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Den här uppsatsen behandlar genusmarkörer i Axel Törnemans sena konstnärskap. Syftet är 
att undersöka maskulina och feminina markörer i fyra av konstnärens målningar: Gatans 
rytm (1916), Gudrun i blått (1917), Mazeppa (1918) och Ungdom (1919). Dessutom 
diskuteras huruvida konstverkens motiv har förbindelser med samtida uppfattningar kring 
könsroller. Frågeställningarna berör först hur en möjlig relation mellan markörerna gestaltas 
och problematiseras i konstverken, sedan hur detta kan ge perspektiv på tidsperiodens 
föreställningar om könsroller. Metoden går ut på att först undersöka maskulina och 
feminina markörer i målningarna, därefter diskuteras möjliga relationer till kontexten. 
Studien är disponerad på fyra huvudkapitel där varje målning analyseras och tolkas mot 
bakgrund av samtida idéströmningar. I uppsatsen analyseras även den tidigare forskningens 
förhållningssätt till konstnärens motivkrets under 1910-talet. Den avslutande diskussionen 
bygger på en sammanställning av de fyra tolkningarna.  
      Studien visar på såväl likheter som skillnader mellan konstverk och kontext. Av 
tolkningarna framgår att Törnemans målningar innehåller drag som är förankrade i och 
anknyter till samtida diskussioner kring könsroller. Metoden öppnar dock upp för 
mångbottnade perspektiv. Målningarnas maskulina och feminina markörer präglas av en 
dubbeltydighet och tolkningarna framhåller ambivalenta aspekter. 
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Inledning 
 
”Hans konst är så stark att verkligheten vissnar”, skrev konstnären Tora Vega 
Holmström 1911 om kollegan Axel Törneman (1880-1925), ett uttalande som gett 
titeln åt den här uppsatsen.  
 I svensk konsthistorieskrivning har Törneman karaktäriserats som såväl 
”den förste svenske modernisten”, som en ”portalfigur för modernismen i Sverige”. 
Han är överlag redan en uppmärksammad förgrundsgestalt inom det forskningsfältet. 
Däremot har hans sena konstnärskap förblivit ett outforskat område. Två akademiska 
arbeten har huvudsakligen ägnats Törnemans konst (se Forskningsöversikt) men dessa 
har utelämnat tiotalsmåleriet. Övriga konsthistoriker som diskuterar Törnemans 
tiotalsmåleri har analyserat den estetiska utvecklingen.1 Dessa konsthistoriska 
undersökningar har undvikit att betrakta motivvalen utifrån de sociala aspekter som 
var aktuella i samtiden, ett område som få Törnemanforskare utrett. 
       ”Han är inte en konstnär för dem som tror sig ha allt under kontroll. 
Men hur många har det?” Med dessa ord avslutar Ulf Linde sin essä i katalogen Axel 
Törneman och kvinnan till en utställning på Moderna Museet 1965. Här lade 
organisatörerna Carlo Derkert och konstnärens son Algot Törneman istället fokus vid 
förhållandet mellan Törnemans måleri och ”kvinnan”. Att detta inte uppmärksammats 
före sextiotalet är anmärkningsvärt då flera av konstverken har beröringspunkter med 
den samtida synen på kvinnliga könsroller. Dessutom framträder, enligt min mening, 
en ambivalens mellan femininitet och maskulinitet i Törnemans konstnärskap, vilket 
förtjänar att uppmärksammas mer än vad som hittills varit fallet. En studie av könens 
relation till varandra.  
 
 
Syfte och frågeställningar 
Uppsatsens övergripande syfte är att undersöka Törnemans måleri i förhållande till 
samtida föreställningar om maskulinitet och femininitet. Det finns inte utrymme att 
granska hela konstnärskapet, däremot bedömer jag det rimligt att analysera denna 
tematik i ett urval målningar från det sena konstnärskapet. Studien eftersträvar därmed 
att urskilja de tematiska aspekter där en relation till samtidens föreställningar kring 
kön framträder. Avsikten är att vidga och nyansera tidigare forskningsinsatser genom 
att kontextualisera målningarna i sin samtid. Tolkningarna undersöker i vilken 
                                                
1 För närmare granskning se framför allt: Elisabeth Lidén, ”Bildkonsten 1909-1945”, Konsten i 
Sverige. Del 2, Sandström (red.), Norstedts, Stockholm 1991, s. 294. Birgit Rausing, ”Måleriet”, 
Signums svenska konsthistoria: Konsten, 1890-1915, Signum, Lund 2001, s. 287. Bengt Lärkner, 
”1900-1950”, Konst och visuell kultur i Sverige 1810-2000, Lena Johannesson (red.), Signum, 
Stockholm 2007. s. 143. Sven Sandström, ”Det sena 1800-talet – bildkonst och miljökonst”, Konsten i 
Sverige. Del 2, Sandström (red.), Norstedts, Stockholm 1991, s. 273. Gösta Lilja, Svenskt måleri under 
1900-talet, Wahlström & Widstrand, Stockholm 1968, s. 28. Gösta Lilja, Den första svenska 
modernismen, Signum, Lund 1986, s. 42. 
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utsträckning det föreligger en möjlig relation mellan konstverken och samtida 
politiska, estetiska och vetenskapliga idéer om kön. Frågeställningarna utforskar 
aspekter av målningarna i två led: först relationer och oppositioner i motiven, därefter 
relationen och oppositionen mellan konstverk och kontext. 
  
Hur gestaltas och problematiseras relationen mellan feminina och maskulina 
markörer i målningarna?  
 
Vilka möjliga perspektiv ger Törnemans konst på samtida uppfattningar kring 
könsroller?  
 
