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❙ ❙ Den norske konstnären Lars Herter-
vig (1830–1902) var en stor begåvning,
som redan i unga år strandade i sinnes-
förvirring och misär. Landsmannen 

Edvard Munch (1863–1944) hade ock-
så ett traumatiskt liv. 

Han skrev själv: »Två
av människans mest
fruktade fiender fick
jag i arv – arvet till
lungsot och sinnes-

sjukdom [från mo-
derns respektive fa-
derns sida]. Sjukdom

och galenskap och
död var de svarta
änglar som stod vid
min vagga.« Han
lyckades dock, till
skillnad från Her-
tervig, att bemäst-
ra sina depressio-
ner; hans men-
tala sammanbrott

kom först i 45-
årsåldern, efter
det att han hade
nått en säker,
om än skandal-

omsusad, position i konstvärlden. Han
betraktades som en anarkistisk och galen
konstnär, men även genialisk. 

I Läkartidningen 11/03 [1] berätta-
des om att galenskap i melankolins
form som förutsättning för konstnärligt
skapande hade postulerats under renäs-
sansen. Denna föreställning nådde sin
kulmen under 1800-talet. Konstnären
uppfattades då som ett romantiskt geni
som balanserade mellan förnuft och
galenskap i ett tillstånd som, om ba-
lansakten lyckades, gjorde honom till
en gudabenådad konstnär. Omvärldens
förväntningar var höga – varje stort
konstverk skulle besitta en gnista van-
sinne. 

För några konstnärer blev kraven alltför
höga: År 1856 skrevs Lars Hertervig in
på Gaustad asyl i Oslo. Han uppgavs lida
av melankoli, en lättfunnen diagnos ef-
tersom patienten var konstnär. Hertervig
kom från en fattig, barnrik familj; han
hade elva syskon. 

Hans konstnärliga begåvning upp-
täcktes av en rik skeppsredare, som be-
kostade hans utbildning och slutligen
sände honom till Düsseldorf, där han
blev den store landskapsmålaren Hans
Gudes främste elev [2]. Här finns alla
ingredienser i den romantiska konst-
närsmyten om upptäckten av ett ungt
geni. 

Men i Düsseldorf hände något som
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»Maleren Lars Hertervig«, utkast 1942 i brons 
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FOTO: J LATHION, NASJONALGALLERIET, OSLO



Läkartidningen  ❙ Nr 18  ❙ 2003  ❙ Volym 100 1645

fick Hertervig att i förtid återvända hem,
sinnesförvirrad. Hans målningar i Düs-
seldorf hade ofta återgett motljus. Som
orsak till sin sjukdom uppgav konstnä-
ren att på grund av att han hade tittat allt-
för länge på landskap i solsken hade sol-
strålarna påverkat hans ögon så till den
grad att det lett till en blodutgjutning
bakom pannbenet. Därifrån kände han
en sprängande smärta. Han skyllde på
en fysiologisk orsak till sin sjukdom för
att inte äventyra sin identitet som konst-
när. 

I början upplevde omgivningen Herter-
vigs förvirrade språk som en form av
konstnärsmelankoli, men när hans till-
stånd förvärrades gick han med på att fri-
villigt lägga in sig på Gaustad. Han ut-
gick ifrån att det var konstnärliga pro-
blem som hade fört honom dit; alltså be-
slöt han sig för att inte måla medan han
var intagen. Detta skulle bidra till att han
säkert skulle bli frisk. Han ordinerades
varmt bad och kall dusch två gånger i

veckan, fem piller till natten och fyra
blodiglar i nacken.

Efter 20 månader på Norges bästa hospi-
tal hade ingen förbättring inträffat. Ef-
tersom den konstnärligt betingade me-
lankolin inte gick att bota blev man
tvungen att ändra både sjukdomsorsak
och diagnos. År 1857 noterades i journa-
len att sjukdomsorsaken var onani (som
vid denna tid ansågs som en pålitlig
sjukdomsorsak) och kärleksaffärer, och
diagnosen ändras till dementia. Det var
känt i Hertervigs kamratkrets att han
verkligen hade uppvaktat sin hyresvärds
dotter i Düsseldorf och blivit avvisad (en
omständighet som gärna utnyttjats i
skönlitterära sammanhang [3, 4]; i syn-
nerhet är den tyste Hertervig tacksam
som avsändare av inre monologer). 

