och admi
nistrativa åtgärder var viktigare för verksamheten än den medicinska 
vetenskapen. Diagnoserna och behandlingen avspeglade de sociala, 
kulturella, moraliska och religiösa normerna i det samhälle där de 
utvecklades, hävdar Mellet.6 

De amerikanska förhållandena har beskrivits av Norman Dain i 
»Concepts of insanity in the United States 1784-1865» från 1964. 
Dain skildrar sinnessjukvårdens inriktning på »moral treatment» 
utifrån dess rötter i upplysningsidéer och filantropiska och reli
giösa ideal och hur detta ledde till en terapeutisk optimism som 
dock snabbt grusades.7 

I Amerika började man bygga institutioner för kriminella, fattiga 
hemlösa och sinnessjuka främst under 1820-talet och detta har 
skildrats av David Rothman i boken »The Discovery of the Asylum» 
från 1971. Rothman, som är mycket influerad av Foucault, avvisar 
tanken att institutionerna är utslag av en humanitär anda och veten
skapliga framsteg. De nya institutionernas funktion var istället, 
menar Rothman, att stärka stabiliteten i samhället i en situation där 
traditionella idéer och levnadssätt snabbt förändrades. Asylen skulle 
ge ett mönster för samhällslivet samtidigt som de intagna rehabili-

Q 

terades. 
Den svenska litteraturen om psykiatrins och sinnessjukvårdens 

historia är av mycket blygsam omfattning. Bror Gadelius har i 
»Vården af sinnessjuka förr och nu» från 1900 och i ett inledande 
avsnitt i »Det mänskliga själslivet» från 1921-24 beskrivit äldre tids 
sinnessjukvård. I likhet med utländska samtida tecknar Gadelius 
den behandling de sinnessjuka utsattes för i mycket mörka färger. 
Han betonar våldet, tvånget och de skräckinjagande behandlings
försöken och sätter detta i kontrast till sitt eget sekels upplysta och 
humana omhändertagande. Gadelius' skrifter får därför mer karaktär 
av lovsång till den egna tidens vård än korrekt historieskrivning. En 
historiskt riktigare bild av äldre sinnessjukvård ger Vadstenaläkaren 
Mikael Söderström i en uppsats om »Vadstena hospital» från 1930, 
som baseras på studier i hospitalets arkiv. Denna och en komplet
terande uppsats av Söderström kommer att flitigt utnyttjas i den 
följande framställningen. Några år tidigare hade Torsten Sondén 
publicerat en uppsats med titeln »Vad äldre nordiska skrifter be
rättar om sinnessjuka och deras ställning» där de knapphändiga upp
gifter som finns att få om sinnessjuka före 1500-talets mitt presen-

Q 

teras. 
Flera sjukhusmonografier har i det här sammanhanget intresse. 

Danvikens hospital har skildrats av Axel Klockhoff i »Danvikens 
hospital. Dess rättsliga ställning» från 1935 och boken innehåller en 
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betydligt bredare framställning än vad titeln antyder. Ett halvt sekel 
i Lunds hospitals historia har skildrats av Hans Truedsson »Lunds 
hospital 1879-1929» från 1929 och Ruth Rosenius-Högman har i 
»Helgeandshus, hospital och lasarett i Västmanland 1345-1900» 
från 1953 skildrat hospitalet i Västerås. 

Under 1970-talet har intresset för psykiatrins och sinnessjukvår
dens historia ökat i Sverige liksom i andra länder. De viktigaste resul
taten av detta intresse är några skrifter av Gösta Harding, uppsatsen 
»Psykiatriundervisningen i Sverige före 1860» och boken »Tidig 
svensk psykiatri».10 Den förstnämnda behandlar främst den psykia
triska undervisning som Linné och Eric Gadelius bibringade sina 
elever. Den senare skriften är koncentrerad kring de tre första psykia
triprofessorerna vid Karolinska institutet under 1800-talets senare 
hälft, men innehåller även en översiktlig framställning av den äldre 
sinnessjukvården i Sverige. 

Sinnessjukvårdens historia har även tecknats i arkitekturhistori
kern Anders Åmans bok om institutionsbyggnadernas historia »Om 
den offentliga vården» från 1976. Och det sena 1800-talets sinnes
sjukvård har behandlats i en uppsats av Ingmar Nilsson med titeln 
»Människosyn och sinnessjukvård».11 
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Kap. 2 MÄNNISKOSYN OCH VÄRDIDEOLOGI 

Fyra perspektiv 

Tankar och föreställningar om vansinnet, dårskapen och oförnuftet 
har alltid funnits och vi kan i västerlandets äldre historia särskilja 
fyra grundläggande sätt att se på dessa mänskliga egenskaper. Två av 
dem har sina rötter i den judisk-kristna traditionen och två i den 
grekiska antiken. Man kan inte beskriva dessa synsätt som psykia
triska teorier, eftersom de endast ger en mycket allmän förkla
ring till vansinnets och dårskapens natur och ej grundar sig på syste
matiska iakttagelser. 

Det kan här inte bli fråga om någon utförlig presentation av äldre 
psykiatri och i min framställning har jag strävat efter att renodla de 
olika perspektiven.1 I själva verket blandades skilda föreställningar 
med varandra och de fyra synsätten har på olika sätt levt kvar in i 
våra dagar. Idéerna om dårskapen och vansinnet är dessutom under
ordnade de mer allmänna föreställningarna om människans natur 
och funktion som de utvecklats i skilda kulturella situationer. 

I det första av de psykiatriska perspektiven ses vansinnet som ett 
straff för att människan bryter mot en gudomlig vilja. Perspektivet 
är här moraliserande. Denna lära har utvecklats i flera religioner men 
förmedlats till västerlandet genom Gamla testamentet. Ett utmär
kande drag för den israelitiska religionen är att gudomen är ständigt 
närvarande i människornas vardagsliv. Han belönar goda handlingar 
och straffar onda. Det goda är att följa lagen och det onda att bryta 
mot buden eller att inte erkänna gudomens överhöghet. Högmodet 
och den alltför starka tilltron till den egna förmågan hör därför till 
människans största synder och bestraffas med olyckor eller sjuk
domar. Tanken på sjukdom som en organisk process finns inte i 
den israelitiska kulturen utan sjukdomarna anses ha sin grund i 
människans moral, de är ett syndastraff. Likadant är det med van
sinnet. Det är ett straff för att människan försökt överskrida sina 
villkor.2 

Det bästa exemplet på detta är kung Nebukadnessars öde som det 
berättas om i Daniels bok. Nebukadnessar var kung över Baby
lonien och han och hans land användes enligt legenden som ett red
skap för att straffa det israelitiska folket för deras olydnad. Men 
Nebukadnessar trodde att all den makt och härlighet som kom 
honom till del var hans eget verk och resultatet av hans egen dug
lighet som konung. Straffet för detta övermod var att Nebukad
nessar berövades sin mänsklighet, förlorade sitt förstånd och tvinga-
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des leva bland markens djur och äta gräs som en oxe tills han besin
nade att det var himmelen som hade makten, då återfick han sitt 
rike. Intressant här är att vansinnet, förlusten av det mänskliga 
förståndet, ses som ett straff för människans syndfullhet och att 
vansinnet liknas vid djurens liv.3 Båda dessa tankegångar kom att 
spela stor roll i västerlandet för lång tid. 

Den andra psykiatriska perspektivet finner vi i Nya testamentet. 
Världsbilden är här mer dualistisk och människan är skådeplatsen 
för kampen mellan onda och goda krafter. Enligt de synoptiska 
evangelierna kan onda andar ta sin boning i människorna och driva 
fram raseri och vansinne. De goda krafterna ansågs dock starkare och 
Jesus och lärjungarna kunde med ord driva ut andarna och bota de 
besatta.4 Den nytestamentliga synen på sinnessjukdomarna är så
ledes demonologisk, eftersom man antar att sjukdomarna framkallas 
av främmande andeväsenden. 

I den antika grekiska kulturen var bilden av människan avsevärt 
annorlunda än i den judisk-kristna traditionen. Människan upp
fattades som en stark och självständig varelse med oanade resurser 
inom sig. Hos Homeros var det de mänskliga passionerna, hennes 
längtan efter ära, stolthet och skönhet, som drev henne bort från 
förnuftets väg och galenskapen framstod som det omvända eller 
bakvända livet. Den galne levde som om världen var en annan. När 
Ajax blev vansinnig så attackerade han en fårhjord istället för fienden 
och när Odyssevs spelade galen så sådde han salt istället för säd, plöj
de strandens sand istället för åkerjorden och spände en häst och en 
hund tillsammans framför plogen.5 

Men det är först hos Platon som vi hittar en mer utarbetad teori 
om vad galenskap är för någonting. Grundtanken hos Platon var att 
galenskap uppkom när någon av de mänskliga passionerna tog över
handen och harmonin i själslivet förstördes. 

I dialogen lon talar Platon om den gudagivna galenskapen. När 
Homeros skrev sina verser var han enligt Platon gudainspirerad, han 
var besatt av skönheten. Och på samma sätt som den magnetiska 
stenen kan föra över sin kraft till en annan sten så överför uppläsa
ren av dessa verser sin besatthet till den som lyssnar. Konstnärskapet 
var för Platon en form av galenskap där muserna störde den mänsk
liga harmonin genom att besätta människorna med skönheten.6 

Men i Timaeus menade Platon att själens disharmoni även kan 
härröra från kroppens sjukdomar och då leda till en mängd former av 
dåligt humör, melankoli, glömska och feghet, vilka alla är varianter av 
galenskapen. Även intensiv glädje eller smärta hör till själens svåraste 
sjukdomar, då människan i dessa tillstånd inte förmår se världen så 
som den verkligen är.7 Vansinnet var för Platon ett uttryck för att 
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harmonin i människans själsliv var störd vilket leder tankarna till den 
stora betydelse som medelvägen, balansen och måttan spelade i 
grekisk moralfilosofi. 

Det fjärde grundläggande sättet att se på sinnessjukdomarna ut
gick från att vansinnet var ett uttryck för att den mänskliga kroppens 
normala funktioner kommit i olag. Detta perspektiv återfinns i den 
hippokratiska medicinen. I de hippokratiska skrifterna är det inte 
demoner eller passioner som framkallar sjukdomarna utan det är 
förhållandet mellan de fyra kroppsvätskorna som avgör om männi
skan är sjuk eller frisk. Kroppsvätskebalansen i sin tur beror på vin
den, värmen och fuktigheten i människans omgivning.8 Det är så
ledes kroppens funktioner som enligt detta perspektiv framkallar 
själens sjukdomar och detta kan vi kanske kalla ett medicinskt per
spektiv inom psykiatrin. 

Dessa fyra sätt att uppfatta sinnessjukdom, som straff, som be
satthet, som disharmoni och som en följd av en kroppslig sjukdom 
har alla levt kvar in i våra dagar. Under medeltiden var de båda bib
liska perspektiven omhuldade av kyrkan, medan den profana läke
konsten anslöt sig till det hippokratiska synsättet. Renässansen 
aktualiserade den platonska läran och 1600-talets naturvetenskap 
ökade intresset för det kroppsligas inverkan på det själsliga.9 Vi kan 
således finna ställningstaganden till psykiatriska frågor i alla tider, 
men det är viktigt att påpeka att det finns mycket litet av debatt 
kring dessa frågor och än mindre systematisk vetenskaplig iakttagelse. 
Ställningstaganden i psykiatriska frågor förefaller istället ha varit 
grundade i den världsbild, religionsuppfattning och människosyn 
som man i övrigt varit anhängare till. Synen på sinnessjukdom i äldre 
tid måste därför ses som sekundär och underordnad de mer allmänna 
sätten att se på människan och världen. Detsamma gäller den under 
1700-talet och 1800-talet av allt fler omfattade idén att sinnessjuk
dom kan botas, vilken var en viktig grundval för sinnessjukvårdens 
framväxt. 

I detta förhållande, att synen på sinnessjukdom är underordnad 
människosyn och världsbild,ligger förmodligen även förklaringen till 
att de skilda perspektiven levt kvar så länge. De har burits upp av 
olika grupper i samhället. Låt mig ge några exempel på vilka uttryck 
dessa perspektiv tog sig under 1800-talet. 

Tanken på sjukdom som ett straff för synd fick en renässans bland 
vissa romantiskt influerade författare och återfinns även i den från 
1700-talet populära tron att onani och liderlighet kunde framkalla 
sinnessjukdom.10 Besatthetsläran fick förnyad aktualitet, ett drygt 
sekel efter det att häxprocesserna hade avslutats, bland läsarna som 
uppfattade evangeliernas berättelser både som konkret verklighets
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beskrivning och som sinnlig upplevelse.11 

Det platonska perspektivet omhuldades i den romantiskt-idealis-
tiska kulturströmningen där tron på inre själsliga kraftfält och beho
vet av harmoni och balans var viktiga inslag. Ett likartat perspektiv 
finns även under 1800-talets senare del i den så kallade dynamiska 
psykologin.1 ^ 

Sambandet mellan kroppens och själens sjukdomar intresserade 
framförallt de läkare under seklets senare hälft som hade en strikt 
naturvetenskaplig utbildning. Tron på att sinnessjukdom alltid or
sakades av en skada eller förändrad funktion i hjärnan blev något av 
en dogm inom denna yrkeskår.13 Och slutligen var idén om sinnes
sjukdomarnas botlighet en drivkraft bakom de praktiska reformerna 
inom sinnessjukvården och omfattades av både dem som ville be
handla de sjuka av ekonomiska skäl och dem som anförde filantro
piska motiv.14 

Det måste dock ytterligare understrykas att dessa perspektiv kun
de blandas med varandra och vi skall i den följande framställningen se 
exempel på att flera av dessa sätt att uppfatta sinnessjukdom kunde 
förekomma hos en och samme företrädare för den tidiga sinnessjuk
vården. Detta betyder att frågan om vilken människosyn som prägla
de den tidiga psykiatrin är mycket komplicerad. De psykiatriska per
spektiven i äldre tid var beroende av eller uttryck för allmänna världs
åskådningar och på samma sätt var den teoretiska debatten under 
1800-talet till viss del mer en fråga om världsåskådning än vetenskap
ligt ställningstagande. 

Vårdideologi och vårdpolitik 

Under 1800-talets första hälft skedde många betydelsefulla föränd
ringar i statens politik gentemot de sämst ställda i samhället. Tjänste
tvånget mildrades och fattigvården intensifierades. Skolundervis
ningen reglerades och fängelserna fick officiellt till uppgift att för
bättra de vanartiga. Bakgrunden till detta är de stora sociala föränd
ringar som ägde rum i samband med den snabba befolkningstillväxten 
och övergången från ett agrart samhälle med relativt stabila sociala 
relationer till ett samhälle där de borgerliga näringarna krävde rörlig 
och anpassningsbar arbetskraft. 

Den sociala stabiliteten garanterades i det agrart dominerade 
samhället av lagstiftningen kring försvarslösheten som ålade alla 
jordlösa att ta årstjänst hos någon besutten bonde. Antalet männi
skor utan laga försvar ökade dock i det nittonde seklets början be
roende på flera omständigheter. Den viktigaste orsaken låg i den 
snabba befolkningsökningen, särskilt markant efter 1820.15 »Med 
biträde af freden, vaccinen och potäterna, har man också i hög grad 
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lyckats att stegra folkmängden», hävdade biskop Tegnér, en 
1 f\ orsaksförklaring lika god som någon. 

Men ökningen av antalet försvarslösa orsakades även av föränd
ringar inom jordbruket. I Sverige, liksom i övriga Europa, genomgick 
jordbruket en kris särskilt under 1820-talet. Denna kris yttrade sig 
i svårigheten att få avsättning för produkterna med åtföljande pris
sänkning utan att arbetslönerna sjönk.1 7 Detta medförde att det var 
möjligt att livnära sig på tillfälliga arbeten utan den bundenhet som 
årstjänsten innebar. Lagstiftningen kring försvarslösheten mildrades 
successivt så att på 1820-talet hade möjligheten att döma den tjänste-
löse, som inte begått något brott, till arbetsinrättning och krigstjänst 
upphört.18 Lagstiftningen skärptes dock på nytt under det följande 
decenniet då konservativa debattörer menade att de liberala bestäm
melserna medfört lättja, osedlighet, sysslolöshet och brottslighet.19 

Bestämmelserna om laga försvar innebar även att husbonden hade 
ett visst ansvar för sjuka och åldriga tjänstehjons försörjning. När 
antalet försvarslösa ökade fanns det skäl att anta att livssituationen 
för dem som inte var arbetsföra försämrades och detta borde ha med
fört ett ökat behov av institutionellt omhändertagande. Vid 1800-
talets början var det framförallt arbets- och korrektionsinrättningarna 
som expanderade snabbt medan antalet platser på hospitalen under 
seklets första hälft höll sig kring ettusen för att först mot sekel
skiftet öka kraftigt.20 

Det ökande antalet personer som saknade fast tjänst fick således 
inte några omedelbara konsekvenser för antalet platser på hospita
len, men det finns goda skäl att anta att hospitalsverksamhetens in
riktning influerades av den begynnande upplösningen av det agrara 
samhällets patriarkala husbondevälde. Lagstiftningen kring det laga 
försvaret hade sin grund lika mycket i behovet av social och religiös 
kontroll som i behovet av att tillförsäkra jordbruket tillgång på billig 
arbetskraft.21 

Den politiska åskådning som var förbunden med lagstiftningen om 
laga försvar var den inom lutherdomen formulerade s k hustavlans 
värld. Samhället tänktes här indelat i tre regementen där människor
nas dagliga värv reglerades inom ordo oeconomicus, där husbonden 
hade ansvar för att var och en fullföljde sin tilldelade uppgift. Den 
världsliga överheten, ordo politicus, skötte de gemensamma proble
men medan ordo ecclesiasticus, hade att ta hand om människornas 
välfärd utanför det timliga. Var och en ingick således i samtliga tre 
regementen eller stånd och dessa liknade varandra i den patriarkala 
föreningen av omsorg och bestämdhet som skulle genomsyra dem. 
Husbonden, prästen och regenten hade likartade funktioner inom var 
sitt stånd. Treståndsläran hade stor betydelse som ett ideal för sam
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hällsorganisationen, men det har alltid funnits människor som inte 
erhållit eller velat ha den bundna årstjänsten som husbondeväldet för
utsatte.22 

När allt fler hamnade utanför husbonde välde t så försvagades även 
den politiska betydelsen av hustavlans värld. Uppbyggandet av de 
stora institutionerna under 1800-talet kan ses som försök att ersätta 
den kontrollerande, undervisande och stabiliserande funktion som 
hustavlans värld hade. De tre inslagen i denna politiska lära, den dag
liga försörjningen, den religiösa renlärigheten och den sociala kon
trollen återfinns i institutionernas ordningsregler och normsystem. 
Inom såväl fängelser som hospital betonades alltmer den religiösa 
och sociala fostran som skulle möjliggöra ett återvändande till sam
hällslivet samtidigt som behovet av allmän folkundervisning blev 
alltmer märkbart. Inriktningen på uppfostran eller återuppfostran 
är ett av de utmärkande dragen i den tidiga sinnessjukvården och 
detta i sin tur hängde samman med att alltfler blev övertygade om 
att de sjuka kunde behandlas och botas. Bland både läkare och äm
betsmän spreds uppfattningen att de vansinniga skulle kunna få sitt 
förnuft åter och på nytt kunna arbeta för sin försörjning, om de fick 
en lämplig behandling. Det var en sekulariserad behandlings tanke 
som här spred sig, dvs behandlingen tänktes ske utan gudomligt in
gripande. Detta betyder dock inte att religionen saknade betydelse 
inom sinne s sjukvården under 1800-talet. Religionsutövning och 
riktiga religiösa grundbegrepp utan svärmerier ansågs vara en förut
sättning för att behandlingen skulle bli lyckosam. Sinnessjukvårdens 
företrädare såg således religionens betydelse ur en psykologisk syn
vinkel.23 

Hur kom det sig nu att behandlingstanken fick sådan genomslags
kraft? För det första bör vi uppmärksamma att tanken på att männi
skan är föränderlig omfattades av flera vitt skilda idétraditioner vid 
denna tid. I 1700-talets newtonianskt inspirerade upplysningsfilosofi 
var människans natur fullt begriplig för det sanningssökande för
nuftet. Ingenting i den mänskliga varelsen var fördolt och oåtkom
ligt. Den lockska empirismen innebar inte endast att människans 
kunskap uteslutande härrörde från sinneserfarenheten utan att 
hennes karaktär och egenskaper var ett resultat av dessa intryck som 
livet hade givit henne. Detta innebar att människan formades av den 
miljö hon levde i och den uppfostran hon fått, en lära som fick stor 
betydelse för upplysningen. 

I den äldre lutherdomens gammaltestamentliga människouppfatt
ning kunde människan förändras bara genom gudomlig nåd. Men 
pietismen och motsvarande reformrörelser inom katolicismen ut
tryckte en mer optimistisk syn på människans möjlighet att genom 
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O A. • • egen ansträngning förändra sin karaktär och sitt leverne. Pietis
mens människosyn fördes vidare av andra evangeliskt orienterade 
rörelser som hade stor genomslagskraft under 1800-talet. 

Under detta sekel blev sedan tron på människans föränderlighet 
något av ett ledmotiv och vi kan återfinna den i vitt skilda idékom
plex. Enligt Herders och Hegels historiefilosofier, enligt Comtes 
positivism och Marx' samhällslära förändras människan i enlighet 
med den tid och situation i vilken hon lever. Den biologiska utveck
lingsläran såg förändringen som en följd av naturens lagar, medan 
Fichte och Stuart Mill hävdade att förändringen var en aktiv mänsk
lig process.25 

Denna tro på människans föränderlighet fick sitt viktigaste uttryck 
i intresset för skolundervisning och barnuppfostran, men vi finner 
den även inom andra områden. Under 1700-talets senare del lansera
des tanken att brottslingen kunde förbättras genom lämplig behand
ling av bland andra Gaetano Filangieri i Neapel och Karl Ferdinand 
Hommel i Leipzig.26 I Sverige förespråkades förbättringstanken 
främst av David Nehrman (Ehrenstråle) på 1750-talet, men även av 
Pehr Niclas Christiernin några decennier senare.27 Förbättrings
tanken fick stor betydelse för 1800-talets fängelsereformer. Frihets
straffen blev vanligare och cellsystemet infördes i syfte att få fångarna 
att begrunda och ångra sina gärningar och därmed kunna återvända 
till samhället som laglydiga medborgare. 

Men inför denna tro på behandling och uppfostran måste vi ställa 
oss vissa frågor. Vem skulle behandlas, vem skulle utföra behand
lingen och vilket var målet för behandlingen? Svaren på dessa frågor 
bör kunna ge oss en inblick i den samhällsuppfattning och människo
syn i vilken behandlingstanken hade sina rötter. I 1700-talets pedago
giska debatt och 1800-talets skolreformer fick läraren i viss mån till 
uppgift att fylla den roll husbonden hade i det äldre samhället. 

Vi kan likna de behandlingshospital som inrättades runt om i 
Europa i 1800-talets början vid skolor där eleverna var vuxna män
niskor som samhället ansåg inte hade fått tillräcklig uppfostran eller 
vars liv och leverne var sådant att en återuppfostran var nödvändig. 
En utbildad person, läkaren, hade till uppgift att leda verksamheten 
som syftade till att med olika behandlingsmetoder foga in de om
händertagna i samhällslivet. Härvid spelade inpräglingen av samhäl
lets normer en viktig roll. Lydnad, renlighet och ordning var viktiga 
inslag i vardagsrutinen på hospitalen, övertygelsen att denna återupp-
fostran skulle kunna återbörda hospitalshjonen till samhället var en 
av drivkrafterna bakom statens intresse för behandlingshospitalen.28 

De stora institutionerna hade dock flera funktioner i det offentliga 
omhändertagandet. Många auktoriteter inom den tidiga sinnessjuk
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vården hävdade att de sjuka måste isoleras från den miljö som givit 
dem skadliga intryck och ansåg därför att de stora centralhospitalen 
var en förutsättning för en lyckad behandling. Institutionerna var 
även inrättningar för kontroll och övervakning och syftade till att 
förmå de sjuka att leva ett regelbundet liv. 

Den sist nämnda aspekten hade särskilt betonats av Jeremy 
Bentham som i skriften »Panopticon or the inspection house» från 
1791 hade pläderat för att man borde bygga en särskild sorts över
vakningsanstalter som var så inrättade att ett litet antal anställda 
kunde ge de intagna en känsla av ständig övervakning och kontroll. 
Benthams övervakningsanstalt var i första hand avsedd för fängelse
kunder, men han menade att principerna kunde tillämpas inom allt 
slags offentligt omhändertagande. Brottslingen skulle straffas, sinnes
sjuka ledas, sjuka botas, lastbara omvändas och unga utbildas i 

n q 

Benthams Panopticon. 
En övervakningsanstalt borde byggas cirkelrund och med öppna 

väggar mot en centralt belägen vakt som kunde se de intagna, menade 
Bentham. Även allmänheten skulle ha möjlighet att inspektera verk
samheten inom anstalten. När det gällde frågan om de intagnas iso
lering från varandra var Bentham lite oklar. Han både förespråkade 
isolering och menade att den inte var nödvändig. Panopticonsyste-
mets fördelar fyllde Bentham med entusiasm och han menade att 
systemet kunde användas inom fabriker, skolor, sjukhus och dårhus. 
Det yttersta syftet med övervakningssystemet var att maximera 
lyckan. Nyttan var för Bentham viktigare än människornas frihet.30 

Idéerna om Panopticon gjorde Bentham till en välkänd och om
diskuterad filantrop jämbördig med fängelsekritikern John Howard 
och slaveriopponenten William Wilberforce. Men något Panopticon-
system realiserades aldrig och Bentham blev djupt besviken på sin 
samtids vilja till framsteg.31 övervakning blev dock ett viktigt inslag 
i 1800-talets fängelse- och sinnessjukvård, om än inte så strikt genom
förd som Bentham hade tänkt sig. 

Ytterligare en faktor som påverkade sinnessjukvårdens framväxt 
under 1800-talet, men som är mycket svår att värdera är de filantro
piska och kristet-humanitära idealen. I kristendomens komplicerade 
historia har ibland det nytestamentliga samaritidealet betonats, dvs 
att varje människa är skyldig att hjälpa en nödställd även om denne 
inte är en släkting eller en stamfrände. Men ibland har Kains förvåna
de utrop »skall jag taga vara på min broder» varit mer typisk för 
kristendomens företrädare. Någon generell kristen etik på detta om
råde finns inte, men samaritidealet betonades av de evangeliskt 
orienterade kristna som fick allt större betydelse under 1700- och 
1800-talen. 
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I takt med att den sociala misären blev allt tydligare uppstod i 
1700-talets England och 1800-talets Sverige filantropiska sällskap 
som hävdade den välbärgades skyldighet att bistå nödlidande. Dessa 
sällskap hade ofta en nyevangelisk och humanitär framtoning men 
präglades även av en rädsla för att den sociala ordningen skulle störas. 
Den välbärgade urbana medelklassen dominerade de filantropiska 
rörelserna vilket återspeglas i tron på att den industriella och ekono
miska utvecklingen skulle kunna minska fattigdomen och i ett mora
liserande synsätt gentemot de behövande. Nöden ansågs orsakad av 
brister i den enskildes karaktär och hjälpverksamheten fick därför 
inte bli permanent då varje gåva som inte motsvarades av en arbets
prestation medförde risk för att lättjan och sedeslösheten skulle 
tillta.32 

I centrum för den filantropiska rörelsens ideologi stod humanis
men. Begreppet humanism har använts i skilda innebörder och sam
manhang, men vördnaden för och kärleken till människolivet har 
alltid poängterats. Man kan särskilja två tendenser bland företrädarna 
för en humanistisk åskådning. Å ena sidan den som betonar att det 
unika och vördnadsvärda hos människan hänger samman med hennes 
uppkomst och tidigaste historia och å andra sidan den som poängte
rar människans utvecklingsmöjligheter och inre kraft. 

I den kristna traditionen har den första idén haft stor betydelse. 
Det mänskliga har där sitt värde i att det är skapat och i det ursprung
liga eller återupprättade förbundet med den gudomliga makten. Även 
naturrättsfilosoferna förespråkade en människouppfattning med lik
artade drag. Människans okränkbara rättigheter hänfördes till hennes 
natur som den hade kommit till uttryck i naturtillståndet. Den huma
nistiska tradition som mer betonar vad människan kan bli än vad hon 
är, har även den en lång historia. I den platonska filosofins fram
hävande av den goda människans strävan efter fulländning och i 
renässanshumanismens bild av människan som en återspegling av hela 
världen möter oss en sådan tendens. Men än viktigare i det här sam
manhanget är den humanistiska tradition som utvecklades i 1700-
talets pedagogiska debatt, där individens egenart, läggning och ut
veckling starkt betonades. Rousseaus »Emile» står i centrum för den
na tradition och sitt mest idealistiska uttryck fick den måhända i 
Pestalozzis »Lienhard und Gertrud». 

Ett viktigt inslag är här det individualistiska perspektivet och över
tygelsen att människan kan förändras och utvecklas i både moraliskt 
och intellektuellt avseende. Den moraliska fostran förutsattes ske 
genom att individen gjorde de påbjudna värderingarna och attityder
na till sina egna och inte genom förbud och påbud. Den mänskliga 
individens utveckling ansågs syfta till reglering och kontroll av käns
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lorna och därmed till ett gott samhällsliv där värdegemenskapen var 
av stor betydelse. Detta sätt att se barnet som en varelse stadd i ut
veckling och de moraliska kvaliteterna som människans viktigaste 
attribut pekar också fram mot 1800-talets familjeideal och den pater
nalistica samhällsuppfattning som kulminerade under viktorianis-
men. Den borgerliga familjens blandning av faderlig auktoritet med 
ömhet och välvilja hade här fått bli mönsterbildande för hela sam
hällslivet.33 

De filantropiska idealen i det tidiga 1800-talet var beroende av 
båda dessa strömningar inom humanismen, men möjligen kan vi även 
här särskilja två tendenser. De filantropiska sällskapens verksamhet 
förutsatte en hierarkisk struktur i samhället, en givare och en motta
gare, och ett syfte med hjälpverksamheten var att bevara denna struk
tur och förhindra social oro. Men det fanns även de som förfäktade 
filantropiska ideal, men tog avstånd från privat välgörenhet och 
menade att det var samhällets skyldighet att med olika åtgärder på
verka och förändra de hjälp behövande så att de kunde klara sig själva. 
Dessa filantropiska ideal kunde i viss mån förenas och möjligen är 
den paternalistiska samhällsuppfattningen som tidigare nämnts ett 
exempel på detta.34 

De filantropiska och humanitära idéerna spelade stor roll i den bild 
som företrädarna för den tidigaste sinne s sjukvården ville ge av sin 
verksamhet. »Öppnandet af centralhospitalet i Wadstena, år 1829, 
blef gränslinien mellan barbarism och humanitet» skrev Danviken
läkaren Carl Ulrik Sondén.35 Grundläggande inslag i denna huma
nism förefaller att vara en kombination av hjälpverksamhet och 
aktiv påverkan gentemot de svaga och vanartiga. 

En förutsättning för den diskussion om omhändertagande och be
handling som fördes kring sekelskiftet 1800 var tanken att staten 
hade ett övergripande ansvar för medborgarnas liv, hälsa och bärg
ning, om än motiveringarna för detta kunde variera från humanitära 
ideal till ekonomiska överväganden. Den välkände läkaren och gods
ägaren David Schulz von Schulzenheim (1752-1822), obstetrikpro-
fessor, verksam inom Collegium medicum och på sin ålderdom dri
vande kraft bakom Sundhetskollegiet, gav kring sekelskiftet uttryck 
för denna tanke om statens ansvar. 

År 1799 höll Schulzenheim ett långt tal inför Vetenskapsakademin 
med titeln »Tal om den offentliga vården, i hänseende til folkets 
seder och helsa, samt de fattigas lifbergning» där ett program för sam
hällets omsorg utvecklades. Schulzenheim var inspirerad av Adam 
Smith och såg i »Näringarnas fulla trefnad» grunden för den allmänna 
välmågan och ansåg att arbetet var det som skapade allt värde.36 Det 
som hotade samhällets bestånd var den tilltagande lättjan och de 
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tygellösa lasterna, menade Schulzenheim, men undervisning, reli-
^ 7 gion och en rättvis samhällssyrelse skulle motverka detta. De sjuka 

borde få vård, för utan hälsa kan människorna varken tjäna sig själva 
eller andra och tiggeriet kunde stävjas genom arbetshus för de arbets
lösa. Fängelserna borde inriktas på att göra fångarna bättre och de 
frigivna borde få arbete genom Kronan. De åtgärder som Schulzen
heim föreslog syftade till att skapa förutsättningar för att människor
na skulle kunna arbeta för sin försörjning. När det gällde fattig
domens orsaker ansåg Schulzenheim som vi sett att lättja spelade stor 
roll, men han menade även att de olyckligas situation till viss del 
berodde på händelser utanför deras kontroll, t ex sjukdomar eller 
missväxt. Den enskilda och offentliga hjälpverksamheten borde, 
menade Schulzenheim, inriktas på att göra de fattiga till dygdiga och 
dugliga samhällsmedborgare och hospitalen, barn- och fattighusen 
borde därför upplåtas endast för vansinniga, blinda, lama och andra 
som inte alls förmådde försörja sig.38 

Det som möter oss hos Schulzenheim är en åskådning som dels 
präglas av barmhärtighet och omsorg gentemot dem som inte alls 
kunde klara sig själva, men samtidigt sträng uppfostran och tukt 
av dem som kunde men inte ville arbeta. Denna blandning av filan
tropi och strängaste arbetsmoral kom att bli mycket typisk för den 
vårdideologi som dominerade under 1800-talet, bl a i det betydelse
fulla betänkande som 1837 års fattigvårdskommitté utarbetade.39 

Arbetet spelade som vi sett en stor roll i diskussionen kring det 
offentliga omhändertagandet. Men arbetet kunde ha flera funktioner. 
Under 1700-talet betonades i merkantilistisk anda det angelägna i 
en hög produktion och i fängelserna var kraven på arbetsprestationer 
höga. Fångarna sysselsattes främst med kardning och spinning av ull 
och en viktig funktion hos fängelserna var att förse den expanderan
de textilindustrin med material. Detta betonades ytterligare efter 
det att fängelserna 1722 inordnats i Kommerskollegiets verksamhet 
och de fängelseliknande arbetsinrättningarna hade ibland länets hus
hållningssällskap som huvudman.4^ 

I det tidiga 1800-talet försökte man som vi tidigare sett möta de 
sociala problemen genom att inrätta arbets- och korrektionsanstalter. 
I Vadstena togs t ex det gamla nunneklostret i bruk som arbetsin
rättning och som mest fanns där 500 intagna innan de överfördes till 
Långholmen.41 Men det merkantilistiska synsättet sköts alltmer i 
bakgrunden under det nya seklet och arbetet som ett medel att för
bättra moralen framhävdes. Sysselsättningen tänktes kunna förhindra 
såväl lättja som osedlighet. Arbetet blev i detta avseende ett viktigt 
inslag i sinnessjukvården. 

Skiljelinjerna mellan 1800-talets politiska ideologier formerades 
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först mot seklets mitt, men inför den sociala misären bröt sig ändå 
åsikterna på ett intressant sätt. Schulzenheims vårdideologi och sam
hällsuppfattning var inspirerad av den liberala åskådningen. Den 
grundläggande tanken i denna tradition var att fattigdomen och 
misären bäst kunde avhjälpas med näringsfrihet och minskade statliga 
regleringar inom arbetslivet. Denna tanke fanns hos Schulzenheim 
men den formulerades i skarpare ordalag av bland andra biskop Olof 
Bjurbäck och den radikale friherren Jacob Cederström på 1820-talet. 
De var motståndare till lagar som förhindrade hemmansklyvning och 
arbetsvandring och ville att staten inte skulle engagera sig i de fattigas 
försörjning utan endast ta hand om de sjuka.42 

Men Schulzenheim hade även förfäktat mer filantropiska ideal och 
hävdat statens ansvar för dem som inte kunde försörja sig själva. 
Dessa tankegångar utvecklades vidare bland andra av Geijer i Fattig
domsfrågan, 1839. Man kan därför säga att de som var inspirerade 
av förliberala tankegångar kan delas in i två grupper. Vissa menade 
att den sociala misären kunde helt avhjälpas genom näringsfrihet 
medan andra var mindre optimistiska och ansåg att näringsfriheten 
visserligen kunde minska fattigdomen men att staten ändå måste ta 
hand om de sämst ställda. Dessa åsiktsskillnader hänger förmodligen 
samman med att man hämtade inspiration från skilda auktoriteter. I 
England hade en radikal liberal åskådning kommit till uttryck där 
statens ingripande i samhällslivet ansågs vara enbart av ondo. Men de 
svenska radikalerna var i stor utsträckning inspirerade av upplys
ningens humanitetsidéer och den tyska filosofins morallära. Kants 
devis om att människan inte får behandlas som medel utan endast 
som mål var till exempel en viktig utgångspunkt för den personlig
hetsfilosofi som Richert och Geijer omfattade. Även kristendomens 
morallära hade betydelse för de tidigaste liberalerna i Sverige.43 

De förliberala idéerna spelade stor roll vid bland annat 1820-
talets riksdagar, medan de konservativa hade framgångar med sin syn 
på fattigdomsproblemet vid framförallt riksdagen 1840/41. För de 
konservativa låg orsaken till den sociala misären i att det patriarkala 
förhållandet mellan arbetsgivaren och arbetaren hade ersatts av en 
enbart ekonomisk relation. De önskade därför en återgång till hus
bondevälde och skråväsende.44 

Det finns således inte något klart samband mellan de tankar som 
låg bakom sinnessjukvårdens uppkomst och de politiska ideologierna. 
Den viktigaste utgångspunkten för hospitalspolitiken, nämligen att 
staten hade ett övergripande ansvar för de sinnessjuka, kunde omfat
tas av företrädare för skilda politiska riktningar. 

Bakgrunden till det offentliga omhändertagandet och behand
lingen av de sinnessjuka i det tidiga 1800-talets Sverige är således 
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komplicerad. Befolkningstillväxten och de förändrade sociala rela
tionerna, de humanitära och filantropiska idealen och övertygelsen 
att de sinnessjuka kunde botas var viktiga utgångspunkter för stats
maktens intresse för hospitalsverksamheten. 
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Kap. 3 MEDICINEN OCH PSYKIATRIN KRING SEKELSKIFTET 
1800 

Medicinen 

När Jöns Jacob Berzelius och Eric Gadelius 1806 började ge ut sin 
»Vettenskapsjurnal för läkare och fältskärer» planerade den sist
nämnde att i varje häfte presentera nyutkommen utländsk medicinsk 
litteratur. Dessa litteraturöversikter infördes bara i de två första häf
tena, men de ger ändå en god tidsbild av situationen inom medicinen 
kring sekelskiftet. Det fanns inte någon enhetlig medicinsk vetenskap 
med gemensamma referensramar och terminologi. Istället lät sig 
medicinen influeras av allehanda idéströmningar, hävdade Gadelius, 
och kunde anta »spiritualistiska, matematiska, fysiska, mångfaldiga 
kemiska, dynamiska och filosofiska klädedräkter».1 Mycket av denna 
tidens litteratur förkastades dock av Gadelius då han ansåg att den 
styrdes av inbillningen och fjärmade sig från »empiriens bearbetade 
fält».^ Gadelius ironiserade över »iatromatematicus» von Oken och 
menade att Andreas Röschlaubs skrifter bara hade värde för förfat
taren själv. Han ansåg att schellingianerna använde maktspråk när de 
talade om den höga ståndpunkt varifrån endast de kunde inse natu
rens sammanhang och samtidigt befallde alla som vandrade erfaren
hetens tråkiga väg att byta bort denna mot poetiska bilder. Natur
filosofin var, fortsatte Gadelius, en bekväm lära som gav svar på alla 
frågor, vilket gjorde det lätt för dess anhängare att få böcker fär-
diga.3 

Gadelius skulle som professor vid Karolinska institutet bli en ivrig 
förespråkare för den patologiska anatomins betydelse i både läkar
vetenskapen och den medicinska undervisningen och det är kanske 
inte så förvånande att det var Bichats skrifter som imponerade mest 
på granskaren i Stockholm. Galls kranioskopi fann Gadelius vittna 
om noggranna anatomiska studier även om den inte hade något värde 
för läkekonsten. John Browns nervretningslära var däremot ensidig, 
svag och otillräcklig, men kunde ändå fått stor betydelse om den 
inte hade vanvårdats av sina anhängare, fortsatte Gadelius.4 

Situationen inom medicinen kring 1800 var förvirrande med en 
blandning av djärva spekulationer och tålmodigt arbete med dissek-
tionskniven och kanske var det därför Gadelius övergav planen att i 
varje nummer av »Vettenskapsjurnalen» ge en presentation av tidens 
litteratur för de läkare som inte själva kunde följa den. Och denna 
situation inom medicinen fick betydelse även för psykiatrins fram
växt och utformning. 
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Det var i första hand tre intressefält i den medicinska vetenskapen 
under 1700-talet som fick betydelse för medicinen i det nya seklets 
början.5 Det första av dessa gällde försöken att ställa upp nosologiska 
system utgående från Sydenhams idé att sjukdomarna skulle kunna 
klassificeras efter samma principer som botanikerna använde för in
delningen av växterna. Det andra området gällde intresset för nerver
nas och nervretningens natur och funktion. Albrecht von Haller hade 
riktat intresset mot nervfibrernas förmåga att uppfatta och vidarebe
fordra retningen. I Edinburgh konstruerade William Cullen en sjuk
domslära i vilken aktiviteten i nervsystemet var avgörande för krop
pens tillstånd. Hans elev John Brown vidareutvecklade denna tanke
gång och menade att förmågan att reagera på en nervretning var det 
som utmärkte en levande organism. Hälsa och sjukdom var för Brown 
tillstånd som var beroende av förhållandet mellan nervretningen och 
organismens retbarhet. Och slutligen spelade Morgagnis beskrivningar 
av patologiska tillstånd i kroppens organ en stor roll som mönster för 
den patologiska anatomin som var en av de mest framgångsrika 
medicinska disciplinerna i det tidiga 1800-talet. 

Under 1800-talets första hälft uppvisade den medicinska vetenska
pen en rad ansatser men få resultat av betydelse för den praktiska 
sjukvården. Kunskaperna om sjukdomarnas karaktär och förlopp för
bättrades genom de otaliga dissektionerna som utfördes av patologer
na och genom vissa diagnostiska hjälpmedel. Det begynnande använ
dandet av statistik möjliggjorde mer generella slutsatser utifrån de 
kliniska erfarenheterna och inom fysiologin utvecklades experimen
tella metoder som kunde användas på levande organismer. 

Detta var medicinska specialiteter som lät sig inspireras av natur
vetenskapliga ideal med betonande av empiriskt iakttagande och för
siktig slutledningskonst. Men andra filosofiska läror hade ett minst 
lika stort inflytande över medicinen. De romantiska naturfilosoferna 
förklarade att erfarenhetsvetenskapen endast kunde ge en ytlig bild 
av verkligheten och ville förklara tillvarons innersta väsen genom att 
se den som ett kraftfält. Detta bildade en jordmån för sjukdomsläror 
som brownianismen, den animala magnetismen och Broussais lära om 
att ett organ blir sjukt om det utsätts för alltför starka retningar. 

Men det fanns även medicinska läror som inte utgick från att sjuk
domarna hängde samman med krafter och kraftfält inom och utanför 
organismen. Hahnemanns homeopati baserades på den gamla princi
pen »lika botar lika» och den märkliga tanken att utspädning förhöjer 
ett medels effekt. Rademacher återupplivade paracelsistiska idéer och 
hävdade att vissa mineraler var universella läkemedel.6 

De skilda filosofiska perspektiven inom medicinen ledde bland 
annat till en livlig debatt om läkarutbildningens innehåll. I Sverige 
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företräddes den naturvetenskapligt inspirerade medicinen av det 
1810 öppnade Karolinska institutet, medan universitetens medicinare 
ofta lämnade skalpeller och laboratoriekolvar åt sitt öde och ägnade 
mer uppmärksamhet åt den filosofiskt orienterade medicinen. Kvali
tén på den medicinska universitetsundervisningen illustreras av den 
blivande generaldirektören Magnus Huss, som i sin självbiografi be
rättar att när han studerade medicin i Uppsala kring 1830 så föreläs
tes kirurgin genom högläsning ur en tysk lärobok och anatomin stu
derades genom planscher. Dissektionsövningar utfördes inte alls med 
undantag för en gång då studenterna på eget bevåg beställde ett lik 
från huvudstaden och öppnade det utan någon handledning.7 

Lasaretten i riket var under 1800-talets första hälft i allmänhet 
små och dåliga med undantag för Serafimerlasarettet. Förtroendet 
för sjukvården tycks ha varit starkt begränsat och de som hade möj
lighet till det undvek kontakten med lasaretten. Och de sjukdomar 
som hade de mest förödande konsekvenserna för människorna, som 
till exempel koleran, stod läkarna lika rådlösa inför som de sjuka. 

Psykiatrin 

Intresset för att försöka behandla och inte bara förvara de sinnes
sjuka hade sin bakgrund i en rad skilda omständigheter och förhål
landena var även olika i skilda länder. »The movement toward 
humane treatment was based in France on the philosophy of libera
tion and in Germany on the concept of rationality; in England the 
force leading to reform was a religious one», skriver psykiatrihistori
kerna Alexander och Selesnick.8 Detta är kanske en bakgrund till att 
debatten om de sinnessjukas behandling fick något olika utform
ning i de skilda länderna, men viktigare är att grunddragen i förslagen 
till de sjukas behandling var desamma och att det runt om i Europa 
och i Amerika inom loppet av några få decennier genomfördes re
former på detta område. 

Det ständigt återkommande inslaget i den psykiatriska litteratur 
som började utkomma under 1700-talets senare hälft var framhävan
det av levnadsordningens, dietetikens, betydelse för de sinnessjuka. 
Den första skrift där dessa idéer förfäktades var William Batties »A 
Treatise on madness» från 1758. Battie menade att de sjuka måste 
isoleras från den miljö som givit dem skadliga intryck genom intag
ning på ett hospital, och inom inrättningen var den reglerade levnads
ordningen den viktigaste förutsättningen för tillfrisknandet.9 

På 1770-talet började Francis Willis (1718-1807) i Greatford be
handla de sinnessjuka genom att försöka skapa en familjär miljö på 
anstalten vari gemensamma måltider för patienterna och Willis' familj 
var ett inslag. Och i Florens arbetade Vincenzo Chiarugi något de
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cennium senare efter likartade principer.10 

I Tyskland introducerades den nya psykiatrin i en Jenadissertation 
från 1797 av Johann Gottfried Langermann, vilken dock föga upp
märksammades innan Reil berömde den i sin Rapsodi. När sinnes
sjukdomarna orsakas av andlig oordning och själslig vårdslöshet kan 
de botas med metoder hämtade från uppfostringsläran, menade 
Langermann, och sinnessjukvården kan därför till viss del få karaktär 
av en återuppfostran. Detta synsätt utesluter dock inte att själens 
rubbningar ibland kan orsakas av kroppsliga sjukdomar eller behand
las med medel hämtade från kroppsmedicinen, som till exempel 
retande medel, fortsatte Langermann.11 

Men strävan efter en human behandling och försöken att reglera 
de sjukas vardagsliv var bara några av inslagen i det nya intresset för 
psykiatriska frågor. Ett annat var försöken att förklara vad vansinnet 
egentligen var för någonting. Här kan till exempel Kants intellektua-
listiska synsätt nämnas, där sinnessjukdom ansågs utgöras av ett fel 
i människans perception, förstånd eller känsla inför den situation 
som omgav henne. Detta innebar för Kant att förryckthet kunde 
framstå som ett vaket drömmande.1 2 

Först med Philippe Pinels och Johan Christian Reils böcker i 
ämnet under det nya seklets första år fick dock psykiatrin sitt 
genombrott. De strävade efter ett systematiskt studium av sinnessjuk
domarna och anslöt till den nosologiska klassificeringssträvan, men 
samtidigt stod den nya psykiatrins psykologiska, moraliserande och 
dietetiska inriktning i centrum. 

Philippe Pinel (1745-1816) och hans lärjungar dominerade den 
franska psykiatrin under större delen av 1800-talet. Även i andra 
länder hade Pinel ett stort inflytande, främst för sina idéer om hur 
anstalterna för de sinnessjuka borde se ut. 

Det var året för den stora revolutionen som Pinel för första gången 
publicerade sina idéer i en kort artikel i Gazette de Santé, och 1801 
kom den betydelsefulla boken »Traité medico-philosophique sur 
l'aliénation mentale ou la manie». Redan titeln är upplysande för 
Pinels synsätt. Han talar om mediko-filosofi och ansluter till den 
diskussion under 1700-talet där man hade sökt sambandet mellan 
filosofi och medicin, psykologi och fysiologi, själ och kropp i oppo
sition mot den dominerande dualismen. Boerhaave och Haller hade 
antagit ett samband mellan kropp och själ med hänvisning till att 
känslorna hade både fysiologiska och psykologiska uttryck och det 
fanns till och med de som tänkte sig att människans passioner hade 
kraft att bota både kroppsliga och själsliga sjukdomar.13 

I centrum för Pinels psykiatri stod läran om känslornas och den 
psykologiska balansens betydelse för själens hälsa, och därmed anslöt 
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Pinel till den platonska traditionen. Under lång tid hade den stoiska 
känslouppfattningen varit förhärskande. Stoikerna ansåg att känslor
na var djuriska och att den filosofiska människan borde sträva efter 
att undertrycka sina känslor. Men under 1700-talet fick det platon
ska synsättet, där känslan ansågs vara handlandets drivkraft, ny 
aktualitet. Författare som Defoe och Pope såg känslornas vind som 
livets drivkraft och för filosofer som Mandeville och Hume liknade 
förnuftet det tillfälliga lugnet på känslornas stormiga ocean.14 I 
grunden för Pinels psykiatriska program låg tanken att den själsliga 
balansen skulle uppnås genom att känslornas ström kontrollerades.1 5 

Och när Pinel talar om moralisk behandling (traitement moral) så 
hänger detta samman med att han ansåg att det emotionella livet, de 
intensiva passionerna och de mildare affekterna, hade en avgörande 
betydelse för själens sjukdomar. I 1700-talets psykologiska litteratur 
åsyftades ofta det emotionella livet när man talade om moral, medan 
termen psykologi företrädesvis fick beteckna människans intellek
tuella funktioner.16 

Utifrån detta grundperspektiv utvecklade Pinel sin psykiatri. Dår
skapen och vansinnet orsakas i första hand av en felaktig eller störd 
livsföring, en försummad uppfostran, ett oregelbundet livssätt eller 
av starka passioner, menade Pinel. Den sjuke måste isoleras från den 
sjukdomsframkallande miljön och lika viktig som den medicinska 
behandlingen är den »police intérieure» som måste prägla anstalten, 
dvs den ordning som reglerade det dagliga livet.1 7 Pinel tänkte sig 
att fysiska sjukdomar kunde orsaka vansinnet och att mekaniskt 
tvång var användbart i vissa fall, men viktigast var hans betonande av 
den psykologiska behandlingen och av livsmiljön som sjukdomsfram
kallande. 

Den »police intérieure» som Pinel förespråkade innebar att patien
ternas liv på ett lämpligt sätt skulle indelas i arbete och fritid, rörelse 
och vila.1 Även fritiden skulle fyllas med verksamhet, bland annat 
rekommenderades musikutövning och teaterspel.19 Pinel ställde 
stora krav på hospitals betjäningens uppförande. De skulle visa 
människokärlek och vänlighet mot de sjuka och all våldsamhet var 
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förbjuden. Detta betydde inte att de sjuka skulle behandlas utan 
auktoritet, tvärtom menade Pinel att ett kraftfullt tyglande och 
underkuvande av patienterna var nödvändigt för den moraliska be
handlingen.21 Det mekaniska tvånget var i allmänhet onödigt men 
den sjuke kunde fås att bättra sig genom hot med tvångsmedel.22 

Avgörande var dock den moraliska eller psykiska behandlingen. 
Ofta återgiven är den episod då Pinel tog emot en sinnessjuk urmaka
re som trodde sig ha uppfunnit en evighetsmaskin. Pinel gav honom 
då i uppdrag att tillverka en sådan maskin och lät honom på egen 
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hand upptäcka det omöjliga i företaget. 
Pinel har i den psykiatriska historieskrivningen fått en hjälteroll. 

Han var den store filantropen som lossade de sinnessjukas järnbojor 
och gav dem en människovärdig tillvaro. Den historiska verkligheten 
såg dock annorlunda ut. Pinels program för hospitalsvård kunde 
endast i begränsad utsträckning realiseras, vilket bland annat berodde 
på de usla förhållanden som rådde på Salpêtiêresjukhuset, där han 
var verksam. Först ett decennium efter hans död byggdes i Frankrike 
ett hospital efter Pinels principer och då under ledning av hans lär
junge Esquirol.24 

Många hade intresserat sig för psykologiska och emotionella aspek
ter på sinnessjukdomarna, men Pinel utarbetade iakttagelser och rön 
till vad som har kallats en »psykologisk teknik» för de sinnessjukas 
behandling.25 Hans lära är det första exemplet på strävan att göra 
psykiatrin till en vetenskap, i och med att han lät en sammanhängan
de teoribildning styra både sjukdomsläran och terapimetoderna. Han 
illustrerar upplysningstidens vetenskapliga ideal i denna strävan att 
applicera en vetenskaplig teknik på ett nytt fält. 

Två år efter det att Pinels Traité lämnade tryckpressarna gav Halle
professorn Johan Christian Reil (1759-1813) ut det första stora 
psykiatriska arbetet i Tyskland, »Rhapsodien über die Anwendung 
der psychischen Curmethode auf Geisteszerrüttungen». Reil var till 
skillnad från Pinel inte sinnessjukhusläkare utan var praktiserande 
läkare, universitetslärare och medicinsk författare. 

Reils förhållande till den naturfilosofiska debatten i samtiden är 
komplicerad. Det finns inslag i hans skrifter som påminner om 
romantikernas naturuppfattning, så t ex tron på en enhet mellan 
levande och död materia och åsikten att sjukdom består i en föränd
ring av organismens inre krafter. Han var även imponerad av tidens 
naturvetenskap och samarbetade med kemister inom sjukvården/ 
Det är möjligt att Reils intresse för psykologiska förhållanden stimu
lerades av den romantiska filosofin men Rhapsodien är inte något 
naturfilosofiskt arbete och någon avgörande skillnad i grundperspek
tiv finns inte mellan Reil och Pinel. 

Pinel hade talat om moralisk behandling av de sjuka och Reil 
åsyftade väsentligen detsamma när han presenterade den psykiska 
kurmetoden. Denna metod var för Reil ett nytt terapeutiskt instru
ment som ställdes till läkarnas förfogande, men sjukdomarna kunde 
även påverkas av andra metoder, t ex kemiska och moraliska bote-
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medel. Men det var den psykiska behandlingen som stod i centrum 
för Rhapsodien. 

Reil hävdade att en förutsättning för de sjukas behandling var att 
det fanns offentliga dårhus och att man separerade de obotliga och 
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de botbara i olika anstalter/ Behandlingen syftade till att förändra 
själskrafternas, föreställningarnas, känslornas och begärens inrikt
ning och på det sättet bota sjukdomarna. En grundstomme i denna 
behandling var regleringen av det dagliga livet och därvid spelade 
arbetet en stor roll genom att det styrde uppmärksamheten och fram
tvingade kroppsrörelse.30 

Den dietetiska behandlingen omfattade även olika åtgärder för den 
sjukes yttre välbefinnande och för ett stärkande av kroppskrafterna. 
Vin och vallmosaft, värme och strykningar över kroppen med hudar 
eller en bit flanell är några av de medel Reil menade kunde använ-
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das. Dessa medel var avsedda att förändra själstillståndet genom att 
påverka kroppen och detsamma gällde de obehagliga medel som Reil 
rekommenderade. Nysmedel, blåsplåster, moxa och glödande järn, 
som länge hade praktiserats inom sinnessjukvården, var användbara 
menade Reil och hans förslag att använda vattenbehandling genom 
duschning eller att utan förvarning störta den sjuke i brunnar, floder 
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eller sjöar har ofta uppmärksammats. Reil var inte heller främ
mande för att handgripligen lära de sjuka lydnad och att utdela 
straff.33 En annan typ av behandling var den som verkade via sinnes
organen. Reils behandlingsinstrument inom detta område har liknats 
vid en teaters rekvisita.34 Pistoler, trummor och trumpeter gav starka 
hörselintryck. Pälsklädda män, marmorstatyer och döda händer var 
behandlingsmetoder som tog synintrycken till hjälp.35 Reil menade 
även att musikutövning och teater kunde vara nyttigt.36 En tredje 
typ av behandling bestod i mer direkt påverkan av de högre själs för-
mögenheterna. Här var det fråga om att med argument, övertalning 
och påverkan inprägla hälsosamma idéer och tankar för att motverka 
de anomalier och fel som dominerade den sjuke.3 7 Ett viktigt medel 
för den psykiska behandlingen var själva hospitalsinrättningen, 
menade Reil vidare. Anstalterna borde därför förläggas till trakter 
med angenäm natur, omgiven av vattendrag och sädesfält.38 

Reil gav även förslag till indelning eller klassificering av sinnessjuk
domarna och han särskilde därvid fyra huvudtyper av själsliga stör
ningar. Den första typen utgjordes enligt Reil av de fixa idéerna och 
bland dessa kan nämnas föreställningar om begångna fel, om förvand
lingar av kroppen eller personligheten och fixeringar som hade med 
starka passioner som kärlek eller dödsfruktan att göra.39 Den andra 
av Reils sjukdomstyper var raseriet eller manin, som utmärktes av 
orimliga handlingar orsakade av en anspänd handlingskraft.40 Den 
tredje typen var dårskap eller »Narrheit» som innebar en ständig 
ström av växlande idéer och bisarra upptåg.41 Och slutligen den 
fjärde typen av sinnessjukdom som enligt Reil utgjordes av fånighet 
eller »Blödsinn» som han beskrev som en förståndets asteni, det vill 
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säga en minskad energi och retbarhet i själens och även kroppens 
funktioner.42 Reils sjukdomsuppfattning utmärks således av att han 
ansåg att sinnessjukdom var förhanden när människans inre eller psy
kiska krafter hade förändrats eller störts. Reil hade inte några möjlig
heter att själv praktisera sina idéer inom sinnessjukvården, men hans 
inflytande över både psykiatrin och den praktiska vården var mycket 
stort i det tidiga 1800-talet. Pinels och Reils böcker från seklets 
första år blev grundvalen och utgångspunkten för den psykiatriska 
litteraturen under 1800-talets första decennier. 

Pinel och Reil hade öppnat vägen för den psykiatriska vetenskapen 
och under de närmast följande decennierna utkom en stor mängd 
skrifter som ville förklara sinnessjukdomarnas väsen och uppkomst, 
samt ge råd om hur de skulle botas. Diskussionen var särskilt intensiv 
i Tyskland, och det sammanhänger med att två skolor uppkom som 
utgick från avsevärt skilda människouppfattningar. Den ena rikt
ningen ville se sinnessjukdom som tecken på somatisk sjukdom eller 
skada och såg följaktligen psykiatrin som en del av kroppsmedicinen. 
Den andra riktningen menade att sinnets sjukdomar endast hade med 
själens funktioner, tänkandet, upplevelser, känsla och moral att göra 
och förespråkade därför en mer psykologisk behandling. Man brukar 
kalla dessa skolor för »somatikerna» respektive »psykikerna». De för
fattare som brukar räknas till dessa skolor var dock långt ifrån eniga 
och när det gällde de praktiska behandlingsförslagen överskred man 
ofta skolgränserna. Att man ändå kan tala om en strid mellan före
trädare för skilda synsätt inom den tyska psykiatrin beror i mycket 
på den extrema position som Leipzigläkaren Johann Christian August 
Heinroth (1773-1843) intog. Han blev också den viktigaste måltavlan 
för somatikernas angrepp på dem som anlade filosofiska och religiösa 
perspektiv på medicinen. 

Heinroth ägnade en stor del av sitt liv åt de sinnessjukas behand
ling. Han var från 1814 anställd vid en tukt-, barn- och försörjnings
anstalt i Leipzig där det även fanns sinnessjuka. Samtidigt under
visade han i psykisk terapi vid stadens universitet och blev 1827 ordi
narie professor därstädes.43 Heinroth författade flera stora böcker 
inom psykiatrin. Den viktigaste och mest kända är »Lehrbuch der 
Störungen des Seelenlebens» från 1818 där han utvecklade sin prin
cipiella syn på sinnessjukdomarna, och på 1820-talet publicerade han 
flera handböcker för den praktiska sinnessjukvården. 

Heinroth menade att människan är ett andligt väsende, som står 
under inflytande av de goda och onda krafter som omger henne. Det 
goda eller heliga strävar efter att fullända och fullkomna människan, 
vilket enligt Heinroth leder till själens frihet och hälsa. Ondskans 
krafter däremot representerar det förstörande och syndiga och drar 
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ned människan i ofrihet och sjukdom.44 

Sinnessjukdom är därför, enligt Heinroth, en konsekvens av och 
ett tecken på syndens härjningar i människan. Synden är en orm som 
förtar själens och livets kraft och gör människan till ett ofritt natur
väsende.45 

Man sage, was man wolle, aber ohne gänzlichen Abfall von Gott gibt es 
keine Seelenstörung. Wo Gott ist, ist Kraft, Licht, Liebe und Leben; wo 
Satan ist, Ohnmacht, Dunkel, Hass, und überall Zerstörung. Ein böser Geist 
also wohnt in dem Seelengestörten; sie sind die wahrhaft Besessenen.^ 

Den sinnessjuke är enligt Heinroth en svag människa. Hon blir sjuk 
därför att hon inte förmår motverka de ondskans krafter som till 
exempel i form av lidelser gör henne beroende av det naturliga och 
djuriska inom henne och därmed berövar henne förnuftet och 
friheten.47 Den sinnessjuke har förlorat förmågan att behärska och 
begränsa sina lidelser och drifter och all behandling måste därför 
ha som mål att tvinga den sjuke till en sådan begränsning. Den 
psykiatriske läkarens uppgift kommer därför att ha många likheter 
med lärarens och Heinroth såg, liksom Langermann, sinnessjukvården 
som en återuppfostran.48 

Heinroths bild av människan har hämtat många drag från den 
romantiska åskådningen och hans sjukdomsuppfattning har likheter 
med brownianismens lära om retning och retbarhet. »Die Seele ist, 
wie alle Erscheinung in der Natur: Kraft, erregbar durch Reize» 
skriver han i sin stora lärobok och i ett annat sammanhang hävdade 
han att människans »totalverksamhet» är beroende av samspelet 
mellan yttre retelser och inre retbarhet.49 Och i detta samspel 
uppkommer sinnessjukdomarna. De yttre retningarna kan utgöras av 
en lång rad förhållanden; känslor av olycka, skam och fruktan, men 
också studier, nattvaka, onani, mask, kolik och politisk revolution. 
Men om dessa förhållanden skall leda till sinnessjukdom beror på den 
inre retbarheten eller förmågan att stå emot retningarna.50 

Heinroth tänkte sig att det fanns tre huvudtyper av sinnessjuk
domar eller tre ordningar som han i nosologins anda kallade dem. 
Vissa sjukdomar utmärks av exaltation, andra av nedstämdhet och 
den tredje typen har inslag av bägge dessa. Var och en av dessa 
huvudtyper delade Heinroth sedan in i tre underavdelningar beroende 
på om sjukdomen berörde sinnet (Gemlith), själen (Geist) eller viljan 
(Wille) och sedan vidare i ytterligare underavdelningar.5 1 

Förslagen till de sinnessjukas behandling spänner över ett brett 
fält av åtgärder men betecknande nog föredrar Heinroth att tala om 
botande krafter (Heil-kräfte) istället för botemedel (Heilmittel).5 2 

En central plats i Heinroths terapi intog de medel som skulle verka 
inskränkande eller avledande på drifterna och lidelserna. Till de förra 
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hörde kyla, mörker, fastspänning, tvångstystnad, hunger, isolering, 
belladonna, prustrot och digitalis.53 Och bland de avledande medlen 
kan nämnas kräk- och laxermedel, men även framkallad fruktan, 
musik och vistelse i det fria.54 Men även retande och upplivande 
medel borde användas, menade Heinroth. Yttre hudretning kunde 
åstadkommas med blåsplåster, fontaneller och piskning med näss
lor.55 Livets egen kraft kunde stimuleras av en påtvingad levnads
ordning, konstnärligt arbete, samtal, spel, god kost, ginsengrot och 
en upplevelse av att stå i Fortunas gunst genom plötsligt tillfallande 
rikedomar, fortsatte Heinroth.56 

Den centrala tanken i Heinroths psykiatri är att det är människans 
syndfullhet och därmed hennes oförmåga att leva upp till de gudom
ligt givna reglerna för människans liv, som är orsaken till att hon blir 
sinnessjuk. Heinroth var den främste företrädaren för en morali
serande sjukdomsuppfattning i det tidiga 1800-talet men många 
delade hans grundläggande perspektiv.5 Detta synsätt medförde 
för psykiatrins vidkommande att religion och moral inte kunde ses 
som enbart en del av samhällets institutioner utan något som berörde 
den enskildes inre utveckling och sundhetstillstånd. 

