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Visselblåsare: 
Tvångsvård  
under lupp
Vi sägs leva i ängslighe-
tens tidevarv när få sätter 
saken framför den egna 
vinningen. I kulturserien 
”Visselblåsarna” presen-
terar vi några fiktiva och 
verkliga personer som 
trots allt vågar: I dag 
konstnären Anna Odell.

Konst. Anna Odells 
konstverk har inte bara 
förändrat synen på 
tvångsåtgärder inom psy-
kiatrin utan också gjort 
att tvångsvården på vissa 
håll har minskat. Det 
berättade Ing-Marie Wie-
selgren, psykiatrisamord-
nare på Sveriges kommu-
ner och landsting, i SVT:s 
program ”Skandal” i fjol.

Fem år tidigare kritise-
rades Anna Odell hårt för 
att missbruka samhällets 
resurser efter att hon, för 
sitt konstverk, iscensatt 
en psykos på Liljeholms-
bron. Polisen hade då fört 
henne till St Görans sjuk-
hus där hon lades i bältes-
säng.

Odell visste vad hon 
gjorde. Några år tidigare 
hade hon varit med om 
precis samma sak, den 
gången var hon sjuk på 
riktigt.

– Under rättegången 
visade det sig att ingen ur 
personalen som var där 
ens trodde att jag försökte 
skada någon, eller tyckte 

att jag var våldsam. Jag 
spelade rädd, säger Anna 
Odell i dag.

– Våldsamt motstånd, 
som jag dömdes för, hand-
lar inte om våld, det hand-
lar bara om motstånd. 
Hade jag använt våld 
hade jag dömts för våld 
mot tjänsteman eller 
misshandel.

Storvuxna och våldsamma 
män är svåra att bältes-
lägga, konstaterar Odell 
som refererar till de 
undersökningar om 
tvångsvård som gjorts.

– Det vågar man inte. 
De som man bälteslägger 
är de unga tjejerna. 
Någonstans tänker jag att 
man har bilden av den 
gamla hysterikan, de man 
använder bälte mot är de 
som mest av allt är rädda.

EriKa JosEfsson/tt  

Anna Odells ”Okänd, kvinna 2009-349701” visas på 
Kultur huset Stadsteatern i höst.  FoTo: Fredrik Sandberg/TT 
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Anna Odell

Sysselsättning: Konstnär 
och filmare.
Visselblåsarhandling: 
Verket ”Okänd, kvinna 
2009-349701” som 
ställs ut på Kulturhuset 
Stadsteatern från den 17 
oktober. Seminarier både 
om konstnärliga meto-
der och bemötande inom 
psykiatrin är utlovade.
Motstånd: Stort. Kritisera-
des av bland andra över-
läkare David Eberhard för 

att ha lurat sjukvårdsper-
sonal och polis. Dömdes 
till dagsböter för oredligt 
förfarande och våldsamt 
motstånd.
Resultat: Det beror på 
vem man frågar.
Visselblåsarfaktor: Hög.

”De som man bäl-
teslägger är de unga 
tjejerna. Någonstans 
tänker jag att man 
har bilden av den 
gamla hysterikan, de 
man använder bälte 
mot är de som mest 
av allt är rädda.”

anna odEll

●● Under sommaren 2015 blir en rad skånska författare utgivna.  
I den nya artikelserien ”Närproducerat” talar vi med några av 
dem om deras bokprojekt. Först ut är Conny Palmkvist från Hel-
singborg vars bok ”Jag värmer te med dina brev” handlar om jude-
förintelsen i Litauen.
littEratur. – Det började 
egentligen för några år 
sedan när jag gjorde 
research till en annan 
roman, ”De flyende skyl-
diga”, som handlar om en 
lägerorkester i Auschwitz. 
Då snubblade jag över en 
dagbok som var skriven av 
14-åriga Jitschok Rudasjev-
skij som bodde i ghettona i 
Vilnius. Boken hittades 
efter hans död och var näs-
tan oläsbar. Den är inte 
översatt till svenska och 
väldigt svår att få tag i. Jag 
tror bara det finns ett enda 
exemplar i Sverige.

