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Jenny Lexhed og ektemannen skal ut på 
lunsj. Det hun ikke vet, er at det er en avled-
ningsmanøver. At dette er dagen hun skal bli 
tvangsinnlagt.

– Kaffe? Te? Kommunikasjonssjefen og med-
eieren i firmaet Talarforum, den svenske tre-
barnsmoren og forfatteren Jenny Lexhed (41) 
smiler med hvite tenner. Hun er solbrun og 
blond, slank og kledd i en lekker, flortynn 
tunika, jeans og svarte støvletter.

– Fuck you! sier Jenny og snur seg vekk fra 
pleieren. Så tar hun noen skritt, løfter natt-
skjorten, setter seg på huk og tisser på gulvet.

Jenny ler og småprater mens hun koker 
tevann. Finner fram passbilder av de tre barna, 
Lucas, Sara og Ida. Søte, smilende og 
lysluggete.

Dette er kvinnen som satt på huk og tisset på 
gulvet. Som ble kjørt av sin mann til lukket 
avdeling på St. Jörans Hospital i Stockholm, 
tvangsinnlagt og tvangsmedisinert. 

– Jeg synes at livet mitt i dag er bedre enn 
noen gang, sier Jenny Lexhed.

At hun valgte å stå fram med sin historie, har 
betydd mye. Det er kanskje til og med det som 
har reddet henne, mener hun selv. 

– Skrivingen var terapi. Den ga meg tilbake 
troen på meg selv. Jeg var langt nede etter at jeg 
ble skrevet ut fra psykiatrisk avdeling, og følte 
at jeg ikke var noe verdt. 

Det virker usannsynlig at denne energiske 
trebarnsmoren og karierekvinnen er den 
samme som helt mistet grepet på virkeligheten. 
At det er den samme Jenny som ropte «Fuck 

you!», som skaffet øl til medpasientene, hengte 
opp diskokule i taket, ble de ansattes plage og 
de innlagtes lyspunkt. Pliktoppfyllende og 
flinke Jenny Lexhed var plutselig sprøyte gal. 

I dag vet hun at galskapen hadde et navn: 
reaktiv psykose.

HVA ER DET MED LUCAS? Året er 1998. 
Jenny og Calle er lykkelige. De er nygifte, fulle 
av optimisme, med nytt hus og nystartet 
bedrift, som de driver sammen. Og de venter 
sitt første barn. 

En vinterdag kommer Lucas til verden. Han 
er en vakker liten gutt. Men ikke som alle 
andre. Det skal gå nesten tre år før de får 
diagnosen, som forklarer hvorfor Lucas nesten 
ikke snakker, ikke leker med andre barn, kan 
skrike i timevis om natten, ikke søker blikkon-
takt med mammaen sin. I mellomtiden har de 
fått ett barn til, Sara. Hun er helt ulik broren – 
helt normal. Men hva er det med Lucas?

Det får de endelig vite. Lucas er autist. De 
kan ikke håpe på at han bare er litt sent ute for 
alderen.

– Vi visste jo ingenting om autisme. Vi for -
bandt det med mennesker som satt i en krok 
og vugget. Som ikke kunne snakke, dømt til å 
leve i sin lukkede verden på livstid. Men vår 
Lukas var jo ikke sånn. Han så helt vanlig ut.

Jenny stopper opp og nikker mot et av bil-
dene på bordet foran oss, av en skøyer-aktig 
11-åring som smiler mot oss.

I årene fra Lucas ble født til den dagen i 
2001 da Calle kjører sin kone til lukket avde-
ling på St. Jörans Hospital, har Jenny lagt hele 
sitt hjerte, all sin energi og tid i å trene med 
Lucas og finne terapeuter til ham.

Hun har filmet venner og bekjente for at 
Lucas skal lære seg å kjenne dem igjen, laget 
utklippsbøker med bilder av alt fra huset de 
bor i til matvarer han liker, alt det han vet, men 
ikke kan uttrykke. Hun har lest tusenvis av 
sider om atferdsterapi og forskning. I tillegg 
har hun Sara. 

Det er ikke et øyeblikks fri i Jennys liv. Men 
hun elsker gutten sin, og vil gjøre alt for at han 
skal få et vanlig liv. Men det blir for mye av det 
gode. 

Jenny begynner å undre. Kanskje er det noe 
galt med henne selv? Det at hun sjelden har 
sterke følelsesutbrudd – kan det bety at hun er 
følelseskald? Ja, kanskje ligger det faktisk noe i 
teorien om kjøleskapskalde mødre som forkla-
ring på hvorfor barna blir autistiske, tenker 
Jenny.
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Det kunne skjedd hvem som helst av oss. 
Trebarnsmoren Jenny Lexhed stoppet ikke 
da hun ble utbrent. Hun måtte
tvangsinnlegges. Hennes vei tilbak e til en 
lykkelig hverdag har rørt en hel nasjon. 
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Jenny Lexhed (42)

Kommunikasjonssjef og medeier i firmaet 

Talarforum.