En av de främsta kritikerna av Heinroths moraliserande synsätt var 
Würzburgprofessorn Johannes Baptista Friedreich (1796-1862), som 
författade en rad skrifter inom psykiatrin. I boken »Allgemeine 
Diagnostik der psychischen Krankheiten» gav han en utförlig fram
ställning av sinnessjukdomarnas kroppsliga och själsliga uttryck och 
han refererade den samtida diskussionen om dessa sjukdomars egent
liga väsen.58 Först mot bokens slut gav Friedreich prov på sin egen 
åsikt om sinnessjukdomarnas natur och ställningstagandet fick då 
form av en slutsats från den långa beskrivningen av sjukdomsytt
ringarna. Friedreich ansluter på detta sätt till naturvetenskapliga 
ideal i kontrast till de mer filosofiskt inriktade författarna. 

Sinnessjukdom är, hävdade Friedreich, visserligen en särskild typ 
av sjukdom men den orsakas alltid av en somatisk abnormitet.59 

Han gav flera argument för denna åsikt och hävdade att tillfrisknan
det från en sinnessjukdom alltid föregås av en förändring i männi
skans somatiska sfär och att sinnessjukdom kan uppträda omväxlan
de med mer kroppsliga symptom.60 Ett annat argument för sinnes
sjukdomarnas somatiska grund, menade Friedreich, låg i beroendet 
av rent fysiska omständigheter som klimat och årstid.61 Han menade 
även att det fanns ett samband mellan brottslighet och vansinne, dvs 
mellan moralisk och psykisk sjukdom och att själens störningar ofta 
betingas av ärftliga anlag.62 

De psykiatriska författare som fick störst betydelse för den prak
tiska sinnessjukvården var dock de som intog en mer medierande håll
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ning i denna diskussion om sinnessjukdomarnas natur. En av dessa 
var Albrecht Mathias Vering (1773-1829) som förestod en privat an
stalt för sinnessjuka. Vering gav mellan åren 1817 och 1821 ut ett 
verk med titeln »Psychische Heilkunde», som var en av de första ut
präglade läroböckerna i ämnet. 

Vering menade att kroppen och själen påverkar varandra. Sinnes
rörelserna influerar kroppens funktion. Ilska och hat, kärlek och be
gär, skam och fruktan, hopp och glädje har betydelse för kroppens 
välbefinnande. Och samtidigt påverkar åldern, den fysiska levnads
ordningen, födan, klimatet, årstiden och läkemedlen själens funk-

? q 

tioner. Detta betydde för Vering att både fysiska och psykiska om
ständigheter kan framkalla sinnessjukdomarna.6 ^ 

Dessa sjukdomar kunde nämligen uppkomma på grund av fel i 
livsföringen, utsvävande vanor, onani eller missbruk av den andliga 
förmågan, fortsatte Vering. Men de kunde också bero på yttre våld 
mot huvudet, solsting eller sträng kyla och psykiska omständigheter 
som intensiva känslor eller religionssvärmeri. Även kroppsliga sjuk
domar, ärftliga anlag, månens faser och väderleken kunde framkalla 
sjukdomarna.6 5 

De behandlingsförslag som denna lärobok gav utgår dock helt från 
den så kallade psykiska kurmetoden och Vering följde den tradition 
som hade skapats av Reil. Den viktigaste formen av psykisk behand
ling, gällde enligt Vering den psykiska levnadsordningen. Den sjuke 
borde skyddas från obehagliga sinnesintryck, inges hopp och tålamod 
och en tilltro till läkaren och botemedlen.66 Bland mer konkreta 
förslag till behandling kan nämnas att Vering tänkte sig att de sjuka 
skulle ägna sig åt bland annat spel, musik, teater, läsning och resor. 
Även den sjukes egen fantasi, sinnesstämning och vilja kunde göras 

• • • Ç\ 7 till ett behandlingsmedel, menade Vering. 
Slutligen skall här nämnas att en viktig förutsättning för den psy

kiska behandlingen enligt Vering var att läkaren hade vissa speciella 
egenskaper. »Der Anblick eines Mannes, dessen Auge und Gesichts
züge Milde und Wohlwollen, Kraft und Würde verrathen, ist wahrer 

fi o Balsam für den gebeugten und geängstigten Kranken». En god 
läkare får inte ha ett utseende som ger ett oangenämt eller vidrigt 
intryck och saknar han religion är han rent av farlig, konstaterade 
Vering.69 

Den tyske psykiatriker som blivit mest känd för strävan att förena 
ett psykiskt och ett somatiskt perspektiv på sinnessjukdomarna var 
dock Friedrich Groos (1768-1852). Han hade lång erfarenhet av 
sinnessjukvård från sjukhus i Pforzheim och Heidelberg, men gav 
också ut filosofiska arbeten, med inslag av kantianism och stoisk 
moralfilosofi.70 
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Groos' människouppfattning framkommer i hans resonemang om 
brottslingars ansvar för sina handlingar. Människan är skapad av Gud 
och är därför god och hennes förnuft är en del av det gudomliga för
nuftet, som strävar efter att realisera det goda, hävdade Groos. 
Brottslingen styrs inte av en ond avsikt utan han tror sig handla rätt 
när han i själva verket handlar fel under inflytande av en dålig upp
fostran och en dålig livsmiljö. Detta betyder för Groos att brotts
lingen inte ensam är ansvarig för sina handlingar utan ansvaret måste 

7 1 delas av alla som lever i hans omgivning. 
Inte heller sinnessjuka kan lastas för sitt tillstånd, hävdade Groos, 

och vände sig därmed mot Heinroths ståndpunkt om syndfullheten 
som grundvalen för sinnessjukdomen. Groos menade att sinnessjuk
dom uppstod på grund av en olycklig växelverkan mellan själen och 
kroppen, eller mellan det negativa och det positiva som han även 
kallade det.72 

Groos ansluter sig till den aristoteliska tredelningen av människans 
själsliv i tanke, känsla och begär med säte i respektive huvudet, brös
tet och underlivet och detta bildar utgångspunkten för hans sjuk
domslära. Sjukdomen kan ha sin grund i hjärnan och påverkar då 
intelligensen, den kan ha säte i bröstet och yttrar sig då i stört känslo
liv eller orsakas av underlivets ganglier vilket influerar begäret och 
slutligen kan sjukdomen bestå i en störd funktion i samtliga dessa tre 
psykisk-somatiska sfärer.73 

Men trots att Groos på detta sätt räknade med ett somatiskt 
underlag för själens sjukdomar så kan han ändå inte räknas till den 
somatiska skolan eftersom han proklamerade det gudomliga förnuf
tets överordnade ställning i människan och dessutom förkastade den 
filosofiska grundvalen för det somatiska synsättet, empirismen.74 

När det gäller behandlingen av sinnessjuka finns det många likheter 
mellan Groos och traditionen från Pinel. Han ville ge de intagna stor 
frihet och betonade vikten av trädgårdsarbete och liknande syssel
sättning. De sjuka borde alltid behandlas så att de trodde sig vara 
förnuftiga, hävdade han, och vände sig mot de straffmetoder som ut
vecklats av bland andra Ernst Horn i Berlin. Men även medel som mer 
verkade på kroppen förekom i Groos' behandlingsarsenal, så till 
exempel calomel och digitalis och maniska tillstånd ville han dämpa 
med kalla bad.75 

Groos fick aldrig anseende som någon stor psykiatriker, men han 
var en god representant för de praktiskt verksamma sinnessjukläkarna 
som inte ville ansluta sig till varken den psykiska eller den somatiska 
traditionen inom tysk psykiatri. 

Den psykiatriska debatten var livligast i Tyskland men intresset 
för sinnessjukdomarnas natur och de sinnessjukas behandling var 
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stort även i andra länder. I Frankrike dominerade Pinel och hans 
lärjungar. Denna skola kan inte fogas in i den enkla uppdelningen 
mellan psykiker och somatiker, men deras betoning av att sinnes
sjukdom ofta är ett uttryck för en störning i känslolivet gjorde att de 
hade mer gemensamt med psykikerna än med somatikerna. Den 
viktigaste av Pinels lärjungar var Jean Etienne Dominique Esquirol 
(1772-1840) som efterträdde lärofadern vid Salpêtriêre 1810 och 
som var den som skulle omsätta Pinels idéer i praktisk sinnessjukvård. 

Redan i sin doktorsavhandling 1805 behandlade Esquirol passio
nerna och deras betydelse för sinnesssjukdomarna. Han anslöt här 
till Thomas Arnold som skilt mellan medicinsk och moralisk sjuk
dom och Pinel som med sjukdomsbenämningen »Manie sans délire» 
hävdat att inte alla sinnessjuka hade nedsatt intelligens. Esquirol 
ville skilja mellan intellektuell, affektiv och instinktiv sinnessjukdom, 
där de två senare var så kallade moraliska sjukdomar. Frågan om 
moralisk sinnessjukdom var omstridd och kritikerna hävdade att 
tanken att en emotionell störning kunde vara förhanden utan att 
intelligensen påverkades förutsatte att människans medvetande inte 
var en enhet, vilket stred mot gängse föreställningar.7 7 Esquirols 
lära om sinnessjukdomarna som en emotionell störning fick stor be
tydelse på 1830-talet och den fördes vidare av Bristolläkaren James 
Cowles Prichard (1786-1848) som 1835 lanserade begreppet »mora
lisk sinnessjukdom».78 

I England hade Andrew Harper redan på 1780-talet hävdat att 
sinnessjukdomarna inte hade något med kroppsliga sjukdomar att 
göra och han menade att de sinnessjukas idéer måste få ett fritt 
utlopp så att kraften kunde gå ur dem. Flertalet engelska psykiatri-
ker var dock somatiskt orienterade. Mason Cox (1762-1822) ansåg 
att sinnessjukdom orsakades av en rubbning i hjärnans blodcirkula
tion och lanserade därför den berömda svängmaskinen som behand
lingsinstrument.79 Och William Perfect (1740-1789) behandlade i 
flera skrifter sinnessjukdomarnas bakgrund i kroppens funktioner. 

Det finns dock mycket som talar för att den behandling de sinnes
sjuka fick präglades av reglering av levnadssättet och påverkan via 
sinnesorganen oavsett om man utgick från ett somatiskt eller ett 
psykiskt grundperspektiv. Ett exempel på detta är Alexander Crich-
ton (1763-1856) som förespråkade den nya psykiatrins behandlings
metoder, samtidigt som han menade att sjukdomarna väsentligen 
hängde samman med förändringar i hjärnans blodkärl.80 

I Amerika lanserades den psykiska eller moraliska behandlingen 
inom psykiatrin av de filantropiskt sinnade kväkarna. Flertalet läkare 
menade att sinnessjukdomarna var symptom på kroppsliga sjukdo
mar, framförallt i hjärnan, men accepterade ändå de psykiska be-
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handlingsmetoderna. 
Det förefaller således som om det inte finns något entydigt sam

band mellan psykiatrisk grundåskådning och val av behandlingsmeto
der i tiden kring sekelskiftet 1800. En bidragande orsak till detta 
ligger förmodligen i att även de somatiskt orienterade psykiatrikerna 
ofta accepterade tanken att psykiska förhållanden kunde uppväcka 
eller utlösa sinnessjukdomarna, även om de menade att sjukdomarna 
hade sina egentliga rötter i kroppsliga förhållanden. De centrala in
slagen i den psykiska kurmetoden, att de sinnessjuka kunde påverkas 
genom levnadsordning och sinnesintryck, tycks psykiatrikerna ha 
varit ense om. 

Vi kan således finna att trots oenigheten om sinnessjukdomarnas 
natur så hade det tidiga 1800-talets psykiatriker mycket gemensamt. 
En möjlig tolkning av händelseutvecklingen inom psykiatrin vid den
na tid är att hävda att det som förenade de olika skolorna och för
fattarna var att de alla strävade efter att etablera psykiatrin som en 
vetenskap. Psykiatrin var en vetenskap i vardande för att under sek
lets senare hälft bli paradigmatisk. 

Psykiatrin grundades inte på någon enskild upptäckt eller ban
brytande teori, utan på att man vid 1800-talets början gjorde anspråk 
på att ha en sammanhängande lärobyggnad som sammanställde kun
skaperna om sinnessjukdomarnas uppkomst, indelning och behand
ling. Tidigare hade den psykiatriska kunskapen varit fragmentarisk 
och rapsodisk. Läran om sinnessjukdomarna hade varit ett bihang 
till en allmän människouppfattning och behandlingsförslagen var ofta 
direkt hämtade från kroppsmedicinen. Det tidiga 1800-talets psykia
tri var dock inte en självständig intellektuell skapelse, utan en bland
ning av de perspektiv som vi tidigare förbundit med den platonska 
och den hippokratiska traditionen inom psykiatrin. Psykiatrin var 
samtidigt påverkad av sin tids bild av människan och både upplys
ningstidens betonande av att människan kunde förändras och upp
fostras och romantikens intresse för känslan och det inre kraftspelet 
hade betydelse. 

Det tidiga 1800-talets psykiatri visar upp flera tecken på att vara 
en vetenskap i vardande. En självständig disciplin måste alltid ha ett 
väl avgränsat objekt för sin verksamhet för att dess företrädare skall 
kunna hävda sin roll som specialister. Psykiatrikerna vid 1800-talets 
början hävdade, oavsett vilken skolbildning de hörde till, att sinnes
sjukdomarna var en särskild typ av sjukdomar och att de sinnessjuka 
skulle behandlas av särskilda läkare som var lämpade för denna upp
gift. Denna enighet över skolgränserna hänger samman med att även 
de så kallade somatikerna ofta ansåg att dietetik och psykisk behand
ling hade stor betydelse för de sinnessjuka. 
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Det började även komma ut särskilda läroböcker i psykiatri och 
flera tidskrifter som uteslutande ägnades den nya vetenskapen grun
dades. Det inrättades lärartjänster vid en del universitet för psykiatri-
ker, Heinroths ställning som lärare i psykisk medicin vid universitetet 
i Leipzig kan nämnas som exempel. Ytterligare kriterier på att psy-
kiatrikerna strävade efter att forma en vetenskap var det intresse som 
fanns att prova olika sjukdomsindelningar och experimentera med 
nya behandlingsmetoder, samt att man i allt större utsträckning upp
märksammade de sjukas individuella symptom och levnadsomstän
digheter. 

Psykiatrikerna hade med utvecklingen under 1800-talets första 
decennier påbörjat sin långa och svåra kamp för en professionell 
ställning och ett vetenskapligt anseende. Från statsmakternas sida 
knöts många förhoppningar till den nya vetenskapens resultat, så 
många att hospitalspolitiken förändrades i enlighet med psykiatri-
kernas önskemål innan några effekter av de nya behandlingsmetoder
na egentligen hade kunnat påvisas. Men detta hänger, som vi sett, 
samman med att psykiatrins framväxt är nära förbunden med sociala 
förändringar som gav underlag för tanken att de sinnessjuka skulle 
behandlas och om möjligt botas. 
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Kap. 4 PSYKIATRI OCH SINNESSJUKVÂRD I SVERIGE FÖRE 
1800-TALETS MITT 

Tiden före 1800 

Hospitalen var före 1800-talets stora förändringar försörjningsinrätt
ningar för de människor som inte kunde ta hand om sig själva och 
som inte hade släktingar som kunde hjälpa dem. Det gjordes i allmän
het inte någon skillnad mellan om det var fattigdom, ålderdomssvag
het, kroppsliga sjukdomar eller sinnessjukdom som föranledde in
tagningen. Någon särskild sinnessjukvård förekom som regel inte och 
de attityder, föreställningar och tankar som omgav de sinnessjuka 
och deras sjukdomar vet vi ganska lite om. Den följande framställ
ningen får därför till viss del karaktär av en samling notiser.1 

I landskapslagarna uppmärksammades vansinnets juridiska sida. 
De lysta dårarna, dvs de vars galenskap hade meddelats vid tinget, 
betraktades som oansvariga barn och skulle dömas till mildare straff 
om de begick brott. De medeltida läkeböckerna behandlade galen
skapen som en sjukdom. Den lokaliserades i allmänhet till hjärnan 
och orsaken ville man hänföra till förändringar i magen och blodet. 
Läkeböckerna anslöt till den antika medicinen och de läkemedel som 
rekommenderades hade gamla anor. Senapsdegar, hargalla, saffran, 
vallmofrö och åderlåtning är exempel på medel som man tänkte sig 
kunde bota galenskapen. Ibland föreslogs mycket svåråtkomliga 
medel, som när Olaus Magnus i sin Historia om de nordiska folken 
hävdade att epilepsi kunde botas om man till den sjukes kropp förde 
den efter mitten av augusti med en yxa avhuggna yttre klöven på 
högra bakfoten av en levande älg som inte avlat. 

Dåren tycks i det medeltida samhället även haft rollen som narr 
och gycklare. Detta framkommer t ex när Olaus Magnus klagar över 
att det fanns för få dårar i Norden, så att det var brist på gyckel-
makare. Både narren och dåren representerade det bakvända eller 
omvända livet, vilket tycks ha utövat mycken lockelse på den medel
tida människan, kanske för att det gränsade till det förbjudna. I 
Saxo Grammaticus skildring av Amlethsagan är det bakvändhet i 
mycket konkret mening som får karaktärisera den sinnessjuke. 
Amleth rider baklänges med tyglarna om svansen på hästen och han 
liknar därvid Odyssevs som sådde salt istället för säd och plöjde 
strandens sand istället för åkerjorden när han spelade vansinnig.3 

De medeltida hospitalen, det fanns ett eller två i varje stift, var i 
första hand avsedda för spetälska. Mot medeltidens slut minskade 
dock antalet spetälska kraftigt och hospitalen öppnades alltmer för 
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fattiga, lytta och ålderdomssvaga.4 I samband med reformationen 
övertogs hospitalen av staten och blev i allt större utsträckning för
sörjningsinrättningar för obotligt sjuka och sinnessjuka. Hospitalen 
tillerkändes en del av fattigtiondet och avkastningen från vissa klos
terhemman.5 Gustav Vasas intresse för hospitalen tycks dock inte ha 
styrts av humanitära idéer utan snarare av behovet att skapa ordning 
i samhället. De sjuka skulle inte tillåtas att ligga i rännstenen och 
hindra det borgerliga livet. Omhändertagandet av krymplingar, dårar 
och andra som inte kunde försörja sig själva var ett led i national
statens konsolidering. Ju starkare den hierarkiska styrningen av sam
hället blev, desto mindre blev utrymmet för de avvikande. Det 
offentliga omhändertagandet fick ökad betydelse. 

Reformationstidens viktigaste medicinska skrift på svenska var 
Benedictus Olais »Een nyttigh läkare book» som utkom 1578. Olai 
var, som alla svenska läkare vid den tiden, utbildad utanför landets 
gränser och boken är väsentligen ett kompilat från utländska skrifter. 
I boken presenteras flera olika sinnessjukdomar, som raseri, mani, 
melankoli och fallandesot. Sjukdomarnas uppkomst förklaras utifrån 
den antika läran om de fyra grundkvaliteternas balans. Raseriet 
tänktes bero på överflöd på blod eller på att hjärnan blivit alltför 
het och fallandesjukan ansågs orsakad av att hjärnan blivit nedkyld 
så att senor och ådror förlorat sin naturliga värme, vilket fick till 
följd att den sjuke inte kunde röra sig. Den rasande ansågs kunna 
botas genom isolering i ett mörkt rum, medan melankolikern i sin 
sorg och bedrövelse förbättrades av lätt mat, som unghöns, ägg och 
lammkött.6 

Gustav II Adolf ville i samband med riksdagen 1624 centralisera 
hospitalsväsendet genom att inrätta stora anstalter under en gemen
sam styrelse, ett »consistorium generale» och samtidigt riva socken
stugorna och förbjuda tiggeriet. Han mötte dock motstånd från 
prästerståndet och de små fattigstugorna behölls. Hospitalspolitiken 
under 1600-talet var dock i mycket ett försök att realisera inten
tionerna bakom 1624 års hospitalsförordning, nämligen en central 
ledning av verksamheten. Den centrala styrningen kom dock endast 
att gälla den kamerala delen av verksamheten, medan dårarnas be
handling överläts åt de enskilda anstalterna.7 

Någon psykiatrisk litteratur gavs inte ut i stormaktstidens Sverige 
och först med universitetsmedicinens uppsving kring 1700-talets mitt 
aktualiserades frågan om vansinnets natur på nytt av läkarna. Många 
av tidens medicinska auktoriteter, däribland Carl von Linné, intresse
rade sig för hur sjukdomarna skulle kunna klassificeras och indelas 
i olika grupper på samma sätt som markens växter kunde beskrivas 
i stora system. I »Genera morborum» från 1759, kompletterad 1763 
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med svenska sjukdomsbenämningar, delade Linné in morbi mentales 
i tre typer. Först sjukdomar som berörde tankeförmågan som t ex 
huvudsvaghet, ursinne, förryckthet och hjärtängslan. Den andra 
typen var de inbillade sjukdomarna varibland märktes synvilla, mörk
rädsla och mjältsot. Slutligen talade Linné om affektbetonade sjuk
domar som ätsjuka, hemsjuka och ängslan.8 

Linné behandlade sinnessjukdomarna även i sina föreläsningar och 
där var han utförligare. Sjukdomarnas karaktär beskrevs och han för
de även resonemang om deras orsaker. Strävan att klassificera var här 
tydlig. Han särskilde inte mindre än elva former av melankoli och 
sjutton varianter av hypokondri. På välkänt 1700-talsmanér betonade 
Linné bostadsortens betydelse för sinnessjukdomarnas uppkomst. 
Schweizare som flyttar till Holland drabbas i större utsträckning än 
andra av hemlängtan och lappar som bor i skogslandet blir ofta 
melankoliker, medan denna sjukdom aldrig drabbar dem som bor på 
fjället, menade han.9 

De föreläsningar Linné höll byggde väsentligen på litteraturstudier 
och endast i vissa fall på direkta observationer av sinnessjuka. Hans 
åsikter hade stor betydelse för tidens läkare, men torde inte ha på
verkat behandlingen av de sinnessjuka på hospitalen. Dessa förestods 
vid den här tiden av en syssloman, och ortens provinsialläkare gjorde 
endast sporadiska besök, framförallt för att kontrollera det allmänna 
hälsotillståndet. 

Under 1700-talet specialiserades det offentliga omhändertagandet 
allt mer. För de kroppsligt sjuka inrättades med början 1752, då 
Serafimerlasarettet tillkom, särskilda sjukhus. Tidens filantropiska 
intresse ledde även till ett engagemang för dårarnas behandling, vilket 
förnyade kraven på en central kontroll över hospitalen. Från seklets 
mitt, då det fanns trettiofem hospital som understöddes av staten i 
det nuvarande Sverige, fem inrättade av olika städer och dessutom ett 
antal privata anstalter, gjordes flera försök att centralt reglera och 
styra verksamheten.10 

Vid riksdagen 1755/56 inrättade ständerna en Barnhus- och hospi-
talsdeputation som framförallt ägnade sig åt att förbättra ekonomin 
så att fler barn och hospitalshjon skulle kunna tas emot. Men deputa-
tionens arbete ledde även fram till 1763 års hospitalsförordning, som 
i korthet gick ut på att hospitalen skulle reserveras för sinnessjuka 
och för personer med sådana smittosamma eller obotliga sjukdomar 
att de inte kunde vistas ute i samhället. Andra hospitalshjon borde 
utmönstras från inrättningen.11 Denna förordning, liksom hela hos-
pitalsdeputationens arbete, kritiserades dock vid riksdagen 1765/66 
av bland andra Strängnäsbiskopen och mössan Jacob Serenius som 
menade att hospitalen ursprungligen var avsedda för gamla och orkes
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lösa och borde så förbli. Hospitalen byggde ofta på privata dona
tioner och då var det inte möjligt att ändra deras inriktning, menade 
Serenius, som föreslog att man skulle bygga särskilda dårhus i anslut
ning till de större hospitalen, utan att ändra inriktningen på de redan 
existerande.1^ Och i en ny förordning 1766 stadgades att kronohos
pitalen i första hand skulle ta hand om sinnessjuka som inte kunde få 
annan vård, men att anstalter som grundades på privata donationer 

# ^ i o 

skulle drivas i enlighet med testators vilja. Jacob Serenius ville även 
inrätta ett särskilt ämbetsverk för hospitalen då han hade funnit en 
del oegentligheter i hospitalsdeputationens protokoll. Riksdagen 
beslöt att inrätta en »överdirektion över hospitalen och barnhusen» 
som bland annat hade till uppgift att inrätta särskilda dårhus vid Vad
stena och Danviken för våldsamma sinnessjuka. Direktionens ord
förande var till 1769 mössan Esbjörn Kristian Reuterholm och där
efter hatten Joachim Beck-Friis.14 

Protesterna från prästeståndet minskade dock inte, förmodligen 
beroende på att man befarade att kostnaderna för socknarnas fattig
vård skulle öka om hospitalen reserverades för sinnessjuka. Vid 1771 
års riksdag ifrågasattes inom prästeståndet överhuvudtaget nyttan av 
den centrala myndigheten. Den centrala styrningen hade medfört att 
gåvorna till hospitalen hade minskat, menade man. överdirektionen 
kände inte heller till förhållanden i landsorten och lät därför hospi
talen förfalla. Diskussionen kring dessa frågor slutfördes dock aldrig 
då riksdagen hemförlovades i augusti 1772 efter Gustaf III:s stats
kupp och därefter skärptes det statliga överinseendet över hospitals
verksamheten ytterligare. Konungen inrättade 1773 en ny myndig
het »Överstyrelsen över hospitalen och barnhusen» under ledning av 
två Serafimerriddare, Joachim Beck-Friis och Karl Fredrik Scheffer. 
Dessa båda riddare skulle nu besluta om varje ansökan om inskriv
ning på hospitalen i riket.15 

I Serafimerriddarnas instruktion angavs att obotligt sjuka och de 
som av ålder och bräcklighet inte kunde försörja sig skulle tas in på 
hospitalen.16 överstyrelsen tycks dock ha strävat efter att reservera 
hospitalsplatserna för svårt sjuka och sinnessjuka och ville ej se hospi
talen som allmänna försörjningsinrättningar. Man fortsatte även att 
arbeta för en sammanslagning av de små hospitalen till större enheter. 
När Scheffer avled 1786 visade det sig svårt att ersätta honom och 
Gustaf III inrättade därför en större organisation »Serafimerordens-
gillet» ett ämbetsverk som från 1787 till 1876 hade hand om den 
centrala ledningen av rikets hospitalsväsende.1 7 
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Centralisering och behandling 

Serafimerordensgillets tillkomst 1787 var ett viktigt steg mot en cen
tral styrning av sinnessjukvården. Samtidigt betonades allt kraftigare 
socknarnas och församlingarnas ekonomiska ansvar för de fattiga. 
Dessa ålades att försörja alla som inte kunde klara sig själva, även 
dem som togs in på hospital. Men något inflytande över institutioner
na fick inte de lokala styrelseorganen. 

Serafimerordensgillet blev ett ämbetsverk med tiotalet tjänstemän 
och en betydande makt. Landets lasarett, kurhus och hospital låg 
under dess beskydd och gränsdragningen gentemot Sundhetskolle
giet, som från 1815 hade att bevaka hälsotillståndet och läkarvården, 
var oklar.18 Den ekonomiska förvaltningen av de betydande jord
egendomar som var knutna till hospitalen och uppförandet av bygg
nader hörde till gillets verksamhetsområde, men även anställandet av 
sysslomän och läkare vid hospitalen och intagandet av hjon på 
anstalterna.1 9 

I och med att sinnessjukvården under 1800-talets första hälft allt
mer kom att dras in under den medicinska expertisens intressesfär 
ifrågasattes gillets maktposition. Sundhetskollegiet hade det medi
cinska ansvaret för verksamheten vid hospitalen men saknade in
flytande över gillets beslut. Kollegiets generaldirektör hade säte i 
gillet men hade inte rösträtt och ett förslag att den centrala styrelsen 
över hospitalen skulle utövas av läkare motsatte sig gillet med moti
veringen att dess uppgift var att handha den ekonomiska förvalt
ningen och inte behandlingen av de intagna.20 År 1859 förlorade 
dock gillet inflytandet över tillsättandet av läkare- och sysslomanna-
befattningarna.2 1 

I Kongl. Maj:ts instruktion för Serafimerordensgillet från 1791 
stadgades att hospitalen i första hand var avsedda för »dårar och 
swagsinte», men att även personer med obotliga sjukdomar eller 
fattiga och orkeslösa kunde lösas in. För alla gällde samma avgift, 
16 riksdaler och 32 skilling som skulle betalas av den intagne eller av 
socknen. Ingenting stadgades om läkarvård vid hospitalen och man 
tycks ha tagit för givet att inlösningen gällde livstiden, då inga regler 
för utskrivning gavs, medan det stadgades att hjonens tillgångar efter 
deras död skulle tillfalla hospitalet.22 Det första tillfälle då möjlig
heten att bli utskriven från hospitalet finns formulerad är i en sysslo-
mannainstruktion från år 1801. Där talas nämligen om att dårar som 
är inskrivna på försök på anstalten inte skall få stanna längre än deras 
sinnessvaghet kräver.2 Det finns dock ingenting som tyder på att 
man tänkte sig att utskrivningen skulle vara en följd av någon be
handling. Man ville endast utröna om verklig sinnessjukdom förelåg, 
för att om så var fallet lösa in den sjuke för livstiden. 
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I en förordning 1813 stadfästes att alla som gjorde anspråk på att 
få komma till ett hospital skulle genomgå en så kallad provkur, vilken 
bestod av några månaders prövotid varunder en läkare skulle försöka 
utröna om verklig sinnessjukdom förelåg eller inte. De som insjukna
de i sinnessjukdom skulle enligt denna förordning sändas till länets 
lasarett eller hospital så att provinsial- eller lasarettsläkaren skulle 
kunna bedöma om den sjuke var obotlig eller kunde förbättras och 
om han var farlig för andra människor.24 Syftet med denna bestäm
melse var att förhindra att någon togs in på hospitalet som inte hade 
en sådan sinnessjukdom att han hade rätt till detta och därmed att 
antalet hjon ökade mer än inkomsterna tillät. 

I detta cirkulärbrev uttrycks för första gången i ett officiellt 
sammanhang tron på att sinnessjukdomar kan behandlas. Under prov
kurstiden skulle nämligen, stadgades det, de sjuka »undergå försök til 
förståndets eller hälsans återwinnande».25 Det angavs dock inte vari 
dessa behandlingsförsök skulle bestå. Och inga anvisningar gavs om 
att de sinnessjuka som efter provkuren togs in på hospitalet skulle få 
någon behandling. Man var dock inte främmande för att de sjukas 
tillstånd kunde förbättras eftersom hospitalsföreståndarna ålades att 
göra anteckningar om hjonens sjukdomstillstånd och huruvida detta 
förbättrades, försämrades eller var enehanda.26 

Den tro på att sinnessjukdomarna var botliga som enstaka läkare 
hade givit uttryck åt hade således år 1813 nått Serafimerordensgillets 
riddare och kommendörer och under 1820-talet kom denna behand
lingsoptimism att både fördjupas och spridas till fler. 

Den ökande tilltron till möjligheterna att behandla de sinnessjuka 
föranledde Serafimerordensgillet att i ett utlåtande i slutet av 1822 
hävda att de befintliga länshospitalen inte var ändamålsenliga. Till
gångarna tillät inte att samtliga hospital förbättrades och därför 
borde ett mindre antal, men större inrättningar skapas, där de på 
senare tid prövade metoderna för att bota dessa sjuka kunde använ
das, hävdade gillet.27 Denna skrivelse fick till följd att frågan om in
rättande av centralhospital behandlades vid den lagtima riksdagen år 
1823. 

I borgarståndet motionerade den liberale apotekaren Per Ulrik 
Huldberg (1784-1834), som genom att han ägt apoteket i Vadstena 
under några år förmodligen hade haft möjlighet att få inblick i hos
pitalsverksamheten därstädes. Huldberg föreslog att högst tre central
hospital skulle inrättas, dit de som inte hade blivit hjälpta av prov
kuren borde föras. Vart och ett av centralhospitalen borde ha en 
läkare anställd då »ändamålet med Hospitalerne icke uppfyllas, så 
länge man ej oupphörligt sysselsätter sig med försök att kurera de 
vansinnige». Och i en reservation i besvärs- och ekonomiutskottet 
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uttryckte Huldberg sig än tydligare. »Man synes nu mera vara allmänt 
öfvertygad om att vansinnet är en sjukdom, som medice bör och ofta 
kan botas».29 Huldberg tänkte sig att hospitalen borde placeras på 
öar så att hjonen inte kunde avvika eller störa omkringboende. Det 
var i första hand ekonomiska skäl som talade för centralhospitalen. 
Om det inte fanns hospital i varje län skulle färre söka sig dit och de 
gamla hospitalsbyggnaderna skulle kunna användas som lasarett 
eller kurhus, menade Huldberg. Utsikterna att på detta sätt kunna 
minska kostnaderna var förmodligen orsaken till att ståndet ställde 
sig bakom förslaget om centralhospital. Flertalet inlägg i frågan 
berörde nämligen ekonomiska frågor med anledning av att den hårt 
ansträngda hospitalsfonden inte förslog för den expanderande lasa
retts-, kurhus- och hospitalsvården i riket.30 Till grund för denna 
strävan att minska kostnaderna låg övertygelsen att de sinnessjuka 
kunde botas och samhället därmed befrias från kostnaden för deras 
försörjning. 

I prästeståndet hävdade prästen och historikern Sven Peter 
Bexell (1775-1864) att centralhospitalen skulle bli»förbättringshus 
som åt Samhället återskänker den sinnessjuke sansad».31 Och Karl 
Johan Knös (1767-1835), sedermera domprost i Skara, betonade 
läkarens roll och den psykologiska insiktens betydelse för de sjukas 
förbättring. Läkarens och lärarens kunskaper om människan borde 
förenas och den sjukes individuella lynne och orsakerna till sinnes
sjukdomen klarläggas. Dessa kunskaper borde sedan användas för att 
ge den sjuke råd och tröst, vilket skulle bidra till den sjukes tillfrisk-
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nande, hävdade Knös. 

Möjligheten av att ha en läkare anställd var ett av skälen till att 
man trodde att stora anstalter möjliggjorde de sjukas förbättring. 
Men även betydelsen av de mångas umgänge med varandra betonades. 
Statsutskottet hävdade till och med att umgänget vid arbeten, mål
tider, andaktsövningar och tidsfördriv var det viktigaste medlet för 
dårarnas förbättring.33 Och den herrnhutiskt influerade göteborgs
biskopen Carl Fredrik af Wingård (1781-1851) utvecklade denna 
synpunkt till en hel lära om sinnessjukdomarnas karaktär. Biskop 
Wingård menade att sjukdomen vanligen bestod i fixa idéer som upp
stod av alltför stor inåtvändhet. Därför var umgänge och tankeutbyte 
med andra och de mångas samvistande vid arbeten och tidsfördriv 
välgörande, då sinnet därmed vändes utåt.34 

Rikets ständer begärde därefter i en skrivelse den 17 november att 
Kongl. Maj :t skulle besluta om inrättandet av centralhospital, och 
efter att särskilda styrelser inrättats för vart och ett av dessa hospital 
borde Serafimerordensgillets befattning med hospitalen upphöra. 

Serafimerordensgillet och riksdagen var således överens om att 
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hospitalsväsendet i landet borde reformeras så att några få stora an
stalter ersatte de många små. Gillet sände därför ut Danvikenläkaren 
Carl Wilhelm Ronander (1794-1847) och gillesmedlemmen, översten 
och tullinspektorn Israel af Ekenstam (1784-1856) på en rundresa 
till hospitalen för att avge förslag till hur centraliseringen skulle 
genomföras.36 Sommaren 1824 sände Ronander ett resebrev till 
ordföranden i Sundhetskollegiet Christian von Weigel,där tillståndet 
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på de besökta hospitalen beskrevs. De vansinnigas vård var överallt 
försummad, skrev Ronander. De intagna var nakna, inspärrade i 
trånga och smutsiga avplankningar och ofta fängslade med tunga 
kedjor. De mildare tvångströjorna användes inte även om man hade 
tillgång till sådana. Dårarna vid Jönköpings hospital liknade Ronan
der vid en samling patologiskt-anatomiska preparat. De var nakna och 
hopskrumpna, nedbäddade i en blandning av förmultnad halm och 
exkrementer, i ett galleri av dårkistor. Många av hjonen på hospitalen 
var dessutom inte vansinniga utan borde kunna lämna hospitalen. 
Ronanders förslag var att hospitalen i Malmö, Växjö och Vadstena 
inrättades till centralhospital och att de övriga lades ned.38 

Serafimerordensgillet ansåg dock att det var för tidigt att avge 
något detaljerat förslag och nöjde sig med att i en skrivelse 21 mars 
1825 föreslå att hospitalen i Vadstena och Malmö skulle utvidgas.39 

Vadstenaanstalten fick året därpå ställning som centralhospital, och 
en särskild instruktion för dess direktion utfärdades. Där betonades 
att inrättningens huvudsakliga ändamål var att »till förnuft och hälsa» 
återställa de intagna. Direktionen skulle tillse att läkaren ägnade all 
omsorg åt dårarnas vård och behandling, att dårarna bereddes till
fälle till arbete vilket ansågs bidra till deras förbättrande och att 
hjonen kunde lämna hospitalet när de var återställda.40 

I samband med att den provinsialläkare som hade hand om Vad
stenahospitalets invånare avled 1826, inrättades en särskild tjänst vid 
hospitalet som skulle göra det möjligt för innehavaren att ägna mer
parten av sin tid åt de sinnessjukas vård.41 Det var Georg Engström 
som erhöll denna tjänst. Den läkarinstruktion som utfärdades för 
honom är av särskilt intresse. Instruktionen, som hade utarbetats 
av Ronander, innehöll ett program för sinnessjukvården.42 Hospitals
inrättningens syfte var, enligt instruktionen, att återställa de intagna 
till förnuft och hälsa, och om detta inte var möjligt, göra deras liv så 
drägligt som möjligt.43 Läkaren var ensam ansvarig för den kurativa 
behandlingen och han skulle beflita sig om att komma sjukdomens 
inre natur och de i grunden liggande somatiska sjukdomarna på spå
ren. Den psykiska behandlingen betonades och därmed reglerna för 
de intagnas uppförande inom hospitalet. Och läkaren uppmanades 
att dela in hjonen i olika avdelningar och grupper efter deras själs
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tillstånd. De sjukas sysselsättning ansågs vara en väsentlig del av den 
psykiska behandlingen, och även passande nöjen och förströelser 
borde arrangeras. Bland tvångsmedlen borde de lindrigaste väljas och 
fastkedjning och kroppsaga borde vara helt förbjudna på anstalten. 
Läkaren hade vidare till uppgift att tillse att snygghet och renlighet 
härskade på anstalten, samt att den kost de intagna erhöll var till
fredsställande. Slutligen borde läkaren beflita sig om att utarbeta 
förslag till hur hjonens vård och behandling skulle kunna förbättras 
och varje kvartal inlämna en rapport om hospitalshjonens tillstånd.44 

Under de närmast följande åren centraliserades hospitalsverksam
heten så att det 1832 endast fanns nio hospital i landet mot tjugotvå 
tio år tidigare.45 Och från 1828 ökade de ekonomiska resurserna för 
hospitalsväsendet i och med att hospitalsfonden befriades från skyl
digheten att ge bidrag till länslasaretten.46 Dessutom vidtogs under 
1830-talet flera åtgärder för att utveckla hospitalen till specialiserade 
anstalter för behandling av botbara sinnessjuka och inte förvarings-
anstalter för obotliga. 

I samband med detta började provkurens vara att ifrågasättas. Den 
hade ju tillkommit för att förhindra att andra än verkligt sinnessjuka 
togs in på hospital, men i och med att tilltron till behandlingsmöjlig
heterna ökade, ville man att de sjuka skulle få lämplig vård så snart 
som möjligt efter insjuknandet. Provkuren fördröjde ofta intagandet 
på hospital med flera månader och lasarettsläkarna ansågs i allmänhet 
inte vara förtrogna med psykiatrins metoder. Serafimerordensgillet 
ville därför 1831 att provkuren skulle avskaffas, men Sundhetskolle
giet motsatte sig detta med motiveringen att det visserligen var ange
läget att de sinnessjuka fick läkarvård men att denna inte behövde ges 
vid ett hospital. Sundhetskollegiet accpeterade dock att provkuren 
kunde genomgås vid något av hospitalen samt att prästerna borde 
uppmanas att sända sinnessjuka till ett hospital, om det inte fanns 
läkare på orten som kunde rådfrågas.47 Ställningstagandet hos det 
av läkare dominerade kollegiet kan möjligen ses som uttryck för att 
man ansåg att alla läkare kunde bedöma de sinnessjuka, dvs man ville 
inte se psykiatrin som ett område enbart för specialister. Provkurin-
stitutionen levde, trots all kritik, kvar till 1858 då den nya sinnes-A Q 

sjukvårdsstadgan fastställdes. Den ursprungliga avsikten med prov
kuren var att förhindra att andra än verkligt och obotligt sinnessjuka 
fick tillträde till hospitalen. Striden om provkuren illustrerar därför 
konflikten mellan dem som ville se hospitalen som försörjningsinrätt
ningar för obotliga och dem som betonade att de sinnessjuka skulle 
behandlas och om möjligt botas. 

Ambitionen att försöka bota de sinnessjuka fokuserade intresset 
på hospitalshjonens tidigare levnadsomständigheter. Från 1830-talets 
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mitt utfärdades flera bestämmelser om att hemförsamlingens pastor 
skulle lämna upplysningar om dem som skulle tas in på hospital vad 
gällde deras levnadsvanor, lynne, eventuellt svärmeri i religionen och 
sjukdomens varaktighet. De läkare som tidigare hade haft hand om 
de sjuka ålades dessutom att redogöra för sjukdomens art och huru
vida sinnesrörelser, väderlek, månskiften eller fysiska sjukdomar för
ändrat tillståndet. Läkarintyget skulle också innehålla uppgifter om 
den behandling patienten fått före intagandet på hospitalet och ange 
om sjukdomen kunde anses vara botlig eller obotlig.49 Dessa intyg 
ansågs dock ofta vara ofullständiga och Serafimerordensgillet beto
nade i ett cirkulärbrev 1838 att uppgifterna var nödvändiga för att 
man skulle kunna avgöra vilka som skulle tas in på hospital och vilka 
som skulle tas om hand av fattigvården. I första hand skulle de 
sinnessjuka som ansågs vara möjliga att bota tas in på hospitalet, för
klarade gillet.50 

Förhållandena på hospitalen ändrades dock mycket långsamt och 
under 1840- och 1850-talen publicerades flera skrifter som kritisera
de verksamheten. Generaldirektören Carl Johan Ekströmer publi
cerade 1840 en rapport som beskrev situationen inom sinnessjukvår
den som ganska dyster och läkarna Carl Ulrik Sondén och Magnus 
Huss gav ut skrifter som häftigt kritiserade förhållandena vid Dan
vikens hospital.51 Flera kommittéer tillsattes för att utreda verk
samheten. Hospitalsfondens tillgångar visade sig otillräckliga och en 
kommitté hävdade 1844 att centraliseringen av hospitalen hade 
drivits utan plan, en kritik som Serafimerordensgillet tillbakavisa
de.5^ En annan kommitté publicerade 1851 ett betänkande där man 
hävdade att hospitalen borde reserveras för botbara sinnessjuka och 
att provkuren borde avskaffas.53 Ytterligare en kommitté tillsattes 
efter riksdagen 1853/54, bland annat med uppgift att ge förslag till 
en ny stadga för sinnessjukvården. Denna kommittés arbete var mer 
lyckosamt än dess föregångares, och i början av 1858 kunde nya be
stämmelser för sinnessjukvården stadfästas. Därmed fastställdes de 
principer för sinnessjukvården som många hade arbetat för under 
flera decennier, framförallt att hospitalens huvuduppgift var att bota 
de sinnessjuka. Och för att detta skulle vara möjligt borde de sjuka 
så snabbt som möjligt föras till hospital och provkuren följaktligen 
avskaffas.54 

Psykiatrin i Sverige 

Bilden av situationen inom medicinen i Sverige under 1800-talets 
första hälft är komplex. Läkarkårens splittring i teoretiskt skolade 
medicinare och praktiskt verksamma kirurger hade börjat över
bryggas, framförallt genom Karolinska institutets tillkomst. Svenska 
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läkarsällskapet inrättades 1808 och blev en träffpunkt för huvud
stadens läkare som inte var medlemmar i Vetenskapsakademin. Flera 
medicinska tidskrifter gavs ut där fallbeskrivningar och behandlings
förslag publicerades, ofta hämtade från utländsk litteratur. Den 
naturvetenskapligt orienterade medicinen hade ett fotfäste framför
allt vid Karolinska institutet, där dissektionsövningar hörde till 
vardagen. Men de många andra skolbildningarna inom medicinen 
hade även de sina anhängare. Den animala magnetismen diskuterades 
i särskilda kommittéer och homeopatin dryftades i tidskrifter
na. Browns nervretningslära och Galls kranioskopi väckte både 
beundran och avståndstagande och i Uppsala formulerade Hwasser 
sin medicinska åskådning som hade mer med etiska och religiösa ideal 
att göra än med sjukdomsbehandling. 

Den psykiatriska debatten var, som vi tidigare sett, mycket inten
siv runt om i Europa under 1800-talets första hälft. Denna debatt 
förmedlades till Sverige på flera olika sätt. De medicinska tidskrifter
na innehöll referat av nyutkommen litteratur och några av landets 
medicinprofessorer berörde psykiatriska frågor i sin undervisning. 
Några reseberättelser behandlade sinnes sjukvården på kontinenten 
och i Vetenskapsakademin diskuterades vid några tillfällen förhållan
dena vid huvudstadens hospital. Och i skolböcker, uppslagsverk 
och populära läkeböcker förmedlades fragmentariska insikter om 
sinnessjukdomarnas karaktär och behandling. 

Det som utmärkte psykiatrin vid 1800-talets början var strävan att 
formulera ett sammanhängande kunskapssystem, ett individualistiskt 
perspektiv på de sjuka, ett framhävande av levnadsordningens be
tydelse och ofta ett betonande av känslornas och passionernas 
inverkan på sjukdomstillståndet. Huvuddragen i psykiatrins utveck
ling bör ha varit kända åtminstone för intresserade läkare i Stock
holm och vi skall i det följande se hur psykiatrins läror förmedlades 
till Sverige. 

Den viktigaste introduktören av psykiatrins idéer under seklets 
första decennier var Eric Gadelius (1778-1827), en av Karolinska 
institutets första professorer och en av grundarna av Svenska läkar
sällskapet. Vid institutet undervisade Gadelius i ämnet teoretisk 
medicin och kirurgi, vilket betydde att han ansvarade för anatomi, 
fysiologi, patologi, rättsmedicin och medicinens historia.55 

Gadelius medicinska åskådning hade sina rötter i upplysningsratio
nalismen och han strävade efter ett empiriskt och naturalistiskt 
synsätt inom medicinen och psykiatrin. I artikeln »Närvarande 
tidevarfs medicinska litteratur» gav Gadelius en programförklaring för 
den medicinska vetenskapen. Det är kombinationen av empiriska 
iakttagelser och av förnuftet utförda sammanställningar och syste
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matiseringar som kan ge läkaren användbar kunskap, hävdade Gade-
lius, utifrån kantianska utgångspunkter. Den sanne läkaren måste 
»med noga uppmärksamhet samla, med skarpsinnighet och mogen 
eftertanke granska och systematiskt iordningsställa fenomenen, för 
att, efter en empirisk rationalprincip, klart och redigt inse orga
nismen och dess förändringar».06 Den medicinska kunskapen kan 
ordnas i sjukdomssystem som 1700-talets medicinska systematiker 
hade tänkt sig, men detta system måste vara grundat på empiriska 
iakttagelser och inte spekulation, menade Gadelius.5 7 

Psykiatrin var för Gadelius en del av den medicinska vetenskapen 
och han strävade efter att utmönstra vidskepelse och medicinskt 
bedrägeri, som till exempel magnetism inom detta område. Han 
formulerade aldrig någon enhetlig eller sammanhängande psykiatrisk 
lära, men hans synsätt under 1810-talet kan skisseras med hjälp av de 
korta uppsatser han författade samt de föreläsningsanteckningar som 
finns bevarade.58 

Gadelius menade att sinnessjukdomarna utmärktes av att den 
sjukes förnuft förlorat förmågan att ordna människans impulser efter 
regler och att människan därmed styrdes av falska föreställningar, 
falska känslor och onaturliga begär.59 Den sinnessjuke förmår inte 
tänka, känna eller handla på det sätt som utmärker förnuftiga varel
ser och den sjuke har en minskad eller förändrad inre kraft. I en 
annan anteckning betonade Gadelius ett mer somatiskt perspektiv. 
Sinnessjukdomarna har sitt säte i hjärnan eller i gangliesystemet vil
ket påverkar nervsystemet, hävdade han.60 Det är således inte möj
ligt att på något enkelt sätt placera Gadelius inom någon av psykia
trins skolbildningar. 

Gadelius var övertygad om att sjukdomarna kunde ordnas i system 
och hans lärofäder i nosologin var i första hand William Cullen och 
Philippe Pinel. Några klara ställningstaganden kan man dock inte 
finna, utan Gadelius refererade andras sjukdomsindelningar ofta helt 
utan kommentarer. 

I »Handbok i medicinallagfarenheten», 1804, skilde Gadelius 
mellan fem olika typer av sinnessjukdomar. Den första typen var 
galenskap utan raseri som utmärktes av förvända begrepp, men utan 
vildhet i handlandet, medan den andra typen karaktäriserades av ett 
häftigt, oförsonligt och vilt handlingssätt. Den tredje typen av sinnes
sjukdom var en kombination av de två första och den fjärde utmärk
tes av att den sjukes föreställningar var så orediga att de inte kunde 
styra handlandet. Och den sista typen av sinnessjukdom var för
handen, menade Gadelius, när den sjuke helt saknade alla begrepp. 
Läkaren måste ha en långvarig kännedom om den sjukes liv för att 
kunna avgöra vilken av dessa sjukdomar som den sjuke led av, hävda-
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de Gadelius.61 

I den nämnda litteraturöversikten i »Vettenskapsjurnalen» refere
rade Gadelius Reils sjukdomsindelning i »Rhapsodien». Reil skilde 
mellan fix partiell galenskap, raseri, dårskap och fånighet, enligt 
Gadelius svenska terminologi.6 2 I sina föreläsningar tog Gadelius 
dock sin utgångspunkt i Pinels sjukdomssystem och han använde till 
och med generabeteckningar från Pinels »Nosographie philosophi
que». Men det var inte fråga om enbart referat av Pinels lära och 
Gadelius talade om två sjukdomar som inte fanns hos Pinel, nämligen 
»delirium tremens» och »incuber» eller nattmara. Delirium tremens ut
märks av matthet, ångest, glömska och skräckfyllda synvillor och den 
kan leda till obotlig galenskap eller kronisk mani, hävdade Gade
lius.6^ Nattmaran är en »galenvilla» som påminner om hysterin. Den 
sjuke befinner sig i ett halvsovande tillstånd och tycker att en männi
ska, ett djur eller ett odjur ligger över henne och försöker kväva 
henne. Nattmaran återkommer ofta var natt, påstod Gadelius, och 
ger den sjuke svår ångest.64 

Hysterin gav, enligt Gadelius, en upplevelse av att ett klot vandra
de över kroppen från livmodern till halsen och försvårade andningen. 
Detta medförde värk i huvudet, bröstet och underlivet och de sjuka 
plågades av allehanda lidelser.65 Hydrofobin eller vattuskräcken ut
märktes av ångest och oro samt att den sjuke gärna ville bitas.66 De 
sjuka som led av mani drevs, enligt Gadelius, av ett oemotståndligt 
begär efter grymma, blodtörstiga och brottsliga handlingar. Manikern 
rasar på det våldsammaste, skriker och slåss, vräker sig i sin egen 
träck eller förtär den, mördar sig själv och sin familj, kunde Gadelius 
förtälja.67 Men manikerns handlingar kan även ha en mer löjlig 
karaktär och liknar då tokigheten. Token är en glad Don Quijote som 
inte ser några hinder för sin galenskap och denna sjukdom uppkom
mer på grund av försummad själavård i ungdomen, hävdade Gadelius. 
Barnet leker gärna med sin fantasi och om detta får fortsätta i vuxen 
ålder i ett lättjefullt och stojande levnadssätt, så har fröet till tokig
heten bildats.68 

Melankolikern sysselsätter sig ständigt med den egna sjukdomen, 
hävdade Gadelius i sina föreläsningar, och de sjuka vill ofta begå 
självmord. Den melankoliskt sjuke kan även plågas av stark hem
längtan (Nostalgi) eller tro sig vara besatt av onda andar (Demono
mani).69 

Både i »Handbok i medicinallagfarenheten» och i broschyren 
»Galenskap» berörde Gadelius frågan om sinnessjukdomarnas orsaker. 
Vetenskapen kan aldrig finna de grundläggande eller egentliga 
orsakerna till sjukdomarna, utan kan endast studera de förhållanden 
som uppväckt sjukdomen. Och dessa senare kan antingen vara av 
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fysisk eller moralisk art. De kroppsliga omständigheter som kan 
framkalla sinnessjukdomarna är bland annat skador på huvudet och 
lidande i underlivet.70 Men i vissa fall, till exempel när det gäller 
kretinismen, spelar även bostadsorten en roll. Gadelius ansåg i enlig
het med bland andra Güggenbühl att kretinerna kunde botas om de 
flyttades från sin hemvist i fuktiga dalsänkor till bergigare trakter.71 

Bland de moraliska eller psykiska förhållanden som kan framkalla 
galenskapen räknade Gadelius häftiga passioner, som kärlek, avund
sjuka, svartsjuka, högmod, häftighet, vrede och felaktiga religions
begrepp.72 Vi kan således se att Gadelius i likhet med sina lärofäder, 
Pinel och Reil, anlade både ett somatiskt och ett psykiskt perspektiv 
på sinnessjukdomarna. 

Gadelius hade inte några egna erfarenheter av praktisk sinnessjuk
vård och i sina förslag till behandlingsmetoder följde han Reils an
visningar. När sjukdomen hade fysiska orsaker kunde kräk- och 
laxermedel, bad och elektricitet, koppning och opium göra verkan. 
Han tänkte sig även på Browns maner att man kunde påverka sjuk
domen genom en motretning som minskade den sjuka retligheten 
genom att påverka ett helt annat organ i kroppen. Belladonna, digi
talis, opium och kamfer påverkade hjärnans retlighet, medan man 
ibland fick god effekt genom att reta något av den sjukes sinnen. 
Senapsdegar och hank gav en hudretning och hörselsinnet kunde 
påverkas med musik, hävdade Gadelius. Den effektivaste metoden 
var dock att reta synnerven genom att placera den sjuke i en sväng-
maskin. När den sjuke roteras far tillvaron förbi för hans ögon på 
ett sätt som framkallar en förlamning, vilket har gynnsam effekt på 
sinnessjukdomarna.73 Gadelius hade förmodligen inte sett någon 
svängmaskin, men han var väl förtrogen med dess konstruktion, 
vilket framkommer av hans recension av Mason Cox' arbete »Practical 
observations on insanity».74 

I anslutning till Reil betonade Gadelius även vikten av den psy
kiska behandlingen av de sinnessjuka. Denna behandling syftade till 
att återställa harmonin i själen och läkarens personliga egenskaper 
hade här stor betydelse. En stark kroppsbyggnad, ett manligt ut
seende och ett fint sätt var villkor för att läkaren skulle kunna på
verka den sjuke. Behandlingen måste vara individuellt anpassad, häv
dade Gadelius. Melankolikern kan överbevisas om det felaktiga i sina 
idéer och den rasande måste få leva ut sin ilska. Den psykiska be
handlingen bör även syfta till att ge de sjuka en lämplig sysselsätt
ning som till exempel högläsning, deklamation och nyttiga resone
mang. Arbetet är av särskild vikt i behandlingen, hävdade Gadelius, 
då det kan stärka kroppen och få den sjuke att glömma sin olyck
liga belägenhet.75 
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Eric Gadelius hade, såvitt bekant, inte någon praktisk erfarenhet 
av sinnessjukvård och hans skrifter och föreläsningar förefaller att ha 
baserats på referat av den utländksa litteraturen. Han var den främste 
introduktören av den nya vetenskapen under seklets två första de
cennier, men det fanns även andra vägar att komma i kontakt med de 
nya rönen och den principiella debatten inom psykiatrin. 

Pinels sjukdomslära var känd i Sverige bland annat genom att 
Stockholmsläkaren Nils Åkerman år 1815 gav ut en översättning av 
Schwilgués »Traité matière médicale», som närmast kan beskrivas 
som ett kompendium över Pinels lära.76 Några år tidigare hade Carl 
Trafvenfeldt rapporterat om tyska försök att behandla epilepsi och 
mani med bly. 7 Och P.G. Cederschiöld redogjorde 1817 för för
söken att bota sinnessjukdomarna med animal magnetism. Han var 
dock inte särskilt imponerad av dessa experiment och ansåg att det 
var den förströelse som den mesmerska seansen kunde skänka som 
påverkade sjukdomarna och inte själva magnetismen.78 

Den blivande generaldirektören Carl Johan Ekströmer (1793-
1860) företog 1819 en studieresa bland annat till Charitésjukhuset 
i Berlin och Sonnensteins hospital i Pirna. Båda dessa sjukhus var 
kända för sin avancerade behandling av sinnessjuka. På Charité
sjukhuset, där Ernst Horn var verksam, ansågs umgänge och samlev
nad med andra vara av stor betydelse för sinnessjukdomarnas botan
de, rapporterade Ekströmer. De sjuka bodde sex eller sju i varje rum 
och deras dagar fylldes med gemensamma sysselsättningar; trädgårds
promenader, kägelspel, gymnastiska övningar, högläsning ur böcker 
och tidningar och de av Horn omhuldade militärövningarna. De sjuka 
arbetade med vedsågning och trädgårdsarbete och de fick undervis
ning i religion, musik, geografi och handaslöjder. Kalla bad och dusch 
var vanliga behandlingsmetoder och äckelkurer, åderlåtning och 
Autenrieths pustelsalva användes, medan svängmaskinen mer var ett 
straff än ett behandlingsinstrument.7 9 

På Sonnenstein, som förestods av Pinellärjungen Pienitz, noterade 
Ekströmer bland annat att de sinnessjuka var indelade i olika klasser 
beroende på deras tidigare ställning i samhället, samt att de syssel
sattes hela dagen med skilda göromål inom inrättningen lämpade 
efter olika vanor, anlag och bildning. Olika slags spel, musicerande 
och åkning i vagn kunde fylla lediga stunder och för de mer bildade 
fanns ett bibliotek att tillgå. I den bildade klassen var alla försedda 
med anteckningsböcker vari läkaren i efterhand kunde studera tanke
gångar och sinnesstämningar som de sjuka hade dolt inom sig. Militär
övningar ansågs ha välgörande effekt då de upptog hela uppmärksam
heten och därmed avledde tankarnas irrgångar. Pienitz berömde 
Autenrieths pustelsalva och ordinerade ofta bad, men svängmaski-
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nen fick oftast stå oanvänd, meddelade Ekströmer. 
Under 1820-talet förekom få direkta rapporter om den utländska 

psykiatriska diskussionen och experimentverksamheten, trots att det 
var under detta decennium som tron på att de sinnessjuka kunde be
handlas fick en sådan genomslagskraft att den bidrog till en radikal 
förändring i den svenska hospitalspolitiken. 

I Uppsala presenterade Carl Zetterström (1764-1829) som praeses 
två dissertationer med redogörelser över den samtida psykiatrin 
under den gemensamma titeln »Expositiones psychopathologiae ten
tamen». Respondenter var Johan Hedenborg (1786-1865), senare 
känd som forskningsresande och Danvikenläkaren C.W.H. Ronander. 
Dissertationerna refererade flera omdiskuterade psykiatriska för
fattare som Nasse, Spurzheim och Esquirol och behandlade i första 

o  i  

hand sinnessjukdomarnas indelning och karaktär. 
Samma år gav överläkaren vid Serafimerlasarettet Hugo Herman 

Böcker (1778-1823) ut en skrift med titeln »Afhandling om hypo-
chondriska och hysteriska sjukdomar». Boken bestod av ett kapitel 
ur William Heberdens »Commentaries on the history and cure of 
diseases» samt Böckers anteckningar efter Pehr von Afzelius' föreläs
ningar. Den bild av hypokondrin och hysterin som Heberden gav var 
den gängse. Sjukdomarna ansågs yttra sig i nedslagenhet, orolig sömn, 
obehagliga drömmar och kallsvettning, och rädsla, sorg och omåttligt 
konsumerande av spritdrycker angavs vara tänkbara orsaker. Skillna
den mellan hypokondri och hysteri förklarade Heberden vara att den 
förra drabbade män och medförde tankar på självmord, medan den 

o n  

senare drabbade kvinnor och ledde till svimning och konvulsioner. 
I anteckningarna efter Afzelius betonade Böcker dietetikens be

tydelse för de sjuka. Dessa sjukdomar påverkade inte förståndet utan 
inbillningskraften hade Afzelius lärt, och kroppsrörelse, frisk luft och 
en »behörig själens diet», som till exempel sysselsättning med lättare 

Q  O  

vetenskapliga ämnen rekommenderades. 
I Heberdens skrift fanns inte något som kan hänföras till den sam

tida psykiatriska debatten, utan han anknöt till en äldre medicinsk 
tradition. När upplysningsmannen och filosofilektorn Lars Magnus 
Enberg (1787-1868) vid 1820-talets mitt publicerade en gymnasie
lärobok i psykologi så var det även här en traditionell lärdom som 
förmedlades. Galenskap är det tillstånd då förståndets bruk upphört 
och inbillningskraften tagit överhanden, hävdade Enberg. Och när 
någon lider av hypokondri så har inbillningen målat upp allehanda 
olyckor och vid svärmeri uppfattas det inbillade som verkligt, för
klarade läroboken.84 Sinnessjukdom var enligt denna enkla upplys
ningsfilosofi en avvikelse från den av förnuftet utstakade livsvägen, 
och ett likartat synsätt återfinns i Brockhaus' encyklopedi som kom 
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ut på svenska under 1820-talet.85 

Det mer psykologiserande perspektivet inom psykiatrin nådde 
dock provinsialläkaren Carl Johan Hartman (1790-1849) som 1828 
gav ut en populär läkarbok avsedd för allmänheten. Hartman behand
lade sinnessjukdomarna endast på några få sidor och underströk att 
de i många fall måste behandlas av särskilda läkare på därtill lämpade 
anstalter. Han hävdade även att vissa sinnessjukdomar, som hem
längtan (Nostalgia) och olycklig kärlek (Erotomania) hade en i 
grunden psykisk karaktär och borde behandlas med psykiska medel. 
»Dessa sjukdomar, som helt och hållet eger sin grund i själens lidan
de, kunna endast genom på själen werkande inflytelser botas».86 

Den ende av psykiatrins mer berömda företrädare som hedrades 
med en svensk översättning var Benjamin Rush. År 1828 utgavs hans 
då sexton år gamla »Medical inquires and observations upon the 
diseases of the mind», på tidstypiskt sätt översatt från den tyska upp
lagan. 

