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Förord
Hugo Lindblad var en ensam, originell människa, som vistades större delen av sitt 
vuxna liv på psykiatriska institutioner. Han hade en förmåga att skildra sin tillvaro 
i ord och bilder. Den här rapporten vill ge en skildring av drag ur Hugo Lindblads 
livsberättelse. 

Varför publicerar vi denna livsberättelse? Att den har betydelse för frågor om etik 
och livsåskådning är rätt givet. Den belyser frågor om gränsområdet mellan friskt 
och sjukt. Den ger vittnesbörd om hur vården kunde hantera ömtåliga människor 
en gång i tiden. Hugo Lindblads livsberättelse håller på att gå förlorad. Stora delar 
av hans efterlämnade bilder och texter har försvunnit. Författaren till denna rapport, 
psykiatrihistorikern och sjuksköterskan Gunnel Svedberg, bevarar lyckligtvis några 
värdefulla delar av Hugo Lindblads efterlämnade papper. Hon har dessutom personliga 
minnen från möten med Hugo Lindblad från den tid då han vistades på Beckomberga 
sjukhus. 

Hugo Lindblad ville ställa sig i den vetenskapliga forskningens tjänst på sitt alldeles 
eget sätt. Han ville i bild och ord förmedla psykiska erfarenheter och skildra en andlig 
verklighet. Detta material ville han ställa till läkarvetenskapens förfogande. 

Lindblad var utbildad typograf. Han var alltså inte konstnär, och gjorde inte heller 
anspråk på att vara det. Han var dock en god tecknare, även om hans bilder kan framstå 
som en smula stereotypa. Hur skall man karaktärisera hans skildringar av en andlig 
verklighet i text och bild? 

- Fantasier eller dikt? Nej knappast! Skildringarna förmedlar en känsla av att bygga på 
starka autentiska upplevelser.
- Hallucinationer? Ja, i några fall. Men det märkliga är att Hugo Lindblad hade en 
sjukdomsinsikt. Han skiljer mellan drömmar och upplevelser i vaket tillstånd. Han kan 
tala om en skillnad mellan ”vanlig dröm” och ”psykisk dröm”.
- Drömmar? Ja, definitivt! Och han skiljer, som nyss nämnts, mellan drömmar av olika 
slag. 

För att riktigt förstå Hugo Lindblad och hans budskap fordras många infallsvinklar. 
- Psykiatrin. Han hade, så vitt jag förstår, en rätt osäker och diffus diagnos.
- Teologin. Hugo Lindblads texter och bilder för tankarna till den religiösa mystiken. 
Han var väl bekant med Swedenborg, Den heliga Birgitta, och naturligtvis med 
bibliska gestalter som aposteln Paulus. Men Lindblad tycks inte ha haft ett religiöst 
budskap att förmedla. Han använder huvudsakligen bibliska allusioner för att bestyrka 
sin dualistiska människosyn.
- Konsten och litteraturen. Hill och Josephson är kända exempel på framstående 
konstnärer vars konst kom att gå i en ny riktning då de drabbades av psykisk sjukdom. 
Hugo Lindblad var inte konstnär, men använde under sin sjukdomstid sin förmåga till 
bildlig framställning för att skildra sin egenartade upplevelsevärld. 

För att belysa Hugo Lindblads verksamhet ur flera perspektiv anordnades 2012 på Ersta 
Sköndal högskola ett symposium med deltagande av experter från psykiatri, filosofi, 
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religionsvetenskap och konstvetenskap. Studiet av Hugo Lindblad och hans verk befin-
ner sig egentligen bara i sin början. När detta skrivs finns inte några konkreta planer 
på hur det skall fortsätta. Vi välkomnar den som är intresserad att bekanta sig med det 
material som existerar och att fortsätta studiet.

Göran Lantz

Professor em

Ersta Sköndal högskola
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Hugo Lindblads förlorade drömmar  
– om en patient i vetenskapens tjänst

Hugo Lindblad kände sig utvald för en stor och märklig uppgift i vetenskapens tjänst. 
Vid hans död 90 år gammal, 1976, fanns 25 drömböcker testamenterade till bibliotek i 
anslutning till psykiatrisk forskning och klinisk verksamhet. Hur har arvet efter Hugo 
Lindblad förvaltats?

Promenader i parken
Under sju år från 1965 var jag lärare för sjuksköterskestuderande på Beckomberga sjukhus. 
Vårdlektionerna gavs i läkarbiblioteket, där Hugo Lindblads drömböcker gav inspiration 
till samtal om vad de kunde förmedla av en inre verklighet och om skapandets villkor på 
mentalsjukhus. 

På väg mellan avdelningar för handledning mötte jag ibland Hugo Lindblad som 
promenerade i parken. Han samtalade gärna om sina arbeten med teckningarna, fåordigt, 
alltid vänligt och med värdighet. ”Det är en märklig och sällsynt förmåga jag har. Den 
heliga Birgitta hade något liknande”, sa Hugo Lindblad eftertänksamt, liksom för sig 
själv. Några dagar senare sände han mig en bild med sex kvinnogestalter på väg mot fem 
bågformade portar i stigande storlek, med texten:

Dröm om den heliga Birgitta och pilgrimerna. Det var många som följde på färden genom 
äreportar, den ena vackrare än den andra. Kopia. Hugo Lindblad 1966.

Den underförstådda innebörden kan tolkas som att han själv, liksom den heliga Birgitta, 
skulle få erkännande och uppskattning. Jag tänkte att han skulle få rätt.

Några gånger besökte jag hans avdelning på ”stora mans”. Han hade fönsterplats i 
ett dubbelrum, med en liten skrivplats och arbetsmaterial under sängen i resväskor. I 
en skrivbok antecknade Hugo Lindblad vad som lånats ut eller sålts och vilka brev han 
fått. Utöver huvuduppgiften med Drömböckerna arbetade Hugo Lindblad med teckningar, 
ofta med motiv från sjukhuset med omgivningar. Dessa såldes på ”arbetsterapin” men 
någon större efterfrågan var det inte. Det förekom att Hugo Lindblad gjorde kopior på 
teckningar ur Drömböckerna och sålde dem. Jag önskade några gånger få köpa kopior 
av bilder som jag fäst mig vid, eller som kunde vara intressanta i undervisningen. Det 
fick jag aldrig. ”Med drömteckningar kan man inte göra vad som helst”, svarade Hugo 
Lindblad vänligt men bestämt. En tid senare, troligen 1970, överlämnade han högtidligt 
manuskriptet A World of Spiritual Things ”att använda i undervisningen”. Manuskriptet som 
är daterat 1957, omfattar 110 maskinskrivna sidor med svensk och engelsk text samt 95 
teckningar i svart, i en blå ringpärm. 

Vi fortsatte att oplanerat mötas i parken, talades vid en stund och promenerade vidare 
åt skilda håll. Jag hade aldrig någon omvårdnadsrelation till Hugo Lindblad och var 
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därför inte informerad om bakgrunden till sjukhusvistelsen och varför denne försynte 
gamle man fortfarande var patient på mentalsjukhus. I efterhand har jag läst vad som 
skrivits om Drömböckerna och intervjuat personer som mött Hugo Lindblad, men har inte 
läst hans journal. 

Manuskriptet A World of Spiritual Things innebär nu en pockande uppmaning att berätta 
om Drömböckernas tillkomst och vidare öden. Det visade sig bli en gastkramande historia.

På Konradsberg
Hugo Lindblad var 34 år gammal när han i december 1919 kom som patient till 
Stockholms hospital, ”Konradsberg”.1 Hugo Lindblad skrev ner intrycken från den 
manliga intagningsavdelningen:

På nedre botten var ett stort rum, där säkert ett dussin patienter rastlöst gick fram och 
tillbaka. I rummet fanns ingen inredning eller möbler. Dessa patienter voro klädda i långa, 
grova, vita nattskjortor (så kallade särkar). De här patienterna hade ju sängar i ett annat rum, 
men under dagen vistades de i detta tomma rum. Vid sidan av patienternas tomma rum var 
ett rum med välvt tak. Där serverades mat på ett bord vid ena långväggen. Man satt vid långa 
träbänkar. På morgonen och kvällen serverades gröt i bunkar av plåt och mjölk och smörgås. 
 Sådana patienter som icke skulle gå uppe kopplades fast i sängen med band och 
lås. I rummen på Konradsbergs hospital luktade det karbol. Jag pinades av denna lukt. 
 För sådana patienter som behövde lugnas ner gavs nog sprutor, som verkade rätt snabbt, 
men läkarna använde även så kallade långbad. Detta bad gavs av vårdare på så sätt, att de 
fyllde ett badkar med cirka 36 grader varmt vatten. I detta bad var patienterna fastsatta med 
ett läderband. Undan för undan tappade vårdarna av vatten och fyllde på med 37-gradigt 
vatten. Av detta blev patienten lugn men ofta så trött, att han måste bäras till sängplatsen.2 /…/ 
 Professor Gadelius besökte oss en gång i veckan. Det var en imponerande syn att se, 
då professor Gadelius raskt gående med läkarstudenterna i följe kom in i rummet, alla tog 
samma steg. Patienterna som var uppe, skulle då stå vid sina sängar.3

Jämsides med dessa observationer och teckningar från vardagslivet på Konradsberg, 
beskrev Hugo Lindblad sina drömmar och psykiska upplevelser i En avhandling om hur 
jag kände mig och om alla de andliga manifestationer, som jag upplevt.4 Denna skrift användes 
troligen som underlag till den fallstudie om Hugo Lindblad, benämnd H.H., som finns i 
Bror Gadelius verk Det mänskliga själslivet.5 Fallbeskrivningen omfattar åtta sidor med fem 
illustrationer tecknade av Hugo Lindblad och består huvudsakligen av Hugo Lindblads 

1 Stockholms hospital öppnades 1861 och blev säte för professuren i psykiatri vid Karolinska Institutet. Sjukhuset kallades 
allmänt ”Konradsberg”.
2 Av årsberättelse från Konradsberg 1920 framgår att de prolongerade baden ”varit mycket anlitade”, särskilt på kvinnoavdel-
ningen, där ”oron i genomsnitt städse varit större än å motsvarande mansavdelning.” Årsberättelse 1920, Stockholms hospital, 
Medicinalstyrelsens arkiv, Hospitalsbyrån, E IIa:6, Riksarkivet.
Hugo Lindblad var troligen inte bekant med bruket att använda läkemedel vid ”särskilt oroliga fall i samband med långbad”, som 
måhända gör förståeligt varför patienten fick bäras till sängen. Se bl.a. Bror Gadelius, Sinnessjukdomar och deras behandling förr och nu, 
Stockholm: Hugo Gebers förlag, 1913, s.124.
3 Hugo Lindblad, Drömbok, Avskrift, Beckomberga sjukhus 1986. Denna bok är nu saknad.
4 Handskrift i folioformat. Nu saknad.
5 Bror Gadelius, Det mänskliga själslivet, Stockholm: Hugo Gebers förlag, 1921, Del I, s. 149-158.
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egna skildringar av sina upplevelser i samband med att fadern försvunnit från hemmet 
och senare hittades död genom självmord. Hugo Lindblad förnam faderns gestalt och 
kände också beröring, vilket Gadelius kallar ”taktila- och muskelhallucinationer”. Hugo 
Lindblad identifierar sig med den döde fadern, skriver Gadelius som benämner tillståndet  
”en klyvning av personligheten eller partiell depersonalisation”. Hugo Lindblad hörde sig 
ropa med faderns röst. Han kände sig försvinna under krampanfall och hur någon annan 
tog herraväldet över hans kropp. Denne andre var fadern. 