 
Metod, teori och material 
Fokus ligger på fyra tidstypiska Törnemanmålningar utförda mellan 1916 och 1919: 
en urban scen i Gatans rytm, Gudrun i blått som kvinnoporträtt, ryttaren Mazeppa och 
en generationsskildring i Ungdom. Endast den sistnämnda har jag sett i verkligheten 
och övriga genom reproduktioner. Varje konstverk presenteras först utifrån respektive 
motiv och tillkomsthistoria. I dessa inledande bildbeskrivningar beskrivs komposition 
i kombination med uppgifter från pressen och konstnärens utställningskataloger. De 
utvalda målningarna ingår i avgränsade motivgrupper som tolkas utifrån det svenska 
1910-talets idéhistoriska och kulturella kontexter. I samband med detta anknyter jag 
till konstnärer som är relevanta för såväl Törneman som samtida bildkultur. Dessa 
komparativa inslag handlar emellertid inte om att spåra konkreta influenser, utan att 
undersöka det tidstypiska i motiven och på vilka sätt motiven ter sig avvikande. De 
fyra målningarna undersöks närmare och behandlas utifrån en bildtolkningsmetod 
vilken bygger på rekontextualisering av enskilda verk.  
 De senaste åren har forskningen kring 1900-talets föreställningar om 
könsroller återigen aktualiserats. För att kartlägga 1910-talets förhållande till 
könsroller har jag i första hand använt mig av konstvetenskaplig, idéhistorisk och 
historisk forskning. I den historiska förståelsen av könsroller använder sig 
undersökningen av ett genusvetenskapligt perspektiv. Konstverken förstås som 
präglade av en social kontext. Detta betyder emellertid inte att jag läser in en 
återspegling av samtiden i bilderna, utan tolkar ut förankringar till samtiden ur 
bilderna. Därefter analyseras konstverkens förhållande till den samtida kontexten. 
Dessa tolkningar är konstruktioner sett med mitt perspektiv. Studiens 
tillvägagångssätt förutsätter att materialet kan vara medskapande i samtida 
föreställningar gällande maskulinitet och femininitet.  
 I uppsatsen läggs stor vikt vid att förstå vilka genuskodade identiteter 
män och kvinnor förhöll sig till under en tid av social och ekonomisk 
könssegregering. Inom den period av Törnemans konstnärskap som jag undersöker 
har fem forskare utmärkt sig. Denna litteratur diskuterar spänningen mellan 
könsrollerna och konstruktionen av maskulint och feminint, men ur olika 
infallsvinklar. Karin Johannisson, professor i idéhistoria, skriver om 
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vetenskapliggörandet av kvinnokönet runt sekelskiftet 1900 i Den mörka kontinenten 
(1994) och Kroppens tunna skal (1997). Hon analyserar kvinnonormens förändring 
från sekelskiftets sköra ideal till 1910-talets friskhetskult. Ytterligare ett exempel på 
detta utgörs av professor Margaretha Rossholm Lagerlöfs bidrag; hennes 
konstvetenskapliga avhandling från 1974, Sagan i nordisk sekelskifteskonst, 
framhäver sekelskiftets ambivalenta idébildningar kring könsroller där kvinnan 
framställdes som en symbol för både oskuld och ondska. När konstvetaren Patrik 
Steorn lade fram sin avhandling Nakna män (2006), analyserade han liknande mönster 
gällande mansroller. Steorn behandlar hur traditionella könsrollsfördelningar 
markerades i 1900-talets bildkultur och han tolkar olika manlighetsideal bland 
samtidens idéströmningar varvid han visar upp oanade sidor av maskulinitetsnormen. 
Den aktuella avgränsningen innebär att Sveriges förhållande till det första världskriget 
är relevant. Lina Sturfelts avhandling i historia, Eldens återsken (2008), berör hur 
världskriget framställdes i svensk press. I likhet med Steorn lyfter Sturfelt fram hur 
krigssituationen skapade nya genusladdningar, men ur ett presskritiskt perspektiv. 
Hennes analyser av dessa historiska dokument har gett undersökningen nya perspektiv 
på det första världskriget. Exempelvis föreställningar om ett negativt samband mellan 
den svenska neutraliteten och femininitet, vilket resulterade i en idealisering av krig 
och maskulinitet. Törneman levde och verkade under den tid historiedemografisk 
forskning betecknar som den svenska fertilitetstransitionen; oron över den svenska 
befolkningens fertilitetsnedgång. I takt med modernisering, industrialisering och 
kvinnlig rösträtt innebar det minskade barnafödandet stora förändringar för samhället 
och dess traditionella familjestruktur. Sofia Klings avhandling Vi våga ej helt leva 
(2007) analyserar dessa idéer och har varit väsentlig för undersökningen. Klings 
studie belyser vilka skönhetsideal som konstruerades för kvinnor, hur 
handlingsutrymmet genom dessa begränsades och hur en syn på maskulinitet som 
framåtsyftande och femininitet som bakåtsyftande präglade samtiden. Närmare 
exempel på detta återkommer i varje tolkningsavsnitt. 
 Bildurvalet utgörs av två tavlor vilka visades på konstnärens 
separatutställningar samt diskuterades i den samtida konstkritiken (Gatans rytm och 
Mazeppa), samt två tavlor som aldrig ställdes ut under konstnärens liv (Gudrun i blått 
och Ungdom). Studien inkluderar därmed både konstverk som utmärkt sig i det 
samtida mottagandet och konstverk Törneman aldrig visade. I ett par fall ger 
konstverkens titlar anledning till ytterligare tolkningar, i dessa fall är dock 
konstnärens eventuella intentioner oväsentliga för diskussionen. Därtill är materialets 
dateringar inte avgörande, i synnerhet eftersom såväl Törnemans egna dateringar som 
museernas dito är vilseledande. I de fall det likväl finns skäl att ifrågasätta en datering 
eller titel diskuteras detta kortfattat men får i övrigt ingen inverkan på tolkningen.  
 För att identifiera teman som framträder i måleriet är konstverken 
utgångspunkten, men det är likväl relevant att belysa deras reception. Genom att 
analysera skriftligt material i form av tidningsrecensioner är syftet att kartlägga 
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hur Törnemans måleri värderades av den samtida kritikerkåren. De viktigaste 
dokumenten är pressreaktioner vid Konstnärshuset 1915, Gummesons konsthandel 
1918 och Konstföreningen 1921. Då konstnären huvudsakligen var aktiv i 
huvudstaden är det framförallt Stockholmpressen som berörs. Angående arkivmaterial 
har jag haft tillgång till, och granskat, Axel Törnemans brevsamling på Kungliga 
Biblioteket, samt undersökt brev ur diverse samlingar under min praktikperiod på 
Thielska Galleriet. Detta för att utreda hypotetiska luckor i forskningen.   
 
