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For kunstneren David Sandum ble det å male en nødvendig terapi 
i gjennom tung depresjon og angst. Da han så bildet «Nattevan-

dreren», forsto han at det han selv følte, hadde Edvard Munch 
klart å male. – Det ble som gjensidig terapi.

 
AV HEIDI ELJARBØ

– Jeg kan ikke jobbe her hvis det er totalt 
kaos, sier David Sandum og ser seg rundt  
i atelieret. – Jeg må ha litt orden i hvert fall. 
Det trenger ikke være perfekt, men det kan 
ikke være kaos.

Det er ikke mye rot. Malerier og plakater 
pryder veggene, en skrivepult med kunst-
materiell, en bokhylle med bøker om norske  
og utenlandske malere.

Sandum sitter i en kom-
fortabel stol i studioet han 
har hatt i 10 år på den gamle 
pikeskolen fra 1889. Her er 
det høyt under taket, gamle 
murvegger og store, tunge 
dører – som i en setting fra 
Munchs egen glanstid som 
kunstner. Han drar hånden 
gjennom luggen og tilbyr 
sitronte.

Mange bruker kunst som terapi og andre 
maler bare på gode dager. For Sandum var 
kunsten nødvendig for å overleve. – Depre-
sjonen i seg selv er et kaos, forteller han. – 
Akkurat som når man blir syk, så prøver man 
å lese og forstå. Man snakker med psykologer. 
Man prøver å finne ut hva dette egentlig er,  
å forstå angsten i seg selv. I begynnelsen var 
det så forvirrende. Hvorfor har jeg bryst-

smerter? Vil jeg dø av hjerteinfarkt, eller  
er det bare noe jeg innbiller meg? Og så er 
det noen som prøver å forklare hva alt betyr. 

GJENSIDIGHET
I begynnelsen følte Sandum seg utbrent  
og sliten. Han prøvde å sette seg inn i situa-
sjonen, men opplevde at psykologi i seg selv 

er et motsigende felt. Han var innom Freud, 
psykoterapi og kognitiv psykologi. 

Til tross for tidligere studier i kunsthisto-
rie, ble møtet med ekspresjonismen annerle-
des, nå som han var syk.

– Da jeg så på et bilde av Munch, var 
det som om det jeg følte hadde han klart  
å male. Det føltes som en gjensidig empati. 
Andre har opplevd det samme som meg. 

Jeg forsto hva jeg selv gikk gjennom ut fra 
kunsten, spesielt Edvard Munch og Vincent 
van Gogh.

Sandum viser frem en kunstbok og for-
teller om sitt første møte med Munchs olje-
maleri, «Nattevandreren». Søvnløse netter 
har også Sandum opplevd. Mange ganger. 
Familien sover og han isolerer seg – røm-

mer på en måte – bort fra stress 
og mas. Fanget i sin egen verden. 
Fanget i sin egen depresjon. Han 
tenker og maler.

– Det er en håpløshet i Munchs 
bilde om nattevandreren. Han 
står der midt på natten, alene  
i sitt rom. Og så kikker han frem 
og liksom ser på deg. Dette opp-
levde jeg mange netter. Det er noe 
vondt i det, men allikevel er det 
en måte å overleve på og klare  

å fungere. På den måten kan kunst virkelig 
gi deg empati.

Sandum er vant til å snakke om sin depre-
sjon. Det gjør ikke så vondt lenger. Det er ikke 
så mye forvirring i hodet som før. Men når 
han kan formidle sine tanker om kunst, blir 
han begeistret. – Det er så spennende med 
kunst at man kan formidle det slik, sier han. 
– Fantastisk at kunsten kan tale til oss ut i fra 

– Da jeg så på et bilde av Munch, 
var det som om han hadde klart å 
male det jeg følte. Det føltes som 

en gjensidig empati.

Kunst som  
helbredende empati 



 Kunstmaler, født 1971 i Gøteborg.

 Bor utenfor Moss med sin kone og to sønner.

  Utdannelse i kommunikasjon og kunsthistorie.

  Selvlært kunstner.

  Gründer av Twitter Art Exhibit.

  Har skrevet selvbiografien  
    «I’ll Run Till the Sun Goes Down» (2015)
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 "Fra en indre reise" (maleri) av David 
Sandum.
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vår egen erfaring. 
Sandum overlater til folk å tolke på sin 

egen måte. Det er en av grunnene til at han 
ikke alltid gir tittel til maleriene sine. Folk 
tolker det de ser. 

JUNGELENS LOV 
Da svenskfødte Sandum kom til Norge etter 
utdannelse i kommunikasjon 
og kunsthistorie i USA, begynte 
en strevsom periode med å 
finne en god jobb. Presset ble 
for stort og han falt langt ned. 
Så langt at han endte på Veum 
på grunn av selvmordstanker.

