
❙ ❙ Den romantiske poeten Heinrich Hei-
ne dog 59 år gammal i en sjukdom som
progredierade under mer än 20 år och
som varken dåtidens eller efterföljande
läkare kunnat bringa klarhet i.

Heine, född 1797 i Düsseldorf, visa-
de tidigt stor stilistisk talang, men han
var ett nervöst barn, mycket bullerkäns-
lig och klagade ofta över huvudvärk. 

Hans planer på  en karriär som akade-
miker eller advokat lyckades ald-
rig. I stället publicerade han
en rad reseberättelser och
1827 »Buch der Lieder«
med romantiska, ibland
olyckliga kärlekspo-
em, ofta med en sati-
risk slutrad, bl a »Lo-
relei«, som blev en
stor framgång.

Heine vantrivdes
i censurens trånga
andliga klimat i
Tyskland och hälsade
med förtjusning julire-
volutionen i Frankrike
1830. År 1831 flyttade
han till Paris, där han stan-
nade till sin död.

Under sina studentår hade Heine »ner-
vös« huvudvärk, även riktiga migränan-
fall, då han bl a hade svårt att hitta ord. I
brev klagar han över sin dåliga hälsa och
sina depressioner. Bäst mådde han under
vistelse vid kurorter vid Nordsjökusten
och på ön Noreney, där han skrev sina
berömda Nordsjödikter. Han konsulte-
rade både sin läkare dr Groby och sin
bror Maximilian, som var läkare, men ti-
dens standardterapi med blodiglar, hank
och åderlåtning gav ingen lindring. 

År 1832 drabbades Heine av förlam-
ning av två fingrar på vänster hand, en
förlamning som senare spred sig upp till
armbågen.

Sedan ungdomen var han höggradigt
närsynt men vägrade länge att bära glas-
ögon, »det ser så affekterat ut«, men gav
på äldre dagar med sig. År 1837 utveck-
lade han en ackommodationspares och
mydriasis på höger öga, kunde tidvis
varken läsa eller skriva. Den kände
ögonläkaren dr Sichel behandlade ho-
nom med ögonvila, åderlåtning och diet.
Patienten tycks tidvis ha blivit bättre
men fick upprepade recidiv av ögonbe-

svär och var rädd för att bli helt blind.
Olika diagnoser har diskuterats, bl a of-
talmoplegisk migrän och syfilis, dock
utan övertygande bevisning.

Upprepade perioder av luftvägsinfektio-
ner, influensa samt magbesvär avlöste
varandra. År 1836 fick Heine gulsot med
diarré och kräkningar, tio år senare bör-
jade han märka en pares i ben och fötter,

som så småningom gjorde honom
praktiskt taget permanent

sängbunden; han skriver nu
om sin »madrassgrav«.

Han fick också svå-
righeter att tala, tugga

och svälja. Han plåga-
des nu av svåra, smärt-

samma kramper och ordi-
nerades morfin,  som han

tycks ha fått tillfört medelst
brännjärnsanlagda sår i nacken

och ryggslutet. Per os åt han jodkalium.
Hans bästa öga, det högra, hade drabbats
av ptos, och han måste hålla upp ögon-
locket med ena handen för att kunna läsa
eller skriva. 

Under sömnlösa, krampplågade nät-
ter skrev han dikter och tröstades av en
gammal sjukvakterska som satt vid hans
säng. Han vårdades också av sin hustru,
Crescence Mirat. Heine kallade henne
Mathilde och skrev många dikter till
henne.

Han måste ständigt ligga på rygg och
greps av »förfärliga smärtor« när han
försökte böja sig framåt. Muskelatrofi
och kontrakturer tillstötte.

Hans sista år förgylldes av en beund-
rarinna. Hon var intellektuell och konst-
närlig. Heine blev förälskad i den unga
kvinnan, som han kallade »La Mouche«,
flugan.

Muskelatrofin och svårigheten att äta
och dricka ledde till extrem avmagring.
När Heine lyftes från sängen var det som
att lyfta en tioårig gosse. Efter tre dagars
kräkningar, möjligen utlösta av de stora
morfindoserna, avled han stilla 1856. I

sitt testamente hade han förbjudit ob-
duktion. Enligt hans egen önskan be-
gravdes han utan präst eller rabbin på
Père Lachaise-kyrkogården följd av ett
hundratal vänner, bland dem Alexandre
Dumas och Théophile Gautier.

Vilken sjukdom kan det ha varit som pro-
gredierade under mer än 20 års tid, med
början i handpares och ögonmuskelför-
lamning och som sedan angrep benen
och slutligen svalgmusklerna, till en bör-
jan utan smärtor men med spastiska
kramper? Neurologin som specialitet var
då i sin linda. Aran och Duchenne be-
skrev 1847–1850 den spinala progressi-
va muskelatrofin, som Charcot 1869 gav
namnet amyotrofisk lateralskleros.

Tabes dorsalis beskrevs av Romberg
1851 och Duchenne 1858, dess relation
till syfilis misstänktes och bekräftades,
när Schaudinn upptäckte spiroketen
1905 och Wassermann sin reaktion
1906. Heine klagade också över att »ing-
en av mina läkare vet vad jag lider av«. 

Alphonse Daudet, som beskrivit sina
svåra tabesplågor i boken »La doulou«
(1895), tyckte att hans egen sjukdom
nära påminde om Heines. 

Berlinläkaren S Rahmer, som gått
igenom alla brev där Heine beskriver sin
sjukdom, stannar för diagnosen progres-
siv spinal muskelatrofi. Den kan passa
med de motoriska pareserna, kanske
även med okulomotoriska och bulbära
symtom, men även om muskelsmärtor
kan förekomma går det knappast ihop
med de svåra morfinkrävande smärtor
som plågade Heine under hans sista åtta
år. Detsamma gäller multipel skleros och
syringomyeli. Tabes kan väl förklara
smärtorna, men den typiska ataxin sak-
nades, och den långvariga paralysen av
nedre extremiteterna stämmer inte heller.

Diagnosen förblir kanske oklar, men man
måste beundra denne man, som säng-
bunden med pareser, matleda och svåra
smärtor ändå skapade odödlig poesi och
slutligen, döende, författade flera mäs-
terverk, bl a »Für die Mouche«, tillägnad
beundrarinnan »Flugan«. 

Nils Brage Nordlander

med dr, Uppsala 
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Heinrich Heine, plågad poet:

»Ingen av mina läkare 
vet vad jag lider av«

Trots svåra smärtor
under en lång
sjukdomsperiod
skapade Heinrich
Heine odödlig poesi.