Forskningsöversikt 
Törnemanforskningen kan delas in i två kategorier, den akademiska och den 
biografiska; den här studien berör huvudsakligen den akademiska. En av Törnemans 
centrala motivkretsar, arbetarskildringarna, diskuteras i Sixten Rönnows Svensk teknik 
och industri i konsten (1943). Rönnow har även skrivit utställningskataloger och 
artiklar om Törneman, vilka samtliga studerar målningar från svensk industri. Det 
viktigaste verket kring Törnemans konstnärskap är fortsatt Anita Theorells avhandling 
Studier kring Axel Törnemans riksdagshusmålningar (1973) där hon beskriver och 
analyserar konstnärens arbete med dekorationerna till riksdagshuset. I samband med 
detta drar Theorell en mängd paralleller mellan Törnemans arbeten och svensk politik, 
och ger uppslag till diskussion huruvida konstnären hade politiska åsikter. Då hon 
avslutningsvis noterar konstnärens sena måleri har detta perspektiv försvunnit. Det 
senaste bidraget till forskningen är Svante Lindqvists artikel ”Symbolernas 
arkeologi”, texten publicerades 2003 och innehåller en diskussion kring Törnemans 
plafondmålning i Kungliga Tekniska Högskolan. Lindqvist drar paralleller mellan 
konstnären och en tidstypisk syn på könsroller, i första hand spårat via en romantisk 
naturfilosofi som definitivt har relevans för den här undersökningen. Däremot, som 
nämndes inledningsvis, existerar alltjämt ingen utförlig analys av Törnemans 
tiotalsmåleri.  
 I Den barbariska modernismen: futurismen och 1900-talet nämner 
Folke Edwards Törnemans tidiga måleri i anslutning till futurismen; för att förstå 
konstnärens relation till futurismens idéer under 1910-talet har Edwards bok fungerat 
som referens. Bland övriga akademiska arbeten som berör den tidige Törneman bör 
två, ovan nämnda, konstvetenskapliga avhandlingar framhållas. Rossholm Lagerlöf 
placerar in tidiga Törnemanverk i en bredare kontext där hon lägger vikt vid konstens 
kopplingar till en idétradition kring nordisk mytologi. Dessutom har hennes 
avhandling bidragit till diskussionen kring könsroller, urbanisering och modernitet. I 
Steorns avhandling nämns ett par Törnemanarbeten, detta för att illustrera hur 
vitalismen spreds över Skandinavien och påverkade svensk bildkultur i början av 
nittonhundratalet. Återstående relevant litteratur har redan presenterats i teoriavsnittet 
ovan. Forskning kring övriga konstnärer som diskuteras i texten, till exempel i form 
av jämförelser, återfinns på grund av utrymmesskäl i fotnoter samt källförteckningen. 
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Avgränsningar  
Axel Törneman var verksam som konstnär från sekelskiftet 1900 fram till sin död 
1925. Hans produktion omfattade allt från fresker till bokillustrationer, altartavlor 
samt teckningar för skämtpressen; dessa verk ligger dock utanför studiens ramar. Min 
undersökning utgår, som framgår ovan, från fyra av Törnemans oljemålningar med 
tidstypiska motiv från 1910-talet. Studiens kronologiska avgränsning till det sena 
konstnärskapet, som sträcker sig från 1914 fram till 1920-talet, beror i första hand på 
att denna period i konstnärens måleri har betydande beröringspunkter med samtida 
föreställningar kring kön. Undersökningen tar vid där Anita Theorells avhandling 
sätter punkt: det första världskrigets utbrott. Då hade Törnemans fresker i 
Riksdagshuset fullbordats och han förberedde sig för sin första separatutställning i 
Stockholm. 
 
 
Disposition 
Efter det inledande kapitlet följer själva undersökningen, denna delas in i fyra 
huvudkapitel. Även om titlarna i ovan anförda forskningsöversikt bidrar med en 
övergripande bild av Törnemans liv och konst har jag valt att inleda varje kapitel med 
en kort biografisk skildring kring konstnärens omständigheter. Kapitelindelningen kan 
därför framstå som en kronologisk genomgång eftersom målningarna presenteras efter 
produktionsår, men detta är endast för att göra dispositionen begriplig.  
 I det första kapitlet, ”Rörelser och könsroller”, analyseras relationen 
mellan urbanisering, modernitetskritik och arbetarrörelsen. Det andra avsnittet 
”Mellan Madonna och Medusa” diskuterar synen på kvinnoroller utifrån ett porträtt 
av konstnärens hustru. I kapitel tre ”Mellan myt och apokalyps” analyseras 
förhållandet mellan maskulinitet och krig. Det fjärde kapitlet heter ”Från utopi till 
dystopi” och berör generationsmotsättningar. Avslutningsvis sammanfattas och 
diskuteras resultaten från undersökningen.  
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Gatans rytm: rörelser och könsroller 
 
När Axel Törneman anordnade sin första separatutställning, i Stockholm 1915, var det 
på månaden tio år sedan han som tjugofemåring hyllats vid Paris höstsalong Salon 
d’Automne. 1905 skrev Svenska Dagbladets Pariskorrespondent Erik Rusén hem till 
Sverige att den unge konstnärens verk ”[…] försvarar godt sin plats på en salong där 
dock nivån står mycket högt.”2 Därefter bosatte sig Törneman i Stockholm, landets 
ledande konstkritiker August Brunius utsåg honom till en modernistisk pionjär och 
han fick i uppdrag att utföra dekorationerna i det nybyggda Riksdagshuset.3 Våren 
1914 deltog Törneman i, och var jurymedlem vid urvalet till, Baltiska utställningen i 
Malmö.4 Konstnären skissade vidare på fresker till övriga utrymmen i Riksdagshuset, 
men när det första världskriget bröt ut i augusti hamnade dekoreringsfrågan i 
bakgrunden och de nya förslagen föll i glömska.5 Under krigsåren tog Törneman 
istället sitt stafflimåleri i nya riktningar.  
 