Den döde fadren hade redan före ankomsten till hospitalet ”vikit ifrån honom”. Därvid 
hade H:s mun ofrivilligt uttalat några ord om, att han (fadren) nu ”erhållit förlåtelse 
och fått försoning”. Det sista, H. förnam av fadren var förnimmelsen av en hand, som 
strök över hans egen. Emellertid fortforo de första dagarne å Stockholms hospital 
besatthetssymtomen. Olika ”andar” talade genom hans mun och utdelade befallningar 
och ”regler”, huru den sjuke skulle behandlas. Bröt omgivningen mot dessa regler, blev 
pat. orolig och våldsam. Efter ett par dagar inträdde mera lugn, och, efter ett ganska 
hastigt uppklarnande, tillfrisknade H. fullständigt och med ogrumlad sjukdomsinsikt. 
Diagnos: Hysterisk sinnessjukdom av akut kataton (schizofren) form.6

Idéhistorikern Patrik Möller beskriver Hugo Lindblads journal från Konradsbergsvistelsen 
som ”en vindlande berättelse om stort och smått, omfattande cirka sju folioark. Läkarens 
iakttagelser blandar sig med patientens uppgifter och allt återges av en nyktert allvetande, 
anonym berättare.”7 Vem eller vilka som skrev journalen eller gav underlag till den 
framgår inte. Fem läkare kan ha varit aktuella under denna tid.8 

Hugo Lindblad tackar för sig vid utskrivningen efter 5 månader med en serie om tretton 
teckningar, hopfogade till en liten bok, med motiv från vardagslivet på Konradsberg.9 
Bilderna kan uppfattas som skildringar av god omvårdnad av en person i kris, som kan 
behöva ömsint kroppsligt omhändertagande med bad, regelbundna måltider och arbete. 
En sjuksköterska vid sängkanten klockan 7 frågar sin patient med onda drömmar: ”Hur 
gick det att sova i natt?” Av en annan teckning kan man utläsa att medicinburkar och 
lavemangskanna inte var uppskattade inslag. 

6 Gadelius, 1921, s. 158.
7 Patrik Möller, Drömmar, hallucinationer och makten att beskriva livet. I. Drömmar. En vänbok till Ingemar Nilsson, red. Mats 
Andrén, Henrik Björk och Johan Kärnfelt, Göteborg, Arachne: 21, 2010, s. 119-137. Citat s. 119.
8 Årsberättelse 1920, Stockholms hospital. Riksarkivet.
9 Serien ingår i Konradsbergssamlingen, Avdelning för teckning och grafik; nmx D 393/1994, Nationalmuseum.
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Veckans bad med rakning och nagelklippning.

Hugo Lindblad dokumenterar utearbetslag.
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Det är troligen underläkare Viktor Wigert som avbildats, 
den förste läkare Hugo Lindblad mötte på Konradsberg. 
Han ”var nog bra som läkare, men var litet skarp i sitt sätt. 
En dag frågade han mig vad jag sysslade med om dagarna. 
Jag tänker börja rita, svarade jag. Då sade Wigert med skarp 
röst: Men gör allvar av det också!”10

Vid konsultation kan man känna sig liten.

Professor Gadelius kallade till föreläsningssalen. 

Hugo Lindblad återkallar minnen efter drygt 50 år:

Som professor hade han hand om Läkareskolan, där unga blivande läkare studerade. Han 
bad mig att komma på en sådan föreläsning, ty han ville göra mig några frågor inför alla 
de blivande läkarna. Detta skedde i en särskild lärosal med podium. Jag gjorde sällskap 
dit med en vårdare. Professorn gjorde mig några frågor, som jag besvarade. Därpå vände 

10 Hugo Lindblad, Konradsbergs Hospital Dec. 1919–Maj 1920. Handskrift. Tillägnad Gösta Harding, maj 1972, 16 sidor, s.8.
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han sig mot kandidaterna och talade. När han syntes ha talat slut, så sade jag några ord om 
mina upplevelser i det andliga livet. Vad det rörde sig om, det minns jag ej. Men professor 
Gadelius sade då till mig: Här är det nog jag, som frågar!11

 
Professorn gjorde ett gott intryck på Hugo Lindblad 
och ingav hopp:

Professor Gadelius var av medellängd och något 
magerlagd. Som person var han vänlig, som även syntes 
och hördes vid hans ronder. Han hade ett lugnt sätt, som 
gav trygghet. Till min mor sade han om mig: Just nu är 
herr Lindblad sjuk, men jag kan försäkra fru Lindblad, 
att det icke dröjer så länge innan han är återställd och kan 
komma hem som frisk.12

Professor Bror Gadelius. Ur Bror Gadelius familjearkiv.

Hugo Lindblad var litograf, med 29 
affischer till filmer eller teaterstycken 
från 1912 till 1917, förtecknade på 
Kungliga biblioteket. Titlar som 
Den levande vulkanen sväljer eld, droppar 
brinnande lack på tungan ställer krav på 
inlevelse i fantasirik fiktion. Hugo 
Lindblad var väl förberedd för sin 
självpåtagna uppgift att i text och 
bild gestalta sina inre upplevelser och 
sjukhusmiljön på Konradsberg. 

Hugo Lindblad vid ritbordet. Privat ägo.

Det tycks rimligt anta att Hugo Lindblad kände själsfrändskap med professor Gadelius. 
Några gemensamma personlighetsdrag och intressen skymtar i Hugo Lindblads texter 
från 1970-talet. Båda intresserade sig för gestaltning av inre verkligheter i bilder och 
berättelser. Båda var resliga och smärta personer som med stolthet förmedlade kunskaper 
och insikter. Gadelius vänlighet och lugna sätt i Hugo Lindblads minnen från 1970-talet, 
motsvaras av liknande drag hos Hugo Lindblad från samma tid. 

Professor Gadelius avvärjande replik 1920 ”Här är det nog jag, som frågar!” inför 
Hugo Lindblads försök att berätta ”om mina upplevelser i det andliga livet” tycks inte 
ha minskat ambitionerna att berätta om upplevelser bortom det omedelbara psykiatriska 
intresset. Hugo Lindblads fortsatta arbete med att skildra sina inre upplevelser kan förstås 
som ett outtalat men tydligt svar: Nu är det jag som berättar om det jag finner angeläget. 

11 Lindblad, Konradsbergs Hospital, 1972, s. 9-10.
12 Lindblad, Konradsbergs Hospital, 1972, s. 9.
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Upplevelser i det andliga livet
Beskrivningarna av hospitalsmiljön är sakligt iakttagande och detaljrika. På motsvarande 
sätt beskriver Hugo Lindblad sina inre upplevelser. Han förefaller ha haft kontroll över 
vad som tillhörde den inre respektive den yttre verkligheten. Även då drömmar och 
tankar varit som mest omskakande, kunde han inflika ett ”liksom”, för att markera att det 
inte handlade om yttre realiteter. 

Arbetet utfördes i två steg. Först manuskript där bildskisser tecknades med svart penna 
på tunt papper. Därefter utarbetades en slutversion ”å handgjort Lessebo-papper i kvarto 
med färgglada teckningar i tusch”. Runt teckningarna löper dekorativa inramningar i färg, 
som tycks följa tidens modeväxlingar. Bilderna och texterna samlades i blå ringpärmar 
som lösblad.13

Hugo Lindblad använde flera olika benämningar på de fenomen som skildrats, 
såsom ”öppen syn”, ”taktil hallucination”, ”inspirationer och andliga erfarenheter”, 
”uppenbarelser och manifestationer ur andevärlden på en basis av schizofreni”, ”dröm i 
vaket tillstånd”, ”psykiska eller andliga drömmar” eller ”utsträckta drömmar, som är den 
högsta instans som en människa kan nå i drömmens värld”. Hugo Lindblad förklarar:

Särskilt drömmarna var minst sagt bisarra och närmade sig stundtals verkliga uppenbarelser 
och manifestationer ur andevärlden på en basis av schizofreni. Dessa liknade de ting, 
varom den heliga Birgitta skriver i sina ”uppenbarelser” och Emanuel Swedenborg har 
avtecknat i sin ”Drömbok”.14

Flera motivkretsar för teckningar och berättelser förekommer i Drömböckerna. I 
manuskriptet A World of Spiritual Things finns bland annat: förändring av människokroppen, 
människokroppar som förflyttas i rummet eller i rymden, föremål som förändras, 
erfarenheter i andevärldar, andevärlden inom oss, att bli innesluten i hunds kropp, änglar, 
jordeandar, hemliga andar, djur, ljusvärldar, färger, skuggor, röster, melodier, sång, trådar 
mellan materie- och andekropp.

Hugo Lindblad accepterade alltså diagnosen schizofreni och relaterade ibland till 
den i sina texter och var införstådd med att hans upplevelser kunde uppfattades som 
sjukdomssymtom. Men Hugo Lindblad ansåg att professor Gadelius var fördomsfri som 
kunde medge att ”Det finns ju en del som vi ännu icke vet”.15 Hugo Lindblad utmanade 
inte psykiatriska uppfattningar, utan kompletterade dem. Hans skildringar av den andliga 
världen kan ses som uttryck för en önskan att bidra med förståelse om upplevelser och 
erfarenheter varom ingen kunde säga något säkert och få hade tillgång till. 

