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HISTORIK 

Redan vissa landskapslagar hade bestämmelser angående sinnes
sjuka. Vård var det inte tal om, endast säkerhetsåtgärder. 

Sedan forntiden förekom i Norden s k sälohus. Under medeltiden 
utvecklades så småningom en organiserad vård av sjuka, framför 
al l t knuten t i l t det katolska klosterväsendet. Helgeandshusen 
förlades oftast i städerna och var avsedda i första hand för 
fattiga medan de utanför städerna belägna hospitalen ursprung
ligen var avsedda för spetälska. Det är i dessa institutioner 
som psykiatrin har sitt ursprung. 

Redan 1215 utgick ett påbud att munkarna ej fick befatta sig 
med kirurgi och därifrån har vi fått vår uppdelning i kropps
sjukvård, sinnessjukvård och fattigvård även då de ofta har 
haft både gemensamma lokal~r och personal. 

l Jönköping tror man att det har funnits spetälskehospital utan
för stadskärnan på 11 sanden 11 på öster. Det skulle i så fall ha 
varit Jönköpings första sjukvårdsinstitution. Mer säkert vet 
man att det vid mitten av 1400-talet fanns ett annex t il l Fran
c~skanerklostret som användes som Helgeaodshus. 

Under reformationen och Gustav Wasas tid drog, med början 1529, 
klostrens och den katolska kyrkans egendomar in mer och mer 
till staten. Hospitalen drog främst omsorg om fattiga, sjuka 
och åldringar. 

På Jönköpings Hospital fanns det 1570 tjugotvå personer inskriv
na. Vård var det fortfarande inte tal om, men de fick mat och 
tak över huvudet. 

Inte förrän vid slutet av 1700-talet, då man började uppföra 
lasarett skedde någon märkbar förändring av Jönköpings Hospi
tal. Då började man att dela in folk i botbara och inte bot
bara. Indelningen i Hospital, Fattighus och Lasarett tog fas
tare, form. 

1823 års riksdagsbeslut att central i sera Hospitalen t il l endast 
sex enheter hör samman med koncentrationen av 11 hospitalshjonen 11 

till en enda grupp; de sinnessjuka. 
Ar 1825 indrogsJönköpings Hospital för att uppgå i Centralhos
pitalet i Vadstena dit de sinnessjuka flyttades. 

Fattigvården överflyttades alltmer t i l l kommunerna/socknarna. 
Utbyggnaden av lasaretten fortsatte. Jönköpings stads fattig
vårdsinrättningar fortsatte att ta hand om sinnessjuka. 

En viss optimism kunde skönjas i början av 1800-talet. Istället 
för ett mindre antal fastkedjade 11 dårar 11 så blev det ett större 
antal inlåsta patienter på Centralhospitalen. Trots nyordningen 
i början av 1800-talet ökade inte patientantalet förrän i slutet 
av seklet. 

Det har spekulerats i varför man i slutet av 1800-talet började 
bygga ut sinnessjukvården i den omfattningen man gjorde. Tre 
orsaker kan utkristalliseras: 

-' 
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- Husbandsväldets upplösning under 1800-talet, vilket innebar 
att husbonden inte behövde ta hand om sina 11 anställda 11 i lika 
stor omfattning som tidigare. 

- Befolkningsökningen och den därmed sammanhängande ökningen av 
''mindre bemedlade'' som inte kunde skapa sig en försörjning. 

- Hospitalsavgifternas succesiva borttagande, vilket innebar 
att def var bil l igare för kommunerna/socknarna att ta in folk 
på Hospitalen än att bygga ut sin egen fattigvård. 

Fram mot sekelskiftet hade optimismen ersatts med mer uppgivna 
stämningar. Nyckelorden för sekelskiftets psykiater var; över
vakning, sängbehandling och prolongerade bad. Ingen var längre 
fastkedjad, men nästan alla inlåsta. l praktiken behövdes då 
mer personal, samtidigt behövdes inte längre smårum el ler 
celler i samma utsträckning, vilket hade betydelse för nybygg
nationer. l den historiska situationen uppfattades övervak
ningen ochsängbehandlingen som ett mildare tvång än den ganska 
omfattande inlåsningen i enrum som förekommit tidigare. Man 
vi l le göra sinnessjukvården mer lik lasarettssjukvården. 

Det var i denna situationen man mot slutet av 1920-talet bör
jade planera Ryhovs sinnessjukhus. 

Vid början av 1920-talet hade det tagits beslut om att lägga 
ned ett antal regementen i Sverige. Flera av dessa kom senare 
att användas som sinnessjukhus. 
Jönköpings infanteriregemente (gamla l 12) som härstammar från 
1600-talets krigsmaktsorganisation hade under åren 1914-1927 
haft Ryhovsområdet som regements- och övningsområde efter att 
ha varit 11 utlokaliserat 11 till Skillingaryd under många år. 
Under tiden 1684-1886 hade annars Kronagården Ryhov varit lands
hövdingens i Jönköpings läns bostad (mestadels sommarbostad) 
och ingående i hans lön. 