 
Gatans rytm 
Gatans rytm, som tilldelades undertiteln Från Slussen, utförde Törneman 1916 (Bild 
1). Motivet återger drygt tio människor utplacerade i gatumiljö. Personernas kroppar 
indikerar rörelsemönster. En bro är komponerad som en halvdiagonal i övre 
bildrummet med en förankrad båt under. Ett par figurers anletsdrag är abstraherade. 
Majoriteten är målade i en kall blå färgskala, men bildytans mitt är likväl fylld av 
varma färger fokuserade på ljuset vid båtens skrov. I förgrunden är målningen delad 
på mitten med ett fält för männen till vänster och kvinnorna till höger. Där existerar 
det två framträdande karaktärer som avviker från övriga: mannen med rosa klädnad 
och kvinnan i röd slöja som håller ett barn i famnen.  
 Mansfiguren har en kontrastering i tröjans skära färger mot den turkosa 
ansiktsskuggan som ger ett likblekt uttryck. Han framställs som en arbetare vilket 
markeras genom de stora nävarna som lyfter tyngden över axeln.  
En detalj som placerar kvinnan centralt i blickfånget är den varma färgen vilken 
förbinder henne med båtens skrov. Traditionellt tilldelas svenska fartyg kvinnonamn 
vilket blir ytterligare en koppling till könsroller, men till skillnad från skeppet, som 

                                                
2 Erik Rusén (sign. Volmar), ”Höstsalongen”, Svenska Dagbladet, 25.10.1905. 
3 August Brunius, ”Utställningar”, Svenska Dagbladet, 7.3.1909. Riksdagsfreskerna mottog positiva 
omdömen från Stockholmpressen när de offentliggjordes 1914: Se exempelvis Einar Rosenborg, ”De 
Törnemanska riksdagshusmålningarna”, Dagens Nyheter, 8.1.1914 och August Brunius ”Axel 
Törnemans riksdagsmålningar”, Svenska Dagbladet, 8.1.1914. 
4 Se utställningskatalog Baltiska utställningen i Malmö 1914. Konstavdelningen. Malmö 1914. Ernst 
Norlind var en av övriga jurymedlemmar och Tora Vega Holmström fungerade som suppleant. I övrigt 
om arbetet för Baltiska utställningen, se Bengt Lärkner, Det internationella avantgardet och Sverige 
1914-1925 (diss.), Stenvall, Lund 1984, s. 277. Därefter reste Törneman till den Norska 
Jubileumsutställningen vid Frognerparken i Oslo. 
5 Anita Theorell, Studier kring Axel Törnemans riksdagshusmålningar (diss.), Beckmans tryckerier, 
Stockholm, 1973, s. 39. 
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kan resa vidare, står kvinnan stilla mitt på kajen i folkvimlet. Hon står lugn jämte 
förbipasserande, mitt bland såväl proletärer som bourgeoisie, vilka alla verkar vara 
likgiltiga. Törneman målade även verket Grändens madonna samma år och motivet 
kan kopplas till kvinnan i Gatans rytm vilken erinrar om en profan madonna. Tydligt 
fokus läggs på mannens och kvinnans hand där hans hand är lodrät och hennes vågrät; 
skillnaden ligger i vad respektive hand bär: mannen håller i en säck och kvinnan 
omfamnar ett barn. Den stressande arbetaren och den stillsamma modern verkar 
därmed vara motsatser i en komposition som vid första anblick kan betraktas som en 
vardaglig scen från Slussens hamnkvarter. För att förstå relationen mellan arbetaren 
och modern blir det första steget att undersöka om Gatans rytm har några konkreta 
kopplingar till Slussen. 
 
Från Noctambulism till Slussens kaj  
Sedan slutet av 1800-talet hade Slussen kommit att bli en genomfartsled för all 
tågtrafik mellan södra och norra Sverige. Detta var Stockholms nav; en plats präglad 
av febril aktivitet i och med omfattande gatutrafik och rörelse från alla håll. 
Törnemans ateljé låg vid Katarinavägen med utsikt över platsen som avbildas i 
Gatans rytm.6 Konstnärens grannar vid tiden för verkets tillkomst var paret Sigrid 
Hjertén och Isaac Grünewald som under 1910-talet gestaltade flera Stockholmsvyer 
med Slussen som utgångspunkt. Ett exempel på detta kan ses i Grünewalds 
Lyftkranen (1915), där båttrafik och lyftkranar skildras i en mekaniskt 
sönderhuggande blandning av färg och form. De detaljer som Grünewald lägger fokus 
vid; båtarnas färd med last och varor på väg in till eller ut från Stockholm, blir i 
Gatans rytm endast en fond för ett sorts skådespel med stora människogrupper, en 
kontrastering mellan folkmassan i undre bildrummet mot den ödsliga staden i fonden. 
Till skillnad från Lyftkranen har Törnemans målning ett tydligt fokus på människorna, 
om än med en uppdelning som skiljer männen och kvinnorna åt.  
1917 har i efterhand kallats för ”nödåret”, stunden då det första världskrigets isolering 
slutligen satte spår i det neutrala Sveriges ekonomi, med bostadsbrist och ransonering, 
vilket resulterade i livsmedelsköer och hungeruppror på huvudstadens gator och runt 
om i landet.7 Vid Törnemans minnesutställning 1927 kopplade Stockholms-tidningens 
skribent, Gunnar Mascoll Silfverstolpe, figurerna i Gatans rytm till ”[…] lidande 
nödårsansikten vädjande ur den monotona stadsrytmen”.8 Det ligger en viktig poäng i 
att verket utfördes under världskriget i Stockholm och det finns drag som påminner 
om Gösta Sandels (1887-1919) Livsmedelskö, utförd 1919 (Bild 2). Kompositionen 
återger elva människor varav åtta är svartklädda kvinnor. Den centrala händelsen är 

