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Ovanstående utbrott riktar måla-
ren CF Hill, hösten 1877 i Paris,
till några konstnärsvänner, när

dessa försöker ge en komplimang till
den nya »sanna» konst som Hill, inspi-
rerad av »de primitiva» på Louvren, nu
börjat måla. Vännerna kan bara konsta-
tera att dukarna som förevisas liknar ab-
solut ingenting de dittills sett, vare sig i
gammal eller ny konst. Alla är de måla-
de i pariserblått och kadmiumgult. De

kan bara tillplattade konstatera att Hill
har rätt i sitt yttrande. Då vännerna inte
vill offra sina liv för Hills konst i kors-
draget i den iskalla ateljén, utan ber vär-
den stänga fönstren, ryter denne: »Sitt
stilla era jävlar, här är ju hett som i hel-
vete!» Vännerna förstod nu vad klockan
var slagen och att Hill var »mogen».
Hill är vid detta tillfälle 28 år, men epi-
soden är del av en kulmen på en utveck-
ling som börjat långt tidigare.

Familjen
Hill föddes i Lund 1849, i samma

kvarter vid Mårtenstorget där nu Lunds
Konsthall ligger. Fadern var professor i
matematik och vid ende sonens födelse
56 år gammal, modern 20 år yngre. I fa-

miljen fanns också 3 döttrar. Fadern
hade vid 18 års ålder en episod med
stegrad självöverskattning och sviktan-
de sinnesbalans med paranoida drag,
och det har antytts att han då hade ett
psykotiskt skov.

Även senare framstår professor Hill
som en udda personlighet om vilka
historierna är många. Efter att först ha
blivit professor i fysik gör han en kort
sejour som bataljonsläkare(!) vid
Skånska Husarregementet, för att till
slut bli matematikprofessor i Lund. Han
betonar vikten av god pedagogik, men
han är själv inget bra exempel härpå.
Sålunda anges att han vid ett tillfälle
tenterade en kandidat 102 timmar!

Många av hans skrifter anses som

”Sitt stilla era jävlar,
det här förstår ni inte!”

Om Carl Fredrik Hill, hans konst och hans sjukdom
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Carl Fredrik Hill , 1849–1911. Porträttfoto från 1875.
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En predikan (Profet i urtidslandskap). Svartkrita 1927. Nationalmuseum.
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mycket svårförståeliga, även av exper-
ter. Sålunda lade han fram en avhand-
ling om »Åkrars medelavstånd till hem-
met». Han ville göra senapskornet till
ny måttenhet och föreslog att vokal ef-
ter ljudande konsonant skulle avskaffas.
Skål skulle således skrivas skl, och vete
skrivas vt.

Modern beskrivs som moderlig och
omtänksam, och hon får tidigt tillsam-
mans med systrarna försöka bilägga de
tvister som alltmer gör sig gällande
mellan familjens två manliga medlem-
mar. I skolan har Carl Fedrik till en bör-
jan svårt för att följa med, han har ett
uppbrusande
lynne och är svår
att komma un-
derfund med.
Mest går han för
sig själv. Men se-
dan han fått en ny
»ritlärare» blir
teckning hans
stora intresse,
och han gör stora
framsteg. 

Stockholm
Efter student-

examen 1870 vill
ynglingen bli
»artist», dvs
konstnär, och
studera vid
Konstakademien
i Stockholm, vil-
ket fadern å det
bestämdaste
motsätter sig.
Carl Fredrik går
med på att först
läsa estetik ett år
vid universitetet, vilket han tycker var
alldeles förspilld tid. Efter detta år för-
söker fadern under tårar åter förhindra
sonens resa till Akademien, men Carl
Fredrik ger sig iväg ändå, dock belastad
av stor skuldkänsla, vilket kommer att
ha stor betydelse för den fortsatta ut-
vecklingen.

Fadern var mycket »ekonomiskt»
lagd, vilket sonen försöker blidka med
orden: »Inom några år är jag säker på
att kunna förtjäna mycket pengar.»Den
gamle Hill, nu 78 år gammal, ger ho-
nom en lång matematisk utredning med
uppritade vinklar och rektanglar som
recept för ett framgångsrikt konstnär-
skap. Dessutom förhållningsregler för
Stockholmsvistelsen och skriver:»Acta
din helsa särdeles väl för förcylningar
eller annan farlighet; i förra fallet bör
man med camfert och värme snarast
återställa utdunstningen; brännvin med
salt utwärtes är också ett godt medel.
Särdeles acta dig för alt slags smitta; ty
läkemedlen äro ofta värre än mycket
annat och enligt Dr.Tall äro vår apotek

ej annat än giftbutiker.»Brevet avslutas
»Den man älskar, den agar man, felet är
att det hittills blivit försummat.»