Forfatter av boken «Det räcker inte med kärlek 

«– en mammas kamp för sin son». Boka vakte 

stor oppsikt i Sverige da den kom ut i fjor.

Gift, tre barn.

Les mer på www.jennylexhed.se
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«Vi innså at 
vi hørte 
sammen, 
og at vi 
trengte 
hverandre.»

OM DA HUN OG EKTEMANNEN 
FANT SAMMEN IGJEN

REPORTASJE
Jennys historie
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Hun sover stadig mindre om nettene. Ofte 
knapt et par timer. Hun sitter våken og skri-
ver lange betraktninger om autisme. Stadig 
mer høyttravende og filosofiske. Hun sender 
nattlige eposter til sin svigermor, som hjelper 
til med å trene Lucas. Men irriterer seg over 
at hun ikke følger hennes tankerekker. Det er 
som om ingen virkelig forstår. 

«Det begynner å hende merkelige ting, og det 
skremmer meg. En spotlight i hallen begynner 
å oppføre seg rart. Når jeg er i nærheten, øker 
og minsker den i lysstyrke, uten at jeg beveger 
dimmeren. Om natten begynner forskjellige 
leker å spille, uten at jeg har trykket på noen 
knapp. Telefonen ringer, men når jeg svarer er 
det ingen der. – Hallo, hallo?
Alt jeg hører, er en klikkelyd.»

INNLAGT MED TVANG. I årene etter at 
Lucas ble født, har Jenny hatt stadig mindre 
tid til venner og sosialt liv. Mannen Calle 
jobber nesten hele tiden. Det er han som tar 
seg av firmaet deres. Og det går bra, det er 
enormt mye å gjøre. Jenny forsvinner dypere 
og dypere ned i grublerier.

– Merket du ikke selv at noe var galt?
Jenny tar en slurk kaffe. 
– Der og da hadde jeg ikke evnen til å skille 

mellom drøm og virkelighet. Jeg minnes det 
veldig klart; hvordan jeg kunne høre et ekstra 
hjerte slå, eller at jeg plutselig syntes det rant 
strømmer av blod ut fra nesen til Lucas. 

– Burde ikke noen ha sett hvor det bar?
– Calle var jo veldig opptatt på jobben. Folk 

var bekymret, men de ante ikke hvor alvorlig 

det var. Men det var nok det at jeg ikke sov, 
ikke spiste og at jeg påsto at jeg kunne kom-
munisere med min døde far, som gjorde at 
Calle innså at dette ikke gikk lenger.

Så Calle inviterer Jenny ut på lunsj og en 
biltur. De spiser først, og kjører deretter til et 
sted Jenny ikke har vært før. Men hun kjen-
ner igjen bygningen og vet hva det er for slags 
institusjon. St. Jörans Hospital – det er hit de 
galeste kommer.

– Da vi kom til den parkeringsplassen, tror 
jeg nok det begynte å gå opp for meg hva som 
skulle skje. Jeg fikk panikk, og jeg husker at 
jeg tenkte at jeg aldri kommer ut herfra noen 
gang. At min mann hadde sveket meg. 

Jenny løper vekk fra bilen og gjemmer seg 
bak noen busker. Men Calle får tak i henne. 
Noen minutter senere er hun innlagt.

– Er det ikke rart å sitte og snakke om 
dette?

– Da jeg skrev boken, gråt og gråt jeg. Men 
jeg begynner å få en slags distanse til det nå. 
Og det at folk har reagerer positivt, og mange 
forteller at det har hjulpet dem at jeg sto 
fram, gjør at det føles riktig.

SOM I EN RUS. Jenny var fem uker på lukket 
avdeling, og hun ble kraftig medisinert. 
Selvbildet var forstyrret. Hun var uovervinne-
lig. Planla spillefilm, skrev dikt, malte bilder, 
følte at hun ikke trengte søvn og at verden var 
full av muligheter. Livet var en fest.

– Det høres nesten litt gøy ut?
– Det var en berusende følelse. Omtrent 

sånn jeg tror det må være å bruke dop. Det at 
jeg var omgitt av så mange andre «gale», tror 

jeg dessuten gjorde at jeg tok ut all galskapen 
i meg. Her var det liksom lov. 

Samtidig var hun dypt ulykkelig og livredd 
for aldri å komme ut. Negativ til alle medisi-
nene. Hatet følelsen av ikke å ha kontroll 
over sin egen hjerne.

– Det var som å være midt i «Gjøkeredet». 
Men dette var ingen film. Det var virkelig. 

«– Skjønner du ikke! Hvor mange ganger skal 
jeg være nødt til å si det? Jeg vil ikke ha flere 
medisiner, skriker jeg.
– Hvis du ikke roer deg, så kommer vi til å gi 
deg en injeksjon til, sier doktor K.»

Jenny er tvangsinnlagt, og må godta tvangs-
medisinering. Legene mener det tar ekstra 
lang tid fordi hun er så opprørsk og uvillig til 
å samarbeide.

