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Soundcloud– Ljudklipp 

 

Hej! Då var vi äntligen igång igen. Nytt år och nya möjligheter. Jag är 

inget stort fan av svensk vinter, tycker det är mest mörkt, blött och kallt. 

Men när vi kommit in i mars så börjar hoppet återvända i takt med att 

ljuset gör dagarna längre och hittar man en vägg i lä är det stundtals 

möjligt att känna solens strålar värma.  

I årets första nummer kan ni läsa ett väldigt spännande reportage om 

hur det är att arbeta som hypnotisör. Tyckte det var intressant hur             

hypnotisören beskriver en session med en man som kommer för att han 

har arbetsuppgifter han tycker är tråkiga och hypnotisören hypnotiserar 

honom till att tycka det är kul. Tänk om man skulle kunna bli                             

hypnotiserad att tycka det var kul att skrapa rutor på bilen, frysa och 

skotta snö. Då kanske inte vintern skulle kännas så lång.  

Att vi går mot ljusare tider märks även på redaktionen då numrets fråga 

är vilken låt som ger vårkänslor. Det finns mycket bra att välja på men 

jag tycker att en vårlåt ska kännas lätt, hoppfull och lite porlande, som 

en bäck när isen börjar smälta. Den första jag kommer att tänka på är 

Det Osynliga med Slowgold. 

Ni kan i numret även läsa om en facebook-sida som verkar intressant. 

Sidan är till för att man ska kunna hitta andra med gemensamma                

intressen att göra aktiviteter med. Tänk att du vill gå på bio, en                     

handbollsmatch eller en konsert men har ingen att gå med. Då kan man 

kolla på sidan om det finns någon som vill följa med så man slipper gå 

själv.  

Som vanligt är det mycket annat spännande att läsa om också. Ett                  

reportage om Balstas lite mörka historia fram till det musikslott som 

står där idag. Det blir som vanligt även poddrecension, teknik, 

djur och mycket annat smått och gått. 

Ha det gött så hörs vi framåt sommaren. 
/Douglas 

     QR koder:  

Ledaren 
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   Instagram  

 Följ oss på sociala medier! 

          har en ny facebooksida!      
        Följ oss och få uppdateringar    
         om vad som händer på olika    
          dagliga verksamheter &                       
            sysselsättningar inom                                         
              Eskilstuna kommun.  
                Använd Qr koden  

   Använd Qr koden för    
          att komma till                              
      Träffpunkt På Fritiden 
                  Eskilstuna. 
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Om jag säger till en person att ”du är en ballerina” 
så vet den att ”nej, jag är ingen ballerina”. Om jag 
har hypnotiserat personen så har den kritiska     
rösten som tidigare sagt nej tystats eller            
avaktiverats, så det jag säger går rakt in. Det en 
hypnotisör gör är att få personer att acceptera det 
jag sagt till dem och fått bort grindvakten. Om 
någon kommer till mig med vad de upplever vara 
ett problem tillexempel att de snusar, de har            
försökt att sluta snusa men de har inte lyckas. Då 
kan jag prata med deras hjärna och säga att ”du 
har inte längre ett behov av att snusa”. Det är ett 
exempel på vad jag som hypnotisör gör lite enkelt 
förklarat. Det är ganska lätt att bli hypnotisör men 
det är samma sak som med allt annat, för att bli 
bra eller duktig på det man gör så måste man träna 
mycket. 

 
Hur länge har du varit verksam inom yrket?  
 
- Första hypnoskursen gjorde jag för ungefär 13 år 
sedan men för att bli riktigt, riktigt bra måste man 
öva mycket och ha väldigt bra lärare. Jag har haft 
detta som min heltidssysselsättning de senaste sex 
till sju åren. De första hypnosshowerna jag gjorde 
var hemma i vardagsrummet med kompisar, det 
krävs som sagt mycket övning för att bli bra på 
det jag gör.  
 
Kan du berätta lite mer om hur din utbildning 
ser ut för det här?  

 
- Det finns flera olika vägar som man kan gå för 
att bli hypnotisör. En väg är att du är psykolog  
eller psykiatriker eller arbetar inom ett vårdyrke 
och kan då gå en påbyggnadsutbildning i klinisk 
hypnos. Den vägen jag gick var att jag framförallt 
började åka och studera med människor som är 
hypnoterapeuter i andra länder. 

Erik Olkiewicz är     
hypnotisör och                     
föreläsare. Redaktion 
LAGUNEN blev               
nyfikna på vad en                
hypnotisör gör och    
kontaktade Erik för en 
intervju.    
 
När började du                
intressera dig för  
hypnos? 
 
- Det var när jag              
pluggade på collage i 
Chicago på 90-talet, då 
var det en hypnotisör 
som kom till skolans 
aula med en hypnotisörsshow. Jag blev                   
hypnotiserad uppe på scenen och efter det så 
tyckte jag att det var roligt. Jag ville lära mig hur 
man gjorde och tillslut ville jag också börja jobba 
med det här. Jag började jobba som journalist och 
gjorde det i många år men sedan bestämde jag 
mig för att jag ville upptäcka det här med hypnos 
mer och då började jag åka till olika ställen som 
Las Vegas och andra platser i Europa för att lära 
mig mer. Jag har gått till de bästa inom den här 
branschen och fått lära mig av dem.  
 
Vad är hypnos och vad gör en hypnotisör? 
 
- Hypnos är ett naturligt psykologiskt tillstånd. 
Jag ska försöka förklara det lite närmare, vi            
människor har två sinnen, vi har ett medvetet 
sinne och vi har ett undermedvetet sinne. Det 
medvetna sinnet är lite som en grindvakt som är 
kritiskt, rationell och analytisk och försöker 
stoppa vissa saker från att gå in i det                               
undermedvetna sinnet. Hypnos är en metod för att 
få vakten att ställa sig lite åt sidan, så att det                  
hypnotisören säger till personen ska gå rakt in.  

Qrkod till intervjun  

  ERIK OLKIEWICZ  
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Nästan alla dem har hypnotiserat på shower i Las 
Vegas och går man deras kurser så lär man sig hur 
de jobbar. Man lär sig hur man hypnotiserar              
människor inför publik. Man lär sig precis allt och 
jag hade turen att en av världens bästa                       
hypnotisör blev min personliga mentor. Frågar man 
en hypnotisör vem som är bäst kommer de nog 
svara att de själva är bäst men den som jag tycker är 
bäst är Justin Tranz, men jag har haft många andra 
som jag lärt mig av. Alla är väldigt duktiga på olika 
saker, några är duktiga på terapi, några är duktiga 
på scen och så vidare.  
 