Har du själv någon kopp-
ling till Litauen?

– Nej, men jag har förstått 
att det finns många som har 
det, eftersom jag har fått 
mycket reaktioner på boken. 
Det som hände i Litauen var 
så grymt och det är konstigt 
att det inte har lyfts fram 
mer. I många länder gran-
skas varje detalj från den 
här perioden, men det finns 
några länder som har kom-
mit undan den uppgörelsen. 

Är avsnitten i boken tagna 
direkt från Jitschoks dag-
bok?

– Nej, jag kände tidigt att 
materialet inte gick att 
översätta rakt av. I stället 

har jag gjort en tolkning. 
Alla skeenden är verkliga, 
men jag har kokat ner inne-
hållet i dagboken och fyllt i 
luckor i berättelsen. Dyna-
miken mellan honom och 
hans kompis är till exempel 
påhittad. Jag vill att dagens 
läsare ska kunna sätta sig in 
i situationen.

Kände du aldrig någon 
tvekan inför att blanda fik-
tion och fakta?

– Nej, och jag är förbryl-
lad över hur debatterat 
detta är. Var det bara i 
”Schindler’s list” som man 
fick göra så? Vi börjar nå en 
punkt där alla med egna 
upplevelser av Förintelsen 
är döda. Jag har själv inter-
vjuat överlevare, men de 
börjar bli så gamla och 
snart är de borta. Ska vi då 
ha en regel om att bara per-
soner som är släkt med 
överlevande ska få skriva? 
Det blir bisarrt. 

Varför är det så viktigt för 
dig att skriva om Förintel-
sen?

– I grund och botten 
handlar det väl om att för-
stå hur det kunde hända. 
Det märkliga är att jag inte 
hittar någon tydlig förkla-
ring. Det var helt vanliga 
människor på bägge sidor.  

I Litauen deltog lokal-
befolkningen aktivt i för-
följelserna. Det som hände 
hade kunnat hända var-
somhelst och därför är det 
viktigt att vi inte glömmer.

Kommer bokens vackra 
titel från dagboken?

– Nej, den kommer från 
en av Abraham Sutzkevers 
dikter. Han var poet och 
skrev mycket om livet i Vil-
nius ghetton. Efter kriget 
vittnade han i Nürnberg-
rättegångarna om det som 
hade hänt.

I slutet av boken har vävt in 
utdrag av dessa vittnesmål. 
Varför?

– När Jitschok Rudasjev-
skij skrev visste han bara 
det han såg och hörde. Jag 
har tillgång till fler källor 

och för mig bildar de till-
sammans en helhet. Men 
det är viktigt att betona att 
inga historiska skeenden är 
förvanskade i boken.

Är du färdig med detta 
ämne eller har du planer på 
fler böcker?

– Jag tror faktiskt att jag 
är färdig med detta nu. 
Mina planer handlar sna-
rare om nutid och Sverige. 
Vi är vid en kokpunkt just 
nu och det är mycket som 
ställs på sin spets. Det finns 
ännu ingen bok som riktigt 
fångar detta.

Emilia söElund

Conny Palmkvists ”Jag värmer te med dina brev” handlar om judeförintelsen i Litauen. FoTo: kriSToFFer granaTh
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Conny Palmkvist

Bor: Helsingborg.
Yrke: Redaktör, författare 
och kulturskribent.
Läser just nu: ”Vägen” av 
Cormac McCarthy och 
”What’s eating Gilbert 
Grape” av Peter Hedges.
Bästa tips på sommarläs-
ning: ”What’s eating Gil-
bert Grape” för dess säll-
synt perfekta balans mel-
lan drama och humor.

Conny Palmkvist: 
”Snart är alla döda”
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Under sommaren 2015 
blir en rad skånska förfat-
tare utgivna. I artikelserien 
”Närproducerat” talar vi med 
några av dem om deras 
bokprojekt. I dag intervjuas 
Conny Palmkvist från Hel-
singborg om boken ”Jag vär-
mer te med dina brev”.
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