Benjamin Rush (1745-1813) var sin tids mest kände läkare i 
Amerika och en av de första som ägnade sig åt psykiatriska frågor. 
Från 1787 var han läkare vid »Pennsylvania hospital» och ovan
nämnda bok kan sägas vara en sammanfattning av ett par decenniers 
erfarenheter av sinnessjukvård. Rush var på många sätt förankrad i 
upplysningstidens världsbild och hans bild av människans själsliv 
hade inslag av både associationspsykologi och fakultetspsykologi. 
Sinnessjukdomarna kunde enligt Rush orsakas av både kroppsliga 
och psykologiska eller moraliska förhållanden, men det sistnämnda 
var vanligast och sjukdomarna påverkade i första hand viljan och 
passionerna. Rush utvecklade en egen terminologi, men hans sjuk
domsuppfattning avvek inte från den i tiden gängse. Han lät Tris te
mania beteckna det andra kallade melankoli, Manicula betecknade en 
lindrigare form av sinnessvaghet och Manalgia var hans namn på 
overksamhet eller handlingsförlamning. De sjuka borde isoleras från 
sin vanliga miljö genom att tas in på hospital, hävdade Rush och be
tonade särskilt betydelsen av läkarens auktoritet och psykologiska 
framträdande för patienten. Tvångs- och straffmetoder rekommen
derades liksom de ofta använda kräk- och laxermedlen, spanskt flug-
plåster, kyla och mörker. Rush uppmärksammade även möjligheten
att påverka själen genom regelbunden livsföring, musik och för
ströelse.8 7 

I början av 1830-talet gav Uppsalaprofessorn Henrik Wilhelm 
Romansson (1776-1853) ut en lärobok med titeln »Försök till väg
ledning vid läkarkonstens utöfvande». Romansson var influerad av 
den nya psykiatrins perspektiv och betonade vikten av att man 
alltid måste uppmärksamma den sjukes individuella särdrag och att 
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patientens passioner och sinnelag kan ge inblickar i sjukdomens 
orsaker. Han rekommenderade psykiska behandlingsmetoder som 
musik, samtal och läsning och menade att dessa medel hade god 
verkan även vid långvariga och svåra sjukdomar.88 

På 1830-talet började även Israel Hwasser sin föreläsningsverk
samhet i Uppsala och han utvecklade under de följande decennierna 
ett eget medicinskt lärosystem. Hwasser var förtrogen med flera av 
det tidiga 1800-talets psykiatriska auktoriteter, som till exempel 
Pinel, Reil och Esquirol, men var främst influerad av Heinroths 
lära att sinnessjukdomarna var en följd av människans syndfullhet. 
Hwassers medicinska system baserades på tanken att organismen 
genomsyras av en immateriell kraft, Livet, och att förhållandet 
mellan kraftens positiva och negativa pol bildar grundvalen för 
organismens tillstånd. Sinnessjukdomarna beskrev Hwasser på det 
föga klargörande sättet att de utgjorde det negativas stegring till 
positiv betydelse.89 Hwassers åsikter inom psykiatrin torde inte ha 
nått andra än hans egna studenter och de har inte haft någon betydel
se för psykiatrin eller sinnessjukvården i landet. 

Den psykiatriska verksamheten i Sverige bestod inte enbart i alle
handa presentationer av skilda utländska auktoriteter, utan det be
drevs även en viss praktisk sinnessjukvård. En av de första svenska 
läkare som med större nit och allvar engagerade sig i behandlingen av 
de sinnessjuka var Anders Johan Hagströmer, som vid sidan av sina 
många andra uppdrag även var läkare vid Danvikens hospital mellan 
åren 1781 och 1812. När Hagströmer 1788 invaldes i Vetenskaps
akademin presenterade han i sitt inträdestal förhållandena på Dan
viken och de försök han där vidtagit för att bota de intagna. Sinnes
sjukdomarna kunde botas om de hade orsakats av tillfällig sinnes
rörelse genom att den sjukes uppmärksamhet riktades åt annat håll, 
hävdade Hagströmer. Men om sjukdomarna varat länge eller orsakats 
av missbildning i hjärnan hjälpte ingen behandling. 

Raseriet kunde dämpas om de sjuka spärrades in i ett mörkt rum, 
fick kylande medel, starka evacuationer och en daglig dos ättika och 
den tystne och nedslagne kunde förbättras av stärkande medel, för
nuftigt sällskap och opium, raporterade Hagströmer från sin praktik 
på hospitalet. Den ofta rekommenderade metoden att inympa skabb 
på dårarna ansåg han sig dock inte ha anledning att prova, då nästan 
alla på hospitalet hade skabb och ingen hade återfått sitt förnuft av 
detta. Hagströmer uttalade en allmän försiktighet när det gällde att 
bedöma resultatet av behandlingen. Sjukdomarna kan gå över av sig 
själva och det är inte givet att tillfrisknandet beror på behandlingen, 
hävdade han.90 

Flera av Hagströmers efterträdare vid Danvikens hospital redo
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gjorde även de för sina erfarenheter. Archiatern Christian von 
Weigel hade varit medlem av direktionen för huvudstadens sinnes
sjukanstalt sedan 1813 och bör ha haft en hel del inblickar i verksam
heten därstädes. När han 1820 beskrev förhållandena på hospitalet 
i ett tal inför Vetenskapsakademin så var det inte någon optimistisk 
behandlingsiver som präglade framställningen utan en dyster rapport 
om svårigheterna att förbättra de sjuka. De intagna kunde inte utföra 
något mer komplicerat arbete, de förstörde materialet eller skadade 
sig själva, meddelade Weigel. Man kunde därför endast anförtro dem 
enklare arbeten som drevplockning och ullberedning. De sjuka var 
ofta mycket okänsliga för läkemedel och mycket starka doser er
fordrades och många tålde en halvtimmes rotering i svängstolen utan 
att alls affekteras av detta.91 

Denna mörka och pessimistiska grundsyn hos von Weigel hänger 
förmodligen samman med att han beskrev de faktiska förhållandena 
på ett trångt och nedslitet hospital, medan den behandlingsiver som 
fanns i samtida utländsk litteratur främst hade uttryckts av författare 
som hade begränsad erfarenhet av sinnessjukvård. Dessutom var för
hållandena vid de svenska hospitalen vid denna tid avsevärt mycket 
sämre än vid till exempel de tyska sjukhus som Ekströmer redogjorde 
för. 

Först sedan Carl Wilhelm Ronander år 1821 hade blivit läkare vid 
Danviken började man att officiellt skilja mellan olika typer av 
sinnessjukdom. I årsredogörelserna skilde han mellan allmän van
sinnighet, partiell vansinnighet och fånighet och från 1827 delade 
han in sjukdomarna i mani, melankoli, vansinnighet och fånighet.9 2 

Ronander arbetade under 1820-talet även med ett stort arbete 
»System i farmakologin» där olika farmakologiska medels effekt på 
sjukdomarna beskrevs. Trots att två delar av detta arbete utkom var 
det ofullständigt och behandlade endast medikamenter av oorganisk 
natur. Många oorganiska medikamenter hade, enligt Ronander, effekt 
på sinnessjukdomarna genom att de påverkade kroppsliga funktioner. 
Fosforsyra kunde till exempel påverka sådana sjukdomar som be
rodde på menstruationsrubbningar och även kolsyra verkade på 
sjukdomar som hade sitt säte i underlivet, som melankoli och hypo-
kondri, hävdade Ronander.93 Fosfor kunde användas mot fånighet, 
mani och epilepsi och arsenik kunde bota melankoliker. Antimon 
och borsyra var bra mot mani och borsyra var bra mot melankoli, 
hypokondri och hysteri. Och olika järnpreparat, som Murias ammo-
nico-ferricum och Tartras kalico-ferricum, hade effekt mot skilda 
sinnessjukdomar, hävdade Ronander. Några medel ansågs ha en mer 
direkt inverkan på sinnessjukdomarna. Kräkvinsten har »såsom ett 
deriverande medel direct verkan på de psychiska functionerna», 
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skrev Ronander.94 Och han berömde bruket att applicera Auten-
rieths pustelsalva på patienternas huvuden; »I synnerhet visar den 
mycken nytta i Vansinnighet och i gammal Manie med benägenhet 
att öfvergå i fånighet».95 Slutligen skall nämnas att Ronander räkna
de olika former av bad till behandlingar av oorganisk natur och han 
ansåg att badandet hade en gynnsam verkan på de flesta sinnessjuk
domar.96 

Det är inte möjligt att avgöra om Ronander själv hade haft till
fälle att prova alla dessa medel, men det är sannolikt att han i huvud
sak följde de anvisningar som fanns i den medicinska litteraturen. 
Hans listor över alla de sjukdomar som de olika medlen ansågs ha 
effekt mot var nämligen enligt tidens sed mycket långa.9 7 

Ronanders efterträdare som överläkare på Danvikens hospital var 
Carl Ulric Sondén (1802-1875), som intog en central plats i den 
psykiatriska debatten under flera decennier. Sondén var prästson 
från Östergötland och efter sina medicinska studier i Uppsala bosatte 
han sig i Stockholm .Han arbetade en tid som läkare vid korrektions
inrättningen på Långholmen och som lärare vid Gymnastiska central
institutet. Från 1832 ägnade han dock merparten av sin läkarverk
samhet åt de intagna på Danvikens hospital. Han var en flitig skrift
ställare och medarbetade med litteraturreferat i »Tidskrift för läkare 
och pharmaceuter». Och när tidskriften Hygiea startade 1839 blev 
han dess huvudredaktör och skrev själv ofta om psykiatriska frågor. 
Sondén intog en påfallande sympatisk inställning till tidens medicin
ska modeläror, särskilt då homeopatin. Han var anhängare av Lings 
sjukgymnastik och förespråkade hydro terapi.9 8 

År 1833 påbörjade Sondén en årslång studieresa till utländska 
hospital för att lära känna andra länders sinnessjukvård. Resan gav 
honom inblickar i en sinnessjukvård som var vida bättre organiserad 
än den svenska och i ett brev från Bordeaux i april 1834 prisade han 
de franska hospitalen, dessa »herrliga monumenter som wälgören-
heten upprest».99 Han författade även en utförlig reseberättelse som 
även innehöll referat av tidens psykiatriska litteratur. Sondén var väl 
beläst inom psykiatrin och presenterade bland andra Heinroths, 
Langermans, Friedreichs och Groos' läror. Han uppmärksammade 
sinnessjukdomarnas indelning och följde därvid i första hand Cullens 
nosologi. Reserapporten innehöll även råd om olika typer av behand
ling och Sondén menade att både medikamenter och så kallad psy
kisk behandling var användbara. Framställningen förefaller att i allt 
väsentligt vara baserad på litteraturreferat och endast några få refe
renser ges till Sondéns erfarenheter från Danviken. Detta kan dock 
hänga samman med att resan företogs endast något år efter det att 
han börjat sin anställning vid hospitalet.100 
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I början av 1840-talet drog en religiös extatisk rörelse fram över 
Småland och Västergötland och Sondén deltog i debatten om denna 
väckelses egentliga karaktär. Han menade att det var fråga om en 
epidemisk sinnessjukdom och jämförde den med vad som annars 
brukade kallas för danssjuka eller S:t Veitsdans.101 

De av Sondéns skrifter som rönte störst uppmärksamhet var dock 
de där han kritiserade den svenska sinnessjukvården och föreslog 
förbättringar. I »Uppfordran till vederbörande att tidsenligt reglera 
vården om sinnesssjuke», 1847, hävdade han att lagstiftningen på om
rådet var föråldrad och att huvudstaden behövde en helt ny anstalt 
för de sinnessjuka, eftersom Danviken var nedslitet och omöjligt att 
anpassa till psykiatrins metoder. Dessa synpunkter återkom i skriften 
»Danvikens hospital» 1853. Han hävdade i denna skrift även att det 
viktigaste medlet för en behandling av de sjuka var att det fanns möj
lighet att separera intagna med skilda sjukdomar från varandra, samt 
att anstalten borde kunna bereda de sjuka sysselsättning med jord
bruksarbete och trädgårdsskötsel.10^ 

Sondén och flera av huvudstadens läkare, däribland Magnus Huss, 
arbetade för att huvudstaden skulle bygga ett nytt hospital och det 
realiserades 1861 när Konradsberg togs i bruk.103 Vid denna tid 
hade dock Sondén lämnat sinnessjukvården och ägnade sig åt mer 
administrativa arbetsuppgifter. Han var ledamot av flera av de kom
mittéer som arbetade under 1840- och 1850-talen och som bl a 
resulterade i den nya sinnessjukvårdsstadgan 1858. 

Bland dem som under 1800-talets första hälft hade praktiska er
farenheter av de sinnessjukas vård och behandling skall här slutligen 
nämnas en som inte var läkare, nämligen kyrkoherden Johan Pontén 
(1776-1857) från Korsberga utanför Växjö. Vid sidan av sin präst
tjänst och sitt zoologiska författarskap drev han även en privat vård
inrättning för sinnessjuka. Pontén var den förste i Sverige som tilläm
pade den familjeprincip som byn Gheel i Belgien var berömd för och 
som Roller i Illenau praktiserade. Familjeprincipen innebar att de 
sjuka utackorderades i enskilda familjer och fick delta i det dagliga 
livet på gårdarna. Pontén författade flera skrifter av psykiatrisk 
relevans. Den viktigaste var »Uppgift på använda läkemedel, m.m. för 
sinnessvaga och Galna Menniskor» som utkom 1841. Pontén beskrev 
i denna skrift sina psykiatriska behandlingsmetoder som bl a inne
fattade åderlåtning, laxermedel och fontaneller samt retande och ro
givande medikamenter.104 I en annan skrift gav han råd och anvis
ningar om hur anhöriga borde vårda sina sinnessjuka släktingar, när 
dessa vistades i hemmet.105 

Vi kan således konstatera att debatten om psykiatrin och sinnes
sjukvården i Sverige inte hade den intensitet och omfattning som var 
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fallet på kontinenten. Men de viktigaste inslagen och främsta läro
fäderna inom den nya vetenskapen var ändå kända i landet, genom 
referat i skilda sammanhang. Denna medicinska disciplin hade dock 
bara tillfälligtvis någon plats inom den utbildning som de blivande 
läkarna fick och det är troligt att intresset för psykiatriska frågor 
främst var koncentrerat till den grupp av läkare i Stockholm som 
svarade för större delen av den publicistiska verksamheten inom 
medicinen. 

De psykiatriska läror som betonade vikten av levnadsordningen 
och den psykiska behandlingen förefaller inte att i någon större ut
sträckning ha påverkat behandlingen av de sinnessjuka vid Danvikens 
hospital. Däremot kom det andra stora sinnessjukhuset i landet, det 
i Vadstena, att bli en experimentverkstad för den nya psykiatrins alla 
behandlingsmetoder. 
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Kap. 5 VADSTENA HOSPITAL 

Hospitalets äldre historia 

Vadstena hospital har, liksom de flesta svenska hospital, sina rötter i 
ett medeltida helgeandshus, omtalat från början av 1400-talet. I bör
jan av 1520-talet inrättades även en sjukstuga i staden avsedd för van
föra, blinda och lama. Denna inrättning, som kallades »Jungfru Maria 
brödraskaps gård», hade grundats av borgarna Mårten Skinnare och 
Lårens Pedersen, men stod även under beskydd av stadens borg
mästare och råd. Gustav Wasa, som gärna omhuldade hospitalen, slog 
samman dessa båda institutioner 1532 och gav rådet i uppdrag att 
tillsätta en föreståndare. Mårten Skinnare skulle inte längre få befatta 
sig med hospitalets skötsel och det har hävdats att detta berodde på 
att hospitalets initiativtagare själv hade drabbats av sinnessjukdom. 
Helgeandshusets invånare flyttades till sjukstugan eller Mårten 
Skinnares hospital, som det ofta kallades, och det gamla helgeands-
huset kom ej mer till bruk för de fattiga.1 

De båda stiftarna skänkte mark och diverse byggnader till hospi
talet och ur denna donation kom den stora hospitalsinstitutionen att 
utvecklas, men endast det så kallade Mårten Skinnares hus från 1520 
finns bevarat av de äldsta byggnaderna. Inrättningens träbyggnader 
befanns i början av 1700-talet vara i så dåligt skick att de revs och er
sattes av en ny träbyggnad vid Hospitalsgatan. Denna byggnad stod 
dock inte bi längre än till 1758. Inför hospitalsbyggnadens förfall 
uppfördes kring 1750 en en vånings stenbyggnad med två flyglar kring 
en kyrkosal. När denna byggnad invigdes på hösten 1750 så skedde 
det med tidstypisk högtidlighet. Landshövdingen, biskopen och flera 
av stadens ståndspersoner »och deras fruntimmer» trakterades med 
middag i prästgården, staden illuminerades och kanonerna på järn
torget saluterade. Under 1700-talets första hälft härbärgerades ett 
80-tal fattiga och vanföra inom hospitalet. Då inkomsterna från 
hospitalshemman och kyrkotionden hade ökat kunde den nya huvud
byggnaden planeras för omkring etthundra intagna.^ 

Det var en brokig samling människor som befolkade de gamla 
hospitalen. Fattiga, ålderdoms svaga och ofärdiga blandades med 
sinnessjuka, föräldralösa barn och personer med smittosamma sjuk
domar. Men enligt en förordning 1763 skulle hospitalet reserveras för 
sinnessjuka och de som drabbats av smittosamma eller obotliga sjuk
domar som kräfta, fallandesot eller spetälska.3 De rena försörjnings
fallen ville de statliga myndigheterna ha bort från hospitalen. Under 
1700-talets senare hälft inleddes den utveckling som skulle görahos-
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Bild 1. Mårten Skinnares hus med Stora Dårhuset 
i bakgrunden, Foto förf. 

pitalen till anstalter reserverade för sinnessjuka. I Vadstena togs ett 
steg i den riktningen när en särskild byggnad för de sinnessjuka, 
kallad Stora Dårhuset, uppfördes vid 1750-talets mitt.4 

Antalet intagna på hospitalet ökade snabbt, vilket bland annat 
hängde samman med att flera mindre hospital i den östra landsändan 
lades ned och hjonen överfördes till Vadstena. Linköpings hospital 
stängdes 1777, Söderköpings 1786 och de intagna fördes till den 
lilla Vätternstaden.5 Detta medförde en stor trängsel på hospitalet. 
När det inte ens räckte med att lägga patienterna skavfötters inför
skaffades 1787 fem extra »flyttsängar» som placerades i tillgängliga 
utrymmen och de fria ytorna minskade än mer.6 

Hospitalet var fram till 1800-talets början en försörjnings- och för-
varingsanstalt och åtgärder för att bota eller behandla de sjuka var 
mycket sällsynta. Någon läkare fanns inte i staden förrän 1774 då en 
provinsialläkare förordnades. Till dennes arbetsuppgifter hörde att 
utan lön tillse dårhushjonens hälsotillstånd. Från 1810 erhöll läkaren 
ett mindre årligt arvode för denna syssla.7 Apotek hade däremot 
funnits i staden sedan 1749 då gesällen Johan Adam Beckerstedt fick 
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tillstånd att öppna affär. Beckerstedt stängde sitt apotek långa perio
der för att vistas vid Medevi Brunn, men tycks detta till trots ha 
kunnat tillhandahålla gängse medikamenter i sin butik.8 

I en uppsats om sinnessjukvården vid Vadstena hospital har Mikael 
Söderström, som själv var läkare vid inrättningen, försökt att rekon
struera behandlingen av de intagna under 1700-talet med hjälp av 
inventarieförteckningar och räkenskaper. Söderström menar att cell-
förvaring var det vanliga medlet mot hjonens opålitlighet och oro, 
men även andra tvångsmedel förekom. Hospitalet ägde järnbindslen 
med vilka de intagna kunde kedjas fast. Vid tiden för stora dårhusets 
inrättande fanns det visserligen bara tre sådana men redan 1760 hade 
deras antal blivit åtta. Från 1780-talet och ett femtiotal år därefter 
var antalet bindslen elva och detta betyder att endast en mindre del 
av de intagna kunde hållas fastkedjade samtidigt. I gengäld var de 
bindslen som fanns desto stabilare och när någon skulle slås i järn 
eller lösgöras måste en smed inkallas från staden. Det förefaller som 
om fastkedjning inte tillgreps annat än i yttersta nödfall, vilket visas 
av kvitton från extra personal som inkallats när en patient varit våld
sam. Några kvitton från mars 1759 vittnar om att när den intagne 
Anders Tranbom, en stadsnotarie från Fredrikshamn i Finland, greps 
av huvudyra och raseri så slogs han i bojor men lossades snart där
efter och istället fick tre extrainkallade personer ta hand om honom. 
Några dagar senare kedjades han på nytt, men inkallandet av extra 
personal antyder att man inte gärna använde kedjor. Möjligen be
handlades Tranbom mildare än vad som annars var vanligt på grund 
av sin förutvarande sociala ställning.9 

Hospitalsinstitutionen utmärktes mer av förvaring och försörjning 
än av bot och behandling, men vissa försök att återställa det mänsk
liga förnuftet gjordes dock. Så till exempel de veckor våren 1764 då 
Hannäskomministern Jonas Fridelius vistades vid hospitalet och prak
tiserade sin egenhändigt uppfunna metod för att bota sinnessjuk
domar.10 Fridelius var en stridbar präst som allt som oftast stod in
för domkapitlet på grund av konflikter med sina överordnade och vid 
ett tillfälle anklagades han för egenmäktigt förfarande i samband med 
ett riksdagsmannaval. När Fridelius 1762 sökte ett pastorat åberopa
de han att han »med Guds hjelp curerat många ursinnige personer».11 

Tabellkommissionen hade nämligen, i avsikt att något mildra följder
na av bristen på läkare, utlovat att de präster som engagerade sig i 
sjukvården skulle anmälas till Majestätet för nådig ihågkommelse. 
Fridelius hade efter flera turer erhållit landshövdingens uppdrag att 
prova sin metod på de sjuka i Vadstena. Han skulle »genom tiänliga 
medicamenters bruk söka til att hiälpa dårarna til theras förstånd».12 

Bakgrunden till att Fridelius sändes till Vadstena förefaller ha varit 

69 



att domkapitlet ville slippa ta ställning till om sinnessjukdom var till
räcklig grund för äktenskapsskillnad. En bonde från Gryts socken 
hade nämligen begärt skilsmässa från sin hustru med motiveringen att 
hon var ursinnig och intagen på Vadstena hospital. Förmodligen 
trodde domkapitlet att den svåra skilsmässofrågan skulle kunna 

-I Q 

bringas ur världen om hustrun kunde botas. 
Någon detaljerad beskrivning av Fridelius behandlingsmetod finns 

inte, men av olika attester framgår att han använde någon form av 
medikament. I ett fall gick det använda läkemedlet under namnet 
»panacé», dvs ett universalläkemedel mot allt ont. Enligt de nämnda 
attesterna ledde behandlingen i nio fall av tio snabbt till full hälsa 
och i det tionde medförde den en väsentlig förbättring. Fridelius an
såg själv att han kunde bota de sjuka inom ett par timmar, men 
ingenting i hospitalets rullor tyder på att hans besök i Vadstena re
sulterade i att någon kunde skrivas ut.14 

Utskrivning var för övrigt under hela 1700-talet något synnerligen 
sällsynt. Söderström hävdar att endast en patient skrevs ut som frisk. 
Det var en apotekargesäll som hade tagits in 1742 men »blifwit frisk 
och komit från hospitalet» som det står i patientrullan.15 Intagnings
tiderna var som regel livslånga. Detta berodde förmodligen till viss 
del på att många av hjonen saknade försörjningsmöjligheter utanför 
hospitalet. Livsbetingelserna inom institutionen var ofta bättre än ute 
i samhället och de intagna önskade därför inte alltid bli utskrivna. De 
sanitära förhållandena på hospitalet var dåliga, men kosthållet före
faller att ha varit tillfredsställande om än något ensidigt.16 

Vid 1800-talets början, decennierna innan de omfattande föränd
ringarna, bestod hospitalet av de två envåningsbyggnaderna som 
famnade hospitals kyrkan och den tvåvåningsbyggnad i sten som var 
avsedd som dårhus. Dessutom fanns på hospitalets område sädes- och 
viktualiemagasin, mälthus, torkhus, stall och andra uthus i trä.1 7 Per
sonalen bestod på 1810-talet av en syssloman och en predikant, som 
med sina 150 respektive 100 riksdaler i årslön var inrättningens för
nämsta tjänstemän. Personalstaten upptog vidare en dårvaktare, en 
dräng och fyra pigor, som alla hade lön i natura och dessutom en 
mindre kontantersättning.1 8 Provinsialläkaren fick 16 riksdaler och 
32 shilling för sina besök på hospitalet, en som det förefaller normal 
ersättning ty läkaren vid Skara-hospitalet hade samma arvode.19 

Centralhospitalet 

Riksdagen beslöt 1823 att ett antal centralhospital skulle inrättas 
i riket och då bland annat i Vadstena.20 Detta innebar att man på 
hospitalet fick lov att förbereda en betydande utvidgning av verk
samheten. Serafimerordensgillet gav 1824 majoren och friherren 
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Henrik Sebastian Mult von Steijern i uppdrag att arbeta för inrättan
det av centralhospitalet i Vadstena. Två år senare kunde direktionen 
vid det omorganiserade hospitalet konstitueras. Landshövdingen 
Hamilton och biskopen Wallenberg var självskrivna direktionsleda
möter, men då de sällan deltog i sammanträdena fungerade von 
Steijern i praktiken som ordförande. Vidare ingick stadens borgmäs
tare Johan Bååth, från 1830-talets mitt ersatt av Johan Ludwig 
Öhrström, samt någon av traktens präster, prosten Ek, komminister 
Harlingzon och så småningom prosten Kinnander i direktionen.21 

När sedan Serafimerordensgillet i november 1826 anställde Georg 
Engström som hospitalsläkare så fick landet därmed för första gången 
en läkare som hade behandlingen av sinnessjuka som huvudsaklig 
arbetsuppgift.22 Vadstenahospitalets ställning som centralhospital 
medförde ett behov av större lokaler och Serafimerordensgillet över
tog därför, likaledes 1826, det så kallade krigsmanshuset. Denna 
byggnad hade tillhört nunneklostret, men under lång tid varit bostad 
för skadade eller pensionerade soldater och under några decennier 
även fungerat som korrektionsanstalt. När fångarna flyttades till 
Långholmen blev dock huset ledigt.23 Dessa tre händelser, inrättan
det av en direktion, anställandet av en läkare och förvärvet av större 
lokaler, gör att vi kan räkna 1826 som centralhospitalets tillkomstår. 

Den gamla klosterbyggnaden renoverades för att användas till 
»Kurhospital», i första hand avsedd för dem som skulle bli föremål 
för behandling, medan de äldre byggnaderna blev »Förvaringshospi-
tal», avsedda för obotliga och osnygga. Det nya kurhospitalet var en 
förhållandevis rymlig byggnad, som bestod av två huskroppar ställda 
i vinkel mot varandra. Det ena av dessa hus reserverades i huvudsak 
för männen och det andra för kvinnorna så att »opassande och men
ligt umgänge» mellan könen, som Engström uttryckte det, skulle 
kunna undvikas.24 I mansavdelningens bottenvåning fanns dock 
tjugotvå enkelceller »för mer förvirrade och stormande» intagna av 
båda könen.25 Bland dessa celler fanns även ett rum för vaktkarlarna 
och ett rum som från 1832 var uppställningsplats för svängmaskinen. 
Vidare fanns det fyra större och »gladare» rum avsedda för stilla och 
snygga konvalescenter, samt en matsal för de manliga patienterna. 
Den övre våningen innehöll tolv rum av varierande storlek med mel
lan två och nio patienter i varje. Engström beräknade att denna del 
av hospitalet inrymde sextiofyra patienter, förutom de som fanns i 
cellavdelningen. Byggnaden uppvärmdes genom en för sin tid avan
cerad anordning. En »eldmaskin» eller »calorifaire» värmde upp luft, 
som via rör transporterades till de olika rummen och värmen kunde 
där regleras med spjäll.26 

I vinkel mot den tidigare nämnda tvåvåningsbyggnaden låg en 
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Bild 2. Planritning över Vadstena hospital 1852 av 
C J. Tunelius. Riksarkivet. 

byggnad i tre våningar avsedd för de kvinnliga patienterna. Botten
våningen innehöll kök och matsal, rum för kokerskan och läkaren 
samt direktionens sammanträdesrum. Mellanvåningen hade tretton 
rum med upp till fyra kvinnor i varje samt ett rum för en sköterska. 
Tredje våningen bestod av nio rum med plats för fyra till nio friskare 
patienter, samt ett större arbetsrum och även här ett rum för en 
sköterska. Hela kvinno flygeln beräknades rymma åttiosju intagna.27 
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Den gamla huvudbyggnaden, som bestod av två envåningshus före
nade av hospitalskyrkan, renoverades. Takhöjden ökades och anord
ningarna för luftväxling och uppvärmning förbättrades. När den bur-
liknande inredningen hade ersatts kom denna byggnad att innehålla 
nitton celler och två större rum. De sistnämnda användes av obotliga O O 
men lugna hjon, »fogliga fånar» som Engström kallade dem. 

Det så kallade Dårhuset från 1756 beboddes av de osnygga som, 
enligt Engström, »sjunkit långt under djuret, beröfvade nästan hvarje 
spår av psychisk verksamhet och utan medvetande».29 Engström 
menade att de intagna som fanns i denna byggnad borde skiljas från 
de övriga för att denna »rysliga tafla af menskligt elände, så vidt möj
ligt är, döljas för andra, än dem som nödvändigt måste åskåda desam
ma».30 

Engströms egen statistik visar att flertalet av hospitalets patienter 
vistades på kurhospitalet. År 1831 fanns där 149 av totalt 197 in
tagna. En mindre del, 44 personer, var intagna i någon av de byggna
der som räknades till förvaringshospitalet och några få, 4 personer, 
var inskrivna vid hospitalet men vistades utanför detsamma.31 

Till hospitalet hörde två gårdar och ett område mellan byggnader
na och Vättern som så småningom fick alltmer parkliknande karak
tär. I parken kunde de lugnare intagna sysselsättas med arbete och 
Engström hade även planer på att efter utländsk förebild anlägga en 
kägelbana och andra anläggningar för nöje och förströelse.3 2 

Förhållandena vid det nystartade centralhospitalet var inte de allra 
bästa. Danviksläkaren Ronander hade efter sitt besök 1824 klagat 
över att sysslomannen Kullberg försummade den ekonomiska förvalt
ningen och behandlade de intagna illa.33 Och direktionen ägnade 
mycken möda under det första året åt att försöka säkra en bättre 
ledning för anstalten.34 Ett annat problem för direktionen var att 
antalet intagna ökade mycket snabbt. Hospitalen i Jönköping, Öre
bro och Karlstad lades ned under 1820-talet och patienterna fördes 
till Vadstena.35 Antalet patienter som skrevs ut var dock betydligt 
mindre. Variationerna år från år var stora, men i genomsnitt dog en 
patient av tolv varje år och en av trettio skrevs ut, under Engströms 
verksamhetstid. Ett undantag utgjorde koleraepidemins år 1834 då 
hela femtiosju patienter dog. I augusti 1832 togs den förste provkur-
patienten in och därmed hade anstalten tagit ytterligare ett steg mot 
att bli en behandlingsinstitution, samtidigt som antalet intagna ökade 
än mer. Och vid 1830-talets mitt fanns det omkring 220 personer 
intagna på hospitalet. År 1836 infördes möjligheten att permittera 
patienter, en form av utskrivning på försök. Antalet permittenter var 
högre än det antal som tidigare hade skrivits ut, men permissionerna 
tycks ofta ha lett till ny intagning, ty antalet utskrivna ökade inte.36 
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Bild 3. Kurhospitalet. Detalj ur föregående bild. 

Engström klagade över att platsbehovet på hospitalet ständigt ökade, 
eftersom så många av de intagna var obotliga och därmed blev kvar 
på hospitalet år efter år.3 7 

Även antalet anställda ökade, så att det vid 1830-talets mitt fanns 
elva sköterskor och sex drängar. När en förstaklassavdelning inrätta
des 1836 anställdes ytterligare en sköterska och en dräng.3 Det var 
svårt att rekrytera personal till hospitalet, vilket förmodligen berodde 
på de låga löner och de dåliga bostadsförhållanden som erbjöds. De 
enda bostäder som fanns för personalen var vaktrummen i hospitals
byggnaderna och det förhållandet att även gift personal anställdes 
gjorde inte situationen bättre. Söderström uppger att det hände att 
de anhöriga som bodde på hospitalet ibland var lika många som de 
anställda och att barnen lekte i hospitalets korridorer och på gårdar
na. Det förekom även att patienter fick tjänstgöra på hospitalet, 
främst som nattvakter, för att mildra konsekvenserna av personal
bristen. År 1833 anställdes på Engströms begäran en uppsyningsman, 
officiellt benämnd vaktmästare, för att avlasta läkaren och samma år 
anställdes en förestånderska med ansvar för de kvinnliga patienternas 
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arbete.39 Mot slutet av 1830-talet diskuterades frågan om behovet av 
en biträdande läkare vid hospitalet.40 Stadsläkaren i Vadstena från 
april 1839, Laurentius Riber Blume, utsågs i maj samma år till biträ
de åt Engström, men redan våren 1840 flyttade han till Lindes
berg.41 Tjänsten som andre läkare förenades även fortsättningsvis 
med stadsläkartjänsten i syfte att minska kostnaderna och i juni 1840 
förordnades Ludwig Magnus Hjertstedt på båda tjänsterna.4^ 

En avdelning för »sinnessjuke af bildade folkklassen» inrättades, 
som tidigare nämnts, 1836. Denna avdelning inrymdes i tre trähus 
söder om det gamla hospitalet ; ett hus för vart och ett av könen och 
ett hus med matsal och andra gemensamma utrymmen. Patientavgif
ten var här betydligt högre, mellan 100 och 300 riksdaler beroende 
på den sjukes ekonomiska ställning, men levnadsförhållandena var 
också bättre. Varje patient hade eget rum och hospitalet utlovade de 
bekvämligheter som behövdes för att de intagna skulle kunna bibe
hålla sitt tidigare levnadssätt. Man betonade vid denna avdelning än 
mer att syftet med hospitalsvistelsen var att de sjuka skulle botas 
eller förbättras. Det var här fråga om en kuranstalt där vård och be
handling gavs »i öfverensstämmelse med den nuvarande, mera utbil
dade, psychiatriens grundsatser och fordringar.», som det uttrycktes i 
en tidningsartikel där avdelningen presenterades.43 

Bild 4. Den norra av kur ho spitale t s byggnader. Foto 
från 1910-talet. Ur C. Kjellberg, Vadstena i 
forntid och nutid, Linköping 1917. 
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Förstaklassavdelningens byggnader var gamla när hospitalet köpte 
dem och så var fallet även med den byggnad som 1847 inreddes till 
konvalescentavdelning. Engström hade varit mycket angelägen om 
att få en sådan avdelning, då den dels skulle lindra platsbristen och 
dels möjliggöra en bättre separering av de friskare patienterna från de 
sjukare.44 En nybyggnad gjordes dock 1841 då en cellavdelning in
rättades i anslutning till kurhospitalets mans avdelning. Denna bygg
nad innehöll förutom sexton celler även två badrum och två vakt-

45 rum. 
Generaldirektör Carl Johan Ekströmer inspekterade hospitalet 

1837 och han menade att kurhospitalet var väl inrättat så när som på 
latrinerna och badanläggningen. Förvaringshospitalet däremot var 
otidsenligt och återspeglade en äldre tids syn på behandlingen av 
sinnessjuka, menade han. Ekströmer hävdade dock att Vadstena 
hospital genom smärre förbättringar skulle kunna bringas till full
komlighet. Hospitalsläkaren fick beröm av generaldirektören för den 
ordning han upprätthöll och den nit med vilken han ägnade sig åt sitt 

46 varv. 
Hospitalet genomgick under de här aktuella årtiondena en annan 

anmärkningsvärd förändring. Inrättningens inkomster hade av ålder 
huvudsakligen kommit från hospitalshemman och kronotionden och 
så var fallet även under centralhospitalets första år. Balansräkningen 
omfattade 1826 21 000 riksdaler och av dessa hade 9 000 överförts 
från året innan, medan 5 500 var räntor och arrende, 3 800 var 
kronotionde och endast 1 500 var kontanta medel från direktio
nen.47 Men på 1840-talet kom ungefär två tredjedelar av inkoms
terna direkt från Serafimerordensgillet. Ar 1840 uppgick utgifterna 
till omkring 24 200 riksdaler och den kontanta ersättningen från 
gillet var hela 17 600 riksdaler. Hospitalets övriga inkomster inne
fattade bland annat 670 riksdaler i räntor, 4 200 riksdaler i arrende
avgifter, 2 600 riksdaler i kronotionde och 1 100 riksdaler i patient
avgifter.48 Verksamheten på hospitalet hade således blivit mer be
roende av årliga beslut om anslag från det statliga organ som hade att 
vaka över verksamheten. Detta kan ha inneburit att gillet lättare 
kunde styra verksamheten, samt att hospitalets ställning som statlig 
institution stärktes. 

Vårdinstitution och läkarroll 

Hospitalsdirektionens verksamhet ger ett intryck av att en stor insti
tution för omhändertagande var i vardande. En statlig inrättning för 
den organiserade människokärleken höll på att växa fram. Hospitalets 
ledning uppfattade sig som både ämbetsmän och filantroper och tyd
liga tecken finns på att man inlett den utveckling som skulle göra 
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omsorg och omhändertagande till yrken i samhällets tjänst, istället 
för goda gärningar för den kristna människan. 

Komminister Harlingzon och borgmästare Bååth begärde 1832 att 
ett arvode skulle utgå till direktionens ledamöter.49 Frågan ansågs 
förmodligen lite känslig eftersom argumenteringen ord för ord togs 
till protokollet. Den självuppoffrande idealismen betonades dock 
fortfarande. Harlingzon menade att han »skulle icke nu eller hädan
efter låtit dessa lifvets omsorger komma ifråga, eller ställas i bredd 
med tillfredsställelsen öfver uppfyllandet af mensklighetens ömmare 
och ljuvare pligter», om inte grusade förhoppningar om befordran 
och omtanke om familjen nödgade honom att ta upp frågan om 
arvode. Bååth instämde och ordföranden tillstyrkte förslaget, även 
om han inte önskade något arvode för egen del.50 

Ett annat ärende som ger en inblick i hur direktionen såg på hos
pitalets verksamhet gällde tillsättandet av en ny syssloman år 

r i 

1832. Sju sökande hade anmält sitt intresse och fyra av dem var 
före detta militärer. Direktionen menade då att militärerna inte kun
de anses lämpliga för tjänsten. De var vana vid bestämdhet i befall
ningen, raskhet i handlingen och oeftersägliga anspråk på lydnad och 
detta var långt ifrån de egenskaper som en hospitals tjänsteman borde 
besitta, skrev borgmästaren Bååth i sitt yttrande. En sådan borde 
istället vara bärare av »den ömhet och välvilliga nedlåtenhet, som 
skänker förtroenden och tillgifvenhet, det lämpliga alvar, som ingif-
ver aktning och hörsamhet, utan att injaga fruktan och avsky, det 
öppna och förtroliga, det nästan faderliga som med tillförligt samlar 
dessa eländets och olyckans barn kring deras vårdare, liksom en 
far».5 2 Harlingzon var inne på liknande tankegångar och menade att 
sysslomannen borde ha »förmågan af detta inre, ofta fint urskiljande 
sinne, som, under umgänget och en ofta beröring med de beklagans
värda vanlottade, hvilka, bristande stundom i förnuftets bruk, än
dock i många afseenden yttra mänskliga känslor och emottaga djupa 
intryck af de omgifvande, har både ömhet och lefvande kraft att 
skaffa sig deras aktning, kärlek och förtroende».5 3 Båda dessa inlägg 
syftade till att visa att militärer inte var lämpliga som hospitalstjäns
temän och även direktionens ordförande, som själv var militär, in
stämde i denna bedömning. Förtrolighet och ömhet, inte blind 
auktoritet, skulle prägla förhållandet mellan sysslomannen och de in
tagna. Den bild av hospitalsinstitutionen och relationen mellan perso
nalen och de intagna som här tonar fram har många likheter med 
tidens familjeideal. Den förening av fasthet och välvilja, bestämdhet 
och förståelse som ansågs utmärka den gode fadern tycks ha stått 
modell för direktionens syn på hospitalstjänstemannen.54 

Harlingzon beskrev vid samma tillfälle förhållandet mellan läkaren 
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och sysslomannen på så sätt att läkaren skulle vara inrättningens själ 
och sysslomannen dess organ.55 Här berördes en fråga som flitigt 
diskuterades, nämligen arbets- och ansvarsfördelningen mellan hospi
talets olika tjänstemän. Ett utmärkande drag för 1800-talets sinnes
sjukvård var att läkarna fick allt större inflytande över anstalterna. 
Och i den läkarinstruktion som Serafimerordensgillet fastställde 1826 
stadgades att läkaren skulle vara hospitalets främste befattnings
havare och vara direkt underställd direktionen. Läkaren hade ensam 
att besluta om de intagnas vård och behandling och han var därvidlag 
ansvarig endast inför det av läkare dominerade Sundhetskollegiet.5 6 

Vid det nystartade centralhospitalet hade sysslomannen dock 
^ 7 dubbelt så hög lön som läkaren, 600 mot 300 riksdaler årligen. 

Detta förhållande ändrades så att de 1832 hade samma lön. Läkarens 
ersättning ökade sedan ytterligare, 1838 till 733 riksdaler 16 skilling 
och 1843 till 1 000 riksdaler, medan sysslomannens lön var oföränd
rad. Den snabba förbättringen av läkarens ekonomiska ställning till
kom på initiativ av myndigheterna. Det var hospitalsdirektionen, 
gillet och landshövdingen som föreslog löneökningarna, inte läkaren 
själv.58 

Även det sätt på vilket arbete, ansvar och beslutanderätt fördela
des mellan direktionen, läkaren och sysslomannen visar att en stor 
och administrativt organiserad institution höll på att ta form. Direk
tionens uppgift var att vaka över den ekonomiska förvaltningen och 
vara en förmedlande instans mellan Serafimerordensgillet och hospi
talets hjon och personal. Men det förekom även att direktionen 
engagerade sig i den dagliga verksamheten, särskilt om det hade före
kommit klagomål. Ett exempel på detta är att direktionen i novem
ber 1832, efter klagomål från patienterna, ansåg sig ha anledning att 
beordra handlaren Schenholm, som skötte mathållningen på entre
prenad, att skära huvudet av den sill som serverades för att de som 
fick framdelen inte skulle få för liten bit.59 

Läkarinstruktionen gav läkaren ensam rätt att besluta om vård och 
behandling och han tillerkändes på det sättet en professionell ställ
ning på hospitalet.60 Direktionen ansåg dock att läkarinstruktionen 
gav läkaren en alltför stark ställning. Knappast några arbetsuppgifter 
lämnades till sysslomannen och läkaren gavs större makt över hospi
talsbetjäningen än den tjänstehjonstadgan föreskrev, menade man.61 

Direktionen ville därför överföra en del av läkarens uppgifter till 
sysslomannen, så till exempel avgörandet av vilka patienter som kun
de lämna hospitalet över dagen för att arbeta ute i staden.62 

Direktionen överlät som regel alla psykiatriska frågor till läkaren 
och endast i samband med att man kritiserade gillets läkarinstruktion 
yttrade man en åsikt i en sådan fråga. Serafimerordensgillet hade 
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alltför ensidigt betonat de somatiska orsakerna till sinnessjukdomar
na och bortsett från passionernas stora betydelse, hävdade direktio-

63 nen. ° 
Engström slog vakt om sin professionella ställning bland annat på 

det sättet att han begärde att arbetsuppgifter av rent praktisk eller 
ekonomisk natur skulle överföras till sysslomannen. Han ville till 
exempel bli befriad från skyldigheten att tillse att det fanns kläder i 
tillräcklig mängd på hospitalet, vilket läkarinstruktionen ålade 
honom. Detta var en rent ekonomisk angelägenhet som sysslomannen 
borde hantera, menade Engström.64 

Engström arbetade för att endast sjuka skulle tas in på hospitalet, 
vilket ytterligare understryker strävan efter en renodlad yrkesroll för 
läkaren. Vi har tidigare sett att vid centralhospitalets tillkomst var 
inrättningen huvudsakligen en försörjningsanstalt. Läkaren hade inte 
heller någon möjlighet att själv besluta om intagning eller utskrivning, 
utan kunde endast utfärda intyg över sinnestillståndet.65 Andelen 
rena försörjningsfall minskade under Engströms tid, men han ansåg 
sig ändå ha anledning att klaga över att personer som inte var sinnes
sjuka vistades på hospitalet. Det förekom att Engström ville skriva ut 
patienter som inte var tillräckligt sjuka för att, enligt hans bedöm
ning, vara berättigade till hospitalsvård. Direktionen kunde i ett 
sådant fall, utan att direkt motsätta sig Engströms vilja, påpeka de 
sociala konsekvenserna av en utskrivning, till exempel risken för 
fylleri.66 Direktionen var således mer benägen än läkaren att accep
tera även andra än sinnessjuka på hospitalet. 

Hospitalets pågående omvandling till sjukhus och det förhållandet 
att läkarens perspektiv på verksamheten fick allt större betydelse 
speglas även i språkbruket. Både hjonen och de anställda fick under 
1820- och 1830-talen benämningar som associerade dem till sjukvård 
och medicinsk behandling. De tjänstekvinnor som tidigare kallats för 
pigor började kallas för »sjuksköterskor», så till exempel i direktio
nens protokoll 1827 och i en personalförteckning från samma år.67 

En personalinstruktion från 1836, troligen författad av Engström, 
gav sköterskorna en särställning i förhållande till övrig personal. 
Sköterskorna skulle nämligen verkställa en del av de medicinska åt
gärderna, som till exempel utdelning av medikamenter och applika
tion av spansk fluga eller senapsdeg.68 Vi kan därför tolka den nya 
benämningen som ett tecken på att arbetsuppgifterna förändrades 
mot ett mer aktivt deltagande i den medicinska behandlingen. Under 
1800-talets senare del, när sjuksköterske-utbildningen hade startat, 
uppfattades sköterskorna allmänt ha en mellanställning mellan läka
ren och övrig personal och bland annat ha till uppgift att verkställa 
en viss del av den medicinska behandlingen.69 
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De manliga anställda kallades vid slutet av 1820-talet för dårvak-
tare, men några år senare användes den mer neutrala benämningen 
drängar.70 I den hospitalsordning som Engström författade och som 
trycktes 1844 fick de dock heta»sjukvaktare».71 

Även hjonen fick nya namn. I den löpande förteckningen över in
tagna kallades dessa fram till 1837 för hospitalshjon och denna be
nämning förefaller att ha varit den officiella.7 2 I rullan för 1837 
är dock hospitalshjon överstruket och ersatt med »patienter» och 
denna term användes fortsättningsvis.73 Engström kallade vid ett 
tillfälle de intagna för »sjukpersonalen» men detta språkbruk verkar 
inte ha lett till efterföljd. 

Specialiseringen av de olika anställdas funktioner inom hospitalet 
och direktionens allt mer professionella attityd till verksamheten var 
tecken på att en stor institution för vård och omhändertagande höll 
på att ta form. 

Institution för ordning 

Ett centralt inslag i verksamheten på hospitalet var strävan efter att 
upprätthålla en strikt ordning, vilket bland annat tog sig uttryck i 
rigorösa ordningsföreskrifter och en separering av olika typer av 
patienter från varanadra. Den hospitalsordning som Engström för
fattade inleddes på följande sätt: 

»Som hufvudändamålet med denna Inrättning är ett fortsatt bemödande 
att återställa, förbättra, eller lindra sinnesrubbade menniskors helso- och 
sinnestillstånd; måste alltid den största ordning, snygghet och sedlighet 
inom Hospitalet iakttagas; och hwarje derwid anställd,öfwer-eller under
ordnad, person, som med goda exempel härutinnan städse bör föregå 
patienterna, är skyldig; att på det sorgfälligaste waka öfwer uppfyllandet 
häraf.»75 

Vad menade då Engström med ordning, snygghet och sedlighet. 
Buller och oljud, oanständiga och osedliga handlingar, trätor och kiv, 
penningspel och byteshandel, snatteri och läsning av otillåtna böcker 
borde stävjas och förekommas, förklarade han. Patienterna borde 
istället sysselsättas med lämpliga arbeten och handaslöjder och det 
var en fördel om arbetet var av sådan art att det kom hospitalet till 
godo. Männen kunde syssla med vedhuggning och vattenhämtning, 
städa gårdarna eller arbeta i parken, medan inomhusarbeten som 
vävning, sömnad, skurning och bakning föll på kvinnornas lott.76 

De som inte kunde arbeta borde enligt hospitalsordningen syssel
sättas med lämpliga spel eller utvald lektyr.77 

Det dagliga livet på hospitalet reglerades mycket strikt i hospitals
ordningen, från uppstigningen klockan halv sex på sommaren och 
halv sju på vintern till sänggåendet klockan nio respektive åtta.78 
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Man ägnade stor uppmärksamhet åt hur intagna som tillhörde olika 
kön- eller samhällsklass eller som hade olika sinnestillstånd, skulle 
kunna hållas isär. Engström menade att det behövdes separata mat
salar för män och kvinnor och att det var önskvärt med skilda sov-
och vistelserum, men det kunde av praktiska skäl inte genomföras.79 

De stormande och obotliga patienterna hade till viss del isolerats när 
kurhospitalet togs i bruk, men en radikalare separering borde vara 
möjlig, ansåg direktionen och menade att en särskild byggnad borde 
inrättas för dessa. Och Engström understödde livligt åsikten att de 
oroliga patienterna helt borde separeras från de som var under 
vård.80 Inrättandet av en konvalescentavdelning och en avdelning 
för den »bildade» klassen var ytterligare åtgärder för att skilja olika 
typer av patienter från varandra.81 

En annan aspekt på strävan att upprätthålla en strikt ordning på 
hospitalet var att personalinstruktionen från 1836 noga reglerade 
hur de anställda borde uppföra sig gentemot de intagna. De bekla
gansvärda förvirrade och rubbade varelserna skulle behandlas med 
tålamod, överseende och med aktning för deras olycka och lidande, 
föreskrevs det. Misshandel av och gyckel med de sjuka var stränge
ligen förbjudet och detsamma gällde användandet av plumpa, oan
ständiga, skymfande eller sårande tillmälen.8^ Förestånderskan för 
förstaklassavdelningen ålades, enligt sin instruktion, att visa ett 
»värdigt och anständigt uppförande», mot patienterna.83 Och år 
1839 föreslog Engström att en särskild tvätterska skulle anställas 
vid hospitalet eftersom snygghet och renlighet, enligt hans mening, 
hade stor betydelse för den kurativa behandlingens framgång.84 

Det är möjligt att det var tidens familjeideal som satte sin prägel 
även på anvisningarna för personalen. Den roll som hospitalsbetjä
ningen ålades gentemot patienterna har många likheter med den som 
tillkom guvernanter och husmamseller i den borgerliga familjen. 

De intagna 

Men en teckning av miljön på hospitalet blir naturligtvis inte full
ständig utan att vi också försöker närma oss de människor som nöd
gades tillbringa en stor del av sina liv där och i allmänhet även dog 
på hospitalet. Vad var det för människor som dvaldes på hospitalet? 
Vilka yrken hade de innan sjukhusets portar slog igen bakom dem? 
Hur gamla var de och fanns där fler kvinnor än män, eller omvänt? 
Låt oss börja med de sista frågorna. 

Inget av könen dominerade bland de intagna under Engströms 
verksamhetstid, men skillnaderna mellan olika år var betydande 
(Tabell 1). Medelåldern för de intagna kvinnorna var dock något 
högre än för männen. Men särskilt anmärkningsvärt är att medel-
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Tabell 1. Kön och ålder för patienter vid Vadstena hospital intagna under 
åren 1828-30, 1835-3 7 och 1842-44. 

Tidsperiod 1828-30 1835-37 1842-44 
Ålder v ^Kön M K M K M K 

0-9 __ _ 1 
10-19 3 2 7 2 8 5 
20-29 7 10 17 12 11 15 
30-39 19 22 19 10 15 11 
40-49 15 13 17 14 7 15 
50-59 7 16 6 12 1 3 
60-69 4 11 2 1 1 1 
70- - 2 - - 1 2 

Samtliga 55 76 68 51 45 52 
131 119 97 

Källa: ÖA, FIIc:l~5. 

åldern sjönk kraftigt under centralhospitalets första decennier (Tabell 
2). Detta sistnämnda förhållande hänger förmodligen samman med 
strävan att omvandla den gamla försörjningsinrättningen till ett be
handlingshospital. Betonandet av att hospitalet skulle vara en be
handlingsinrättning för sinnessjuka markeras även av det förhållandet 
att inga patienter som enbart ansågs lida av kroppsliga sjukdomar 
skrevs in efter 1830-talets mitt. 

Tabell 2. Medelåldern för patienter vid Vadstena hospital intagna under 
åren 1828-30, 1935-37 och 1842-44 

id sp er io d 1828-30 1835-37 1842-44 
Kön 

Män 39.9 35.1 33.2 
Kvinnor 44.1 37.4 34.3 

Samtliga 42.1 36.4 34.3 

Källa: ÖA, FIIc:l-5. 

När det gäller patienternas sociala bakgrund, så är det ofta svårt att 
tolka journalanteckningarnas yrkesbeteckningar (Tabell 3). »Piga» 
kan ju stå både för tjänarinna vid en bondgård och för ogift dotter. 
»Hustru» är naturligtvis inte heller någon lättolkad beteckning, men 
man kan anta att man avsåg bondkvinnor. Det är dock ovedersägligt 
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Tabell 3. Yrke och social ställning för patienter vid Vadstena hospital intagna 
under åren 1830 respektive 1842 

1830 1842 1830 1842 

Pigor 21 9 Ämbetsmän 1 1 
Drängar 11 8 Demoiseller 3 3 
Bönder 4 - Betjänt - 1 
Torpar e — 1 Hantverkare/ 3 1 

gesäller 
Hustrur 4 5 övriga - 4 
Änkor 7 4 Ingen uppgift 17 3 
Militärer 4 - Samtliga 77 41 
Präster 2 1 

Källa : ÖA, FIIc.l -5. 

att flertalet av de intagna hörde till samhällets lägre skikt. Prästerna, 
ämbetsmännen och kanske några av militärerna var de enda som hör
de till medelklassen och representanter för de högsta skikten fanns 
inte alls. Demoisellerna och betjänten är svåra att placera socialt då 
de ofta vistades i högreståndsmiljöer, men egentligen inte alls hörde 
dit. Det är dock inte förvånande att det var medlemmar ur samhällets 
fattigare klasser som togs in på hospitalet, eftersom detta utmärkte 
allt offentligt omhändertagande under 1800-talet. De som hade möj
ligheter därtill föredrog att vårdas i hemmet. Det var sjuka som på 
grund av fattigdom, trångboddhet eller brist på anhöriga, inte kunde 
få vård hemma som blev föremål för institutionellt omhändertagan
de. 

Vi har tidigare sett att det fanns en tydlig strävan i det tidiga 1800-
talets hospitalspolitik och hos hospitalsläkarna att lägga stor vikt vid 
hospitalets uppgift att behandla de sjuka och mindre betona uppgif
ten att vara en försörjningsanstalt och ett ålderdomshem. Men det 
förhållandet att flertalet patienter på hospitalet kom från fattigare 
miljöer eller inte hade någon hemmiljö alls att falla tillbaka på, för
svårade omvandlingen av hospitalet till en behandlingsinstitution. 
Även om de sjukas tillstånd förbättrades så kunde utskrivningen för
hindras av att de saknade både försörjningsmöjligheter och anhöriga. 
Hospitalet visade därför upp ett dubbelt ansikte. Trots strävan att 
göra det till ett behandlingssjukhus var uppgiften att försörja de in
tagna till döddagar i praktiken bevarad. Det var även under Eng
ströms tid förhållandevis sällsynt att någon skrevs ut från hospitalet 
utan att dödskolumnen i kyrkboken samtidigt fylldes. 
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Bild 5. Sovaal i kur hospitalet. Foto från 1910-talet. 
Ur C. Kjellberg, Vadstena i forntid och nutid, 
Linköping 1917. 

Hospitalet skildrat av patienter och besökare 

Skildringen av hospitalet sätter av naturliga skäl läkaren och direk
tionen i intressets fokus. De har lämnat dokument efter sig och deras 
verksamhet kan med någorlunda säkerhet följas. Men de hundratals 
patienter som vistades på hospitalet förblev i huvudsak helt anonyma 
och tysta. Ett par patienter har dock skrivit om sina upplevelser på 
hospitalet och några personer som besökte inrättningen lät sina in
tryck gå till tryckpressarna. Bilden av livet på hospitalet kan förhopp
ningsvis göras mer fullständig med hjälp av dessa och även de attity
der som riktades mot de sjuka och deras bostad kan antydas. 

Helena Sophia Ekblom, mer känd som Predikare-Lena, spärrades 
in på hospitalet 1808, efter att hon hade predikat för menigheten om 
sina religiösa upplevelser. Före konventikelplakatets upphävande var 
det inte alls ovanligt att lekmannapredikanter stämplades som reli
giösa svärmare och sattes på hospital. Helena Ekblom har i sin själv
biografiska skrift »Den andliga striden» berättat om vilket intryck 
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hospitalet gjorde på henne när hon fördes dit år 1807. 

När jag kom på gatan i Vadstena, ett stenkast från dårhuset ungefär, fick 
jag höra gråt och sorl av svagsinta människor, och då jag kom inom porten 
mötte mig en sådan elak och kvalmig luft, att jag var nära att svimma.^ 

Helena Ekblom kunde dock snart lämna hospitalet, men ett år senare 
fördes hon på nytt dit, nu bunden med bojor och järn.86 I ett brev 
1809 till sin beskyddarinna Charlotta von Feilitzen på Ramsdal skild
rade hon sin situation. 

Jag ligger bunden med jernkädjor från topp till tå, jag ligger i bussjan den 
usliga sängkrubban med gammalt hårtäcke uppå halmen; bunden til händer 
och fötter; jag kommer intet dän, om elden vore lös: Ja, korteligen: Min 
kropp är blå af swält och hunger; mina ögon äro utflutne af tårar: Jag är 
utan lag och dom oskyldigt inkastad i detta pinorummet på lifs häcktelse; 
men ingen hafwer dömt mig; men derföre, att jag ingen har som frågar 
efter mig, eller wårdar min oskuld. Et orent Swin får gå utur bussjan med 
träcken; men det får intet jag, som är en wis människja.^ 

Denna gång fick Helena Ekblom stanna i nästan tjugo år, varav två 
år och fjorton dagar fastkedjad och efter denna behandling är det 
kanske inte så märkligt att Georg Engström som nytillträdd hospi
talsläkare fann henne »lömsk och elak».88 

Huruvida denna skildring av fastlåsning, svält och orenlighet ger 
en representativ bild av behandlingen årtiondena före centralhospi
talets inrättande är naturligtvis omöjligt att avgöra. Det som tidigare 
sagts om antalet tillgängliga järnbindslen ger dock vid handen att 
hennes öde inte kan ha delats av så särskilt många av hospitalshjo
nen. Hennes utsatta läge kan ha medfört att hon överdrev behand
lingens hårdhet och hennes opposition och ständiga klagoskrifter kan 
ha givit upphov till en större grymhet än vad som tillkom andra in
tagna. 

Predikare-Lena fick lämna hospitalet ett drygt år efter det att 
Engström hade börjat sin verksamhet där och ingen av hans övriga 
patienter har beskrivit hospitalsbehandlingen. Från 1800-talets senare 
del föreligger dock en skildring som kan användas som jämförelse. 
Det var dagkarlen Carl Fredrik Carlsson som 1881 togs in på hospi
talet och fem år senare gav ut en liten skrift med titeln »Minnen från 
Vadstena hospital». Livet på hospitalet var ett liv i mänskligt elände, 
menade Carlsson. Många av de intagna led av religiös ångest och kän
de sig hotade av personalen. Kläderna var dåliga, tvångsmatning före
kom och kontakterna med läkaren och prästen var obetydliga. 
Carlsson hävdade även att patienterna hånades av vaktarna och att 
allt de intagna sade togs för galenskaper, om det än var aldrig så 
rätt.89 

De intagnas redogörelser är naturligtvis starkt subjektiva, men den 
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bild som förmedlades till allmänheten genom skrifter av personer 
som besökt den vackra Vätternstaden med dess märkliga invånare ger 
i sin tur mer en bild av samtidens rädsla inför galenskapen än exakta 
miljöskildringar. 

När den unge och tidigt bortgångne författaren Magnus Constans 
af Pontin besökte staden vid mitten av 1840-talet förfasade han sig 
över att det gamla nunneklostret, som förr fylldes av nunnornas 
fromma sånger, nu genljöd av de vansinnigas genomträngande skrän. 
Hans förfäran var så stor att han inte ville skriva om dårhuset i sin 
Vadstenabok och inte om kurhuset i det forna munkklostret heller 
för den delen.90 

Några år tidigare, 1842, hade den blott 19-åriga Marie-Louise 
Forsell rest runt Sverige med sina föräldrar och när man kom till 
Vadstena ville man se de beryktade dårarna. Detta fick man göra 
trots att instruktionen för läkaren var mycket avvisande mot sådana 
besök. Marie-Louise Forsell skrev ned sina intryck av de sjuka och 
deras värld i sin sedermera tryckta dagbok. 

Man insläppte och presenterade oss för Serganten Tilly, uppsyningsman på 
detta hemska ställe. Han var en lång, ståtlig karl, ganska artig och förekom
mande, hvarför jag troget höll mig vid hans sida. Detta behöfdes minsann 
väl, ty de bleka, eländiga varelserna i deras torftiga kläder och med de van
ställda anletsdragen och förvildade blickarna, som strax vid vårt inträde 
från alla håll och kanter samlades omkring oss, kunde väl hafva förfärat 
en mindre harhjärtad person än Undertecknad. Jag, som aldrig föreställt 
mig vansinnet i annan skepnad, än såsom den rörande Ophelias i Hamlet, 
eller den sköna Lucies, då hon i sin hvita klänning med de elegant utsydda 
blodfläckarna i hemsk förtvivlan rasar kring teatern — huru skulle jag icke 
nu häpna och ångra mitt infall då idel rysligheter omgåfvo oss. — Hu ru 
gärna hade jag icke genast tagit till flykten om icke blygseln avhållit mig, 
men nu måste jag lägga band på min rädsla, och darrande i hvarje led, af 
fruktan att de rysliga gulbleka figurerna i hvarje ögonblick kunde få anfall 
af galenskapen och sönderklösa oss, höll jag mig emellan Pappa och vår 
förträffliga Sergant Tilly. Jag måste beundra hans sätt med de vansinniga, 
ty ehuru vänligt bjöd det dem dock en ovillkorlig lydnad. — Fö regångna af 
honom gingo vi genom långa, breda gångar uppfyllda af en ohygglig lukt 
och hvari bleka, hemska gestalter tanklöst vankade af och an. Hade de 
dock varit snyggt klädda, skulle de måhända ej gjort på oss ett så öfver all 
beskrivning vidrigt intryck, men af de 300: de olyckliga, som dväljes på 
hospitalet voro de flesta höljda i trasor. De kvinnliga dårarna voro isynner
het ömkliga att skåda med deras kortklippta, tofviga hår — detta vårt köns 
prydnad, som äfven under vansinnet kan ge behag åt ett förvridet ansikte. 