Mot slutet av sitt långa liv konstaterade Hugo Lindblad att ”det alltså var det psykiatriska 
i det andliga äventyret” som avsågs och minns att han tänkte att ”de saker jag upplevt, 
kunde vara av ett visst värde för vetenskapen”.16

13 Mona Malmros, Drömbilder En bok om Hugo Lindblad, Stockholm: Stockholms Kulturförvaltning, 1983, opaginerad, omfattande 
62 sidor. Skriften utkom i samband med utställningen Drömbilder på Kulturhuset, Stockholm, 8/9-30/10 1983.
14 Malmros, 1983, opaginerad.
15 Lindblad, Konradsbergs Hospital, 1972, s. 15-16.
16 Hugo Lindblad, II Promemoria Tankar om Konradsberg (och Danviken) mm. Handskrift. Tillägnad Gösta Harding, 1972, 31 sidor, s. 
1-3.
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Följande tolv bilder är ur manuskriptet A World of Spiritual Things.17

17 Hugo Lindblad, A World of Spiritual Things, 1957. Originalmanuskript. Handskrift och skrivmaskinstext. Teckningar i svart 
tusch. Foto Petter Strömberg.
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Beckomberga sjukhus och familjevård
Då Hugo Lindblad 1934 blev patient på Beckomberga sjukhus, medförde han tre 
drömböcker. Flera läkare bad honom att skänka böckerna till Beckomberga sjukhus 
läkarbibliotek, där de ställdes upp på en hylla. 

År 1938 mötte Hugo Lindblad doktor Gösta Harding som fotograferade bilder ur 
Drömböckerna och höll föredrag på Läkaresällskapet, Sigtunastiftelsen och Ericastiftelsens 
Läkepedagogiska Institut. Efter denna uppmuntran skapades bok efter bok till 
Läkarbiblioteket, totalt 19 drömböcker, några i två delar.18

Hugo Lindblad var patient på Beckomberga sjukhus under långa perioder från 1934, 
med avbrott för placeringar i sjukhusets familjevård i storstadens utkant. Stadsbon 
uppträdde i kostym på bondlandet och samtalade gärna med bygdens folk, men undvek 
ladugårdskarlarna. Han ville rita och skriva. Eftersom han inte deltog i jordbruksarbetet 
utgick inga flitpengar. För att få råd med rökverk sålde han julkort och teckningar. Under 
40-talet blev Hugo Lindblad periodvis motoriskt orolig, trodde att han var döende och 
besvärades av andar, som han både såg och hörde. Tillbaka på Beckomberga hoppades 
han få stanna, men skickades åter till familjevård. Det blev sju olika hem på nio år. 
Systern Kerstin fick förslaget att ta hem brodern, men avböjde.19 En utredning på 60-talet 
rekommenderade boende på pensionärshem. Men det var inte så lätt att placera personer 
som tillbringat många år på mentalsjukhus, rädslan för dem var stor, reflekterade kuratorn. 
Hugo Lindblad var en av tusentals patienter som blev kvar inom den psykiatriska vården 
i brist på alternativ.

Översköterskan Ingrid Sandin berättar från Beckomberga sjukhus på 1960-talet:

Hugo Lindblads säng fanns på en 4-sal vid ett fönster. Där hade han sitt staffli placerat. 
Jag minns att han oftast satt vid detta staffli djupt försjunken i arbete med olika motiv. 
   På många sätt var Hugo Lindblad en ”annorlunda” patient, en person som på många sätt 
skilde sig från de övriga patienterna. Avdelningen där han vårdades var en avdelning för 
långtidssjuka patienter, som vistats på denna avdelning många år. Många av patienterna 
kunde vara mycket oroliga och rastlösa och kunde uppträda mycket störande. Många hade 
också svårt att sköta sin personliga hygien. Hugo Lindblad skilde sig från flertalet andra 
patienter både genom sitt välvårdade yttre men också genom sin gammelmanssirlighet.  
   Min minnesbild är att han föreföll att ”leva för sig själv” utan nämnvärd kontakt 
med de övriga patienterna. Även mot personalen uppträdde han med viss distans 
men mycket artigt och belevat. Sällan tog han själv initiativ till samtal men svarade 
mycket vänligt och nästan höviskt på tilltal. Samtalen med honom var ofta av allmän 
karaktär, han var lite undanglidande. Han utstrålade hög personlig integritet. 
   Även om han alltid var tillmötesgående i samtalen fanns en gräns och den gick vid 
hans teckningar. Vid frågan om vad han tecknade svarade han undvikande. Om det 
berodde på att han inte tyckte att han kände mig tillräckligt väl eller om det fanns andra 
orsaker vet jag inte men svaren blev alltid litet vaga. Eftersom motiven på hans teckningar 
var fascinerande var det inbjudande att fråga men svaren blev alltså knapphändiga och 

18 Malmros, 1983, opaginerad.
19 Malmros, 1983, opaginerad.
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avvisande men utan att han blev irriterad. Kanske var hans gentlemannamässiga beteende 
ett skydd för att hans personliga integritet inte skulle kränkas.20

”Det är bättre på Beckomberga”, konstaterar Hugo Lindblad i början av 1970-talet, då jag 
träffade honom återkommen avmagrad från en ofrivillig placering på annan institution. 
Med underton av besvärjelse, som för att avstyra ytterligare ovälkomna beslut om 
utplaceringar, uttryckte han tacksamhet över den tillvaro som blivit hans och som han 
trots allt tycktes uppfatta som det bästa av erbjudna alternativ. Hugo Lindblad skriver till 
mig, möjligen i hopp om att jag kunde påverka sakernas tillstånd. 

”Det var mycket roligt nu till Jul att få fira Jul å Beckomberga, då vi förplägades extra 
mat etc.”21

Bäste broder Gösta!
Vid slutet av 1960-talet inleddes en brevväxling mellan Hugo Lindblad och doktor Gösta 
Harding.22 Deras kontakter skulle fördjupas till vänskap och samarbete intill bådas 
bortgång 1976. Nitton brev från Hugo Lindblad till Gösta Harding, från 1960 till 1972, 
finns bevarade i Hardings familjearkiv. 

De först så formella breven till doktor Harding ändrade efterhand karaktär. Adressaten 
”Överläkaren Herr Gösta Harding” hade förbytts till ”Bäste broder Gösta!” eller ”Käre 
vän Gösta och v. Fru!”23 Hugo Lindblad kunde formulera sin utsatthet i dialog med en 
vän. Med lätt raljerande ton kommenteras tillvaron på Beckomberga. Han ”bodde” på 
avdelning 6, men hela avdelningen sändes iväg med buss till sjukhemmet vid Rimbo. 

Hemmet är ju bra, men omgivningen med stora åkrar runt om och med otrevliga havsdim-
mor är icke bra för min ischias och ryggvärk. Jag hoppas emellertid på att få bostad (rum) 
på något passande pensionärshem.24 

Ett drygt halvår senare skrev Hugo Lindblad: 

Jag hade litet besvärligt med nerverna där ute på Hammargården med de otrevliga gulgrå 
dimmorna, så jag fick resa till Beckomberga, där jag nu bor.25

Hugo Lindblad berättade om arbetet med Drömböckerna och var de placerats:

Begynnelsen av verket ligger långt före år 1920, som är det år, då jag började mina 
anteckningar i dessa andliga ting. I ödmjukhet tror jag mig stå på en andlig grund, men 
anser mig icke vara religiös. Utan att själv på något sätt vilja framhålla detta drömverk 
som en märkvärdighet (nu i 17 Band) har dock därom av psykiater uttalats, att det är något 
enastående och i sin art eget. /…/ Så länge jag orkar fortsätter jag att anteckna drömmar 

20 Ingrid Sandin, brev till Gunnel Svedberg, 2009.
21 Hugo Lindblad, brev till Gunnel Svedberg, 18/1 1972.
22 Gösta Harding tjänstgjorde på 1940-talet som läkare vid Beckomberga sjukhus. Överläkare och föreståndare vid Ericastiftel-
sens läkepedagogiska institut 1945-1971. Författare.
23 Hugo Lindblad, brev till Gösta Harding, 1 brev 1966, 3 brev 1970, 2 brev 1971, 10 brev 1972, 3 brev 1972. Gunnar Hardings 
arkiv. Gösta Hardings brev till Hugo Lindblad saknas.
24 Lindblad, brev till Gösta Harding, 11/6 1970.
25 Lindblad, brev till Gösta Harding, 22/2 1971.
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och utforma nya böcker, att fogas till dem som redan överlämnats till Beckomberga 
Läkares Bibliotek.26

Den första boken, Drömsyner i dröm, meddelade av C. H. Lindblad under sömnens gåva 1919–1923, 
överlämnades inbunden till professor Bror Gadelius 1929 att förvaras på Konradsberg.27 
På första sidan står präntat med stor stil Eternity–Evighet. Via Gadelius efterträdare 
professor Viktor Wigert följde den med vid överflyttning till Karolinska sjukhusets 
psykiatriska klinik 1940. 

Om den berättelse som professor Gadelius använde i sin fallstudie skriver Hugo 
Lindblad:

Detta manuskript var skrivet å folioark. Jag tror att det bevaras å Karolinska sjukhuset. 
Möjligt är att det ännu finns där i något arkiv. En avskrift finns i en av Drömböckerna i 
läkarbiblioteket på Beckomberga.28 

Hugo Lindblad blev glad över doktor Hardings uppskattning av Drömböckerna och tackar 
för ansträngningar att söka en förläggare. Själv hade han förgäves försökt flera gånger, 
men förlagen ansåg att verket behövde översättas, men det skulle ju fördyra menade man. 
Hugo Lindblad kommenterar med ett bibelcitat ur Jesaja 55: 1-2: ”Vad I haven fått för 
intet, det sänden I ock ut för intet.”29

Hugo Lindblad avslutade serien drömböcker till Beckomberga och utsåg doktor Gösta 
Harding på Ericastiftelsen som mottagare för en andra serie böcker. Hösten 1972 skriver 
Hugo Lindblad om Drömböckernas placering:

Jag mår rätt bra och har sysselsatt mig med att rita o skriva. Jag håller ju på med att samla 
in drömmar och andra skriverier till en 6:e Bok. Jag har nu 19 st. Böcker på Läkarnas 
Bibliotek, men till följd av att två böcker är dubbla, så blir det 21 pärmar, 1:a serien; Hos 
Ericastiftelsen finns det 5 Böcker, 2:dra serien.30

Motiven till byte av mottagare finns inte explicit uttalade i breven. Men frånvaron av 
tecken på uppskattning och uppmärksamhet från de vetenskapliga företrädarna för 
psykiatrin på Beckomberga framgår indirekt. Läkarbiblioteket på Beckomberga sjukhus 
fungerade som föreläsningssal vid kurser för medicine kandidater, som kunde uppfattas 
som en sentida efterträdare till Konradsbergs ”läkarskola”. Men tiderna hade förändrats 
och intresset svalnat för dokumentation av drömmar och andliga upplevelser, kanske 
Hugo Lindblad tyckte sig utläsa. 