                                                
6 Anita, Theorell, ”’… En som haft linjen till fluga en längre tid…’”, Axel Törneman Göran Söderlund 
(red.), Millesgårdens utställningskatalog nr 24, Stockholm 1990, s. ix. 
7 Det rådde undantagstillstånd när arbetare gick ut på gatorna för att demonstrera mot regeringens 
beslut. Dessa köer blev en symbol för ”systemet Hungerskjöld”. Nils-Olof Franzén, Undan stormen: 
Sverige under första världskriget, Bonniers, Stockholm 2001, s. 245. 
8 Gunnar Mascoll Silfverstolpe, ”Axel Törneman: Till minnesutställningen i Konstakademien”, 
Stockholms-tidningen, 5.12.1927. 
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en kvinna i gul dräkt som verkar svimma till höger i bilden, varpå hon stöds av en 
man i polisuniform. Endast en av de förbipasserande vänder sig om, för att se efter 
vad som inträffat, medan de andra fortsätter vänta i det främsta ledet. Tidigare 
Sandelsforskning är i stort sett överens om att Livsmedelskö är ett politiskt konstverk, 
mer specifikt ett konkret försök att visa på Hammarskjöld- (i folkmun Hungerskjöld-) 
regeringens fel.9 Även i Törnemans Gatans rytm finns en kritisk aspekt i den 
rosaklädda arbetaren med sitt desperata ansiktsuttryck.  
 Forskningen har dock betecknat Gatans rytm som futuristisk.10 I Svenskt 
konstnärslexikon framgår kortfattat att ”mästerverket” är påverkat av futuristiska 
stilgrepp: ”[…] som stapling av figurer i enhetlig rytm för att förstärka intrycket av 
vimmel och rörelse.”11 Ulf Linde påstår att Gatans Rytm ställdes ut på Der Sturm 
galleriet i Berlin 1916.12 Jag har inte funnit material som bekräftar detta men då det 
endast rör sig om en tavla är det möjligt att den döljer sig bakom noteringen ”und 
andere” på Dreiundvierzigste Ausstellung i augusti 1916, det vill säga ett anonymt 
verk bland andra.13  
 Futurismen var såväl aktuell som kontroversiell i Stockholms konstliv 
under 1910-talet. Om uppgifterna kring Törneman och Der Sturm stämmer borde han 
rimligen varit bekant med, och välorienterad inom, dessa kontinentala 
konstströmningar. När den tyske konstnären Franz Marc ställde ut en kollektion på 
Gummesons konsthandel blev konstpubliken provocerad av det futuristiska draget, 
som i Sverige under den här tiden var intimt förknippat med nihilism och 
samhällsomstörtande tendenser.14 I samband med Törnemans första separatutställning 
1915 försökte Dagens Nyheters Karl Asplund koppla hans ”underliga färgorgier” till 
Marcs ”hypermoderna kompositioner”.15 När just Gatans rytm ställdes ut vid 
Törnemans tredje separatutställning i Stockholm 1921 noterade ingen kritiker något 
radikalt med den utställda tavlan.16 I Stockholms Dagblad skrev Gunnar Löwegren:  
                                                
9 Erik Blomberg, ”Gösta Sandels”, Bonniers Litterära Magasin, Volym 1, nr 3, 1932, s. 39. Carl 
Nordenfalk, Konstnärer i Kungälv: ett kapitel i Sandels och Simonssons historia, Göteborg 1946, s. 
114. Bengt Lagerkvist, Riddar Drömmare av sol och snö: en bok om Gösta Sandels, Atlantis, 
Stockholm 1999, s. 59. I februari året därpå utförde Sandels Upplopp som gestaltar demonstrationerna 
på Gustav Adolfs torg.  
10 I Svensk konstkrönika under 100 år framgår att Törneman kring 1915 övergett ”sin tunga kompakta 
stil” och istället betonar den rytmiska kompositionen som i ”Gatans rytm” med dess futuristiska motiv. 
Bo Lindwall och Sven Alfons, ”1916”, Svensk konstkrönika under 100 år, Ragnar Josephson (red.), 
Stockholm 1952. Se även Theorell 1990, s. xlix och Boo von Malmborg, Svensk Porträttkonst under 
fem århundraden, Allhem, Malmö 1978, s. 341. 
11 Jan Svanberg, ”Axel Törneman”, Svenskt konstnärslexikon: V, Malmö 1967, s. 496. 
12 Ulf Linde, ”Axel Törneman och kvinnan”, Axel Törneman och kvinnan, Carlo Derkert och Algot 
Törneman (red.), Moderna museets utställningskatalog nr 45, s. 2. Svenskt konstnärslexikon bekräftar 
även att det ska ha rört sig om en samlingsutställning, Svanberg, 1967 s. 498. 
13 Der Sturm: Monatsschrift für Kultur und die Künste, Herwarth Walden (red.), Volym 7, 1916, s. 60. 
1923 mottog Törneman även ett brev från Der Sturm, dock utan anknytning till Gatans rytm.  
14 August Brunius, ”En tysk modernist. Franz Marc i utställning vid Strandvägen”, Svenska Dagbladet, 
5.9.1915. Karl Asplund, ”Säsongens första konstutställning. Den tyska futuristen Franz Marc hos 
Gummesons”, Dagens Nyheter, 2.9.1915 
15 Karl Asplund, ”Axel Törnemans utställning av målningar i Konstnärshuset”, Dagens Nyheter, 
9.10.1915. 
16 Axel Törneman Sveriges Allmänna Konstförening, Stockholm 1921, verk nr. 3. 
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 Den figurmyllrande kompositionen ”Från Slussen” ger med sitt rörliga, rytmiskt 
 genomtänkta linjespel, sin summariska detaljteckning och illuminerade färg en 
 koncentrerad bild av fladdrande och rolöst gatuliv.17 
 
