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❙ ❙ Sedan mer än ett halvsekel tillbaka
har åtskilliga konstutställningar ägnats
»psykopatologiskt bildskapande«. En
beaktansvärd iakttagelse är att dessa ex-
poséer med åren återkommer till stän-
digt samma själskranka »klassiker«. Det
alstras tydligen inte längre några konst-
närligt uppseendeväckande »särlings-
verk«. Jag kan se två förklaringar till
detta: dels allt effektivare psykofarma-
ka, dels konstbegreppets historiskt och
konventionellt sett totala öppenhet – till-
räckligt aparta tilltag, som för länge 
sedan renderade tvångsvård, kan idag 
ge både kosing och konstnärligt an-
seende.

Förr, när även högst medvetna pro-
gressiva utmaningar mot stilkonventio-
nerna ofta avfärdades som vansinne (ex-
empelvis impressionisterna vid debuten
1874), tycks en omtänksam omgivning
ha lyckats undanröja varje spår av genu-
ina galningars alster vilka kunde verka
komprometterande inför en eftervärld.
Så såg exempelvis en konstnärsvän till
att flertalet av Hills målningar i pariser-
blått och kadmium från tiden för hans
definitiva sammanbrott i Paris (1878)
förstördes. Ändå är det närmast ett under
att så mycket bevarats av Hills och Jo-
sephsons produktion under grav ohälsa.
Men de levde ju på gränsen till en ny era,
och just bilderna från sjukdomsåren har
förskaffat dem internationellt renommé

i konsthistorien. Som exponenter för
psykisk ohälsa är de konstnärligt enastå-
ende.

Med tanke på det ringa material som
finns kvar av äldre tiders anrop från
mentalpatienter, vill jag här fästa upp-
märksamheten på en långvarigt hospita-
liserad konstnär som levde och plågades
nära nog tre generationer före Hill och
Josephson. Han hette Alexander Malm-
quist, född 1796 i Asks socken i Skåne.
År 1815 skrevs han in som student vid
Lunds universitet. I slutet av året åter-
finns han som elev vid Konstakademien
i Stockholm.

En akademikamrat skriver om vän-
nen att han »var hemmastadd såväl i de
döda som levande språken och hade å
kunskapens vägnar fått en underbygg-
nad överträffande de flesta samtida
svenska unga konstnärer«. De knapp-
händiga uppgifter som går att vaska
fram låter ana en osedvanligt lovande
inledning på en konstnärskarriär. Han
deltog med framgång på akademins ut-
ställningar (1818, 1819 och 1820) med
förelagda ämnen ur romersk myt och
historia. Han ägnade sig även åt fornnor-
diska motiv och medverkade vid Götis-
ka förbundets tre utställningar under
åren 1818–1821. Vid förbundets andra
exposition vann han ett av de högsta pri-
sen, 20 dukater, för en målning förestäl-

lande »Brage och Idun«. Framgången
uppmärksammades i Inrikes Tidningar,
och han fick till och med sälja tavlan. På
göternas tredje utställning vann han 15
dukater för »Hervor på Samsö«.

Men så, 1822, avbröt han plötsligt sina
studier och begav sig utomlands med en
kamrat. Båda såg sig föranlåtna att und-
fly konsekvenserna av sina amorösa
äventyr. Det samvetslösa företaget möj-
liggjordes tack vare ett blygsamt arv ef-
ter fadern, vilket nu räddade – eller kan-
ske stjälpte – Malmquist. De reste som
gentlemen till Hamburg. Där tog peng-
arna slut, varpå de måste fortsätta färden
till fots. Efter några månaders vistelse i
Paris vandrade de vidare till Florens och
hamnade slutligen i Rom.

Utfattig, besviken och förbannad an-
trädde Malmquist ensam i slutet av år
1824 den långa färden hemåt till fots. År
1826 återfinner vi honom hemma i Ask,
enligt en kamrat »i mindre goda omstän-
digheter och utan att sysselsätta sig med
något«. På inrådan av några konstnärs-
vänner förpassade han sig på hösten till
Lund, där han genom förvånansvärd
produktivitet som porträttmålare och le-
verantör av altartavlor till flera kyrkor i
Skåne lyckades förtjäna tillräckligt
mycket för att ånyo kunna ta sig till Pa-
ris, dit han anlände nyåret 1830. Avsik-
ten var att studera den litografiska tekni-
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Alexander Malmquist – ett konstnärsöde