Det var i denne vanske-
lige tiden at Sandum begynte  
å formidle følelsene på papir. 
Den første pennetegningen var 
av rommet på sykehuset. Inne-
stengt og fortvilet lurte han på 
hvordan det ville være å bare gi opp, men han 
kunne ikke. Kunsten ble hans redningsline.

Tilbake til hverdagen igjen, visste han hvil-
ken vei han skulle gå. Han ville bli kunstner. 
Måtte bli kunstner. 

Et av de tidligere bildene hans er frem-
deles symbolet på det han følte da alt gikk 
galt. «Jungelens lov» var maleriet som måtte 

ha en tittel. Det var som om han ønsket at 
det han hadde opplevd ikke skulle glemmes. 
Jungelens lov er at den sterke overlever. Dette 
monsteret setter neglen i deg for å knuse deg, 
mens det sier: «Ja, du er svak. Jeg skal tilin-
tetgjøre deg.»

Det var slik han hadde følt det. Det var 
slike tanker som gjorde at han ble lagt inn på 

Veum. Han hadde prøvd seg i forretningsver-
denen med alt sitt tempo, press og krav, men 
følte at det gikk «åt skogen». 

Jungelens lov ble et viktig tema, og det 
var avgjørende for Sandum at omverdenen 
skulle forstå hva han ikke klarte å formidle  
på noen annen måte enn gjennom kunst. Det ble  
en egen måte å skrike tilbake på. 

MED KUNST SOM LEVEBRØD
I dag er Sandum en anerkjent kunstner som 
åpent deler sin reise og sine tanker med de 
mange følgere han har på sosiale media. 
Kunsten har gjort ham til den han er i dag, 
en autodidakt med studiereiser og utstillinger 
i inn- og utland. I 2014 ble han antatt i lære 
ved Estudi de Gravat Ignasi Aguirre Ruiz,  

et ansett grafikkverksted i Bar-
celona.

Egne livserfaringer gjør  
at han ønsker å hjelpe andre. 
Han har nylig skrevet bok om 
sin kamp. Selvbiografien, «I’ll 
Run Till the Sun Goes Down», 
handler om depresjon og om  
å oppdage kunsten.

Som gründeren av Twitter 
Art Exhibit – et kunstprosjekt 
som vekker oppsikt fra Moss 
til Los Angeles – inviterer San-

dum kunstnere over hele verden til å bidra 
med kunstverk på størrelse med postkort. 
Disse små kunstverkene stilles ut og selges til 
inntekt for et godt formål. Den fjerde utstil-
lingen fant sted i Moss i mars 2015 og inn-
tektene denne gangen gikk til Home-start, et 
familiestøtteprogram der frivillige besøker 
småbarnsfamilier.

– Jeg finner 
utrolig mye empati 

i kunst.

Om David Sandum



 "Elskere" (maleri) av David Sandum.
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MAKT UTEN LOGIKK
Han har kommet langt, men vet at det å være 
glad i seg selv, det er han ikke så god på. Ting 
blir større enn de egentlig er. 

– Jeg har mange «rabbits in my head»,  
forteller Sandum. – For mye stress og tanker. 
En gang var det en psykolog som sa: «David 
må lære å være snill mot David. Du har en 
politimann inni hodet ditt som er så streng. 
Hvis du ikke lærer deg å tenke snillere om deg 
selv, så klarer du aldri å bli bedre.»

Fordi Sandum er en bidragsyter som åpent 
formidler både smerte og fremgang, er det 
mange som kan kjenne seg igjen og lære  
av hans erfaringer. Depression Allience, Eng-
lands ledende veldedighetsorganisasjon for 
folk med psykiske plager, ba derfor David 
Sandum skrive på websiden deres om hvorfor 
kunst er hans redningsline; 

Jeg finner utrolig mye empati i kunst.  
Depresjonen skriker at du er alene og at ingen 
forstår. Men når jeg ser på hvilket som helst  
bilde av van Gogh, forsvinner all tvil. Vincent 
føler min smerte. Det er i hvert penselstrøk,  
som hos hver stor kunstner. Kunst er makt  
uten logikk. 

 

«Kunst er som en indre kraft  
som tar tak i et menneske og gjør  
ham til sitt instrument. For å kunne  
opptre i dette vanskelige embetet,  
er det av og til nødvendig for ham  
å ofre glede og alt som gjør livet  
verdt å leve, for det alminnelige  

menneske.»
– Carl Gustav Jung (1875-1961), 

sveitsisk psykiater og psykolog 


