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Nils Forsberg, som målade monu-
mentalverket »En hjältes död»,

kände fältsjukhusets miljö inifrån. När
fransk-tyska kriget
utbröt 1870 anmälde
han sig som frivillig
sjukvårdssoldat. Han
hade då på allvar
kommit igång med
sitt måleri i Paris,

men kände sig stå i skuld till sitt nya
hemland och ville dela dess öden. 

Senare skrev Hugues le Rouxi Paris-
tidningen Le Temps:

»Det var då man fick se honom vid
förpostambulanserna, där han förvåna-
de sina kamrater med sitt mod, sin her-
kuliska styrka och sin mildhet mot de
sjuka.» 

Nils Forsberg fick på nära håll upp-
leva skräckdagarna i belägringens och
kommunens Paris, slagfältens och sjuk-

salarnas ohyggliga skådespel av lidan-
de och död. Han har själv skildrat den ti-
den i boken »Mitt liv», som utkom
1929:

»Jag delade min fritid mellan palet-
ten och sängen. Då jag såg mig i tillfäl-
le därtill, satte jag mig mellan sjukbäd-
darna och målade. Allt vad jag såg, sök-
te jag ge gestalt och färg.»

Tillkomsten av »En hjältes död»tog
sin början redan under vakan vid fält-
lasaretten.

På tavlan ses en kyrka inredd till
sjuksal. En soldat ligger utsträckt på en
bädd. Hederslegionens kors ligger på
kappan, som snart skall tjäna som svep-
ning. Med uniformsmössan i hand står
generalen vid huvudgärden, på den
andra sidan prästen med nattvarden i sin
hand. En kvinna i sorgdräkt ligger vid
sängens fotände. Den döendes huvud
faller ned så tungt att hans läppar inte

Nils Forsberg, 

sjukvårdssoldat i fransk-tyska kriget, 

målade lidandet och döden

Arbetet med den stora målningen
»En hjältes död» blev ett sätt för Nils
Forsberg att bearbeta de krigets fasor
han sett på nära håll. 

Verket finns på Nationalmuseum 
i Stockholm.
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når nattvardsbrödet som prästen räcker
fram.

Mannen som stöder den döende är
Nils Forsberg själv. Längre in i sjuksa-
len har han avbildat en man, vars liv inte
stod att rädda efter en amputation. Fors-
berg skötte honom till slutet och ville
genom tavlan ge honom ett bestående
äreminne.

Forsberg, född 1842 i ett fattigt hem i
Kätteryd, Riseberga socken, fick möj-
lighet att studera måleri i Paris tack vare
ett stipendium från Göteborgs stad. I
Frankrike blev han sedan kvar i mer än
tre decennier. »En hjältes död» blev
krönet på hans konstnärliga bana, och
berömmelsen nådde även hemlandet,
då tavlan tilldelades franska statens
första klassens medalj vid Parissalong-
en 1888.

Tidningarna öste beröm över Fors-
berg. Le Spectateur skrev:

»Detta är en av de mest tilltalade du-
karna för detta år. Konstnären, inspire-
rad av vårt sorgeårs olyckor, har återgi-
vit sitt ämne på ett i högsta grad gripan-
de sätt. Koloriten är glänsande och
kompositionen över allt beröm.»

Bakom denna målning, liksom
bakom större delen av Forsbergs konst-
närliga verksamhet, låg hågkomsterna
från de blodiga krigsåren:

»Krig är en skamfläck. Det är män-
niskans största synd, och var och en som
hetsar folken mot varandra är en männi-
skodråpare. Den som varit i krigets hel-
vete glömmer det aldrig. Tankarna där-
på vilja ej lämna en ifred. Minnena låta
sig ej skjutas i bakgrunden. Ständigt och
jämt rycka de fram och pocka på plats»,
skrev han än på sin ålderdom.

Nils Forsberg avled 1934. En min-
nesstod över honom är rest i Riseberga.

Kristina Räf
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Nils Forsberg i sin ateljé i Paris med »En hjältes död» på staffliet. Det är tidningen »Hemvännen» som skickat ut 
sin tecknare Axel Sjöberg:

»Det är icke någon lyx som utmärker platsen, der »En hjeltes död» utarbetats och der vid vår tecknares besök en ny upplaga 
av den berömda tafvlan stod i det närmaste färdig på staffliet. Enkelhet och flärdlöshet känneteckna ateliern liksom konstnären 
och vittna bl a om, att den är en arbetets, icke en njutningens och nöjets palats. En kolossal duk, betydligt större än den som 
framstälde hjeltens död, står redan spänd i atelierns bakgrund och väntar att med det snaraste komma under behandling. 
Den är afsedd för en väldig tafla från Lützen och den dag Gustaf Adolf stupade der.»

Bilden publicerades i »Hemvännens» julnummer 1889.