Ack, hvad jag åter andades lätt, då vi kommo ut i friska luften från hos
pitalets fasaväckande invånare. 91 

Den blandning av skräck och nyfikenhet som Marie-Louise Forsell 
kände inför de sinnessjuka var även den en del av hospitalsmiljön. 
Begapandet och den spända rädsla som mötte från besökare bidrog 
med all säkerhet till isolering och utsatthet. På det stora engelska 
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hospitalet Bedlam ingick det till och med i personalens avlönings
förmåner att få visa upp dårarna för en skillings inträde för en ny
fiket gapande allmänhet, van från naturaliekabinetten att samla in
tryck av det annorlunda. Inträdesavgift har knappast förekommit på 
svenska hospital och förmodligen var det inte heller vanligt med be
sökare. Men de patienter som fick vistas ute i staden kan ha mött 
attityder liknande de som Marie-Louise Forsell gav uttryck för. 

Vadstena — en sjukvårdsstad 

Vadstena hade under 1800-talets första hälft omkring 2 000 invåna
re. Staden var centrum för en betydande jordbruksbygd och handeln 
var en viktig del av näringsfånget. Det förekom även en inte obetydlig 
sjöfart på Vättern till och från den västgötska sidan av sjön. Den 
gamla traditionen att knyppla spetsar var en betydelsefull binäring 
och i staden fanns även en större linne- och damastduksfabrik som 
1826 sysselsatte 30 arbetare, förutom bykare och blekerskor. Och 
inte mindre än sex garvare hade sin verksamhet i staden. Det gamla 
renässansslottet var förfallet och användes endast som spannmåls
magasin, medan klosterkyrkan var bättre bibehållen och gjorde 
tjänst som stadens kyrka. 

Det fanns en lägre lärdomsskola i Vadstena och 1835 inrättades 
även en elementarskola med växelundervisning för 35 barn. Någon 
lärd miljö var det dock inte fråga om och fram till 1826 fanns det 
inte någon boksamling alls vid lärdomsskolan.92 

Det gamla klostret satte sin prägel på staden även efter reforma
tionen på det sättet att de tomma lokalerna togs i bruk för olika 
former av offentligt omhändertagande. Skadade och pensionerade 
soldater hade inkvarterats i byggnaderna och nunneklostret var en 
tid korrektionsanstalt för människor utan laga försvar. Under 1800-
talets tidigare hälft omvandlades dock klosteranläggningen till 
en betydande sjukvårdsinrättning. 

Redan 1795 hade det forna munkklostret, beläget strax söder om 
nunneklostret, inrättats till kurhus för personer som drabbats av den 
allt vanligare veneriska smittan. Detta skedde på initiativ av stadens 
provinsialläkare Eric Acharius, berömd linnélärjunge och lavforskare 
som fick professors titel år 1803. De första femton åren hade kur
huset fyrtio platser och antalet fördubblades sedan till åttio, vilket 
gjorde Vadstena kurhus till en av landets större sjukinrättningar. 
Bland Acharius' efterträdare som kurhusläkare märks Carl Gustaf 
Osbeck, son till linnélärjungen Pehr Osbeck och berömd för sin diet-
eller svältkur mot den veneriska sjukan, och D.U. Moberger som hade 
lång erfarenhet av behandlingen av dessa sjukdomar. År 1823 kom 
Georg Engström till staden som kurhusläkare och även efter det att 
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han blivit läkare vid hospitalet fortsatte han att tjänstgöra på sjuk
huset. Under 1820-talet minskade antalet kurhuspatienter då endast 
sjuka från Östergötland behövde tas emot, eftersom de omkring-
liggande länen skaffat sig egna kurhus. Men i början av 1840-talet 
steg antalet platser ånyo då även andra än veneriskt sjuka fick kom
ma till sjukhuset. Från 1841 benämndes institutionen i det gamla 
munkklostret »Vadstena lasarett och kurhus» för att markera dess 
förändrade ställning och från 1853 fanns även en läkare som enbart 
tjänstgjorde vid lasarettet och inte var knuten till hospitalet. Det året 
kom nämligen den blivande psykiatriprofessorn Wilhelm Öhrström 
till Vadstena, där hans äldre bror för övrigt var borgmästare, för att 
tjänstgöra vid lasarettet.93 

Fram till 1836 fanns det även en provinsialläkare i staden. De sista 
fem åren uppehölls tjänsten av Fredrik August Djurberg, som vid 
något tillfälle även vikarierade på hospitalet. Provinsialläkarestatio
nen flyttades dock sedan till Skänninge.94 

Vadstena var således med sitt kurhus och sitt hospital en betydan
de sjukvårdsstad. Det var förmodligen endast Stockholm som hade 
ett större antal sjukvårdsplatser och ingen stad hade så många vård
platser i förhållande till folkmängden som Vadstena. Omhändertagan
det av sjuka var ett viktigt inslag i stadens näringsfång, inte bara för 
de som var anställda inom någon av insitutionerna. Mathållningen på 
hospitalet sköttes på entreprenad av en handlare i staden och vissa av 
hospitalets invånare kunde under dagen arbeta ute i staden. Sjuk
vårdsinrättningarna kan därför ha präglat mycket av det dagliga livet 
i den lilla staden. 

88 



Kap. 6 GEORG ENGSTRÖM 

Den anonyme ämbetsmannen 

Det nittonde århundradet är den tid i medicinens, sjukvårdens och 
det offentliga omhändertagandets historia då de stora institutionerna 
byggdes upp och då denna verksamhet alltmer blev ett inslag i den 
statliga politiken. Denna utveckling fick stor betydelse för läkarens 
roll och ställning i samhället. Han var inte längre en ensam yrkesman 
som med verktygsväskan och medikamentskrinet i handen vandrade 
från sjukläger till sjukläger. Han blev istället chef för en stor inrätt
ning med underställd personal, som skötte mycket av sjukvårdens 
rutinarbete. Han hade nu inte bara den hippokratiska eden och sitt 
eget omdöme att rätta sig efter, utan en lång rad instruktioner, för
ordningar och överordnade, reglerade hans verksamhet. Läkaren blev 
mer och mer en ämbetsman. 

Denna utveckling låg under 1800-talets första hälft ännu i sin 
linda och berörde endast ett mindre antal läkare. Det förefaller dock 
som om hospitalsväsendet var den gren av sjukvården som tidigast 
och tydligast blev ett instrument i statens strävan efter kontroll och 
ordning. Och när bilden av Engströms person, liv och verksamhet 
skall tecknas måste vi uppmärksamma att han i mångt och mycket 
axlade rollen som ämbetsman med uppgift att verkställa andras be
slut. 

Engström är exempel på en typ, en idéhistorisk gestalt, som under 
1800-talets lopp blev allt betydelsefullare, nämligen den anonyme 
ämbetsmannen och den professionelle yrkesutövaren. Denne gestalt 
ställer idéhistorikern inför problem, eftersom han sällan lämnat 
principiellt hållna skrifter efter sig utan hans åsikter måste sökas i 
officiella dokument och skrivelser. Han har vidare som regel ägnat sig 
mer åt praktisk yrkesutövning än åt att artikulera idéer och doku
menten är ofta tystlåtna när det gäller hans privatliv och personlig
het. Dessutom gör hans benägenhet att kompromissa, strävan att 
hitta en medelväg mellan motstridiga ståndpunkter, att hans åsikter 
blir svåra att fånga. Han hör sällan till sin vetenskaps portalgestalter, 
utan han är istället eklektiker och lärjunge. Han är ofta praktiskt 
orienterad och strävar efter att realisera och prova andras idéer och 
förslag. 

Med detta idealtypiska resonemang som bakgrund är det kanske 
inte ägnat att förvåna att Georg Engström, trots att han är något av 
pionjär inom den svenska sinnessjukvården, har lämnat få personliga 
spår efter sig. I stort sett kan endast ytterkonturerna till Engströms 
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liv tecknas. Och det är betecknande att en av de viktigaste källorna 
för denna kontur är det lexikon över den svenska läkarkåren som 
började ges ut på 1820-talet. Ett lexikon vars tillkomst är ett gott 
bevis för vad som tidigare sagts om läkarrollens förändring. 

Förfäderna 

Engström hörde till en prästfamilj, både fadern, farfadern och en 
farbroder var präster. Farfadern Nils Engström var bondson från 
Södra Sönneränge och prästvigdes 1738, åtta år efter det att han bli
vit student i Uppsala. Efter att ha varit huspredikant några år på 
Kyleberg i Svanshals vid sjön Tåkern blev han kommunister i Simons
torp i Kolmårdens vilda skogar. Kyrkoherde blev han 1770 i grann-
pastoratet Skedevi där han stannade återstoden av sitt liv. År 1743 
gifte han sig med Maria Rivelius (1725-1809), kyrkoherdedotter från 
Råby-Rönö i Södermanland.1 Nils Engström hade vissa medicinska 
intressen och ägnade sig något åt behandlingen av sjuka. Det framgår 
av ett brev till Anders Johan Hagströmer i Stockholm 1773 att denne 
sänt medikamenter till Engström i samband med att ett stort antal 
människor insjuknat i rödsot. 

Skedeviprästens äldste son Georg Engström (1745-1822) blev så 
småningom far till den här aktuelle hospitalsläkaren. Den andre 
sonen som nådde vuxen ålder, Sven Engström (1757-1826) efter
trädde fadern som kyrkoherde 1797 efter studier i Linköping, Upp
sala och Lund. Han gifte sig 1819 med Fredrika Hultvall men dog 
barnlös 1826 genom en drunkningsolycka. Hans syster Christina 
(1748-1821) gifte sig 1777 med kyrkoherden Haquin Ekenborg i 
Svennevad och systern Eleonora (1750- ) gifte sig 1789 med 
Anders Lars Åberg, brukskamrer på Skogaholm.3 Även hon hamnade 
således i Svennevads socken i Närke. 

Georg Engström d.ä. föddes 1745 och blev student i Uppsala 
1765 efter att ha gått igenom trivialskolan och gymnasiet i Lin
köping. Från 1771 förlade han dock sina studier till Lund, där han 
året därpå blev magister och 1773 prästvigd. Till hans studier hörde 
bland annat att han disputerade kring två bibelställen; Domarebokens 
tredje kapitel som handlar om hur Ehud genom list dödade moabi-
ternas kung Eglon och Jesajas nionde kapitel med den välkända 
profetian om den kommande fridsfursten. 

Efter att ha varit adjunkt i Skedevi och Västra Ny blev han brunns
predikant i Medevi 1778. Året därpå komminister i Kvillinge, där han 
1783 gifte sig med rådmansdottern Hedvig Sophia Murschwig (1746-
1843) från Norrköping. År 1801 utnämndes Engström till kyrkoher
de i Kristberg i den sydvästra delen av vad som hade varit östgöta 
bergslag, men han tillträdde inte tjänsten förrän två år senare.4 
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Kyrkoherden Georg Engström var herrnhutare. Han berättar i ett 
brev till prästmötet i Herrnhut 1803 att han redan när han kom till 
Kvillinge hade kommit till kännedom om sitt djupa fördärv och 
längtade »efter den dyra försoningsnåd, som kommer oss till del 
genom vår gudomlige medlares och översteprästs blodiga förtjänst».5 

Både enskilt och offentligt försökte han vinna sockenborna för sin 
uppfattning och till att börja med kom många människor från den 
kringliggande landsbygden och från Norrköping för att höra 
Kvillingekomministern, men få blev varaktigt väckta. Engström fick 
rykte om sig att vara sekterist då han endast umgicks i en överjäg-
mästarefamilj i socknen som delade hans övertygelse. Engströms sjuk
lighet medförde att församlingen under 1790-talet väsentligen sköttes 
av adjunkter, men endast en av dessa lät sig påverkas i herrnhutisk 
riktning och han fick på grund av förtal snart lämna församlingen.6 

Linköpings stift var vid 1800-talets början ett säte för upplysnings
idéer och toleransen mot skilda religiösa riktningar gav herrnhutarna 
arbetsmöjligheter.7 Själva tecknade herrnhutarna dock det upplysta 
tidsläget i mörka färger. Engström tyckte sig leva i en bedrövlig tid. 
»Här predikar nästan var och en sina egna infall, allt är mänskliga på
fund, sanningen håller man för otrolig, Guds ord för en gåta», skrev 
han 1801.8 

År 1800 hade Engström blivit så frisk att han på nytt började 
arbeta för sockenbornas frälsning och en omfattande väckelserörelse 
drog fram över församlingen. I slutet av 1802, strax innan Engström 
lämnade församlingen, var det hela 112 personer som samlades kring 
honom för enskild andakt. De flesta av de väckta var torpare, dag
lönare och tjänstefolk.9 

Under 1810-talet spreds de herrnhutiska idéerna i första hand av 
Evangeliska sällskapet som hade bildats 1809 med stöd från engelska 
kretsar. Engström såg med »en innerlig hjärteförnöjelse» på bildandet 
av sällskapet och invaldes som medlem redan det första året.10 Och 
Engström var alls inte ensam bland stiftets präster om denna böjelse. 
Prosten Lars Magnus Kinnander i Vadstena hörde även han till med
lemmarna i sällskapet från starten 1809. Kinnanders son och efter
trädare Isak Herman Kinnander blev sedermera ledamot i direktionen 
vid Vadstena hospital. Herrnhutismen hade haft ett fäste i Vadstena, 
som för övrigt ligger endast tre mil från Engströms Kristberg, sedan 
1780-talets början främst genom skomakaråldermannen Abraham 
Johan Kock.11 Även stiftets biskop Marcus Wallenberg visade in
tresse för sällskapet och medverkade kring 1820 till att dess skrifter 
och traktater spreds.1 2 

Evangeliska sällskapets verksamhet i Östergötland mattades betyd
ligt från 1820-talets början, men 1822 invaldes den tidigare nämnde 
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Sven Engström i Skedevi som medlem. I sällskapets protokoll be
skrevs han som »en man, som länge spridt sällskapets skrifter och 
med alfwar söker främja Jesu Rikes tillväxt».13 Herrnhutismens idéer 
var således väl förankrade i den blivande hospitalsläkarens uppväxt
miljö och de var även spridda i det Vadstena där han var verksam. 

Enligt en anonym biografi var kyrkoherden Engström sjuklig 
under större delen av sitt liv och de sista femton åren kunde han 
knappt lämna sin kammare. Han skötte dock de arbetsuppgifter som 
kunde utföras från hemmet och trots att han ständigt klagade över 
sina smärtor deltog han med »en ynglings eld och glättighet» i all
männa samtalsämnen, uppger hans biograf.14 

Förutom den blivande Vadstenabon fanns tre barn i familjen. 
Dottern Hedvig föddes 1784 men dog redan vid 24 års ålder. Sonen 
Nils föddes 1786 och blev sedermera inspektor vid Skärblacka bruk 
utanför Norrköping och yngste sonen Sven föddes 1802 och blev 

1 5 garvare. 

Engströms utbildning och tjänstgöring före 1826 

Georg Engström d.y. föddes 1795 medan familjen ännu bodde i 
Kvillinge och han var följaktligen åtta år vid flyttningen till Krist
berg. Enligt uppgifter i Sveriges läkarhistoria fick han undervisning i 
hemmet av en privat lärare; »vetenskapens grunder och nödig språk
kunskap» inhämtades.16 Han beslöt därefter i enlighet med faderns 
önskemål att ägna sig åt farmacien och antogs som apotekarlärling 
1812 i Linköping. Lusten för detta yrke svalnade dock och han 
saknade medel för att förverkliga sitt intresse för medicinska studier. 
Han sökte då anställning som underläkare i reservarmén mot Norge 
och kunde som 18-åring i maj 1813 påbörja tjänstgöringen. På hösten 
samma år tvingades han dock lämna denna syssla på grund av sjuklig
het.1 7 Det var ingalunda ovanligt att en 18-åring utan medicinsk ut
bildning antogs som underläkare, ty bristen på läkare var mycket 
stor. 

År 1816 kunde Engström påbörja sina medicinska studier vid det 
några år tidigare inrättade Karolinska medico-kirurgiska institutet 
i Stockholm. Institutet hade tillkommit 1810 för att motverka läkar-
bristen och förbättra utbildningen av kirurger i landet. Under det 
första decenniet var de flesta eleverna fältskärslärlingar utan univer
sitetsstudier, men från 1822 krävdes en mediko-filosofisk kandidat
examen från något av universiteten för tillträde till institutet. De 
ekonomiska förhållandena för de studerande vid institutet var för
hållandevis goda, vilket gjorde utbildningen attraktiv.18 

Under de år Engström studerade vid Karolinska institutet fördes 
protokoll vid de tre förhör som ingick i den kirurgiska magister
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examen och med hjälp av dessa kan vi bilda oss en uppfattning om 
innehållet i den undervisning som gavs. 

Det första förhöret spände över ett mycket stort område och inne
fattade även allmän naturkunnighet. Professorn i farmakodynamik 
och farmakognosi Olof Peder Svartz förhörde t ex vid ett tillfälle 
eleven Carl Gustaf Carlström om han kände till hur det kom sig att 
fåglar kunde flyga. Carlströms svar noterades inte i protokollet, men 
en anteckning visar att Svartz var nöjd med svaret.1 9 

Den berömde Anders Johan Hagströmer förhörde anatomi och 
ställde ofta mycket elementära frågor. En nästan stående fråga var 
hur kroppens delar skulle indelas och han förväntade sig att få svaret 

o a 

att de indelas i fasta och flytande. Jöns Jacob Berzelius efterhörde 
elevernas kunskaper i kemi och Eric Gadelius, som svarade för ämnet 
teoretisk medicin och kirurgi, berörde ofta medicinens historia vid 
förhören. Hippokrates, Galenos, Celsus och Paracelsus förutsattes 
bekanta men även tidens auktoriteter behandlades. Cullens och 
Pinels sjukdomssystem skulle de studerande kunna redogöra för. 
Bichats vävnadslära och Galvanis elektriska experiment berördes och 
även Reil nämndes ibland.21 Förlossningskonsten ägnades stor upp
märksamhet i detta första förhör och frågor om fostervändning och 
förlossningstänger framställdes av obstetrikprofessorerna Jacob Alm 
och Pehr Gustaf Cederschiöld.22 

Det andra förhöret omfattade medicinallagfarenhet för Gadelius, 
farmakologi för Svartz och feberlära för överfältläkaren Johan 
Wilhelm von Döbeln. Och vid det sista förhöret behandlades kirurgi 
och detta förhör kallades därför ibland för operationsexamen. Här 
kunde von Döbeln begära redogörelser för hur bråckoperationer, 
amputationer och trepanationer skulle utföras, vilka tycks ha varit de 
vanligaste typerna av kirurgiska ingrepp. Generaldirektören Hagströ-
mer kunde efterhöra hur ombindning av benbrott skulle gå till och 
professor Alm drillade än en gång studenterna i förlossningskonstens 
alla metoder.23 

Den i det här sammanhanget mest intressante av institutets pro
fessorer var Eric Gadelius. Hans förhör och därmed troligen undervis
ning berörde många av tidens medicinska stridsfrågor. Studenterna 
fick lära sig att John Brown hade generaliserat allt för mycket med 
sin nervretningslära, medan Franz Joseph Galls hjärnanatomi behand
lades grundligt.24 

Gadelius intresse för psykiatrin avspeglas även i förhörsprotokol
len. I samband med att han frågade om huvudvärk vid ett förhör 
1814 hävdade Gadelius att om värken kan beskrivas som en spik i o c 
hjärnan så rör det sig om hysteri/3 Det talas i protokollen även om 
depressioner, men vid denna tid åsyftades med denna term en in-
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tryckning av kraniet.26 Även termen neuros användes och i anslut
ning till Cullen, som introducerat termen, betecknade den alla former 
av nervlidande som inte härrörde från påvisbara fysiska skador eller 
förändringar i nervsystemet.2 7 

Men det enda förhör där Gadelius ägnade de psykiatriska frågorna 
en större uppmärksamhet var den 16 maj 1820 då bland andra Georg 
Engström genomgick det andra förhöret. Det är naturligtvis anmärk
ningsvärt att Gadelius tog upp psykiatriska frågor just vid det tillfälle 
då den läkare som senare skulle bli den förste heltidsanställde sinnes
sjukhusläkaren förhördes. Det är tänkbart att Engström redan under 
studietiden visade intresse för dessa frågor och att Gadelius anpassade 
tentamen efter detta, men det finns inga andra tecken som tyder på 
att Engström skulle ha intresserat sig för psykiatrin innan han blev 
utnämnd till hospitalsläkare 1826. 

Engström fick i förhöret redogöra för innebörden av begreppet 
neuros och blev ombedd att placera in morbi mentales i sjukdoms
systemet, samt ange hur många typer av sådana sjukdomar det fanns. 
Han fick vidare redogöra för skillnaden mellan melankoli och hypo-
kondri och en notering i protokollet anger att Gadelius var nöjd med 
svaret. En av Engströms medtentander, Gustaf Joseph Öberg, fick 
ange skillnaden mellan hysteri och hypokondri och klargöra innebör
den i uttrycket clavus hystericus. Det föll även på hans lott att reda 
ut att delirium var benämningen på själens rubbning under inflamma
toriskt tillstånd. Den tredje tentanden, J.M. Sohm, fick redogöra för 
hypokondrin och ange vilka sjukdomar i underlivet som särskilt på
verkade nervsystemet. Engström fick i detta förhör betyget Cum 
laude approbatur, medan hans kamrater fick nöja sig med Approba-
tur respektive Facile admittitur.28 

Under studietiden fick Engström sin försörjning genom ett sti
pendium vid Kungliga Fältläkarcorpsen, som dock medförde viss 
tjänstgöringsskyldighet. Hösten 1816 kommenderades han till 
underläkare vid Allmänna Garnisonssjukhuset i Stockholm och 1818 
tjänstgjorde han vid ett lägersjukhus på Ladugårdsgärdet.29 Samma 
år kallade han sig Chirurgie Candidat, varmed, ehuru inte någon offi
ciell titel, förmodligen åsyftades att det första av de tre förhören i 
magisterexamen var genomgånget.30 Året därpå blev Engström sjuk
husläkare vid Ljungbyheds läger och 1820 uppbördsläkare, som då
tidens fartygsläkare kallades, på fregatten Fröja.31 

Den sistnämnda tjänstgöringen resulterade i en rapport till Sund
hetskollegiet där Engström detaljrikt berättade om allehanda åtgärder 
för att förebygga sjukdomar. Han betonade särskilt vikten av renlig
het och god luftväxling. Under den fyra månader långa seglatsen in
träffade inte mindre än 323 sjukdomsfall, de flesta dock av lindrig 
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art, bland de 370 besättningsmännen. Engström förfogade för deras 
vård över ett särskilt sjuktält i förskeppet med sex sängar och be
handlingen tycks inte ha avvikit från den i tiden gängse.3 2 

Den 20 februari 1821 avlade Engström Chirurgie Magisterexamen, 
efter att ha fullgjort den stipulerade tjänstgöringen på Serafimer-
lasarettet och Allmänna Barnbördshuset, och kunde bli bruksläkare 
vid Rånäs bruk i Roslagen.33 I slutet av juli 1821 kommenderades 
han till sjukhusläkartjänst vid övningslägret på Malmen i Östergötland 
och ett halvt år senare utnämndes han till bataljonsläkare vid Jämt
lands fältjägarregemente.34 Hans långa tjänstgöring inom krigs
makten tog dock slut ett år senare. Den 24 mars 1823 utnämndes 
han nämligen till ordinarie kurhusläkare i Vadstena efter D.U. 
Moberger.35 Engström behöll kurhustjänsten även efter det att han 
blivit hospitalsläkare och skötte båda sysslorna samtidigt. Han skrev 
även en artikel om behandlingen av de veneriskt sjuka. Denna artikel 
var en redogörelse för tretton års erfarenheter som kurhusläkare och 
Engström menade bland annat att Osbecks dietkur visat sig vara den 
framgångsrikaste behandlingsmetoden medan han varnade för ett 
okunnigt användande av kvicksilverpreparat. Allmänhetens tro på 
kvacksalvare och undergörare som medförde att de inte sökte läkar
hjälp försvårade sjukdomssituationen, menade han, och hävdade att 
det behövdes en striktare övervakning från myndigheterna för att 
man skulle kunna få bukt med de veneriska sjukdomarna.36 

Engström som hospitalsläkare 

Kurhuset i Vadstena var inrymt i det gamla munkklostret och låg 
endast ett par stenkast från hospitalet. Engström tycks dock inte ha 
visat något intresse för de sinnessjuka under de tre och ett halvt 
år han bodde i staden innan han utnämndes till hospitalsläkare. 
När läkartjänsten vid hospitalet skulle tillsättas hösten 1826 ansåg sig 
direktionen inte kunna ge förslag på lämplig läkare utan önskade att 
tjänsten skulle utannonseras.3 7 Detta måste rimligen betyda att den 
i staden boende Engström ej engagerat sig för saken, ty han kan 
knappast ha varit okänd för direktionens ledamöter. 

Den 25 oktober förordnade dock Serafimerordensgillet Georg 
Engström att tills vidare vara hospitalsläkare. Och vid hospitalsdirek
tionens sammanträde den 6 november fick han sitt konstitutorial och 
sin tjänsteinstruktion.38 

Även under det första året som hospitalsläkare tycks Engströms in
tresse för detta arbete ha varit måttligt. Direktionen ansåg sig ha an
ledning att klaga över att han vid flera tillfällen lämnat staden, 
bland annat för att resa till Medevi, utan att ha lämnat meddelande 
om detta. Engström levererade inte heller de i läkarinstruktionen 
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föreskrivna rapporterna om hjonens hälsotillstånd och förhållandena 
på hospitalet, anmärkte direktionen.39 

Förhållandet mellan Engström och direktionen förbättrades av allt 
att döma och när Engström på 1830- och 1840-talen önskade företa 
resor för att vårda sin hälsa så begärde han tjänstledighet och föreslog 
vikarie. Det inte obetydliga antalet sådana resor antyder att Eng
ström i likhet med sin far hade en vacklande hälsa.40 

Är 1827 började Engström föra journaler över de intagnas sinnes
författning och behandling. I den så kallade »Sjukjournalen» gav Eng
ström, förutom referat av de handlingar som medföljde patienten, en 
impressionistisk bild av de nyintagnas utseende och beteende vid an
komsten till hospitalet. Engström satte även namn på sjukdomen 
ifråga och noterade i journalbokens marginal vad han ansåg hade 
orsakat densamma.41 De patienter som blev föremål för behandling 
fördes även in i »Kurjournalen» med anteckningar av dagbokskarak
tär, där patienternas tillstånd angavs och vilken typ av behandling 
som kom till användning.42 När sedan provkurpatienter började 
intas på hospitalet 1832 förde Engström en särskild journal över 
dessa.43 Detta journalskrivande bör ha medfört att Engström nödga
des ägna en inte alldeles obetydlig del av sin arbetsdag åt skrivarbete. 

Vi har redan i avsnittet om hospitalets historia kunnat följa en del 
av Engströms verksamhet. Han arbetade för att hospitalet skulle ut
vidgas, patienter av olika kön och sinnesbeskaffenhet hållas isär och 
att endast sinnessjuka skulle få plats på inrättningen. Allt detta var i 
överensstämmelse med läkarinstruktionen och vi har sett att Sund
hetskollegiets generaldirektör Carl Johan Ekströmer var nöjd med 
hans arbete.44 Engström ägnade även mycken möda åt att få veder
börande myndigheter att tillse att tillräckliga upplysningar om de in
tagnas förutvarande liv, lämnades till hospitalsläkaren.45 Han önska
de också att myndigheterna skulle arbeta för att hemförsamlingarnas 
präster och de lokala styrelseorganen skulle vara beredda att ta emot 
utskrivna patienter med större omsorg än vad som vanligen var fallet. 
Det ansågs nämligen ofta vara en ekonomisk belastning för socknen 
att på nytt få ansvar för en person som man trodde sig ha löst in för 
livstiden på hospitalet.46 

Arbetsbördan för hospitalsläkaren var av allt att döma mycket stor 
och situationen förvärrades av att den underställda personalen inte 
alltid skötte sina uppgifter till läkarens belåtenhet.47 Engströms sjuk
lighet gjorde förhållandena på hospitalet än svårare. När koleraepide
min grasserade i Vadstena 1834 och många av hospitalspatienterna 
insjuknade så hörde även Engström till de som drabbades.48 Omvård
naden av patienterna handhades då av en målarartist vid namn 
Pettersson, som händelsevis vistades i staden.49 Provinsialläkaren 

96 



Bild 6. Georg Engström. Efter dagerrotypi. S:ta Birgittas 
sjukhus, Vadstena. 

Djurberg och de extrainkallade läkarna tycks ha varit upptagna med 
att vårda sjuka ute i staden.50 

En kort tid 1832 fick Engström hjälp med behandlingen av de 
sinnessjuka av en före detta underläkare, som var konvalescent vid 
hospitalet, men först när en biträdande läkare förordnades trodde 
Engström att han skulle kunna få lite tid över för andra intressen.51 

Sommaren 1833 gav sig Engström ut på en utrikes studieresa 
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vilken understöddes med 300 riksdaler av Serafimerordensgillet.5 2 

När han begärde tjänstledighet för resan tillstyrkte hospitalsdirek
tionen med motiveringen att den gren av den medicinska vetenskapen 
som gällde de sinnessjukas behandling var mycket lite känd i landet. 
Direktionen satte dock som villkor att Engström skulle författa en 
»omständlig beskrifning» över resan och han borde även låta publicera 
densamma, då detta »vore af oberäknelig fördel för den lidande 
menskligheten».53 Engström författade även en reseberättelse och 
1835 kom det ut av trycket.54 

Resan gick först till Bistrups hospital utanför Roskilde, som var 
Danmarks enda större hospital. Engström imponerades där fram
förallt av anstaltens vackra läge, med ren luft, betagande utsikt och 
en rymlig park.5 5 Därefter fortsatte Engström till Schleswigs hospi
tal, som han beskrev ganska kortfattat. Han noterade dock att man 
genomfört en fullständig separation av olika typer av sinnessjuka och 
att man vidtagit en rad åtgärder för de intagnas sysselsättning och 
förströelse.56 

Den tredje anstalten som Engström besökte var det i samtiden 
berömda Sonnensteins hospital vid Pirna i Sachsen. Engström blev 
mycket imponerad av denna institution och han kallade den till och 
med »en fullkomlig Sjuk-Inrättning».5 7 Större delen av reseberättel
sen upptas av en detaljerad beskrivning av förhållandena vid detta 
hospital, där Pinellärjungen Pienitz var läkare och där greve von 
Nostiz und Jäckendorf var styrelseordförande. Den sistnämnde var 
känd bland annat för att han 1829 gav ut en mycket omfångsrik be
skrivning av hospitalet. Engström redogjorde utförligt för allt från 
matordningen till behandlingsmetoderna vid Sonnenstein och denna 
anstalt framstod för honom, med undantag för militärövningarna, 
som ett mönster för hur ett hospital skulle organiseras. Förhållande
na vid Sonnenstein var också utgångspunkten för Engström när han 
i slutet av reseberättelsen angav hur hospitalen i Sverige, enligt hans 
mening, borde inrättas.58 

Vid ett tillfälle, troligen 1836, företog Engström även en resa till 
Göteborg. Han inspekterade hospitalet därstädes och skaffade sig 
upplysningar om dess invånare inför en eventuell flyttning av dessa 
till Vadstena.59 

Vi vet mycket lite om hur Engströms arbete vid hospitalet upp
fattades av andra. Boktryckaren och tidningsredaktören Jacob Philip 
Tollstorp, som verkade i Vadstena några år i början av 1830-talet, 
uttyckte dock sin erkänsla för den skicklige läkaren och förvånade 
sig över att Engström kunde hinna med att lära känna alla intagnas 
sinnelag.60 Engströms arbete på hospitalet vann även en viss officiell 
erkänsla. Han invaldes 1836 i Svenska läkarsällskapet och två år 
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senare blev han riddare av Wasaorden. 

Engström som översättare 

Hösten 1827 arbetade Engström med översättandet av ett tyskt 
zoologiskt arbete för Jönköpingsboktryckaren J.P. Lundströms 
räkning. Översättningen tycks ha vållat honom en del bekymmer för 
han bad Lundavännen Johan Wilhelm Zetterstedt om hjälp med 
några ganska vanliga artnamn. Wachtelkönig (kornknarr), Rothfeder 
(mört) och Amsel (koltrast) var namn som Engström hade svårt att 
finna svenska motsvarigheter till. Då Engström i brevet till Zetter
stedt inte angav vilken bok det var fråga om har det inte varit möjligt 
att avgöra om den kom ut på svenska. 

Det förefaller som Engström ganska snart förbättrade sina språk
kunskaper. År 1829 kunde nämligen boktryckare Lundström ge ut 
en bok av den populärmedicinske författaren Carl Fredrik Lutheritz i 
Engströms översättning. Boken fick på svenska titeln »Slagfluss och 
lamheter, eller anwisning att skydda sig för dessa och att bota dem. 
För både läkare och andra».63 Engström skrev i förordet att det 
visserligen fanns flera populära medicinska skrifter på svenska men 
att det Var a ngeläget med fler då det för många sjukdomar gällde att 
de lättare kunde förekommas än botas. Lutheritz behandlade både 
hur slag uppkom och hur de borde behandlas. Själsansträngning, 
häftiga passioner och sinnesrörelser och även undertryckande av 
verksamheten i »underlifwets nervflätor» kunde framkalla slag, mena
de Lutheritz.64 Och bland de behandlingsmetoder som han föreslog 
får åderlåtning, varma omslag och senapsdegar sägas höra till den 
medicinska praktikens standardarsenal. När slaget medförde lamhet 
kunde man använda elektriska stötar, menade Lutheritz, och före
slog även att huden skulle brännas med glödande järn eller med moxa 
om den var känslolös. Däremot avvisade Lutheritz den metod där 
patienten skakades häftigt genom att sängen placerades i en släng-
gunga.65 

Året därpå lämnade Engströms översättning av Christian Carl 
Antons »Den tjenligaste Diét för hämorrhoidalpatienter» tryck-
pressarna i Jönköping.66 I förordet hävdade Engström att i »bildade» 
grupper i samhället hade hemorrojder blivit en mycket vanlig sjuk
dom, vilket gav honom anledning att översätta boken. Engström gav 
även en del kommentarer som antyder att han inte var helt obekant 
med ämnet. Antons skrift var en översiktlig framställning av ämnet 
och det skall här bara noteras att han ansåg att häftiga passioner och 
sinnesrörelser kunde medföra stockningar i underlivets organ, vilket 
bidrog till hemorrojdernas uppkomst.6 7 

Lundströms förlag i Jönköping gav ut småskrifter i en rad skilda 
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ämnen, från anvisningar i hur man stämmer fortepianon och hur man 
blir en god handelslärling till konsten att framkalla andesyner och 
grundtankarna i Saint-simonismen. Även en liten skrift om hur man 
skall vårda sina tänder, som Engström översatt från danskan, gav 
man ut år 1832.68 

Men den betydelsefullaste av de böcker som Engström gav en 
svensk språkdräkt var Johannes Baptista Friedreichs »Systematisk 
handbok i juridiska psychologin för Läkare och Jurister».69 Denna 
omfångsrika skrift hade ursprungligen kommit ut i Leipzig 1835 och 
var flitigt diskuterad i Tyskland. Engström förkortade den svenska 
versionen, men översättningen kom ändå att omfatta över 600 sidor. 

Friedreichs bok tog upp ett mycket omdiskuterat problem i den 
forensiska medicinen under 1800-talets första hälft, nämligen hur 
man skall döma och behandla sinnessjuka som begått brott. En av de 
få svenska böckerna på området, Eric Gadelius »Handbok i medicinal-
lagfarenheten» från 1804, hade som vi sett ägnat dessa frågor ett inte 
oväsentligt utrymme.70 Friedreich ville vidga psykologins betydelse 
för kriminallagstiftningen. Den juridiska psykologin handlar inte bara 
om vem som är tillräknelig och ansvarig för sina handlingar utan den 
vill förmå lagstiftaren att se den anklagade som en människa och 
uppmärksamma att det finns andra medel än straff och fängelse för 
att nå lugn och säkerhet i samhället, menade han. En lagstiftning som 
inte bättre än den närvarande tar hänsyn till människans psykiska liv 
gör sig skyldig till brott mot människans högre liv, hävdade Fried
reich. Och han menade att man måste försöka lära känna varje för
brytares karaktär och orsakerna till hans brott, samt behandla 
honom efter graden av hans moraliska fördärv.71 

Friedreich förespråkade både ett individualiserande och ett huma
nistiskt synsätt. Han utgick från den enskilde brottslingen och han 
argumenterade mot strafftänkandet. Grunden för Friedreichs resone-
man låg i att han ansåg att brottslingen drevs av en sjuklig drift som 
satte hans fria vilja ur spel.7 ^ Denna sjukliga drift hade i sin tur lik
som all sinnessjukdom sin grund i somatiska förändringar. Man borde 
därför undersöka »brottslingens pathologiska anatomi», hävdade 
Friedreich och menade även, därtill troligen inspirerad av frenolo
gin, att en undersökning av huvudskålens bildning kunde vara av in
tresse.73 Engström intog i förordet en reserverd hållning till vad han 
kallade Friedreichs materialism och polemiserade till och med i noter 
mot en del av de framförda åsikterna. 

Huruvida översättningen av de populära medicinska skrifterna 
skedde på Engströms eget initiativ eller på uppmaning av boktryckare 
Lundström är inte möjligt att avgöra. Men det är högst osannolikt 
att tanken på att översätta Friedreichs stora bok kom från någon 
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annan än Engström själv. Och detta stora översättningsarbete är rim
ligen ett tecken på att Engström ansåg att frågan om de sinnessjukas 
ställning inför lagen var särskilt viktig. 

Intressen, familjen, ekonomin och avskedet 

De första åren i Vadstena, före giftermålet och före utnämnandet 
till hospitalsläkare, hade Engström möjlighet att odla ett intresse vid 
sidan av läkarverksamheten. Han var amatörentomolog; hans entu
siasm blommade för små rara kryp. Kontakten med lundazoologen 
Johan Wilhelm Zetterstedt (1785-1874), som hade släktingar i Vad
stena och med vilken Engström gjorde åtminstone någon exkursion 
sommaren 1824, hade förmodligen stor betydelse för detta intres
se.74 Engströms brev till Zetterstedt, av vilka förmodligen endast en 
del är bevarade, ger en bild av en amatör, som levde för sitt intresse 
och för vilken yrkesverksamheten endast var ett nödvändigt ont. De 
enda noteringar om läkartjänstgöringen som förekommer i breven är 
beklaganden över att tiden på grund av den inte ville räcka till för 
samlandet av insekter. Förhållandet mellan Engström och Zetter
stedt förefaller att ha varit förtroligt. Engström berättade till exem
pel om sin mors hälsotillstånd och framförde hälsningar från Zetter-
stedts släktingar i staden.75 Vänskapen mellan lundaprofessorn och 
den fattige amatören i Östergötland tycks dock inte ha varit lika 
angelägen för Zetterstedt, ty Engström klagade över uteblivna svars
brev.76 

Engström hade stora svårigheter att i den lilla landsortstaden få 
tag på de böcker om insekter som han önskade, skrev han till Zetter
stedt. Det var dels svårt att få en överblick över vad som kom ut, men 
framförallt så var bokköpen ekonomiskt omöjliga. Han försökte till 
viss del kompensera sig genom att skriva av relevanta partier ur 
Vetenskapsakademins handlingar, meddelade han lundavännen. Den 
dåliga ekonomin hängde bland annat samman med att Engström hade 
varit sjuk och tvingats till brunnsresor. Julafton 1824 skrev han ett 
brev som andades en viss optimism och han trodde sig, »om Gud 
förlänar mig hälsan någorlunda åter», kunna använda några 100-tal 
daler till böcker och han bad Zetterstedt att skaffa några eftertrakta
de verk.77 Under våren påföljande år tycks Engström ha besökt 
biblioteket i Linköping och där funnit en del av de åtrådda volymer
na.78 De ekonomiska och praktiska svårigheterna till trots skaffade 
Engström några år senare en betydande samling psykiatrisk litteratur. 

Efter utnämnandet till hospitalsläkare hade Engström inte mycket 
tid att avvara för sina insektsstudier, men när han 1839 fick en bi
trädande läkare planerade han en vandring, åtminstone i provinsen, 
för att samla insekter. Bekymren var dock inte förbi och det kan 
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kanske noteras att Engström till och med bad Zetterstedt om nålar 
för att kunna montera sina fynd. Inte ens så enkla redskap för 
vetenskapen kunde man tydligen uppbringa i en landsortsstad.79 

I oktober 1827 gifte Engström sig med Antonia Kullberg (1802-
1840), men äktenskapet tycks inte ha varit helt lyckat.80 Redan 
efter fjorton dagar skrev Engström att han hade fått prova på äkten
skapets både behag och obehag, det senare visserligen i lindrig ut
sträckning, men han förefaller inte att ha varit så särskilt optimistisk 
för framtiden.81 Äktenskapet begåvades dock med sex barn; Hedvig 
Antonia Georgina född 1829, Agnes Malvina 1831, Hilda Ottiliana 
1833, Georg Anton 1834, Christina Lovisa Viktoria 1836 och Carl 
Edward 1838.8 2 Familjen bodde i ett ganska stort hus nära Vättern
stranden på bekvämt avstånd från hospitalet.8 3 

Engströms privata liv under 1830-talet är helt okänt. Läkartjänst-
göringen förefaller att ha tagit merparten av hans tid i anspråk, men 
flera ledigheter antyder att hans hälsa fortfarande var vacklande. 

Det följande decenniet tycks ha varit sorgens, svårmodets och be
kymrens tid för hospitalsläkaren. Hans egen hälsa hade hela tiden 
varit sviktande och efter hustruns död 1840 blev oron över hur han 
skulle dra försorg om sina sex barn, då mellan två och elva år gamla, 
honom nästan övermäktig. Den missmodiga sinnesstämning, som 
ibland lyser fram i breven till Zetterstedt, tycks ha blivit allt mer 
framträdande. Engström gjorde sig dessutom stora bekymmer för sin 
ekonomi. Trots att Serafimerordensgillet hade ökat hans lön såg sig 
Engström 1841 nödsakad att ansöka om att i likhet med övriga an
ställda få gratis ved från hospitalet.84 Denna begäran avslogs dock 
med motiveringen att Engström hade högre lön än någon annan 
hospitalsläkare och ingen av dem erhöll ved.85 Engström ville även 
att Gillet, för hospitalets räkning, skulle köpa det ansenliga psykia
triska bibliotek som han hade införskaffat till en betydande kost-

o 

nad. Efter att ha låtit ärendet vila i nästan ett decennium beslöt 
gillet, trots att hospitalsdirektionen tillstyrkte inköp, att de 120 riks-

8 7 daler som Engström begärde var en allför stor utgift. 
Engström var tjänstledig långa perioder kring 1840-talets mitt och 

1846 begärde han avsked från tjänsten som läkare vid kurhuset.88 I 
april året därpå begärde han ett års tjänstledighet från hospitalet för 
att vårda sin hälsa. Engströms ansökan präglades av missmodighet, 
självömkan och uppgivenhet. Han beskrev sin situation som eländig 
och bedrövlig och han trodde sig inte ha många levnadsdagar kvar. 
Bekymrad över sina oförsörjda och ouppfostrade barn bad han att 
få behålla sin lön eller att rikets ständer på annat sätt ordnade med 
hans bärgning. De tjugo årens psykiska ansträngningar vid hospitalet 
hade framkallat en »svår och pinsam hypochondri» skrev han och om 
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tjänstledigheten inte tillstyrktes såg han sig nödsakad att begära av
sked.89 Den biträdande läkaren Ludwig Magnus Hjertstedt utfärdade 
ett sjukintyg som bifogades ansökan och där det ansträngande arbe
tet på hospitalet angavs som en viktig orsak till Engströms sjukdoms
tillstånd. »Engström har omkring tvenne år warit plågad af varjehanda 
kroppsliga lidanden, förenade med svår hypochondrie, hvilken tid
tals blifvit så stark, att fara warit för dess öfvergång till werklig själs
rubbning», skrev Hjertstedt.90 

Engström återinträdde sedan inte i tjänsten och 1849 begärde han 
formellt avsked.91 Året innan hade rikets ständer beviljat en pension 
om 1 000 riksdaler årligen, som utbetalades från juni 1850 då lönen 
upphörde. I statsutskottets utlåtande betonades att särskilda omstän
digheter förelåg eftersom Engström blivit sjuk till »följd af överdriven 
själsansträngning» i sin tjänstgöring som hospitalsläkare.9 2 

Vi har sett att Engström vid flera tillfällen klagade över ekono
miska bekymmer.93 Och vid åtminstone ett tillfälle, 1832, lånade 
han pengar av lundavännen Zetterstedt och det förefaller som även 
dennes yngre kollega stekelspecialisten Anders Gustaf Dahlgren på 
något sätt engagerade sig i Engströms affärer.94 Engström uppbar 
dock en ganska betydande lön, som dessutom ökades vid flera till
fällen utan att han själv begärde det. De ekonomiska svårigheterna 
kan därför knappast ha medfört brist på dagligt bröd. Det är mer 
troligt att Engström fann det svårt att ge sin talrika barnaskara en 
uppfostran som anstod en familj i den allt mer etablerade svenska 
ämbetsmannakåren. 

Bouppteckningen efter Engström ger intryck av ett stort hushåll, 
inte välbeställt men inte heller armt. Hemmet tycks ha saknat värde
fullare prydnadsföremål och möblemanget var tämligen enkelt, om 
än omfattande på grund av att huset hade tio möblerbara rum. Eng
ströms hushåll tycks ha varit typiskt för 1800-talets svenska medel
klassmiljö, där ett gott hus var ett viktigare socialt insignium än dyr
bara onyttigheter. Till ett gott hushåll hörde naturligtvis ett hyggligt 
matsilver och läkarfamiljen hade ett sådant för 200 riksdaler, samt 
ett välfyllt linneskåp. Bouppteckningsmannen värderade linneskåpets 
innehåll till inte mindre än 420 riksdaler, nästan en halv årslön. Även 
den för umgängeslivet allt betydelsefullare kaffe servisen, värderad till 
40 riksdaler, hade Engström i sitt ekonomiska betryck förmått inför
skaffa.95 

Engström hade även haft råd att betala en livförsäkring i det 
engelska bolaget Pelican, som 1824 hade ackrediterat sig i Sverige.96 

Vid bouppteckningen fanns hela 4 500 riksdaler att fordra av försäk
ringsbolaget.9 7 

Vid sin död efterlämnade Engström endast några mindre skulder 
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hos stadens handlare, men hade betydligt större utestående ford
ringar. Den största fordringen gällde dödsboets förvaltare, apotekaren 
Holmberg i staden. Vid bouppteckningen fanns till och med 800 
riksdaler i kontanta medel.98 Efter Engströms död 1855 försåldes 
hemmets lösöre och vid bodelningen kunde barnen få sitt inte obe
tydliga arv, 3 700 riksdaler riksmynt vardera, kontant. Något mer, 
4 000 riksdaler, tillföll änkefru Helena Engström med dottern Sofia, 
tydligtvis några släktingar." 

Bouppteckningen och bodelningsprotokollet ger ett intryck av att 
Engströms hushåll vilade på en stabil ekonomisk grund, även om det 
inte kan sägas ha varit välbeställt. Engströms karriär var i ekonomiskt 
hänseende förmodligen mer framgångsrik än vad som var regel bland 
svenska ämbetsmän. De ständiga beklagandena över den dåliga eko
nomin måste därför mer ses som ett uttryck för Engströms miss
modiga och hypokondriska sinnesstämning än som tecken på verklig 
fattigdom. 
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Kap. 7 ENGSTRÖMS PSYKIATRISKA BIBLIOTEK 

Boksamlingen 

Trots de ekonomiska bekymmer som Georg Engström enligt egen 
uppgift drogs med skaffade han sig ett ansenligt bibliotek med sam
tida psykiatrisk facklitteratur. Vid två tillfällen, 1840 och 1849, för
tecknade han sin boksamling eller åtminstone de delar av den som 
han önskade att Serafimerordensgillet skulle köpa, för att därav bilda 
ett permanent bibliotek vid hospitalet.1 Den första förteckningen 
omfattade 95 och den andra 80 titlar, men antalet volymer var något 
större (Bilaga 1). Gillet avslog dock begäran att de skulle köpa 
böckerna och vart boksamlingen tog vägen efter Engströms död har 
det inte varit möjligt att få klarhet i. 

Psykiatrin var vid den här tiden en ny specialitet inom medicinen 
och den hade få utövare. Engströms boksamling måste därför sägas 
vara mycket omfattande och han menade själv att många av böckerna 
inte fanns vid något offentligt eller enskilt bibliotek i landet.3 Det 
bör ha varit förenat med en betydande möda och stora ekonomiska 
uppoffringar att från den lilla landsortsstaden införskaffa dessa 
böcker. Vi vet tyvärr inte när böckerna köptes. En del kan naturligt
vis ha inhandlats under den utländska resan 1833 men en del notiser 
visar att Engström ägde några av dessa böcker redan tidigare. Reils 
»Rhapsodien» och Guislains »Traité sur l'aliénation mentale» hade han 
läst 1832 och två år tidigare hänvisade han till Pinel, dock utan att 
det klart framgår att han hade läst skrifter av den franske psykiatri-
kern.4 Böckernas utgivningsår ger vid handen att Engström köpte 
böcker under hela 1830-talet medan endast några enstaka skrifter, 
Damerows bok om sinnessjukvården och Friedreichs »Handbuch der 
allgemeine Pathologi», införskaffades under 1840-talet. 

Flertalet av dessa böcker var skrivna av tyska författare och Eng
ströms boksamling kan sägas ge en representativ bild av den psykia
triska debatten i Tyskland. Engelsk och fransk litteratur var mindre 
väl representerad och den förstnämnda fanns endast i tysk översätt
ning. 

År 1842 gav den välkände tyske psykiatriske skriftställaren Johan
nes Baptista Friedreich ut en bok med referat av den viktigaste litte
raturen som hade utkommit mellan åren 1801 och 1836, tänkt som 
ett komplement till den psykiatrihistoria han hade publicerat 1830.5  

Friedreich behandlade femtionio skrifter och av dessa återfinns inte 
mindre än tjugosju i Engströms boksamling och då tog Friedreich 
ändå inte upp de allra mest berömda författarna. Det skall kanske 
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påpekas att Friedreichs bok publicerades först 1842 och den kan inte 
ha styrt Engströms bokinköp och den fanns inte heller i boksam
lingen. Det måste sägas vara anmärkningsvärt att nästan hälften av 
den litteratur som en av Europas ledande auktoriteter fann förtjänst
full inom den nya vetenskapsgrenen även hade nått läkaren i Vad
stena. 

När Engström 1849 upprättade den kortare boklistan hade han 
enligt egen uppgift valt ut de förnämsta skrifterna, de flesta av vad 
han kallade »godkända författare».6 Vad som avsågs med detta epitet 
förklaras inte, men en möjlig tolkning är att dessa författare behand
lades med en viss aktning av författarkollegor och i de psykiatriska 
tidskrifterna. De böcker som uteslöts i den senare listan och därmed 
förmodligen ansågs mindre betydelsefulla var i första hand sådana 
som hade relativt lite med psykiatri att göra. Böckerna av Wittman, 
Autenrieth, Görres, Destutt de Tracy och Combe uteslöts. Även 
böcker av författare som Engström tycks ha uppskattat uteslöts, 
däribland flera böcker av Groos och även Friedreichs psykiatri
historia. De skrifter av Groos som togs bort var de filosofiskt orien
terade skrifterna samt boken om psykisk rättsmedicin. Det är mer an
märkningsvärt att Heinroths bok om den praktiska sinnessjukvården 
och Birds bok om de psykiska sjukdomarnas patologi inte förekom
mer i den senare listan. Dessa böcker berörde centrala frågor inom 
psykiatrin och sinnessjukvården och borde rimligen haft en plats i 
det permanenta bibliotek som Engström önskade att hans böcker 
skulle bilda. Det förefaller dock vanskligt att uppfatta uteslutandet 
av dessa båda böcker som uttryck för missnöje från Engströms sida. 
Böckerna kan ha avyttrats under tiden mellan de två boklistorna 
eller kommit till skada så att de inte kunde utbjudas till försäljning. 

Engströms boklistor innefattar huvudsakligen psykiatrisk littera
tur, men i listan från 1840 fanns även några skrifter av mycket litet 
psykiatriskt intresse. Hans entomologiska intresse har inte avsatt 
några spår i bokförteckningarna och det är därför troligt att Eng
ström ägde fler böcker än de som förtecknades. Vid bouppteck
ningen värderades Engströms efterlämnade boksamling till 100 riks
daler.7 Det framgår dock inte om detta belopp inkluderade de 
psykiatriska skrifterna eller om dessa redan hade sålts. 

Det mest anmärkningsvärda med Engströms psykiatriska bibliotek 
är dock inte dess omfattning, utan dess bredd. Engström ägde böcker 
av de flesta av samtidens betydande psykiatriska skriftställare och 
hans boksamling bör ha givit honom en god bild av den europeiska 
diskussionen inom psykiatrin. Detta visar att det faktiskt var möjligt 
att från en svensk småstad under 1800-talets första hälft följa den 
lärda debatten inom en ny vetenskapsgren, även om det kostade både 
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besvär och pengar. 
Engströms bibliotek skall i det följande helt kort presenteras. 

Några av de betydelsefullaste författarna har dock behandlats i kapi
tel tre och omnämns därför mycket kortfattat. 

Teoretisk psykiatri 

Ungefär hälften av Engströms böcker kan sägas behandla teoretisk 
psykiatri. De innehåller försök att förklara vad sinnessjukdom är och 
hur den uppkommer. Vi har tidigare sett att de psykiatriska debat
törerna vid 1800-talets början grovt sett kan delas in i två grupper, de 
som förespråkade ett psykiskt och de som hävdade ett somatiskt syn
sätt. 

Bland somatikerna intog J.B. Friedreich en stark ställning och Eng
ström ägde inte mindre än nio böcker av denne författare, däribland 
naturligtvis »Systematisches Handbuch der gerichtlichen Psychologie» 
som Engström översatte till svenska. Friedreich intog en konsekvent 
somatisk hållning och menade att alla sinnets sjukdomar hade sin 
grund i kroppsliga sjukdomar eller fysiska förändringar i hjärnan.8 

Bland Friedreichs böcker i Engströms samling fanns även »Allgemeine 
Diagnostik der psychischen Krankheiten» från 1832, som innehåller 
en utförlig handledning i hur sinnessjukdomarna kan medicinskt 
diagnosticeras.9 Även Friedreichs i sin samtid unika bok om psykia
trins historia, »Versuch einer Literärgeschich te der Pathologie und 
Therapie der psychischen Krankheiten» från 1830, hade Engström 
ansett sig ha anledning att anskaffa. 

Friedrich Ludwig Heinrich Bird hörde också till den somatiska 
skolan och i sitt huvudarbete »Pathologie und Therapie der psychi
schen Krankheiten» från 1836 försökte han ge en fysiologisk grund 
för psykiatrin. Birds sjukdomslära hade humoralpatologiska inslag. 
Han menade till exempel att sinnessjukdomarna kan uppkomma om 
det arteriella blodet har försatt hjärnan i ett tumultuariskt tillstånd. 
Bird var en flitig skribent och medverkade ofta med artiklar i Nasses 
»Zeitschrift für psychische Ärzte». Friedrich Nasse var lärjunge till 
Reil och influerad av naturfilosofin, men detta till trots blev han mer 
berömd för sin åsikt att fysiologin var en grundval för psykiatrin och 
för att han, som en av de första i Tyskland, använde sig av den fysi
kaliska diagnostikens nya hjälpmedel vid sjukbädden och av mikro
skopet i den medicinska undervisningen. Nasses Zeitschrift var en 
omfångsrik tidskrift, som publicerade både långa arbeten av läroboks
karaktär och mindre rapporter med kliniska iakttagelser. Nasse var 
även redaktör för några mer kortlivade tidskrifter, som också fanns i 
Engströms bibliotek. Däribland »Jahrbücher für Anthropologie» från 
1830 och en tidskrift som Nasse gav ut tillsammans med Jacobi, 
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»Zeitschrift für die Beurtheilung und Heilung der Kranken Seelenzu-
stände» från 1838. 

En viktig företrädare för det somatiska perspektivet var den nyss 
nämnde Maximillian Jacobi som var verksam vid Siegburgs sinnes
sjukanstalt. Han menade att sinnessjukdomarna var symptom på 
kroppsliga sjukdomar och att de inte kunde existera ensamma. Eng
ström hade de skrifter av Jacobi som behandlade anstaltsväsendets 
organisation; »Ueber die Anlegung und Einrichtung von Irrenan
stalten» och »Annalen der Irrenheilanstalt zu Ziegburg». Jacobis 
viktigaste skrift, »Die Haupformen der Seelenstörungen», utkom inte 
förrän 1844 och den fann inte heller vägen till Vadstena. Däremot 
ägde Engström en av Jacobi ombesörjd volym med texter av Samuel 
Tuke och Esquirol i tysk översättning. 

Även några engelskspråkiga författare i Engströms bibliotek kan 
räknas som somatiker, däribland amerikanen Benjamin Rush vars 
»Medicinska undersökningar och anmärkningar öfver själens sjuk
domar», kom ut på svenska 1828, som tidigare nämnts. Rush, som 
var något äldre än de flesta författare som Engström läste, var ett 
barn av upplysningen. Han var en humanist, optimist och veten-
skapsevangelist, skriver Eric T. Carlsson i en biografisk artikel.10 

Inspirerad av Cullen formulerade Rush på 1790-talet en teori om att 
det var det arteriella blodsystemet som var grundvalen för sjukdomar
na. Den här aktuella boken var dock mer eklektisk och lämnade ut
rymme även för passioner och andra psykiska omständigheter som 
tänkbara orsaker till sinnesförvillelserna. 

Lancasterläkaren Paul Siade Knights lärobok »Observations on the 
causes, symptoms and treatment of derangement of the mind» från 
1827 ägde Engström i den av Nasse två år senare ombesörjda tyska 
versionen. Boken bygger på observation av 700 patienter på Lancas
ter Asylum och ger en detaljerad beskrivning av sinnessjukdomarnas 
symptom och orsaker. I endast ett fall av dessa 700 hade Knight 
kunnat finna att sjukdomen orsakats av själsliga förhållanden medan 
konstitutionella fel i hjärnan eller störd blodcirkulation var vanliga 
orsaker. Knight kunde dock acceptera psykisk behandling vid sidan 
av den medicinska. Man bör prata mycket med de sjuka, hävdade 
han, och då helst om likgiltiga ting så att uppmärksamheten avleds. 
Han menade även att man kunde avleda uppmärksamheten genom 
roande sysselsättning och han inrättade därför kägelbanor för patien
ternas förströelse. 

Knight hörde till en engelsk somatiskt orienterad tradition dit även 
Mason Cox, Thomas Arnold och William Perfect hörde och skrifter 
av dessa författare fanns i Engströms bibliotek. Arnolds »Observa
tions of the nature, kinds, causes and prevention of insanity, lunacy 
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or madness» är kanske intressant i första hand för att han föreslog 
levnadsregler som skulle förebygga sinnessjukdomarna. Kropps
övningar, måttlighet i mat och dryck, undvikande av alltför djup 
eftertanke och ett gott Gudsbegrepp gör det möjligt att undvika 
själens sjukdomar, menade han. Perfects »Annales of insanity» pre
senterade sinnessjukdomarna som en form av kroppsligt lidande och 
han studerade i första hand somatiska symptom hos sina patienter. 

Till den litteratur som förfäktade ett somatiskt synsätt kan även 
D.J. Sandtmanns avhandling »Nonnulla de quibusdam remediis ad 
animi morbos curandos summo cum fructu adhibendis» från 1817 
räknas. Sandtmann, som var elev till den berömde professor Horn i 
Berlin, tänkte sig att man indirekt skulle kunna påverka hjärnan 
genom att framkalla smärta, hudirritation eller dylikt i den del av 
kroppen som stod i ett motsattsförhållande till den aktuella hjärn
verksamheten. Därmed anknöt han till den polaritetslära som Reil 
hade introducerat i psykiatrin. Även Johan Christoph Spurzheims 
bok »Beobachtungen über den Wahnsinn» hör till den somatiska tra
ditionen. Den frenologiskt orienterade Spurzheim strävade efter att 
knyta psykiatrin till den i samtiden allt populärare patologiska ana
tomin. 

De författare som förfäktade ett psykiskt perspektiv på sinnessjuk
domarnas natur var även de väl representerade i Engströms bibliotek. 
Reils berömda »Rhapsodien» och Heinroths »Lehrbuch der Störungen 
des Seelenlebens» och den mer praktiskt orienterade »Anleitung für 
angehende Irrenärzte» fanns i Engströms bokylla. De författare som 
brukar räknas till den psykiska skolan var dock långt ifrån ense i 
alla frågor och det är rimligare att tala om ett gemensamt perspektiv 
än om en skola. Och det utmärkande för detta perspektiv var att 
man inte ville tillmäta somatiska förhållanden någon betydelse för 
själslivets rubbningar. Heinroth betonade ett religiöst synsätt och såg 
människans syndfullhet som grundvalen för sinnessjukdomarna 
medan Benecke, vars »Beiträge zur einer rein seelenwissenschaft
lichen Bearbeitung der seelenkrankheitskunde» Engström ägde, häv
dade ett mer psykologiskt perspektiv. Sinnessjukdomarna orsakades, 
menade Benecke, av ett felaktigt tänkesätt. Ett tredje synsätt hävda
des av Carl Wilhelm Ideler, som menade att själsrubbningarna upp
stod när den sjuke bröt mot de etiska reglerna. Idelers skrifter hade 
dock inte nått till läkaren i Vadstena. 

Däremot ägde Engström det omfångsrika arbetet »Untersuchung 
über die Krankheiten der Seele» av Hallefilosofen Johan Christoph 
Hoffbauer. Denne författare hade inte någon erfarenhet av sinnes
sjukvård, men författade flera arbeten inom psykiatrin med utgångs
punkt från den kantska filosofin. Hoffbauers skrifter är ett av många 
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tecken på att filosofisk analys och spekulation spelade en lika stor 
roll som sängkantserfarenhet i den nya vetenskapen. När det gällde 
sinnessjukdomarnas behandling sympatiserade Hoffbauer i mångt och 
mycket med Reil, men följde även Langermanns pedagogiska upp-
fostringskur och talade om sinnessjukvården som en andra uppfost
ran. Johann Joachim Schmidt var dock praktiserande läkare och han 
hade redan 1797 i »Versuch über die psychologische Behandlungsart 
der Krankheit des Organs der Seele» propagerat för psykisk behand
ling och varnat för användandet av fysiska medel mot sinnessjuk
domarna. Även Schmidt stod Langermanns pedagogik nära, men han 
fick inte någon nämnvärd betydelse för psykiatrin utan kan snarast 
ses som en föregångare till den psykiska traditionen. 

En annan föregångsman, av somliga ansedd som fadern till den 
psykiska riktningen inom psykiatrin, var Andrew Harper, vars »A 
Treatise on the real cause and cure of insanity» Engström ägde i tysk 
översättning. Harper var en engelsk-amerikansk läkare som bland 
annat hade publicerat skrifter i allmän hälsolära. Han ansåg att 
sinnessjukdomarna vanligen uppkom av att medvetandet uppehöll 
sig vid en enda föreställning, så att jämvikten i själen rubbades. 
Själens jämvikt kunde dock återställas om de galna idéerna fick fritt 
utlopp så att kraften gick ur dem, menade Harper. 