Efter det att regementet flyttat till Eksjö 1927 kom kasernerna 
bl a att användas ti 11 en Sverigeutställning sommaren 1928 och 
som mottagningsstation för 11 svenskbyborna 11 när de kom tillbaka 
t i l l Sverige. 

Aren 1930-34 byggdes kasernerna om för att bl i Ryhovs sjukhus 
och passa den tidens syn på sinnessjukvården. 
Bl a slogs ett antal dörrar upp för att personalen lättare 
skulle kunna övervaka patienternas göromål. De stora salarna/ 
logementenbehöll s. Ett antal nya byggnader t il l kom för att st~ 
färdiga till 1934 då sjukhuset invigdes. Det officiella plats
antalet var 1220 inskrivna, men under lJnga tider fanns det uppe
mot 1600-1700 patienter på Ryhovs sjukhus. 

Jönköpings sinnessjuka var spridda över stora delar av landet 
innan sjukhuset öppnade. Det kom inte bdra patienter t il l sjuk
huset från upptagningsområdet som var Jönköpings och Skaraborgs 
län samt delar av Hal lands, Älvsborgs och Östergötlands län, 
utan även i liten mån från andra delar av landet, då alla sinnes
sjukhus på den tiden hade riksintagning. 

Personalen kom också från stora delar av landet för att ta 
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arbete på ett av den tidens modernaste sinnessjukhus. Staten 
hade ett system för anställning som gynnade dem som redan ar
betade inom sinnesjukvården och som inte kunde få ordinarie 
tjänst på hemorten. Detta skapade en del problem då de många 
arbetslösa i Jönköping kände sig snuvade på jobben. 

Ryhovs sjukhus öppnades succesivt under 1934. Det fanns många 
praktiska problem att ordna. Bl a kom inte stängslet upp runt 
sjukhuset från början, utan. folk kunde komma och gå som de 
vi l le. Sjukhuset var traditionellt i många avseenden. Långbad 
var ofta ordinerade för oroliga patienter, men de grymmaste be
handlingsmetoderna från 1800-talet slapp man. Personalen bodde 
mestadels inne på området. De organiserade sig tidigt i fack
föreningar och ordnade allehanda "förlustelser". Arbetsterapi 
har i alla tider varit en mer eller mindre viktig del i sinnes
sjukvården. De patienter som kunde något yrke hjälpte ofta hant
verkarna ~å området. Trädg~rdsarbete fanns det gott om vid 
vissa årstider. l det stora hela fick dock inte många patienter 
til Igång t il 1 aktiviteter, utan fick dåtidens passiva behand
ling enligt lasarettsmodellen. 

Andra världskriget kom i ett skede då'sjukhuset hade blivit 
l i te mer stabilt i sin struktur. Många ur de~ manliga perso
nalen blev inkalladetill bevakningstjänst och den återstående 
personalen fick fler att ta hand om. Två träbaracker byggdes 
för att ta emot patienter från bl a Hälsingborg. 

Efter andra världskriget förändrades verksamheten sakta men 
säkert på Ryhovs sjukhus. Behandlingsmiljön förbättrades, social
psykiatriska verksamheten utvecklades, insulin- och elbehand-
1 ingar blev ofta använda, personalsituationen blev stabil o s v. 
Över huvud taget fanns det en positiv anda på såväl sjukhuset 
som i samhället i övrigt. 

Under 1950-talet byggdes det en del nya sinnessjukhus i angrän
sande län. Därför kom Ryhovs sjukhus att i början av 1960-talet 
endast att ha Jönköpings län som upptagningsområde. Visserligen 
lades sinnessjukvårdsplatserna på Ulfsparre-Hägerflychtska lasa
rettet i Eksjö ned och Jönköpings stads sinnessjukvårdspatie~ter 
flyttades över till Ryhov, men totalt ökade platserna för sinnes
sjuka i landet fortfarande. 

Den medicinska utvecklingen var betydande under 1950-talet. 
Hjärnkirurgin utvecklades, dock kom inte den att användas i 
någon stor utsträckning på Ryhov, bl a för att det var ont om 
hjärnkirurger. 
Många beskriver de nya medicinska preparaten som en revolution 
inom sinnessjukvården. Det innebar att många rop tystnade, 
ångest lindrades, förvirringar minskade m m. Tyvärr blev dock 
andra, inte lika påtagliga behandlingar, satta i skymundan. 
efterhand kan man säga att en positiv behandlingsutveckling star
tade redan innan Klorpromazinet (neuroleptikan) kom och att den 
medicinska utvecklingen försenade en del påbörjade landvinningar 
inom sinnessjukvården. 

