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❙❙ Hjärnboken är fylld med viktig kun-
skap men är inte en lärobok i vanlig be-
märkelse. Det är en vacker röd bok med
många bilder. Det är en sinnlig upplevel-
se bara att hålla i den. Vi som läst många
svartvita textsidor om hjärnan får här en
möjlighet att åter minnas hur det är när
man bara tror om hjärnan, utan att veta så
mycket. Den kunskapen är bra att ha när
man talar med barn, men även vuxna pa-
tienter, om hur deras hjärna fungerar eller
– i värsta fall – inte fungerar.

Per-Åke Ridderheim är neurokirurg i
Umeå. Han har under åren opererat
många barn. Ofta har han bett dem rita
teckningar för att kunna visa på förbätt-
ringar. Teckningarna har också använts
för att kunna kommunicera med barnen
om det som hänt i deras hjärna. En del av
de olyckor som drabbar barn skulle kun-
na förhindras om det fanns en större
medvetenhet om varför man ska vara så
rädd om huvudet. 

Per-Åke Ridderheim vill gärna arbe-
ta förebyggande. Därför föreläser han
ofta för barn och ungdomar om skallska-
dor. Under hjärnåret 1999 fick han idén
att utlysa en teckningstävling. Syftet var
att öka barns kunskap om hur viktig och

känslig hjärnan är. Man bjöd in elever i
årskurs 3 i de fyra nordligaste länen. Det
kom 8 000 bidrag! Av dessa gjorde man
en utställning, som turnerat runt i landet.
Av utställningen blev det också en bok,
»Hjärnboken«. Den är kompletterad
med texter skrivna av barn i årskurs 3
och en filosofisk inledning av Kerstin
Malmberg och Carolina Gauffin, båda
barn- och ungdomspsykiatrer.

Om man tittar i boken med eftertänk-
samhet finns här en unik möjlighet att bli
inspirerad av en fantasifull och annor-
lunda verklighet. Barnen uttrycker sig
enkelt och konkret. Ändå väcks känslan
av något stort, och man återfinner den
svindlande känslan man en gång fick vid
tanken på hjärnan och dess komplexitet.
Texterna ger aha-upplevelser, fast av ett
annat slag än en bra vetenskaplig artikel.
Bilderna är vackrare och faktiskt mer in-
formativa än vilken PET-bild som helst,
särskilt om man vill veta något om hur
barn tänker om hjärnan.

Skapelsens mest komplicerade organ
väcker förstås fascination oavsett hur
gammal man är. Om man är ungefär 9 år
är det självklart att det finns färger. Det
blir rött när man är kär och svart när man
hatar någon, och ljust när man tittar och
mörkt när man blundar. Det finns gubbar
eller andra varelser därinne som sköter
om saker. De sorterar »järn-celler« eller
ser till att man får varmkorv. Någon
kopplar sladdar, andra trycker på knap-
par. Figurer gör så att man drömmer.
Vissa gubbar cyklar jättefort så att man
kan tänka och det finns »hjärnsälsmotor-
cyklar«, åtminstone en. Hjärnan känns
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Annorlunda bilder av hjärnan

» Jag tror att i hjärnan finns
det hjärnvetska eller vad det
nu hetter ungefär som nåt
slags vatten. Det kanske finns
en röd prick när man är kär
och en svart prick när man
hatar någon.«
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» Hjärnan känns som slajm
och det finns små djur i krop-
pen som heter celler dom har
små antenner. Om jag sätter
handen på en spisplatta som
är på säger jag AJ då springer
cellerna och kontaktar hjär-
nan. Om det går riktigt illa så
börjar jag gråta och cellerna
med. Cellerna är väldigt snab-
ba och dom har bra konditjon.
Jag tror att jag är en planet för
cellerna.«

i dem glömmer man bort vad man sagt.
Där finns hjärnspöken, hjärnblommor,
minnen, ljudtagare, luktsugare, lego, te-
lefoner, tomtar, idéfångare, datachip,
själen, känslor och en massa annat. Det
mesta har sin egen plats men det finns
också lediga ställen. Hjärnan hjälper

kroppen att fungera. »Hjärnan gör så att
du kan leva. Utan den rör du ej en fena«.
»Den säger åt en vad man ska göra och
gör så att man minns hur det var när man
var liten«. •

nog som slajm. Eller är den hård, det
känns ju så? Den ser ut som hoptryckta
maskar eller en knölig boll. Det finns oli-
ka färger i olika mönster som simmar
runt t ex en gul fyrkant. Det finns trådar
och vägar i hjärnan. Det är som en grot-
ta med många gångar. Om man går vilse