Gösta Harding planerade troligen att skriva om professor Bror Gadelius, som en 
fortsättning på boken om de tre första professorerna vid Konradsberg.31 Hugo Lindblad 

26 Lindblad, brev till Gösta Harding 3/8 1966.
27 Boken förvaras på Nationalmuseum NMH D 386/1994. 2009 framstod denna drömbok som den enda bevarade, av troligen 
minst 25 drömböcker.
28 Lindblad, II Promemoria, 1972, s. 7.
Lindblad, Konradsbergs Hospital, 1972, s.4, 8. Både manuskript och drömbok är saknad.
29 Lindblad, brev till Gösta Harding, Rånäs, 14/9 1970.
30 Lindblad, brev till Gösta Harding, Beckomberga sjukhus, 29/8 1972.
31 Gösta Harding, Tidig svensk psykiatri. De tre första psykiatriprofessorerna i Stockholm 1861-1902. Öhrström Björnström Hjertström 
och bakgrunden för deras verksamhet, Lund: Verbum, 1975.
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blev inspirerad att återkalla minnen från Konradsberg 50 år tillbaka i tiden.32 Han 
besvarade frågor i tre handskrivna texter med ett allvar och noggrannhet som anstår en 
forskarkollega och försöker begripa vad som rörde sig bakom det omedelbart iakttagbara 
på hospitalet. Som arbetsterapi hade Hugo Lindblad en tid fått bistå med ”handräckning” 
på Konradsberg.

Det var nog flera gånger, som jag åtföljde en vårdare på sjukhuset i hans verksamhet. Allt 
detta arbete bestod i sortering av tvätt, utdelning av rent linne och avhämtande av smutsig 
tvätt och det skedde varje vecka. Det var många avdelningar att ombesörja. Att få en inblick 
i sjukhusets s.k. vardag var icke lätt. Jag såg ju ett och annat, men kan ej komma ihåg det. 
 Alla försök att finna ut något försvårades ofta av vårdarnas entoniga mässa: ”Raska 
på här och stå inte och bläng. Det har vi inte tid med nu. Skynda på bara.” Ja, dessa små 
inre episoder resulterade i att icke veta något i vetandet. D.v.s. man fick se, men det var icke 
tillåtet, att utforska något. Och att diskutera saker med en annan person – t.ex. en vårdare – 
var uteslutet. Frågade man en vårdare om något, som man sett, så bortförklarades det med 
en viss stränghet i rösten. Detta gjorde att man aktade sig för, att göra djupare frågor. /…/ 
Det kanske ej heller var tillåtet, att å avdelningen söka utforska något av det, som vårdarna 
ägde kännedom om. Att fråga någon av läkarna var uteslutet. Ty de utgjorde en grupp 
för sig själva. Som hade att rätta sig efter den paragrafen, som anbefallde tystnadsplikt. 
 De som var vårdare å avdelningarna på Konradsberg måste ju också rätta sig efter den 
förordningen. Men ibland kunde det hända, att de sade något om de inre verksamheterna, 
/…/ Att fråga patienter om livet i Konradsberg var omöjligt. Till en början lyssnade och 
svarade de ganska normalt. Men ju längre de talade desto mer underligheter kom fram och 
avvek från den egentliga frågan.33

Hugo Lindblad som studerat psykiatrins historia reflekterar:

Detta var ju på 1920-talet, då sinnessjukhusen till stor del baserade sig på det, som var eget 
för Danvikens hospital. Alltså blev det här icke fråga om nydaning, utan vården fortsatte 
i de spår, som hade sitt ursprung i Danvikens hospital och kanske i viss mån var ett arv 
från Gråmunkeklostret å Riddarholmen. Det fanns ju redan då s.k. regler och de gällde 
för både abbot och abbedissa samt för munkar och nunnor och för klostrets besökare.34 

Det är bara att beklaga att Hugo Lindblad inte gett oss motsvarande skarpa iakttagelser 
och reflektioner från Beckomberga sjukhus. 

Hugo Lindblad dog 90 år gammal, den 25 februari 1976 på Beckomberga sjukhus. 
Gösta Harding skrev i sin dagbok, fredag 19 mars 1976:

Det var jordfästning i dag kl 11 i Hoppets kapell, Skogskyrkogården. /…/ Fyra gamla 
kamrater från litografernas fackförening var där och den äldste tackade honom för hans 
insatser i fackföreningen på 1910-talet! En femte sänkte fanan över kistan 3 ggr och sade: 

32 Hugo Lindblad, Promemoria (Psalt. 45:1) Handskrift, 1972, 13 sidor.
Lindblad, Konradsbergs Hospital, 1972.
Lindblad, II Promemoria, 1972. 
De tre texterna är ställda till Gösta Harding, med ”Copyright: Med. Dr. Gösta Harding, Bromma. Författat av Hugo Lindblad, 
Bromma 4.” Ur Gunnar Hardings arkiv. 
33 Lindblad, II Promemoria, 1972, s. 15-16, 20.
34 Lindblad, II Promemoria, 1972, s. 16-17.
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”Tack kamrat!” Jag sade några ord om Hugo L:s märkliga andeskåderi hela tiden sedan 1919 
och hans märkliga livsverk med alla dröm- och ande -beskrivningarna 1919–1974 /…/ 
och alla drömteckningarna, tusentals /…/ Hugo Lindblad var en sällsynt fin personlighet. 
Jag framhöll detta och att han alltid var klar och ordnad, hans bibelsprängdhet och att han 
egentligen ej var sjuk.35

Doktor Gösta Harding avled samma år, 25 oktober 1976. 

Mest av en slump
I samband med Beckombergas femtioårsjubileum 1982 visades en skärmutställning med 
Hugo Lindblads drömbilder på Medicinskt centrum. 

Året därpå visades en separatutställning på Studio 4, Kulturhuset i Stockholm, 
med introduktionsskriften Drömbilder En bok om Hugo Lindblad av Mona Malmros, den 
hittills mest utförliga publicerade beskrivning av Hugo Lindblads bakgrund, hans arbete 
med Drömböckerna och förhållandena under de långa perioderna inom psykiatrin. Om 
Drömböckernas öde skriver Mona Malmros att de stoppades undan när Hugo Lindblad 
avled 1976. Böckerna höll på att glömmas bort då de kom fram, ”mest av en slump”.36 

Hugo Lindblad var representerad med bland annat den första drömboken på 
utställningen Skapande patienter Bilder ur Karolinska Institutets psykiatriska samling på 
Waldemarsudde 1991. Då utställningen på Waldemarsudde avslutats överlämnades 
merparten av Karolinska Institutets psykiatriska bildsamling, inklusive första drömboken, 
till Nationalmuseum och utgör Konradsbergssamlingen.37

Samma år som utställningen på Waldemarsudde, ägnades Drömböckerna en veckolång 
artikelserie i Dagens Nyheter.38 Redaktör för serien var journalisten Anna-Britta Ståhl, 
som berättar att Drömböckerna var bundna i mörkröda klotband och bevarades på 
Medicinskt centrum, Beckomberga sjukhus.39 Anna-Britta Ståhl skrev senare en bok om 
jungiansk drömtolkning, Drömmens bilder, med nitton av Hugo Lindblads teckningar och 
ett kapitel om hans drömvärld.40 

Bilder som berör
Jag har fortfarande manuskriptet A World of Spiritual Things. Länge har samvetet gnagt om 
detta manuskript. Vems är det? Var kan jag lämna det för att uppfylla Hugo Lindblads 
önskan om att hans verk skulle finnas tillgängligt? Efterhand har delar ur manuskriptet 
lånats till utställare som varit intresserade. Hugo Lindblads önskan var ju att de skulle 
visas och jag såg det som min uppgift att bidra med vad som anförtrotts mig. Fem 

35 Gösta Harding, Dagbok, utdrag av Nils Harding, e-post, 19/12 2009.
36 Malmros, 1983, opaginerad.
37 Avdelning för teckning och grafik, Nationalmuseum.
38 Dagens Nyheter, 18/8-25/8 1991.
39 Anna-Britta Ståhl, telefonsamtal 3/3 2008.
40 Anna-Britta Ståhl, Drömmens bilder; jungiansk drömtolkning, Täby: Larson, 1995.
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drömteckningar visades på Myntkabinettet under Stockholm som Kulturhuvudstad 1998. 
Några bilder ingick i psykiatrirummet, Medicinhistoriska museet Eugenia i Solna. Dessa bilder 
är sedan museet stängts åter fogade till manuskriptet. 2003 lånades hela manuskriptet 
av Mentalvårdsmuseet Säter, där utställningen besöktes av drygt 2 500 personer. Det var 
mestadels museiovana besökare, men ”härliga samtal uppstod om vad som i grunden är 
gemensamt för mänskligheten” konstaterade Marie Lennestig från museet:

Andliga resor, kroppsliga upplevelser, kroppens förflyttning i tid och rum, är fenomen 
som lockar många människor idag. Framförallt tänker inte unga personer så mycket 
i termer av sjukt eller friskt, utan diskuterar gärna förutsättningslöst de motiv Hugo 
Lindblad gestaltar i sina bilder.41

Hugo Lindblads bilder och texter gör intryck och berör. Det vittnar många artiklar om 
i anslutning till utställningar av drömbilder. Hans arbeten har tolkats som ett spontant 
uttryck för det kollektiva omedvetna. Eller som ett dystert gravmonument över ett stympat 
och instängt liv, där Hugo Lindblad lyckades imitera en vetenskapsmans lugna, objektiva, 
kyliga anteckningar, med tillbörlig vördnad och respekt för läkarhierarkin och förhöll 
sig som medarbetare och kollega till psykiatriker.42 Hugo Lindblads arbeten frapperar 
genom sin tålmodiga och omsorgsfulla metod, att återge drömmars alla hugskott och 
metaforer i försök att fånga det undflyende bortom social kontroll, in i en sällan sedd 
verklighet.43 Författaren Werner Aspenström lär träffande ha kallat Hugo Lindblad för 
”den inre verklighetens oavlönade lokalredaktör ute på Beckomberga.44 Omdömena och 
tolkningarna varierar, men få tycks likgiltiga inför Drömböckerna. Men varför har ingen 
ägnat sig åt ett djupare studium av drömverken? Ett troligt svar torde vara att böckerna 
rymmer för många infallsvinklar och att inte något av mångfalden perspektiv tett sig 
intressant nog. Själva mängden böcker kunde också avskräcka. 

Drömböckerna är försvunna!
Det oerhörda förefaller ha inträffat. Ingen syntes veta var Drömböckerna fanns 2005, då 
flera personer sökte efter dem. Efterforskningar visade att även fortsättningsvis kan 
Drömböckernas öden beskrivas som slumpartade.

