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Att hjärtat har ett starkt sym-
bolvärde har varit påtagligt

inom konsten under lång tid. En
särskild riktning inom den religiösa
konsten, Herz-Jesu, avbildade
Kristusgestalten med synligt hjärta
[1]. På liknande sätt skapade den blö-
darsjuke konstnären Ivar Arosenius
(1878–1909) flera självporträtt med
synligt och blödande hjärta. 

Blödarsjukan har troligen följt
människan sedan urminnes tider. De
äldsta skriftliga dokumenten avseen-
de sjukdomen härrör från 200 e Kr. I
judarnas Talmud omtalades då ett fall
av dödlig blödning efter omskärelse.
Även ärftlighetsgången framskymtar
där: samma öde hade mött flera söner
till en skara systrar. 

I början av 1800-talet publicerade
läkaren J E Otto det grundläggande
arbetet om blödarsjukdomen och
dess ärftlighetsgång. Namnet hemo-
fili infördes 1828 av den store tyske
klinikern Schönlein. De riktigt stora
diagnostiska och terapeutiska land-
vinningarna kom dock först efter
Arosenius’ alltför tidiga död 1909.

Hur behandlade man då denna
åkomma på Arosenius’ tid, omkring
sekelskiftet? Expertisen anade att det
var brist på någon substans som låg
bakom sjukdomen. I de flesta fall
stod dock läkarna i praktiken makt-
lösa. Blodtransfusioner provades,
men var förenade med stora och livs-
hotande risker. Många läkare ville då
i stället förbjuda kvinnor i blödarsju-
ka familjer att skaffa barn, och redan
sjuka barn skulle hållas i stillhet. He-
mofilikerna fick vanligen följa kam-
raternas ystra lekar från fönstret. 

När blödning ändå uppkom anla-
des tryckförband, ibland tamponader
med serum. En stor mängd olika ke-
miska medel provades: järn, arsenik
och kinin, men befanns värdelösa.
Vistelse i hett klimat rekommendera-
des ibland. Ibland injicerades gela-
tinlösning i muskel- och underhuds-
blödningarna för att få dessa att av-
stanna. Färsk artfrämmande plasma

användes också för injektion. Bi-
verkningarna måste ha varit betydan-
de.

Ändå en måttligt 
drabbad familj
Det finns inte många uppgifter om

Arosenius’ symtomatologi, men tro-
ligen hade han besvär redan under
spädbarnsåret. Man vet att mamma
Sigrid, som bar sjukdomsanlaget,
ängsligt vakade över sina sjuka sö-
ner. Ivars näst äldste bror Conrad dog
ännu inte fyllda 1 år. Föräldrarnas
förstfödde, Harald, rycktes bort i
tonåren. Av dessa uppgifter kunde
man tro att släktens blödarsjuka be-
tecknades som svår. Men eftersom
Ivars dotter Lillan så småningom för-
de släkten vidare vet vi att sentida
släktingar i rakt nedstigande led haft
sjukdomen med måttlig svårighets-
grad. Det är vanligen så, att sjukdo-
men antar samma svårighetsgrad hos
alla drabbade i en och samma släkt.

Alkoholen som botemedel
Läkare hade givit Arosenius rådet

att dricka för att slippa blödning. Al-
koholen blev därför hans livselixir.
Supandet skedde med mamma
Sigrids goda minne och mestadels på
hennes bekostnad. Av alkohol blir

man, som bekant, omdömeslös. Ef-
tersom Ivar inte alltid drack hemma
ordnade den omtänksamma mam-
man med en följeslagare, en livvakt
vid namn Ernst Spolén. Denne gifte
sig senare med Ivars syster. I en syn-
nerligen personlig liten bok, »Ivar
Arosenius. En minnesbild», har
Spolén levande och detaljrikt skildrat
ljusa och mörka sidor i konstnärens
liv.

Under rusets inverkan hamnade
den intelligente och kvicke Ivar med
sin vassa tunga inte sällan i dispyter
och rentav handgripligheter. Livvak-
ten Spolén gjorde vad han kunde för
att skydda den blödarsjuke.

»Blödningsperioderna kom olika.
Var han förkyld räckte de förkylning-
en ut, ibland månader framåt», skrev
Spolén. Infektioner ökade uppenbart
risken för blödningar från slemhin-
nor. Släkten och familjen var intill
hysteri oroliga för sin sjuke anför-
vant; många gånger behöll endast
livvakten lugnet. »Det enda som
hjälper är sprit!», kunde Ivar blödan-
de ropa.

Hur kunde då Ivar Arosenius få lä-
karrådet att dricka sprit för att stoppa
blödning? Varje tid måste ju bedö-
mas efter sina egna kunskaper, men
tittar man i dåtidens medicinska
läroböcker lyser rådet om att dricka
sprit nästan helt med sin frånvaro.
Sannolikt var det grundat på en fel-
aktig erfarenhetskänsla.

Mamman och hustrun
Tidvis blev Arosenius fången sit-

tande eller liggande på grund av svå-
ra blödningar. I bakgrunden fanns
ständigt den snälla, men överbeskyd-
dande mamman. Det var under såda-
na sängbundna blödarperioder som
Ivar började teckna. 

De sista, förhållandevis lyckliga,
åren i Arosenius’ liv övertogs mam-
mans roll av den högt älskade hust-
run.
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Mammans recept:

Sprit och livvakt mot Arosenius’ hemofili

»Självporträtt med det blödande
hjärtat», som kom till vid 1900-talets
början, präglas av Ivar Arosenius’
fixering vid blod och blödande. Verket
finns nu vid Göteborgs konstmuseum.