Karl Asplund framhåller ”[…] de brådskande människorna och de dröjande 
förgrundsfigurerna, som liksom virvlat undan i dödvatten.” Han finner även ett 
sceniskt drag: ”Och dramat som spelas är livet självt.”18 Däremot förekommer inga 
futuristiska referenser bland dessa utlåtanden. Gatans rytm uppvisar ett förändrat 
formspråk som definitivt tangerar centrala drag från futurism. Samtidigt är det 
anmärkningsvärt att ingen samtida källa, varken konstnären själv eller konstkritikerna, 
kopplar verket till futurism. Den kopplingen är en efterhandskonstruktion. 
Anledningen till att Törnemanforskningen betecknat Gatans rytm som futuristisk kan 
vara ett led i en strävan mot en avantgardistisk historieskrivning, som är möjlig att 
göra utan att förringa Törnemans konstnärliga insats. 
 I Den barbariska modernismen beskriver Folke Edwards futurismens 
intentioner att inom måleriet skapa en ny rörelseuppfattning, ny rumsuppfattning, ny 
färguppfattning, ny människouppfattning och ny uppfattning kring konstens funktion 
och kvalitet. Törneman hade redan under sina år i Paris skildrat storstadens nattliv, det 
futuristerna kallade ”noctambulism”, ett tema där krogar, varieteter, elektriska 
gatlyktsken och spelhålor utgjorde en kontrast till det borgerliga samhällets ordning.19 
Den vibrerande rörelsen i Gatans rytm påminner om vad futuristerna benämnde ”den 
dynamiska upplevelsen” i bildkonsten, där människan betraktas som en del av ett 
rörligt kollektiv.20  
  Den italienske futuristen Umberto Boccioni (1882-1916) började 1910 
utforska urbana gatumiljöer.21 Gatan går in i huset (La Strada Entra Nella Casa, Bild 
3) utfördes 1911, men ställdes ut på utställningar runt om i Europa de närmaste åren. I 
förgrunden står en kvinna med ryggen vänd mot betraktaren, hon ser ut över 
balkongräcket på en stad full av liv: arbetare, hästar, den urbana stadens konstruktion. 
Enligt samtida kataloger var intentionen att bilden skulle ge intryck av hur gatans 
rörelser tränger in i människan. Skillnaden gentemot Törnemans ”futuristiska” arbete 
är att Gatan går in i huset öppnar upp för en mängd tredimensionella riktningar och 
utmanar bildrummets konventionella gränser.  
 Futurismen grundade sig på en manlig föreställningsvärld där man drog 
paralleller mellan kvinna-materia och man-ande. Såtillvida betraktades könen som 
polära begreppspar med olika manliga och kvinnliga ”egenskaper”.22 Edwards hävdar 
att Gatan går in i huset är symptomatisk för futurismens vetenskapliga 

                                                
17 Gunnar Löwegren, ”Axel Törneman utställer”, Stockholms Dagblad, 20.4.1921. 
18 Karl Asplund, ”Axel Törnemans stora utställning i Konstföreningen”, Dagens Nyheter, 22.4.1921. 
19 Folke Edwards, Den barbariska modernismen: futurismen och 1900-talet, Liber, Malmö 1987, s. 161 
och s. 262. 
20 Se vidare Folke Edwards diskussion om ”il dinamismo universale”, Edwards 1987, s. 69. 
21 Se exempelvis ”Gatan reser sig”. 
22 Edwards 1987, s. 112. 
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verklighetsuppfattning där kvinnan får en mytisk anknytning, men inte till 
kristendomens madonnor, utan till den nya naturvetenskapens kvinna. Boccioni 
försökte undvika klassiska skönhetsideal ”[…] genom ett brutalt och smärtsamt 
modermord.”23 Fabriksvisslorna skulle överta kyrkklockornas funktion i framtidens 
stad.24 Människan som individ är inte längre i motivets centrum utan integreras till en 
del av ”naturen” de befinner sig i (Stadens urbana landskap).25 
I Törnemans Gatans rytm återfinns futurismens hyllning till det industriella i form av 
arbetarna och maskinerna, men kompositionen lämnar samtidigt betraktaren med en 
spänning mellan dessa ”maskulina” element och madonnan. Där finns en tydlig 
konflikt mellan den nya tidens krav och historiens kedjor. Sixten Rönnow har lagt 
fokus vid ett socialt patos som målningen uttrycker, att energin och rörelseaspekten i 
Gatans rytm är densamma som återfinns i Törnemans bilder av kroppsarbetare: 
 
 I den till formatet obetydliga ’Gatans rytm’ har han på ett expressivt sätt fångat den 
 oroligt böljande, levande rörelse, som de förbiskyndande människorna – bland dem en 
 kvinna med sitt barn – på en trist gata bilda i storstadssymfoniens jäktande rytm.26 
 
I Gatans rytm skymtar flera män med arbetarkeps som vänder sig bort eller till och 
med saknar ansikte. Den redan nämnda mansfiguren till vänster har en likblek 
ansiktsfärg. Törneman vänder på dygnet och förändrar noctambulism-motivet till en 
gatuscen under dagtid, den profana madonnan ersätter de prostituerade som befann sig 
vid Slussen nattetid. Dessutom är bilden uppdelad i två sidor med männen till vänster 
och kvinnorna till höger. I enlighet med denna tolkning föreligger en ambivalens 
mellan de två olika symbolerna, konflikten speglar social oro i storstadens dynamik. 
Därtill är det ingen enorm boulevard och kompositionen avhumaniserar eller 
förminskar inte karaktärerna, utan det existerar generella attribut med kopplingar till 
samtidens syn på könsroller. Förhållandet mellan mannen och kvinnan i Gatans rytm 
bör undersökas mot bakgrund av konstnärens arbetarframställningar från landsorten.  
 