I samband med att Nationalmuseum 1991 tog över den gamla samlingen från 
Konradsberg, och inför nedläggningen av Beckomberga sjukhus hade jag kontaktat 
personer som kunde tänkas påverka hanterandet av Drömböckerna och föreslog att också 
dessa skulle anslutas till Konradsbergssamlingen på Nationalmuseum. Man tackade för 
tipset, men ansåg troligen att jag inte hade med saken att göra, vilket givetvis var en 
rimlig ståndpunkt. Böckerna fanns i en låda i administrationsbyggnaden fick jag veta. 
Nationalmuseum har inte erbjudits verken.45

Arkivansvarig vid Stockholms läns sjukvårdsområde skriver:

41 Marie Lennestig, utställningsansvarig Mentalvårdsmuseet Säter. Brev till Gunnel Svedberg 12/11 2003.
42 Jan Thomaeus, Process och produkt. Apropå två utställningar och deras två kataloger. Psykisk hälsa 3:1987, s. 179-184.
43 Asta Bolin, Sällan sedd verklighet, SvD,15/10 1983, s.12.
44 Citat ur Ståhl 1995, s. 134.
45 Enligt uppgift Wolfgang Nittnaus, Nationalmuseum, avdelning för teckning och grafik.
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Efter år 2001 vet vi inte var böckerna finns. /…/ Vid sammanslagningen av enheter så 
kan böckerna ha lagts i en lokal där det fanns plats. /…/ Vi (1 registrator, 1 arkivarie och 2 
jurister) har ingen möjlighet att systematiskt gå igenom alla lokaler.46

Men arkivansvarig försäkrar att verksamheter har tillfrågats, arkivarier har böckerna i 
åtanke och hoppas fortfarande att böckerna ”dyker upp” i något internt arkiv.

De hittills mest uttömmande uppgifterna lämnades av registrator Irene Öberg 
inom Stockholms läns sjukvårdsområde, som mellan åren 1994 till 2001 arbetade på 
Beckomberga sjukhus:

Hugo Lindblads böcker stod i ett bibliotek på andra våningen i administrationshuset på 
Beckomberga sjukhus, där bland annat avtalsavdelningen arbetade. Då vi skulle flytta till 
Alvikstrand i februari 2001, fylldes en hel flyttkartong i papp med drömböckerna. De var 
inbundna i blå skinnband och var av olika storlek. Böckerna räknades inte. De placerades 
i ett arkiv där. Vid Alvikstrand arbetade primärvården och redovisningsavdelningen. 
2003 skulle en sammanslagning av enheter ske och flyttning till nuvarande lokaler vid 
Folkungagatan. Då fanns inte lådan med drömböckerna kvar. De hade försvunnit före 
flyttningen.47

Böckerna har sökts vid museer, arkiv och en rad andra institutioner,48 samt efterlysts 
i mindre artiklar i Landstingets tidskrift Sting 2006 och i Svensk Medicinhistorisk tidskrift 
2007,49 men utan resultat. I samband med ett föredrag om Hugo Lindblads förlorade 
drömmar och om historikers maktlöshet inför skingrade arkiv, under konferens med 
Medicinhistoriskt nätverk 2010 på Uppsala universitet, diskuterades ett kännbart problem 
med saknade medicinhistoriskt intressanta föremål.50

Letandet gick vidare via Hugo Lindblads testamente från 1973 där det framgår att 
tidigare förordnanden upphävs och att en ny serie skapats:

1/ Det s.k. Drömverket, första serien (band 1-19) tillfaller Läkarbiblioteket vid 
Beckomberga sjukhus, Bromma. 
2/ Det s.k. Drömverket, andra serien (band 20 och följande) samt alla övriga skrifter i 
min ägo jämte kopior av skrifter i Drömverk I tillfaller Ericastiftelsens bibliotek (med. dr 
Gösta Harding och hans framtida efterträdare). /…/

46 Rut Forsström, arkivansvarig vid Stockholms läns sjukvårdsområde, e-brev 9/3 2009 till Gunnel Svedberg.
47 Irene Öberg, registrator Stockholms läns sjukvårdsområde, telefonsamtal 18/3 2010.
48 Nationalmuseum, Riksarkivet, Landstingsarkivet, Medicinhistoriska museet Eugenia, Stockholms stadsmuseum, Stockholms 
stadsarkiv (bl a Gösta Hardings personarkiv), Hagströmerbiblioteket. Förfrågan vid konstenheten Aktivitetscentrum Blackeberg 
via Göran Rosander, ordförande i kulturnämnden Ulla Parkdahl, en rad personer vid f d Beckomberga sjukhus har tillfrågats, bl 
a Bengt-Åke Hellman vid socioterapin, Marianne Falk vid ekonomiavdelningen, fastighetsintendent Eva Ode, arkivarie Helen 
Bergman, överläkare Rolf Stackenland.
49 Gunnel Svedberg, Var finns Hugo Lindblads drömböcker? Sting, Stockholms läns landsting 10:2006, s. 5.
Gunnel Svedberg, Hugo Lindblads Drömböcker efterlyses, Svensk Medicinhistorisk tidskrift, 1, 2007, s. 184-186. 
50 Gunnel Svedberg, föredrag Hugo Lindblads förlorade drömmar: Om en patient i vetenskapens tjänst och om historikers maktlöshet inför sking-
rade arkiv, Konferens med Medicinhistoriskt nätverk nr 4 tema Medicin och makt, maj 2010. Institutionen för idé- och lärdomshis-
toria, Uppsala universitet.
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Vid bouppteckningen 1976 var Gösta Harding närvarande. Det framgår inte hur många 
verk den andra serien då omfattade, men den värderades liksom första serien till 500 
kronor.51 

Drömböckerna i andra serien, som tillfallit Ericastiftelsens bibliotek genom Gösta 
Harding förefaller också försvunna. Upprepade kontakter med Ericastiftelsen leder till 
samstämmiga uppgifter att inga drömböcker synts till där, men man minns att doktor 
Gösta Harding föreläste kring en sådan bok.52 Inte heller i Gösta Hardings hem fanns 
efterlämnade drömböcker. Sonen Gunnar Harding berättar att fadern ansåg att böckerna 
inte hörde hemma på Ericastiftelsen, utan lämnade dem till Beckomberga, till de övriga 
böckerna.53 Alltså tvärt emot intentionerna i testamente och avsikter uttryckta i Hugo 
Lindblads brev till Gösta Harding.54 Men på sätt och vis ett begripligt handlande, 
eftersom Ericastiftelsen är inriktad på psykoterapi, utbildning och forskning kring barns 
och ungdomars svårigheter och inte arbetade med vuxenpsykiatri, eller kunde vara en 
institution lämplig att förvalta omfattande originalkonstverk. Hugo Lindblads val av arkiv 
för andra serien kan ha berott på misstro gentemot Beckombergas vilja och förmåga att ta 
hand om böckerna och anade att det var bäst att sprida ut dem. Ericastiftelsens inriktning 
på psykodynamisk psykoterapi kan förstås som mer i linje med Hugo Lindblads intressen 
och förståelse av mänskligt lidande och inre liv, än den inriktning på biomedicinsk 
psykiatri som dominerade under Hugo Lindblads tid på Beckomberga sjukhus. 

Det är svårt att tänka sig att Gösta Harding, psykoanalytiker och nydanare inom 
psykoterapiområdet, tilltalades av tanken att båda serierna skulle stå på en hylla på 
Beckomberga sjukhus. Rimligen har det funnits alternativa planer för de två seriernas 
framtida placering. Vem samarbetade Gösta Harding med på Beckomberga? Vilken 
tanke fanns bakom beslutet att binda in böckerna? Går det att få bekräftat att serie två av 
Drömböckerna lämnats till Beckomberga? 

Det visar sig att de inbundna böckerna inte räknades då de lämnade Beckomberga 
”eftersom de låg i en flyttkartong. /…/ I flyttkartongen fanns originalen. Det mesta var i 
blyerts och bläck.” Inga ringpärmar eller manuskript fanns i kartongen.55 

Drömböckerna hade alltså enligt flera personer blivit inbundna i mörkröda eller blå, 
klot- eller skinnband, uppgifterna varierar. Men var skedde inbindningen och i vilket 
antal? Då jag 1986 för sista gången såg Beckombergas drömböcker var de fortfarande 
i blå ringpärmar, i en trälåda på bokbinderiet vid Beckomberga sjukhus. Avsikten hade 
varit att binda in böckerna där, men det blev inte av, berättar bokbindare Grazyina Piatek:

Vi gjorde en del arbeten, men /…/ böckerna bands inte in vid bokbinderiet. De kunde inte 
bindas in utan att förstöra sidorna, så vi fick förlänga sidorna. Vi lappade, klistrade och 
sydde en del. Det förekom väldigt tunna papper i böckerna.56

51 Stockholms stadsarkiv.
52 Gunnar Carlberg, rektor och verksamhetschef vid Ericastiftelsen, e-brev 4/12 2009. 
Kurt Gordan, Gösta Hardings efterträdare på Ericastiftelsen. Telefonsamtal, våren 2009.
53 Gunnar Harding, telefonsamtal 17/12 2009.
54 Lindblad, brev till Gösta Harding, bl.a. 1/12 1971, 12/1 1972.
55 Rut Forsström, e-brev 21/12 2009.
56 Grazyina Piatek, bokbindare, Beckomberga sjukhus, senare vid bokbinderi vid Västerorts aktivitetscenter, intervju 16/3 2010.
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Som ett tecken från andevärlden
Kontakten med bokbinderiet ledde till ett oväntat fynd. Det var som ett tecken från 
Hugo Lindblads andevärld med budskapet att inte ge upp sökandet. Gruppchefen Siv 
Ericsson vid Västerorts aktivitetscenter berättade våren 2010 att det där fanns en av Hugo 
Lindblads böcker, inlåst i ett skåp: bok nummer 14, oinbunden i blå ringpärm. Troligen 
en bok ur första serien som undgått inbindning. Boken är ”Donerad till Beckomberga 
Sjukhuś  Arkiv” och innehåller verk från 1950 till 1954. Hugo Lindblad hade lämnat 
boken vid slutet av 1960-talet till chefspsykolog Allan Sjöstedt på Beckomberga sjukhus 
för att ha på psykologexpeditionen. Allan Sjöstedt berättar:

Jag hade svårt att skiljas från boken och visste inte var jag skulle göra av den vid den 
allmänna förskingringen vid nedläggningen av Beckomberga i början av 1990-talet, så jag 
tog med boken till nästa arbetsplats, där den blev kvar vid min pensionering 1999.57

Bok 14 börjar med ett självporträtt av Hugo 
Lindblad sedd bakifrån, med en ändlös rad 
av drömböcker framför sig. Boken består av 
300 sidor med teckningar och numrerade 
textavsnitt, klassificerade som Öppen 
erfarenhet, Inspiration, Impulsinspiration, 
Dröm, Splittrad dröm och Tankedröm.

Flera texter handlar om kroppsliga 
sensationer som Hugo Lindblad knöt till 
konkreta föreställningar om dess ursprung 
i hjärnan, eller tolkade som inflytanden 
från en aura utanför ande–materiekroppen.