Vad är en bra egenskap att ha när man arbetar 
med hypnos?  
 
- Nummer ett skulle 
jag vilja säga är att 
ha empati eller  
människokärlek,  
hela jobbet går ut på 
att jag ska vara där 
tillsammans med en 
annan människa, förstå och se personen. Jag            
behöver kunna se personerna, lyssna på dem eller 
känna närvaron och på så vis upptäcka vad varje 
personen behöver. Nummer två är nyfikenheten, för 
att när du är väldigt nyfiken börjar du lyssna och 
mitt jobb går mycket ut på hypnos-coaching.               
Det går ut på att jag ska ställa massvis med frågor, 
ungefär som ni gör just nu. Jag ställer massvis med 
frågor för att förstå vad det verkliga problemet är 
som personen kommer med. Om en person säger att 
den har dåligt självförtroende måste jag fortfarande 
ställa massvis med frågor, för dåligt självförtroende 
kan se ut på väldigt många olika sätt och jag måste 
hitta grundorsaken. Den tredje egenskapen som jag  
tycker är viktig är att man kan kommunicera, för 
det enda jag jobbar med är ord. Om jag säger rätt 
ord gör det att personen går ifrån mig riktigt glad 
men om jag använder fel ord så kan det göra att  
personen fortfarande har sitt problem kvar. Så mina 
ord och mitt sätt att kommunicera kan vara               
skillnaden mellan att det fungerar eller att det inte 
fungerar. Den fjärde och sista egenskapen är             
läraktighet, jag måste gå till människor som är             
riktigt bra och lära mig av dem. Jag måste vara        
öppen för deras idéer för jag kan inte det här själv 
och jag måste lära mig av någon annan. Det är             
ungefär som det är att gå i skolan, att man har en 
öppenhet för lärande. 

Kan du beskriva hur en typisk arbetsvecka ser 
ut?  
 
- Det kan ser väldigt olika ut vad jag gör och vart 
jag befinner mig någonstans. Till exempel så var 
jag häromdagen i Växjö och då var det                       
fackförbundet Unionen som hade en stor                    
konferens. Då ville de först ha en föreläsning på 
dagen och på kvällen så ville de ha en hypnosshow 
för sina 120 deltagare. Så jag arbetar både med 
föreläsningar och åker runt och gör det men jag 
showar också, får folk att skratta och ha roligt           
tillsammans. Sedan arbetar jag också med                 
coachning, då träffar jag personer som har olika 
problem. Förra veckan var det en man som kom 
till mig som tyckte att det är jobbigt att sortera 
papper och kvitton och allting som är rutinarbete, 
han får panik av det och uttrycker att han avskyr 
det. Då hypotiserar jag honom till att tycka att det 
är kul. För att få honom att tycka att det är roligt så 
arbetar jag efter något som jag kallar                      
”femtio femtiomodellen”. Halva tiden går ut på att 
jag ställer frågor så jag får svaren på vad det  
egentliga problemet är och vad han behöver ha 
hjälp med. När jag går in i den andra halvan av 
sessionen vet jag vad jag ska säga under själva 
hypnosen som också är den andra halvan av              
sessionen. Det jag gör är att hypnotisera och             
prata med den delen av personens undermedvetna 
som står för det oönskade beteendet. Jag ger den 
delen en ny uppgift under hypnos, att delen av  
honom som avskydde papper av olika slag blir 
istället ansvarig för att ta hand om dem.   
Om en person har en diagnos av något slag så                   
försvårar inte det själva hypnosen, det handlar om 
att jag måste hitta andra sätt att nå fram, hitta                   
alternativa sätt att arbeta på. Så det är lite av vad 
jag gör under en vecka men jag arbetar också med 
marknadsföring, skriver nyhetsbrev, jag sitter i 
samtal gällande bokningar, jag lägger tid på att 
studera hypnos, förbereder en show med mera.       

”Det en hypnotisör gör är att få     
  personer att acceptera det jag     
       har sagt till dem och fått                    
             bort grindvakten”.  
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Hur lägger du upp dina föreläsningar och                      
utbildningar?  
 
- Jag har kurser i hypnos, där lär jag ut det jag kan 
om psykologi och hur man kan påverka en annan 
människa men också hur du kan påverka dig själv. 
Innan kursen börjar så börjar jag med att lägga 
upp vad det är jag vill att deltagarna ska kunna 
inom hypnos, vad är det viktigaste att de får med 
sig efter de här dagarna. Jag går in på påverkan, 
kommunikation och ledarskap bland annat. Jag 
skriver ner allt så att de ska få med sig de verktyg 
de behöver men jag delar också med mig av mina 
erfarenheter. Sedan kommer vissa saker mer 
spontant beroende på gruppens deltagare men  
målet är att de ska bli mycket bättre, må bättre 
och kunna hypnotisera sig själva och andra när vi 
är klara. Föreläsningarna fungerar lite på samma 
sätt men där riktar jag mig mer in på vilken grupp 
det är och vad de vill höra.  
 
Vad är det bästa med ditt arbete? 
 
- Det bästa jag vet med mitt jobb är att få prata om 
det jag gör och utvecklas inom det. Det roligaste 
jag tycker om att göra inom mitt yrke är just          
hypnosshowen för att det är ursprungligen är en           
Las Vegasshow som i princip är översatt. Det är 
roligt att skapa en partystämning i ett rum fullt 
med folk som gör olika roliga saker när man            
arbetar. Den andra saken som är extra roligt är när 
jag arbetar med en klient och jag vet vilken knapp 
jag ska trycka på eller vet vad jag ska säga för att 
klienten ska få hjälp med dennes upplevda           
problem. Att få personer att gå ifrån mig och må 
bra.  

Alltså en tanke som skapar hans hosta och inget 
fel på honom rent fysiskt. Han tyckte att det var 
jobbigt, så jag hypnotiserade honom inför hela  
klassen och tog även bort hans behov av att snusa 
som han också uttryckte var jobbigt men det var 
inget hans visste om att jag gjorde. Så efter en 
timma så upptäckte han att han inte längre tänkte 
på snus eller att han kände ett behov av det.  
 