Lovande karriär stäcktes 
av misär och sjukdom

När Malmquist målade sitt självporträtt
(miniatyr, Nationalmuseum) stod han i
begrepp att återigen bege sig till Paris, 
där han hoppades på ett internationellt
genombrott. Signaturen »Comte de A F
Malmskog« är ett senare tillägg av konst-
nären, när sjukdomen fått sitt grepp. 
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Han hade genom förvånansvärd 
produktivitet som porträttmålare och

leverantör av altartavlor till flera 
kyrkor i Skåne – t h »Kristus i

Getsemane« (1828) i Starby kyrka –
lyckats förtjäna tillräckligt mycket 
för att ånyo kunna ta sig till Paris. 
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ken. Stentrycket ansågs bland yngre
konstnärer som en teknik med stora möj-
ligheter – knappast artistiskt, snarare
med hänsyn till försörjningen; 1830-ta-
let innebar ju genombrottet för den illu-
strerade pressen och för populära
planschverk i massupplaga. Till en bör-
jan tycks han ha fått en och annan por-
trättbeställning, och av brev att döma ar-
betade han på åtminstone tre altartavlor.
Han levererade en altarmålning till Tof-
ta kyrka, men den långa väntan på betal-
ning ökade hans bekymmer.

Han kunde ha fått många kopierings-
uppdrag, vilket under hela 1800-talet
kunde vara en dräglig födkrok för fattiga
konstnärer. Efter att först ha ansett det
under sin värdighet att tjäna som simpel
kopist, tvingades han till sist att formli-
gen bönfalla om sådana jobb. Ett antal

kopior han utfört åt några engelsmän lär
ha vunnit stort bifall, men när hans ori-
ginalarbeten inte alls uppmärksamma-
des »föll han i grubbleri«.

Redan sommaren 1833 hade han fö-
resatt sig att återvända hem, men misä-
ren medgav inte denna reträtt. Han talar
i brev om sjukdom och lidande, inte
minst plågades han av ensamheten. På
väg mot katastrofen blir hans viggarbrev
alltmer desperata. Från att ha gällt medel
att fullfölja sina konstnärliga projekt, rör
det sig till slut bara om att få pengar till
hemresan.

År 1835 ber han att få låna 500 riksdaler
av biskopen i Lund. Brevet är underteck-
nat »greve Malmskog, född Wachtmeis-
ter«. Detta år intogs han 39 år gammal en
kortare tid på hospital (sannolikt Cha-

rentonsjukhuset utanför Paris). Vi kän-
ner till denna internering genom en sena-
re sjukjournal från Malmö hospital
(Landsarkivet, Lund), där det står: 

»Inom sig själv alltid tyst och sluten
och med alltför höga tankar om sin egen
skicklighet, inföll han under en senare
sejour i Paris i en sinnessjukdom därun-
der han varit vårdad en tid på hospital där
man lärer kommit underfund med att han
regerades av ett ända till galenskap grän-
sande högmod, men i övrigt var oskad-
lig; vadan han blev utsläppt.«

Ett år senare återförpassades Malm-
quist till hemlandet genom svenske mi-
nisterns försorg, dock inte utan kompli-
kationer eftersom han utraderat sitt rätta
namn i passet och ersatt det med »Greve
A Malmskog«. Väl hemma i Ask igen
togs han om hand av en bror. Utan yttre
sjukdomstecken framhärdade han sina
dagar till sängs i total overksamhet. Men
efter att ha hotat en svåger, som förarg-
ligt nog råkade vara länsman, till livet
för att denne vägrade titulera honom
»greve«, intogs han i april 1837 på Mal-

När hans originalarbeten inte alls upp-
märksammades »föll han i grubbleri«.
Mentalsjukdomen slog sina klor i
honom. Det finns ett par hundra teck-
ningar i tusch och blyerts bevarade från
åren på hospital. Malmquist tecknade på
allt han kom över: större ark av närmast
A3-format, små papperslappar eller tom-
ma ytor i böcker och notblad, och han
utnyttjade alltid båda sidorna. Artistiska
interner hade ju ringa tillgång till materi-
el, och denna brist kan i Malmquists (och
många andras) fall delvis förklara det till
synes kaotiska överflödet av grafiska no-
tationer. Det mest iögonfallande motivet
är alla de hemska ansiktena, grimaseran-
de och med stirrande ögon.



mö hospital. Där tillbringade han de
återstående åren sängliggande intill sin
död i oktober 1854.