Man hade inte en tanke på att sociala
påfrestningar i världsstaden Düsseldorf
för en bondpojke från Norge, som sakna-
de såväl allmänbildning som språk-
kunskaper, kunde ha framkallat en reak-

tiv psykos. Hertervig skrevs ut från sjuk-
huset som oförbättrat sinnessjuk. Han
fick en dom som i samtidens ögon gjor-
de honom omöjlig som konstnär.

Han fick dra sig fram i barndomsstaden
Stavanger på daglönearbeten som må-
larsven, gårdsarbetare, snickare och
vedhuggare. Ibland hade han lyckan att
få bo hos något av syskonen, men mes-
tadels måste han förlita sig på fattigkas-
san. Han kom att leva i 50 år innan han
dog i magkräfta. Men hela tiden målade
han, i yttersta nöd och fattigdom och helt

När Lars Hertervig 1867 målade 
»Fra Borgøya« (olja på duk 61x69 cm)
levde han i yttersta fattigdom, förskjuten
av den etablerade konstvärlden. 
Han återger här sin födelseö i en pärle-
morskimrande belysning och överjordisk
storhet. Han överbetonar den lodräta
klippväggen och låter det starka ljuset 
förena himmel och vatten, klippan 
och molnen till en drömsyn. 

FO
TO

: J
 LA

TH
IO

N
, N

AS
JO

N
AL

GA
LL

ER
IE

T, 
OS

LO



avskuren från den etablerade konstvärl-
den. Mecenaterna var försvunna. När
han hade inkomster köpte han duk och
oljefärg, vilket skedde vid två tillfällen i
hans liv, år  1858 och vid mitten av
1860-talet, då han gjorde sin vackraste
fjordbild, »Fra Borgøya«. Ingen kunde
tro att den var målad av en »uhelbredelig
sinnssyk«.

De kommande decennierna målade
han akvarell och gouache, eller en
blandning av båda, på vadhelst han kun-
de komma över. När även cigarett- och
omslagspapper tröt använde han tapet-
och träbitar eller egentillverkad papier-
maché. Tidigare forskare har tolkat det-
ta som att Hertervig på grund av sin
sjukdom saknade koncentration och ut-
hållighet till större arbeten [5], men ny-
are forskning gör gällande att den sena
produktionen inte var primärt sjuk-
domspräglad, snarare fattigdomspräg-
lad.   

I ett utkast till ett monument över Herter-
vig i Stavanger har skulptören Stinius
Fredriksen [6] försett honom med dubb-
la attribut: palett i vänster hand för att an-
ge konstnärskap, medan huvudet vilar i
höger hand. Det är den dürerska melan-
koligesten, som i den västerländska kul-
turhistorien blivit en trop, ett bildligt ut-
tryck, för skapande och svårmod. 

I likhet med Hertervig hade Edvard 
Munch en svår uppväxt [7, 8]. Han var
bara 5 år gammal när hans mor dog i blod-
störtning och 14 år när älsklingssystern
Sophie dog i tbc. Till dessa händelser
återkom han ständigt i sitt skapande.
Hans egen hälsa undergrävdes av hans
svåra alkoholmissbruk, vilket kulminera-
de i ett sammanbrott med hallucinationer
och delirium. 

Hösten 1908 blev han inlagd på dr Ja-
cobsons fashionabla nervklinik i Köpen-
hamn, där han ordinerades vila, varma
bad, näringsrik kost och »elektrifiering«
(inte att förväxlas med elchockbehand-
ling). Munch förvandlade sitt sjukrum till
ateljé, arbetade med sitt måleri och admi-
nistrerade nya utställningar. Medan han
var intagen utnämndes han, till sjuksyst-
rarnas stora förtjusning, till riddare av S:t
Olavsorden, och de nordiska nationalmu-
seerna tävlade om att köpa hans verk. När
han efter åtta månader skrevs ut var han
botad. Han levde resten av sitt liv som en
renlevnadsman. Hans konst blev vitalis-
tisk och monumental.