En av de ”öppna erfarenheterna”, Nr 261 
på sidorna 259-262, har rubriken De tre 
hjärnorna och lobernas mekanism.

1). I huvudet uppstår segt flytande 
strömmar av elektro-magnetiskt ursprung 
och de utgår från en punkt, som är belägen 

strax framför öronen (A.) och far över och igenom pannloberna. Därpå går de mellan 
hjässbenet och hjärnhinnan mot bakhuvudet, där de sprider ut sig i en kvast, vari finnes 
ett slags tyngd.  De försvinner sedan i bakhjärnan, men visar sig strax igen vid öronen. 
Detta är en andlig reaktion, som jag icke har iakttagit annat än genom känseln. /…/ 
 4). Angående bakhjärnans lober, så visar de sig ha förbindelse med örat och 
hörseln, ty när den segt flytande strömmen lokaliserar sig till denna del, så uppstår ofta 
hörselhallucinationer, och dessa kan bestå av halvhögt tal, gråt, suckar, skrapljud och 
knackningar, men även av musik och sång av egendomlig art. /…/

57 Allan Sjöstedt, fd chefspsykolog, telefonsamtal 20/3 2010.
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Hugo Lindblad refererade ofta till Bibeln, men också till Koranen, Emanuel Swedenborgs 
drömbok och heliga Birgittas skrifter.

I slutet av bok 14, avsnitt No 281 Den förandligade psykiatrien finns en kommentar, om 
förändringar inom psykiatrin:

I den moderna psykiatrien har man under senare tid berett plats för forskningar på det 
andligt–religiösa området. Läkare och präster har sökt framställa en gemensam plattform, 
varifrån de kan utgå och samarbeta. /…/

Troligen syftade Hugo Lindblad på institutioner som utifrån kristna värderingar verkade 
för att göra psykoterapi tillgängligt och som startade psykoterapiutbildning, däribland 
S:t Lukasstiftelsen och Ericastiftelsen.58 Kanske var det hoppet om en ”förandligad 
psykiatri” som förde bok 14 till psykologexpeditionen.

Bilder från hospital
Hugo Lindblad råkade få första kontakten med psykiatrin under en tid då bilder skapade 
av psykiskt sjuka personer sågs med intresse och diskuterades i vida kretsar. Professor 
Bror Gadelius vid Konradsberg hade redan 1915 publicerat bilder gjorda av patienter 
med sinnessjukdom och kommenterat bildspråket i relation till psykiatri och modern 
konstuppfattning. I fyrabandsverket Det mänskliga själslivet finns utöver fem teckningar av 
Hugo Lindblad i fallstudien om honom, exempel på sinnessjukas bilder som illustrerar 
psykiatriska symtom som stereotypa upprepningar ”perseverationstendens” och bisarr 
formgivning. Gadelius åsikt var att konstkritiken och konstpsykologin hämtat vägledning 
för excentriska riktningar ur efterapningar av sjukas oförmåga. Gadelius tolkar detta som 
utslag av samtidens kulturleda, verklighetsflykt och förakt för naturen. Sinnessjuka görs 
till ofrivilliga pionjärer för en extravagant smakriktning. Visserligen, menade Gadelius, 
kan ett hastigt utvecklat konstnärskap av kort varaktighet under en sinnessjukdoms 
inledningsfas medföra en intellektuell högspänning där den sjuke ger uttryck för sina 
känslor och aningar. Men sjukdomen förrycker och är i längden ofta förödande för 
uttrycksförmågan.59 Då Gadelius återkom till ämnet schizofreni och konst 1937 var det 
för att ännu en gång markera skillnader mellan medveten modern konstutövning och 
de verk som skapats under inflytande av sinnessjukdom.60 Inför självförsjunkenheten 
vid schizofren autism står också psykiatern svarslös och avvisad som inför ett hemligt, 
väl slutet rum, där försök att tränga in stöter på motstånd, som ofta tar sig uttryck i 
våldsamheter från den sjuke. Gadelius ansåg vidare att i framskridna stadium av 
schizofrena sjukdomsförlopp har de organiskt bundna psykiska förloppen förlorat sin 
själsliga plasticitet: ”Den sjukes mentalitet blir som torkad lera och stelnad gips”. Artikeln 
illustrerades med fem bilder, varav tre av Hugo Lindblad ur Drömbok 1. Gadelius värderar:

58 Se bl a Roger Qvarsell, Medicinsk vetenskap och kristen läkekonst, In på bara huden Medicinhistoriska studier tillägnade Karin Johan-
nisson, red. Torbjörn Gustafsson Chordell och Maja Bondestam, Nora: Nya Doxa, 2010, s. 111-127.
59 Bror Gadelius, Om sinnessjukdom, diktning och skapande konst, Ord och Bild. Årg. 24, 1915 s. 337-358.
Gadelius 1921, Del II, s. 313-314. 
Bror Gadelius, Det mänskliga själslivet, Stockholm: Lindberg, 1922, Del III s. 153-159, 179-181.
60 Bror Gadelius, Schizofreni och konst, Dagens Nyheter, 9 augusti 1937.
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Texten vittnar i sin helhet om en spiritistisk inställning, och bilderna åsyfta tilldragelser 
dem han i andevärlden bevittnat. Icke utan en viss konstnärlig schvung, korrekt, ehuru en 
smula torrt, återger han dessa tilldragelser, däri ömsom vackra andar, ömsom fula eller 
som djur skapta skepnader uppträda.

Om Gadelius höll fast vid tidigare schizofrenidiagnos framgår inte i artikeln från 1937, 
men kommenterade i anslutning till Hugo Lindblads bilder:

/…/ ett hysteriskt viljebetonat drag, som underhåller de visionära anlagen och ur dessa 
utvecklar ett kroniskt ”andeskåderi”.

Utifrån erfarenheter som patient på Ulleråkers sjukhus i Uppsala kritiserade konstnären 
Mathilde Wigert-Österlund förhållanden inom psykiatrisk vård.61 Hon ville låta sin 
röst höras genom boken Vox, för att påverka de omarbetningar av den psykiatriska 
lagstiftningen i slutet av 1920-talet, där hennes yngre bror, psykiatriprofessor Viktor 
Wigert vid Konradsberg var engagerad.62 Hon ansåg att ledande psykiatrer hade 
missförstått konstnärliga former och uttryckssätt. Upprepningar har av dem tolkats som 
utslag av typisk abnorm utveckling. Men konst är uttryck för en personlig uppfattning och 
omgestaltning av naturen, påverkad av tidens uttrycksmönster. Om skapandets villkor på 
de psykiatriska institutionerna skrev hon bland annat:

För konstnärligt och litterärt arbete är det synnerligen illa ställt. Bristen på stimulans stäcker 
förmågan, förkväver idéerna. Isoleringen förtränger. Den sterila atmosfären tillintetgör. 
För en målare förefinnas stora svårigheter, då all utevistelse är så gott som förbjuden. 
Olämpligt synes det vara, att vid konstnärs eller skriftställares lämnande av hospitalet, 
antingen såsom utskriven eller avgången med döden, dennes alster, med eller utan 
anhörigas hörande, behållas eller tillintetgöras av styrande å hospitalet. Det synes mig som om 
litteraturhistorien och konstvetenskapen därvid borde ha ett ord med i laget.63

Bilder framställda av psykiskt sjuka personer kunde förstås och värderas på högst skilda 
sätt, både inom den psykiatriska vetenskapen och inom konstvärlden. Vid sekelskiftet 
1900, i samband med modernismens genombrott, hade bilder framställda av sinnessjuka 
personer uppmärksammas som konst. En ny konstuppfattning var under utveckling. 
Kriterier omformulerades för vad som var värdefulla egenskaper hos ett konstverk. 
Som ett genomgående tema fanns vid denna tid en uppmärksamhet på den kreativa 
processen. Man sökte det genuina uttrycket, bortom hantverkskunnande och realism. 
Antropologins studier av så kallade primitiva kulturer och föreställningar inom 
psykologin om ett kollektivt, allmänmänskligt omedvetet, ökade intresset för bilder 
som kunde uppfattas som uttryck för inre bilder och oförställda uttryck för den egna 
personligheten. Psykoanalysens teorier och praktik medförde intresse för det omedvetna, 
där allmänmänskliga upplevelser, bland annat i drömmar, liknade psykotiska erfarenheter.

61 Christina Backman, Mathilde Wigert–Österlund: Från nationalromantik till personlig expressionism i provinsen, Konsthistorisk 
tidskrift, 2, 1991, s. 100-111.
Gunnel Svedberg, Röster ur det förflutna, Vårdande vid psykisk ohälsa – på avancerad nivå, Studentlitteratur, 2010, s. 31-60.
62 Mathilde Wigert–Österlund, Vox, Stockholm: Seeling, 1926.
63 Wigert–Österlund, 1926, s. 335.
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Gamla föreställningar om ett samband mellan genialitet och galenskap utvecklades 
under 1900-talets början i en teori om kreativitet och psykisk störning och vidare till 
uppfattningen om ett samband mellan konstnärligt skapande och sinnessjukdom. 
En av de första inom psykiatrin att studera sambandet mellan geni och galenskap var 
antropologen, psykiatern och kriminologen Cesare Lombroso. Han hävdade att genialitet 
var en form av psykisk ohälsa förknippad med moraliska defekter och degenerativa, 
ärftliga anlag.64 

Det skedde en förskjutning i tänkandet kring de galnas bilder, bort från psykiatri och 
in i den kulturella sfären, med ett nytt sätt att betrakta bilderna ur estetiskt perspektiv. I 
de sinnessjukas bilder kan finnas en originalitet som ger bilderna en särskild oförfalskad 
uttryckskraft, menade den franske psykiatern och kulturskribenten Paul Gaston Meunier, 
under pseudonymen Marcel Réja.65

Under 1920-talet publicerades flera verk där psykiskt sjukas bildskapande presenterades 
och diskuterades. Ett klassiskt verk är Hans Prinzhorns bok Bildnerei der geisteskranken.66 
Prinzhorn, konsthistoriker och psykiater, menade att det i dessa bilder kan finnas en 
charm och en genuin konstnärlig kvalitet som ofta saknas i konventionell konst som 
mer styrs av konstnärliga konventioner. De psykiatriska patienternas bilder är mer eller 
mindre symboliska, mångtydiga och har ett personligt formspråk. Prinzhorn ansåg att 
psykisk sjukdom inte kan framkalla talang för bildskapande, men att konstnärlig förmåga 
inte drabbas av samma sönderfall som personligheten, utan snarare ökar den konstnärliga 
förmågan. 