Revolution och rotlöshet 
Rönnow skriver att Törneman under 1900-talets början intog ”platsen som vårt lands 
förnämsta industrimålare.”27 Samtidigt som paret Hjertén-Grünewald målade 
lyftkranar vid Stadsgårdens hamn reste deras granne Törneman till sina hemtrakter i 
Värmland där järnverk i Nykroppa och Hagfors försåg konstnären med nya motiv. 
Omkring 1914 utförde Törneman Ståltappning i Hagfors (Bild 4). Platsen är Hagfors 
järnverk i Värmland och motivet föreställer två män under arbete med tappning av 
                                                
23 Edwards 1987, s. 168. 
24 Edwards 1987, s. 156. 
25 Edwards 1987, s. 71. Törneman delade även futuristernas intresse för den franske filosofen Henri 
Bergson, se: Elisabeth Lidén, Expressionismen och Sverige: expressionistiska drag i svenskt måleri 
från 1910-talet till 40-talet (diss), Rabén & Sjögren, Stockholm 1974, s. 266. 
26 Sixten Rönnow, ”Företal”, Axel Törneman: Minnesutställning, Kungliga akademien för de fria 
konsterna, Stockholm 1927, s. ix. 
27 Sixten Rönnow, Svensk teknik och industri i konsten, Maskinaktiebolaget Karlebo, Stockholm 1943, 
s. 35. 
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martinstål ur skänk i kokiller. Den övre mannen syns i profil med bred nacke och 
håller ett fast tag om järnröret som trycks nedåt. Kompositionen betonar såväl 
figurernas fasta hållning som ångans böljande former. I Ståltappning i Hagfors är all 
fokus riktad mot styrkan, maskinen och arbetet. Ståltappning i Hagfors utfördes under 
en tid då järnbrytning dominerade svensk industri och i de värmländska områden där 
Törneman fann motiv (Nykroppa, Surahammar, Hagfors) bedrevs under den aktuella 
perioden betydelsefull industriverksamhet.28 Konstnären hade redan rest till Hagfors 
järnverk i december 1906 för att utföra studier till diverse beställningsuppdrag.29 I ett 
brev till sin hustru framgår att han sökte ”[…] typer, som intresserar mig, både 
manligt starka och kraftigt och helt utslitna”.30 Här ser vi att Törneman var ute efter 
en viss manlig ”typ”. Samtida kritiker hävdade att dessa arbetarmotiv var influerade 
av den engelske konstnären Frank Brangwyns etsningar av skeppsvarv och 
fabriksmiljöer.31 Törneman kan sannolikt ha varit medveten om Brangwyns verk, men 
desto mer troligt är att motivet Ståltappning i Hagfors, liksom Gatans rytm, bör tolkas 
via analyser av parallella tendenser inom svensk samtidskonst.  
 Hösten 1914 reste Gösta Adrian-Nilsson (1884-1965, förkortat GAN) 
till Motala verkstad vilket resulterade i verket Smältugn. Hetta. Ljus. Rörelse (1915, 
Bild 5). Bilden påminner i flera avseenden om de intensiva rörelsemönstren som 
förekommer i Ståltappning i Hagfors, dock komponerade med mer expressiva 
konturer. Båda motiven återger två bredaxlade män omgivna av ånga. Parets 
respektive kroppar slukas av rökutveckling, glöd och eld. GAN-forskningen har belyst 
hur arbetet med elden återges som en kamp på liv och död.32 I sin avhandling 
analyserar Patrik Steorn bilder av barbröstade arbetare bredvid maskiner där kroppen 
och motorn ”förstärker varandras framtoning som effektiva och kraftfulla.”33 I dessa 
fall kunde den manliga kroppen fungera ”som projektionsskärm” för idealiserade 
föreställningar om arbetare.34 Varken Törnemans eller GAN:s arbetare är nakna, 
alltjämt framställs ett liknande samspel mellan människokroppens muskulatur och 
maskinen.  
 Ståltappning i Hagfors ställdes ut vid Törnemans samtliga 
separatutställningar.35 När verket visades 1915 påpekade Social-demokratens 

                                                
28 Sixten Rönnow, ”Axel Törneman: En svensk monumentalmålare och industriarbetets skildrare”, 
Studiekamraten, Stockholm 1926, s. 7, och Rönnow 1943, s. 103. 
29 Beställningsuppdragen var fresker till Värmlandbanken i Karlstad, samt tidiga skissförslag i 
riksdagstävlingen. 
30 Theorell 1973, s. 77. Parallellt med de tidiga bilderna läste Törneman Dantes Divina commedia och 
inspirerades framför allt av infernoskildringarna. 
31 Rönnow 1943, s. 36. Se även August Brunius, ”Ett par separat-utställningar”, Svenska Dagbladet, 
19.3.1918. Sixten Strömbom Konstnärsförbundets historia: II. Nationalromantik och radikalism: 1891-
1920, Stockholm 1965, s. 262. 
32 Jan Torsten Ahlstrand, GAN: Gösta Adrian-Nilsson: modernistpionjären från Lund 1884-1920, 
Signum, Lund 1985, s. 70. 
33 Patrik Steorn, Nakna män: maskulinitet och kreativitet i svensk bildkultur 1900-1915, (diss.) 
Norstedts akademiska förlag, Stockholm 2006, s. 62. 
34 Steorn 2006, s. 60. 
35 I utställningskatalogen från Gummesons konsthandel 1918 står Ståltappning: Munkfors, emellertid 
föreligger mig veterligen inga dokument som verifierar att Törneman skulle besökt något järnverk i 
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kulturskribent, Erik Hedén, en viss idealisering: ”[…] allt svart, fult, tarvligt i fabriken 
är bortlämnat, blott det mäktiga skådespelet är kvar.”36 I den kommunistiska tidningen 
Folkets Dagblad Politiken försvarade Ernst J. Lundqvist Törnemans 
arbetarskildringar 1921. Han skrev att konstnären har ” […] fångats av 
storslagenheten i det tunga arbetes hjältesaga”.37 I en artikel betonar Sixten Rönnow 
att det rör sig om ”tvenne unga atletstarka karlar” med ”muskelstarka kroppar”.38 Han 
anser att ”arbetartyperna” representerade livets urkraft för Törneman: 
 
 De enkla, smutsiga arbetarna bli, när de få bördan på ryggen och redskapen i händerna, 
 till hjältetyper med gigantisk kroppsstyrka. Herkulesfigurer, som med senor av härdat 
 stål bekämpa och besegra naturen och materien.39 
 