Flera av de författare som Engström läste kan inte sägas höra till 
någon av de här anförda huvudtraditionerna inom psykiatrin. En sär
skild grupp bildades av Pinel och hans lärjungar i Frankrike. Pinels 
»Traité medico-phiosophique sur l'aliénation mentale ou la manie» 
hade Engström i tysk översättning och detsamma var fallet med 
Esquirols »Des maladie mentale» från 1838. Frèderik Amards bok 
»Traité analytique de la folie» är en skrift helt i Pinels anda och 
detsamma kan sägas om Georgets »De la folie» som Engström ägde i 
tysk översättning. Även den berömde belgiske hospitalsläkaren 
Joseph Guislain kan räknas som en lärjunge till Pinel och Engström 
ägde denne författares »Traité sur l'aliénation mentale» och »Traité 
sur les phrenopaties».11 

Den engelske hospitalspredikanten Benjamin Fawcett, som 1780 
gav ut en i samtiden mycket berömd bok om melankolin, »Observa
tions on the nature, causes and cure of melancholy», förespråkade 
både somatisk och psykologisk behandling. Daglig frottering av 
kroppen med en borste och tålmodigt bemötande av de sjukas van
föreställningar hörde till hans behandlingsarsenal. Engström ägde en 
tysk upplaga av Fawcetts bok och så var även fallet med Alexander 
Crichtons »An inquiry into the nature and origin of mental derange
ment» från 1798. Crichton ansåg att sinnessjukdomarnas egentliga 
säte låg i hjärnans blodkärl, men uppehöll sig trots detta ändå väsent
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ligen vid sinnessjukdomarnas psykologiska mekanik. 
Engström ägde inte mindre än åtta böcker av den av honom 

mycket uppskattade Friedrich Groos, som var känd för sin strävan 
att finna en medelväg mellan de två dominerande psykiatriska 
perspektiven. Och även Albrecht Mattias Verings lärobok »Psychische 
Heilkunde» sammanförde idéer och förslag från både den psykiska 
och den somatiska skolan. Karl Georg Neumans lärobok »Die Krank
heiten der Vorstellungsvermögens» och Bedlamapotekaren John 
Haslams »Observations on insanity» presenterade ståndpunkter som 
blandade de båda psykiatriska grundperspektiven. 

Några få av de böcker som Engström ägde behandlade enskilda 
sjukdomar. Heidelberg-professorn Johann Wilhelm Conradis bok 
»Beitrag der Manie ohne Delirium», anatomen och fysiologen Joseph 
Wenzels skrift »Uber den Cretenismus» från 1802 och Bremenläkaren 
Barkhausens bok »Beobachtungen über den Sauferwahnsinn» hör tili 
denna genre. Engström hade i sin ägo även ett arbete av en av den 
parisiska medicinens mer välkända om än vetenskapligt sett något 
akterseglade gestalter, nämligen Antoine Portal, som blivit berömd 
främst för ett stort arbete om anatomins och kirurgins historia. Den 
av Portals böcker som Engström hade var »Observation sur la nature 
et le traitment de 1'épilepsie», som Portal författade på ålderns höst. 

Forensisk medicin sysselsatte många psykiatriker under 1800-
talets första hälft och Engström hade några böcker som berörde dessa 
frågor. Friedreichs bok om juridisk psykologi har tidigare nämnts, 
men även Groos »Ideen zur Begründung einer obersten Princips für 
die psychische Legalmedizin» och Tallavanias bok »Der Selbstmord» 
behandlade olika frågor inom den forensiska medicinen. 

Praktisk sinnessjukvård 

En stor grupp böcker i Engströms bibliotek berörde den praktiska 
behandlingen av sinnessjuka och frågan om hur ett sinnessjukhus 
borde organiseras. Mason Cox berömda »Practical observations on 
insanity» och Birds »Pathologie und Therapie der psychischen Krank
heiten» är exempel på böcker som i huvudsak är ägnade åt praktisk 
psykiatri. Sinnessjukvården befann sig vid 1800-talets början i ett 
uppbyggnadsskede och det är inte förvånande att det gavs ut flera 
böcker om hur ett hospital borde se ut. Heinrich Damerow, som var 
direktör för sinnessjukanstalten i Halle och där var med om att bygga 
ett helt nytt sjukhus, var en av de som lät sina erfarenheter och 
funderingar gå till trycket. Engström ägde Damerows huvudarbete 
»Über den relativen Verbindung der Irren-, Heil- und Pflegeanstalten» 
från 1840. Även Christian Roller ledde som direktör arbetet med att 
bygga en ny anstalt, nämligen den i Illenau. Roller blev på 1840-talet 
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mycket berömd för att han lät en del av de intagna på hospitalet leva 
i familjer utanför anstalten. Den skrift som fanns i Engströms biblio
tek, »Die Irrenanstalt nach aller Ihren Beziehungen», skrevs dock be
tydligt tidigare, medan Roller ännu arbetade som assistent till Groos i 
Heidelberg. Erlangenprofessorn Johan Michael Leupoldts skrift »Uber 
Leben und Wirken» handlade även den om sinnessjukvårdens orga
nisation. Leupoldt var naturfilosofiskt orienterad och ville se medici
nen som den kristna vetenskapen och bekämpade naturvetenskaper
nas inflytande inom medicinen. 

Det publicerades även en rad böcker som innehöll redogörelser 
för verksamheten vid enskilda hospital. Engström ägde böcker av 
denna typ författade av Karl Fredrich Flemming vid sinnessjukhuset 
i Sachsenburg bei Schwerin, Riedel och Nowack i Prag och Joseph 
Oegg i Würzburg. Anstalten i Sonnenstein, som Engström besökte 
1833, kände han från en omfångsrik skrift av den skönlitteräre för
fattaren von Nostiz und Jäckendorf, som var ordförande i hospita
lets styrelse. Men den viktigaste skriften av denna typ var Ernst 
Horns redogörelse för sin tjänstgöring som andre läkare vid Charité -
sjukhuset i Berlin. Skriften var något av en försvarsskrift utgiven 
efter det att Horn tagit avsked från tjänsten sedan han anklagats för 
att hans behandlingsmetoder lett till en patients död. I syfte att ur
skulda sig gav då Horn en utförlig beskrivning av sina metoder, vilka 
var bland de mest avancerade i samtiden. 

Psykologisk, filosofisk och övrig litteratur 

I Engströms boksamling fanns även skrifter som på ett mindre direkt 
sätt hade med psykiatri att göra. Wittmans »Die Erfahrungsseelen
lehre» och Mauchards »Allgemeine Repertorium für die empirische 
Psychologie» var allmänna läroböcker i psykologi. Patologiprofessorn 
i Wien Philip Karl Hartmans bok »Der Geist des Menschen» skildrade 
människans själsliv ur en fyiologisk synvinkel, medan »Vorlesungen 
über Psychologie» av Carl Gustaf Carus hade en motsatt utgångs
punkt, då Carus var starkt påverkad av den romantiska naturfiloso
fin. Leipzigerfilosofen Johan Christian August Grohmanns »Idéen zu 
einer Geschichte der Entwicklung des Kindlichen Alters» från 1817 
är anmärkningsvärd då den var en av de första böckerna som behand
lade utvecklingspsykologi. 

Några av skrifterna i Engströms boksamling berörde filosofiska 
frågor. Friedrich Groos »Die geistige Natur des Menschen» och »Über 
moralische Freiheit» var av denna typ. Dessa böcker hörde hemma i 
den i tiden så populära filosofiska antropologin, som försökte för
klara människans väsen och uppkomst. Hit hörde även Wagners 
»Beiträge zur philosophischen Anthropologie» och Jörgs »Der Mensch 
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in seinen körperlichen, gemüthlichen und Geistigern Entwicklungs-
streifern». Även »Ansichten über Natur und Seelenleben» av Auten-
rieth, annars berömd för sin pustelsalva, var en filosofiskt hållen 
skrift, liksom George Combes »The constitution of man». 

Även två författare som var anhängare till den animala magnetis
men fanns i läkarbiblioteket i Vadstena. »Traité du Somnambulism» 
av en av de mest kända magetiserande läkarna, nämligen Alexandre 
Bertand fanns där, liksom magnetisören och Bonnprofessorn Joseph 
Ennemosers bok »Uber die nähere Wechselwiekung des Leibes und 
der Seele». Ennemoser gjorde sig bekant bland annat för sina försök 
att magnetisera foster och för att han ville härleda magnetismen från 
Adam och Eva. 

Slutligen skall här nämnas ett par böcker skrivna av personer som 
inte var läkare. Guido Görres bok om målaren Wilhelm von Kaul-
bach, »Das Narrenhaus», berörde bland annat förhållandet mellan 
konst och sinnessjukdom, medan Destutt de Tracy's »Elément 
d'idéologie» knappast kan sägas ha med psykiatri att göra. Författa
ren var musketör och hamnade efter revolutionen i fängelse där 
Locke och Condillac blev hans favoritlektyr och hans skrifter har 
haft en viss betydelse för 1800-talets liberalism. 
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Kap. 8 ENGSTRÖMS VÄRDIDEOLOGI OCH PROGRAM FÖR 
HOSPITALSVÄSENDET 

Vårdideologi och människosyn 

När Engström i sin reseberättelse 1835 redogjorde för sina intryck 
från den utländska resan gav han även synpunkter på hur den svenska 
sinnessjukvården borde reformeras. Reserapporten och en del andra 
uttalanden gör det möjligt att teckna konturerna av Engströms vård
ideologi. Och i samband med detta kan vi även få vissa inblickar i 
hans samhällsuppfattning och människosyn. 

I likhet med de flesta i samtiden som engagerade sig för de sinnes
sjukas situation ansåg Engström att samhällets styrelse borde ta hand 
om och ansvara för de olyckliga som drabbats av sinnessjukdom. De 
förhållanden som dessa människor tidigare levt under hade ofta varit 
så eländiga att döden varit deras ende och sanne välgörare, menade 
Engström. Trots kristendom, upplysning och »stigande cultur» hade 
mycket litet gjorts för de sinnessjuka och Engström ville inte »såsom 
omsorg i detta fall ens nämna de så föga gagnande biträden, den all
männa eller enskilta, här allt för orätt så benämnda, välgörenheten 
offrat till några af dessa olyckliges underhåll».1 

Engström var kritisk till den enskilda filantropin och menade att 
några egentliga framsteg inom sinnessjukvården inte hade skett förrän 
under det nya seklet då intresset för institutionsbehandling av de 
sjuka hade ökat. De sinnessjuka erfordrar en sorgfällig och noggrann 
vård, fortsatte Engström, och en sådan kan endast ges på en hospi
talsinrättning.2 

Intagningen på ett hospital var för Engström, liksom för de flesta 
av hans kollegor runt om i Europa, en första förutsättning för en 
lyckosam behandling. Skälen till detta var flera. Vi har tidigar sett att 
många av den tidiga sinnessjukvårdens företrädare utgick från en bild 
av människan där hennes egenskaper och karaktär ansågs formad av 
livsmiljön och levnadserfarenheterna. Det var omgivningens fördärv-
bringande inflytande som framkallade sinnessjukdomarna. Intag
ningen på hospital var då ett sätt att skydda den sjuke från skadliga 
intryck i hemmiljön, samtidigt som den inre ordningen på hospitalet 
kunde styra själskrafterna i en sundare riktning. 

Engström menade att det som regel var nödvändigt att isolera de 
sinnessjuka från familj och umgänge för att en behandling skulle vara 
möjlig.3 Och han varnade för att en tillfrisknad patient lätt kunde 
återfalla i sin sjukdom om han vid hemkomsten möttes av husliga 
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misshälligheter, dåliga utsikter till bärgning, »elaka vanor eller oor
dentligt lefnadssätt».4 

Denna bild av människan bildade även utgångspunkten för Eng
ströms övertygelse att den psykiatriska vetenskapen skulle kunna 
bota eller förbättra flertalet av dem som fördes till hospitalet. Psykia
trin var dock en vetenskap som ännu inte var färdigutvecklad, hävda
de Engström. Det fanns många meningar som måste jämföras och 
stridigheter som borde biläggas för att vetenskapen skulle nå sin rätta 
utveckling.5 

Det Engström syftade på när han talade om stridigheter och 
meningsmotsättningar inom psykiatrin var naturligtvis den intensiva 
debatten mellan dem som förespråkade ett somatiskt och dem som 
anslöt sig till ett psykiskt synsätt. Engström ville som så många 
praktiskt verksamma sinnessjukläkare gå en medelväg mellan dessa 
båda riktningar. Detta ställningstagande för en väg mellan psykiatrins 
teoretiska extremer utvecklade Engström framförallt i kommentarer
na till sin översättning av J.B. Friedreichs bok om juridisk psykylogi. 

Engström uppskattade Friedreichs ambitioner att visa hur det 
somatiska livet påverkade det psykiska, men han kunde inte accep
tera dennes åsikt att varje psykiskt lidande orsakades av en somatisk 
abnormitet. Det var Friedreichs ensidigt somatiska eller materialis
tiska perspektiv som Engström kritiserade, men han ville inte heller 
acceptera den andra extremen, Heinroths lära om sinnessjukdomarna 
som ett uttryck för syndfullhet. Den medelväg som Engström istället 
gjorde sig till talesman för var den som företräddes av Friedrich 
Groos.6 

Engströms avståndstagande från den Heinrothska läran om synden 
som orsak till sinnessjukdomarna framkom även i en syrlig kommen
tar, som hade sin bakgrund i kampen för läkarens professionella 
ansvar för de sinnessjuka. »Det är besynnerligt att Heinroths theori, 
som härleder de psychiska sjukdomarna från synden och Satan, icke 
ännu gifvit Presterskapet anledning att vilja tillegna sig rättigheten, 
att bestämma, om vansinnighet äger rum, eller icke», skrev Eng
ström.7 

Det var utmärkande för Engström att han intog en medierande 
ståndpunkt i kontroversiella frågor. Han visade upp samma attityd 
gentemot den i samtiden så omdiskuterade frenologin. Engström 
menade att det fanns många viktiga upplysningar att hämta ur freno
login, men han tog samtidigt avstånd från det svärmeri som präglade 
vissa av Galls lärjungar.8 Möjligen hänger denna benägenhet för 
mediering samman med ett allmänt harmoniseringsideal hos Eng
ström. Vid ett av de få tillfällen då han gav uttryck för en mer all
män samhällsuppfattning talade Engström om det värdefulla i att 
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verka för en större harmoni mellan samhällskrafterna.9 Intresset 
för harmoni i samhället och mediering i vetenskapen är möjligen 
uttryck för det organistiska ideal som ofta präglade synen på familj 
och samhälle i den bildade medelklass som Engström tillhörde. 

Ett annat inslag i Engströms människouppfattning var att han för
fäktade ett individualiserande och psykologiserande synsätt. Det var 
inte möjligt, menade han, att behandla de sjuka efter en och samma 
mall, utan läkaren måste ta hänsyn till de sjukas tidigare levnadsför
hållanden, deras »själscultur, vanor och böjelsen).10 Det som utmärk
te »Läkaren såsom Psycholog» var just att han skaffade sig kunskaper 
om patienternas tidigare levnadsförhållanden, uppfostran, vanor, 
anlag, sysselsättning och förströelse, menade Engström.11 De för
samlingspräster och läkare som hade haft kontakt med de sjuka 
borde därför, enligt Engströms mening, åläggas att lämna upplys
ningar om hospitalspatienterna.1 2 

Denna begäran speglar den motsättning som fanns mellan socknar
nas styrelser och hospitalsläkaren. Enligt de regler som gällde så var 
hospitalet skyldigt att försörja de intagna till döddagar sedan hospi
talsavgiften om 32 riksdaler och 16 skilling hade erlagts. Hemför
samlingarna hade därför knappast något intresse av att patienterna 
skrevs ut från hospitalet, eftersom de kunde förorsaka nya kostnader 
för fattigvården. För läkaren var däremot utskrivningen av de till
frisknade eller förbättrade ett huvudändamål med hospitalsinrätt
ningen. Frågan engagerade Engström mycket och fick honom att visa 
sin harm. 

»Nästan beständigt opponera sig Församlingarne och Presterskapet mot de 
tillfrisknades återvändande till hemorten — nä stan oupphörligt förnimmes 
ropet på den sjukes inlösen för lifstidenl — e tt herrligt rop för den iskalla 
omenskligheten! — oc h man synes med yttersta ovilja återtaga den olyck
lige, som man en gång, för en lumpen, penning, blifvit qvitt, — de n värn
löse, som den christna kärleken så ädelt — bortkastat!»1^ 

Engström räknade dock med att vissa patienter var obotligt van
sinniga eller fåniga och att dessa skulle komma att stanna på hospi
talet hela livet. De obotliga borde dock ges samma levnadsvillkor på 
hospitalet som andra intagna, även om det var nödvändigt att isolera 
dem från övriga patienter.14 

Den centrala förutsättningen för den vårdideologi som Engström 
gav uttryck åt var tron att de sinnessjuka kunde botas eller åtminsto
ne förbättras. Och det viktigaste redskapet för behandlingen var det 
sätt på vilket hospitalsinrättningen var organiserad. 
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Program för hospitalsväsendet 

Den viktigaste förutsättningen för en behandling av de sinnessjuka 
var således, enligt Engström, att de togs in på ett hospital och därmed 
isolerades från hemmiljön. Men även inom hospitalet borde de sjuka 
skyddas mot skadliga intryck och detta skulle tillgå på så sätt att 
patienter med olika typer och grader av sinnessjukdom hölls åtskilda. 
De stillsamma borde slippa att möta de oroliga och de som kunde 
botas befrias från den beklämmande anblicken av de obotliga, mena
de han.15 

Engström hävdade vidare att de sjuka borde få behålla sina tidigare 
levnads- och matvanor. Det var därför nödvändigt att ha särskilda av
delningar för de bildade samhällsklasserna, där det förutom en sepa
rat matsal även fanns utrymme för läsning, konversation och biljard
spel. De som sedan ville ägna sig åt någon hantverkssyssla borde för
ses med bättre verktyg än som annars var brukligt på hospitalet.16 

Det ansågs vara av särskilt stor vikt att konvalescenterna, de som 
var så förbättrade att de troligen skulle kunna lämna hospitalet, 
separerades från de svårt sjuka. Engström hyste stor beundran för 
det sätt på vilket konvalescenterna behandlades vid Sonnenstein. 
Där betonades att anstalten för konvalescenter skulle vara som »en 
enda from och verksam famille af medelclassen», skrev Engström, 
och detta skulle göra det möjligt för de förbättrade att komma ifrån 
sin rädsla för återfall och kunna leva på ett förnuftigt och natur-
enligt sätt.1 7 

Men hospitalet skulle inte bara befria de sjuka från obehagliga 
sinnesintryck, utan det skulle även styra själskrafterna i en sundare 
riktning. Och härvidlag spelade anstaltens yttre belägenhet en stor 
roll. Den borde ha ett sunt läge, ligga torrt och luftigt, nära en flod 
eller sjö, menade Engström. Hospitalet borde ligga i anslutning till en 
stad, men inte i den eftersom utrymmet för gårdar och parker då 
kunde bli alltför begränsat. »Ty bland alla medel till de Sinnesrubba
des återställande intaga angenäma omgifvelser — s tädade, rymliga 
parker och behagliga promenadplatser ett ganska utmärkt rum».18 

Anstalten borde även ha ett smakfullt yttre, hävdade Engström. Den 
borde vidare vara rymlig och inte dimensionerad för mer än 200 in
tagna då det i annat fall var svårt att upprätthålla ordningen inom 
hospitalet.19 

Det nämnda hospitalet i Sonnenstein var i många avseenden en 
förebild för Engström och han kallade det till och med för en »full
komlig sjukinrättning».20 Ett utmärkande drag för denna anstalt 
var den vikt som arbetet spelade i behandlingen av de sinnessjuka. 
Arbete har alltid haft en framträdande plats i det offentliga omhän
dertagandet, men vid 1800-talets början var det inte av ekonomiska 
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skäl som arbetet omhuldades, utan det var ett inslag i behandlingen 
och uppfostran av sinnessjuka och andra omhändertagna. Vid 
Sonnenstein lades särskild vikt vid att arbetet skulle både vara 
nyttigt för anstalten och ett medel för de intagnas trevnad och 
återställande. De sjuka skulle om möjligt arbeta i sina tidigare yrken 
och utföra det arbete och de reparationer som behövdes inom hospi
talet, istället för att gräva gropar som andra sedan fyllde igen.21 

Engström förordade även han arbetsuppgifter som var nyttiga för 
inrättningen. I Vadstena ville han anlägga en grönsaks- och rotfrukts
odling med syfte att kunna förse hospitalet med råvaror för mat
hållningen.2 2 

Den tid som de intagna inte arbetade borde de, enligt Engström, 
ägna sig åt olika fysiska eller intellektuella sysselsättningar. Prome
nader, läsning, musikutövning, biljard- och kägelspel samt hant-
verksgöromål, var några av de typer av sysselsättningar som han hade 

o - 9% mott pa sin resa. 
1 sin beskrivning av förhållanden vid Sonnenstein utvecklade Eng

ström även några synpunkter på sysselsättningen som ett inslag i den 
psykiska behandlingen av de sjuka. Olika slags spel ansågs kunna 
hämma fantasins utflykter och liva de försvagade själskrafterna och 
dessutom befordra ett sällskapligt umgänge mellan patienterna.24 

Patienternas sällskapsliv ansågs på Sonnenstein vara mycket värde
fullt och de sjuka sammanfördes med likar för ömsesidig trevnad och 
som en del av behandlingen. Man uppmärksammade även högtids
dagar och födelsedagar med festligheter för att stärka sällskapslivet. 
Musikutövandet var på Sonnenstein huvudsakligen ett medel för för
ströelse och njutning, men i vissa fall kunde det även fungera som ett 
läkemedel.25 

Ett mycket viktigt inslag i den psykiska behandlingen på Sonnen
stein och i Engströms program intogs av religionen. För de som var 
under tillfrisknande ansågs religionen vara det viktigaste medlet för 
att ge själskrafterna en sund riktning. De sjukas moraliska förädling 
skulle ledas av en evangelisk lärare med kärlek och saktmod och utan 

n r  

svärmeri eller sekteristiska överdrifter. Religionen, »detta herrliga 
medel» som Engström uttryckte det, kunde dock inte användas ur-

O 7 skiljningslöst som behandlingsmedel. Vissa av de sjuka var så för
virrade att de inte kunde dra nytta av andakten utan endast störde 
den. Andra, särskilt melankoliker och svärmare, kunde i förkunnelsen 
finna stöd för sina vanvettiga föreställningar och borde därför inte 
tillåtas besöka gudstjänsterna, hävdade Engström.28 

Religionens betydelse för den psykiska behandlingen medförde ett 
behov av en heltidsanställd predikant vid varje större hospital, mena
de Engström.29 Denne borde förutom sina teologiska kunskaper 
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även vara »särdeles bevandrad på psychologiens vidlyftiga fält», för 
att kunna skaffa sig den kunskap om varje individ som var nödvändig 
för uppgiften som själasörjare.30 

Religionens betydelse för de sjuka beskrevs i psykologiserande 
ordalag. Det var inte fråga om en straffande religion som predikade 
bot och bättring och inte heller om en förnuftsreligion där gudomen 
var en tillbakadragen skapare. Den religionsuppfattning som Eng
ström gjorde sig till talesman för hade istället många likheter med 
den nyevangeliska rörelsens synsätt och vi har tidigare sett att Eng
ström under sin uppväxt hade kommit i kontakt med den herrn-
hutiska rörelsen. 

En annan aspekt på den psykiska behandlingen framkom när 
Engström beskrev hur styrelseordföranden Nostiz vid Sonnenstein-
hospitalet menade att förhållandet mellan läkaren och de sjuka borde 
gestalta sig. Det var angeläget menade denne att läkaren inte direkt 
sa emot de sjuka, men han fick inte heller acceptera vanföreställ
ningarna. Allt gycklande med patienterna var förbjudet och man 
borde inte heller ljuga för de sjuka eller ge dem falska löften. Men det 
var även av stor vikt att de sjuka ständigt hölls under uppsikt och att 
den inre ordningen upprätthölls på hospitalet, menade Nostitz. Kon
trollen och uppsikten borde dock helst ske på ett sådant sätt att de 
sjuka inte märkte något.31 Detta dubbla förhållningssätt speglar 
bilden av den sjuke som en oansvarig och känslig varelse, som med en 
fast men dold hand borde ledas i rätt riktning. 

Engströms vårdideologi tog således sin utgångspunkt i övertygelsen 
att de som fördes till hospitalet var sjuka människor, som skulle 
kunna förbättras med hjälp av den nya vetenskapens metoder. Och 
det viktigaste medlet mot dessa sjukdomar låg i det sätt på vilket 
hospitalsinrättningen var organiserad och det liv som de sjuka förde 
därstädes. Med detta synsätt anslöt Engström sig till den gemen
samma nämnare som vi tidigare funnit hos den offentliga sinnessjuk
vårdens företrädare runt om i Europa. 
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Kap. 9 ENGSTRÖMS SJUKDOMS UPPFATTNING 

Vi har tidigare sett att en viktig utgångspunkt för Engströms verk
samhet var övertygelsen att hospitalshjonen var sjuka och att deras 
tillstånd kunde förbättras med den nya vetenskapens metoder. Detta 
tog sig bland annat uttryck i en strävan att ge kliniska beskrivningar 
av patienternas tillstånd. Deras beteenden och yttringar antecknades i 
journalerna som inslag i sjukdomsbilden på samma sätt som de soma
tiska läkarna antecknade utslag, bulnader och sår. Engström grunda
de sin bedömning av patienternas sjukdom på det han själv kunde 
iaktta och i hans sjukdomslära fanns inget utrymme för demoner 
eller nemesis. Någon klar definition av sinnessjukdomarnas natur 
eller väsen gav Engström aldrig, men några aspekter på hans sjuk
domsuppfattning kan ändå presenteras. 

Ett inslag i Engströms sjukdomsuppfattning framkom när han 
liknade det psykiskt friska vid det moraliskt goda livet. Den tydli
gaste formuleringen av detta gav han när han upprört åsåg hur man 
på Sonnensteins hospital praktiserade de av Reil föreslagna militär
övningarna som en del av behandlingen. 

»Hvad mig enskildt beträffar, anser jag allt detta, som kan väcka och 
underhålla begreppen om krig, mord och förstörelse — ha ndlingar, som 
tillhöra vilddjuren, ej menniskan, såsom hon bör vara — sås om i sig sjelft 
innebärande oförnuft, aldrig kunna eller böra begagnas vid en curplan, 
hvars ändamål är, att till förnuft, till psychisk hälsa, eller, hvad som är nära 
detsamma, till moralisk fullkomlighet, så vidt sig göra låter, återföra den i 
vansinnets bojor fjettrade menniskan. öfverlemnom dessa än barnsliga, 
än blodiga lekar åt politikens narrar och ursinnige, för hvilka de kunna 
passa! Inom psychiatriens område böra de aldrig upptagas; och Reil har, 
med all sin skarpsinnighet, i detta fall allt för litet considérât förhållandet 
mellan medel och ändamål.» ^ 

Engström ställer här psykisk hälsa och förnuft i motsattställning till 
förstörelse, krig och djuriskhet. Psykisk hälsa liknas eller kanske till 
och med identifieras med moralisk fullkomlighet. Sjukdom måste 
följaktligen, enligt Engström, ha något samband med eller likna ett 
tillstånd av bristande moral. 

Tanken att sjukdom och omoral hade med varandra att göra hade 
många anhängare under 1800-talets första hälft. I Sverige hade 
Thomas Thorild gjort sig till talesman för åsikten att hälsa och dygd 
i grunden var ett och detsamma och Israel Hwasser baserade sin 
sjukdomslära på en identifiering av sjukdom och synd.2 Många av 
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tidens psykiatriker antog ett visst samband mellan sinnessjukdom och 
omoral. Detta synsätt hade förmodligen stor betydelse för den stora 
vikt som lades vid uppfostran eller återuppfostran av de sinnessjuka. 
Genom att lära de sjuka det dygderika livets vanor och regler kunde 
det sjuka eller omoraliska undvikas. 

I Engströms journalanteckningar framträder ett annat och mycket 
viktigt inslag i hans sjukdomsuppfattning och människosyn. Eng
ström delade in sinnessjukdomarna i fyra huvudgrupper, fånighet, 
mani, sinnesrubbning och fixerad vansinnighet (Bilaga 2-4). Journal
anteckningarna antyder att Engström menade att det som skiljde 
dessa sjukdomstillstånd från varandra var livaktigheten och rikt
ningen i den sjukes psykiska kraft.3 Vid några tillfällen talade Eng
ström explicit om »psykisk energi» och en energetisk människo- och 
sjukdomsuppfattning framskymtar i flera patient- och sjukdomsbe
skrivningar. Detta bildar utgångspunkten för följande tolkning av 
Engströms sjukdomsuppfattning. 

Fånighet eller slöhet utmärktes, enligt Engströms synsätt, av att 
den sjukes energi eller kraft var svag och otillräcklig. Manin eller 
raseriet fick däremot sin karaktär av att patientens inre krafter var 
alltför starka och tog sig okontrollerade och våldsamma uttryck. 
De patienter som led av sinnesrubbning eller förvirring hade, enligt 
Engström, fått sin själsliga harmoni störd, genom att någon del av 
själslivet fått en alltför dominerande roll. Drömmar och fantasier 
hade då tagit överhanden och verkligheten och förnuftet trängdes 
undan. Den sinnesrubbade tror sig då vara en helt annan person eller 
menar sig leva ett annorlunda liv än hon faktiskt gör. De patienter 
som Engström ansåg lida av fixerad vansinnighet hade även de fått 
sin inre harmoni störd, men här var all kraft koncentrerad på en enda 
föreställning eller fantasibild.5 

Denna energetiska tolkning av Engströms sjukdomsuppfattning 
placerar honom inom det platonskt orienterade psykiatriska perspek
tivet, där sinnessjukdom uppfattades som en obalans i det själsliga 
kraftspelet. Det finns också påfallande stora likheter mellan Eng
ströms sjukdomsuppfattning och indelning av sinnessjukdomarna 
och den vi tidigare mött hos Reil. Det sätt på vilket Engström talade 
om energi tycks dessutom i viss utsträckning ha varit knutet till en 
romantisk åskådning eller ett romantiskt influerat språkbruk. När 
man vid 1800-talets början talade om energi med avseende på en per
son avsågs i allmänhet en kraftfull och viljestark karaktär. Geijer lät 
dock 1819 energi få beteckna den inre kraft som orsakade männi
skans handlingar och denna innebörd av termen tycks ha haft stor 
betydelse för romantiskt orienterade filosofer.6 Detta sätt att an
vända ordet energi var dock ovanligt i svenskan under 1800-talets 
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första hälft, vilket stärker intrycket av att Engström här var influerad 
av en psykiatrisk tradition med ett visst beroende av en romantisk 
världsåskådning.7 

Flera av den tidiga psykiatrins företrädare strävade efter att finna 
ett system efter vilket de olika sinnessjukdomarna kunde klassi
ficeras. Man anknöt till de stora nosologiska lärosystemen och 
försökte ge psykiatrin det vetenskapliga anseende som en enhetlig 
och detaljerad terminologi kunde skänka. Engström delade även han 
in sinnessjukdomarna i flera grupper och underavdelningar. Han for
mulerade dock inte något entydigt klassifikationssystem utan hans 
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ft indelning av sjukdomarna såg något olika ut vid skilda tidpunkter. 
Men trots dessa bemödanden var det psykiatriska språket vagt och 

oklart och Engström tycks ha uppfattat flera av de sjukdomsbenäm
ningar han använde som likabe ty dande. 

Engströms journalanteckningar innehåller utförliga beskrivningar 
av patienternas tillstånd vid ankomsten till hospitalet och upplys
ningar om deras göranden och låtanden under deras första tid vid an
stalten. Dessa beskrivningar var fria från psykiatrisk terminologi och 
har närmast karaktär av små miniatyrnoveller. Anteckningarna före
faller att ha varit gjorda för att Engström i efterhand skulle kunna 
sätta en eller flera psykiatriska beteckningar på sjukdomstillståndet. 
De utförliga anteckningarna i journalböckerna är möjligen ett uttryck 
för ett missnöje med den psykiatriska terminologin och ibland lät 
Engström även vardagsspråkets många benämningar för sinnessjuk
dom få plats i journalen. 

Vid ett tillfälle beskrev Engström en av provkurpatienternas släk
tingar på följande sätt: 

Fadern var, utan att vara hvad man egentligen kallar tokig, mindre vetan
de, åtminstone enfaldig och en stor stackare. Föga bättre var det med 
modern, hvars syskon varit besynnerliga och ibland hvilke en syster, som 
är gift, nu mera icke är rätt klok.^ 

Engström refererade här en skrivelse från pastorsämbetet i patientens 
hemförsamling, men det är ändå anmärkningsvärt att finna så många 
av vardagsspråkets termer för sinnessjukdom i en journalanteckning. 

Det förekom även att Engström använde ett psykiatriskt begrepp 
i både en vardaglig och en mer specialiserad innebörd. I vardagligt 
språk var vansinne en av flera synonyma benämningar på sinnessjuk
dom och Engström använde ordet på det sättet bland annat i ut
trycket »i h ög grad vansinnig, utan allt medvetande och förnuft».10 

I allmänhet avsåg dock Engström med vansinne ett tillstånd av för
vända eller falska föreställningar eller fixering vid vissa idéer. Den 
specialiserade innebörden av denna term var således ett samman
fattande namn på sinnesrubbning och fixerad vansinnighet. 

Engströms sjukdomslära och sjukdomssystem uppvisar oklarheter 
och vagheter. Det var dock det första försöket i Sverige att ge en sam
lad bild av sinnessjukdomarnas indelning och karaktär baserad på 
kliniska iakttagelser. Därmed är Engströms sjukdomslära även det 
första försöket att formulera en vetenskaplig psykiatri. De olika 
sjukdomstyperna i Engströms indelningssystem skall i det följande 
presenteras med hjälp av de anteckningar han förde i sina journaler. 
Då journalmaterialet är mycket omfattande har i första hand tre 
treårsperioder studerats, i början 1828-30, i mitten 1835-37 och i 
slutet 1842-44 av Engströms verksamhetstid. De sjukdomsbeteck-
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Tabell 4. Sjukdomsbeteckningar i sjukjournalerna 1828-30, 1835-37 och 1842-
44. 

Antal 
anteck-

1828-30 ningar 

Antal 
an teck-

1835-37 ningar 

Antal 
anteck-

1842-44 ningar 

Fånighet 57 Allmän förvirring 23 Allmän förvirring 39 
Epilepsi 19 Fånighet 21 Fånighet 21 
Unstätter Wahnhsinn 15 Slöhet 19 Slöhet 20 
Blödsinniger Wahn 12 Melankoli 12 Melankoli 12 
sinn 

Periodisk mani 8 Förvirring 10 Epilepsi 8 
Fatuitas 8 Epilepsi 9 Fix vansinne 8 
Mani 6 Unst. Wahnsinn 7 F örvirring 4 
Stupiditas 5 Melanch. anomalia 6 Mani 3 
Imbecillitas 5 Ecstasis paranoia 6 Abulia 3 
Moria 5 Paranoia anomalia 5 Melanch. anomalia 2 
Narrheit 3 Fatuitas 5 Förryckthet 2 
Melankoli 3 Blödsinniger Wahn

sinn 
3 Fixa idéer 1 

Nymfomani 3 Imbecillitas 3 Ecnoia ecstatica 1 
Manicula 3 Monomani 3 Per. mani 1 
Wahnsinn 3 Mani 3 Imbecillitas 1 
Nervsvag 2 Vildhet 3 Moria 1 
Periodiskt vansinne 2 Periodisk förvirring 3 
Idiotismus 2 Paranoia catholica 2 
Fixer Wahnsinn 2 Abulia 2 
Amentia 2 Fix melank. vansinne 1 
Unstättiger lustiger 2 Melanch. furens 1 
Wahnsinn 

Melanch. Wahnsinn 2 Melanch. vansinne 1 
Demonomani 1 Melanch. religiosa 1 
Unstätter per. Wahn 1 Albernheit 1 
sinn 

Unstätter melanch. 1 Allmän tumultuarisk 1 
Wahnsinn förvirring 

Automatischer 1 Fix vansinne 1 
Wahnsinn 

Per. sinnesrubbning 1 Fixa idéer 1 
Paranoia 1 Partiellt vansinne 1 
Unstätter Blödsinn 1 Allmän slöhet 1 
Religionssvärmeri 1 Ecstasis catholica 1 
Tris te mania 1 Ecstasis maniaco 1 
Ålderdomsbräck 8 Paranoia anomalia 1 
lighet maniaco 

Kroppsligt handikapp 8 Paranoia anomalia 1 
eller sjukdom catholica 

Delirum tremens 1 

Källa: ÖA, FIIc:l-5. 
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ningar Engström använde redovisas i Tabell 4. Många av dessa är 
synonymer och många användes bara vid enstaka tillfällen och det 
har i flera fall inte varit möjligt att utifrån journalanteckningarna 
precisera termernas innebörd och plats i Engströms sjukdomssystem. 

Fånighet 

Vi börjar med den grupp av sinnessjukdomar som Engström inramade 
med benämningen fånighet. Det var förhållandevis ovanligt att en och 
samma patient angavs lida av en sjukdom inom den här kategorin och 
samtidigt av en sjukdom från någon av de andra huvudtyperna.11 

Fånighet är med andra ord en ganska väl avgränsad sjukdomstyp. 
Engström fann dock att fånigheten ibland var förenad med epilepsi 
och i några fall menade han att fåniga patienter även led av mani.1 ^ 
Epilepsi kunde, enligt Engström, vara både en sjukdom jämsides 
med, men även en orsak till fånighet.13 

Benämningen fånighet var under den första av de undersökta 
perioderna mycket vanlig men minskade sedan, möjligen beroende på 
att den alltmer ersattes av slöhet. Fånighet användes som en allmän, 
övergripande beteckning och Engström skrev vanligen mycket kort
fattade journalanteckningar om intagna med denna sjukdomsbe
nämning. Han beskrev ofta inte alls sjukdomens karaktär utan angav 
endast graden av fånighet hos den sjuke. 

Engström angav vid ett tillfälle 1835 att slöheten var ett tillstånd 
där själsförmögenheterna var svaga och ofullständiga. Den sjuke för
mådde inte med sina begrepp fånga annat än de vanligaste föremålen 
och även då var kunskapen ofullkomlig, dunkel och inskränkt.14 Vid 
ett annat tillfälle såg han slöhet som ett förstadium till fånighet.15 

Under den sista av de undersökta perioderna använde Engström dock 
slöhet som en synonym till fånighet.16 

De olika graderna av fånighet beskrev Engström med termerna 
Idiotismus, Fatuitas och Imbecillitas. Idiotismus betecknade den 
djupaste graden av fånighet. Pigan Carin Måhlberg fick denna sjuk
domsbeteckning och beskrevs som »i hög grad vansinnig, utan allt 
medvetande och förnuft». Hennes anletsdrag röjer, skrev Engström, 
en betydlig själsslöhet och hon påverkas föga eller inte alls av sin 1 7 .  omgivning. I journalanteckningarna använde Engström även ter
men Stupiditas för att beteckna en höggradig fånighet. Stupiditas 
och Idiotismus förefaller att ha varit synonyma i Engströms ter-

i o 

minologi. 
Engström skrev Fatuitas i journalen när han ansåg att patienten 

led av lindrigare form av fånighet. Den sjuke är mindre vetande och 
har förslöade kropps- och själsförmögenheter, skrev han vid ett till
fälle.19 Och drängen Johannes Pettersson ansåg Engström lida av 
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Fatuitas, eftersom han sällan talade utan endast sakta vandrade fram 
och åter och i utseende, tal och åtbörder röjde en betydande psykisk 
slöhet.20 

De beskrivningar Engström gav av patienter som han ansåg lida av 
Fatuitas innehåller två särskilt intressanta inslag. Sjukdomen kunde 
för det första, menade Engström, gälla förmågan till begreppsbild
ning, så att endast mycket vanliga föremål eller förhållanden kunde 
förstås av den sjuke.21 För det andra så menade Engström att de 
sjukas tillstånd utmärktes av brist på energi. Drängen Jonas Ericsson 
led, enligt Engström av »ett tydligt fånighetstillstånd eller tillst. af 
slöhet (bristande energi) uti alla själens functioner».22 Och om en 
annan patient skrev han att man kan iaktta en »viss slöhet eller brist 
på energi i patientens själsförmögenheter».23 

När Engström talade om Imbecillitas avsåg han en lindrig form av 
fånighet eller slöhet, en svaghet i förståndet som inte var förknippad 
med någon egentlig sinnesrubbning.24 I sjukdomsförteckningen från 
1837 angav Engström att Amentia och Blödsinn var synonymer till 
fånighet, men i journalerna användes dessa termer snarare för att 
beteckna tillstånd där fånighet och slöhet förenades med förvirring, 
bullersamhet och häftighet.25 

Den grupp av patienter som Engström ansåg lida av någon form av 
fånighet beskrevs i journalanteckningarna på ett likformigt sätt. De 
utmärktes av stillsamhet, slöhet och bristande energi. Det förhållan
det att relativt få av de som betecknades som fåniga även ansågs lida 
av någon annan sinnessjukdom antyder att Engström i praktiken in
fört en distinktion mellan sinnessjukdom och vad som senare skulle 
kallas sinnesslöhet. Denna distinktion fick stor betydelse under 1800-
talets senare hälft då sinnesslöhet en uppfattades som följden av en 
hämmad utveckling och de sinnesslöa institutionellt skildes från de 

o r-
sinnessjuka. 

Skiljelinjen mellan fånighet och andra sjukdomstyper låg hos Eng
ström inte, som man kanske skulle kunna vänta, i frågan om sjuk
domen var medfödd eller inte. Det finns inte heller i journalanteck
ningarna något samband mellan fånighet och obotlighet. Flera patien
ter som Engström ansåg vara fåniga behandlades på Kurhospitalet 
vilket ej skedde med dem som bedömdes vara obotliga. Det var 
istället stillsamheten och bristen på energi som skilde de fåniga från 
de andra patienterna, bland vilka oro och våldsamhet var mer fram
trädande drag. 

Mani 

Den andra huvudtypen av sinnessjukdomar kallade Engström i sina 
sjukdomsscheman för ursinnighet eller raseri. I journalerna använde 
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han dock vanligen benämningen mani om dessa sjukdomstillstånd. 
Engström beskrev manin som anfall av häftighet och våldsamhet 

omväxlande med mer lugna perioder. Anfallen kunde vara milda med 
ett oroligt pratande och en förvirrad blick men även våldsamma med 
skrik, slag och larmande.27 Det förekom även att manin beskrevs 
som ett »verkligt raseri».28 Engström menade att anfallen bottnade i 
ett oemotståndligt begär att rasa och i att en inneboende kraft tagit 
överhanden hos patienten.29 Han tänkte sig att manin kunde upp
komma på grund av en försummad uppfostran som givit människans 

o A 

passioner fritt utlopp. Det maniska sjukdomstillståndet yttrar sig 
ofta i orimliga och överdrivna handlingar, menade Engström. Torpa
ren Sven Johansson ansågs av Engström lida av mani och hans sjuk
dom yttrade sig i spekulationsaffärer med gårdar och resor hit och 
dit.31 Benjamin Rush hade även han uppfattat orimliga husaffärer 
som tecken på ett maniskt sinnestillstånd, så Engström var inte en-

o  n  

sam om detta. Pigan Anna Persdotter fann Engström lida av lind
rig mani och även här tycks det ha varit det överdrivna och exal
terade i hennes handlande som gav anledning till sjukdomsbeteck
ningen. Engström beskrev inte själv hennes sjukdomstillstånd utan 
anförde ett intyg från en annan läkare som haft kontakt med henne. 
Denne menade att olycklig kärlek fört med sig att hon vandrade från 
by till by, och »så snart hon såg en karl brukade hon flera gånger 
sucka ganska häftigt, klappa med händerna och skratta hemskt, men 
föll efter några minuters förlopp i en häftig gråt, och suckar öfver 
sin olyckliga belägenhet».33 

När det gällde tillstånd där manin framträdde omväxlande med 
sinnesförvirring, Ecstasio maniaco som Engström skrev i journalen, 
så användes denna beteckning bara en gång och det är svårt att dra 
några slutsatser om dess närmare innebörd. Den aktuelle patienten, 
bonden Sven Larsson, beskrevs som häftig och ombytlig till lynnet, 
oredig och stormande, våldsam och skrikande.34 Heinroth menade 
att de som led av denna sjukdom utmärktes av häftighet och vildhet 
och att de rev sönder och förstörde allt omkring sig.35 

Nymfomanin var, enligt Engström, en form av mani, som fick sin 
karaktär av kättjan. Han beskrev dock detta sjukdomstillstånd utför
ligt endast vid ett tillfälle. Denna patient var bullersam och ursinnig 
och hon sprang omkring under skratt, stoj och galna åtbörder, skrev 
Engström. Hon yttrade inte en redig tanke och hon drevs av en häftig 
kättja. Anletsdragen var förvirrade, blicken vild och djuriskt trånande 
och när raserianfallen kom var hon mycket våldsam och tvångsmedel 
måste användas.36 

I sjukdomsförteckningen från 1833 angav Engström att manin 
kunde förenas med slöhet, Paranoia anomalia maniaca. Han avsåg 
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med detta i anslutning till Heinroth som lanserat sjukdomsbenäm
ningen, ett tillstånd där raseriet avlöstes av perioder av fånighet.37 

Ursinnigheten eller manin är till skillnad från fånigheten inte 
någon väl avgränsad sjukdomskategori hos Engström, vilket gör den 
svårbestämbar. Flertalet patienter som ansågs lida av mani beskrevs 
även med sjukdomsbeteckningar från någon av de andra huvudtyper
na. Det mest framträdande draget i Engströms beskrivningar av 
maniska tillstånd är att han framställer anfallen som sprungna ur ett 
oemotståndligt behov av att rasa. 

Sinnesrubbning 

I förteckningen från 1832 intog sjukdomsbeteckningen sinnesrubb
ning en viktig plats, som namn på den tredje typen av sinnessjuk
domar. Redan i rubriken angav Engström vad han menade med detta 
begrepp. Sinnesrubbning vax ett tillstånd med »förvända eller falska 
begrepp och föreställningar, med eller utan uppjagad fantasi». Eng
ström använde termen förvirring som synonym till sinnesrubbning 
och i förteckningen från 1838 fick hela denna grupp av sjukdomar 
benämningen allmän förvirring. I övrigt låg den viktigaste skillnaden 
mellan de tre sjukdomsförteckningarna på den här punkten i att 
melankoli från 1833 bildade en egen huvudkategori och inte var 
underordnad sinnesrubbning eller förvirring. Engströms syn på 
melankolin presenteras därför i ett särskilt avsnitt. 

Sinnesrubbning var för Engström en samlingsbenämning på sjuk
domstillstånd som på ett eller annat sätt rörde oro eller förvirring i 
begrepps- och föreställningsförmågan. Flera begrepp från den utländ
ska litteraturen, Wahnsinn, Manicula, Tristemania, Ecstasis et para
noia, angav Engström som synonymer till sinnesrubbning. 

Den första underavdelningen till sinnesrubbning i 1832 års för
teckning var »Tumultuarisk, vexlande förvirring, utan några bestäm
da, öfvervägande, eller fixa idéer» och Engström angav Verings 
Unstätter Wahnsinn som en parallell beteckning och 1838 även Hein
roths Ecstasis. I journalerna används Unstätter Wahnsinn, allmän 
förvirring, periodisk vansinnighet och periodisk sinnesrubbning på 
ett sådant sätt att de förefaller att vara synonyma för Engström. 8 

Sjukdomsbenämningarna periodisk förvirring och lindrig förvirring 
syftade på sjukdomstillstånd med milda eller tillfälliga yttringar av 

o q 

sinnesrubbning. Den tumultuariska, växlande förvirringen var för 
Engström en ganska väl avgränsad sjukdomstyp. Det var förhållande
vis ovanligt att någon som ansågs lida av de här nämnda sjukdomarna 
även beskrevs med ett sjukdomsnamn från någon annan kategori. 

Ett genomgående drag i Engströms beskrivning av de patienter som 
ansågs lida av allmän förvirring eller Unstätter Wahnsinn var att han 
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menade att patienterna mer eller minder levde i en fantasivärld eller 
att de sjuka hade en uppjagad fantasi. Hustrun Kj ers tin Andersdotter 
levde, enligt Engström, i stor utsträckning i en fantasivärld. Hon 
flydde det närvarande och blandade samman det verkliga och det 
drömda. Hon var vissa korta perioder klarare, men hade aldrig ett 
»fullkomligen ogrumladt, medvetande», utan kastade sig från ett 
ämne till ett annat utan sammanhang. Hon var inte våldsam eller 
obändig och i allmänhet glad och munter, skrev Engström som 
menade att hon led av allmän förvirring eller Unstätter Wahnsinn.40 

En 45-årig bonde som utan reda och sammanhang, oupphörligt 
pratade om djävlar och helvete led enligt Engström, av Unstätter 
Wahnsinn. »Hans uppjagade, otyglade fantasi framställde rastlöst de 
löjligaste bilder och föreställningar, och patienten fortfor med sitt 
galna prat», skrev Engström och framhöll att patientens föreställ
ningar om de underjordiska makterna alltid var oriktiga och förvän
da. 1 

Ibland betonade Engström att sjukdomen karaktäriserades av fel 
i den logiska förmågan. Både premisser och slutsatser är skeva och 
förvridna skrev han om en 36-årig kvinnas föreställningsvärld.4^ 
Han kunde även hävda att sinnesrubbningen bestod i att inbillningen 
hade tagit överhanden över förnuftet eller i att förhållandet mellan 
själsförmögenheterna hade störts.43 I det sist nämnda fallet var dock 
sjukdomsbeteckningen något oklar, nämligen Unstätter (lustiger) 
Wahnsinn, Narrhüte. 

Det förekom även att Engströms sjukdomsbeteckningar mer 
syftade på de upplysningar han erhållit om patientens tidigare till
stånd än på vad han själv kunde iaktta. Det 26-åriga pigan Carolina 
Ericsdotter hade enligt ett läkarbetyg ramlat på huvudet mot loggol
vet från en fyra alnar hög höskulle och därvid drabbats av yrsel som 
sedan utvecklades till fullständig vansinnighet. Engström kunde dock 
inte finna några tecken på sinnesrubbning, utan fann henne stilla 
och ordentlig och förmögen att ge svar på alla frågor. Men han an
tecknade trots dessa iakttagelser att hon led av allmän förvirring och 
Unstätter Wahnsinn.44 Detsamma gällde några fall av periodisk för
virring som Engström beskrev utifrån pastorsämbetenas skrivelser. 
Högmod, religionssvärmeri och brännvinsdrickande ansåg en av 
prästerna vara tecken på sjukdom, medan Engström vid intagningen 
på hospitalet inte fann något anmärkningsvärt.45 Det förhållandet 
att läkaren inte själv bestämde om intagningen på hospitalet satte här 
sin prägel på anteckningarna. 

Den bild av den tumultuariska, växlande förvirringen som Eng
ströms journalanteckningar ger är en bild av människor där fantasin 
tagit överhanden över förnuftet och där en drömd upplevelse fått 
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ersätta eller tränga undan verkligheten. Förhållandet mellan själs-
förmögenheterna är rubbat, balansen mellan förnuft och fantasi 
upprätthålls inte och inbillningskraften har blivit för stark. 

Sinnesrubbningens andra underavdelning benämnde Engström 
1832 »sinnesrubbning med utmärktare benägenhet för gladare före
ställningar, i synnerhet om eget värde (Moria; Lustiger Wahnsinn, 
Vering)». Från 1833 räknade Engström Moria som en form av fixerad 
vansinnighet och i förteckningen från 1838 fanns den glada för
virringen, Lustiger Wahnsinn, inte alls med. 

Journalanteckningarna ger få upplysningar om denna typ av sjuk
domar. Förhållandet mellan själsfunktionerna var stört och sjuk
domen tog sig uttryck i löjliga upptåg, springande hit och dit, oupp
hörligt pratande, sjungande, gråtande och skrikande, ansåg Eng
ström.46 Hustrun Maja Olofsdotter ansågs lida av denna sjukdom och 
hon hade sänts till hospitalet efter att plötsligt ha börjat dansa på 
gatan med sin piga och sedemera visat en passion för en dräng på 
orten.47 

I förteckningen från 1838 angav Engström att Moria och Narrheit 
betecknade samma sjukdomstillstånd och 1830 hade han i en jour
nalanteckning använt Narrheit på detta sätt. Det var Lisa Anders-
dotter som Engström menade hade drabbats av Narrheit och Un-
stätter (lustiger) Wahnsinn och hon beskrevs som glad och livlig, 
men med förvända föreställningar. Hon pratade och sjöng om nätter
na istället för att sova och hon gjorde grimaser och plirade med 
ögonen men annars uttryckte hennes anletsdrag ej någon själsrubb
ning, lät Engström meddela.48 Det är möjligt att Engström på denna 
punkt påverkats av Heinroth som använde Narrheit och Moria som 
synonyma begrepp för att beteckna en förvänd föreställning om den 
egna personligheten, som yttrade sig i ett löjligt beteende.49 

Ett belysande exempel på fixa idéer av gladare natur kan vi finna i 
Engströms anteckningar om tullinspektorn och friherren Gotthard 
Theodore Pfeiff som 1843 togs in på hospitalet. Engström menade 
att han led av Moria och fix vansinnighet, som yttrade sig i att han 
trodde sig ha fått ett stort arv. Bakgrunden förefaller att ha varit 
grusade förhoppningar om befordran inom tullverket, vilket omöj
liggjorde en förbättring av hans ekonomiska ställning.50 

I en anteckning använde Engström sjukdombenämningen Narr
heit et amentia och avsåg med detta ett tillstånd där fixa idéer av 
gladare natur förenades med fånighet. Det var den 17-åriga Maria 
Andersdotter som Engström menade var totalt sinnesrubbad och 
förvirrad. Hon var ibland glad och pratade om att hon var drott
ning eller prinsessa, men ibland var hon häftig, oregerlig och berövad 
allt medvetande.51 
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Detta exempel för oss över till den fjärde typen av sinnesrubb
ning i 1832 års sjukdomsförteckning. »Förvirring i förening med 
slöhet; hotande öfvergång till fånighet (Blödsinniger Wahnsinn, 
Vering; Paranoia anaomalia, Heinroth), skrev Engström och året 
därpå menade han att detta sjukdomstillstånd utmärktes av »svaga, 
inenergetiska, men häftiga yttringar». 

Den här sjukdomstypen har närmast karaktär av en mellanform 
mellan förvirring och fånighet i Engströms schema. Journalanteck
ningarna ger få upplysningar, men det framgår att Engström kunde 
tänka sig att slöhet och förvirring kunde stå i ett orsaksförhållande 
till varandra. Slöheten ligger till grund för förvirringen, skrev han om 
clarinettblåsaren Petter Petterson men i ett annat sammanhang 
hävdade han att slöheten var en konsekvens av eller ett uttryck för 
förvirringen.5 2 

Det vaga och oklara i denna sjukdomskategori understryks av att 
Engström i en anteckning från 1837 beskrev änkan Johanna Granat 
på ett likartat sätt som de patienter som ansågs lida av förvirring med 
slöhet. »Slöhet och deraf härrörande förvirring utgöra grunddragen i 
patientens psych, lidande», skrev Engström, men sjukdomsnamnet 
var i detta fall vildhet. Det enda tecknet på vildhet i vardaglig be
märkelse var hennes larmande prat, om man inte skall räkna det 
stora begäret efter snus som en slags vildhet.53 

Engström använde ibland sjukdomsbeteckningar som hade med 
sinnesrubbning och förvirring att göra, men som inte passar in i 
någon av de underavdelningar som här presenterats. Ett särskilt pro
blem utgör det förhållandet att han vid mitten av 1830-talet använde 
flera termer som han hade hämtat från Heinroth. Ecstasis catholica 
var för Heinroth ett sjukdomstillstånd där patienten i huvudsak levde 
ett drömliv men också hade perioder av vildhet. Engström använde 
denna term vid ett tillfälle och då gällde det en tidigare soldat som 
var omväxlande orolig och lugn.54 De patienter som Engström ansåg 
lida av Ecstasis paranoia gav honom inte anledning till någon detalje
rad symptombeskrivning, men de hade det gemensamt att de hade 
drabbats av en omskakande upplevelse.5 5 Heinroth menade att 
denna sjukdom satte spår både i förståndet och fantasilivet. Den 
sjukes livsverksamhet var avtrubbad och det drömda livet sönderslitet 
och stört.56 

Under några vårmånader 1830 använde Engström även Benjamin 
Rush's termer Tristemania och Manicula. Det förefaller som Eng
ström använde dessa beteckningar som synonymer till allmän för-

tk 7 virring eller sinnesrubbning. Engström övergav dock mycket snart 
Rush's terminologi. 

Sinnesrubbning och allmän förvirring är en vag och svåravgränsad 
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sjukdoms kategori i Engströms sjukdomsschema. Det mest utmärkan
de för denna typ av sjukdomar tycks dock ha varit obalansen mellan 
de själsliga förmögenheterna och särskilt fantasins och drömlivets 
dominans i den sjukes medvetande. Engströms beskrivningar av den
na sjukdomstyp har många likheter med det platonskt inspirerade 
perspektivet inom psykiatrin. 

Melankoli 

När det gäller den melankoliska sinnessjukdomen kan vi iaktta en 
förskjutning i Engströms uppfattning. Enligt 1832 års sjukdomsför
teckning ansåg han att melankolin var en form av sinnesrubbning. 
Året därpå uppfattade Engström melankolin som en särskild sjuk
domstyp som han delade in i inte mindre än fem olika underavdel
ningar. Den indelning av melankolin som gjordes 1833 kvarstod i 
1838 års förteckning, med undantag för att demonomanin inte längre 
fanns med. 

Melankolin är en sjukdomstyp i Engströms system som är svår att 
avgränsa och bestämma. De patienter som Engström ansåg lida av 
melankoli fann han ofta anledning att beskriva även med andra sjuk
domsnamn, som t ex slöhet, fixerad vansinnighet och mani. Det 
förhållandet att melankolin 1832 sågs som en form av sinnesrubbning 
kan vi se spår av även senare. Det var nämligen vanligt att melankoli 
och allmän förvirring skrevs parallellt om en och samma patient. 
Det gemensamma för alla som beskrevs som melankoliska var deras 
dysterhet, nedslagenhet, slutenhet och svårmodighet, men ibland 
kunde även vissa orostillstånd förekomma. 

Ett framträdande drag i Engströms anteckningar om dessa patien
ter var den vikt han lade vid om de sjuka kunde redogöra för orsaken 
till sin dysterhet. Prästen A.G. Hagman förklarade, enligt Engström, 
sitt tillstånd med att han var förföljd och illa behandlad av sina för
män och att han aldrig haft någon kallelse till det prästerliga yrket, 
medan mjölnaren Anders Kjellberg menade att hans svårmod berodde 
på »oekonomiska omständigheter af oangenäm natur».58 Hustrun 
Maria Jonsdotter led av svårmod och hon beklagade och jämrade sig 
och blickade misstänksamt och skyggt omkring sig som om hon 
fruktade någon fara, men hon kunde likväl inte uppge något skäl 
till sitt svårmod eller sin fruktan, noterade Engström. 

I vissa fall tycks Engström med melankoli endast ha avsett att 
patienten kände sig olycklig. Hustrun Anna Maja Nilsdotter var 
enligt Engström orolig och hon skrek och jämrade sig då en svamp-
liknande utväxt i underlivet gav henne svåra plågor. Det enda i 
hennes tillstånd som liknade vad Engström annars avsåg med melan
koli var att hon var olycklig över sin belägenhet.60 
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De specificerade underavdelningarna till den melankoliska van
sinnigheten som Engström angav i de båda senare sjukdomsförteck
ningarna kan inte närmare förklaras med hjälp av journalanteck
ningarna, då mycket få patienter ansågs lida av dessa sjukdomar. Eng
ströms uppdelning av melankolin i flera underavdelningar kan därför 
knappast vara grundad på hans egna iakttagelser av hospitalets patien
ter. 

Fixerad vansinnighet 

Den sista sjukdomstypen i 1832 års förteckning kallade Engström 
fixerad vansinnighet med underavdelningarna religiös vansinnighet, 
demonomani och åtskilliga andra fixa idéer. Demonomanin räknades 
1833 som en form av melankoli och fanns inte alls med i 1838 års 
förteckning. Engström har även i den sista sjukdomsförteckningen 
strukit den religiösa vansinnigheten. 

Enligt anteckningarna i journalböckerna menade Engström att 
fixerad vansinnighet var förhanden framförallt när de sjuka trodde sig 
leva ett bättre liv än de i själva verket gjorde. Betjänten Carl Johan 
Sjöström som menade sig äga en nedgrävd skatt vid Riga och prästen 
Olof Wilhelm Broman som felaktigt hävdade att han var utnämnd till 
hovpredikant och därför hade fått siden till en kappa, led enligt Eng
ström av denna sjukdom.61 Andra exempel var löjtnanten Lundberg 
som envist hävdade att han var adelsman och hette Lundenstjerna 
och bonden Johannes Andersson som ansåg sig vara rik och ville göra 
affärer med alla.62 De fixa idéerna kunde dock ha en helt annan 
karaktär, t ex övertygelsen att onda människor kunde framkalla 
sjukdomar.63 

När den sjuke kände sig hotad av sina egna föreställningar menade 
Engström att de led av paranoia eller paranoia catholica, termer som 
han hämtat från Heinroth. Den avsatte prästen Ekander led, enligt 
Engström, av paranoia och hans sjukdom bestod i att han hörde rös
ter och såg människor som inte fanns och ansåg sig vara föremål för 
hat och förföljelse.64 Arbetskarlen Johan Söderling trodde att han 
hade två liv i sin mage, att hans själ blivit utbytt mot någon annans 
och att han blivit oförsvarligen inspärrad i Carlskrona och detta upp
fattade Engström som tecken på att han led av Paranoia catholica.65 

Det framgår av Engströms journalanteckningar att ganska många 
av patienterna grubblade i religiösa ämnen, men endast i några få fall 
ansåg han att religiös vansinnighet förelåg. Bonden Nils Andersson 
ansågs lida av religionssvärmeri, vilket yttrade sig i ett exalterat och 
rubbat själstillstånd, med överspända och falska föreställningar 
rörande översinnliga och religiösa ämnen.66 Och Melancholia reli
giosa var den sjukdom som Engström tillskrev drängen Anders 
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Månsson, som vandrade ensam i skogen och misströstade om nåden 
sedan han inlåtit sig på kortspel en söndag efter det att han tagit 
nattvarden.6 7 

Sjukdomsbeteckningen demonomani förekom bara en gång under 
de undersökta tidsperioderna. Det var den 53-åriga Brita Getterstedt 
som enligt Engströms anteckningar led av melankoli och demono
mani. Hennes vansinnighet yttrade sig på det sättet att hon nästan 
oupphörligt skrek och ropade och sade sig vara olycklig både för 
detta och det kommande livet. Hon ansåg sig nämligen besatt av den 
onde anden, som hon kunde känna i hela sin kropp. Hennes lidande 
var så stort att hon enträget anropade döden och hon bad att man 
skulle befria henne genom att hugga av huvudet eller sy in henne i en 
säck och kasta henne i sjön.68 

I förteckningen från 1838 införde Engström sjukdomsformen »fix 
vansinnighet i förening med mani och allmän förvirring» och han an
gav att Heinroths Ecnoia catholica skulle beteckna samma sjukdoms
tillstånd. I journalmaterialet förekommer dock endast Ecnoia ecsta-
tica. Denna sjukdom menade Heinroth utmärktes av att förvända 
begrepp och falska föreställningar applicerats på en drömvärld.69 Det 
var en ung studerande som Engström ansåg lida av denna sjukdom 
och denne hade drabbats av sinnessjukdom, sedan han lurats att tro 
sig vara frimurare och därmed ha rätt till understöd.70 

Den fixerade vansinnigheten var, enligt Engström, således just 
vad benämningen antyder. Den sjuke hade låtit en idé eller föreställ
ning om sig själv eller sin situation helt ta överhanden över verklig
heten och det balanserade förnuftet.71 

Terminologi och sjukdomsindelning 

Engströms sätt att särskilja och dela in de olika sinnessjukdomarna 
förefaller att ha påverkats både av förebilder i den utländska littera
turen och av hans egna iakttagelser på hospitalet. Huvuddragen i 
Engströms sjukdomssystem förändrades inte under den period från 
vilken hans sjukdomsöversikter finns bevarade. Och det förefaller 
rimligt att se huvudkategorierna i detta system som uttryck för en 
energetisk uppfattning av människans psykiska liv. 