En av de mer kända teoretikerna och samlarna av objekt skapade av psykiskt 
sjuka personer, eller av andra ”outsiders”, var konstnären Jean Dubuffet, som 
vid mitten av 1900-talet grundlade den stora Collection Art Brut, som nu finns i 
Lausanne. Konstnärskollektivet vid mentalsjukhuset i Gugging utanför Wien 
har uppmärksammats på utställningar.67 Inblick i skapandets villkor på de stora 
svenska psykiatriska institutionerna förmedlas i avhandlingen av konsthistoriker 
Irja Bergström om konstnären Ester Henning.68 I en genomgång 1988 av 
Glömda samlingar av gömda konstnärer lämnar Irja Bergström en intressant uppgift: 
”Beckomberga sjukhus äger t.ex. Hugo Lindblads Drömböcker – trettiotre pärmar.”  
Kan detta ses som en bekräftelse på att båda serierna då fanns där?69

64 John M Mac Gregor, The Discovery of the Art of the Insane, New Jersey: Princeton, 1989, s. 91-102.
65 Per Dahlström, Särlingskap och Konstnärsmyt En text- och begreppsanalys inom den moderna konst- och kunskapsteorin, Göteborg: Acta 
Universitatis Gothoburgensis, 2002.
66 Hans Prinzhorn, Bildnerei der geisteskranken; Ein beitrag zur psychologie und psychopathologie der gestaltung, Berlin: Springer, 1922.
67 Leo Navratil, Die Künstler aus Gugging: Zustandgebundene Kunst, Berlin: Medusa, 1983.
68 Irja Bergström, ”Ensam fågel–jag vet vem det är”. Ester Henning. Konstnärinna på hospital, Mölndal, 1989.
69 Irja Bergström, Glömda samlingar av gömda konstnärer, Konsthistorisk tidskrift, Årgång 57, 1988, s. 101-105. Uppgiften på s. 
103-104. 
Men 19 drömböcker i 21 pärmar i första serien, minus en pärm på psykologexpeditionen, plus 5 böcker ur andra serien blir totalt 
25 pärmar. Men de övriga 8 pärmarna inom ramen för uppgiften om 33 stycken? Kan dessa ha varit ”kopior av skrifter i Drömverk 
I”, som enligt testamentet skulle förvaltas av Ericastiftelsen? Eller var de manuskript? Går det överhuvudtaget att få fram korrekta 
uppgifter och trovärdiga berättelser om drömböckernas antal och skiftande öden? Ytterligare en uppgift om att Hugo Lindblad 
efterlämnat ”ett trettiotal pärmar” på Beckomberga finns i: GS (Göran Söderlund), Hugo Lindblad, Skapande patienter Bilder ur 
Karolinska Institutets psykiatriska samling, Stockholm: Prins Eugens Waldemarsudde, 1991, s. 32.



37

Att förvalta ett arv
Sammantaget efterlämnade Hugo Lindblad 25 drömböcker att förvaltas på tre 
institutioner. 2010 förefaller bara två drömböcker och ett manuskript vara bevarade: bok 
1 på Nationalmuseum, bok 14 nu i arkiv inom Stockholms läns sjukvårdsområde, samt 
manuskriptet A World of Spiritual Things som fortfarande finns i mitt arkiv. 

Hugo Lindblad betraktade sina upplevelser som svårtydda och gåtfulla. Drömböckernas 
försvinnande och svårigheter att spåra dem är också förknippade med gåtfullhet och har 
utvecklat sig till en invecklad historia, förbryllande och gäckande.

Att Hugo Lindblad 1973 i testamente avslutade den första serien drömböcker med 
bok 19 för placering från Beckomberga läkarbibliotek, för att påbörja en andra serie för 
Ericastiftelsen, verkar begripligt. Men hur kunde det komma sig att båda serierna trots 
detta skulle ha lämnats till Beckomberga sjukhus? Vem tog emot andra serien i så fall? 
Vilka planer kan ha funnits för framtida placering av de två serierna tillsammans? Att 
Beckomberga sjukhus, liksom övriga mentalsjukhus, stod inför nedläggning torde ingått 
som en del av övervägandena. Kan verken redan vara placerade på något bibliotek, eller i 
något offentligt eller privat arkiv? 

Hur var det möjligt att originalverk placerades i öppna bokhyllor i sammanträdesrum 
för avtalsavdelningen på Beckomberga? Varför placerades ett okänt antal böcker i ett 
arkiv vid Alviksstrand i anslutning till primärvården och redovisningsavdelningen? Hur 
kom det sig att inte någon psykiatrisk enhet tog sig an den fortsatta förvaltningen av arvet? 
Kan Drömböckerna ha forslats bort som sopor, då alla inblandade tagit sina tillhörigheter, 
i en av många omorganisationer? Kan någon ha ”tagit hand” om böckerna, eftersom 
ju ingen tycktes bry sig om dem? Ligger de trots allt kvar i sin flyttkartong ”där de kan 
få plats” och ruvar på de upplevelser och erfarenheter som varken psykiatri eller arkiv 
förmått härbärgera, vare sig till form eller innehåll? 

I dagsläget förefaller Stockholms läns sjukvårdsområde ha uttömt sina resurser att 
spåra Drömböckerna, som varit försvunna sedan år 2001. 

Vad återstår av möjligheter att finna verken? Manuskriptet A World of Spiritual 
Things som Hugo Lindblad lämnade till mig finns kvar som en konkret och symbolisk 
personlig uppmaning att inte ge upp sökandet efter Hugo Lindblads livsverk. Att inte låta 
Drömböckerna försvinna i tysthet kan kanske vara vad som återstår. 

Med Hugo Lindblads bibelcitat: ”Vad I haven fått för intet, det sänden I ock ut för 
intet.”

Stockholm den 20 december 2010.
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Efterskrift till upplaga 2014
Öppna seminarier om Hugo Lindblads liv och verk hölls på Ersta Sköndal högskola, 18 
mars 2011 och 16 mars 2012. I en arbetsgrupp för planering av seminarierna deltog Johan 
Cullberg, Göran Lantz och Gunnel Svedberg.

Den här rapporten, Hugo Lindblads förlorade drömmar – om en patient i vetenskapens tjänst, 
användes som underlag inför seminariet 2011, tillsammans med bilagan Verk av Hugo 
Lindblad och litteratur i anslutning till verk av Hugo Lindblad. En skärmutställning med kopior 
av bilder ur olika serier av Hugo Lindblads verk visades i samband med seminariet 2012.

Seminarieprogram den 16 mars 2012 i aulan Ersta Sköndal högskola:
Jan-Håkan Hansson, rektor: Inledning
Gunnel Svedberg, psykiatrihistoriker: Hugo Lindblads livsberättelse
Johan Cullberg, psykiater: Hugo Lindblad och psykiatrin
Patrik Möller, idéhistoriker: Drömmar, hallucinationer och makten att beskriva livet
Staffan Cullberg, konsthistoriker: Hugo Lindblads bildvärld
Göran Lantz, vårdetiker: Var Hugo Lindblad en mystiker?
Mattias Martinson, teolog: Aspekter på Hugo Lindblads verk
Kerstin Vinterhed, journalist och präst: Avslutning och sammanfattning.

Syftet med seminarierna var flerfaldigt. Vi önskade skapa tillfällen för tvärvetenskapliga 
samtal om Hugo Lindblads liv och verk mellan personer som kunde belysa några av 
de kunskapsfält som aktualiseras i kontakten med Hugo Lindblads bilder och texter. 
Förhoppningen var att starta ett samarbete kring en antologi med teman i anslutning 
till Hugo Lindblads liv och verk, ett för närvarande vilande projekt. Avsikten med 
seminarierna var också att till en vidare krets förmedla kunskap om karaktär och 
omfattning av Hugo Lindblads verk och lämna uppgifter om var verken för närvarande 
förvaras och vilka som saknas, med förhoppning om att fler verk skall hittas. Ytterligare 
ett syfte var att diskutera den etiska aspekten angående ansvar för verk från före detta 
mentalsjukhus. I detta fall rör det sig om Hugo Lindblad, som med ett livslångt självvalt 
åtagande, beskrev egna erfarenheter av psykiatrisk vård och inre upplevelser, förmedlade 
i teckningar och texter. Hugo Lindblads liv och verk har flerfaldig anknytning till ämnet 
vårdetik med livsåskådningsvetenskap. 

I anslutning till seminarierna återfanns ett antal verk. Vid Aktivitetscentrum i Bromma 
återfanns Bok 14. Arkivansvarig jurist Rut Forsström, Stockholms läns sjukvårdsområde, 
meddelar 24/3 2014: ”Pärmen finns inlåst i SLSO:s arkiv på Folkungagatan 44, plan 5”. 

Några veckor före seminariet 2012 hittades 127 inramade blad ur Hugo Lindblads 
drömböcker, fördelade på tre flyttlådor. Troligen är detta den utställning som visades på 
Kulturhuset i Stockholm 1983. Verken hittades i lagerlokal hos Stockholms läns landstings 
kulturförvaltning, av kulturförvaltningens egen personal, som fortsatt förvarar verken.

Följande tre bilder ur denna samling.
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Sammanfattningsvis kan konstateras att sökandet efter Hugo Lindblads verk inte har 
varit förgäves, men fortfarande saknas merparten av Drömböckerna. Det finns trots förlus-
terna en stor andel tillgängliga verk, som rimligen skulle kunna vara utgångspunkt för en 
fördjupad tvärvetenskaplig studie om Hugo Lindblads liv och verk.

Gunnel Svedberg
gunnel.svedberg@gmail.com
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Verk av Hugo Lindblad

Drömböcker, promemorior och brev
Drömsyner i dröm. Meddelade av C H Lindblad under sömnens gåva 1919-1923
Inbunden av AB Norstedt & Söner, Stockholm, 1929. Teckningar och handskrift. 
Nationalmuseum. [NMH D 386/1994]. 

Teckningar med motiv från vardagslivet på Konradsberg 1920
Teckningarna, 13 st., har varit hopfogade till en liten bok. Nationalmuseum.

En avhandling om hur jag kände mig och om alla de andliga manifestationer, som jag upplevt 
Folioformat. Saknas. [Förlaga till fallstudie H.H. I: Bror Gadelius (1921/1926). Det 
mänskliga själslivet (1926). Del I, s. 148–157.]

Drömböcker, första serien 19 st. böcker, i 21 blå ringpärmar. Testamenterade till läkarnas 
bibliotek på Beckomberga sjukhus. Enligt uppgift senare inbundna i blå [eller röda?] klot- 
eller skinnband. Hela serien saknas, utom Bok 14, som oinbunden återfanns i mars 2010 
vid Västerorts aktivitetscentrum. (Bok 14, 1950-1951, 1952-1954, 302 sidor teckningar 
och handskrift) Arkivansvarig jurist Rut Forsström meddelar 24/3 2014: ”Pärmen finns 
inlåst i SLSOs arkiv på Folkungagatan 44, plan 5”. Stockholms läns sjukvårdsområde.

