
KVICKSILVERFORGIFTNING

Blev Sigrid Hjerten kvicksilverforgiftad?

for hon till Paris och studerade maleri
pa Academic Matisse, da'r hon ansags
vara en speciell begavning. Sin man
Isaac Grunewald hade hon redan traffat
och sonen Ivan foddes 1911.

Som barn var Sigrid ofta sjuk i ovre
luftvagsinfektioner. Hon fick aven dif-
teri och en horselnedsattning i 10-ars-
aldern. Sigrid led aven av reumatisk
va'rk, ryggont, underlivssmartor och
blodningar. Dessutom varbildningar
i lander, som opererades bort. Av nya
plomber blev hon sjukare. Hon kunde
ibland inte ga.

Hennes ha'lsoproblem fortsatte i

Hur kom det sig att Hera kanda konstnarer fick diag-
nosen schizofreni vid forra sekelskiftet och i borjan av
1900-talet?

Tva av dem var modernisten Sigrid Hjerten och gote-
borgskoloristen Inge Schioler som bada lick diagnosen i
borjan av 1930-talet.

Just nu och fram till den 26 augusti pagar en utstallning
om Sigrid Hjerten pa Waldemarsuddde i Stockholm.
I brev och sjukjournaler finns konst-
narernas egna beskrivningar av hal-
soproblemen som foregick "samman-
brotten" och decenniers vistelser pa
sjukhem. Nar jag laser dem slas jag
av att deras symtom ar fullt samstam-
miga med de fysiska och psykiska
skador som amalgam, giftiga fa'rger
och losningsmedel kan ge. Jag har
sjalv svara skador av kvicksilver och
losningsmedel och ka'nner igen mig i
beskrivningarna, men vid denna tid
fanns inga kunskaper om detta.

Schizofreni behandladesenklast pa
sinnessjukhus, ti l l exempel pa Beck-
omberga, som stod nybyggt 1932 med
plats for 1600 patienter. Behandlingen
bestod av en ma'ngd mediciner som
formodligen okade kaoset i hjarnan och
kroppen. Dartill forekom inlasning,
balteslaggning och lobotomi, som ett
sista forsok till bot.

Mycket kvicksilverlackage
Sigrid Hjerten och Inge Schioler fick
nya plomber som avgav mycket kvick-
silver. Tidsmassigt stammer det med
de efterkommande psykiska symto-
men som bada anger. Kombinationen
av giftiga malarfarger (innehallande
kvicksilver, kadmium med mera) och
losningsmedel kan orsaka kroniska
skador pa centrala nervsystemet. Till
det kommer Sigrids rotinfektioner,
eventuella naringsbrister hos bada och
genetiska faktorer, som jag tror blev
upptakten till sjukdomsutvecklingen.
Kanskefortjanadede inteepitetet "oro-
liga konstnarssjalar"?

Sigrid Hjerten foddes i Sundsvall
1885. Modern hadeTBC och avled nar
Sigrid var tva och ett halvt ar. Fadern
gifte senare om sig. Tidigt visade hon
konstnarliga anlag och utbildade sig
inomtextilkonsten i Stockholm. 1910

vuxen alder och hon var periodvis sang-
liggande. Det blev manga lakarbesok
men lakarna var radvilla. Mediciner
hjalpte inte och bes va'ren ansags darfor
vara hysteriska.
Forgiftad och olycklig
Sigrid sjalv beskriver det "som en
forlamad, infekterad doende nerv fran
na'san till nervcentrum i korsryggen
ner till fotterna". Ibland upplever hon
kroppsliga sensationer som strommar,
elektriska stotar och attacker av kold
och va'rme. Hon tycker sig inte heller
tala lukten fran malarfargen. Sigrid
tror att nagot inom henne ar forgiftat,
att hon far restaurangmat med arsenik
i och ka'nner sig mycket olycklig.

Sigrids ha'lsotillstand forsamras da
hon ar i Paris 1932. Hon tvingas flyga
hem och blir inlagd pa psykiatrisk
klinik. 1933 mar hon ba'ttre och reser
bland annat till Italien for att mala. Far
aterfall och reser hem, och blir denna
gang intagen pa Beckomberga sjuk-
hem,dar hon fardiagnosen schizofreni.

"Atelje interior" fran 1916. En av tolkningar dr att tavlan forestaller ndgra av de roller Sigrid
Hjerten fantiserade om att ha. I forgninden ses den mondana divan Sigrid Hjerten med dandyn
Daniel bakom henne. I bakgn/nden ses hon som nar hon inte madde bra, inklamd mellan sin
man Isaac Grunewald, till hoger, och konstniiren Einar Jolin till viinster.
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Fantasier eller inte
Sigridsegensymtombeskrivningkallar
professor Karin Johannisson for "lan-
sering av fantasifulla sjukdomsfor-
klaringar" i sin essabok "Den sarade
divan". Dar gor Karin Johannisson i
sin tur egna fantasifulla bedomningar
av Sigrids karaktar, personlighet och
sjukdomsutveckling,forvilkadettycks
saknas sakra belagg.