I den tidigare produktionen, i synner-
het den från 1890-talet, avslöjar sig
emellertid melankolins depressiva ut-
tryck både stilmässigt och i titelval. När
Munch sommaren 1891 kom hem från
Paris fann han sin bäste vän Jappe Nils-
sen lidande svartsjukans kval i ett triang-

eldrama mellan vännen, Christian
Krohg och Oda Lasson. Munch målade
nu sin första »Melankoli«, även kallad
»Sjalusi«, föreställande en man försjun-
ken i dystra tankar, sittande vid en strand
med huvudet i handen – den bekanta me-
lankoligesten. Mannens förenklade kon-
turlinje leds vidare utefter stranden tills
den fångas upp av horisontlinjen. 

Målningen anses vara Munchs första
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Ovan och motstående sida
två bilder av melankoli: 

Ovan Edvard Munchs första verk
benämnt »Melankoli« från 1891, även
kallat »Sjalusi« (olja på duk 72x98 cm)
efter ett svartsjukedrama. De stora
enfärgade ytorna och summariska
formerna förenar människan 
och naturen och förstärker den
pessimistiska grundstämningen. 

Motstående sida »Melankoli. Laura« 
(olja på duk 110x126 cm) från 1899 
föreställer den mentalsjuka systern i
Munchs familj, där det enligt honom bara
fanns sjukdom och död. Hon sitter i sin
egen värld, utan kontakt med yttervärl-
den, som skymtar genom fönstret.
Hennes isolering understryks ytterligare
av det dubbla perspektivet. Hennes
gestalt är återgiven i ögonhöjd, medan
golvet och bordsskivan är sedda i ett
uppifrånperspektiv. 
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syntetiska konstverk och därmed förebå-
da hans mest centrala målning »Skriket«
från 1893, där människans skrik av fasa
sammanbinds med naturens. På den
målningen hade någon skrivit: »Kan
bara vara målad av en galning«. Och så
var det. Munch levde vid denna självde-
struktiva tid under stor livsångest. 

År 1899 söker han bot för sina de-
pressioner på ett sanatorium, där han
uppfattar sina medgäster såsom sinnes-
sjuka. Han gör nu en ny, annorlunda
målning, som han också kallar »Melan-
koli«. Han har själv beskrivit sitt tillvä-
gagångssätt sålunda: 

»Jag lät den melankoliska sitta vid det
flammande röda bordet med fönstret i
bakgrunden. Det gällde att få henne stor
och mäktig och monumental i sin svarta
stumma eviga sorg. Precis så satt den
melankoliska kvinna jag såg på ett sin-
nessjukhus – hennes stora svarta ögon
var utan glans, stirrade tomma orörliga
ut i rummet.«

Rummet må vara från sanatoriemiljö,

men kvinnan är Munchs syster Laura, hos-
pitaliserad på Gaustad asyl 1894–1896,
autistisk i sin egen värld. I målningen har
hon ingen kontakt med  yttervärlden, som
skymtar genom fönstret. Hon bryr sig inte
om blommorna som ställts framför henne
på bordet. Hon är knappt närvarande, hon
kastar inte ens skugga. En besynnerligt
mönstrad, blodfärgad bordsyta för tankar-
na till ett snitt genom hjärnan, dit sinnes-
sjukdom lokaliserades. 

Munch införlivade sina båda, sinsemellan
mycket olika, »Melankoli«-målningar i
sin »Livsfris«, en serie bilder som han
tänkte »som en dikt om livet, om kärle-
ken och döden«. Genom att se verken
tillsammans skulle betraktaren ställas
inför existentiella livsfrågor. Dit hörde
enligt Munch det melankoliska syndro-
met – såväl det biologiska (Lauras) som
det psykologiska (Jappes i »Sjalusi«).    

Irja Bergström

docent i konstvetenskap, Göteborg
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