Hill gör i Stockholm stora framsteg
som landskapsmålare men anser efter
några år att han inte har mer att lära, och
skriver hem: »Men vänta blott tills jag
kommer till Paris och får lära mig måla,
så skall jag förtjäna pengar, och det
skall bli mig ett nöje att visa den gamla
skolan här, hur ruttna de avgudar varit
som man fallit ned och tillbedit.»

Oförståelsen, som mött honom re-
dan i hemmet från faderns sida – han ta-
lar mer än en gång om sin olyckliga,

oförstådda barndom – följde honom
även nu i Stockholm. Kanske var han
delvis själv skuld därtill. Han hade en
smula egendomligt manér som stötte en
del, men därtill kom att han var så berg-
fast övertygad om sin absoluta överläg-
senhet i förhållande till förmän och
kamrater, vilket han heller aldrig drog
sig för att förkunna. Han hade svårt att
se förtjänster hos andra och ansåg det
tröstlöst att i Sverige idka landskapsmå-
leri »eftersom föregångare saknades».

Bevekade fadern
Till Paris stod oförändrat hans håg,

men för att beveka fadern föreslog han
först en resa till Düsseldorf eller Ams-
terdam för att sedan kunna vinna Kung-
liga medaljen, med efterföljande rese-
stipendium. Men när Hill en frostig no-
vemberdag 1873 ger sig iväg från Sve-
rige är det Paris som är målet, och vid
hans sida på båtens akterdäck står Ernst
Josephson. Två av den svenska konst-
ens största begåvningar hade sällsamt
nog förts samman på resan mot det land,

där deras tragiska öden skulle fullbor-
das. 

Paris
Hill blev mycket besviken, inte bara

på de franska landskapsmålarna, utan
även på Paris som han menade var vida
sedligare, måttligare och nyktrare än
Lund! Han har svårt att komma igång
med målandet och skyller mycket på att
den svenska utbildningen försenat hans
karriär. Hill vill bara måla »det sanna»,
och i Camille Corot finner han nu en
stor förebild. Även i Paris visar Hill upp
ett hetsigt temperament, uttalar kritik

mot det mesta och
uttrycker den gärna
högt med skrikig
stämma. Han får en
landskapsmålning
antagen till Vårsa-
longen 1875, vilket
upptas med till-
fredsställelse i hem-
met i Lund, varifrån
modern ännu sänder
bidrag till hans för-
sörjning. Tavlan gör
också stort intryck
på kritikerna.

En konstnärsvän
berömmer honom
men säger: »Ert hu-
vud är en underlig
blandning av färg,
spekulationer, pens-
lar och tavlor som
ni sett och som ni
vill göra. Om ni inte
tar er till vara blir ni
galen»! Hill k om-
menterar: »Mina
vänner har utbasu-

nerat att jag är ett snille, vilket jag all-
tid själv varit övertygad om, men jag vet
ej hur det skall sluta om jag gör fiasko
med alla storverk jag tänker göra. Då
skrattar mina avundsmän ut mig där-
hemma.»

Skadade ansiktet
Han får nu ansiktet vanställt genom

en olycka. En natt kom han hem med en
skämtsam liten »grisett» som nöp ho-
nom i knävecket då han skulle stänga
takfönstret. Hill släppte fönstret som
föll över hans huvud och splittrades i
ansiktet. Ena ögat »åkte ner i närheten
av på nässpetsen» och stora skråmor ris-
pades i ansiktet som vanställs av ärr.
Hill konstaterar: » ... jag vill hellre mis-
ta min näsa än mitt snille, ty man ser
mycket ofta vackra näsor men ytterst
sällan stora snillen».

Hill känner alltmer faderns krav att
lyckas. Han skriver hem:»Stackars fa-
der. Jag vet att du tvivlar på mig. Jag
skulle så gärna vilja skänka någon
glädje åt dina gamla dagar.» Men fa-
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Lejon som utandas eld . Färgkritor, Nationalmuseum.
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dern och en syster dör strax därefter,
och 1876 blir Carl Fredrik alltmer de-
primerad, som han målande beskriver i
en dikt:

Min själ var trött, mitt liv en bubbla
förutan innehåll, ett liv som död.
Jag fann ej någon lindring i min

dubbla
tillvaro; kroppen också var i nöd.
Ty maktlös slapphet kropp och själ

förtärde
och av min ungdom frossande sig

närde.