Den psykiatriska terminologin var vid den här tiden vag och oklar 
och många författare konstruerade ett eget psykiatriskt språk. Eng
ström strävade uppenbarligen efter att formulera en svensk termino
logi. Han använde flera av de uttryck som förekom i vardagsspråket, 
t ex förvirring, vansinne, fånighet och sinnesrubbning, men på ett 
mer specificerat sätt. Detta skedde genom att han angav olika grader 
av eller skilda karaktärer hos sjukdomstillstånden. Dessutom ut
nyttjade Engström ofta sjukdoms benämningar från den utländska 
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litteraturen. Det är särskilt anmärkningsvärt att han under korta 
perioder flitigt lånade termer från bland andra Rush och Heinroth 
för att sedan överge dessa. Ett sådant förfaringssätt ger ett intryck av 
att han provade sig fram till en lämplig terminologi. Under den sista 
av de studerade perioderna innehöll journalanteckningarna ett avse
värt mindre antal skilda sjukdomsbeteckningar och anteckningarna 
var avsevärt mer kortfattade. Han nöjde sig i stor utsträckning med 
att endast ange sjukdomens huvudkaraktär och flertalet av de termer 
som han hämtat från den utländska litteraturen hade övergivits. 

Det är möjligt att detta skall tolkas som ett missnöje från Eng
ströms sida med den komplicerade terminologin och sjukdomsindel
ningen som vissa läroboksförfattare förespråkade. Men det är även 
möjligt att den nedbantade journalföringen var en följd av Engströms 
sjuklighet och bekymmersamma liv under 1840-talet. 

Engström formulerade således aldrig något färdigt system över 
sinnessjukdomarna. Men han strävade efter att utarbeta en svensk 
psykiatrisk terminologi och ett sätt att dela in de olika sjukdoms
tillstånden, även om han under de senare åren av sin verksamhet 
tycks ha misströstat om möjligheten att lyckas. 
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Kap. 10 ENGSTRÖMS SYN PÅ SINNESSJUKDOMARNAS 
ORSAKER 

Engström noterade i allmänhet i journalböckernas marginal vad han 
ansåg hade orsakat sinnessjukdomens uppkomst och utbrott. I redo
visningarna för verksamheten vid hospitalet presenterade han sedan 
sammanställningar över dessa orsaker. Det förekom även att Eng
ström förde resonemang om sjukdomens orsaker i journaltexten, men 
det var då vanligen fråga om referat av och kommentarer till de upp
lysningar som lämnats av hemförsamlingens pastor eller patientens 
tidigare läkare. 

Det sätt på vilket Engström presenterade sinnessjukdomarnas 
orsaker i sina tabeller 1832 och 1838 framgår av bilaga 5 och 6.1 

Enligt 1832 års förteckning lade Engström stor vikt vid om sinnes
sjukdomen var medfödd eller inte. I den senare förteckningen 
grupperade Engström istället sjukdomsorsakerna efter om de hade en 
fysisk eller en psykisk karaktär. Denna förändring kan möjligen 
hänga samman med den stora betydelse som konflikten mellan ett 
somatiskt och ett psykiskt perspektiv hade i samtidens psykiatriska 
debatt. Engström kan ha påverkats av diskussionen så att han upp
fattade skillnaden mellan de fysiska och psykiska inslagen i det 
mänskliga livet som avgörande för beskrivningen av människans 
själstillstånd. Det i övrigt mest anmärkningsvärda med denna orsaks
förteckning är det förhållandet att vitt skilda omständigheter, enligt 
Engström, kunde framkalla sinnessjukdomarna. Engströms anteck
ningar av sjukdomsorsaker i sjukjournalerna förstärker intrycket av 
att han menade att en lång rad förhållanden i människornas liv 
orsakade sinnessjukdomarna (Tabell 5).2 

Under de studerade perioderna togs 349 patienter in på hospita
let men för 125 av dessa antecknades inte någon orsak eller angavs 
att orsaken till sjukdomen var okänd. För de återstående 224 patien
terna gjorde Engström 280 anteckningar vilket betyder att han i 
några fall angav mer än en orsak. I nära 20 procent av dessa anteck
ningar angav Engström att sjukdomen var ärftlig eller medfödd. Lika 
många anteckningar gällde en somatisk bakgrund till sinnessjuk
domarna (kategori 3-5). När det gäller de somatiska orsakerna bör 
det noteras att Engström i ganska många fall ansåg att epilepsi hade 
framkallat sinnessjukdomen. Det förhållandet att Engström menade 
att mjölkkastning, menstruationsrubbningar, förkylning och hämmad 
fotsvett kunde framkalla sinnessjukdomarna antyder att ett humoral-
patologiskt synsätt ännu hade en viss aktualitet. 
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Tabell 5. Engströms beskrivning av sinnessjukdomarnas orsaker för patienter 
intagna under perioderna 1828-30, 1835-37 och 1842-44 

1. Orsaken ej angiven 
Ingen anteckning 57 
Orsaken okänd 68 

2. Medfödd el. ärftlig sj. 
Medfödd vansinnighet 28 
Ärftligt anlag 26 

3. Somatisk sjukdom 
Nervslag 2 
Slaganfall 7 
Nervfeber 3 
Epilepsi 18 
Drag sju ka 1 
Allmän svaghet 1 
Lidande i underlivet 1 

4. Organiska skador 
Slag i huvudet 6 
Organiskt fel 1 
Missbildning 1 
Yttre våld 1 

5. Andra somatiska förhållanden 
Mjölkkastning 6 
Anomalier i menstruation 1 
Förkylning 1 
Hämmad fotsvett 1 

6. Samband med barnafödande 
Svår barnsäng 2 
Barnsängskrämpor 1 
Missfall 1 

7. Samband med sexualitet 
Liderlighet 2 
O nani 1 
Uppjagad könsdrift 1 
Omåttlighet i könsdriftens 
tillfredsställande 1 

8. Samband med livssätt 
Fylleri och brännvinssupande 20 
Utsvävningar 6 
Nattvaka 2 

9. Sociala och ekonomiska 
förhållanden 

Husliga misshälligheter och 
bekymmer 17 
Vanvårdad uppfostran 7 
Ekonomiska bekymiper och 
fattigdom 6 
Felslagna förhoppningar 2 
Påtvingat giftermål 1 
Misshandlad av föräldrarna 1 

10. Psykiska förhållanden 
Olycklig kärlek 25 
Bekymmer 19 
Sorg 13 
Religionsgrubbel och religions
svärmeri 13 
Förskräckelse 8 
Ånger 5 
Svartsjuka 5 
Förargelse 3 
Fruktan 3 
Samvetsförebråelse 3 
Oro 2 
Grämelse 1 
Högmod 1 
Ånger över havandeskap 1 
Själsansträngning vid studier 1 
Förebråelse över misshushå llning 

Källa: öA, File :l-5. 
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De sjukas livssätt hade i 20 procent av fallen, enligt Engströms 
anteckningar, framkallat sinnessjukdomarna (kategori 8-9). Husliga 
misshälligheter, fylleri, vanvårdad uppfostran och fattigdom ansågs 
kunna orsaka sjukdomarna. Det är illustrativt för Engströms synsätt 
att sexuallivet i förhållandevis få fall tillskrevs någon betydelse för 
sinnessjukdomarnas uppkomst, medan känslor som är förbundna 
med mänskliga relationer ansågs ha avsevärt större betydelse. Starka 
känslor och andra psykiska förhållanden var enligt Engströms orsaks
anteckningar den vanligaste bakgrunden till sinnessjukdomarnas upp
komst. Nära 40 procent av anteckningarna gällde psykiska förhållan
den och i flertalet fall var det fråga om intensiva känslor eller passio
ner. 

De psykiatriska författare som Engström studerade hade, som vi 
sett, diskuterat om det var somatiska eller psykiska omständigheter 
som framkallade sinnessjukdomarna. Engström tog inte ställning till 
denna fråga, men det är uppenbart att han ansåg att starka känslor 
och intensiva passioner hade den största betydelsen för dessa sjuk
domar. Han var således mer förankrad i det platonskt inspirerade 
psykiatriska perspektivet än i det mer naturvetenskapligt orienterade. 

Engströms anteckningar om sinnessjukdomarnas orsaker kan även 
användas för att ge oss en bild av hur han uppfattade dessa sjuk
domars karaktär i allmänhet. Vi har sett att Engström menade att 
vitt skilda händelser och förhållanden kunde framkalla sinnessjuk
domarna och vi kan därför ställa frågan hur den människa skulle 
leva som enligt Engströms synsätt troligen inte skulle behöva riskera 
att drabbas av sinnessjukdom. Genom att negera de förhållanden som 
Engström ansåg kunde framkalla sinnessjukdomarna så kan vi formu
lera en idealtyp, nämligen Engströms bild av den friska och normala 
människan. 

Den friska människan bör för Engström ha varit en människa som 
var fri från häftiga passioner, som inte led av svartsjuka eller olycklig 
kärlek och som hade levt på ett sådant sätt att hon inte hade anled
ning att känna någon ånger, grämelse eller samvetsförebråelse. Det 
var även en människa som levde utan ekonomiska bekymmer, var 
kroppsligt frisk, hade ett sexualliv inom moralens råmärken och inte 
bar på någon ärftlig belastning. Det är uppenbart att Engströms bild 
av den friska eller normala människan, den människa som inte drab
bas av vansinnighet, i stor utsträckning sammanfaller med den norm 
som angav hur man borde vara och leva i den grupp i samhället som 
Engström själv tillhörde, nämligen den bildade medelklassen.Det var 
samma omständigheter och förhållanden som framkallade sinnessjuk
dom enligt Engströms uppfattning och som fjärmade människan från 
det socialt och moraliskt önskvärda, enligt tidens synsätt. Engströms 
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sjukdomsuppfattning kan sägas ha en normativ karaktär då sinnes
sjukdomen framstår som motpolen till eller negationen av det önska
de eller ideala livet. Föreställningarna om det friska och det sinnes
sjuka är relaterade till föreställningarna om det normala och önskade 
i den grupp i samhället som formulerade dessa begrepp. Sambandet 
mellan synen på sinnessjukdom och den bildade medelklassens livs
ideal framstår särskilt tydligt när det gäller de psykiska orsakerna till 
sjukdomen. Det var de häftiga, okuvliga passionerna som i första 
hand framkallade sinnessjukdomarna och även markerade avstegen 
från de ideal av måttlighet, känslomässig kontroll och behärskning 
som präglade 1800-talets urbana medelklass.3 

En fråga av särskilt intresse är om Engström menade att det fanns 
något samband mellan sjukdomsorsak och typ av sinnessjukdom. 
Fånigheten eller slöheten kunde enligt Engström orsakas av alla de 
förhållanden som han menade hade betydelse för sinnessjukdomarnas 
uppkomst, men denna typ av sjukdom var i större utsträckning än 
övriga medfödd eller beroende av ärftliga anlag. Och i nästan samtliga 
fall där Engström ansåg att en somatisk sjukdom låg bakom sinnes
sjukdomen så var det fråga om fånighet eller slöhet. De maniska sjuk
domstillstånden orsakades enligt Engström i första hand av psykiska 
förhållanden eller av levnadssättet, medan sinnesrubbningen kunde 
ha sin bakgrund i samtliga typer av sjukdomsorsaker. Melankolin och 
de fixa idéerna vai", enligt Engström, företrädesvis beroende av starka 
känslor och andra psykiska omständigheter. De somatiska orsaks
typerna hade främst betydelse för fånighetstillstånd och förvirring, 
medan de psykiska förhållandena kunde framkalla samtliga typer av 
sinnessjukdomar, enligt Engströms anteckningar.4 

Det förekom att Engström i sina anteckningar skilde mellan förbe
redande och uppväckande orsaker till vansinnigheten. Han avsåg för
modligen med detta att sjukdomen kunde vara latent för att bryta 
fram när ytterligare någon omständighet påverkade människan. Eng
ström angav i en journalanteckning sorg och bekymmer som förbe
redande och barn sängs krämp or som uppväckande orsak.5 I ett annat 
fall hävdade han att bekymmer hade uppväckt den sjukdom som 
patienten hade ett ärftligt anlag för.6 Det var dock förhållandevis 
sällsynt att Engström angav både uppväckande och förberedande 
orsak och det är därför omöjligt att avgöra om han ansåg att vissa 
typer av orsaker huvudsakligen hade en förberedande funktion 
medan andra mer tillfällighetsvis väckte sjukdomarna till liv. 

Engströms orsaksbeskrivningar utgick ofta från de uppgifter som 
lämnats av pastor i hemförsamlingen eller någon lasarettsläkare. 
Det förekom dock att Engström var av annan åsikt än pastor och 
intygsgivande läkare. Bonden Johannes Andersson var enligt läkar
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intyget sjuk på grund av att han misströstade om sin bärgning men 
Engström hävdade att orsaken var okänd.7 Och när sockenmännen 
skrev att Maria Andersdotter blivit sjuk på grund av tvivel om sin 
värdighet vid nattvardsgången då hon glömt avgiften till vinkassan, 
men församlingens pastor angav mjölkkastning som orsak till sjuk
domen, så lät Engström den senares åsikt bli sin.8 Engström angav 
slutligen olycklig kärlek som orsak till Marie Hogesdotters förvillelse 
och brydde sig inte alls om upplysningen att hennes mor under 
havandeskapet blivit skrämd av en kringstrykande spåkvinna.9 

Det mest framträdande draget i Engströms bild av sinnessjuk
domarnas uppkomst är att han ansåg att vitt skilda omständigheter 
hade framkallat dessa sjukdomar. Ärftligt anlag och olycklig kärlek, 
slaganfall och sorg, barns ängs krämp or och rädsla, fattigdom och be
kymmer, vanvårdad uppfostran och fylleri för att nämna några exem
pel. Denna splittrade bild av sinnessjukdomarnas uppkomst tycks 
dock inte ha sin grund i en lika splittrad bild av sjukdomarnas natur, 
eftersom de olika typerna av sjukdomsorsaker, enligt Engström, kun
de framkalla olika typer av sinnessjukdomar. Vi kan istället konsta
tera att de olika orsaksförklaringarna ger en någorlunda sammanhål
len föreställning om Engströms syn på sinnessjukdomarnas natur. 
Engström tycks ha uppfattat dessa sjukdomar som en i sina huvud
drag negativ spegelbild av de sociala och moraliska normerna som 
härskade i hospitalsläkarens kulturella miljö. 

Engströms anteckningar om sinnessjukdomarnas orsaker illustrerar 
väl vad vi tidigare funnit om hans psykiatriska tankevärld. Han band 
sig inte för något bestämt psykiatriskt perspektiv, utan använde syn
sätt från flera skolbildningar och traditioner. Intresset för sambandet 
mellan kroppsliga sjukdomar och sinnessjukdomarna hänger samman 
med att psykiatrin var en del av den medicinska vetenskapen. Den 
vikt som lades vid livssättets betydelse för sinnessjukdomarna är 
tecken på den betydelse som upplysningens människouppfattning 
hade för psykiatrin. Och framhävandet av människans känslor och 
passioner illustrerar det platonskt inspirerade psykiatriska perspek
tivets inflytande under romantikens tidsålder. 
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Kap. 11 ENGSTRÖMS BEHANDLINGSMETODER 

Inledning 

De patienter som Engström ansåg vara mottagliga för behandling 
fördes till det så kallade kurhospitalet i nunneklostrets lokaler. Den 
behandling de fick och de förändringar som deras hälsotillstånd 
genomgick noterades i dagboksliknande anteckningar i en särskild 
journalserie. 

Det var långt ifrån alla patienter som fick en systematisk behand
ling och Engström var mycket angelägen om att skilja de behandlings
bara och de obotliga från varandra. När han bedömde att behand
lingen av en patient var utsiktslös så flyttades vederbörande till för-
varingshospitalet för att inte de bättre lottade kamraterna skulle på
verkas. 

De patienter som blev föremål för behandling skilda sig inte från 
dem som inte behandlades i något annat avseende än att Engström 
ansåg dem botbara. Köns- och åldersfördelningen var i stort sett 
densamma i båda grupperna, med undantag för att patienter över 60 
år aldrig fördes till kurhospitalet. De behandlingsbara och de obotliga 
var inte på något anmärkningsvärt sätt skilda åt när det gällde vilka 
sjukdomar de led av, utan samtliga huvudtyper av sjukdomar kunde 
bli föremål för behandling. Det måste särskilt noteras att även patien
ter som Engström ansåg fåniga eller slöa ibland behandlades; under 
perioden 1835-37 hade hela trettio procent av de behandlade en 
sjukdomsbeteckning av denna typ.1 Engströms uppfattning att 
många av de fåniga ändå kunde behandlas hänger förmodligen sam
man med den betydelse han ansåg att uppfostran hade för de sjukas 
tillfrisknande. 

Beskrivningen av Engströms syn på de sinnessjukas behandling är, 
trots mängden av journalanteckningar, på flera sätt problematisk. 
Det första problemet består i att Engström som regel endast noterade 
vilken behandling som gavs och inte skälen till att han valde just den
na behandling och inte en annan. Han antecknade inte heller vilken 
effekt han förväntade sig av behandlingen och inte om behandlingen 
var tänkt att förändra det specifika sjukdomssymptomet eller påver
ka hela människan. Den faktiska effekten av behandlingen framgår 
som regel endast på det sättet att Engström tillgrep en ny metod, 
vilket förmodligen innebar att den tidigare använda var resultatlös. 
Det förefaller som om Engström tillgrep olika behandlingsmetoder 
utan att ha några specifika skäl för att välja den ena framför den 
andra. Han tycks istället ha provat sig fram genom en arsenal av 
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metoder i hopp om att finna någon som verkade. Engströms kuran
teckningar ger intryck av att han bedrev en experimenterande verk
samhet och han tillgrep mycket snabbt nya metoder när de sjuka inte 
förbättrades. Detta hänger till viss del troligen samman med att den 
psykiatriska litteraturen inte gav några entydiga anvisningar om hur 
de sinnessjuka borde behandlas och att den kliniska erfarenheten av 
de föreslagna metoderna var obetydlig. Engströms verksamhet på 
kurhospitalet kan därför till viss del ses som en klinisk forskning 
kring olika behandlingsmetoder. 

Detta understryks av att läkarinstruktionen ålade Engström att 
beflita sig om att söka kartlägga sjukdomarnas inre natur och de 
somatiska förhållanden som kunde ha orsakat dem, för att därav 
kunna hämta ledning för en rationell behandling. Erfarenheten har 
nämligen visat, skrev man i instruktionen, att läkemedlen sällan med
för någon förbättring.2 

Då närmare upplysningar om Engströms egna åsikter om de olika 
behandlingsmetodernas effekt inte stått att finna,har det här antagits 
att han delade de uppfattningar som kom till uttryck i tidens medi
cinska läroböcker. Detta försvåras dock av att det inte fanns någon 
medicinsk konsensus vid denna tid och det var dessutom vanligt att 
vissa medel tillskrevs en undergörande effekt mot en rad sjukdomar. 

En andra svårighet i beskrivningen av Engströms behandlingsmeto
der ligger i det förhållandet att många av de patienter som blev före
mål för Engströms behandlingsiver även led av kroppsliga sjukdomar. 
Det är ofta omöjligt att avgöra om en behandling enbart gällde ett 
somatiskt besvär eller om den även ansågs ha psykiatrisk relevans. 
Engström antecknade ofta att stärkande medikamenter hade givits 
och detta kan ha varit i avsikt att förbättra patientens fysik, men det 
är möjligt att Engström tänkte sig att en förbättrad fysik även med
förde ett mer harmoniskt själsliv. Båda dessa perspektiv var troligen 
aktuella för honom och det går inte att dra någon klar gräns mellan 
somatisk och psykiatrisk behandling. Ett annat exempel på samma 
sak är att laxermedel, som hörde till behandlingsarsenalens standard
metoder, naturligtvis användes för att lösa förstoppningar, men det 
förefaller som om Engström även ansåg att förstoppningar och över
huvudtaget matsmältningsprocessens förlopp hade betydelse för 
människans psykiska tillstånd och dessutom att laxermedel kunde ha 
en dämpande effekt på stormande och oroliga. Det är därför omöj
ligt att avgöra om Engström ansåg att laxermedel var ett somatiskt 
eller ett psykiatriskt behandlings me del. 

En tredje svårighet gäller beskrivningen av den farmakologiska 
behandlingen. Engström använde sig i journalerna av förkortningar 
som i några fall inte har kunnat lösas upp och i ett par fall är be
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nämningarna så otydligt skrivna att de inte kunnat tydas. Flertalet 
medel (ca 70) har dock identifierats medan författaren fortfarande 
svävar i okunnighet om innebörden av ett tiotal anteckningar. De 
medel som inte har identifierats förekommer dock endast vid enstaka 
tillfällen. Beskrivningen av den farmakologiska behandlingen ger där
för troligen, trots dessa brister, en någorlunda rättvisande bild av 
Engströms behandling av de sinnessjuka. 

Det har slutligen visat sig omöjligt att ge en statistisk beskrivning 
av hur ofta de olika behandlingsformerna förekom på hospitalet. Det 
förekom att en viss typ av behandling endast gavs vid ett enstaka till
fälle till en patient, medan en annan patient fick samma behandling 
under mycket lång tid. Varje statistisk beskrivning blir under sådana 
förhållanden missvisande. Den kategorisering som här gjorts av de 
olika behandlingsformerna, särskilt när det gäller den invärtes medici
neringen, är dessutom alltför vag för att kunna bilda underlag för 
Statistik. En statistisk beskrivning av behandlingsmetoderna skulle 
ge ett sken av exakthet, medan materialet i själva verket är mycket 
vagt. Någon tabellarisk noggrannhet kan inte uppnås, men i fram
ställningen anges om en viss typ av behandling var ofta förekomman
de eller inte. 

De behandlingsmetoder som i det följande skall presenteras har 
en mycket skiftande karaktär, från reglering av det dagliga livet till 
sofistikerade medicinska försök. Det är dock karaktäristiskt för 
Engströms verksamhet vid hospitalet att de åtgärder han vidtog 
förefaller att ha syftat till att påverka eller förändra de sjuka. Någon 
gränsdragning mellan medicinsk behandling och sjukvård tycks inte 
ha varit aktuell för Engström, utan tvärtom tyder mycket på att han 
ansåg hospitalets livsmiljö vara det viktigaste behandlingsinstrumen
tet. 

Reglering av det dagliga livet — arbete, sysselsättning och frisk luft 

Vi har tidigare sett att Engström lade stor vikt vid regleringen av 
patienternas dagliga liv på hospitalet. En noggrant inrutad dygns
rytm, strikta ordningsföreskrifter och separering av olika patient
grupper, var olika sätt varmed han ville skapa ordning på hospitalet. 
Denna ordning var dels ett led i strävan att ge patienterna en ny upp
fostran, men den ansågs även vara en förutsättning för att andra 
behandlingsmetoder skulle ha avsedd verkan.En särställning bland de 
metoder som skapade ordning intogs av arbetet och Engström ägnade 
stor möda åt att bereda de intagna sysselsättning. 

I september 1828 begärde Engström att hospitalsdirektionen 
skulle köpa ull och lin, kardor och skrubbor, häcklor och spinn
rockar, så att åtminstone kvinnorna hade sysselsättning under vinter
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månaderna och anstalten kunde få nödvändigt linne förfärdigat. 
Engström ansåg att hjonen borde få viss ersättning för det arbete de 
utförde. Hospitalsdirektione.i gillade dessa förslag och började 
omedelbart med att praktiskt genomföra dem. Man gav sysslomannen 
i uppdrag att föra bok över de intagnas arbete och inrätta ett särskilt 
konto i räkenskaperna; »Hjonens arbets Conto».4 Engström hävdade 
även att lämplig belysning borde ordnas så att patienterna skulle 
kunna sysselsättas och från 1836 fanns på hospitalet både ett sär
skilt arbetsrum för kvinnorna och en förestånderska för kvinnoarbe
tena.5 

Det fanns under Engströms första år vid hospitalet inte något 
lämpligt inomhusarbete för männen utan för dem var det i första 
hand arbete i trädgården som kom ifråga. Under 1830-talet aktuali
serade dock Engström vid några tillfällen frågan om inte lokaler som 
var lämpliga för männens inomhusarbete borde iordningställas och 
från 1836 användes ett rum i övre våningen i mansavdelningen för 
snickeriarbeten.6 Hospitalet ägde vid denna tid även en del snickeri
redskap, bland annat för tillverkning av laggkärl.7 Malmöborgmästa
ren Sandahl, som besökte Vadstena 1839, stödde Engström och före
slog att särskilda arbetsverkstäder skulle anläggas. Engström ansåg 
att det var mest angeläget med snickeriverkstäder, eftersom flertalet 
intagna var av allmogehärkomst och ej var förfarna i andra hantverk 
än enklare träarbeten.8 Anläggandet av en snickeriverkstad drog ut 
på tiden, men i april 1846 beslöt direktionen att köpa en större upp
sättning redskap, bland annat hyvelbänk, hyvlar, borr och huggjärn.9 

I direktionen diskuterades även andra hantverk än snickeri och 1840 
ville man anställa två vaktkarlar, varav den ene skulle vara kunnig i 
skomakeri och den andre i skrädderi för att möjliggöra de intagnas 
sysselsättning. De patienter som inte passade för hantverksarbete 
kunde sysselsättas med tillverkning av de träpinnar som användes vid 
rappning av hus, menade direktionen.10 

Arbetet utomhus på hospitalets gårdar och i parken var dock fort
farande det viktigaste inslaget i männens sysselsättning.11 Ett särskilt 
inslag i männens utomhusarbete var den trampkvarn som man 1833 
beslöt att anlägga. Detta var en kvarn där stenarna drevs runt genom 
att tre patienter trampade på träkors som var monterade på en hori
sontell axel.12 

Patienterna utförde mycket av det arbete som behövdes för hospi
talets skötsel. När de anställda inte hann med, fick de intagna hjälpa 
till med vedhuggning och sågning, eldning och pumpning i badhuset, 
städning av gårdar och park, skurning och bakning. De erhöll en viss 
ersättning för detta arbete, men pengarna fick endast brukas till 
sådant som anstaltsledningen bedömde vara nyttigt.13 
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Engströms syn på hospitalshjonens arbete hade flera inslag. Han 
ansåg dels att arbetet var ett led i behandlingen. Patienternas syssel
sättning är ett huvudsakligt villkor för en ändamålsenlig behandling, 
hävdade han vid ett tillfälle.14 Men bakom vissa formuleringar kan 
man även ana det förakt för den som skyggar för arbetet som var ut
märkande för tidens pliktmoral. »Sysselsättning älskar han icke» 
skrev han om prästen Anders Hagman15 och »hon visar ingen böjelse 
för sysselsättning» var omdömet om en intagen fröken.16 

Arbetet kunde även användas som ett medel att förhindra att en 
patient ägnade sig åt sysselsättningar som ansågs skadliga. Nils 
Andersson var en svärmare i religionen, menade Engström, och han 
»visade mycken böjelse, att så väl sjelf flitigt sysselsätta sig med läs
ning af vissa andliga skrifter, som att äfwen för åtskilliga af de öfriga 
Hospitalshjonen framställa sina läror och begrepp, i andliga tal och 
före3tällningar». Patienten hölls då hårdare till arbetet och förhind
rades därmed från överdriven läsning och efter ett halvt års tid lade 
han undan böckerna och deltog i det ordinarie gudstjänstlivet, kon
staterade Engström.1 7 

När sinnessjukdomarna bedömdes ha orsakats av försummad eller 
vanvårdad uppfostran kunde arbetet vara ett inslag i den försenade 
uppfostran eller återuppfostran som hospitalsbehandlingen då syfta
de till. Engström menade att den slöhet och det energilösa och barns
liga handlande som utmärkte den 15-åriga Maria Sophia Bohlin,be
rodde på försummelse och van vård. Hon hade hållits inspärrad av 
föräldrarna och sade sig aldrig ha blivit tillhållen att arbeta och hon 
ville ej gärna sysselsätta sig med något på hospitalet. Hon fick dock 
börja med enklare arbetsuppgifter, som att nysta och spola garn och 
så småningom lärde hon sig att spinna. Efter tre månader noterade 
Engström att hon visat färdighet i arbetet och ökad lust för syssel
sättning och att hon var intresserad av att lära sig. Arbete, sysselsätt
ning och rörelse i friska luften var, enligt Engström, grunden till att 
hon kunde skrivas ut efter två års vistelse på hospitalet. Hon åter-
intogs dock sedan hon i hemmet på nytt hade stängts in, vilket hade 
medfört att hon blivit våldsam. När hon åter hade installerats på 
hospitalet fann Engström henne på nytt lugn, foglig och arbets -
sam.18 

Den centrala roll som arbetet spelade i hospitalets behandling av 
de intagna var ett inslag i de sjukas uppfostran. Livet på hospitalet 
skulle likna det liv som patienterna förväntades leva om de kunde 
lämna hospitalet. Detta framgår bland annat av att patienterna av 
så kallad bildad klass behandlades annorlunda. Flertalet intagna hölls 
till det kroppsarbete och den enklare hantverksproduktion som präg
lade allmogens vardag, medan de bildade fick ägna sig åt stillsammare 
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sysselsättningar som till exempel läsning.19 Det förefaller även som 
om patienterna från de högre samhällsklasserna i större utsträckning 
än andra erhöll tillåtelse att lämna hospitalet. Demoisell Anna 
Charlotta Starselius gavs till exempel förtroendet att få vandra ut i 
staden och besöka kyrkan. Pastor Carléns begäran att få vandra utan 
bevakning beviljades och studeranden Pehr Gustaf Mattson, som led 
av den fixa och falska föreställningen att hans far var baron, fick följa 
med sysslomannen på dennes resor utanför staden.20 De som inte 
fick lämna hospitalsområdet hade dock möjlighet att vistas ute på de 
plankomgärdade gårdarna eller promenera i hospitalsparken?och Eng
ström lade uppenbarligen stor vikt vid detta uteliv för han noterade i 
sina anteckningar vilka som hade kunnat vistas ute. 

Den tid som patienterna inte ägnade sig åt arbete borde , enligt 
Engström, fyllas med annan verksamhet. Sysselsättning och lämp
lig förströelse kunde nämligen liva den nedslagne, ge stadga åt den 
förvirrade uppmärksamheten och korrigera fantasins vilda utflykter, 
skrev han i en av sina kvartalsberättelser.21 Under sin utrikes resa 
hade Engström kommit i kontakt med hospital som hade spel och 
musikinstrument för de intagnas sysselsättning. Engström föreslog 
att en kägelbana skulle anläggas i hospitalsparken men den kom 
aldrig till stånd.22 Det fanns dock vissa spel på hospitalet och de som 
inte kunde arbeta uppmanades att sysselsätta sig med dessa eller med 
läsning av de böcker som läkaren eller hospitalspredikanten hade god
känt.23 När den särskilda anstalten för den bildade folkklassen hade 
inrättats anslog direktionen på Engströms begäran ett mindre belopp 
för inköp av historiska skrifter och reseskildringar.24 Och ett par år 
efter Engströms pensionering inköptes även ett fortepiano till hospi
talet.25 

Det förefaller även som Engström försökte gruppera de sjuka i 
kamratgrupper för att uppmuntra deras umgänge, enligt mönster 
från Sonnenstein. Detta framgår av Engströms anteckningar om frö
ken Rudgren, som inte alls var belåten med detta umgängesliv. Hon 
ville inte tala med sin kamrat eftersom denne var »ju rent af för
ryckt».26 

I Engströms journalanteckningar intog noteringarna om patienter
nas arbete och sysselsättning och deras håg för detta en mycket bety
delsefull plats. Det var ett utmärkande drag i livsmiljön på hospita
let att man strävade efter att hålla alla patienterna i arbete eller sys
selsätta dem på annat sätt. Hospitalsbehandlingen kan därför uppfat
tas som ett försök att återuppfostra de sjuka till samhällets normer 
och förväntningar. Men arbetet och sysselsättningen användes även 
som medel för en mer direkt påverkan av de sjukas sinnestillstånd. 
Det var utmärkande för Engströms verksamhet att han strävade efter 

146 



att patienternas liv på hospitalet skulle präglas av aktivitet. Sinnes
sjukhuset hade därför vid denna tid ganska lite gemensamt med 
kroppssjukhuset där vila, stillhet och sängliggande intog en mer fram
skjuten plats. 

Psykisk behandling 

Vi har i avsnittet om Engströms vårdideologi sett att han betonade 
vikten av patienternas psykiska behandling. Det är inte helt klart 
vad Engström menade med detta men det viktigaste inslaget i den 
psykiska behandlingen tycks ha varit den livsmiljö som hospitalet 
erbjöd de sjuka. Intagningen på ett hospital möjliggjorde en isolering 
av de sjuka från den omgivning som hade givit dem skadliga intryck, 
samtidigt som hospitalet skapade förutsättningar för sysselsättning 
och kontakt med andra. Arbete, samtal med kamrater och anställda, 
spel, läsning och religionsutövning var inslag i den psykiska behand
lingen på hospitalet. 

Detta förhållande ansluter väl till uppsalaprofessorn Henrik 
Vilhelm Romanssons åsikt att den psykiska behandlingen innefattade 
alla de medel som påverkade själen, sinnesstämningen eller viljan, 
såsom musik, umgänge, läsning och andra sinnesintryck. Och i ett 
upprop om Pär Aron Borgs privata anstalt för sinnessjuka hävdade 
flera av huvudstadens ledande läkare att »sjelfva sättet att umgås med 
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sådane olycklige alltid utgör huvudsaken» i behandlingen/ 
En annan aspekt på den psykiska behandlingens betydelse på hos

pitalet framgår av det förhållandet att Engström var mån om att 
skaffa upplysningar om patienternas tidigare liv och särskilda karak
tär. Engström kan på det sättet sägas ha anlagt ett individualiserande 

o 9 Ä synsätt pa patienterna. 
I sina journalanteckningar talade Engström endast vid enstaka till

fällen på ett explicit sätt om psykisk behandling.29 Detta hänger 
samman med att han företrädesvis noterade specifika behandlingar 
som gavs till en enstaka patient, medan det som här kallats psykisk 
behandling snarast rörde hela livsmiljön på hospitalet. Det är därför 
svårt att ge en bild av hur de idéer om psykisk behandling som vi 
mött hos Engström realiserades i hospitalsvården, men några för
hållanden förtjänar att påpekas. 

Religionsutövning var ett betydelsefullt inslag i hospitalslivet och 
Engström tycks även ha menat att religionen kunde vara en del av 
behandlingen. Hospitalskyrkan hade en central placering inom an
stalten, en särskild predikant var anställd och de sjuka kunde under 
predikan vila sina ögon på tre tavlor föreställande nattvarden, be-
bådelsen och korsfästelsen.30 Gudstjänsten kunde även ge en känsla 
av samhörighet med samhället utanför hospitalet då kyrkan även 
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besöktes av personer från staden.31 Alla patienter som befann 
sig i ett sådant sinnestillstånd att de kunde ha nytta och uppbyggelse 
av religionens läror var tvungna att bevista både den allmänna guds
tjänsten och bönestuderna. De som önskade delta i nattvarden fick 
lov att anmäla detta en vecka i förväg, varefter läkaren och predikan
ten avgjorde om deras sinnestillstånd var sådant att de kunde få del 
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av sakramentet. Predikanten hade även till uppgift att bistå läkaren 
när det gällde de sjukas sysselsättning och bokliga förströelse. 

Vi har tidigare sett att Engströms uppväxtmiljö var starkt färgad 
av herrnhutiska idéer och att vissa uttryckssätt antyder att Engström 
var inspirerad av en evangelisk kristendom, även om han inte var 
organiserad herrnhutare. Engström beskrev religionen som ett härligt 
medel i behandlingen av de sinnessjuka och betonade vikten av att 
predikanten hade kunskaper i psykologi.33 

Engström hade dock inte någon förståelse för de så kallade läsarna 
och han var skeptisk mot den religiösa extasen. I en av sina kvartals
berättelser gav han uttryck åt åsikten att läsarnas extas var en för
ställning i syfte att väcka uppseende och lura lättroget och enfaldigt 
folk.34 

I läkarinstruktionen från 1826 betonades att ett viktigt inslag i 
den psykiska behandlingen var att särskilda regler för det allmänna 
uppförandet inom hospitalet upprättades.35 Engström delade med 
all säkerhet denna uppfattning för han noterade ofta i sina journaler 
när någon uppförde sig på ett sätt som inte stämde överens med 
ordningsföreskrifterna. Läkarinstruktionen påpekade även att syssel
sättningen var en del av den psykiska behandlingen. Och vi har tidiga
re sett att Engström lade stor vikt vid patienternas sysselsättning. 
Spel, läsning och samtal i kamratgrupper tycks ha uppmuntrats. 
Skrivmateriel och böcker fanns,men de fick användas endast efter 
medgivande av läkaren eller predikanten.36 Det stadgades vidare i 
läkarinstruktionen att utomstående inte borde tillåtas att utan sär
skilt tillstånd få besöka anstalten för att bese dårarna. Detta för att 
hjonen inte skulle bli påminda om de förhållanden som hade föror
sakat sinnessjukdomarna, men även för att de inte skulle bli föremål 
för åtlöje.37 

Man kan möjligen även se permissionerna som en del av den 
psykiska behandlingen på hospitalet. Engström införde möjligheten 
till permission, på bestämd eller obestämd tid, efter sitt besök vid 
Sonnenstein 1833. De som permitterades på bestämd tid fick besöka 
hemorten för att sedan återvända till hospitalet, medan de som sän
des hem på obestämd tid endast togs in på hospitalet om deras 
sinnestillstånd försämrades. Permissioner blev allt vanligare vid hospi
talet under Engströms verksamhetstid, men många återvände då de 
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inte togs emot av anhöriga på det sätt som läkaren hade hoppats. 
Den psykiska behandlingen spelade en avgjort mindre roll i Eng

ströms journalanteckningar än i det program för hospitals vår den som 
tidigare beskrivits. Huruvida detta beror på att programmet endast i 
viss utsträckning realiserades eller om journalanteckningarna ger en 
missvisande bild då företrädesvis specifika behandlingar noterades 
kan inte avgöras. Det vi dock kan konstatera är att Engström pro
grammatiskt betonade den psykiska behandlingens betydelse och han 
hävdade vid flera tillfällen att sinnessjukläkaren borde vara en god 
psykolog.39 

Tvångsåtgärder och straff 

I det tidiga 1900-talets litteratur om sinnessjukvårdens historia häv
dades ofta att våld och tvång hade varit rutinmässiga inslag i behand
lingen av patienterna under 1800-talet. Bror Gadelius menade att det 
tidiga 1800-talets sinnessjukvård var rå och grym40 och Emil 
Kraeplin redovisade en lång katalog över tvångs- och bestraffnings
metoder.41 Fastspänning med kedjor, tvångströjor och tvångsstol 
var vanligt, störtbad och överraskningsbad, svängsäng och ekorrhjul 
var rutinmässiga inslag i behandlingen, hävdade Kraeplin.42 Och 
bilden av 1800-talets hospital som tortyrkammare och skräckkabi
nett har blivit allt mer etablerad. De flesta av Gadelius och Kraeplins 
exempel på behandlingsmetoder är dock hämtade från den psykia
triska litteraturen och de ger få upplysningar om i vilken utsträckning 
de olika metoderna kommit till praktisk användning. Det finns 
mycket som tyder på att man starkt överdrivit betydelsen av våld 
och tvång i 1800-talets sinnessjukvård, även om sådana åtgärder 
ibland kom till användning. 

Den viktigaste tvångsåtgärden gentemot patienterna vid Vadstena 
hospital bestod i att de överhuvudtaget togs in på hospitalet. Detta 
tvång hörde till den medicinska behandlingen i så motto att Eng
ström, som vi tidigare sett, ansåg att isolering från den vanliga miljön 
var en förutsättning för att ett tillfrisknande skulle kunna ske. 

Enligt den läkarinstruktion som fastställdes 1826 hade hospitals
läkaren rätt att använda tvångsmedel, medan andra anställda endast 
fick använda sådana metoder efter läkarens godkännande. De anställ
da var förbjudna att utdela hugg och slag och riskerade att förlora 
tjänsten om de misshandlade, skymfade eller drev gäck med någon av 
patienterna. Läkarinstruktionen förbjöd bruket av kroppsaga och 
fastkedjning och läkaren ålades att välja de lindrigaste tvångsmedlen 
vartill räknades instängning i mörkt eller ljust rum, minskning av 
kosten, tvångströja, tvångsstol och fastbindning i sängen. Hårdare 
tvångsmedel kunde, enligt instruktionen, få användas men aldrig så 
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att »humanitetens gränser» överskreds, vad man nu kunde mena med 
detta.43 

Engström anmälde redan 1828 behovet av tvångströjor och direk
tionen gav sysslomannen i uppdrag att skaffa sådana.44 Några år 
senare kunde tvångsstolar, dvs karmstolar med läderremmar för fast
spänning av armar och ben, anskaffas efter ritningar från Dan
viken.45 

Den del av hospitalet där de botbara vistades innehöll som vi 
tidigare sett både celler och större rum för flera patienter. Cellerna 
användes för oroliga, stormande och larmande patienter. Intagna som 
vanligen vistades på något av de större rummen flyttades ned till 
cellavdelningen vid anfall av raseri eller vrede.46 Tvångströjor använ
des ibland vid raserianfall, men de kunde även komma till bruk för 
att förhindra att patienterna rev bort hudretande medel eller för att 
omöjliggöra onani.47 

Det förekom att de sjuka straffades eller hotades med straff. En 
patient som bröt mot ordningsreglerna kunde straffas med förlust 
av middagen och de som erhöll tillstånd att promenera utanför 
hospitalet hotades med att de skulle förlora denna förmån om de 
inte följde givna föreskrifter.48 

Behandlingsjournalerna innehåller ganska få anteckningar om 
tvångsåtgärder och om dessa anteckningar ger en rättvisande bild av 
hospitalslivet, så hörde tvångsåtgärder och straff inte till de vardag
liga inslagen i patienternas behandling utan tillgreps med viss för
siktighet. 

Bad och dusch 

Engström lade redan de första åren av sin verksamhet vid hospitalet 
stor vikt vid bad och dusch som behandlingsmetoder, men några 
praktiska anordningar för detta fanns inte vid hospitalet. Han be
gärde därför 1828 att provisoriska åtgärder skulle vidtas i väntan på 
att ett särskilt badhus skulle kunna byggas. I juni 1829 beslöt hospi
talsdirektionen att ge byggmästaren Nyström i uppdrag att sätta upp 
ritningar för ett badhus och i september samma år beslöt man att 
köpa två badkar och ett större vattenkar för att det skulle vara möj
ligt att ge bad fram till dess att badhuset var färdigt. År 1832 togs 
sedan badhuset i bruk och det innehöll två badrum och anordningar 
för duschning av patienterna.49 

Ett mycket stort antal patienter behandlades med ljumt bad, ofta 
förenat med kall dusch, varje dag eller med en eller några dagars 
mellanrum. Detta var i allmänhet den första behandling som mötte 
den intagne och det var inte ovanligt att badandet fortsatte även 
efter det att Engström upphört med andra typer av behandling.50 
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Baden användes ofta för att dämpa oro och våldsamhet och Eng
ström noterade ibland att patienterna blivit lugnare och tystare.51 

Men badningen och duschningarna kunde i andra sammanhang liva 
patienterna och användes då mot slöhet och apati.52 Kallt bad an
vändes även för att förhindra onani.53 

Den vanligaste vattenbehandlingen bestod av ljumt bad som 
förenades med kalla omslag, kall begjutning eller dusch på huvudet. 
Det förekom dock även andra former av vattenbehandling. Salta 
bad, fotbad i vanligt vatten och fotbad i en vätska som verkade 
retande på huden för att nämna några exempel.54 Behandlingen 
kunde även varieras på det sättet att patienten fick dusch på för
middagen och badade på kvällen eller att den kalla duschen gavs 
längs ryggraden istället för på huvudet, vilket var det vanliga.55 Det 
förekom även att duschningen användes på ett sätt som snarast lik
nar bestraffning. När en av de kvinnliga patienterna hade blivit våld
sam ikläddes hon inte bara tvångströja utan hon ställdes även under 
duschen tre gånger om dagen, varefter hon blev ångerfull och lovade 
bättring.5 6 

Engström tycks ha hyst stor tilltro till badningens effektivitet 
eftersom han använde metoden så ofta och vid några tillfällen till
skrev han vattenbehandlingen direkt betydelse som botemedel 
mot vansinnigheten. Britta Olsdotter drabbades i maj 1835 av ett av 
sina otaliga anfall av sinnesrubbning och Engström menade, att hon 
hade kunnat botas genom bruket av laxermedel, kamferemulsion 
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samt bad och dusch. 
Olika former av bad och dusch var mycket omskrivna i den psy

kiatriska litteraturen och möjligheten att på detta sätt fördela kyla 
och värme mellan kroppsdelarna ansågs mycket välgörande. John 
Brown hade hävdat att kyla över huvudet ökade retbarheten och 
därmed var det möjligt att bota asteniska sjukdomar och Reil hade i 
sin feberlära lagt stor vikt vid kallvattenbehandlingen.58 Engström 
delade uppenbarligen intresset för vattenbehandling och provade 
skilda typer av sådan behandling. 

Svängstol och elektricitet 

Det första decenniet efter utnämnandet till hospitalsläkare präglades 
av att Engström försökte omvandla hospitalet efter de förebilder 
som den utländska litteraturen målade upp och de intryck han fick 
under sin studieresa. Till bilden av ett fullständigt hospital hörde en 
del terapeutiska instrument som Engström önskade införskaffa, men 
samtidigt var han något skeptisk mot dem. I september 1829 begärde 
han att hospitalet skulle införskaffa en svängstol eller en svänggunga 
där patienterna kunde roteras eller centrifugeras. Han intog dock 
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redan från början en lite reserverad attityd gentemot denna maskin. 
Dess nytta är begränsad, men i vissa fall obestridlig och den re
kommenderas av flera läkare, skrev han försiktigtvis. Engström upp
gav sig även ha sett en svänggunga, men då han inte kände till det 
mekaniska i maskineriet föreslog han att ritningar skulle skaffas från 
Danviken, där det redan fanns en sådan maskin.59 Hospitalets direk
tion var välvilligt inställd till Engströms förslag och begärde i oktober 
att få en ritning över svängstolen vid Danviken från Serafimerordens-
gillet.60 Några ritningar kom dock inte och i början av 1830 fick 
snickarmästaren Nyström resa till Stockholm för att själv skaffa sig 
kännedom om konstruktionen av en svängstol, eller »kring stol» 
som Danvikenläkaren Sondén kallade den.61 I slutet av 1831 uppför
des sedan stolen och den kunde tas i bruk på nyåret 1832.62 

Bild 8. Svängstolen i befintligt skick. Mentalsjukvårdsmuseet 
i Vadstena. Foto förf. 

Svängstolen placerades i ett av de större rummen i cellkorridorens 
mitt och den bestod av en stol med högt ryggstöd, klosettsits och 
fastspänningsanordningar. Stolen var monterad i en burliknande järn-
förstärkt ram, som kunde bringas att rotera kring en fastsättnings-
anordning i dess främre del. Den fastspände patientens huvud bör ha 
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befunnit sig mellan femtio och åttio centimeter från den punkt kring 
vilken stolen roterade.63 

I den kvartalsrapport där Engström omtalade att svängstolen var 
färdigbyggd uttryckte han sig försiktigt om dess användbarhet, men 
utlovade en senare redovisning av erfarenheterna av denna för hospi
talet nya behandlingsform. Det förefaller dock som Engström inte 
höll detta löfte, måhända beroende på att resultaten var nedslående. 
I varje fall så användes stolen endast vid ett fåtal tillfällen och då med 
en liten eller helt utebliven kurativ effekt, enligt Engströms bedöm
ning. Endast tio patienter fick behandling i denna invecklade maskin 
och flertalet av dessa behandlingar ägde rum år 1832, det första året 
maskinen var i bruk. Den utländska resan året därpå gav även besked 
om att roteringen redan hade hunnit bli omodern bland en del av 
kontinentens psykiatriker och efter hemkomsten provade Engström 
stolen endast vid några få tillfällen. Efter 1835 tycks svängstolen inte 
alls ha varit i bruk och maskinen monterades ned efter Engströms 
pensionering och rummet gjordes om till dagrum.64 

Den psykiatriska litteraturen under 1800-talets första decennier 
gav inte något entydigt besked om vilken effekt roteringen hade på 
de sinnessjuka. Mason Cox trodde att denna behandling gjorde 
patienterna mer mottagliga för medikamenter och att roteringen var 
sömngivande, Fruktan, rädsla och oangenäma intryck både vid an
blicken av själva apparaten och vid dess användning gjorde sväng
stolen till ett psykiskt läkemedel, menade han, och dessutom kunde 
roteringen framkalla en välgörande svindel, illamående och kräk-

65 ningar. 
När Eric Gadelius 1810 presenterade »omvridningsmachinen» för 

svensk publik, genom att referera en tysk recension av Mason Cox 
arbete »Practical observations on insanity», var han övertygad om att 
den med fördel kunde användas mot all slags galenskap. Behand
lingen mildrade även anfallen vid obotlig vansinnighet och till och 
med vissa kroppsliga sjukdomar, som t ex bröstlidande, kunde kure

medel, menade Gadelius eller kanske 

Gadelius hade med största sannolikhet inte sett en omvridnings-
maskin, men det hade Christian von Weigel, som var ledamot av 
direktionen vid Danviken och där kunde studera den befintliga sväng
stolen. I ett tal inför Vetenskapsakademin 1820 konstaterade Weigel 
att »till botandet af de sinnes-sjuke, har den (svängstolen) likväl 
hittills ej förmått något betydligt uträtta».67 Weigel menade att detta 
berodde på att de sinnessjuka inte alls påverkades av rotationen utan 
tålde omsvängning i en halvtimme utan att affekteras. Svängmaskinen 
har dock, fortsatte Weigel, kunnat användas som straff eller för att 

snarare hans tyske sagesman, 
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göra kräknings- och laxerkurerna effektivare. Någon kurativ opti
mism kan dock knappast sägas prägla arkiater von Weigels omdöme 
om svängmaskinen.68 

Georg Engströms syn på roterandets kurativa effekt, innan han 
själv provat metoden, präglas av den för honom typiska blandningen 
av försiktigt avvaktande och tilltro till de psykiatriska författarnas 
rekommendationer. När han sedan hade praktiserat metoden tog 
dock tveksamheten överhanden. Det framgår av journalanteckningar
na att det i första hand var mycket oroliga, stormande och våld
samma patienter som roterades, men effekten var liten. I några fall 
noterade Engström att patienten blivit fogligare efter att ha åkt i 
gungan.69 I andra framkallade omsvängningen endast yrsel, matthet, 
illamående och svimning.70 Det förekom även att Engström hotade 
en larmande patient med gungan och detta hot tycks i något fall 
haft effekt.71 En melankolisk inspektor från östra Eneby försökte 
man få att iaktta renlighet genom att hota honom med svänggunga 
och dusch, till vad resultat förtäljer dock inte journalen.7^ Vid två 
tillfällen noterade Engström den tid under vilken rotationen ägde 

7 ^ rum; i det ena fallet sex och i det andra nio minuter. 
Ett annat medel som Engström ville prova på hospitalets invånare 

var den statiska elektriciteten. Hösten 1832 begärde Engström att en 
enkel elektricitetsmaskin skulle förfärdigas. En någorlunda stor glas
skiva på en ställning, frottör, konduktor, isolerpall, laddstakar, ur-
laddare och några kedjor var allt som behövdes för att maskinen skul
le kunna tillverkas vid hospitalet, menade Engström.74 Någon egen 
konstruktion gjordes dock inte, utan Serafimerordensgillet inköpte 
en elektricitetsmaskin som sändes till Vadstena.75 

Den statiska elektricitetens medicinska användbarhet hade upp
märksammats under 1740-talet och kunskapen om denna under
görande behandlingsmetod spreds över Europa främst genom 
schweizaren Jean Jallaberts bok »Experiences sur l'électricité» från 
1748. Under 1750-talet blev elektricitetsbehandlingen på modet och 
även de starkare stötar som kunde erhållas från Leidenflaskor upp
skattades. I Uppsala fanns en elektricitetsmaskin uppställd på 
Klingenstiernas laboratorium och prästen i Valda, Gustaf Fredrik 
Hjortberg, blev berömd för att han behandlade allehanda sjukdomar 
med elektricitet. Intresset för denna undergörande behandlingsmetod 
svalnade dock under 1700-talets senare del och behandlingen utför-

7 ft des endast vid några särskilda institut. Även i början av det nitton
de seklet var intresset för och tilltron till elektricitetens medicinska 
betydelse måttlig, även om den romantiska naturfilosofin och Gal-
vanis experiment hade skapat ett intresse för denna naturkraft. Den 
psykiatriska litteraturen rekommenderade inte heller elektricitet 
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och det är därför något förvånande att Engström ville ha en sådan 
apparat till hospitalet. Elektricitetsmaskinen vid Vadstena hospital 
användes sedan endast vid något enstaka tillfälle och Engström fann 
inte någon anledning att notera någon effekt av behandlingen.77 

Både svänggungan och elektricitetsmaskinen var något av terapeu
tiska dagsländor, som efter några få experiment ställdes undan. Eng
ströms intresse för dessa anläggningar bör närmast ses som uttryck 
för den samtida psykiatrins terapeutiska optimism och fantasirike
dom, Inga medel fick lämnas oprövade i behandlingen av de sinnes
sjuka. Den uttalade strävan hos Engström att bygga upp en fullstän
dig hospitalsinstitution, dvs en inrättning som kunde jämföras med 
de bästa ute i Europa, var säkerligen även av betydelse för önskan 
att ha tillgång till dessa apparater. De kunde ge ett intryck av att en 
mycket sofistikerad behandling ägde rum och därmed skänka verk
samheten ett drag av vetenskaplighet, även om det visade sig att 
behandlingen inte gav någon effekt. 

Hudretande och avledande medel 

En mycket vanlig typ av behandling av de sinnessjuka under Eng
ströms tid vid Vadstena hospital var användandet av olika slag av 
avledande eller hudretande medel. En del av de behandlingsmetoder 
som tidigare presenterats hör egentligen till denna typ. Vatten-
duschningar och fotbad användes nämligen som ett slags milda ret-
medel. Men om vi undantar dessa kan vi tala om tre typer av retande 
och avledande medel. För det första suppurerande medel eller be
handlingsmetoder som framkallade varbildning. För det andra vesi-
catorier, som framkallade blåsor i huden och slutligen mildare hud
retande medel, som endast orsakade hudrodnad eller utslag. Den 
medicinhistoriska bakgrunden till dessa medel är komplicerad men de 
har uppenbarligen sina rötter i en humoralpatologisk sjukdomsupp
fattning, men även de blott retande medlen förutsatte ett antagande 
om en inre balans mellan kroppens delar. Genom att man retade en 
frisk kroppsdel tänkte man sig kunna avleda sjukdomen från en 
annan del av kroppen. Det förekom dock att retmedlen användes 
helt enkelt för att väcka den sjuke ur ett slöhetstillstånd och kanske 
även för att avleda uppmärksamheten från något som ockuperade 
medvetandet. 

Engström använde dessa typer av behandling ofta och på i stort 
sett alla typer av patienter. De flesta som fick denna behandling var 
patienter som Engström ansåg lida av fånighet eller förvirring, men 
detta var ju de vanligaste sjukdomstyperna överhuvudtaget på hospi
talet. Det förekom att maniker och melankoliker fick del av dessa 
terapeutiska gåvor, medan inte någon patient med fixa idéer tycks ha 
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fått sådan behandling. I behandlingsjournalen noterade Engström 
mycket sällan anledningen till att han använde dessa retande medel 
och han antecknade inte heller behandlingens effekt på patienten. I 
en anteckning om en patient som var fånig menade Engström dock 
att retmedlet användes för att höja den sjunkna vitaliteten, men som 
regel tycks behandlingen applicerats ganska schablonmässigt.78 

Låt oss då se på dessa olika behandlingsformer i tur och ordning. 
Engström använde två olika metoder för att framkalla fontaneller, 
nämligen hank och moxa. Hanken applicerades på det sättet att ett 
hudveck lyftes upp och en bred platt nål, på vilken en linnetrasa 
eller en repstump var fästad, stacks igenom huden. Trasan eller repet 
lämnades sedan i såret och läkning kunde lätt förhindras genom att 
hanken drogs fram och tillbaka genom hudvecket.79 Det förekom att 
en fontanell hölls öppen upp till ett halvt år.80 I de fall då Engström 
noterade var på kroppen som han placerat en hank så hade han satt 
den i nacken, men lika vanligt var att han endast antecknade att hank 
hade använts men inte var den placerats.81 Hanken användes flitigt 
under Engströms verksamhetsår på hospitalet, men denna behand
lingsmetod försvann alltmer mot 1830-talets mitt. 

Vid något tillfälle använde Engström moxa för att framkalla var-
bildande sår på ryggen.8^ Moxa bestod av små cylinder- eller kägel-
formade cellulosaklumpar, som applicerades på huden varefter de 
antändes och därmed framkallades ett litet men djupt sår. Denna be
handling rekommenderades livligt i den gamla kinesiska medicinen. 

Hank och moxa framkallade ganska djupa men små sår medan det 
starkaste av de blåsdragande medlen, antimonalsalvan, anbringades 
på större hudpartier och var därför förmodligen smärtsammare. 
Antimonalsalvan, eller Autenrieths pustelsalva som den också kalla
des, bestod av kräkvinsten blandad med svinfett. Detta grötliknande 
medikament drog upp stora blåsor eller pustler i huden som enligt 
den psykiatriske läroboksförfattaren P.J. Schneider gav upphov till 
obeskrivliga smärtor.83 Antimonalsalvan var det vanligaste av alla 
retande medel som Engström använde och den kunde placeras på 
ett flertal ställen på kroppen. Det vanligaste var att håret avrakades 
och att salvan gneds in på hjässan,84 men det förekom även att den 
gneds in på ryggen, i hjärtgropen eller på magen.85 

De pustler som antimonalsalvan drog upp fick läka så snart de ut
bildats medan de lindrigare blåsdragande medlen som användes, 
spansk fluga och senapsdeg, kunde appliceras för längre tid. 

Spansk fluga (Cantharides) bestod av ett plåster tillverkat av en 
skinnbit på vilken man hade brett pulver av den torkade skalbaggen 
Lytta vesicatoria. Detta plåster applicerades sedan på huden varvid en 
blåsa uppstod efter tio till tolv timmar. Blåsan klipptes då upp och 
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sårvätskan fick torka ut och om man önskade en starkare retning 
kunde huden helt avlägsnas. Såret omlades sedan med basiliksalva 

o 

och kålblad. Redan i de hippokratiska skrifterna omtalades den 
medicinska nyttan av Lytta vesicatoria och under 1600- och 1700-
talen rekommenderades den mot en rad sjukdomar. Nils Rosén von 
Rosenstein hävdade i sin lilla »Hus- och reseapotek» att plåster av 
spansk fluga med fördel kunde brukas mot huvudvärk, halssjuka, 
tandvärk, inflammationsfebrar, höftvärk och en rad andra sjukdomar. 
Och i Berlins förklaring till den svenska farmakopéen var listan över 
sjukdomar som kunde behandlas med fluga minst lika lång och 

Q 

Berlin menade att den även brukats mot nervsjukdomar. 
Engström använde inte särskilt ofta spansk fluga för att framkalla 

hudblåsor, vilket möjligen berodde på att den var dyr.88 Det var då 
betydligt vanligare med senapsdegar, som i allmänhet applicerades 
på vaderna,89 men det förekom även att de sattes under fötterna90 

eller mellan axlarna.91 Under 1840-talet angav Engström i Kur
journalen att blåsdragande medel, vesicatorier, använts men specifi
cerade inte vilken typ det var fråga om, men förmodligen gällde det q o 
senapsdegar. Dessa tillverkades av svartsenap, mjöl, riven peppar
rot och ättika. Enligt rekommendation i Hartmans »Husläkaren» 
skulle degen bredas något tjockare än en bancoskilling på skinn eller 
lärft och därefter appliceras på huden. Senapsdegen borde inte sitta 
så länge att en hudblåsa uppkom utan när huden efter en till två 
timmar blivit irriterad, svidande och röd borde degen flyttas till ett 
nytt ställe på huden. Och för att undvika att sår uppkom kunde 
huden efteråt tvättas med varm mjölk. Hade man inte tillgång till 
senap kunde man, menade Hartman, istället använda uppfläkta salta 
sillar som dragmedel och dessa var särskilt effektiva om de placerades 
under fötterna.93 

Senapsdeg var ett milt dragmedel som på sätt och vis var jämförbar 
med retmedlen i den tredje kategorin, nämligen de medel som var av
sedda att endast irritera huden och inte framkalla sår. I några fall 
förekom det att patienterna piskades med nässlor i syfte att åstad
komma en sådan hudirritation. När Johan Fisk i maj 1831 piskades 
med nässlor över låren, armarna och benen uppstod stora utslag och 
hetta i huden, men ingen klagan hördes från patienten, noterade 
Engström i journalen.9 4 

Vid ett par tillfällen drev den terapeutiska fantasin Engström att 
stoppa de sjuka i en säck med myror. Inspektor Richman som enligt 
Engström var slö och osnygg fick i oktober 1832 ta del av denna 
behandlingsmetod. Patienten knöts naken in i säcken för att myrorna 
skulle få fritt tillträde till huden. Inga reaktioner kunde dock iakttas 
hos den sjuke och han gjorde inte heller några försök att avlägsna 
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retmedlet, men när läkaren frågade om han kände någon smärta så 
förmådde han inte svara.95 

Det förekom även att retande liniment användes på de sinnessjuka. 
Tinctura Lyttae, som tillverkades av spanskflugepulver, förekom, 
men det var vanligare med vidbränd hjorthornsolja (Oleum animale 
Dippelii) som även kunde användas invärtes som ett kramp stillande 
och upplivande medel, förutom dess nytta vid hudretning.96 

Engström använde som vi sett dessa hudretande medel flitigt, men 
på ett något schablonmässigt sätt. När ett medel inte gav önskad 
effekt övergick han till ett annat som vid uteblivet resultat utbyttes 
mot ett tredje. Det var ytterligt sällan som specifika indikationer 
noterades utan Engström tycks ha provat sig fram på var och en av 
patienterna. Detta framgår med all önskvärd tydlighet om vi följer 
den behandling som en och samma patient kunde utsättas för. 

Anna Bergsdotter togs 37 år gammal in på hospitalet den femte 
maj 1830 och enligt Engströms bedömning led hon av Fatuitas och 
Stupiditas.97 Hon talade inte, hon låg beständigt till sängs och drog 
gärna täcket över huvudet. Hon kunde någon gång förmås att le, »att, 
som man säger, draga på munnen» som det heter i Engströms lite 
torra språk, och utsäga enstaka ord, men vanligen var hon försjunken 
i en djup slöhet. Behandlingen började med att håret avrakades och 
antimonalsalva ingneds samtidigt som hon fick äckelmedel (Tartarus 
antimonialis) och efter några dagar även laxerande medel. Ett par 
veckor senare fick hon retande fotbad. Under juni månads första 
hälft användes skarpare antimonalsalva och hon fick ljumma bad var 
tredje dag och i slutet av månaden applicerades senapsdegar på vader
na. 