Drömböcker, andra serien 5 böcker, 6:e bok påbörjad 1972. Testamenterade till Ericastiftelsen 
via Dr Gösta Harding. Hela serien saknas. (Troligen fogad till Beckombergaserien av 
Gösta Harding, uppgift av Gunnar Harding).

A World of Spiritual Things (1957). Originalmanuskript om 110 maskinskrivna sidor med 
text på svenska och engelska, samt 95 teckningar i tusch på tunt papper i blå ringpärm. 
Gunnel Svedbergs arkiv. 

Promemoria (Psalt. 45:1) (29.5.72). 13 sidor. Copyright: M. Dr Gösta Harding, Bromma. 
Författat av Hugo Lindblad, Bromma 4. Gunnar Hardings arkiv. 

Konradsbergs Hospital Dec. 1919- Maj 1920 (1972). 16 sidor. Copyright: Med. dr Gösta 
Harding, Bromma. M.S. författat av Hugo Lindblad, Bromma 4. Gunnar Hardings arkiv. 

II Promemoria Tankar om Konradsberg (och Danviken) mm (1972). 31 sidor. Copyright: Med. 
Dr. Gösta Harding, Bromma. Författat av Hugo Lindblad, Bromma 4. Gunnar Hardings 
arkiv. 

Delar ur drömböcker som visades på utställning, Kulturhuset i Stockholm 1983. 
Januari 2012 hittades tre relativt stora flyttlådor av trä med ett antal inramade verk av 
Hugo Lindblad i ett lager som tillhör Stockholms läns landstings kulturförvaltning. 
Varje låda innehåller 7 stora ramar, med vardera cirka 5 till 7 bilder av Hugo Lindblad. 
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Sammantaget 21 ramar med 127 blad ur drömböcker. Troligtvis är fyndet från utställning 
på Kulturhuset i Stockholm 1983. Stockholms läns landstings kulturförvaltning.

Brev till dr Gösta Harding, från 1966 till 1972. Gunnar Hardings arkiv. 
Brev till Gunnel Svedberg, 2 brev daterade julen 1969, 18/1 1972 och en odaterad 
julhälsning.

Stockholmsminnen tillägnade Stockholms stadsmuseum
Stor mapp med 29 teckningar, brun tusch, några i svart tusch och färgkrita från åren 
1963-68. Historiska motiv, äldre bebyggelse. Varierande format.

Bunt med tecknade Stockholmsminnen från början av 1900-talet. 44 verk. 
Alla motiv ur minnet, skriver Hugo Lindblad till arkivföreståndare Rolf Söderberg, 
Stockholms stadsmuseum, 1968.

Låda I - III: Lådorna fulla med uppteckningar av Stockholmsminnen och enstaka 
fotografier. T ex Stockholms-minnen no 7: ’’Bl.a. Episoder och Figurer ur Stockholms-
livet 1890-1914 efter egen fatabur och efter hörsägen”, samlade och beskrivna av Carl 
Hugo Lindblad, 1957-1958.

Supplement 4-5: Handlar om litografi och litografiarbete, 35 sidor. Stockholms 
stadsmuseum.

Publicerade texter
Hugo Lindblad (1967). En rundfärd i Knivstatrakten. Knivsta Hembyggdsgilles årsbok, 
Sockenmagasinet, s. 11-15.
Hugo Lindblad (1968). Ur en rundfärd i Vassunda och Knivsta Alsike trakten. Knivsta 
Hembyggdsgilles årsbok, Sockenmagasinet, s. 17-18.
Hugo Lindblad, Litografer, Rationalism och Maskinen. Ett anförande i arbetsfrågan av 
H L. (Ur anförande, 1930). Litografklubben i Stockholm 1929-1979, Stockholm, 1979, s. 22-25.

Litografier
C. Hugo Lindblad, illustratör. 29 affischer förtecknade från åren 1912-1917 i databaserna 
Libris och Regina. Kungliga Biblioteket.

Teckningar med titel
Hugo Lindblad gav bort teckningar, eller sålde dem, bl.a. via Socioterapin på Beckomberga 
sjukhus. Ofta naturmotiv med byggnader. Motiv ur sagor, sägner eller historien. Ibland 
kopior ur drömböcker. 
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Litteratur i anslutning till verk av Hugo Lindblad
Bergström, Irja. Glömda samlingar av gömda konstnärer. Konsthistorisk tidskrift. Årg.57, 
1988, s. 101-105.
Bolin, Asta. Sällan sedd verklighet. SvD 15/10 1983, s.12.
Gadelius, Bror. Om sinnessjukdom, diktning och skapande konst Ord och Bild. Årg 24, 
1915, s. 337-358.
Gadelius, Bror. Obs. VIII. H.H. Det mänskliga själslivet Del I, 1926, s. 148 – 157.
Gadelius, Bror. Schizofreni och konst. Dagens Nyheter 9 augusti, 1937.
Harding, Gunnar. Besökstid till H. L. Skallgång: dikter. W&W, 1972, s. 33-34.
Harding, Gunnar. Historiemålning. Gasljus: dikter. W&W, 1983, s. 67-68.
Harding, Gunnar. Mitt poetiska liv. W&W, 2013, s. 96-99.
Harding, Gösta. En schizofren andeskådares drömmar och hallucinationer framställda i ord och bild 
av honom själv. [Manuskript via Nils Harding: Föredrag 1941 på Svenska Läkaresällskapet, 
med förteckning över 52 bilder och föredrag 1942 vid Psykiatriska föreningen. Bilderna 
blekta]. Publicerat 1943? Var?
Lundström, Ann. (Foto Rolf Höjer) I dag hade kanske någon förstått … Konst som 
botar. SvD IDAG. 18/10 1983.
Malmros, Mona. Drömböckerna, Det här är Hugo Lindblad. Sting. Stockholms läns 
landsting, Nr 9, 1982, s. 1, 6–7.
Malmros, Mona. Drömbilder En bok om Hugo Lindblad. Stockholm: Stockholms 
Kulturförvaltning och Stockholms läns landsting, 1983.
Möller, Patrik. Drömmar, hallucinationer och makten att beskriva livet. I: Drömmar. En 
vänbok till Ingemar Nilsson Red. Mats Andrén, Henrik Björk och Johan Kärnfelt, Göteborg, 
Arachne: 21, 2010, s. 119-137.
Nykvist Lilliehöök, Catarina. (Foto Ulf Palm). Bilder från en annan värld. INBLICK, 
Landstinget Dalarnas informationstidning. 2003, nr 4.
Skapande patienter Bilder ur Karolinska Institutets psykiatriska samling, Stockholm: Katalog, 
Prins Eugens Waldemarsudde, 1991, s. 32.
Ståhl, Anna-Britta. Hugo Lindblad tecknade hela sitt drömliv. DN. Insidan 18/8 1991, s. 
B20.
Ståhl, Anna-Britta. Djupare in i drömmarna. På Beckomberga utformade Hugo Lindblad 
en egen drömteori. DN. Insidan 19/8 1991, s. B12.
Ståhl, Anna-Britta. Tillbaka till Beckomberga. Hugo Lindblad fick en fristad innanför 
sjukhusets grindar. Gunnar Harding ville trycka hans arbete. DN. Insidan 20/8 1991, s. 
B12.
Ståhl, Anna-Britta. Bibeln stöd för synerna. Analytikern Rigmor Robert tolkar Hugo 
Lindblads drömmar. DN. Insidan 22/8 1991, s. B12.
Ståhl, Anna-Britta. Hästar och bin viktiga i drömbilderna. Hästens kraft och biets 
arbetsdisciplin påverkade hela Hugo Lindblads livsverk. DN. Insidan 23/8 1991, s. B12.
Ståhl, Anna-Britta. Beckomberga fristad för andligt uppdrag. Hugo Lindblad är inte 
den ende som utfört ett stort arbete innanför mentalsjukhusens skyddande grindar. DN. 
Insidan 25/8 1991, s. B16.
Ståhl, Anna-Britta. Drömmens bilder; jungiansk drömtolkning Täby: Larson, 1995.
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Svedberg, Gunnel. Ur Konradsbergs historia 1861 – 1986, 1986, s. 11.
Svedberg, Gunnel. Konst och psykiatri. Psyche Nr 1, 1989, s. 5 – 8.
Svedberg, Gunnel. Så minns jag Hugo Lindblad. I: Drömbilder En bok om Hugo Lindblad 
av Mona Malmros. Stockholm: Stockholms Kulturförvaltning och Stockholms läns 
landsting, 1983. [Tre sidor i opaginerad bok.]
Svedberg, Gunnel. Var finns Hugo Lindblads drömböcker? Sting. Stockholms läns 
landsting 10: 2006, s. 5.
Svedberg, Gunnel. Hugo Lindblads Drömböcker efterlyses. Svensk Medicinhistorisk tidskrift 
vol. 11 Nr 1, 2007, s. 184–6.
Svedberg, Gunnel. Hugo Lindblads förlorade drömmar – om en patient i vetenskapens tjänst 
Manuskript, Forskarseminariet i vårdetik med livsåskådningsvetenskap vid Ersta Sköndal 
högskola, 2010.
Thomaeus, Jan. Process och produkt Apropå två utställningar och deras två kataloger. 
Psykisk hälsa 3: 1987, s. 179 – 184. / DN. Insidan 23/8 1991.4.
Törner, Marianne. Bland änglar och demoner. Mentalvårdsmuseet i Säter visar 
patientkonst. Falukuriren, 20/5 2003. Även i Södra Dalarnas Tidning och Nya Ludvika Tidning.
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Hugo Lindblad var en ensam, originell människa, som vistades större 
delen av sitt vuxna liv på psykiatriska institutioner. Han hade en förmåga 
att skildra sin tillvaro i ord och bilder. Den här rapporten vill ge en 
skildring av drag ur Hugo Lindblads livsberättelse. 

Det hölls öppna seminarier om Hugo Lindblads liv och verk på Ersta 
Sköndal högskola 18 mars 2011 och 16 mars 2012. I en arbetsgrupp för 
planering av seminarierna deltog Johan Cullberg, Göran Lantz och 
Gunnel Svedberg. Den här rapporten, Hugo Lindblads förlorade drömmar – 
om en patient i vetenskapens tjänst, användes som underlag inför seminariet 
2011. 

Hugo Lindblad kände sig utvald för en stor och märklig uppgift i veten-
skapens tjänst. Vid hans död 90 år gammal, 1976, fanns 25 drömböcker 
testamenterade till bibliotek i anslutning till psykiatrisk forskning och 
klinisk verksamhet. Hur har arvet efter Hugo Lindblad förvaltats? 
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