I diktens fortsättning träder de para-
noida inslagen alltmer fram:

Så gick jag i en öken rikt befolkad.
Där bodde hat och misstro, kval och

brist. 
Där ropte mången röst, ej ännu tolkad
uti mitt öra hycklande med list.
.................................
Jag kunde inte undgå smädeljuden
av tusen sinom tusen dårars skrän
..................................
allt stort de släpade i smutsen hän
att trampas utav dem, att fräckt

förhånas
åt lastens ironi till lekboll lånas.

År 1877 får Hill två tavlor refusera-
de vid den stora vårsalongen, vilket han
tolkar som att man bara vill egga en ung
mästare med en motgång. Han blir allt-
mer enstöring, vägrar prata svenska
med sina svenska kolleger. Han förkas-
tar alla de gamla mästarna och studerar
på Louvren nu bara de »primitiva». Mo-
dern och systrarna i Lund vill att han
skall komma hem julen 1877 men han
svarar: »Jag mår som en pärla i guld.
Jag har fått en så stark och god hälsa att
jag tåler vid vad som helst. Snillets
stämpel står på min panna och hjärnan
är så fruktsam på snilleverk. Jag svär-
mar för musikalisk verkan av färger på
samma sätt som Beethoven gjort det i
toner.»

Han har planer på en lång rad märk-
liga variationer på Näckentemat, och
vill till nästa Vårsalong måla 22 verk
som skall göra honom till den bäst och
rikast representerade landskapsmålaren
i världen. 

Luras iväg
För att använda ett modernt uttryck

kan man säga att hans »hjärnstress» nu
är enorm, och katastrofen närmar sig
hastigt. I januari 1878 kallas några vän-
ner till hans bostad eftersom han stört
närboende med besynnerliga nattliga
anfall med högljudda rop och skrik.
Kamraterna inser nu att han är sinnes-
sjuk och ombesörjer transport till ett
»Maison de Santé» under föregivande
att man skall bese några konstverk. Väl

innanför grindarna kastar sig kamrater-
na av vagnen, Hill reser sig upp och ser
med förtvivlad blick på dem, men dör-
rarna smäller igen och vagnen fortsät-
ter. Vännerna står överväldigade av
skuldkänslor gråtande kvar vid grindar-
na.

Hill blir kv ar på sinnessjukhuset i
Paris, men 1883 återkommer han slut-
giltigt till föräldrahemmet i Lund där
han kommer att vårdas i familjens skö-
te fram till sin död 1911. 

Men dessa 28 år är han långtifrån
sysslolös. Han tilldelas dagligen fyra
pappersark, och dem fyller han nu med

de märkligaste teckningar, oftast med
färgkritor. Det är interiörer från hans
psykotiska värld, befolkad av underli-
ga, ofta hotande fantasifigurer, men
också återbilder av en yttre verklighet.
Som förebilder har han illustrerade tid-
ningar, men också bilder ur Jules 
Vernes, Stanleys och Livingstones
böcker från Afrika, vilka fanns i det
hillska hemmet.

Ett flertal av teckningarna har en
oförblommerad sexuell innebörd, varav
många censurerades och användes i
hemmet till att sätta eld i brasan med!
Teckningarna är bilder från Hills inre
värld och har inga som helst ambitioner
att tillfredsställa yttre konstnärliga krav.
Perseverationer och minutiöst fullteck-
nade ark har tidigare ansetts fungera
ångestdämpande för konstnären. Mera
troligt är att dessa fenomen helt enkelt
betingas av brist på andra sysslor och
papper. Eftersom den sjukes inre värld
är helt avgörande för bildernas utform-
ning är det inte egendomligt att dessa
kan bestå av en blandning av bild och

text, snedvridning av perspektiv samt
en dragen linjes kontinuum från en figur
till en annan. 

Efter Hills död har återfunnits mer
än 3500 sådana teckningar, som nu be-
tingar priser över 100000 kronor styck.
Hill inte bara tecknade, han skrev också
åren efter sitt insjuknande ett versma-
nuskript om 248 sidor med titeln »Dik-
ter och författarskap på några språk».
Texterna är fulla av paranoida hänsyft-
ningar och han uttalar sina förbannelser
och hotelser mot sina vedersakare som
förnedrat honom, men de är också fulla
av förvissning om den upprättelse och
berömmelse om sin storhet som han till
slut skall få. Och även däri skulle han få
rätt. Man kan utan vidare säga att Hill
föregick surrealismen och expressio-
nismen långt innan den senare termen
myntades, vilket märkligt nog var sam-
ma år som Hill dog, 1911.