Nagraexempel urboken: "Sjukdom
som flykt - undanflykt", "Jakten pa
bekraftelse tor att kanalisera smarta,
vrede och trauma" samt "Hon har tagit
pa sig offerrollen".

Pressas ge upp
Sitt konstnarliga kritikerrosade genom-
brott far Sigrid 1936 genom sina forsta
separatutstallningar pa Konstakade-
min. Men i del tillstand hon befinner
sig pressas hon ge upp. Maktlos, miss-
forstadd och drogad av mediciner, blir
hon kanslomassigtavtrubbad. Efter en
felaktigtutfordlobotomiavlider Sigrid
1948. Dessforinnan hade hon medici-
nerats med bland annat strykninsulfat,
kokain, belladonna, kloral, veronal,
och trional.

Goteborgskoloristerna
IngeSchiolerfoddesiStromstad 1908.
Foraldrarna skiljs nar Inge ar 15 ar.
Hans talang for teckning och akvarell-
maleri ser lovande ut redan i 10-ars-
aldern. Efter realskolan far han ga pa
Valands malarskola i Goteborg. Dar
traffar han nagra av de andra blivande
Goteborgskoloristerna; Ivan Ivarsson,
Ake Goransson och Ragnar Sandberg.

Inge ar ovanligt snabb att lara sig
oljemalningstekniken,sensationelltf6r
en 18-aring. Hans uttryck ar expres-
sionistiskt, han malar med darrande
nervositet. I umgange med kamraterna
ar han tillbakadragen och spand och
pratar ofta sammanbitet.

Lever pa svaltgransen
Han aker pa studieresa til l Paris och
vidare till Spanien. Inge lever under
knappa forhallanden, ekonomiskt be-
roende av en slakting som ar hans
mecenat under nagra ar. Nar han ar
ater i Stromstad malar han skargard
och landskap. Flyttar t i l l Stockholm,
bor vid Urvadersgrand och umgas med
andra malare och kanda f orfattare. Han
lever oftast pa svaltgransen.

1932 besoker han en tandlakare och
far fern nya plomber som betalas med

entavla.Ungefarettarsenarevisarlnge
tecken pa psykisk ohalsa men diagno-
sen ar oklar. Vid besok i hemstaden far
han vredesutbrott och forstor tavlor.
Dessforinnan har han haft influensa
och svar huvudvark. Han kan plots-
ligt tycka att del ar fruktansvart hett i
rummet och har luktfornimmelser som
ingen annan upplever.

Inge tror ocksa att han utstoter odo-
rer och att folk darfor undviker honom.
Hansagerattfargernainnehallergifter
och att han darfor inte kan mala. Inge
vill bli lantarbetare i stallet och ligger
mest i sangen. Han orkar inte prata, ar
sparrad och autistisk.

Tanker pa doden
1933 skrivshan inpaS:t Jorgenssjuk-
hem i Goteborg. Dar sa'ger han bland
annat; "Jag arvarkenlevande eller dod.
Helaminkroppsnyalstringsformagaar
borta - hjartat star still - jag glommer
attandasibland-detsexuellaarejsom
del ska. All min konst har kommit till
i nikotinrus och det jag malat maste
ha en skadlig inverkan pa alia friska
manniskor. Jag kan inte harda ut med
all vidrighet - jag forsoker halla min

Annons

tanke ren och klar. Jag har velat do
men det ar som jag vantar pa nagot
annat innan dess. Kanske det a'r odem
i hjarnan".

Under Inges tid pa sjukhuset, som
varade i 27 ar, var han omsomt apatisk
omsomt orolig. Han malar inte forran
efter nio ars inlaggning, da med krita
pa toalettpapper. Forst nar han far
psykofarmakan Nozinan, forbattras
han och 1962 far han la'mna sjukhuset.
Han bor pa Sydkoster, malar och fiskar.
Traffarenkvinnaochforlovarsig.Han
avlider i en hjartinfarkt 1971.

Hade dessa konstnarer levat idag
och kunnat ta del av Tf:s kunskap,
hade de kanske sluppit mycket av sitt
lidande.

Ann-Marie Paag i Norberg
(tel: 0223-210 51)

Litteraturkallor:
GorelCavalli-Bjorkman.Kvinnaiavantgardet
2017
Anders Wahlgren. Sigrid och Isaac 2007
Karin Johannisson, Den sarade divan 2015
Per I Gedin, Isaac Grunewald 2015
Nils Ryndel, Inge Schioler 1972
Stromstadsbygden II. Inge Schiolers brev 2001

Stralningskydd och hjalpmedel

Sangbaldakin med
skydd mot mobil-
stralning, WiFi och
Dect m.m. Hyrkop
0-2 manader for
att prova pa.

•

ESI24
enklaste EMF
mataren.
Ett tryck
pa en knapp
och se allt.

Elsanerad
belysning

Glodlampor
normal
klot, kron
E14och E27

www.RTK.se
Klader med EMF skydd

Ring for gratis katalog 08-510 25 510

TF-BLADETNR 2/2018 21