På vilket sätt kan man använda hypnos eller i 
vilka olika sammanhang? 
 
- Man kan använda hypnos på massa olika sätt, 
man kan använda det som underhållning, sen har 
man det jag kallar för transformativ hypnos.  
Människor vill ha förändringar och då kan man 
hypnotisera någon till en förändring eller            
förbättring. Det finns hypnos i många olika           
sammanhang tillexempel i sportarenan, ni alla 
kanske har hört talas om mental träning. Det kan 
handla om att man då kan hantera i                              
tacklingssituation på ett bättre sätt men man kan 
också använda det i näringslivet men också i          
vardagen med vardagliga problem. Man kan             
använda hypnos i alla sammanhang som styrs av 
det undermedvetna sinnet.  
 
Hur många sessioner behöver man gå på för 
att man ska lyckas med hypnos? 
 
- Det räcker oftast inte bara med att gå en gång för 
i regel är det inte bara ett problem som klienten 
har utan det finns oftast många olika saker som vi 
behöver arbeta med för att personen ska må 
bättre. Klart att vissa problem är enkla men            
människan är komplex och det gör att det krävs 
arbete för att lyckas nå hela vägen så fler            
sessioner behövs oftast.  
När en person kommer till mig så är de oftast            
väldigt trötta på exempelvis ett visst beteende och 
de gör också att de är mer villiga att ta emot            
hjälpen som jag kan erbjuda. Ett beteende som 
man haft väldigt länge tar olika lång tid att arbeta 
bort med hjälp av hypnos, jag erbjuder inget                 
mirakelpiller men det finns hopp för alla.  

”Man kan använda hypnos i alla 
sammanhang  som styrs av det 
undermedvetna sinnet”.  

 

  ”Yngre människor ör lättare att 
hypnotisera än äldre människor”.  

 
Kan du dela med dig av en händelse under 
hypnos som du minns lite extra?  
 
-  Jag kan berätta om en situation från en kurs och 
en av deltagarna där. Det är en man som har ett 
ticks, varje morgon hostar han så mycket så att 
han nästan spyr, han har varit hos läkare som             
konstaterat att det är psykosomatiskt.  
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 Kan alla bli hypnotiserade oavsett ålder?            
Är det svårare att lyckas beroende på det? 
 
- Yngre människor är lättare att hypnotisera än 
äldre människor och de kan bero på att yngre 
människor inte har samma kritiska sinne. Ett barn 
accepterar nästan allt som en vuxen säger medens 
en vuxen inte accepterar en sak på samma vis utan 
tänker mer på det. Människor som är mer öppna 
är lättare att hypnotisera än människor som är 
stängda och rädda. Jag tror att alla människor är 
villiga att göra en förändring om de tror att den är 
bra för dem själva.  
 
Hur skiljer sig hypnosen åt från enskild till 
grupp? 
 
- När man arbetar enskilt så kan man lägga fokus 
på den individen och när man arbetar med en 
grupp så måste man arbeta mer generellt, något 
som fungerar för alla. Då kommer det kännas 
sämre för någon och bättre för någon annan. Det 
som gör att man kan hypnotisera en personer i en 
grupp bygger på en massa olika faktorer.  
 
När du berättar vad du arbetar med vilka är 
de vanligaste fördomarna som du stöter på? 
 
- Den första frågan som folk ställer till mig är  
oftast ”funkar det”. Folk har sätt hypnos någon 
gång men kanske inte tror att det är sant. Svaret 
jag ger dem är ”ja”. De andra frågorna jag får är 
ofta kopplat till okunskap eller rädsla, de tror att 
jag exempelvis kan styra dem till att göra vad som 
helst. Mycket handlar om myterna som finns 
kring hypnos, att exempelvis att jag kan                 
hypnotisera någon till att alltid säga vad de tycker 
och tänker till folk. Det är nyfikenhet samtidigt 
som man kanske har en förvrängd bild och det är 
för att man inte riktigt vet vad det är utan att man 
går till sina fördomar. Jag uppskattar att få de          
frågorna så jag kan slå hål på myterna som finns.  
 
Fungerar hypnos för bara hörande? 
 
- Jag kan hypnotisera en person som är blind som 
exempel för den personen hör vad jag säger men 
jag har aldrig hypnotiserat en person som inte är 
hörande men rent teoretiskt så borde det fungera 
så länge jag kan kommunicera med personen.    

    
 Reportage av: Emil, Marjan & Albert.  

 
Namn: Erik Alexander Olkiewicz 
 
Ålder: 48 år   
 
Bor: Stockholm  
 
Familj: Singel  
 
Intressen: Jag tycker  om att hänga med               
kompisar, resa och träna på gym  
 
Uppväxt: Stockholm   
 
Yrke: Hypnotisör , tidigare journalist             
 

Bästa egenskap: Min förmåga att se andra 

människor. 

Din sämsta egenskap: Oroar  mig lätt 

Faktaruta:  
   På bilden från vänster: Emil, Marjan, Albert & Erik.  
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        Är en digital träffpunkt på Facebook. Här har du möjlighet att                              
        träffa nya vänner eller hitta någon att göra saker med. På träffpunkten                
        finns det olika grupper. Gå ut och utforska dem! 
 
 
    

 
 
      

       Skriv gärna en kommentar i nån av grupperna, du kanske hittar någon   

       likasinnad som har samma intresse som dig. Det kanske är någon annan                 
       som vill se samma film på bio, se Guif spela i Stiga Arena, ta en   
       fika på stan eller någon som vill chatta eller prata i mobilen.             
  
      Sök efter Träffpunkt på fritiden Eskilstuna på Facebook eller                                          
      använd qrkoden  

Eskilstuna  

Träffpunkt på fritiden   

Träffpunkt på  
Fritiden Eskilstuna   

Musik       Fika tillsammans  

   Bio  

 Gaming 

   Träning    

       Sport  
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 Grupperna  

 
 

    
 

           Fika tillsammans  
       Espressohouse har bästa                                
                  morotsmuffinsen.                           
        Waynes bryggkaffe är bäst!                       
Janelings semlor håller världsklass   
         eller är fika hemma bäst.                                
                     Vad tycker du? 
   Om du är sugen på att ta en fika                  
             tillsammans med någon,                        
             skriv i den här gruppen.  