Med början under 1950-talet blev den dominerande patientgruppen 
de med åldringspsykoser, framförallt de man nu kallar ålders
dementa. l och med att platser frigjordes blev det en smygande 
utveckling mot att alltfler äldre intogs på de stora sinnessjuk-
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husen. Kommuner och landsting som hade tillgång till dessa sjuk
hus kom på detta vis att eftersätta sin äldrevård/äldreomsorg. 

Under 1960-talet började de psykologiska behandlingsmetoderna 
och framför al l t undersökningsmetoderna att göra insteg inom 
vården. En regementkasern var riven på sjukhuset och ett ny
bygge, det s k höghuset, hade blivit färdigställt. 
Efter landstingens övertagande av psykiatrin 1967 och utflytt
ningen av de psykiatriska vårdplatserna från Västra klinikerna 
i Jönköping 1971 till Ryhov kom sjukhuset att präglas av en mång
fald behandlingsmetoder. Flera oJ ika initiativ togs på sjuk
huset. 

Namnet Ryhov förknippades med något gammalt och förlegat och 
sjukhuset fick istället heta Södra klinikerna. 

Många olika "vindar" har svept in.över psykiatrin under 1970-
och 80-talet. Klimatet harblivit mer öppet gentemot samhället 
i övrigt och psykiatrin kritiseras nu öppet. 

Jag tror att Ebba Paulis text, sist i detta häfte, inte bara 
står för dåtid utan i högsta grad är tillämpbar i nuet. 

l och med öppnandet av Länssjukhuset Ryhov den 5 september 1988 
och psykiatrins inför! i vande i det nya länssjukhuset har namnet 
Ryhov fått en annan innebörd igen. För många kommer det dock 
länge än att förknippas med det stora sinnessjukhuset. 

Jönköping i oktober 1988 

Johan Näslund 
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NAGRA FAKTA 

Antalet patienter intagna på psykiatriska institutioner 
Sverige: 

1850 1870 1890 1910 
1018 1247 2604 7806 

Benämningar på psykiatrins institutioner 

Sälohus, Helgeandshus och Hospital 
Hospital 
Sinnessjukhus 
Mentalsjukhus 
Psykiatriskt sjukhus 

Litteratur, urval: 

1930 1950 
15861 32821 

Sverige: 

- ca 1540 
ca 1540-1928 

1929-1958 
1959-1966 
1967-

Björck, Peder, 11 Sinnessjukhus 11
, ingående i Svenska sjukhus, 

andra delen, Bokförlaget Gothia AB, Ahlen & Akerlund, 1950. 
Gustafsson, Rolf, 11 Traditionernas ok 11

, Esselte studium AB, 1987 
Johansson-Saleby, Elsa, 11 Jag lät ej hoppet fara 11 , 1972 
Kock, Wolfram, 11 Psykiatri och mentalsjukvård i historiskt pers

pektiv11, ingående i Nordisk Medicinhistorisk Arsbok 1971. 
11 Kungl iga Jönköpings regemente 1623-1923 11

, P A Nordstedt & 
söner, 1923. 

Qvarsell, Roger, 11 Dårarna 11 , uppsats i Den dolda historien, 
redaktörer Ambjörnsson/Gaunt, Författarförlaget, 1984. 

SOU, 1958:38, 11 Mentalsjukvårdens planering och organisation 11
• 

Aman, Anders, 11 0m denoffentliga vården 11
, Liber-Arkitektmuseum, 

1976. 
Ögren, C O, 11 Ryhovs sjukhus i Jönköping 11

, ingående i Den 
psykiatriska sjukvården i Sverige förr och nu, red G 
Lundqvist, AB Modern Litteratur, Stockholm 1949. 

Jönköpings stads historia l-IV. 
Jönköpings läns landstings historia, de första 100 åren och 

1960-1985. 
Valda delar av Småländska kulturbilder 
Valda delar av Mäster Gudmunds Gilles årsböcker 

samt intervjuer med personal och f d personal på Ryhovs 
sjukhus. 
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11Det synes på alla områden af mänsklig verksamhet vara så, att 
när man lärt något nytt och funnit det godt, vill man tillämpa 
det i så stor omfattning som möjligt. l ngent i ng kan ju före
fal la naturligare. Men å andra sidan är det vanligen just denna 
vidsträc~ta tillämpning, som bl i r reformens död. Vill man, att 

·den skall råda bot för allt och passa öfverallt, spörjes snart 
dess otillräckl lghet. Och en vacker dag står man med en hel rad 
af otillfredsställande resultat för ögonen och frågar sig 
själf: Var det verkligen en reform, detta, eller misstog jag 
mig kanske? Och från tvifvel till. förkastande är, såsom kändt, 
steget icke långt." 

Ebba Paul i i Svenska Fattigvårdsförbundets tidskrift, 1907. 
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