Medan Hill under sin sjukdomstid
levde helt bortglömd och isolerad i
hemmet i Lund har han efter sin död bli-
vit föremål för ett exempellöst intresse.
Ett flertal stora böcker har skrivits om
honom. Eftersom Hill ofta inte gav
sjukdomstidens teckningar några
namn, har dessa blivit föremål för sen-
tida tolkningar, ibland motstridiga. En
lång rad utställningar av hans konst har
hållits i Sverige och utomlands.

Valfrändskaper
Av speciellt intresse är den upp-

märksamhet som Hill erfarit bland
konstnärer inom andra genrer. Denna
fokusering har fått en speciell benäm-
nig: »valfrändskaper». Termen har en
intressant bakgrund: den svenske ke-
misten Torbern Bergman postulerade
1775 att vissa kemiska ämnen hade en
lagbunden »valfrändskap», dvs affinitet
till varandra. Goethe tog termen »val-
frändskap» och gav den som titel till en
bok 1809. Gunnar Ekelöf gjorde sam-
malunda med en bok 1960. 

Speciellt poeter har inkännande
fängslats av Hills livsöde och konst.
Sålunda har Gunnar Ekelöf inte bara
tillskrivit honom dikten »Fossil in-
skrift» utan även skrivit en hel bok om
honom, liksom också Erik Blomberg.
Hjalmar Gullberg syftar bland andra på
Hill i följande rader:

Många blev slopade.
Mörkret skall tätna
kring de förmätna
vilkas förgyllning gick

Andra med tvekan vi gav 
smulor av bröd att bli ätna
Dessa blir ropade
fram ur sin grav.

Gullberg har även skrivit en essä
med titeln »Med blicken stirrande i ti-
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Hill-monumentet »Fossil komposition»
utanför Hills föräldrars fastighet i Lund. I
folkmun benämns fontänen dock vanligtvis
»Den pinkande amöban».
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dens flod», om en
tavla från tiden för
schizofrenins ut-
brott i Paris hösten
1877. Tavlan har
många titlar, bl a
»De sista männi-
skorna». Gullberg
skriver: »utbrottet
av sinnessjukdomen
förvandlade land-
skapsmålaren Hill
till människoskild-
rare: en uttolkare av
inre skeenden och
stämningar». Artur
Lundkvist skriver
om Hills sjukdom:
»Den fick honom att
gå längre än någon
annan. I motsats till
alla sentimentalise-
rande naturframstäl-
lare har han visat att
naturen är och för-
blir otroligt främ-
mande för oss. Den
sanna naturupple-
velsen består inte av
att i naturen
igenkänna det
mänskliga utan att
förmå uppfatta nå-
got av dess omänsk-
lighet. I detta avse-
ende överträffar Hill
de allra flesta andra
konstnärer, och det-
ta gör hans teck-
ningar till ett enhet-
ligt li vsverk av hög
rang och ojämförbar
originalitet.» Erik
Lindegren skrev
dikten »Porträtt-ele-
gi 1877» över tavlan
»Kyrkogården» –
Hills avsked till den
yttre verkligheten.
Även inom musiken
har Hill varit inspi-
ratör. Bengt Emil
Johnson skrev 1970
ett elektroniskt mu-
sikverk, »Jakter», inspirerat av Hills
versmanuskript. Nämnas bör också
skulptören Arne Jones som till sitt Hill-
monument i Lund tog motiv från en
Hill-teckning benämnd »Ormtjusers-
kan».

Hill hade i sitt liv två stora ambitio-
ner: att med sin konst avbilda »det san-
na» och att bli erkänd som ett originellt
snille. I båda avseendena lyckades han,
men tyvärr först efter sin död. I sina
sjukdomsteckningar visar han fram sin
»sanning» som är så fascinerande där-
för att den också kan vara vår sanning,
om vi är öppna för Gunnar Ekelöfs ord: 

En värld är varje människa, befolkad
av blinda varelser i dunkelt uppror
mot jaget konungen som härskar över

dem.
I varje själ är tusen själar fångna,
i varje värld är tusen världar dolda
och dessa blinda dessa undre världar
är verkliga och levande, fast

ofullgångna,
så sant som jag är verklig. 

Anammar vi inte ovanstående, är ris-
ken stor att Hills ord från rubriken till
sina berömmande vänner fortfarande
gäller!
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Kyrkogården. »Mönstergillt monsterklädd står han där läsande sin gravsten ... » skriver Erik
Lindegren i sin dikt »Porträtt-elegi 1877». Hill tar avsked från den yttre verkligheten och ger
sig in i »den oskadliga fantasivärlden». 
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