                     Sportgruppen  

 
         Dansar du segerdansen i ditt vardagsrum                     
                          när Liverpool gör mål? 
       Vrålar du högt åt tv:n när din favoritförare                       
                                 kör för långsamt? 
Oavsett är det kul att dela passionen för sport med 
lika eller oliksinnade. Snacka om det här eller kolla    
      om någon vill ses och se Smederna eller Guif.  

                       Biogruppen  
               
             Eskilstuna biograf måste vara                            
                          en av Sveriges snyggaste?                                     
          Snart har en ny spännande film premiär    
                  och du har ingen lust att gå själv.                                
            Skriv det här, det kanske är någon som                     
                             tänker precis som dig.   
                              

                    Gaming 

    Droppa ditt favoritspel här och se    
      om någon annan gillar samma.    
       Vilket spel spelar du just nu?                         
Någon i gruppen kanske vill möta dig   
          eller ditt team i en match.  

          Musikgruppen  
       Om man vill lyssna på musik                                
      tillsammans eller prata om sitt                             
favoritband är denna grupp rätt för dig. 
Här kan du prata om all typ av musik.   
Allt från Reggae till rock, house och folk. 
Du kan också tipsa om konserter du vill     
gå på, i gruppen kanske det finns någon   
                    som vill gå med dig.   

            Träningsgruppen    

      I den här gruppen snackas det om                                       
             träning i all dess former.                                               
Vilken är din favoritmaskin på gymmet.                     
     Vilket pass är roligast eller vill du                                             
    ha någon att gå en promenad med?                                         
   Kolla med folket i den här gruppen.  
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HISTORIEN OM BALSTA 

Året var 1898; Klosters socken köpte Balsta för att där skulle bedrivas fattigvård. Någon gång mellan år 

1907 och 1914 hade Eskilstuna kommun börjat att försälja ut fattigstugorna vid Nygatan och Kyrkogatan 

och beslut hade tagits i Eskilstunas stadshus att man under samma period skulle börja bygga en större och 

mycket modernare anstalt vid Balsta, med plats för 300 personer. I nära anslutning till Balsta musikslott 

anlades också en äppellund där patienterna kunde strosa omkring och skörda sin frukt. År 1917 stod den                       

nya huvudbyggnaden färdig och det är den byggnaden som vi idag kallar ”Balsta musikslott”.              

Det uppfördes också en ny sjukstuga med tillhörande brygghus, svinhus och uthuslänga. Allt ritades av 

Theodor Kjellgren. Mellan åren 1938-39 byggde man om Balsta musikslott och reparerade huset, samt 

utökade med ett kronikerhem (vårdhem för kroniskt sjuka). Balsta ålderdomshem var tänkt att från början 

vara en plats för stadens fattiga att kunna få vistas på men även för dem gamla, fysiskt och psykiskt 

sjuka. Detta skulle få vara en plats där de tillsammans kunde samlas på och sysselsätta sig med                    

tillexempel jordbruk och hantverk. Detta fungerade så fram till år 1952. Detta år invigdes                                   

ålderdomshemmet Tunagården och i samband med det ändrades det tidigare ålderdomshemmet i Balsta 

till sjukhem. De sinnessjuka placerades på en egen avgränsad plats bakom huvudbyggnaden i skogen, 

som idag är Balsta förskola.  

Detta sjukhus avvecklades år 1962. I boken "Sinnessjukvården i Riket" från 1918 som var gjort utav                   
"Kungliga Medicinalstyrelsen" beskrivs Balsta                               
sinnessjukhus (alltså INTE den byggnad som idag är                 
Balsta musikslott) som en modern sjukhusliknande anstalt i 
två våningar med källare och vind. De manliga patienterna 
bodde på första våningen och kvinnorna på den andra              
våningen. Det var vanligt att manliga patienter hamnade på 
Balsta på grund utav utåtagerande beteende det vill säga 
våld. Det blev också allt vanligare att placera brottslingar på 
sinnessjukhuset under 1920-talet. Någon form av missbruk 
tycks ofta ha  legat till grund för våldet. Vissa av dessa män 
fick då diagnosen ”Dåligt ölsinne.” Byggnaden hade                   
utrymme för 29 män och 25 kvinnor. De båda våningarna var uppdelade i två avdelningar med                      
gemensamma sovrum och inredningen var av säkerhetsskäl mycket enkla och simpla. Den andra                    
våningen hade läkarexpedition och bostadsrum för översköterskan. På vinden fanns sex personalrum där 
sköterskorna kunde sova. I anslutning till byggnaden fanns även två promenadgårdar omgivna av staket 
på ca 1,5 meters höjd, försedda med tak.  

Foto Privat.   

Foto: Privat.   

Balsta Sinnessjukhus.  

QR-kod till ljudklipp: 
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 På sinnessjukhuset arbetade vid den tiden en översköterska, en vårdare och fyra sjuksköterskor. I slutet av 

1800-talet förändrades starkt förhållandet till mentalvården i Sverige och då även i Eskilstuna och istället 

för att "gömma undan" de intagna patienterna, ville man istället fokusera på mer öppen- vård.                      

Vården kom tyvärr allt mera att resultera i; inlåsning, tvångsmedel och starkt medicinering.                         

Även metoden "långbadet" blev en alltmer vanlig behandlingsmetod och användes ibland som                  

tvångsmedel. Idag skulle den formen aldrig användas, då detta kan ses som mera tortyrliknande. 