«Det er midt på natten, og fortsatt ganske 
mørkt ute. Jeg går fram til lysbryteren ved 
siden av døren. Jeg tenner og slukker lamp en i 
taket, tre korte lysblink, tre lange, tre korte og 
signaliserer: SOS. Så stiller jeg meg ved vin-
duet, lener pannen mot det kalde glasset og 
titter ut i den svarte natten – men ingen svarer 
noen steder.» 

FEIL BEHANDLING. Reaktiv psykose. Det var 
det legene konkluderte med at Jenny led av. 
En psykose som kan skyldes ekstreme følel-
sesmessige påkjenninger, stress og ut -brenthet. 
Du behøver verken å ha hatt psykiske 
probleme r fra før, eller ha anlegg for menta le 
forstyrrelser. Det kan ramme alle. 

SLUTT PÅ SKAMMEN. Tiden som tvangsinnlagt har gitt Jenny Lexhed et annet syn på livet. Hun vet at 
selv «vellykkede» kvinner, som henne selv, kan tippe over.
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– Tror du at du hadde vært frisk i dag, hvis 
du ikke var blitt tvangsinnlagt?

– Jeg visste nok ikke mitt eget beste, og var 
nødt til å få hjelp. Men jeg mener fortsatt at 
det ikke var riktig behandling jeg fikk, og at 
alle medisinene ikke hadde vært nødvendig. De 
gjorde meg på mange måter galere.

– Hva hadde vært riktig behandling?
– Jeg trengte å bli tatt hånd om, å ha noen å 

snakke med – et sted å hvile. For meg hadde 
det vært mye bedre med et sted med sunn, god 
mat, avslapning, terapisamtaler, frisk luft og 
mosjon. I dag vet jeg at det finnes slike steder, 
som tilbyr behandling av folk med min 
diagnose.

At Jenny i dag er helt frisk, har fått enda et 
barn – og stikk i strid med statistikken for 
familier med barn med spesielle behov, som 
i tillegg rammes av psykisk sykdom, ikke er 
skilt – er ingen selvfølge. Alt var ikke bare fryd 
og gammen da Jenny ble skrevet ut og kom 
hjem til to barn og en utslitt ektemann.

ER MAMMA FRISK? Jenny er tilbake hos 
familien. Men de fem ukene har gjort noe med 
henne.

– I begynnelsen følte jeg meg ikke hjemme i 
mitt eget hjem, og følte meg forvirret, usikker 
og utilstrekkelig. Hvem er jeg? Er jeg frisk? Er 
jeg en bra nok mamma?

Jenny smiler, til tross for at det er vonde 
minner.

– Men samtidig hadde jeg fått en ny evne, en 
vilje til å stå opp, si fra og sette grenser, sier 
hun.

Dette førte blant annet til konflikter med 

ektemannen, som ikke var vant med en kone 
som mente at det var på tide at han tok sin 
del av ansvaret hjemme. 

– Hvor dramatisk var det?
– Det kunne like gjerne endt i skilsmisse. 

Vi hadde mistet respekten for hverandre, 
og i perioder hatet vi hverandre og sa 
utrolig mange sårende og stygge ting.

– Men dere er fortsatt gift?
– Ja, vi har det bra sammen i dag. 

Men det tok tid. I begynnelsen levde 
vi parallelle liv, og forsøkte bare 
å unngå krangel. En periode 
handle t det bare om å overleve og 
om å holde familien sammen. 
Men vi innså at vi hørte sammen, 
og at vi trengte hverandre.

Ett år senere kom Ida. Ting 
var i ferd med å falle på plass 
igjen.

I dag er det Jenny som jobber 
mest på kontoret, mens Calle jobber hjemme-
fra og har mer tid til barna. Begge prøver 
å prioritere familien. Lucas er 11, Sara 9 og Ida 
5 år. Lucas går på vanlig skole, på et litt lavere 
klassetrinn. Han kan sykle, snakke, har venner 
og elsker dataspill. 

– Hva er den største forskjellen på Jenny 
Lexhed i dag og Jenny Lexhed før alt det 
vonde?

– Hm, sier Jenny og trekker pusten.
– En sånn krise gjør jo noe med deg. Du 

lærer deg selv å kjenne. Jeg har lært å akseptere 
at livet ikke bare er enkelt. Men det betyr ikke 
at det ikke kan bli et bra liv likevel. 

kirsti.ellefsen@kk.no

SINNSSYK 
OG ENERGISK. 
«Universums upkomst» kalte 
Jenny denne tegningen, en av 
mange hun produserte mens hun var 
psykotisk. 
På mange måter var hun lykkelig i sin 
desorienterte virkelighet. 

Lucas, Sara og Ida er ikke de egentlige navnene til Jenny 
Lexheds barn. Av hensyn til dem brukes fiktive navn 
i boka og i intervjuer.

ALT FOR LUCAS. Denne plansjen, med bilder og tegninger av mennesker og situasjoner fra autistiske 
Lukas' hverdag, var bare ett av hjelpemidlene Jenny la tid og krefter i å lage for å hjelpe ham. 
Til slutt ble det for mye for henne.
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