Från hospitalets sida beskrevs han som
»våldsam då man vill störa honom i hans
ständigt liggande tillstånd eller förmå
honom att ombyta linne . . . Han är stark
och stolt samt låter endast tala vid sig då
han benämnes som greve.«

Ett annat dokument belyser situatio-
nen från den utsattes sida:

»Då jag, sedan min ankomst till lasa-
rettet på ett nedrigt sätt blivit misshand-
lad, släpad och kastats i badkar fyra sär-
skilda gånger av lasarettets Lundström
samt tvenne tjänare, dessutom blodigt
sårad och slagen av tvenne av tjänarna,
varigenom jag erhållit flera blånader,
samt vid flera tillfällen förolämpad på
nedrigaste sätt, får jag ödmjukast anhål-
la att ett sådant ofog bliver inför domsto-
len anfört och lagligen bestraffat.«

Skrivelsen, daterad i juni 1841, finns
bevarad som koncept. Den saknar adres-
sat och det är högst tvivelaktigt om den
någonsin nådde ett öra villigt att lyssna.
Klagomålen var säkert fullt berättigade,
skrivelsen är redigt formulerad. Det
enda förryckta är signaturen »greve
Malmskog«.

Vid samma tid skriver han från sjuk-
bädden några stipendieansökningar till
Karl XIV Johan. Han ger vännen och li-
tografen Körner i uppdrag att gravera
hans vapen och ber honom att vidarebe-
fordra en vädjan till kungen att styrka
hans adelskap. Därefter undandrar sig
hans skuggtillvaro vår vidare insyn.

Det finns ett par hundra teckningar i tusch
och blyerts bevarade från åren på hospi-
talet. Malmquist tecknade på allt han
kom över: större ark av närmast A3-for-
mat, små papperslappar eller tomma
ytor i böcker och notblad, och han ut-
nyttjade alltid båda sidorna. Artistiska
interner hade ju ringa tillgång till mate-
riel (det har inte bara varit den fångne
och galne Erik XIV som måst tillgripa
sot, blött med spott eller surt vin för att
rita), och denna brist kan i Malmquists
(och många andras) fall delvis förklara
det till synes kaotiska överflödet av gra-
fiska notationer.

Men trots detta kan man undra över
frånvaron av någorlunda sammanhäng-
ande kompositionsutkast. Han fyller
sida upp och sida ner, tycks ständigt bör-
ja om från början med nya infall som om
han inte riktigt är herre över vad han gör,
distraherat och utan helhetsgrepp. Det är
ofta flyhänta skisser av klassicistiska fi-
gurmotiv i uttrycksfulla poser, upprepa-
de som en väl inövad läxa. Hans herois-
ka bildretorik är som fragmentariska
ekon från ungdomens akademiska antik-

studier och ambitionerna att göra karriär
inom det då prestigefyllda »historiemå-
leriet«.

Men det mest iögonfallande motivet är
alla de hemska ansiktena, grimaserande
och med stirrande ögon, som verkar
tecknade under stark affekt. Den person-
liga tragedin ger sig mer oförblommerat
till känna i de kringspridda textfragmen-
ten på svenska och franska, vilka bitvis
är oläsliga. Ofta tvinnas orden till rimflä-
tor och nonsensramsor. Vissa återkom-
mande nyckelord yppar hans lidande:
vansinnig, svagsint, galenskap, sinnes-
svag, ursinnig, fantast och svärmare,
förtvivlan och ångest, oh lycksaliga frid
på jorden när ska du återkomma ...

Skriftliga vittnesbörd, liksom bevarat
bildmaterial, låter oss ana att Malmquist
inte var fullt så nära de psykiska bråd-
djupen som Josephson och Hill. De gra-
fiska markeringar han efterlämnat är
trots allt mer kontrollerade, eller annor-
lunda uttryckt, mer fjättrade i en insko-
lad standard.

Läkaren och psykoanalytikern Gösta
Harding menar i en kommentar till en
fylligare presentation av Malmquist [1]
att kända symtom snarare tydde på para-
noia än på schizofreni. Den dåtida dia-
gnosen torde ha varit »ecnoia«, en term
från grekisk–romersk antik som togs i
bruk under 1800-talet som diagnostisk
modifiering av paranoia, »förryckthet«,
för att betona storhetsidéerna, »délire de
grandeur« i kombination med »délire de
persécution«. Den tycks på den tiden
inte så sällan ha tillämpats på patienter
med stora kreativa aspirationer inom
konst och vetenskap.

Gunnar Berefelt

professor i konstvetenskap,
Stockholm
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