"Långbadet" innebar att oroliga patienter tvingades ligga i ett bad med varmt vatten i allt från 2 till                   

11 timmar. Man spände även ibland över ett tungt starkt täcke över badet och gjorde det omöjligt för               

patienten som låg i badet att resa sig. Andra kända tvångsmedel som användes för att lugna oroliga och 

”störande” patienter var bältning, tvångströja och tvångshandskar. Behandlingarna under 1920-talet            

grundade sig totalt i övertygelse om att de som led av sinnessjukdom borde avskiljas från sin omgivning 

och isoleras. Dessa galna tvångsmedel som användes då ansågs vara i all välmening eftersom den                 

sinnessjuka patienten inte kunde ta vara och ansvar för sig själva. Om saken ifråga var att vårda och            

behandla de intagna så tycks inte behandlingsformerna för hundra år sedan ha varit till så särskilt stora 

framgångar, snarare tvärtom. Många patienter som kom på 1920-30 talet bodde kvar enda tills de la ner 

Balsta sinnessjukhus. Den allmänna synen på psykisk sjukdom har sedan dess förändrats kraftigt och idag 

anser forskarna att flera av de tidigare behandlingsformerna var omoderna och ibland till och med                  

livsfarliga. "Vem vårdar vem?"                                                                

Få intagna blev friskförklarade och många tycks snarare ha försämrats under sin vistelse på Balsta.                   

Sen gick det många år och sedan tog Landstinget över långtidsvården vid Balsta sjukhem den 1 juli 1976, 

därefter bedrev man långvårdssjukhem fram till år 1978 då all verksamhet upphörde och stängdes för gott. 

Balsta musikslott stod stängt i ett år och sedan 1979 fungerar nu musikslottet som replokaler. Våning tre 

var orörd sedan de stängt sjukhemmet och kyrksalen var i mycket dåligt skick. Skadegörelserna var stora 

och man hotade med att stänga verksamheten i början av 1980-talet för gott.                                                                 

År 1988 invigdes Balsta Musikslott i den form som den har i dag.  

Reportage av: Alexander Björnesjö. 

 

EM 55: Foto: Brydolf-Forsslund,  
Eskilstuna stadsmuseum  

Bilderna är tagna mellan år 1923-43.  

EM 56: Foto: Brydolf-Forsslund,  
Eskilstuna stadsmuseum  

EM OF61: Foto: Olle Forsslund, 
Eskilstuna stadsmuseum  
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LAGUNEN var intresserade av vad som sker på Balsta idag, så vi åkte dit för ett studiebesök. Idag               
heter det Balsta musikslott och det har fungerat som ett musikslott sedan 1979 som tidigare nämndes. 
Idag huserar olika studieförbund i slottet, vi blev rundvisade i Folkuniversitetets (FU) lokaler.                    
Balsta musikslott ger den som vill möjlighet att utveckla sin musikalitet genom att spela instrument, 
sjunga eller vara med och spela i ett band.  
 
Balsta består av fyra olika våningar, på bottenplanen finns den beryktade Buster-scenen. Det är där alla 
konserter har varit och det är nu även där kulturskolan håller till. På plan ett har Folkuniversitetet sina 
lokaler och ABF har också ett rum där. Om man åker eller går upp en våning så kommer man till               
studiefrämjandets lokaler. På plan tre så hittar man studieförbundet Sensus. Huset eller slottet ägs av 
kommunen och de olika studieförbunden hyr sedan lokalerna i slottet.   
Folkuniversitet började med att hyra fyra lokaler när de startade verksamheten i slottet för drygt 20 år 
sedan, idag så har de sammanlagt 16 olika lokaler och två stycken studios där man kan spela in skivor.              
I hela slottet finns det 70 olika replokaler, Balsta musikslott är Europas största musikhus. På Balsta är det 
runt ett hundratal band som kommer och repeterar, spelar och sjunger. De som är mest kända nu som 
håller till på slottet är artisten Alawie.  
De flesta som hyr en lokal på Balsta musikslott är hemmahörande i Eskilstuna.  
En del av banden eller grupperna som är på Balsta delar lokal med något annat band medans vissa har en 
egen lokal som de är i. Grupperna hyr då lokalerna årsvis och för att kunna kallas grupp så måste man 
vara tre personer (statligt beslut).  
 
 

BALSTA MUSIKSLOTT 

Film om Balsta musikslott  

Qrkod till reportaget.   
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På Balsta finns också ett café som är öppet för alla som vill, de har öppet måndag till torsdag från  
klockan 16 -19. Betalning sker med enbart swish. Utöver det så är huset stängt för allmänheten.    
För att de som är aktiva i någon av de olika musikverksamheterna ska kunna röra sig och komma in och 
ut i huset så får man en personlig tagg. Det är ansvariga på plats som ser till att man får en tagg.                     
 
Det erbjuds flera olika studiecirklar som man kan vara med i men det kostar en summa och all                            
information hittar man på Folkuniversitets hemsida eller Instagramsida, se QR-kod.   
Om man skulle vilja prova på ett instrument som ett exempel så är det under caféts                        
öppettider som man ska komma. Då finns det möjlighet för dem som vill att både prova de 
olika instrumenten, prova att sjunga och så vidare. Det spelar ingen roll vilket studieförbund 
man kommer till om man vill prova på utan det viktigaste är att man kommer och vågar prova på om man 
har ett intresse. Alla instrument finns på plats så man behöver inte ha med sig något om man vill prova. 
Bredvid cafét så finns det också en scen så att man kan anordna en konsert för cirka 40 personer gratis. 
Det som kanske är unikt med Balsta musikslott är att man får låna instrument och den utrustningen man 
behöver gratis för att kunna skapa sin musik.   

 
En annan nyhet på Balsta är att det flyttat in en konstförening, de gör skulpturer och målar tavlor.   
 
När man tänker på ett slott så kanske man tänker det som stort och det är precis vad det är. Alla med och 
utan nedsättningar kan röra sig fritt i lokalerna. Det finns hiss så att man kan komma in och röra sig                
mellan de olika våningsplanen om man vill det och dörrar och korridorer är breda så man med lätthet kan 
passera.  
 
Under pandemin så höll Folkuniversitet sin verksamhet öppen utifrån de restriktionerna som var och nu 
är de igång med studiebesök igen. Ett tips är att man kan besöka Äppellunden på   
Onsdagar när de är fint väder, då spelar ett glatt gäng Ukulele där. Om man står framför                                   
Balsta musikslott så ligger Äppellunden på den vänstra kortsidan om slottet.    
Om du skulle vilja veta mer så är det bara att kontakta någon av de olika förbunden som håller till i                  
slottet. 