Dragmedlet på huvudet och de ljumma baden fortsattes under juli 
månad samtidigt som man provade att piska henne med nässlor, dock 
utan resultat. Under augusti fortsattes behandlingen med dragmed
len, salvan, senapsdegarna och nu kom även hjorthorns oljan till 
bruk. Senapsdegarna användes under hösten utan resultat och patien
ten fick laxermedel, bl a prustrot. Fram mot juletid kom antimonal-
salvan till heders igen och Engström antecknade att »hanken itereras», 
vilket antyder att en hank applicerats tidigare men att Engström 
glömt att notera detta i behandlingsjournalen. På nyåret 1831 
användes äckelmedel och antimonalsalvan applicerades nu i hjärt
gropen. Effekten uteblev men behandlingen fortsatte. 

I början av mars tog sig patienten för att spotta ut tilldelade medi-
kamenter och Engström förnyade då dragmedlen. Spansk fluga sattes 
på vaderna och »retande inunctioner», ej närmare specificerade, in
gneds längs ryggraden och på huvudet. Antimonalsalvan användes 
fortfarande, men denna behandling gavs nu på magen. Den elfte 
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mars fick patienten stimulerande och stärkande medicin, bärnstens-
droppar och valeriana, samtidigt som retmedlen fortsattes. 

I april varierades retmedlen. Ryggen ingneds med en lösning av 
spansk fluga (Cantharides med Spiritus camphoratus) och ett flug-
plåster applicerades på huvudet. Allt detta var utan verkan och i 
slutet av månaden kom piskning med nässlor till heders igen, men 
inte ens en hudretning visade sig. I början av maj fick Anna Bergs
dotter av skäl som inte redovisades fosfor. Fosfor användes ofta som 
råttgift, men kunde enligt vissa auktoritet er brukas mot fånighet när 
denna sjukdom hade föregåtts av mani eller orsakats av ett utsvävan
de liv.98 Därefter knöts patienten in i en säck med myror, men den 
enda effekten var obetydliga ryckningar i kroppen. Ett försök med 
moxorpå ryggen gav än mindre resultat. I slutet av månaden, efter 
ett års experimenterande, gav Engström upp hoppet. Patienten flytta
des till förvaringshospitalet, all behandling upphörde och Engström 
antecknade att Anna Bergsdotter var »ett fullkomligt djur». 

Invärtes medicinering 

Den vanligaste typen av specifik behandling på hospitalet, dvs vid 
sidan av regleringen av det dagliga livet, var att de intagna fick någon 
form av medikament för invärtes bruk. Dessa medel presenteras med 
utgångspunkt från den effekt de tänktes ha på den mänskliga 
kroppen enligt den samtida medicinska litteraturen. 

Det måste än en gång understrykas att det inte varit möjligt att 
avgöra vilken avsikt Engström hade med en viss behandling. Och där
med har det inte heller varit möjligt att skilja den behandling som 
syftade till att påverka sinnessjukdomarna från den som riktade sig 
mot rent kroppsliga sjukdomar. Det övervägande flertalet av de örter 
och medikamenter som Engström använde ansågs dock på något sätt 
ha psykiatrisk relevans. Endast den urindrivande behandlingen och 
de medel som tagits upp under rubriken »Medel mot särskilda kropps
liga sjukdomar» hade troligen inte någon betydelse för sinnessjuk
domarna, enligt Engströms åsikt. Men de flesta medlen hade både 
somatisk och psykiatrisk effekt eller verkade på sinnestillståndet 
genom att påverka kroppens funktioner. 

a) Laxermedel 
Den vanligaste medicinska behandlingen av de sinnessjuka bestod av 
medel som hade laxerande verkan. De flesta patienterna fick vid 
något tillfälle laxermedel och en del fick det regelbundet. Engströms 
journalanteckningar är fyllda av notiser om de sjukas utsöndring och 
sköterskorna och vaktkarlarna rapporterade ständigt vilka som be
sökt avträdet och till vilket resultat. 
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Engström använde ofta mixturer sammansatta av flera olika medel 
med laxerande verkan. Bland de vanligaste ingredienserna i dessa 
mixturer hörde kolokvinttinktur (Tinctura colocvnthidis), som 
redan Dioskorides hade föreskrivit som laxermedel.9 Även extrakt 
av skelört (Extractum chelidonii) förekom, vilket i mindre doser 
ansågs vara både laxerande och urindrivande men i stora doser kunde 
vara dödande.100 Rabarberroten var ett av tidens vanligaste laxer -
medel och Engström använde den både som pulver (Pulvis radix rhei) 
och som rabarberdroppar (Tinctura rhei amara).101 Vid något till
fälle användes även rabarbervin (Vinum rhei amarum) eller Drott
ningens elexir som det också kallades sedan Ulrika Eleonora försökt 
förebygga sjukdomar med dess hjälp.102 Dessa medel bereddes inte 
av den svenska rabarbern (Rheum rhaponticum) utan av den ostasia
tiska (Rheum palmatum), vars rotstock fördes till landet av Ost
indiska kompaniet. 

Ett mycket flitigt använt laxermedel benämndes vinsyrad kali 
(Tartras kalicum) i Engströms samtid. Detta medel bestod av kalium 
och vinsten. Det sistnämnda är ett salt, kaliumbitartat, som erhölls 
som biprodukt vid vinberedning.103 Vinsten användes även i pulvri
serad och renad form (Cremor tartari) och ansågs i denna form vara 
ett lindrigt lösande, urindrivande och feberstillande medel.104 

Jalapparoten (Radix jalappae) var ett mycket drastiskt laxermedel, 
som importerades från de mexikanska bergstrakterna och som ibland 
kom till användning på hospitalet.105 Det milda kvicksilverprepa
ratet kvicksilverklorul (Calomel), som under 1800-talet flitigt använ
des mot allehanda sjukdomar, brukades ibland och det är möjligt 
att det var för dess laxerande verkan.106 

Även en infusion av sennablad (Infusum sennae), som hade införts 
i medicinen av araberna och hade en viktig plats i den humoralpato-
logiska medicinen, ingick i Engströms arsenal av laxermedel.107 

Engelskt salt (Sal anglicum), som ofta kallades bittersalt, var ett på 
konstgjord väg framställt salt bestående av magnesiumsulfat. Detta 
starka laxermedel användes ibland av Engström, liksom Glaubersalt 
(Sulphas natricus) som bestod av natriumsulfat.108 Scheele hade 
1785 upptäckt att Glaubersalt bildades i en lösning med engelskt 
salt och koksalt och därefter kunde detta laxerande medel framställas 
i stor skala. 

Vissa medel som Engström använde hade förutom sin laxerande 
verkan också andra effekter på människokroppen. Jordgalla (Gratio-
la) var den under 1800-talet vanliga benämningen på den under blom
ningen insamlade överjordiska delen av Gratiola officinalis. Växten 
anses ha fått sitt latinska namn för att den tycktes ha så välgörande 
verkan att den kunde liknas vid Guds nåd och i svenska taxan från 
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1698 kallades den även »Bitter Gudz Nåde-Gräs». I äldre tid användes 
jordgalla mot en lång rad sjukdomar medan den under 1800-talet 
kom till bruk främst för sin laxerande, emetiska och urindrivande 
verkan och därmed ansågs påverka sjukdomar som mani och melan
koli. Engström använde jordgallan flitigt.109 Maskrosextrakt 
(Extractum taraxaci) hörde även till de medel som tänktes ha flera 
välgörande effekter. Det ansågs vara magstärkande, urindrivande och 
milt laxerande.11 0 

Ett annat laxerande medel var den svarta prustroten (Helleborus 
niger). Rotstocken från denna syd- och mellaneuropeiska ört hörde 
till antikens mest berömda läkemedel på grund av sin drastiska ver
kan. Den svarta prustroten var vanlig i Engströms behandlingsarse
nal.1 11 

Engström antecknade vid vissa tillfällen i sin kurjournal endast att 
laxerande medel hade givits utan att specificera vilket.112 Men 
ibland gav han detaljerade uppgifter om de olika mixturernas sam
mansättning. Han angav dock inte skälen till att han blandade eller 
löste medlen på ett visst sätt, men det är troligt att mixturerna gjor
des i syfte att få en önskad styrka hos medlet. Engelskt salt kunde 

1  I  Q  

lösas med senna. Rabarberrot, maskrosextrakt, jalapparot och 
tartras kalicum gavs tillsammans och en mixtur med skelörtsextrakt, 
tartras kalicum och flädervatten (Aqua sambuci) blandades.114 

Ibland gjordes laxermedlet mildare genom utspädning, så t ex när 
rabarberroten späddes med ättiksyrad kalilösning (Solutio acetatis 
kalici) och Aether spirituosus.11 5 

Engström blandade ibland även mixturer som innehöll medel som 
inte var laxerande. Kajeputolja (Aethereolum cajeputi), som 1831 
hade blivit berömt som medel mot koleran, gavs t ex tillsammans 
med Calomel och rabarberrot.116 Kräksalt (Tartarus antimonialis) 
blandades ibland med laxerande medel och vit prustrot (Helleborus 
albus) kunde förenas med laxerande medel som Calomel och pulver 
av kollokvint.117 Laxermedien kunde även ges tillsammans med 
stimulerande medel, som valeriana och vid ett tillfälle blandade Eng
ström ett medel som förutom maskrosextrakt, rabarberrot och ättik
syrad kali innehöll både svingalla (Bilis) och tvål (Säpo).118 Hur 
Engström uppfattade skillnaden mellan alla dessa mixturer kan dock 
dessvärre inte klargöras. 

b) Kräkmedel 
Även kräkmedel och äckelframkallande medel var mycket vanliga 
vid hospitalet. Flertalet patienter fick vid något tillfälle ett medel 
med sådan verkan. Det vanligaste var kräksalt eller kräkvinsten 
(Tartarus antimonialis), som ansågs ha en direkt betydelse för de 
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psykiska funktionerna.119 Men även den så kallade vita prustroten 
(Radix helleborus albus eller radix veratrum album) användes som 
kräkmedel.120 Detta läkemedel hade varit känt sedan antiken, det 
rekommenderades av Dioskorides och ansågs länge ha god inverkan 
på en mångfald sjukdomar. Arvid Månsson hävdade 1628 att den vita 
prustroten var bra mot fallandesot, melankoli, podager, vattusot, 
hosta och alla sjukdomar i magen. Det förekom även att Engström 
gav kräkrot (Ipecacuanha) och även det mycket milda kräkmedlet 
Pulvis magnesiae tartaricus, ett fräspulver med magnesium som ver
kade upplivande, läskande och som sagt gav en mild kräkningsreak-
tion.121 

Engström använde dessa medel, alltså främst kräksaltet, dels i 
liten dos för att enbart framkalla äckel, men även i full kräkdos. 
Äckelkuren förefaller att ha använts bland annat som ett lugnande 
och dämpande medel.122 

c) Urindrivande medel 
Flera av de medel som här omtalats för sin laxerande verkan hade 
även diuretisk effekt, t ex skelörtsextrakt, maskrosextrakt och jord
galla. Men vid något tillfälle användes andra urindrivande medel. 
Enbärssirap (Syrupus juniperi med Aether nitricus-spirituosus) och 
ättikshonung med sjölök (Oxymel Scillae) hade sådan effekt och an
vändes vid ett tillfälle tillsammans med stärkande medel (Valeriana 
et Calamus).123 

d) Magstärkande medel 
Läkekonsten under 1800-talets första hälft ägnade stor uppmärksam
het åt matsmältnings- och utsöndringsprocesserna. Bland behand
lingsmetoderna vid Vadstena hospital förekom även medel som var 
avsedda att förbättra eller stärka digestionsprocessen. Roten av bagg-
söta (Radix gentianae) hörde till medicinens äldsta och vanligaste 
läkemedel och den saknades inte heller i Engströms arsenal.124 

Lika välkänd var aloe, som också kom till användning på hospitalet 
och ibland användes i en tinktur tillsammans med saffran (Tinc-
tura aloes composita).125 

Även kritmixtur (Musilago cretacae) bestående av krita, gummi 
och socker kunde få göra tjänst som magförbättrande medel, i syn
nerhet mot syrebildning.126 Och gummislem (Musilago gummi 
arabici) kunde komma till användning mot katarr och kolik.127 

Ett annat medel mot katarr var kalumbarot (Radix calumbae) som 
gavs i pillerform.1 28 Slutligen användes vid något tillfälle Böckers 
te eller kvassiaved förmodligen som ett medel för att stärka ma-

1 2 9  gen. 
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e) Lugnande, dämpande medel 
Vi har tidigare sett att vattenbehandlingen kunde syfta till att dämpa 
larmande och stormande patienter. En orsak till att sådan behand
ling var vanlig ligger förmodligen i att det tidiga 1800-talets sinnes
sjukhusläkare inte förfogade över så många farmakologiska medel 
med en dämpande eller lugnande effekt. Engström använde ibland 
bolmörtsextrakt (Extractum hyoscyami) som tänktes ha lugnande, 
smärtlindrande och krampstillande effekt. Bolmörtsextraktet kunde 
ges i pillerform eller upplöst i lagerkirsvatten (Aqua laurocerasi) 
som var känt för sin bedövande verkan.130 

f) Upplivande y stimulerande och stärkande medel 
Det fanns gott om medel i tidens farmakopéer som verkade stimu
lerande och stärkande och de användes ganska flitigt på hospitalet. 
Engström använde särskilt ofta Valeriana eller vändelrot.131 Vale-
rianaroten hade varit känd i medicinen sedan den hippokratiska 
tiden och den ansågs vara kraftigt stimulerande, stärkande och 
kramplösande. Ett av läkekonstens mest omskrivna medel var kina
barken (Infusum chinchonae) som hade blivit ett allt vanligare om 
än dyrbart medel mot febrar. Kinabarken hade även stärkande effekt 
och det är möjligt att det var för denna egenskaps skull som den an-

i o n 

vändes av Engström. 
Vaniljen i form av vaniljdroppar (Tinctura vanillae) som bestod av 

vanilj och koncentrerad sprit hade mer direkt betydelse för sinnes
sjukdomarna.1 33 Vaniljen ansågs verka upplivande på nervsystemet 
och själsförmögenhetema, den förhindrade insomnande och ökade 
muskelenergin. Den kunde därför med fördel användas mot bland 
annat ålderdomssvaghet, impotens, hysteri och själssjukdomar, upp
gavs det i Berlins kommentar till den svenska farmakopéen.134 

Även ormroten (Serpentaria) ansågs kunna brukas som ett stimu
lerande medel.135 Beskt rabarbervin (Vinum rhei amarum) som be
stod av rabarber, malagavin, franskt brännvin, baggsöta och kanel 
ansågs också kunna användas som ett stärkande medel och ättiketer 
(Aeter aceticus) var ett upplivande medel, som enligt Berlin även var 
bra mot »hysterisk huvudvärk».136 

I behandlingsarsenalen ingick även ett par järnpreparat, Murias 
ammonico-ferricum, en järnklorid med ammoniak som ansågs stärk
ande och blodbildande, samt Oxidum ferrico-ferrosum.13 7 

Ett medel med stor ryktbarhet var djävulsträck (Asa foetida), 
som hade fått sitt namn på grund av sin vidriga lukt. Detta medel 
hade en vidsträckt användning då det ansågs vara ett stimulerande, 
slemlösande och urindrivande medel, samt ansågs kunna lösa upp 
kramp vid hysteri, epilepsi, kikhosta och väderkolik.138 
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Flera av de medel som här tas upp för sin stimulerande och stär
kande effekt hade som synes även annan medicinsk betydelse och det 
fanns flera medel i Engströms anteckningar som kan ha använts för 
en tilltänkt stimulerande verkan. Hoffmans droppar (Aether spiri-
tuosus), som bestod av eter och sprit, ansågs upplivande, kramp-
och smärtstillande.1 39 Detsamma gällde kamferdroppar eller Bangs 
nervdroppar (Liquor nervinus Bangui), som de kallades efter Köpen
hamnshospitalets överläkare F.L. Bang.140 Upplivande och kramp
stillande ansågs även tinktur av den sägenomspunna bärnstenen 
(Tinctura succini aromatica) vara och medlet kallades även »muntran
de droppar» eller Hoffmans livsbalsam.141 Saffran (Crocus) ansågs 
stimulerande och menades även ha en direkt effekt på sinnessjuk
domar som hysteri, melankoli och hypokondri.142 Kallmusroten 
(Radix calamus vulgaris) användes som ett stärkande medel och det
samma gällde pomeransblomman (Flos aurantium).143 

Dessa medel blandades ofta med varandra. Valeriana kunde 
blandas med vanilj eller kallmusrot,144 och de kunde även tillsam
mans med Serpentaria, Liquor nervinus Bangui och opium få utgöra 
en lämplig kur.145 Opium förekom även ensamt och då troligen som 
stimulerande medel.146 

g) Medel med direkt psykiatrisk effekt 
Ett medel som ansågs ha direkt effekt på sinnessjukdomarna var 
Belladonna.147 Detta medel hade länge varit känt för sin narkotiska 
verkan och för att det vidgade pupillen, men först under 1700-
talet började det att i större utsträckning användas inom medicinen 
och det användes även på hospitalet.148 

Även andra medel som förekom på hospitalet ansågs ha direkt 
effekt på sinnessjukdomarna. Vaniljdroppar var enligt Berlin bra mot 
hysteri, melankoli och hypokondri. Gratiola rekommenderades mot 
melankoli och mani och Helleborus niger användes enligt samma 
källa mot 1800-talets mitt »mest i själssjukdomar».149 Den svarta 
prustrotens betydelse som medel mot sinnessjukdomarna var väl
känd under an tiken och uttrycken »behöva prustrot» och »vara för
ryckt» var synonyma.15 0 

(h) Medel mot särskilda kroppsliga sjukdomar 
Det förekommer i journalerna även anteckningar om medel som i 
samtiden antogs ha en huvudsakligen somatisk verkan. Den tidigare 
nämnda kajeputoljan (Aetheroleum cajuputi) användes mot kole
ran.151 Digitalis användes allt oftare som hjärtmedicin och Oxymel i r n 
Scillae ansågs i lavemangsform vara maskfördrivande. * Salmiak-
solution och opiumpreparatet Vinum glycyrrhizae thebaicum, även 
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kallat Roséns bröstdroppar, användes mot hosta. Och den tidigare 
nämnda senegaroten användes mot inflammation i lungor och luft-

1 5 4  vagar. ^ 

Medicinsk behandling och social uppfostran 

De metoder för att bota och behandla de sinnessjuka som Georg 
Engström praktiserade på Vadstena hospital kan belysas genom en 
jämförelse med sinnessjukvården kring sekelskiftet 1900. Vid denna 
senare tid hade ett somatiskt perspektiv helt kommit att dominera 
psykiatrin och sinnessjukvården tog den allt mer framgångsrika 
kroppssjukvården till mönster. Vila och sänglägesbehandling blev 
viktiga inslag i behandlingen och oro dämpades ofta med långbad. 
övervakning och ständig tillsyn sågs som förutsättningar för den 
kliniska iakttagelsen och som villkor för patienternas tillfrisknande. 
Dessa senare inslag återfinns även i Engströms bild av det goda hospi
talet men grundstenarna i hans behandling var aktivitet, arbete och 
sysselsättning. 

Den stora vikt som Engström lade vid hospitalspatienternas syssel
sättning markerar den stora skillnad som fanns mellan kropps- och 
sinnessjukvården under 1800-talets första hälft. Men Engström 
strävade efter att inordna psykiatrin i den medicinska vetenskapens 
stora domän bland annat genom att betona vikten av ett iakttagande 
av den enskilde patientens sjukdomssymptom och levnadsförhållan
den. 

Behandlingen av patienterna präglades trots detta individuali
serande perspektiv av en viss schablonmässighet. Engström provade 
den ena behandlingsmetoden efter den andra på patienterna i hopp 
om att finna någon som gav resultat. Fantasirikedom, experimente
rande och en mångfald av metoder präglade Engströms sinnessjuk
vård och bakom detta kan man ana en kurativ optimism som förmod
ligen hänger samman med att psykiatrin var en oprövad disciplin 
som ännu inte hade hunnit möta så många besvikelser. 

Hospitalisering, reglering av det dagliga livet och sysselsättning 
intog den centrala platsen i hospitalets behandling av de sinnessjuka 
och detta hade även betonats i Engströms program för hospitals
vården. Den medikamentella behandlingen förefaller att i allt väsent
ligt ha hämtats från den samtida medicinen och var inte specifikt 
utarbetad för de sinnessjuka. Den sociala uppfostran av patienterna 
förefaller att ha varit viktigare än den medicinska behandlingen. 
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Kap. 12 PSYKIATRIN, SINNESSJUKVÄRDEN OCH DET 
NITTONDE SEKLET 

Kring 1860 etablerades psykiatrin som vetenskap med lärostolar vid 
Karolinska institutet och de båda universiteten och tanken att hospi
talen hade till uppgift att bota de sinnessjuka skrevs in i den sinnes
sjukvårds stadga som reglerade hospitals verksamheten under seklets 
senare hälft, I den här avhandlingen har det gjorts ett försök att 
skildra de idéhistoriskt centrala inslagen i den halvsekellånga för
historien till dessa händelser. Avslutningsvis skall de viktigaste dragen 
i denna utveckling rekapituleras och några olika tolkningsmöjligheter 
anges. 

När riksdagen 1823 beslutade att behandlingsinstitutioner för de 
sinnessjuka skulle inrättas grundades detta beslut framförallt på 
överväganden om det offentliga omhändertagandets ekonomi. En 
förutsättning för detta beslut var den tilltro man hyste till psykia
trins behandlingsmetoder. Och olika debattörers framhävande av 
statens övergripande ansvar för medborgarnas försörjning och de 
filantropiska idealens etablering, hade också betydelse i samman
hanget. 

I de anvisningar som reglerade verksamheten vid det första behand
lingshospitalet betonades institutionaliseringen eller hospitaliseringen 
av de sjuka som en första förutsättning för att en behandling skulle 
vara möjlig. Man betonade också levnadsordningens betydelse och 
hävdade att läkaren borde inta en central plats i verksamheten. 

Vadstena hospital inrättades efter dessa riktlinjer. Läkaren Georg 
Engström anställdes och han tillskrevs ansvaret för all behandling av 
de intagna och vi har sett flera exempel på hur verksamheten och 
språkbruket präglades av att den drogs in under medicinens mantel. 
Men trots detta så finns det skäl att hävda att hospitalsinstitutionen 
i första hand var ett organ för social uppfostran och inte för medi
cinsk behandling. Arbetet och en reglerad levnadsordning ansågs 
till exempel vara de viktigaste medlen för de sjukas tillfrisknande. 

Hospitalets utformning antyder att en stor institution för omhän
dertagande var i vardande. Läkarens och hospitalsdirektionens atti
tyder till sina egna uppgifter, instruktionerna för de anställda, ord
ningsreglerna för de intagna och strävan efter att separera intagna 
med olika sinnesbeskaffenhet och från skilda miljöer kan illustrera 
den specialisering och specificering som utmärker stora institu
tioner. 

Georg Engström har stått i framställningens centrum dels för att 
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han var den förste heltidsanställde sinnessjukhusläkaren i landet, 
men också för att han representerar en idéhistorisk typ av stort 
intresse. Han var en praktiskt verksam yrkesman som mer provade 
andras idéer än utvecklade egna och han tycks ha agerat mer som 
ämbetsman än som läkare. Han var väl förtrogen med tidens psykia
triska debatt, men gjorde inte själv några principiella inlägg utan in
tog en kompromissande och försiktig hållning. Engström tycks ha 
uppfattat sitt arbete som snarlikt vetenskapsmannens och detta var 
i överensstämmelse med läkarinstruktionen som ålade honom att 
söka efter sinnessjukdomarnas egentliga orsaker. Den utförliga jour-
nalföringen och försöken att finna en svensk psykiatrisk terminologi 
kan ses som uttryck för en vetenskaplig attityd. 

Engströms sjukdomsuppfattning var ett konglomerat utifrån tidens 
psykiatriska läror och vi kan finna en påverkan från flera av de psy
kiatriska grundperspektiven. Den psykiatri som var inspirerad av den 
platonska traditionen förefaller att ha legat bakom tron på sjuk
domarna som ett uttryck för en bristande balans mellan själslivets 
inre krafter. Den moraliserande sjukdomsuppfattningen, som hade 
sina rötter i den judiska traditionen, spelade stor roll för Engström 
som menade att sinnessjukdomarna ofta orsakades av ett levnads
sätt som avvek från aktuella moralregler. Och den medicinska eller 
somatiska traditionen inom psykiatrin fäste Engströms uppmärksam
het på den betydelse som skador, sjukdomar och störningar i kropps
funktionerna kunde ha för sinnestillståndet. Den i praktisk natur
vetenskap utbildade Engström tycks dock helt ha avvisat den demo
nologiska sjukdomsuppfattningen. 

Den behandling som Engström gav sina patienter präglades både 
av ett försiktigt prövande och en viss schablonmässighet. Sysselsätt
ning och reglering av det dagliga livet tillskrevs en avgörande betydel
se för den sjukes tillfrisknande men dessutom prövade Engström 
både flera av den psykiatriska litteraturens behandlingsförslag och an
vände många medikamenter från medicinens arsenal av örter och 
dekokter. Engströms iver att införa de behandlingsmetoder som den 
utländska litteraturen föreskrev hade sin bakgrund i en terapeutisk 
optimism, men det förefaller som han anskaffade vissa hjälpmedel, 
som han var skeptisk mot, främst därför att de ansågs höra till en full
ständig hospitalsinstitution. Mot slutet av sin verksamhetstid tycks 
Engström ha blivit allt mer pessimistisk både inför möjligheten att 
formulera ett sätt att klassificera sinnessjukdomarna och att kunna 
bota de som togs in på hospitalet. 

Den verksamhet som bedrevs vid Vadstena hospital kan inte sägas 
ha varit framgångsrik om man ser till antalet utskrivna och friskför-
klarade patienter, men hospitalsinstitutionen hade ändå ett gott an
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seende bland samtidens läkare och var i vissa avseenden mönster
bildande. 

Psykiatrin och sinnessjukvården växte fram i ett komplicerat 
samspel mellan olika sociala och ideologiska faktorer och fram
ställningens perspektiv kan därför förskjutas och flera tolkningsmöj
ligheter kan formuleras. Dessa olika tolkningar skall här antydas då 
de anknyter till centrala frågeställningar i avhandlingen. 

Det första perspektivet kan vi kalla vetenskapshistoriskt. Vi har 
tidigare mött tanken att psykiatrin under 1800-talets första hälft 
var en vetenskap i vardande, ännu inte paradigmatisk men med en 
strävan att bli det. Det finns en rad olika förhållanden som är av in
tresse för att belysa den process i vilken psykiatrin blev en vetenskap. 

Den psykiatriska litteraturen vid 1800-talets början gjorde gällande 
att sinnessjukdomarna var artskilda från de kroppsliga sjukdomarna, 
även om många hävdade att de orsakades av somatiska förhållanden, 
och borde behandlas av särskilda läkare. Detta hade betydelse för 
etableringen av psykiatrin som ett särskilt ämne och strävan att till
skriva de läkare som arbetade inom sinnessjukvården ett anseende 
som specialister, vilket i sin tur hade betydelse för den läkarroll som 
utvecklades. Men i samband med det naturvetenskapliga genom
brottet inom psykiatrin under seklets senare del tonades dessa skill
nader ned. Många psykiatriker hävdade istället att sinnessjukdomarna 
hade sin grund i en patologisk förändring i det centrala nervsystemet 
och de skilde sig därför inte på något avgörande sätt från kroppsliga 
sjukdomar.1 

Det kan vid första påseende förefalla paradoxalt att både tanken 
på att sinnessjukdomarna är artskilda från de kroppsliga sjukdomarna 
och tanken på att de inte är det hade betydelse för psykiatrins etable-
ring som vetenskap, men så tycks ha varit fallet. Detta illustrerar 
två aspekter på professionaliseringsprocessen, dels nödvändigheten 
av att avgränsa verksamhetsområdet gentemot andra yrkesgrupper 
och dels behovet av att få del av det anseende som en naturveten
skaplig förankring hade under det nittonde seklets senare del. 

Ett förhållande som komplicerar det vetenskapshistoriska syn
sättet är det att den praktiska sinnessjukvården måste sägas vara 
etablerad flera decennier innan psykiatrin hade fått ställning som 
vetenskap. Det är därför knappast möjligt att beskriva sinnessjuk
vården under 1800-talets första hälft som tillämpad vetenskap, även 
om hospitalens utformning påverkades av vad man trodde att psykia-
trikerna skulle kunna åstadkomma. Psykiatrins framväxt var beroen
de av ett komplex av ideologiska och sociala förutsättningar och kan 
ej ses som ett resultat av en ren vetenskaplig utveckling. 

Det andra perspektivet som vi kan lägga på händelseutvecklingen 

168 



kan vi kalla vårdideologiskt. Vi har sett att tron på att det var möjligt 
att bota de sinnessjuka hade en avgörande betydelse för beslutet att 
inrätta behandlingshospital på 1820-talet. Denna behandlingsopti
mism hade sina rötter i en upplysningsinspirerad människouppfatt
ning och den tilltro till möjligheten att omvandla kunskap till prak
tiskt användbar teknik som var utmärkande för upplysningens lär
jungar under 1800-talet. 

Behandlingstankens snabba spridning är illustrativ för Karl Johans
tidens optimistiska sätt att se på möjligheterna att lösa sociala pro
blem. Men det finns tecken som tyder på att de som hade nära kon
takt med sinnessjukvården var mer pessimistiska än andra. Vi har 
mött en viss resignerad attityd hos Engström under 1840-talet och i 
Carl Ulrik Sondéns och Magnus Huss' debattinlägg på 1840- och 
1850-talen stod de filantropiska idealen mer i centrum än de gjort 
när man tidigare optimistiskt framhävt de ekonomiska fördelar som 
den nya vetenskapen skulle kunna ge. Och hos Serafimerordensgillet 
kan man ana en viss pessimism när det gäller möjligheten att bota de 
intagna på hospitalen.^ Men även om behandlings optimismen grusa
des något så fick behandlingstanken genom 1858 års sinnessjukvårds-
stadga ställning som officiell målsättning för hospitalsverksamheten. 

Det tredje perspektivet utifrån vilket vi kan betrakta psykiatrin 
och sinne s sjukvården tar fasta på behandlingens karaktär av social 
och moralisk uppfostran. Låt oss kalla detta för ett pedagogiskt per
spektiv. 

Det har i många psykiatrihistoriska sammanhang gjorts gällande 
att statsmakternas intresse för hospitalsverksamheten hängde sam
man med att man uppfattade dessa institutioner som instrument för 
social kontroll. Detta synsätt har här fått stöd av de likheter som har 
noterats mellan sinnessjukvården och både folkundervisningen och 
fängelseväsendet. I folkuppfostran och i det offentliga omhänder
tagandet intog arbetet en mycket betydelsefull plats och det var 
framförallt arbetets förädlande och uppfostrande verkan som betona
des. Detta illustrerar den nära förbindelsen mellan delar av det 
offentliga omhändertagandet och försöken att förmedla den moral
uppfattning och levnadsordning som utmärkte den expanderande 
medelklassen, till andra grupper i samhället. 

Ett viktigt inslag i denna moraluppfattning var att normer skulle 
läras in och tillägnas istället för att bilda grunden för yttre sanktioner 
och straff och det finns flera tecken på att en sådan moraluppfatt
ning hade betydelse inom sinne s sjukvården. Det praktiska inlärandet 
av normer genom hospitalets ordningsregler och föreskrifter om 
arbete och sysselsättning kan sägas illustrera verksamhetens nära 
förbindelse med moralisk uppfostran och social ordning. 

169 



Kap. 13 SAMMANFATTNING 

Psykiatrin och sinnessjukvården uppstod i 1800-talets samhälle och 
det är i detta samhälle vi måste söka bakgrunden till att denna veten
skap och vårdform utvecklades på det sätt som skedde. Den aktiva 
behandlingen av sinnessjuka på därtill inrättade hospital inleddes i 
Sverige på 1820-talet. Psykiatrin var vid denna tid blott en veten
skap i vardande. Det fanns inte något enhetligt psykiatriskt perspek
tiv, ingen gemensam terminologi och inget etablerat sätt att klassifi
cera sjukdomarna. Psykiatrin fick i Sverige ställning som vetenskap 
först kring 1860 då professurer inrättades vid universiteten, ämnet 
blev obligatoriskt i läkarutbildningen, en sjukdomsklassifikation fick 
officiell status och lagstriftningen klargjorde att sinnessjukvårdens 
uppgift var att bota och behandla de sjuka. Detta betyder att den 
praktiska sinnes sjukvården uppstod närmare ett halvt sekel innan 
psykiatrin etablerades och den kan därför inte ses som en tillämpning 
av vetenskapliga rön. Intresset för att försöka bota de sinnessjuka 
måste därför i väsentlig utsträckning ha sina rötter i andra förhållan
den än den psykiatriska verksamheten. 

I den psykiatrihistoriska litteraturen har man de senaste decennier
na påpekat att sinnessjukvården och psykiatrin formats av ett kom
plex av orsaksfaktorer, sociala och ekonomiska processer i samhället, 
politiska överväganden och i viss utsträckning filantropiska ideal. 
Michel Foucaults Histoire de la folie à l'âge classique (1961) har varit 
banbrytande för denna forskning men liksom många andra pionjär
arbeten är den i många avseenden otillfredsställande. Några andra 
exempel på psykiatrihistorisk forskning av stor betydelse kan här 
nämnas. David Rothman har i The discovery of the asylum (1971) 
studerat det tidiga 1800-talets vårdinstitutioner som uttryck för en 
strävan efter social och moralisk kontroll i en situation där man 
befarade en tilltagande social oro. Andrew Tennant Seuil har i 
Museums of madness (1974) betonat sambandet mellan sinnessjuk
vårdens framväxt och förändringarna i de sociala livsvillkoren under 
industrialiserings- och urbaniseringsprocesserna. Och Martin Schrenck 
slutligen betonar i Über den Umgang mit Geisteskranken (1973) 
den betydelse man i den tidiga sinnessjukvården tillskrev uppfostran 
och levnadsordningen och därmed det nära sambandet mellan sinnes
sjukvård och organiserandet av allmän folkundervisning. 

Psykiatrin blev inte en vetenskap förrän under 1800-talet, men 
långt dessförinnan kan vi finna tankar och föreställningar kring de 
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sinnessjuka. Om vi renodlar synsätten så kan vi tala om fyra psykia
triska perspektiv i västerlandets tidigaste kulturhistoria. I den äldre 
judiska traditionen finner vi en moraliserande sjukdomsuppfattning. 
Sinnessjukdom och även kroppslig sjukdom uppfattades som ett 
gudomligt straff och en konsekvens av människans syndfullhet. 
Evangelietexterna och den tidigaste kristendomen gav uttryck för en 
mer dualistisk människouppfattning och det onda var inte längre 
endast en ohörsamhet och ett förnekande, utan hade fått personlig 
gestalt. De sinnessjuka uppfattades som besatta av onda andar, som 
endast den goda kraftens representanter kunde betvinga. I den 
grekiska kulturvärlden uppfattades människan som en mer aktiv och 
självständig varelse än i den judisk-kristna traditionen. Platon gav 
upphov till ett psykiatriskt perspektiv där balansen mellan de olika 
själsförmögenheterna betonades och de intensiva känslornas betydel
se för sinnestillståndet framhävdes. Det fjärde psykiatriska perspek
tivet finner vi i den antika medicinen. Den hippokratiska traditionen 
proklamerade att sinnessjukdomarna hängde samman med bristande 
balans mellan de fyra kroppskvaliteterna och denna i sin tur berodde 
på människans livsmiljö och levnadssätt. 

Dessa fyra perspektiv som ofta blandades med varandra hade 
viss aktualitet in på 1800-talet. Den moraliserande sjukdomsuppfatt
ningen återfinns t ex i tron på att onani och liderlighet kan framkalla 
sinnessjukdom. Det demonologiska synsättet fick förnyad aktualitet 
bland läsarna, som uppfattade evangeliernas berättelser som både 
konkret verklighetsbeskrivning och som sinnlig upplevelse. Det pla-
tonska synsättet omhuldades i den romantiskt-idealistiska kultur
strömningen där tron på att inre själsliga kraftfält och behovet av 
harmoni och balans var viktiga inslag. Och de naturvetenskapligt in
spirerade läkarna anknöt till det hippokratiska perspektivet när man 
sökte efter somatiska orsaker till sinnessjukdomarna. Ännu större 
betydelse för 1800-talets psykiatri fick dock upplysningstidens 
människosyn där människans beroende av sin livsmiljö och uppfost
ran betonades, men detta synsätt måste i det här sammanhanget 
snarast ses som en variant av det psykiatriska perspektivet i den 
hippokratiska traditionen. 

Denna föreställning att människan formades av de intryck som 
omgivningen gav henne fick till följd att psykiatrin under 1700-talets 
senare del betonade levnadsordningens eller dietetikens betydelse för 
människans hälsa. William B at tie, Francis Willis och Vincenzo 
Chiarugi kan nämnas som företrädare för denna psykiatriska lära och 
Johan Gottfried Langermann framhävde uttryckligen att sinnessjuk
vård var att betrakta som en återuppfostran av de människor som 
inte fått någon god sådan. Men först med Philippe Pinels och Johan 
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Christian Reils böcker i ämnet under 1800-talets första år fick den 
nya psykiatrin sitt genombrott. 

Philippe Pinels Traité medico-philosophique sur l'aliénation men
tale ou la manie (1801) och Reils Rhapsodien über die Anwendung 
der psychische Curmethode auf Geisteszerrüttungen (1803) hade på 
sätt och vis skilda filosofiska utgångspunkter, men det föreligger en 
påfallande likhet i deras förslag till hur sinnessjukdomarna skall be
handlas. Båda betonade att den psykiska eller moraliska behand
lingen av de sjuka var viktigast, men de var inte främmande för att 
använda kroppsmedicinens retmedel och medikamenter. Den första 
förutsättningen för en lyckosam behandling ansågs vara att de sjuka 
togs in på ett lämpligt inrättat hospital och därmed isolerades från 
den hemmiljö som hade givit skadliga intryck. 

Pinel och Reil öppnade vägen för strävan att formulera en psykia
trisk vetenskap och under de följande decennierna utkom en lång rad 
skrifter i ämnet. Debatten var särskilt intensiv i Tyskland och där ut
vecklades skilda skolbildningar. Vissa psykiatriker hävdade att sinnes
sjukdomarna helt och hållet berodde på kroppsliga skador eller sjuk
domar, medan andra hävdade ett mer platonskt inspirerat synsätt och 
ville se sinnessjukdomen som en störning av den psykiska balansen 
som måste förklaras i psykologiska ordalag. 

De konkreta behandlingsförslagen skilde sig dock inte så mycket 
mellan de olika skolorna och debattens hetta berodde till viss del på 
den extrema position som intogs av leipzigprofessorn Johan 
Christian August Heinroth. Denne anknöt i sin Lehrbuch der Stör
ungen des Seelenlebens (1818) till det psykiatriska perspektiv där 
sjukdom sågs som en konsekvens av människans syndfullhet. Och det 
syndiga var enligt Heinroth de lidelser och drifter som fanns i männi
skan och som den friska och goda människan kontrollerade, men som 
den sjuke och onde gav fritt utlopp. Heinroths moraliserande synsätt 
blev skottavla för de somatiskt orienterade psykiatrikerna, varibland 
würzburgprofessorn Johann Baptista Friedreich kan nämnas som en 
av de främsta. 

Många psykiatriker intog dock en medierande inställning mellan de 
konkurrerande skolorna och anknöt därmed mer till traditionen från 
Pinel. De praktiskt verksamma sinnesssjukläkarna anslöt i allmänhet 
till en eklektisk ståndpunkt och hämtade idéer och behandlingsför
slag från alla psykiatrins företrädare och auktoriteter. 

Vi har tidigare sagt att psykiatrin under 1800-talet var en veten
skap i vardande. Det fanns inte något paradigm i Kuhns mening, men 
man strävade efter att etablera ett sådant. Och det hade stor betydel
se för psykiatrins ställning att man trots de olika skolbildningarna var 
förhållandevis överens om behandlingsmetoderna. Hospitalisering, 
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sysselsättning, retande och dämpande medel utgjorde huvudingre
dienserna i den s k psykiska kurmetoden och dessa medel acceptera
des av de flesta. Dessutom fanns en påfallande stor behandlingsopti
mism och vilja att experimentera med allehanda sofistikerade meto
der för att inga utvägar skulle lämnas oprövade. 

Trots att psykiatrin vid 1800-talets början befann sig i sin linda in
rättades runt om i Europa och Amerika behandlingshospital där de 
nya metoderna praktiserades. Detta hänger samman med den stora 
optimism som kringgärdade verksamheten. Man trodde sig kunna 
bota de sjuka och sända dem tillbaka till hemorten och de statliga 
myndigheterna såg i denna nya vetenskap ett sätt att minska kostna
derna för fattigvården och det offentliga omhändertagandet. 

När det gäller psykiatrins och sinnessjukvårdens historia i Sverige 
så är dess äldsta tid höjd i dunkel. De hospital som fanns under 
medeltiden var allmänna försörjningsinrättningar och inte reser
verade för de sinnessjuka. Landskapslagarna innehöll regler om att 
sinnessjuka som begick brott skulle dömas mildare än andra och det 
förefaller som om vissa sinnessjuka fått fylla rollen som samhällets 
narrar och gyckelmakare. 

Vasakonungarna under 1500- och 1600-talen strävade efter att 
stärka statens inflytande och kontroll över hela samhället. Hospita
len omhuldades på det sättet att de fick behålla de jordegendomar 
som donerats under den katolska tiden och Gustav II Adolf försökte 
etablera ett ämbetsverk med uppgift att övervaka hospitalsverksam
heten, men detta lyckades inte då prästeståndet gjorde motstånd. 
Under 1700-talets senare del behandlades hospitalens verksamhet 
av flera riksdagskommittéer och 1787 förverkligades tanken på ett 
särskilt ämbetsverk, Serafimerordensgillet, för hospitalen. 

De psykiatriska inslagen i den medicinska litteraturen under dessa 
århundraden var få och rapsodiska. I den första tryckta läkeboken på 
svenska, Benedictus Olais Eeen nyttigh läkare book (1578) förmedla
des den medeltida medicinens visdom och under 1700-talet behand
lade Carl von Linné sinnessjukdomarna både i sina försök att formu
lera klassifikationssystem för sjukdomarna och i sina mer allmänna 
medicinska skrifter. 

Kring sekelskiftet 1800 började man alltmer betona att hospitalen 
skulle reserveras för de sinnessjuka och 1813 uttrycktes för första 
gången i ett officiellt sammanhang tanken att det var möjligt att bota 
de sjuka. Under seklets första decennier började även den psykiatris
ka debatten i Tyskland, Frankrike och England att nå Sverige. Den 
främste introduktören av den nya psykiatrin vid denna tid var Eric 
Gadelius som var professor vid det 1810 inrättade Karolinska institu
tet i Stockholm en högskola för utbildning av läkare. Den behand
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lingsoptimism som fanns i den nya psykiatrin spreds mycket snabbt 
och vid riksdagen 1823 beslöt man att inrätta ett antal stora sinnes
sjukhus i landet, samtidigt som många av de små hospitalen skulle 
stängas. De stora anstalterna skulle göra det möjligt att ha en fast 
anställd läkare vid varje sjukhus, vilket ansågs vara en förutsättning 
för att de sjuka skulle kunna återställas till full hälsa. 

Bakgrunden till riksdagens beslut var att kostnaderna för det 
offentliga omhändertagandet ansågs vara alltför höga och genom att 
bota och därefter återsända de sjuka till hemorten trodde man sig 
kunna komma billigare undan. Det första sinnessjukhuset som hade 
en heltidsanställd läkare och som hade behandlingen av de sjuka som 
mål inrättades i Vadstena. År 1826 utfärdade myndigheterna en in
struktion för den nyanställde läkaren i Vadstena, Georg Engström, 
och där gavs ett program för verksamheten som var helt i linje med 
den nya psykiatrins inriktning. Läkarens uppgift var att bota de 
sjuka och försöka komma sjukdomarnas egentliga orsaker på spåren. 
Och det viktigaste medlet för detta mål angavs vara de intagnas 
sysselsättning med arbete och förströelse. Hospitalen skulle inte 
längre få vara rena försörjningsinrättningar utan omvandlas till be
handlingsinstitutioner och den kurativa optimismen var mycket stor. 

Det är viktigt att understryka att initiativet till denna förändring 
av sinnessjukvården i första hand kom från myndigheterna och riks
dagen och inte från läkarna. Den sociala och ideologiska bakgrunden 
till inrättandet av behandlingshospital på 1820-talet är komplex, men 
några av de viktigaste faktorerna skall här antydas. 

Det svenska samhället genomgick under 1800-talet, liksom de 
flesta europeiska länder, en omvandling från en situation där jord
bruksproduktionen dominerade till ett samhälle där industrin hade 
en avgörande roll. Industrialiseringen hade under seklets första hälft 
ännu inte tagit fart, men de sociala problem som ofta förbinds med 
denna var fullt märkbara, bland annat till följd av den snabba befolk
ningstillväxten, som fick till följd att många människor ej kunde få 
fast anställning inom jordbruket. 

Den sociala och moraliska kontrollen i det agrart dominerade sam
hället var knuten till den ställning som husbonden och församlings
prästen hade och som hade formulerats i den lutheranska s k tre-
ståndsläran. Detta sociala system var dock vid 1800-talets början 
stadd i snabb upplösning och det offentliga omhändertagandet och 
införandet av allmän skolundervisning kan ses som försök att etablera 
ett nytt system för social och moralisk kontroll. 

En förutsättning för att hospitalen skulle kunna spela någon roll 
i samhällets uppfostran var att behandlingstanken hade kommit att 
omfattas av allt fler. Både läkarna och ämbetsmännen tycks ha bli
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vit allt säkrare på att det var möjligt att bota de sinnessjuka och det 
var här inte fråga om ingripande från en gudomlig makt, utan appli
cering av en ny vetenskaps alla metoder. Behandlings tanken hade 
sina ideologiska rötter i upplysningsfilosofins människouppfattning. 
Människan ansågs formad av sina erfarenheter och kunde därför även 
förändras genom påverkan och uppfostran, övertygelsen att männi
skan är föränderlig återfinns hos flertalet av tidens filosofer. Herders 
och Hegels historiefilosofier, Comtes positivistiska och Marx' mate
rialistiska lära, Darwins utvecklingslära och Mills liberalism, alla 
proklamerade att människan inte var statisk utan hade förändrats i 
historien. 

De vårdinstitutioner som byggdes upp hade även många yttre lik
heter med skolor. Man isolerade de intagna från hemmiljön och in
stitutionerna var inrättade för att möjliggöra kontroll och påverkan. 
Detta är särskilt framträdande i det program för ett framtida an
staltsväsende som Jeremy Bentham hade utvecklat i skriften Panop
ticon or the inspection house (1791). Bentham menade att om man 
byggde skolor, fängelser, hospital och andra institutioner cirkelrunda 
så var det möjligt för en ensam vakt att ge ett stort antal intagna en 
känsla av ständig övervakning och kontroll, vilket skulle gagna hela 
samhället. 

En annan faktor som påverkade sinnessjukvårdens framväxt men 
som är svår att värdera är de filantropiska och kristet-humanitära 
idealen. Runt om i Europa bildades filantropiska sällskap bland 
städernas välbärgade medelklass i takt med att den sociala misären 
blev allt tydligare. Filan tropin hade en evangelisk och humanitär 
framtoning och en paternalistisk samhällsuppfattning, där en person
lig övervakning ansågs nödvändig för att inte hjälpverksamheten 
skulle leda till lättja, förenades med en liberalt inspirerad över
tygelse att den industriella utvecklingen skulle kunna minska fattig
domen. 

I centrum för den filantropiska rörelsens ideologi stod humanis
men. Två skilda uppfattningar kan särskiljas bland företrädarna för 
en humanistisk lära. Dels de som med en kristen eller naturrättslig 
utgångspunkt hävdade att människans värde hänger samman med 
hennes uppkomst och dels de som i likhet med upplysningens peda
goger hävdade att det var människans utvecklingsmöjligheter som 
var grunden för en humanistisk åskådning. Den senare uppfattningen 
förenades med ett individualistiskt synsätt där människan sågs som 
en varelse stadd i utveckling och där de moraliska kvaliteterna an
sågs vara hennes viktigaste attribut. Denna uppfattning pekar fram 
mot 1800-talets borgerliga familjeideal och den paternalistiska sam-
hällsåskådning som var typisk för viktorianismen. 
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Det fanns även de som delade filantropins ideologiska förutsätt
ningar, men som tog avstånd från enskild hjälpverksamhet och 
menade att det var staten som hade det övergripande ansvaret för 
medborgarnas försörjning. Ar 1799 utvecklade läkaren och gods
ägaren David Schulz von Schulzenheim i ett tal inför den svenska 
vetenskapsakademin denna tankegång. Schulzenheim var inspirerad 
av Adam Smith och menade att de fria näringarna var en förutsätt
ning för samhällets välstånd, men att detta hindrades av den till
tagande lättjan och de tygellösa lasterna. Samhället borde därför 
skapa sådana inrättningar där om möjligt alla tvingades till arbete 
och uppfostran, samtidigt som de helt hjälplösa skulle tas omhand 
och försörjas. Denna blandning av sträng arbetsmoral och filantropi 
blev typisk för 1800-talets vårdinstitutioner där arbetet tillskrevs 
en viktig roll i försöken att återuppfostra de vanartiga och sinnes
sjuka, samtidigt som verksamheten präglades av den filantropiska 
humanismen. 

Den vårdideologi som utformades vid 1800-talets början hade så
ledes hämtat stoff från olika håll. Franska upplysningsidéer och den 
tyska filosofins humanism förenades med en liberalt inspirerad sam
hällsuppfattning som hade hämtats från England. 

Det första behandlingshospitalet i Sverige inrättades i Vadstena 
och 1826 anställdes läkaren Georg Engström. Vadstena hospital har 
i likhet med de flesta liknande inrättningar sina rötter i en medel
tida sjukstuga och den behandlingsinstitution som kom till 1826 
inrättades i de lokaler där det forna nunneklostret hade varit inrymt, 
men som efter reformationen hade dragits in till staten. 

Vadstena hade vid 1800-talets början 2 000 invånare. Staden var 
centrum för en jordbruksbygd och handeln var en viktig del av 
näringsfånget, men det fanns även en linneduksfabrik i staden och en 
betydande garveriverksamhet. Staden var för sin tid en betydande 
sjukvårdsstad. På 1830-talet fanns omkring 300 platser på hospi
talet och 80 platser på det kurhus för veneriska sjukdomar som var 
inrymt i munkklostrets forna lokaler och staden hade även apotek 
och provinsialläkare. Ingen annan stad i landet hade så många sjuk
vårdsplatser i förhållande till stadens storlek och hospitalsverksam
heten bör ha varit ett viktigt inslag i stadens liv. 

Behandlingshospitalet inrättades i enlighet med direktiven från 
den centrala myndigheten. Man strävade efter att separera intagna 
med olika typer av sjukdom från varandra. De som ansågs botbara 
huserade i ett hus och de obotliga hölls för sig. Man inrättade en sär
skild förstaklassavdelning och en avdelning för konvalescenter så 
att dessa skulle slippa anblicken av de sämre lottade kamraterna. 

Verksamheten, som kan följas i direktionsprotokoll och skrivel

176 



ser, ger ett intryck av att en stor institution för vård och omhänder
tagande höll på att ta form. Direktionens ledamöter tycks alltmer ha 
sett sitt uppdrag som ett yrke och inte som en plikt för den kristna 
människan. Antalet anställda ökade och deras arbetsuppgifter specia
liserades. Tidens familjeideal satte sin prägel på verksamheten och de 
ordningsregler som fanns för de anställda antyder att man tänkte sig 
att chefstjänstemännen, sysslomannen och läkaren, skulle uppträda 
med den blandning av auktoritet och välvilja, som utmärkte den gode 
fadern. Sköterskor, sjukvaktare och arbetsledare tillskrevs samma roll 
gentemot de intagna som husmamseller och guvernanter hade inför 
barnen i den borgerliga familjen. 

Särskilt anmärkningsvärd är den roll man gav läkaren. Han var an
staltens förnämste tjänsteman och var när det gällde de intagnas be
handling endast ansvarig inför det av läkare dominerade Sundhets
kollegiet, det ämbetsverk som ansvarade för sjukvården i riket men 
annars inte hade någon befattning med hospitalen. Läkarens pro
fessionella ställning på hospitalet respekterades och hans lön ökade 
till det tredubbla under halvtannat decennium. Läkarens inflytande 
märks även i ett förändrat språkbruk. Under 1820- och 1830-talen 
förändrades benämningarna på de intagna och de anställda på så sätt 
att verksamheten knöts närmare den vanliga sjukvården. »Hospitals
hjonen» blev »patienter», »pigorna» blev »sjuksköterskor» och 
»drängarna» blev »sjukvaktare». 

Den professionella ställning som läkaren hade på Vadstena hospital 
måste ses mot bakgrund av situationen inom sjukvården under 1800-
talets första hälft. Vid denna tid var läkaryrket ett smutsigt hantverk 
och de flesta läkare, med undantag för de som kunde sola sig i glan
sen från sina välbeställda patienter, var ensamma yrkesmän som 
vandrade från sjukläger till sjukläger med verktygsväskan och medi-
kamentskrinet i handen. Först under seklets senare hälft utvecklades 
den moderna yrkesrollen och den fick sin karaktär av att man inrätt-
de stora sjukhus och att sjuksköterskor anställdes för att fullgöra 
mycket av det rutinmässiga arbetet. Det förefaller som om den 
moderna läkarrollen först utvecklades inom sinne s sjukvården och 
detta är ganska naturligt eftersom man här tidigare än inom kropps
sjukvården byggde riktigt stora institutioner med hundratals säng
platser. 

Georg Engström föddes 1795 i en prästfamilj och fadern var aktiv 
i den herrnhutiska väckelserörelsen. Efter att ha varit apotekarlär
ling och arbetat som sjukvårdare i armén studerade han medicin vid 
Karolinska institutet i Stockholm från 1816 och avlade kirurgexamen 
1822. Karolinska institutet var vid denna tid den medicinska läro
anstalt i Sverige där den naturvetenskapligt orienterade medicinen 
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med dess patologiska anatomi och fysikaliska diagnostik odlades. 
Den tidigare nämnde professorn Eric Gadelius bibringade sina elever 
vissa kunskaper i psykiatri och han följde i sin undervisning de sjuk
domssystem som hade utarbetats av Cullen och Pinel. 

Engström arbetade sedan som läkare vid kurhuset för veneriskt 
sjuka i Vadstena från 1823 och behöll denna syssla även sedan han 
hade förordnats som hospitalsläkare 1826. Vid sidan av läkarverk
samheten översatte han ett antal populära läkeböcker till svenska 
och gav även ut J.B. Friedreichs stora bok Systematisches Hand
buch der gerichtlichen Psychologie från 1835 i en förkortad svensk 
upplaga. 

Engström skaffade sig ett för svenska förhållanden omfattande 
bibliotek med psykiatrisk facklitteratur omfattande 95 titlar. Den 
tyska psykiatriska litteraturen var mycket väl representerad i bok
samlingen och de olika skolorna inom ämnet fanns företrädda. Även 
böcker av franska och engelska psykiatriker hade nått läkaren i Vad
stena, men inte i samma omfattning som den tyska och när det gäller 
engelska författare endast de som fanns i tysk översättning. Tillsam
mans bör dessa böcker ha givit goda inblickar i den psykiatriska 
debatten i samtiden. Alla de mest berömda författarna fanns i hans 
bibliotek och det är anmärkningsvärt att en landsortspraktiker som 
ofta klagade över ekonomiska bekymmer kunde skapa en så om
fattande boksamling i en ny vetenskapsgren. 

Engström hade även möjlighet att inhämta kunskap om psykiatrin 
och sinnessjukvården genom en studieresa som han företog 1833 till 
olika hospital i Danmark och Tyskland. Det sinnessjukhus som impo
nerade mest på honom var Sonnensteins hospital vid Pirna, vilket han 
ansåg vara en fullkomlig sjukinrättning. Vid hemkomsten från studie
resan gav han ut en reseberättelse där han också gav ett program för 
hur han ansåg att sinnessjukvården borde organiseras i Sverige. Han 
betonade där vikten av att olika slags sinnessjuka hölls skilda åt och 
att de intagna skulle hållas sysselsatta med arbete, promenader, läs
ning, spel, musik eller hantverk. Han betonade vikten av psykologisk 
behandling från både läkaren och hospitalspredikanten samt att an
stalten borde ha en vacker omgivning. 

Vid sidan av den nämnda reseberättelsen från 1835 publicerade 
Engström aldrig någon egen psykiatrisk lära. Den psykiatriska sjuk
domsuppfattningen, hans syn på sinnesssjukdomarnas uppkomst och 
de metoder han använde för att bota de sjuka måste därför studeras 
i de journalböcker han förde över patienterna och i de ämbetsrappor
ter som han varje kvartal sände till Serafimerordensgillet i Stock
holm. Från 1827 förde Engström utförliga journaler över alla patien
ter och där gav han en impressionistisk bild av patienternas tillstånd 
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vid ankomsten till hospitalet. Han antecknade också en eller flera 
diagnoser och han angav vad han ansåg hade orsakat sjukdomen. I 
en särskild journalserie förde han sedan dagboksanteckningar över 
den behandling som de intagna fick. Engströms sjukdomsuppfattning 
och sjukdomsklassificering hade många likheter med Reils. Han 
skilde mellan fyra huvudtyper av sinnessjukdom. Den första var 
fånighet (Amentia) som utmärktes av bristande energi och kunde 
delas in i olika grader som Imbecillitas, Fatuitas och Stupiditas. 
Den grupp av pateinter som fick någon av dessa sjukdomsbenäm
ningar var väl avgränsad, dvs de hade i allmänhet inte något sjuk
domsnamn från någon annan huvudkategori. Detta betyder att Eng
ström i praktiken hade infört den skillnad mellan sinnessjukdom 
och utvecklingsstörning som efter 1800-talets mitt klargjordes teo
retiskt och medförde inrättandet av separata anstalter. 

Den andra sjukdomstypen var raseri (Mania) som var fånighetens 
motsats och utmärktes av ett överskott av energi och ett oemotstånd
ligt behov av att rasa. Manin delades i enkel och komplicerad mani 
och i nymfomani. 

Den tredje sjukdomstypen kallade Engström för sinnesrubbning 
(Wahnsinn) och denna sjukdom ansågs kunna ha olika karaktär be
roende på att den vanligen förekom tillsammans med någon annan 
sinnessjukdom. De sjuka utmärktes här av att deras själsliv var i 
obalans. Fantasin hade tagit överhanden över förnuftet, den logiska 
förmågan fungerade inte eller förhållandet mellan de olika själsför-
mögenheterna var stört. 

Melankolin räknade Engström i början av sin verksamhetstid som 
en form av sinnesrubbning, men angav senare att det var en särskild 
sjukdomskategori. Det var dock alltför få patienter som tillskrevs 
denna sjukdom för att det skall vara möjligt att avgöra hur Engström 
uppfattade den. 

Den sista typen av sinnessjukdom i Engströms klassifikations-
system var fix vansinnighet (Fixer Wahnsinn) som ofta yttrade sig i 
en känsla av hot men som alltid utmärktes av att den sjukes med
vetande hela tiden sysslade med en och samma sak. 

Det har redan antytts att Engströms sjukdomsuppfattning kan 
tolkas som en energetisk lära om människans psykiska liv. Sinnes
sjukdomarna uppkom när det uppstod överskott, brist eller obalans 
i den psykiska energin eller kraftfältet och Engström knöt med denna 
lära an till den psykiatri som hade influerats av den platonska tradi
tionen och som omhuldades av många i romantikens tidsålder. 

Enström strävade också efter att formulera en svensk psykiatrisk 
terminologi och använde många av vardagsspråkets synonyma be
nämningar för vansinne men i mer precisa innebörder och han tycks 
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även ha försökt att utröna vilka sjukdomsbenämningar i litteraturen 
som egentligen åsyftade samma sjukdomstillstånd. Under de sista 
åren av sin verksamhet använde han ett avsevärt mindre antal skilda 
sjukdomsnamn än under de första åren, men om detta berodde på 
en uppgivenhet inför möjligheten att formulera en fullständig sjuk-
domsklassifikation eller på om han ansåg att många av de använda 
termerna var synonymer kan inte avgöras. 

Anteckningarna om sjukdomsorsakerna visar att Engström ansåg 
att nästan alla omständigheter i en människas liv kan framkalla 
sinnessjukdom. Ärftliga anlag, kroppsliga sjukdomar, skador på huvu
det, rubbningar i menstruationen, onani, hämmad fotsvett, försum
mad uppfostran, fattigdom och dryckenskap kunde framkalla sjuk
domarna, men den viktigaste sjukdomsorsaken var starka känslor och 
passioner, som oro, ånger, högmod, kärlek eller svartsjuka. 

Både fysiska och psykiska omständigheter kunde således framkalla 
sinnessjukdomarna men det allra mest intressanta med denna katalog 
över sjukdomsorsakerna finner vi om vi ställer frågan hur den männi
skan borde leva som, enligt Engströms synsätt, skulle ha den största 
möjligheten att slippa detta sjukdomsgissel. Den friska människan 
borde ha ett gott ärftligt anlag, ha fått en god uppfostran, vara någor
lunda välbärgad, inte överlasta sig med spritdrycker och föra ett 
stillsamt liv som inte föranledde några starka känslor eller intensiva 
passioner. Och detta sammanfaller mycket väl med de livsideal som 
präglade den allt mer etablerade, urbana medelklass som Engström 
själv tillhörde. Engströms syn på sinnessjukdomarna kan därför ses 
som en negativ spegelbild av de normer och ideal som präglade den 
borgerliga familjen. Och därmed får hans sjukdomsuppfattning en 
normativ eller moraliserande karaktär. 

Man kan också finna ett visst samband mellan sjukdomsorsak och 
sjukdomstyp i Engströms journalanteckningar. De somatiska orsaker
na ansågs i första hand framkalla fånighet eller tillstånd med bristan
de energi, medan manin eller raseriet vanligen hade sin bakgrund i 
starka passioner. 

När det gäller Engströms behandlingsmetoder är det mest utmär
kande att han gärna provade sig fram genom en arsenal av både 
medikamenter och andra metoder. Det är inte möjligt att finna något 
enkelt samband mellan vilka sjukdomar patienten led av och den be
handling som gavs. Därför kan här endast en exposé över de olika 
metoderna ges. 

Den viktigaste typen av behandling var den som gällde organiseran
det av det dagliga livet på hospitalet. Engström ansåg att arbete, 
sysselsättning, ordning, renlighet, frisk luft och ett lämpligt umgänge 
hade avgörande betydelse för tillfrisknandet och följaktligen lade han 
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ned mycken möda på att ordna möjligheter till arbete, promenader 
och sällskapsliv. De intagna som orkade fick arbeta i parken eller i 
trädgården, hjälpa till i köket eller spinna och väva för hospitalets 
behov och Engström närde en dröm om att hospitalet skulle kunna 
bli självförsörjande med mat och andra förnödenheter. De intagna 
fick även en mindre penningersättning för sitt arbete. Några av 
patienterna arbetade hos borgare i staden och återvände på kvällen 
till sjukhuset, medan andra trots envisa försök inte kunde fås att 
sysselsätta sig. Engström tänkte sig att hospitalslivet i största möjliga 
utsträckning skulle likna livet utanför institutionen och därför 
behandlades intagna från högre sociala skikt, som inte var vana vid 
kroppsarbete, annorlunda. Dessa sysselsattes med läsning av utvalda 
geografiska och historiska berättelser, samtal och umgänge i kamrat
grupper, musikutövning och liknande. 

Men det förekom naturligtvis även tvångsåtgärder och straff på 
hospitalet, även om detta inte tycks ha varit så vanligt som man 
ibland velat göra gällande i den psykiatrihistoriska litteraturen. Den 
vanligaste tvångsåtgärden var att oroliga intagna isolerades i en cell 
men även fastspänning i stol förekom. 

