
Under 1900-talets början blev mentalsjukhusen i Sverige större och patien-
terna  mångdubbelt fler. Vid sekelskiftet var antalet inskrivna 5000, femtio år 
senare nästan 33 000. Det är lätt att glömma bort att det finns en människa 
bakom varje siffra i statistiken. 

Utställningen Ont i själen och överallt tar sin utgångspunkt i 25 ramade porträttfotografier som 
föreställer patienter vid Nyköping hospital under 1920-talet. Vilka var de? Och hur var deras tillvaro 
för nästan hundra år sedan? Genom föremål, bilder och andra ledtrådar från arkivet får besökaren 
en inblick i deras vardag. Men också en bild av idéer och praktik i det tidiga 1920-talets psykvård. 

I utställningen finns också möjlighet att fördjupa sig i 9 autentiska patientberättelser. Här återfinns 
läkarens beskrivningar och reflektioner, men även patienternas egna ord. I en journal den 30 juli 
1923 står det att en kvinna ligger still i sängen med nedstämt ansiktsuttryck och sorgsen blick. Hon 
säger att hon har ”ont i själen och överallt”. 

B O K A  VA N D R I N G S U T S TÄ L L N I N G E N :

Ont i själen  
och överallt

En utställning med porträtt och röster  

som berättar om livet på ett hospital.



Omfattning
Detta gäller utställningens omfattning i originalversion, utställningens innehåll  
kan anpassas efter olika ytor. 

25 ramade porträttfotografier (40x50cm)
4 fotografier monterade på Forex (100x160, 120x80, 40x60cm)
4 väggmoduler (200x100x40cm)
1 arkivbord (230x75cm)
2 fristående föremål: patientsäng och skottkärra 

Förutsättningar
Utställningen kräver en yta på minst 50 kvadratmeter samt väggytor för upphängning av de 
 ramade och monterade fotografierna.  De fyra väggmodulerna samt arkivbordet kombineras  
ihop till en fristående enhet. 

De två större föremålen, patientsängen och skottkärran, bör helst stå i varsitt hörn.  
Dessa inkluderas i utställningen i mån av plats. 

Belysning ingår ej, men utställningen kräver el. 

Utställningen är gratis inom länet. Sörmlands museum står för transport och installation  
av utställningen.

Ett särskilt samarbetsavtal upprättas mellan Sörmlands museum och den mottagande parten.  
I avtalet specificeras alla överenskommelser gällande installering underhåll, pedagogik, program, 
kommunikation mm.

Program
Vi samarbetar gärna kring programverksamhet i anslutning till utställningen. Inbjudna föreläsare 
kan lyfta ämnen som egna erfarenheter av psykisk ohälsa liksom samtida perspektiv på psykisk 
ohälsa.   Med hjälp av föreläsningarna ges möjlighet till samtal kring psykisk ohälsa – igår och idag.

Pedagogik i utställningen
Vi har tagit fram ett skolprogram riktat till högstadiet och gymnasiet. Med hjälp av fotografierna  
och utdrag ur journaler får eleverna möta människor som levde för snart hundra år sedan. Psykisk 
ohälsa är idag ett stort problem, särskilt bland unga. Eleverna får möjlighet att leva sig in i och  
förstå andra människors situation och diskutera synen på olikhet, förr och nu.

Fotografierna inbjuder till analys. Vi presenterar en metod för bildanalys och eleverna får träna  
sig i att analysera bildernas uttryck, innehåll och funktion. Kan man se utanpå hur en människa  
mår inuti?

Det finns även material för besökare som går på egen hand med frågor som kan inspirera  
till samtal och eftertanke.

Kontakt
Helena Wärnhjelm, antikvarie Sörmlands museum 
E-post: helena.warnhjelm@dll.se
Telefon: 0155-24 57 05, 072-145 38 26



En del av Landstinget Sörmland

Reaktioner från besökare

Utställningen ”Ont i själen och överallt” på Multeum i Strängnäs.

”Berörd, men given en önskan om att jobba inom psykiatrin och hjälpa dagens patienter” 

”Jag blir glad av utställningen. De är som vem som helst.  

Samhället har tagit hand om sina sjuka i alla tider.  

Det finns en omsorg”