 
 

 

Kontakter:  
Folkuniversitetet: 
Rasmus Uhlin 
Telefon: 070-733 86 90 
E-post: rasmus.uhlin@folkuniversitetet.se 

 
ABF:                                                                              
Telefon: 016-16 67 00 
E-post: info.eskilstuna@abf.se 

 
Studiefrämjandet:                                                  
Telefon: 016-15 93 20 
E-post: eskilstuna@studieframjandet.se 

 
Sensus:                                                               
Elias Lindman                                                                 
Telefon: 073-903 86 84                                                          
E-post: elias.lindman@sensus.se 

Reportage av: Albert, Marjan, Alexander, Ulrika,       

Haukar & Emil.  Foto: Freddy.  

tel:070-7338690
mailto:rasmus.uhlin@folkuniversitetet.se
tel:016-166700
mailto:info.eskilstuna@abf.se
tel:016-159320
mailto:eskilstuna@studieframjandet.se
tel:073-9038684
mailto:elias.lindman@sensus.se
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     Sveriges EU-
ordförandeskap 2023 

              Årets majblomma är ljusblå och grön.                   
               Den är designad av tolvåriga                             
               Elsa Schymberg som  har döpt den till                                                   

     ”    ”Fred på jorden”.                                                

Årets majblomma 

 
Frida Karlsson vann Tour de Ski  

     

Yumyum har öppnat i Skiftinge.  

Det är en asiatisk drive thru-restaurang.  

Efter 35 år lägger nu SVT ner det folkkära                             
barnprogrammet Bolibompa.   
 

”Nu fortsätter resan och vi skriver ett nytt kapitel 
i Bolibompas historia. Men vi släpper fokus på 
broadcast och riktar ljuset på play,” skriver Anna 
Alandh.  
                                                    

    SENASTE NYTT 

Bolibompa läggs ner i SVT.                                     

Elsa ville att majblomman skulle påminna om 

jordklotet. Det blå är havet, det gröna är skogar 

och det gula är alla ställen där det är krig.  

Våren 2023 är Sverige                          
ordförande i Europeiska                         
unionens råd, även kallat                     
ministerrådet.                                    
Ordförandeskapet innebär att                     
Sverige under sex månader           
planerar och leder arbetet i              
ministerrådet samt företräder                       
rådet i förbindelserna med                   
övriga EU-institutioner. 

Ett nytt Natomöte med Turkiet.                               
Ett datum är satt för nya               
Natosamtal mellan Sverige, 
Finland och Turkiet. 
Den 9 mars möts länderna i 
Bryssel.  

QR-kod till ljudklipp: 
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Skrivet av: Emil Pettersson och Marjan Dimovski.  

 

OS tillbaka till SVT 

Bamse firar 50 år 
År 1973 publicerades det första numret av Bamse.  
50 år senare är tidningen fortfarande populär 
med över 200.000 barn som läser varje utgåva.  

Skådespelaren  

Bert-Åke Varg är 
död. Han blev 90 år. 
 

Han är bland annat känd för  
rollen som Gustav i tv- serien                
Rederiet.  Från 2026 är OS-rättigheterna tillbaka i SVT.                  

Alla kommer då ha möjlighet att följa de                               
olympiska spelen i SVT:s kanaler och tjänster.                                         
Först ut är vinter-OS 2026, följt av sommar-OS 
2028.   

Jordbävning i Turkiet 

        I en stor intervju i QX                                                                                                 
     berättar Björn att han är                    
    transsexuell. Han genomgår                                                                                                  
     en transition för att bli Lee.                                                                                           

Den 6 februari inträffade en stor                   
jordbävning i Turkiet.  Turkiet har sedan 
dess drabbas av många efterskalv.                 
Det totala dödstalet efter jordbävningarna 
i Turkiet och Syrien är i nuläget över 
50 000 människor.  

https://www.dn.se/varlden/over-50-000-doda-efter-jordbavningarna-i-turkiet-och-syrien/


16 

 

                     Annika: 
    Himmelen är oskyldigt blå  
           med Ted Gärdestad.  

                      Fredrik: 
  Här kommer alla känslorna                                              
      ( på en och samma gång)     
               med Per Gessle.  

Vilken låt ger dig vårkänslor?      

NUMRETS FRÅGA 

                       Alfred: 
            Sommartider med  
               Gyllene tider.  

       Keijo: 
    Rikoo on riskillä ruma med  
               Mikko Alatalo.  
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                  Helvi: 
      Tillbaka hem igen  
  med Flamingokvintetten.  

NUMRETS FRÅGA 

Vilken låt ger dig vårkänslor?      

                 Amira: 
        Idas sommarvisa.  

                        Nicole: 
   Den blomstertid nu kommer. 

                   Ullis: 
     Brown eyed girl med    
            Van Morrison.  
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Det är svårt att väga fördelarna mot nackdelarna. 
Det saknas även lagar och program för att reglera 
detta. Det diskuteras mycket i media och forskning 
hur man på bästa sätt bemöta A.I:s intåg i vår          
vardag. Med hjälp av lagar och begränsningar 
hoppas man in framtiden kunna minska risken för 
att A.I. missbrukas och används i fel syften. 
Än så länge är A.I. på ett experiment stadie.           
Forskare testar vad A.I. kan och inte kan göra.  
Det finns inga planer på att införa det på bred front 
ännu. 
 
Vad är framtiden för A.I? 
På sikt hoppas forskare att A.I. kan underlätta i           
arbete som kräver mycket tid, då ett A.I. program 
kan söka och analysera information snabbare än en 
människa. Förhoppningen är att A.I. ska underlätta 
arbetsvikten för läkare, lärare och forskare                
medmera. Det finns en oro att A.I. i framtiden kan 
ersätta människor. Inom vissa områden är AI 
mycket effektivare än människor. Dessutom sparar 
A.I. in på pengar då det inte behöver någon lön.  
Framtiden är här och A.I. blir hela tiden bättre och 
än vet vi inte än var gränsen går. Det kan vara  
oroande men också spännande. I takt med att A.I. 
blir bättre kommer nya lagar behöva skrivas som 
begränsar och försäkrar att inget dåligt kommer 
från A.I:s framgång i arbetslivet. Något som redan 
är på gång i vissa länder.  
Förhoppningsvis blir A.I. ett viktigt verktyg i vår                  
framtida vardag, för att underlätta för folk som har 
det svårt och ge mer tid för att fokusera på             
mänskliga faktorer. Närhet, förståelse och                   
hjälpsamhet är fortfarande något A.I. inte kan              
ersätta. 
 