Olika former av bad och dusch var en så vanlig form av behandling 
att den närmast ingick i den dagliga rutinen. Engström utnyttjade 
särskilt ofta möjligheten att med hjälp av vatten fördela värme och 
kyla mellan olika kroppsdelar, vilket medicinska auktoriteter som 
Brown och Reil ansåg välgörande. Särskilt vanligt var att kombinera 
bad i ljummet vatten med kall dusch på huvudet. 

I början av 1830-talet skaffade Engström även en svängstol och en 
elektricitetsmaskin till hospitalet med motiveringen att ingen full
ständig sjukinrättning kunde undvara dessa hjälpmedel. Men dessa 
apparater blev något av terapeutiska dagsländor. Svängstolen nämns 
endast i tio anteckningar i behandlingsjournalen och då var det van
ligen fråga om att patienterna hotades med stolen om de inte följde 
givna order och elektricitetsmaskinen användes bara någon enstaka 
gång. Det förefaller som den behandlingsoptimism och strävan att 
prova alla den psykiatriska litteraturens förslag drev Engström till 
att använda behandlingsmetoder som mycket snart övergavs och som 
till viss del hade blivit omoderna redan när de installerades. 

Ett stort antal patienter fick hudretande eller avledande medel. 
Hank och moxa användes för att framkalla varbildande sår, senaps
degar, antimonialsalva och spansk fluga användes för att åstad
komma hudblåsor och piskning med nässlor eller nedstoppning i en 
säck med myror användes för att åstadkomma hudirritation. Retmed-
len användes i allmänhet på sjuka som var slöa eller fåniga och de 
ansågs kunna öka vitaliteten. De avledande medlen utgick från en 
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bild av människan där balansen mellan olika kvaliteter betonades på 
hippokratiskt manér eller olika kroppsdelar ansågs stå i ett polärt 
förhållande till varandra som Reil hade lärt. 

Flertalet intagna fick även någon form av medikament, men det 
är här svårt att avgöra om Engström ansåg att behandlingen hade 
psykiatrisk relevans eller om de utdelade medikamenterna syftade 
till att bota kroppsliga sjukdomar. Vanligast var medel med laxeran de 
verkan som t ex kollokvint (Tinctura colocynthidis), skelört (Extrac-
tum chelidonii) eller asiatisk rabarber (Radix rhei). Äckelframkallan-
de medel som kräksalt (Tartarus antimonialis), kräkvinsten och 
kräkrot (Ipecacuanha) förekom och det hände även att diuretika 
ordinerades. Läkekonsten vid denna tid ägnade stor uppmärksamhet 
åt matsmältningsprocessen och på hospitalet användes bl a baggsöta 
(Radix gentianae), aloe och kritmixtur (Musilago cretacae) för att 
stärka magen. Bland de lugnande medlen förekom bolmört (Hyo-
scyami) och bland de upplivande kinabarken (Chinchonae), vanilj 
(Vanillae), rabarbervin (Vinus rhei amarum) och djävulsträck (Asa 
foetida). Även kamferdroppar (Liquor nervinus Bangui), tinktur av 
den sägenomspunna bärnstenen (Tinctura succini aromatica), saffran 
(Crocus) och opium kunde få göra tjänst som upplivande medel. 

Vissa av medlen i tidens farmakopéer ansågs ha en direkt och 
mycket gynnsam effekt på sinnessjukdomarna och de förekom även 
på Vadstena hospital. Belladonna ansågs påverka sinnessjukdomarna 
och vanilj trodde man kunde bota hysteri, melankoli och hypokon-
dri. Gratiola rekommenderades mot mani och den svarta prustroten 
(Helleborus niger) var välkänd sedan antiken för sin effekt på sinnes
sjukdomarna. 

Den behandling de intagna på Vadstena hospital fick innehöll 
således vitt skilda ingredienser. En lång rad medikamenter användes 
men det förefaller som om Engström ändå ansåg att den sociala upp
fostran som arbetet och den regelbundna livsföringen medförde hade 
den största betydelsen för de intagnas tillfrisknande. 

Georg Engströms psykiatriska åskådning utmärktes av att han 
ansåg att sinnessjukdomarna hade sin grund i att den psykiska ener
gin som bygger upp människans själsliv hade kommit i olag. Sjuk
domarna ansågs i första hand orsakade av patienternas levnadssätt 
och Engström framhävde särskilt de starka känslornas eller passioner
nas betydelse för sinnessjukdomarna. Den första förutsättningen för 
att en behandling skulle vara möjlig var, enligt Engström, att de sjuka 
togs in på ett väl inrättat hospital. Läkaren borde skaffa sig kunskap 
om och ta hänsyn till de sjukas individuella levnadsförhållande. 
Engströms behandling av de sjuka utmärktes av att han provade 
många av de förslag som fanns i den psykiatriska litteraturen. Den 
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största vikten lade han vid sysselsättning och reglering av det dagliga 
livet vilket anknyter till den roll som återuppfostran ansågs ha i sam
tidens psykiatri. 

När vi skall studera utvecklingen inom psykiatrin och sinnessjuk
vården är det således möjligt att göra detta utifrån olika frågeställ
ningar eller perspektiv. Vi kan anlägga ett vetenskapshistoriskt syn
sätt och betona framväxten av en ny vetenskap. Vi kan studera hän
delseutvecklingen ur en vårdideologisk synvinkel och iaktta hur be
handlingstanken spreds och påverkade sinne s sjukvården eller vi kan 
anlägga ett mer pedagogiskt perspektiv och främst ta fasta på be
handlingens nära anknytning till social och moralisk uppfostran i en 
tid då man befarade att den sociala oordningen skulle öka. I en sam
lad framställning måste alla dessa perspektiv behandlas, men i det här 
sammanhanget har de endast kunnat antydas. 
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SUMMARY 

Psychiatry and the care of the mentally ill arose in Sweden during 
the 19th century. It is therefore in that society that we must look for 
the background to the fact that these two phenomena developed as 
they did. The active treatment of the mentally ill in an asylum estab
lished for the purpose began in Sweden in the 1820's. At that time, 
psychiatry was merely a science in embryo. There was no unified 
psychiatric perspective, no common terminology, and no established 
method for the classification of illnesses. In Sweden, psychiatry did 
not achieve the status of a science until 1860, when professorial 
chairs were established at the universities, the subject became obliga
tory for medical students, a method of classifying illnesses received 
official recognition, and it was established in law that the aims of 
care of the mentally ill were the treatment and cure of the mentally 
disturbed. This means that the practical care of the mentally ill was 
established almost half a century prior to the definitive breakthrough 
of psychiatry. The former can therefore not be viewed as an applica
tion of the theories of the latter. The interest in curing the mentally 
ill must therefore, to a great extent, have its roots in other conditions 
than that of the existence of psychiatric activity. 

It has been pointed out in the literature of the history of 
psychiatry that has appeared during recent decades that the care of 
the mentally ill and the science of psychiatry were formed by a com
plex of contributing factors: social and economic processes, political 
considerations and, to a certain extent, philanthropic ideals. Michel 
Foucault's Histoire de la folie à Vage classique (1961) has constituted 
a pioneer work in this field of research. However, in common with 
many a pioneer work, it is in many respects unsatisfactory. A num
ber of other examples of works which are of importance in the field 
of research into the history of psychiatry can be mentioned here. 
David Rothman, in The Discovery of the Asylum (1971), studied 
the institutions of the early 19th century as expressions of a desire 
for social and moral control at a time when there existed fears of an 
increasing social unrest. Andrew Tennant Scull, in Museums of 
Madness (1974), stressed the connection between the expansion of 
care for the mentally ill and the changes in living conditions during 
the industrial revolution and the concomitant urbanization process. 
Finally, Martin Schrenck, in Über den Umgang mit Geisteskranken 
(1973), stresses the importance which was ascribed to up-bringing 
and manner of living by early mental institutions, thus illuminating 

184 



the close relation between treatment of the mentally ill and the 
organization of public schooling. 

While psychiatry did not become a science until the 19th century, 
there are examples to be found of thoughts and concepts concerning 
the mentally ill which existed far earlier. If we distill the various 
philosophies in this area, we can refer to four distinct psychiatric 
perspectives in the earliest cultural history of the western world. In 
ancient Jewish tradition, we can trace a moralising attitude towards 
the mentally ill. Mental illness, and even physical illness, was regard
ed as a divine punishment and as a direct consequence of man's sin
fulness. Evangelist sources, together with other early Christian 
sources, reveal a more dualistic view of man and the universe in 
which evil was no longer merely disobedience or a denial, but had 
taken on a personal gestalt. The mentally ill were regarded as being 
posessed by evil spirits which could only be driven out by the repre
sentatives of the forces of good. In the cultural world of the Greeks, 
man was concieved of as being a more active and independent 
creature than was the case in the Judeo-Christian tradition. Plato 
initiated a concept of psychiatry in which the balance between 
the different attributes of the soul was stressed, and in which import
ance was placed on the role of strong feelings for man's mental state. 
The fourth psychiatric perspective is to be found in the field of 
medicine in antiquity. The Hippocratic tradition would have it that 
mental illness was contiguous with an imperfect balance between the 
four bodily elements, which in turn depended on a person's milieu 
and life style. 

These four perspectives, which often overlapped each other, still 
had a certain currency in the 19th century. The moralistic view of 
illness may be found, for example, in the belief that masturbation 
and profligacy could provoke mental illness. The demonological 
view was revived by readers of the Evangelists who interpreted their 
writings as both concrete descriptions of reality and as spiritual 
experiences. The Platonic view was hailed by the adherents to the 
Romantic-Idealistic movement in which a belief in the existence of 
a spiritual force-field and in the need for harmony and balance were 
important aspects. The medical men, inspired by the natural sciences, 
identified themselves with the Hippocratic view in which somatic 
causes of mental illness were sought. Of even greater importance to 
psychiatry in the 19th century was the philosophy of the Age of 
Enlightenment, in which was stressed man's dependence on his 
milieu and on his up-bringing. This view must, for the purposes of 
this study, be regarded as a variation of the psychiatric perspective 
in the Hippocratic tradition. 
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The idea that man was formed by the impressions which he 
received from his surroundings led to the situation in which late 
18th century psychiatry stressed the importance of life style to 
health. William Battie, Francis Willis and Vincenzo Chiarugi are 
names that can be mentioned as having been pioneers in this school 
of psychiatry. Johan Gottfried Langermann claimed categorically 
that care of the mentally ill should be regarded as re-education of 
those persons who had not received a good up-bringing. But it was 
when Philippe Pinel and Johan Christian Reil published books in the 
field during the first years of the 19th century that the new psychiat
ry finally emerged as a force. 

Philippe Pinel's Traite medico-philosophique sur l'aliénation men
tale ou la mani (1801) and Reil's Rhapsodien Uber die Anwendung 
der psychische Curmethode auf Geist es Zerrüttung en (1803) had to a 
certain extent separate philosophic points of departure, but there is 
nevertheless a remarkable similarity in their proposals as to how 
mental illness should be treated. Both authors stressed that the men
tal an moral treatment of the insane was most important, but neither 
was against the use of pathological tools such as stimulants and 
medicines. The first condition for successful treatment was consider
ed to be that the patient be taken in to an asylum and thus isolated 
from the home environment which had been harmful. 

Pinel and Reil paved the way for endeavours in the formulation of 
psychiatric theory, and during the decades that followed there 
appeared a large number of monographs on the subject. Discussion 
was particularly intense in Germany, where separate schools of 
thought developed. Some psychiatrists claimed that mental illness 
was entirely the result of physical damage or disease; others applied 
a more Platonically inspired view, regarding mental illness as a dis
turbance of the balance of the psyche which must be explained in 
psychological terms. 

Concrete recommendations for treatment did not differ to any 
great extent, however, and the intensity of the debate between the 
schools of thought was partly due to the extreme view adopted by 
the Leipzig professor Johan Christian August Heinroth. In his book 
Lehrbuch der Störung des Seelenlebens (1818), Heinroth allied him
self with the psychiatric view in which illness was seen as a conse
quence of the sinfulness of man. This sinfulness was, according to 
Heinroth, a manifestation of the drives and the suffering found in all 
mankind and which the healthy person was able to control but to 
which the sick and evil person submitted. Heinroth's moralizing view 
constituted a target for the attacks of those psychiatrists with a more 

somatically oriented viewpoint. Among the latter group, Wiirtzburg 
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professor Johan Baptista Friedreich can be named as having been one 
of the most prominent. 

Many psychiatrists adopted a mediating position concerning the 
two competing schools of thought, thus associating with the Pinel 
tradition. Doctors engaged in practical work in institutions generally 
adopted an eclectic position, taking ideas and suggestions of treat
ments from across the psychiatric board. 

It was earlier pointed out that 19th century psychiatry was a 
science in embryo. No paradigm existed in Kuhn's meaning, there 
was however a general striving for such a paradigm. The fact that a 
relative unanimity regarding methods of treatment could be main
tained despite the existence of separate schools of thought on the 
theoretical level was of great importance to the status of psychiatry 
as a whole. Hospitalization, activity, stimulation and tranquilization 
constituted the main ingredients of treatment in the so-called »moral 
treatment» of the insane, and these methods were accepted by most. 
There existed, in addition, a remarkably large measure of optimism 
concerning treatment, together with a desire to experiment with all 
kinds of sophisticated methods in order to ensure that no possible 
path should remain untried. 

Despite the fact that at the beginning of the 19th century psychi
atry was still in the cradle, treatment centres were established all over 
Europe and America in which the new methods were applied. This 
should be seen in the light of the enormous optimism that surround
ed these activities. It was believed that the sick could be cured and 
rehabilitated into the home environment. Government authorities 
saw in this new science a means of diminishing the costs of care of 
the poor and the infirm. 

The early history of psychiatry and the care and treatment of the 
insane in Sweden is shrouded in shadows. The institutions that exist
ed during the middle ages were public charitable bodies not set aside 
for the insane. Provincial laws generally contained regulations to the 
effect that a person committing a crime who was deemed insane 
should be judged more leniently than others, it also seems to be the 
case that certain mentally ill persons fulfilled a social function as 
fools and jesters. 

The king of the Vasa dynasty during the 16th and 17th centureis 
worked to strengthen the influence and control of the state over the 
whole of society. Asylums were favoured in that they were allowed 
to retain the property that had been bequeathed them during the 
Catholic period. Gustav II Adolf tried to establish a state agency with 
the function of monitoring asylums. This attempt failed, however, 
because of the resistance of the ecclesiastical estate. During the latter 
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half of the 18th century, asylum activities were controlled by a 
number of parliamentary committees and in 1787 the plan to estab
lish a state controlling agency was realized in the founding of the 
Guild of the Royal Order of the Seraphim (Serafimerordensgillet). 

The psychiatric elements in the medical literature of this period 
were few and rhapsodic. In the first printed medical book in Swed
ish, Benedictus Olais' Een nyttigh läkare book (1578), the medical 
wisdom of the middle ages was presented; during the 18th century, 
Carl von Linné treated the subject of insanity in both his attempts 
to formulate a system of classification for deseases and in his more 
general medical works. 

At the turn of the 19th century, it began to be more and more 
stressed that the asylum should be reserved for the insane. In 1813 
appeared the first official expression of the concept that cure of the 
insane was possible. 

During the first decades of teh 19th century, the debate concern
ing psychiatry which existed in Germany, France and England began 
to reach Sweden. The person primarily responsible for the introcud-
tion of the new psychiatry at this time was Eric Gadelius, who was a 
professor at the Royal Caroline Institute founded in Stockholm in 
1810 as an institution for the training of medical doctors. The opti
mism surrounding treatment in the new field of psychiatry spread 
quickly and in 1823, the Riksdag decided to establish a number of 
large asylums across the country at the same time as it was decided 
to close many of the smaller institutions. The large asylums were 
created to enable the employment of a full-time doctor at every 
hospital, which was regarded as necessary to the patient's being able 
to be restored to full health. 

The background to the decision of the Riksdag was the feeling 
that the costs for public care and treatment were too high and that 
successful cure and rehabilitation, sending patients back home, 
would enable financial savings to be made. The first asylum to have 
a full-time doctor employed in the treatment of the mentally ill was 
established in Vadstena. In 1826, the authorities drew up instruc
tions for the newly-employed doctor in Vadstena, Georg Engström, 
in which a programme was outlined which was entirely in line with 
trends in the new science of psychiatry. The doctor's job was to cure 
the sick and to try to track down the actual cause of the complaints 
in question. The most important means of achieving these ends were 
the patients' occupation with work and recreation. The asylum 
should no longer merely function as an institution in which the 
patient received a livelihood, but be turned into a centre for treat
ment. Optimism concerning success in treatment was enormous. 
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It is important to underline the fact that the initiative in this re
directing of the aims of the care of the mentally ill came primarily 
from the authorities and from the Riksdag, not from the medical 
community. The social and ideological background to the establish
ment of asylums for treatment in the 1820's is complex, but some of 
the most important factors can be pointed out here. 

During the 19th century, Swedish society, in common with that 
of the majority of European countries, underwent a transformation 
from a situation in which agricultural production occupied a domin
ant position to a social situation in which industry had become a 
decisive factor. The Swedish Industrial Revolution had not yet 
moved into high gear during the first half of the century, but the 
social problems that are often connected with that revolution were 
fully apparent. This was partly because of the rapid population 
growth which in turn resulted in massive agricultural unemployment. 

The social and moral control apparatus built into the agrarian 
society was dependent on the position held by the master of the 
house and by the parish priest and which was expressed in the 
Lutheran doctrine of the three estates of the realm. This system was 
at the beginning of the 19th century in the process of rapid dissolu
tion and the introduction of public welfare services and universal 
schooling can be seen as attempts to establish a new system for the 
purpose of social and moral control. 

One of the necessary conditions to the asylum's being able to con
stitute a factor in social up-bringing was that the treatment concept 
had become accepted by a greater number of people. Both medical 
men and officials seem to have become more certain that it was 
possible to cure the insane and that the situation was not one of 
divine intervention, but rather the application of the new methods 
of a nascent science. The treatment concept had its ideological roots 
in the view of the nature of man concurrent with the philosophy of 
enlightenment. Man was considered to be very much the product 
of his experience and could therefore be altered through influence 
and up-bringing. The conviction that man is changable can be found 
in the majority of the philosophies of the period. The philosophies 
of history promulgated by Herder and Hegel, Comte's positivism and 
Marx' materialism, Darwin's theory of evolution and Mill's liberalism, 
all of them declared that man was not static but had changed 
throughout history. 

The institutions that were established had a large number of simi
larities with schools. Inmates were isolated from their home environ
ment, and the institutions were designed to enable the exertion of 
influence and control. This is particularly apparent in the program 
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for future institutions which was drawn up by Jeremy Bentham in 
his paper Panopticon or The Inspection House (1791). Bentham's 
view was that if one were to build institutions such as schools, pri
sons, hospitals, etc., in circular form, it would be possible for one sing
le guard to give a large number of inmates the feeling of continuous 
observation and control, this to the benefit of society as a whole. 

Another factor that encouraged the growth of interest in the 
care and treatment of the mentally ill, but which is more difficult 
to evaluate, was the phenomenon of philanthropy and Christian-
humanitarian ideals. All around Europe were established philanthro
pic societies, their members drawn from the ranks of the well-to-do 
middle class. This trend increased to keep pace with the ever more 
apparent social misery. Philanthropy was suffused with an evangelis
tic-humanitarian element together with a paternalistic social view in 
which personal supervision was regarded as vital in order to ensure 
that the provision of help should not lead to laziness on the part of 
the helped. This complex of views was combined with a liberal-
inspired view that industrial progress would diminish poverty. 

At the centre of this ideology of philanthropy can be found the 
concept of humanism. Two distinctly separate viewpoints can be 
found in the theory of humanism: that based on natural laws or 
those of Christianity, whose adherents claimed that a person's value 
is connected with his origins; and that school whose adherents 
claimed, in common with the pedagogs of the enlightenment, that it 
was in man's capacity for progress that the basis of a humanist view
point was to be found. This latter view allied with an individualistic 
view in which man was seen as a being in a state of development and 
in which moral qualities were seen to constitute man's most import
ant attribute. This concept leads the thoughts naturally on to the 
19th century bourgeois family ideal and the paternalistic Weltan
schauung which was typical of the Victorian age. 

There were those who held with the ideological concepts of 
philanthropy but who took exception to individual programmes of 
help, claiming instead that it was the state that had the final respon
sibility for the welfare of its citizens. In 1799, doctor and land-owner 
David Schulz von Schulzenheim, in a speech delivered to the Swedish 
Academy of Sciences, developed this line of thought. Schulzenheim 
was inspired by Adam Smith and held the opinion that a laissez-faire 
economy was a condition of social well-being, but that this was 
prevented by increasing idleness and unchecked vice. Society should 
therefore create institutions in which, if possible, everyone should be 
forced to work and to undergo the necessary up-bringing, at the same 
time as the weak and helpless could be provided for. This combina-
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tion of strict work ethic and philanthropy became typical of the in
stitutions for care of the 19th century, in which work was ascribed 
a major role in attempts to treat the depraved and the insane, while 
at the same time activities were marked with the stamp of philan
thropy and humanism. The ideology of treatment that began to form 
at the beginning of the 19th century received impulses from a num
ber of sources. Ideas from French Enlightenment philosophy joined 
with those rooted in German humanism and in Liberal social con
cepts from England. 

The first asylum devoted to treatment of the mentally ill in 
Sweden was established in Vadstena, and in 1826 Doctor Georg 
Engström received the post of medical supervisor. Vadstena Hospital 
has, in common with the majority of such institutions, roots in the 
medieval cottage hospital system. The hospital that was established 
in 1826 in Vadstena was situated on the premisses of a former 
nunnery which had been appropriated by the state during the Refor
mation. Vadstena, which lies on the eastern shore of Lake Vättern, 
had a population of 2000 at the beginning of the 19th century. The 
town constituted a centre for the surrounding agricultural area, and 
trade formed an important part of its economic life. There was, how
ever, a linen mill in the town as well as several tanners. The town was 
an important medical treatment centre for its time. In the 1830's 
there was about 300 beds in the hospital and about 80 places in the 
convalescent home for venereal patients that was situated in the 
former monastry. The town also had an apocathary and a district 
medical practitioner. No other town in the country had such a high 
per capita frequency of hospital accomodation, and activities in and 
around the hospitals must have constituted an important feature of 
the life of the town. 

The hospital for the treatment of the mentally ill was established 
in accordance with directives issued by the central authorities. An 
attempt was made to separate different types of patients. Those that 
were considered curable were installed in one building, while the 
incurable were housed elsewhere. A special first-class weird was 
established as was a convalescent ward so that fortunate patients 
could avoid contact with their less-fortunate fellows. 

The activities of the institution, which may be followed in the 
records, give the impression of a large institution designed for care 
and treatment in the process of developing. The Board of Directors 
began more and more to view their job as a profession rather than as 
a Christian duty. The number of employees increased and their jobs 
became more specialized. The family ideal of the period made an 
impression on activities, and the regulations that existed for employ
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ees give evidence of a general attitude that senior officials, the 
manager, and the doctor should perform their duties with a mixture 
of authority and benevolence, as should the ideal father. Nurses, 
orderlies, and work organizers were assigned the same role vis a vis 
patients as would have been expected of governess and maids vis a 
vis the children of a bourgeois family of the period. 

Most remarkable was perhaps the role assigned to the doctor. He 
constituted the institution's most distinguished official and was, as 
regards treatment of the patients, solely responsible to the Board of 
Health (Sundhetskollegiet), which was the official body responsible 
for medical services on the national level and which was dominated 
by members of the medical profession. The Board of Health had no 
formal connection with the hospital. The professional standing of 
the doctor in the hospital was highly respected, and his salary trebled 
in little more than a decade. The influence of the doctor may also be 
observed in the changing terminology. During the 1820's and 1830's, 
the terms used in reference to both patients and staff were changed 
in such a way as to bring them more in line with the medical field 
in general. 

The professional status that the doctor enjoyed at Vadstena Hos
pital must be seen in the light of the medical service as a whole 
during the first half of the 19th century. At this time the medical 
profession consisted of the exercise of what was really quite un-
pleasent work. The majority of doctors, with the exception of the 
few that enjoyed a wealthy clientele, were »lone wolves» travelling 
from infirmary to infirmary with a bag of instruments in the hand 
and a box of medication under the arm. It was not until the latter 
half of the century that a modern professional role began to develop, 
and this occurred in connection with the establishment of large hos
pitals and the employment of a corps of nurses to answer for much 
of the routine work. It appears that the modern doctor's role devel
oped first in the field of mental treatment, a fact that would seem to 
be natural in view of the fact that it was within this field, rather than 
that of physical medicine, that the first large institutions were estab
lished. 

Georg Engström was born in 1795 to clerical parents, and his 
father was active in the Moravian evangelical movement. After an 
apprenticeship in an apothecary and having served as a medical orderly 
in the army, Engström studied medicine at the Caroline Institute in 
Stockholm. His medical studies commenced in 1816 and terminated 
with a successful examination in surgery in 1822. The Caroline Insti
tute was at that time the institute of medical learning that more than 
others cultivated a type of medicine oriented towards the natural 
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sciences with their techniques of pathology and physical diagnosis. 
Professor Eric Gadelius, mentioned earlier, inculcated his students 
with a certain knowledge of psychiatry and took up in his teaching 
the system of classifying illnesses which had been developed by 
Cullen and Pinel. Engström later worked as a doctor at the convale
scent home for venereal patients in Vadstena from 1823, retaining 
this post even after his appointment to the mental hospital in 1826. 
In addition to his medical work, Engström also translated a number 
of popular medical books to Swedish and even published J.B. Fried
reich's massive book Systematisches Handbuch der gerichtlichen 
Psychologie (1835) in an abreviated Swedish edition. 

Engström aquired a library of 95 works concerning the field of 
psychiatry, which was a large collection by Swedish standards. Ger
man psychiatric literature was well-represented in the collection and 
the various schools of thought in the field were represented. Even 
books by French and English psychiatrists had reached the doctor in 
Vadstena, but not to the same extent as the works of their German 
counterparts. The books that were represented that were by English 
authors were in their German transaltions. This collection of books 
must have provided a broad insight into the contemporary psychia
tric debate. All of the most famous writers on the subject were 
represented in the doctor's library and it is somewhat remarkable 
that a provincial medical practitioner, who often complained of 
economic difficulties, was able to assemble such a comprehensive 
collection concerning this new field of science. 

Engström also had the opportunity to gather further knowledge 
concerning psychiatry and the treatment of the mentally ill during 
a journey that he undertook in 1833 to a number of hospitals in 
Denmark and Germany. The asylum that most impressed himwas 
Sonnenstein Hospital in Pirna, which he considered to be a complete 
medical establishment. On returning to Sweden from this trip, Eng
ström published an account of his journey in which he also drew up 
a programme concerning how, in his view, the care and treatment of 
the mentally ill should be organized in Sweden. He stressed the im
portance of separating the various types of patient and of keeping 
patients occupied with work, walks, reading material, games, music 
and handicrafts. He also stressed the need for psychological treat
ment from both the doctor and the hospital chaplain and also urged 
that the institution should be situated in beautiful surroundings. 

Engström published no psychiatric theory apart from that implied 
in his travelogue. It is therefore necessary to turn to his journals and 
medical records, and to the official reports that he sent every quarter 
to the Guild of the Royal Order of the Seraphim in Stockholm in 
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order to ascertain his views concerning the nature of mental illness 
and his treatment methodology. From 1827, Engström kept detailed 
records of every patient in which he gave an impressionistic picture 
of the condition of the patient on arrival at the hospital. He also 
made notes of a number of diagnoses and expressed an opinion as 
to the cause of the illness. He then kept a special medical journal in 
which was noted the treatment that the patient received. Engström's 
view of illness and his system of classification had much in common 
with those of Reil. He distinguished four main types of mental ill
ness. The first was idiocy (Amentia) which was distinguished by a 
lack of energy and which could be sub-divided into various degress, 
such as Imbecillitas, Fatuitas, and Stupiditas. The group of patients 
that fell under these headings was easily distinguishable from patients 
in other categories. They were, as a rule, not delegated any other 
diagnostic categorization. Engström had, in effect, made the distinc
tion between mental illness and mental retardation which received 
official recognition in medical theory during the latter half of the 
19th century and which led to the establishment of separate types 
of institution. 

The second group of illnesses was mania, which was the direct 
opposite of idiocy and was distinguished by the presence of an excess 
of energy together with an irresistable need to behave maniacally. 
Mania could be sub-divided into simple mania, complex mania, and 
nymphomania. 

The third type of illness was labelled by Engström insanity (Wahn
sinn) and was deemed to have various characteristics because of the 
fact that it frequently occurred concomitantly with other types of 
mental illness. The patient was distinguished by an apparent spiritual 
imbalance. The imagination had taken the upper hand over reason, 
the capacity to reason logically had broken down and the relation
ship between the spiritual elements was disturbed. 

To begin with, Engström counted melancholy as a form of insani
ty, but later came to regard it as a separate category of illness. The 
number of patients receiving this particular diagnosis was, however, 
so small that it is not possible to gain a clear understanding of Eng
ström's attitude towards it. 

The fourth and final classification of mental illness in Engström's 
system was paranoia (Fixer Wahnsinn), which often manifested itself 
as a feeling of being threatened, but which was always characterized 
by the patient's suffering from a fixation so strong that it monopoli
zed his entire consciousness. 

The implication has already been drawn that Engström's view of 
mental illness may be interpreted as an energy theory of the human 

194 



psyche. Mental illness arose whenever there existed a surplus, a short
age, or an imbalance in psychological energy, or force fields. Eng
ström thus alligned himself with that school of psychiatry that had 
been influenced by the Platonic tradition and which had received 
the acclaim of many theorists during the Romantic period. 

Engström also attempted to formulate a Swedish terminology of 
psychiatry, using many everyday terms for insanity but in a more 
precise fashion. He seems even to have attempted to establish which 
of the terms to be found in the literature might refer to one and the 
same mental condition. During the latter part of his professional 
career, Engström applied a far more narrow spectrum of terms for 
mental illness than was the case during the earlier years, but whether 
this depended on his resigning himself to the difficulty of formulat
ing a comprehensive system of illness classification or whether it 
depended on a realization that many of the terms used were in fact 
synonymous. 

Engström's notations of the causes of illnesses reveal his convic
tion that almost all the circumstances of a person's life are able to 
provoke mental illness. Inherited predispositions, physical maladies, 
head injuries, menstrual disturbances, masturbation, repressed foot-
sweat, neglected childhood, poverty and drunkenness all could pro
voke mental illness. The prime cause of mental illness was, however, 
strong emotions and passions such as agitation, anxiety, arrogance, 
love or jealousy. 

Both physical and mental circumstances could thus provoke ment
al illness, but the most interesting aspect of this catalogue of causes 
is to be found if we ask the question: how should a person live if he 
wishes to run the least risk of succumbing to mental disease, accord
ing to Engström's ideas? The healthy person ought to possess a 
healthy genetic inheritance, have received a good up-bringing, be 
relatively well-off, abstain from excessive drinking, and live a tran
quil existence requiring the exercise of no strong emotion or intense 
passion. This coincides, of course, with the ideal of living that more 
and more came to characterize the urban middle class to which Eng
ström himself belonged. Engström's view of mental illness may there
fore be seen as constituting a reverse picture of all the norms and 
ideals that suffused the bourgeois family. In this way, his view of 
mental illness takes on a normative or moralistic character. 

It is also possible to trace a certain connection between Eng
ström's views concerning the causes of mental illness and his system 
of classification. This is apparent from his medical journal, in which 
somatic causes were deemed to lead primarily to idiocy or the con
dition of a lack of energy, while mania generally had its roots in 
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strong emotions. When it comes to Engström's methods of treat
ment, the most remarkable thing is that he was never reluctant to 
experiment his way forwards using a very arsenal of different 
methods and medications. It is not easy to find any clear connection 
between the nature of the illness and the treatment given. For this 
reason it is possible here only to give a resumé of the different 
methods provided. 

The most important type of treatment was that concerning the 
organization of a daily routine. Engström felt that work, order, 
cleanliness, fresh air and suitable company were decisive to recovery. 
He therefore took great pains to organize opportunities for work, 
walks and social life. Any patient who was up to it was found work 
in the park, in the garden, in the kitchen, or spinning and weaving 
for domestic needs. Engström cultivated a dream in which the hos
pital would become self-sufficient as regards food and other necessi
ties. Patients even received a small remuneration for their work. 
Some patients worked outside the hospital for citizens of the town, 
returning to the hospital in the evenings. Other patients proved 
resistant to all attempts to get them to work at all. Engström's idea 
was that hospital life should as closely as possible resemble life out
side the institution, and thus treated patients from higher social 
strata, who were not used to physical labour, in a different way. 
These patients were to occupy themselves with reading selected 
geographical and historical works, with conversation in small groups, 
with playing music, etc. 

Of course, compulsion and punishment were not unknown in the 
hospital, even if these phenomena were not as common as one might 
be led to believe in the literature of the history of psychiatry. The 
most common form of compulsion was that a difficult patient 
would be isolated in a cell, but strapping to a chair also occurred. 

Various forms of showers and baths were a common form of 
treatment, practically forming part of the daily routine. Engström 
was especially keen to use the opportunity to redistribute areas of 
heat and cold among parts of the body with the use of water. Medi
cal authorities such as Brown and Reil considered this to be benefici
al. A particularly common form of this treatment was imersion in a 
warm bath with a simultaneous cold shower playing on the head. At 
the beginning of the 1830's, Engström even aquired both a revolving 
chair and an electric appliance, his motivation being that no hospital 
could be considered complete without them. Neither of these appa
ratuses became therapeutic fixtures, however. The revolving chair is 
only mentioned ten times in the medical journals and even in these 
cases it was generally to note that a patient had been threatened with 

196 



the treatment if he or she did not follow instructions. The electric 
appliance was only used on one occasion. It would seem that the 
optimism surrounding the concept of curability drove Engström to 
apply methods of treatment that were very quickly abandoned and 
which to a great extent had become obsolete even as they were being 
installed. 

A large number of patients were treated with skin irritants or with 
drawing compounds. Seton and moxa were used to produce septic 
sores; mustard compresses, antimony salves and cantharis were used 
to produce blisters; flailing with nettles or enclosure in a sack full of 
ants were methods used to provoke skin irritation. Irritants were 
generally used on those who were lethargic or idiotic and were 
generally assumed to increase vitality. The use of drawing com
pounds derived from the picture of man in which the balance of 
elements was stressed in the Hippocratic fashion, or in which the 
various parts of the body were seen to exist in counterpoint to each 
other, as Reil had taught. 

The majority of patients also received some form of medication, 
but it is difficult to clarify whether Engström felt that this treatment 
had any psychiatric significance or if the medication was prescribed 
for purely physical ailments. The most common medication was 
that with a laxative effect: quint (Tinetura colocynthidis), celandine 
(Extractum chelidonii), or asian rhubarb (Radix rhei). Emetics like 
antimony salts (Tartarus antimonialis), tartar emetic and emetic root 
(Ipecacuanha) were used, and even diuretics were sometimes pre
scribed. Medical science at this time directed much attention towards 
the digestion process, and the hospital used Radix gentianae, aloes, 
and chalk mixture (Musilago cretacae) in order to fortify the 
stomach. 

Among tranquillizing agents, henbane (Hyoscyami) was used; 
Peruvian bark (Chinchonae), vanilla (Vanillae), rhubarb wine (Vinum 
rhei amarum), and oleo gum resin (Asa foetida) were employed as 
stimulants. Also camphor drops (Liquor nervinus Bangui), tincture of 
the legendary amber (Tinctura succini aromatica), saffron (Crocus) 
and opium were used as stimulants. 

Some of the preparations found in the pharmacopoeia of the day 
were thought to have a direct and beneficial effect on mental illness, 
and these were to be found at Vadstena hospital. Belladonna was 
considered to affect mental illness, and vanilla was thought to be 
able to cure hysteria, melancholy, and hypochondria. Gratiola was 
recommended against mania and the black Christmas flower (Helle-
borus niger) was a preparation for use in the treatment of mental 
illness that had been known as such since antiquity. 
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The treatment that the patients at Vadstena received thus con
tained a wide variety of elements. A long list of medications were 
used, but it would seem that Engström nevertheless felt that social 
up-bringing, such as work, and regular habits of living were of the 
greatest importance to the cure of his patients. 

Georg Engström' s philosophy of psychiatry is remarkable in that 
he subscribed to the belief that mental illness had its roots in a con
dition in which the forces of the psyche which together formed the 
spirit had become upset. Illnesses could be considered as stemming 
primarily from the patient's manner of living. Engström particularly 
stressed the role of strong feelings or emotions in mental illness. 
The first condition of successful treatment was, according to Eng
ström, that the patient be admitted to a well-equipped hospital. The 
doctor should aquire knowledge of, and be considerate of, the 
patient's individual living conditions. 

Engström's treatment of the mentally ill is remarkable in that he 
experimented with many of the proposals that were raised in psy
chiatric literature. The great emphasis that he placed upon keeping 
the patient occupied and upon maintaining a routine derives from 
and reflects the concept of rehabilitation which was current in the 
psychiatric theory of the day. 

In studying the development of psychiatry and of the care and 
treatment of the mentally ill, it is therefore possible to approach the 
subject from a number of different angles. Adopting an approach 
from the point of view of the history of science, emphasis is placed 
on the emergence of a new discipline. We can study events from the 
point of view of treatment ideology, observing the way in which the 
concept of treatment spread and affected the manner in which the 
mentally ill were cared for. We can adopt a more pedagogical per
spective, concentrating primarily on the close connection between 
treatment and the social and moral attitudes at a time in which 
there were widespread fears of social disorder. In any comprehensive 
study, all of these perspectives should be considered and treated. In 
this context, however, it has only been possible to treat the subject 
in brief. 
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väsendet i riket, Stockholm 1851, s 72. 

225 



Bilaga 1 

ENGSTRÖMS BOKSAMLING 

(Källa: DA, E 1:11 (1840), Engström till direktionen, 23/7 1840; SOGA, IEbl 
473 (1850) nr 48, 10/10 1849) 

Teckenförklaring: * skriften finns endast i förteckningen från 1840 
** skriften finns endast i förteckningen från 1849 

Amard, Fredrik, (1777- ) 
Traité analytique de la folie et des moyens de la guérir. Lyon 1807. 

Amelung, Franz (1 798-1849)/Bird, Friedrich Ludwig Heinrich (1795-1831) 
Beiträge zur Lehre von der Geisteskrankheiten. I-II. 1832-36. 

Andreae, August W. (1794-1867) 
Zwei Gutachten über zweifelhaften Seelenzustände, nebst Bemerkte Pro
gramm d.k. medic.-chirurg. Lehranstalt zu Magdeburg. Magdeburg 1836. 

Archiv für Psychologie für Aertze und Juristen. Ed. J.B. Friedreich. 
(Utkom: hft 1-3, 1834). 

Arnold, Thomas (1 742-1816) 
Beobachtung über die Natur, Arten, Ursachen und Verhütungen des Wahn
sinns oder der Tollheit. Leipzig 1784-86. 
(Org. Observations of the nature, kinds, causes and prevention of insanity, 
lunacy or madness. I-II. 1 782, 1 786). 

Autenrieth, Johann Heinrich Ferdinand von (1771-1835) 
Ansichten über Natur- und Seelenleben, nach seinem Tode herausg. von H. 
Fr. A. Autenrieth. Stuttgart 1836.* 

Barkhausen, Philip Georg Karl Erhard (1 798-1862) 
Beobachtungen über den Säuferwahnsinn oder das Delirium tremens. Bremen 
1828. 

Beneke, Friedrich Eduard (1798-1854) 
Beiträge zur einer rein seelenwissenschaftlichen Bearbeitung der Seelenkrank
heitskunde. Leipzig 1824. 

Bertrand, Alexandre (1745-1831) 
Traité du somnambulismus. Paris 1823. 

Bird, Friedrich, Ludwig Heinrich (1793-1851) 
Pathologie und Therapie der psychischen Krankheiten. 1836.* 

Biunde, Franz 
Versuch einer systematischen Behandlung der Psychologie. Trier 1831. 

Blätter für Psychiatrie. Ed. hft 1-2 J.B. Friedreich/G. Blumröter, hft 3 J.B. 
Friedreich. (Utkom: hft 1-3, 1837-38). 

Bräunlich, Gust. 
Psychische Heilmittellehre für Aerzte und Psychologen. Weissen 1839. 
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Burrows, George Man (1 771-1846) 
Untersuchungen liber gewisse die Geisteszerrüttung betreffende Irrtümer 
und ihre Einflüsse auf die psychische, moralische und bürgerliche Verhält
nisse des Menschen. Ubersetzt nebst einer Abhandlung über die Seelenge
sundheit von Heinroth. Leipzig 1822. 
(Org. An inquiry into certain errors relative to insanity and their consequen
ces physical, moral and civil. London 1820). 

Buzorini, Ludwig (1801-1854) 
Untersuchungen über die körperlichen Bedingungen der verschiedenen 
Formen von Geisteskrankheiten. Ulm 1824. 

—, Grundzüge einer Pathologie und Therapie der psychischen Krankheiten. 
Tübingen 1832. 

Carus, Carl Gustaf (1789-1869) 
Vorlesungen über Psychologie, gehalten im Winter 1829-30 zu Dresden. 
Leipzig 1831. 

Crichton, Alexander (1763-1856) 
Uber die Natur und den Ursprung der Geisteszerrüttungen. Leipzig 1810. 
(Org. An inquiry into the nature and origin of mental derangement. London 
1798). 

Clarus, Johann Christian August (1771-1854) 
Beiträge zur Erkenntnis und Beurtheilung zweifelhafter Seelenzustände. 
Leipzig 1828. 

Combe, George (1788-1858) 
Das Wesen des Menschen und seine Verhältnis zu der Aussenwelt. Bremen 
1828 .  
(Org. The consitution of man considered in relation to external objects. 
1828) .*  

Conradi, Johann Wilhelm Heinrich (1780-1861) 
Beitrag zur Geschichte der Manie ohne Delirium. Göttingen 1835. 

Cox, Joseph Mason (1 762-1822) 
Practische Bemerkungen über Geisteszerrüttungen, mit Beilagen über die 
Ausstellung von Zeugnisse und Gutachten in Fällen von Wahnsinn. Halle 
1 8 1 1 .  
(Org. Practical observations of insanity. London 1804). 

Damerow, Heinrich Philip August (1798-1866) 
Uber den relativen Verbindung der Irren-, Heil- und Pflege-anstalten in 
historisch-kritisch, so wie in moralischer, wissenschaftlicher und administra
tiver Beziehung. Leipzig 1840.** 

Desjutt de Tracy, Antoine Lois Claude (1 754-1836) 
Element d'ideologie. I-IV. Paris 1817-18.* 

Dubuisson, Rémi Jaquelin (1 777- ) 
Des Vesaniae ou maladies mentales. Paris 1816. 

Elwert, Immanuel Gottfried (1759-1811) 
Uber ärztliche Untersuchung des Gemüthszustandes. Tübingen 1810. 
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Ennemoser, Joseph (1787-1854) 
Über die nähere Wechselwirkung des Leibes und der Seele mit anthropolo
gischen Untersuchungen Uber den Mörder Adolf Moll. Bonn 1825. 

Esquirol, Jean Etienne Dominique (1772-1840) 
Allgemeine und specielle Pathologie und Therapie der Seelenstörungen. 
Frei bearbeitet von Karl Christian Hille. Leipzig 1827. 
(Innehåller mindre artiklar bl.a. Les Passion) 

—, Die Geisteskrankheiten in Beziehung zu Medizin und Staatsarzneikunde. 
I-III. Berlin 1838. 
(Org. Des maladies mentales considéries sous le rapporte médicale, hygiéni
que et médico-légal. 1838). 

Fawcett, Benjamin (1715-1780) 
Uber Melancholie und ihre Heilung, vornehml. über d. sogennanten religösen 
Melancholie. Leipzig 1785. 
(Org. Observations on the nature, causes and cure of melancholy. Shrews
bury 1780). 

Fleming, Karl Friedrich (1799-1880) 
Die Irrenheilanstalt Sachsenburg bei Schwerin im Grossherzogth. Mecklen
burg. Schwerin 1833. 

Friedreich, Johannes Baptista (1796-1862) 
Versuch einer Literärgeschichte der Pathologie und Therapie der psychischen 
Krankheiten. Von den ältesten Zeiten bis zum neunzehnten Jahrhundert. 
Würzburg 1830.* 

—, Allgemeine Diagnostik der psychischen Krankheiten. Würzburg 1832. 
—, Systematische Literatur der ärztlichen und gerichtlichen Psychologie. Berlin 

1833. 
—, Systematischen Handbuch der gerichtlichen Psychologie, für Medicinalbe-

amte, Richter und Vetheidiger. Leipzig 1835. 
—, Historisch-kritische Darstellung der Theorien über das Wesen und den Sitz 

der psychische Krankheiten. Leipzig 1836. 
—, Handbuch der allgemeine Pathologie der psychischen Krankheiten. Erlangen 

1839.** 

Gaitskell, Joseph Ashley 
Uber Ursachen, Symptome und Behandlung der Geisteszerrüttung, nebst 
einiger Bemerkungen über Irrenhäuser. Weimar 1837. 
(Org. On mental derangement, its causes, symptoms and treatment; with 
some observations relating to lunatic asylums. 1835). 

Georget, Etienne Jean (1795-1828) 
Uber die Verruchtheit, ihren Sitz, ihrer Aufälle, ihre Ursachen ihren Gang und 
ihre Ausgänge, ihre Verschiedenheit von hietzigen Delirium, ihre Behandlung, 
nebst Resultaten von Leichenöffnungen. Leipzig 1821. 
(Org. De la folie. Paris 1820). 

Grohman, Johann Christian August (1769-1847) 
Idéen zu einer Geschichte den Entwicklung d. Kindl. Alters. Psychologische 
Untersuchungen. 1817.* 

Groos, Friedrich (1768-1852) 
Uber moralische Freiheit, Unsterblichkeit der Seele und Gott. Tübingen 
1818.* 
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—, Untersuchungen über die moralischen und organischen Bedingungen des 
Irreseyns und der Lasterhaftigkeit. Für Aertze und Rechtsphilosophen. 
Heidelberg 1826. 

—, Uber das Wesen der Seelenstörungen und ein daraus hergeleitetes Eintheil-
ungsprinzip derselben. Mit Berücksichtigung der Erfahrungen Esquirols und 
der moralischen Theorie Heinroths. Heidelberg 1827. 

—, Entwurf einer philosophischen Grundlage für die Lehre von den Geistes
krankheiten. Psychiatrische Fragmente. Heidelberg 1828. 

—, Ideen zur Begründung einer obersten Prinzips für die psychische Legalmedi
zin. Heidelberg 1829.* 

—, Schüchten Bliche in die Tiefen der Philosophie. Kaisruhe 1832.* 
—, Die geistige Natur des Menschen. Bruchstücke einer psychischen Anthropo

logie. Mannhein 1834. 
—, Untersuchung über Seelen- und organischen Leben; ein Vermächtnis an 

Psychologen und philosophischen Aerzte. Mannhein 1836.* 

Guislain, Joseph (1797-1860) 
Traité sur l'aliénation mentales et sur les hospices des aliènes. I-II. Amster
dam 1826-27. 

—, Traité sur les Phrenopaties. 1833.** 
—, Abhandlung über die Phrenopathie. 1838.* 

Görres, Guido (1805-1852) 
Das Narrenhaus von Wilhelm Kaulbach gestocken von H. März erläutert von 
Guido Görres, nebst Ideen über Kunst und Wahnsinn besonders abgebr. aus 
d. Morgenblatt. Regenburg 1836.* 

Harper, Andrew ( -1790) 
Abhandlung über die Wahre Ursache und Heilung des Wahnsinns. 1792. 
(Org. A treatise on the real cause and cure of insanity. London 1 789). 

Hartmann, Philipp Karl (1773-1830) 
Der Geist des Menschen in seiner Verhältnissen zum physischen Leben, oder 
Grundzüge zu einer Physiologie des Denkens. Wien 1820. 

Haslam, John (1764-1844) 
Beobachtungen über den Wahnsinn. 1800. 
(Org. Observations on insanity, with practical remarks on that disease. Lon
don 1798). 

Heinroth, Johann Christian August (1773-1843) 
Lehrbuch der Störungen des Seelenlebens oder der Seelenstörungen, und 
ihrer Behandlung. I-II. Leipzig 1818. 

—, Anleitung für angehende Irrenärtze zur richtigen Behandling ihrer Kranke. 
Leipzig 1825.* 

Hoffbauer, Johann Christoph (1766-1827) 
Untersuchungen über die Krankheiten der Seele und die verwandten Zu
stände. I-III. 1802-1807. 

Horn, Ernst (1774-1848) 
Oeffentliche Rechtfertigung über meine zwölfjährige Dienstführung als zwei
ter Arzt des Königl. Charité krankenhaus zu Berlin nebst Erfahrungen über 
Irrenanstalten. Berlin 1818. 
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Jacobi, Maximillian (1774-1858) 
Uber die Anlegung und Einrichtung von Irrenanstalten mit ausführlicher 
Darstellung der Irrenanstalt Siegburg. Berlin 1835. 

—, Annalen der Irrenanstalt zu Siegburg. Köln 1837. 

Jahrbücher für Antropologie und zum Pathologie und Therapie des Irreseyns. 
(Utkom 1830). 

Jörg, Johann Christian Gottfried (1 779-1856) 
Der Mensch auf seinen körperlichen, gemüthlichen und geistigem Entwick
lungsstufen geschildert. Leipzig 1829. 

Knight, Paul Siade (1 785-1846) 
Beobachtungen über die Ursache, Symptome und Behandlung der Irrseyns. 
1829. 
(Org. Observations on the causes, symptoms and treatment of derangement of 
the mind. London 1827). 

Köstler, Leopold 
Bemerkungen über mehrere Irrenanstalten von England, Frankreich und Bel
gien. Wien 1839. 

Leupoldt, Johann Michael (1794-1874) 
Uber Leben und Wirken und über psychiatrische Klinik in einer Irrenheil
anstalt. Erlangen 1824. 

Magazin für philosophische, medizinische und gerichtliche Seelekunde. Ed. J.B. 
Friedreich. (Utkom: hft 1-10, 1829-33). 

Mauchard, Im. Dav. 
Allgemeine Repertorium für die empirische Psychologie. I-II. Nürnberg 
1792-98. 

Neuman, Karl Georg (1774-1850) 
Die Krankheiten der Vorstellungsvermögens. 1822. 

Nostiz und Jäckendorf, Gottlob, Adolf Ernst (1765-1836) 
Beschreibung der Königlich-Sächsischen Heil- und Verplegungsanstalten 
Sonnenstein. Dresden 1829. 

Nowack, Alons 
Notizen über die Prager k.k. Irrenanstalt und die Veränderung in derselben 
seit dem Jahre 1830, nebst zwei Uebersichtstabelle von einiger Krankhets-
geschichten. Prag 1835.* 

Oegg, Joseph (1798-1865) 
Die Behandlung der Irren im Königlichen Juliushospital zu Würzburg. 1829. 

Perfect, William (1737-1809) 
Annalen einer Anstalt für Wahnsinnige. Hannover 1804. 
(Org. Annals of insanity, lunacy or madness. London 1801-03). 

Pinel, Philippe (1755-1826) 
Philosophische medicinische Abhandlung über Geistesverirrungen und Manie. 
Wien 1801. 
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(Org. Traité médico-philosophique sur l'aliénation mentale ou la manie. 
Paris 1801). 

Portai, Antoine (1742-1832) 
Uber die Natur und Behandlung der Epilepsie. Stendal 1829. 
(Org. Observation sur la nature et le traitment de l'épilepsie. 1827). 

Reil, Johann Christian (1759-1813) 
Rhapsodien über die Anwendung der psychischen Curmethode auf Geistes
zerrüttungen. Halle 1803. 

Riedel, Josef Gottfried Ritter von (1803-1870) 
Prags Irrenanstalt und ihre Leistungen in der Jahre 1827, 28, 29. 1830. 

Roller, Christian (1802-1878) 
Die Irrenanstalt nach allen Ihren Beziehungen. Karlsruhe 1831. 

Ruland, Thomas August (1776-1846) 
Med.-psycholog. Betrachtungen über die Begriffe von Gemüthskrankheiten 
und der Einfluss des Gemüths auf den menschlichen Körper. Würzburg 1801. 

Rush, Benjamin (1745-1813) 
Medicinska undersökningar och anmärkningar öfver själens sjukdomar. 1828. 
(Org. Medical inquiries and observations upon the disease of the mind. 1812). 

Sandtmann, DJ. Nonulla de quibusdam remdiis ad animi morbos curandos 
summo cum fructus adhibendis. Berlin 1817. 

Samlung für die Heilkunde der Gemüthskrankheiten. Ed. M. Jacobi. Elberfeld 
1822. 

Schmidt, Johann Joachim (1771-1846) 
Versuch über die psychologische Behandlungsart der Krankheit des Organ 
des Seele. Hamburg 1797. 

Spurzheim, Johann Christoph (1 776-1832) 
Beobachtungen über den Wahnsinn. Hamburg 1818. 
(Org. Observations on the diseased (deranged) manifestations of the mind, 
or insanity. 1817). 

Tallavania, Innoc. 
Der Selbstmord, seine Ursachen, Arten, die Mittel dagegen und die Unter
suchung desselben, in medicinish-polizeilichen und in medicinisch-gerecht-
lichen Beziehung. Linz 1834. 

Wagner, Jh. Mich. ( -1821) 
Beiträge zur philosophische Anthropologie, Psychologie und der damit ver
wandten Wissenschaften. I-II. Wien 1794-96. 

Wenzel, Gottfried Immanuel (1754-1809) 
Versuch über practische Seelenarzneikunde. 1801. 

Wenzel, Joseph (1768-1808) 
Uber den Cretinismus. Wien 1802. 
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Vering, Albrecht Mathias (1773-1829) 
Psychische Heilkunde. I-II. 1817-21. 

Willis, Francis (1792-1859) 
Uber Geisteszerrüttung. Eine Abhandlung, welche die Guistonischen Vorles
ungen von mai 1822 enthält. Darmstadt 1826. 

(Org. A treatise on mental derangement; containing the substance of the Gulsto-
nian lectures for May 1822. London 1825). 

Winckelman, Stephan August (1780-1810) 
Beobachtung liber den Wahnsinn, nebst Prüfung d. Gall'schen Schädellehre. 
Berlin 1806. 

Wittman, Jos. 
Erfahrungsseelenlehre in ihren hauptmomenten dargestellt. Wien 1836.* 

Zeitschrift für Antropologie 1823-1826. Ed. C.F. Nasse. 

Zeitschrift für die Beurtheilung und Heilung den Krankhaften Seelenzustände. 
Ed. M. Jacobi/C.F. Nasse. (Utkom 1838). 

Zeitschrift für psychische Ärzte 1818-1822. Ed. C.F. Nasse. 
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Bilaga 2 

Engströms indelning av sinnessjukdomarna 1832 

(ur Engström, Om Vadstena hospital, i Svenska läkarsällskapets handlingar, 
12(1833)). 

I. Fånighet (Amentia, Blödsinn) 
a) Högsta graden deraf (Idiotismus; Automatischer Blödsinn, Vering) 
b) Lägre grad (Fatuitas; Viehischer Blödsinn, Vering) 
c) Lägsta graden (Mindre vetande, Svagsinthet; Imbecillitas) 

II. Ursinnighet, Raseri (Mania) 
a) Enkel Manie; Lindrig, periodisk, för det mesta, utan egentlig complica

tion med andra former af Vansinnighet. 
b) Manie, complicerad eller omvexlande med mera stilla, omvexlande 

sinnesförvirring (Mania ecstatica) 
c) Nymphomanie 

III. Sinnesrubbning, yttrande sig i förvända eller falska begrepp och föreställ
ningar, med eller utan uppjagad fantasi (Wahnsinn, Hoffbauer, Vering, Reil; 
Manicula, Tristemania, Rush; Ecstasis et Paranoia, Heinroth) 
a) Tumultarisk, vexlande förvirring, utan några bestämda, öfvervägande, 

eller fixa idéer (Unstäter Wahnsinn, Vering) 
b) Sinnes-rubbning med utmärktare benägenhet för gladare föreställningar, 

i synnerhet om eget värde (Moria; Lustiger Wahnsinn, Vering) 
c) Melancholisk sinnes-rubbning, enkel eller complicerad med andra 

former (Melancholia; Melancholischer Wahnsinn, Vering) 
d) Förvirring i förening med slöhet; hotande öfvergång till fånighet (Blöd

sinniger Wahnsinn, Vering; Paranoia anomala, Heinroth) 

IV. Fixerad Vansinnighet (Fixer Wahn, Vering, Reil m.f.; Paranoia, Heinroth) 
a) Religiös Vansinnighet (Melancholia religiosa, Auct; Paraphrosyne, 

Heinroth) 
b) Daemonomania 
c) Åtskilliga andra fixa idéer, t.ex. om inbillade sjukdomar, om gemenskap 

med englar, om lidna förluster o.s.v.; Paranoia catholica, Heinroth. 
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Bilaga 3 

Engströms indelning av sinnessjukdomarna 1833 
(ur Tabellarisk uppställning af de under loppet af år 1832, å Wadstena hospital 
befintlige, emottagne och wårdade wansinnige personer, SOGA, IEbl 405(1833) 
nr 307, 16/11 1833). 

Fånighet (Slöhet; Blödsinn) 
Högsta graden (Idiotismus, Automatisch. Blödsinn) 
Lägre grad (Fatuitas; albernheit, Viehischer Blödsinn) 
Lägsta graden (mindre wetande; imbecillitas) 

Ursinnighet, raseri (Mania; Tollheit, Wuth.) 
Enkel manie, utan tydlig complication med några andra former; periodisk 
Mani i förening med mer stilla förvirring (Ecstasis maniaca) 
Manie, omväxlande med slöhet (Paranoia anomala maniaca) 
Nymphomanie 

Allmän, mera stilla, sinnesrubbning, yttrande sig i oriktiga, fals ka, föreställningar 
och begrepp etc (Wahnsinn; Ecstasis etc) 

Tumultarisk, vexlande, förvirring, utan några bestämdt herskande idéer (Un
stäter Wahnsinn) 

Med mera öfvervägande, glada, ehuru dock sins emellan vexlande, föreställ
ningar, med mer el. mindre exaltation (Lustiger Wahnsinn, Vering) 

Förvirring i förening el. omväxlande med Melancholi 
Förvirringen i förening eller omväxlande med tydlig slöhet. Svaga, inener-

giska, men häftiga yttringar (Paranoia anomala; Blödsinniger Wahnsinn) 

Fix Vansinnighet (Fixer Wahn; Paranoia) 
Med bestämda, herrskande, fixa idéer, t.ex. om eget wärde, förbytt person

lighet o.s.w. (Moria, Wahnsinniger Narrheit) 
Religiös Wahnsinnighet (Melancholia religiosa; Paraphrosyne) 

Melancholisk Wansinnighet (Melancholia etc) 
Utan några egentliga, märkbara, fixa idéer till grund för svårmodigheten; 

mer allmän oro, missnöje och ledsnad wid lifvet (Melanch. teadium 
vitae) 

Med bestämda, hersskande, föreställningar (fixa idéer) t.ex. om lidna för
luster, begånget brott, inbillade sjukdomar o.s.w. 

Verkelig Daemonomani 
Melancholi i förening med Manie, periodisk (Melancholia furens) 
Melancholi i förening med Slöhet (Melancholia anoa; Anoia melancholica, 

Heinroth) 

234 



Bilaga 4 

Engströms indelning av sinnessjukdomarna 1838 
(Tabellarisk öfversikt af de med werkelig wansinnighet behäftade Patienter som 
warit wårdade å Wadstena Centralhospital under loppet af år 1837, DA, El:9 
(1838), Engström till direktionen 12/1 1838). 

Ursinnighet, Raseri (Mania) 
Enkel, periodisk, med öfvergång till allmän förvirring 

Delirium Tremens 

Allmän Förvirring (Ecstasis etc) (Med eller utan betydligare exaltation) 
Mer eller mindre exaltation. Föreställningarna wexlande (Unstäter Wahn

sinn. Ecstasis Heinr.) 
Förwirringen i förening med manie (Ecxtasis maniaca) 
Förwirringen i förening med fix vansinnighet (Ecstasis paranoica) 
Förwirringen omvexlande med eller beroende af Slöhet (Paranoia anomala; 

Blödsinniger Wahnsinn) 

Fix Wansinnighet (Monomania; Fixer Wahn) 
De fixa idéerna af gladare natur (Moria; Narrheit) 
Fix vansinnighet i förening med manie och allmän förwirring (Ecnoia 

catholica) 

Melancholisk wansinnighet (Melancholia) 
Utan bestämda eller herrskande föreställningar om anledningen till svår-

modigheten. Oro i allmänhet, ledsnad wid lifvet (Melancholia simpl. 
taedium vitae) 

Med bestämda föreställningar i detta afseende t.ex. om lidna förluster, skedd 
orättvisa, begågna fel, inbillade brott o.s.w. 

Melancholie i förening med Manie (Melancholia furens) 
Melancholie i förening med Slöhet (Melancholia anoa) 

Fånighet, i alla grader och former 
Lindrigaste graden; Mindre wetande (Imbecillitas) 
Andra graden (Fatuitas) 
Högsta graden (Idiotismus) 
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Bilaga 5 

Sinnessjukdomarnas orsaker 1832 
(ur Engström, Om Vadstena hospital, i Svenska läkarsällskapets handlingar, 
12(1833)). 

Medfödd vansinnighet 
Ärftligt anlag 

Med tydlig missbildning af Huvudskålen 
Utan någon märkbar missbildning 

Icke ärftligt anlag 
Med tydliga organiska fel i hufvudets bildning 
Utan märkbara organiska fel i hufvudets bildning 

Sedemera uppkommen Vansinnighet 
Bestämdt ärftligt anlag, utan några kända uppväckande orsaker 
Yttre skador, slag i hufvudet, stötar, fall o.s.v. 
Missbruk af starka drycker 
Mjölkkastning 
Utsväfningar i könsdriftens njutande eller uppfyllande. Onani 
Hämmad Fotsvett 
Slag-anfall 
Vanvårdad eller försummad physisk fostran 
Sorg och bekymmer öfver lidna förluster o.s.v. 
Olycklig kärlek, Svartsjuka 
Husliga bekymmer 
Fruktan och Förskräckelse 
Förargelse. Vrede 
Ånger öfver begångna fel 
Högmod, öfverdrifna förhoppningar 
Grubbleri i religiösa ämnen 
Okänd orsak 
Lidande tillika af Fallandesot 

Vansinnighet, mindre tydl. följd af Epilepsien 
Vansinnighet, tydligen en följd af Fallandesoten 
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Bilaga 6 

Sinnessjukdomarnas orsaker 1838 
(ur Tabellarisk öfversikt af de med werkelig wansinnighet behäftade Patienter, 
som warit wårdade å Wadstena Centralhospital under loppet af år 1837, DA, 
El:9 (1838), Engström till direktionen 12/1 1838)). 

Fysiska 
Medfödd Wansinnighet 

Ärftligt anlag 
Med tydlig missbildning 
Utan märkbar missbildning 

Icke ärftligt anlag 
Med tydliga organiska fel 
Utan tydliga organiska fel 

Bestämdt ärftligt anlag, utan andra kända orsaker 
Yttre skador, Slag i hufvudet, stötar etc 
Missbruk af starka drycker 
Utsväfningar i phys. kärlek; Onani 
Mjölkkastning. Anomalier vid barnsäng eller i menstruation 
Hård behandling af föräldrar el. husbönder 
Slaganfall 
Fallandesot 
Oordentlighet i generationssphaeren 
Svåra nerf febrar. Frossa 

Psychiska 
Wanwårdad psychisk uppfostran 
Sorg och bekymmer öfver lidna förluster, fattigdom o.s.w. 
Olycklig kärlek; Svartsjuka 
Husliga bekymmer 
Fruktan och förskräckelse 
Ånger öfver begångna fel 
Högmod; öfverdrifna förhoppningar 
Grubbel i religiösa ämnen 

Okända orsaker 
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