UTVECKLINGSSIDAN                      
Den senaste tiden har det 
varit mycket skriverier 
om A.I. Vi på LAGUNEN 
bestämde oss för att ta en 
närmare titt på detta nya 
fenomen. Så vad är A.I? 
A.I. är en förkortning för 
det engelska ordet             
Artifical Intelligence det 
vill säga Konstgjord                     

Intelligens. Det är en typ av dataprogram. Till 
skillnad från vanliga dataprogram har A.I. en              
förmåga att lära sig. Genom att låta programmet 
analysera en stor mängd data/fakta, tillexempel 
texter  eller bilder, lär sig A.I. vad som fungerar 
bra ihop och hur en text håller ihop. En person kan 
sedan be A.I. att skriva ihop. Då gör man det inte 
själv utan det är A.I, som skriver ner texten åt    
personen. Med hjälp av fraser och nyckelord      
försöker sedan A.I. hitta relevant text och sätter 
ihop texten. Både text och bilder kan på så viss  
komponeras ihop snabbare än vad en person kan 
själv. Många ser detta som ett nyttigt verktyg i 
vardagen eller på jobbet. Dock finns de som har en 
viss oro över detta. Risken med A.I. är att det blir 
bra nog att ersätta människor eller hjälper folk att 
fuska på tester och uppsatser. Det finns även en 
risk att A.I. skapar saker som är snarlikt något en 
annan person har skrivit till exempel använder 
programmet A.I. deras bilder eller karaktärer. 
Detta inskränker på något som kallas Upphovsrätt, 
vilket är en lag som säger att du äger det du har 
skrivit eller ritat och att ingen kan stjäla det från 
dig. Andra är oroliga att ett dataprogram fattar  
viktiga beslut eller gör misstag, speciellt inom  
vården finns det en oro för sådant. 
Samtidigt kan A.I. hjälpa folk med svårigheter  
eller personer som vill skapa något men inte har 
förmågan eller erfarenheten. Man kan tillexempel 
be A.I. att ge en förslag på frågor för en enkät.  
Genom att A.I. tittar på andra enkäter hittar den 
bra frågor som ger relevanta svar. Dessutom kan 
A.I. minska arbetsbördan för människor genom att 
automatiskt gå igenom sådant som skulle ta  
mycket tid annars. 

Qr kod till ljudklipp: 



19 

 
 

Vi på Lagunen hoppas på att A.I. kan hjälpa brukare i deras vardag tillexempel hjälpa till med att skriva brev eller 

analysera omgivningen. Något sådant finns redan för att hjälpa folk att identifiera färger. A.I. är något i en egen klass 

för sig. Många program använder sig av algoritmer och programmering för att underlätta för en person. Dessa kan se 

ut som A.I. utan att faktiskt vara det. Det som särskiljer A.I. från dessa är en  förmåga att lära sig av vad de                   

behandlar, för att därmed kunna förbättra sig själv. 

 
Recension 
I det här numret ska vi förutom att ha en text om AI även ha en recension.  
Vi har gått igenom en hemsida som heter ChatGPT. Ett företag som heter OpenAI ligger bakom denna 
sida. Du kan använda detta dataprogram för att skriva ett CV, skriva en text om någonting eller be den   
redigera en text du själv har skrivit. Hemsidan är väldigt bra, ju mer information du ger desto mer korrekt 
blir den. Det kan vara lite skrämmande också men det finns även lite saker som inte är så bra. Om du inte 
är så bra på engelska så kan du behöva hjälp i början. Programmet kan ställas in till svenska och det är    
något du måste göra själv. En annan sak som kan vara både bra och dåligt är att du loggas ut varje gång du 
inte använder den, vilket kan vara negativt då du måste logga in igen. Det som är bra med det är att om du 
inte är nöjd med den, så har du inte en app som ligger och skräpar. 
En annan grej som är bra med den är att du kan be om recept och om du ber om samma sak två gånger så 
blir det olika resultat. Var medveten om det kan räknas som fusk om du använder allt den har skrivit.                     
Hemsidan kan vara ett bra hjälpmedel om du använder den mer som ett stöd i dit skrivande men man ska 
kanske inte kopiera rakt av. 

 
Hemsidan är annars väldigt bra. Den får betyg 7 av 10 av oss, där 1 är sämst och 10 är bäst. 

  

Reportage: Freddy Jakobsen & Albert Uhlin 
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  PODDRECENSION 

LAGUNEN  har valt att lyssna på                             
podden Svenska Brott av Acast. I podden berättar 
Elsa Sundin om olika brott som har hänt i Sverige. 
De går igenom exakt vad som hände i fallen men 
också vad förövarna sa under rättegångarna. 
 
Vi valde att först lyssna på Oskyldigt 
dömd med Kaj Linna som var i två delar.                              

 
Elsa berättar om fallet;  
”En aprilkväll 2004 
begås ett rånmord och 
en misshandel på en 
enslig gård i                  
Norrbotten.                      

 
                                              

Gärningsmannen pekas ut, Kaj Linna. Han döms 
till livstids fängelse för både grovt rån och mord.  
13 år senare frias han i hovrätten. Har han                  
verkligen suttit oskyldigt dömd hela den här                            
tiden?” 

                                     

Det andra fallet som vi lyssnade på var Mordet på 
pojkvännen med Lydia. Elsa berättar;  
 
”Det är den 18 juni år 2021. Larmcentralen får 
in ett samtal. Samtalet kommer från en villa i 
Håbo kommun. I villan bor Lydia tillsammans 
med sin sambo Emil. Lydia berättar för                  
larmcentralen att hon skjutit Emil under ett bråk.            
Men har hon det?” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Elsa Sundin är            
     programledaren för 
     Svenska brott.              
     Vi tycker att Elsa 
     har en behaglig 
     röst att lyssna på. 
     Elsa fångar upp de 
     olika fallen och 
     berättar om de som 
     en berättelse med 
     inslag av riktiga  
 
ljudupptagningar från rättssal och förhör. Elsa 
berättar om fallen med en lugn, inbjudande och 
tydlig röst som gör att det blir lätt att förstå vad 
som händer och gör berättelserna intressant att 
vilja fortsätta lyssna på. Vi tycker att avsnitten 
var lagom långa, omkring 20- 40 minuter. 
 
Svenska brott kan upplevas som lite obehaglig att 
lyssna på då den tar upp olika detaljer och                    
händelser från fallen. 
 
LAGUNEN ger Svenska brott 7 av 10 i betyg 

där 1 är sämst och 10 är bäst. 

Skrivet av: Redaktionen 

Qr kod till ljudklipp: 
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ANTILOP 
För länge, länge sedan fanns det många olika               
sorters antiloper i världen, bland annat flera arter i 
Europa. Idag lever de flesta antiloperna på Afrikas 
Savanner. 
Antiloperna tillhör familjen slidhornsdjur där även 
släkten som får och getter ingår. Det finns cirka 90 
olika hjortliknande djurarter fördelade på 30               
släkten. Grupperna är inte särskilt lika. Många                   
antiloparter är mer släkt med getter och får än med 
varandra. 
Många arter lever i flockar som oftast består av en 
hane och flera honor. Flera arter på den afrikanska 
savannen lever i flockar med andra djurarter, som 
till exempel Zebror och Gnuer. 

Antiloper är växtätare som framförallt äter gräs.  
De är idisslare och har därför välutvecklade                         
kindtänder.  

Många antiloper kan både hoppa högt och springa 
snabbt. Hur högt och hur snabbt beror dock på hur 
de olika arterna är uppbyggda. Ofta är det                     
antiloperna som lever på öppna grässlätter som kan 
springa snabbast. Detta eftersom de inte har                    
någonstans att gömma sig ifall att de skulle bli             
anfallna av rovdjur. Den afrikanska gasellen kan 
uppnå en hastighet av 95 km/h och har även god 
uthållighet. Den goda uthålligheten gör att den till 
och med kan springa ifrån en Gepard.  

 

Storleken varierar bland de olika                        
antiloparterna, men det de har gemensamt är    
hanen oftast är större än honan. Till de större             
arterna hör Elandantiloper som kan bli 3,5 meter 
långa, 1,8 meter i mankhöjd och väga uppemot 
1000 kg. En annan stor art är Kuduantilopen.            
De mindre antiloperna väger endast något kilo.  
Hos de flesta arter har både honan och hanen 
horn. Hos en del mindre arter har honan större 
horn än hanen. 
Antiloperna bör undvika rovdjur. De                
rovdjur som äter antiloperna är bland annat                  
hyenor, lejon, geparder och vissa arter av             
örnar.  
 
Idag är det cirka 25 arter utrotningshotade. Detta 
beror bland annat på konkurrens om betet,                     
miljöförstöring, troféjakt med mera. Vissa                  
antiloper jagas för sin päls eftersom man kan göra 
exklusiva sjalar av pälsen och andra jagas för sina 
horn. Hanarna är mest utsatta på grund av de          
generellt har större horn. Bristen på hanar leder 
till att det i vissa fall endast finns en hane på cirka 
100 honor.  
I Sverige kan du se Antiloper bland annat i 
Kolmårdens och Furuviks djurpark.   
 

Skrivet av: Jim Karlsson 

Qr kod till ljudklipp: 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Familj_(biologi)
https://sv.wikipedia.org/wiki/Slidhornsdjur
https://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%A5r
https://sv.wikipedia.org/wiki/Getter
https://sv.wikipedia.org/wiki/Zebra
https://sv.wikipedia.org/wiki/Gnu
https://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4xt%C3%A4tare
https://sv.wikipedia.org/wiki/Idisslare
https://sv.wikipedia.org/wiki/Gepard
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     Korvstroganoff med                     
      senap och kokt ris 

RECEPT 

Varma mackor med korv 
och krossad potatis 

Skrivet av: Ulrika Arvidsson 

Ingredienser 

– 800 g falukorv 

– 1 gul lök 

– 2 msk smör 

– 3 msk tomatpuré 

– 2 msk vetemjöl 

– 4 dl mjölk 

– 2 dl vispgrädde 

– 1 msk dijonsenap 

– 1 msk söt senap 

– 1 msk grov senap 

– 1 tsk salt 

– 1 krm svartpeppar 

Gör så här: 

1.Strimla korven. Skala och finhacka löken. 

2.Hetta upp smöret och fräs korven på medelvärme i någon 

minut. Tillsätt lök och fräs vidare, ca 2 minuter. Tillsätt             

tomatpuré och pudra över mjölet. Vänd om ordentligt. 

3.Tillsätt mjölk och vispgrädde och låt småkoka, ca 15                

minuter. 

4.Smaka av med senap samt salt och peppar. 

5.Strö över rikligt med dill och servera med ris. 

 

Ingredienser 

– 8 skivor formfranska 

– 2 gula lökar 

– 300 g chorizokorvar 

– 2 msk smör 

– 5 kokta potatisar 

– 1 dl vispgrädde 

– salt 

– 150 g riven ost, 31% 

Gör så här: 

1.Sätt ugnen på 225°. 

2.Skala och hacka löken. Tärna korven. Fräs löken mjuk i 

smör. Lägg i korvhacket och fräs ett par minuter till. 

3.Krossa potatisen lätt med en potatisstöt och blanda den med 

korvfräset och grädde. Krydda med salt. 

4.Lägg brödskivorna på en plåt med bakplåtspapper och för-

dela fräset på dem. Strö över osten och gratinera mitt i ugnen 

tills mackorna fått fin färg, ca 8 minuter. 
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INGREDIENSER 

Vilket djur kommer från en annan planet och gillar vin? 

Svar: marsvin (mars-vin). 

HUMOR 

          Vad är det bästa 
         med Schweiz? 
      -Jag vet inte men                    
        flaggan är ett  
          stort plus! 

Skrivet av: Emil Pettersson  

     Varför har golfaren  

ut på golfbanan? 

I fall att han skulle få hole in. 

   med sig en extra strumpa  

När trummisen köpte ett begagnat  
trumset slog hon inte alls på stora                                                          
trumman utan betalade endast                                                                       
en cymbalisk summa.  

– Vilken känd artist borde bli elektriker? 
– Elvis.  

          Jag tränar nästan varje dag. 
I går till exempel, då tränade jag nästan. 

– Jaså, du blev underkänd i musik? 
– Ja, jag var inte riktigt med på noterna!  
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    NUMRETS BILD 

       Foto: Freddy Jakobsen  