Eftersom Ståltappning i Hagfors aldrig såldes valde Törneman tillslut att donera 
tavlan till Sovjetunionen via dess chargé d’affaire (ambassadör) 1922.40 I samband 
med detta mottog konstnären ett tackbrev med hälsningar från Vladimir Lenin.41 Att 
motivet kan tolkas som en symbol för revolutionär arbetarklass förstärks av detta 
faktum. Efter revolutionen 1917 hade Sovjetunionen kollektiviserat jordbruk och 
industri och sågs därför av en de radikala kretsarna som förebild för framtiden.42 
Anita Theorell förhåller sig skeptisk till muntliga minnesuppgifter från Törnemans 
bekanta som påstår att han skulle varit helt opolitisk.43 Hon hävdar likväl att 
konstnären definitivt var partipolitiskt obunden, alltjämt med en inlevelseförmåga i 
hans arbetarbilder.44 Ståltappning i Hagfors är ingen lugn bruksidyll, utan idel 
hamrande och våldsamt slit under tillverkandet. Detsamma gäller gatuscenen i Gatans 
rytm vilken kan tolkas som hotfull. Det finns en ambivalens i Törnemans målningar: 
revolutionen och apokalypsen; katastrofen som kan följa på revolutionen. Bortsett 
från dessa implicit politiska aspekter skildrar Ståltappning i Hagfors en scen där 
människan bemästrar naturen genom arbetet, det vill säga en strävan att höja sig över 
naturen hellre än att bli dess slav.  
Margaretha Rossholm Lagerlöf beskriver hur naturen blev en viktig estetisk resurs, 
vars betydelse för ”den svenska nationalkaraktären” gestaltades i konsten kring 
sekelskiftet 1900. Det var ett samspel mellan estetisk betraktelse och ekonomiskt 
utnyttjande där föreställningar om en orörd natur på landsbygden kontrasterades mot 

                                                                                                                                       
Hagfors’ grannkommun Munkfors (1917 reste konstnären däremot till bruk i Surahammar). Jag 
förutsätter därmed att det blott rör sig om en felskrivning och att verket ifråga är identiskt med 
Ståltappning i Hagfors.  
36 Erik Hedén, ”Axel Törnemans vernissage”, Social-demokraten, 7.10.1915. 
37 Ernst J. Lundqvist, ”Axel Törnemans utställning”, Folkets Dagblad Politiken, 3.5.1921. 
38 Rönnow 1926, s. 4-5. 
39 Rönnow 1926, s. 5-6. 
40 Theorell 1973, s. 114. 
41 Lenin gav målningen, som idag är försvunnen, en upphöjd placering i Kreml. Svanberg 1967, s. 496. 
42 Sovjetunionen hade dock inte konfiskerat all privat egendom. 
43 Theorell 1973, s. 54. 
44 Theorell 1973, s. 89. 
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stadslivet.45 Den industriella expansionen i Sverige var minst lika aktuell på mindre 
bruksorter. Rossholm Lagerlöf lyfter fram Törnemans tidiga konstnärskap som ett 
exempel på gestaltandet av dubbelheten mellan stad och landsbygd.46 Till skillnad 
från Gatans rytm avbildar Ståltappning i Hagfors endast män och antyder en regional 
anknytning till Värmland. Detta kan såväl kopplas till, som kontrasteras mot, den 
urbanisering och möjligen rotlöshet, som gestaltas i Gatans rytm.  
 Den tyske sociologen Ferdinand Tönnies myntade redan 1887 
begreppen Gemeinschaft och Gesellschaft som syftar på hur diverse sociala relationer 
utvecklas och förändras. Det förra med betoning på organisk enhet och det senare på 
modernitetskonstruktion.47 Enligt idéhistorikern Staffan Källströms tolkning kan 
Gesellschaft kopplas till modern stadskultur och det kapitalistiska samhällets 
framväxt, det vill säga ett system där sociala relationers betydelse minskar och ersätts 
av en mekanisk struktur med ”tragisk karaktär” eftersom industrialiseringen 
resulterade i att det inte längre var möjligt att återgå till det tidigare stadiet.48 I Gatans 
rytm finns ett drag som erinrar om Tönnies begrepp: rotlösheten. Genom att 
komponera en bild av hur den växande staden byggs upp, med alla dess nya invånare, 
sker en brytpunkt i och med att människorna inte längre befinner sig i naturen. Det är 
en ny tids framträngande; moderniteten som representerandes tillhörighet. Den 
urbanisering som var påtaglig vid Slussen resulterade i en anonymitet och trots att 
klädesplaggen visar sociala markörer påminner människornas ansikten om masker.  
 I samband med tillkomsten av Gatans rytm målade Törneman en förlaga 
med titeln På kajen (Bild 6). Det är i grunden samma motiv komponerat på en tät 
bildyta. Kvinnan med röd slöja återfinns, men inte arbetaren i rosa kläder och istället 
för en förankrad båt syns häst och vagn som dras över bron. Mycket tyder således på 
att kvinnan var Törnemans ursprungliga karaktär. Till skillnad från övriga arbetare i 
Gatans rytm, vilka gestaltas som en enda oigenkännlig form, framträder den 
rosaklädda mansfiguren med ett tämligen individuellt uttryck. Ett återkommande drag 
är således spänningen mellan vad mannen och kvinnan representerar.  
 Färgvalet rosa behöver en ytterligare analys. Rönnow skriver att 
Törnemans byggnadsarbetare vanligtvis är blåklädda.49 Med dagens ögon ligger det 
därmed nära till hands att betrakta den rosa färgen som traditionellt, eller till och med 
”naturligt”, feminin, men hur färger tolkas beror i hög grad på kontexter. 
Genusvetaren Fanny Ambjörnsson hävdar att rosa blev en ”kvinnomarkör” först under 
efterkrigstiden, dessförinnan betraktades färgen bestämd och manligt kodad som en 
variant av rött: ”[…] som i sin tur symboliserade styrka, blod och krigiskhet.”50 Under 

                                                
45 Margaretha Rossholm, Sagan i nordisk sekelskifteskonst: en motivhistorisk och ideologisk 
undersökning (diss.), Beckmans tryckerier, Stockholm 1974, s. 296 f. 
46 Rossholm 1974 s. 299. 
47 Staffan Källström, Framtidens katedral: medeltidsdröm och utopisk modernism, Carlsson bokförlag, 
Stockholm 2000, s. 91. 
48 Källström 2000, s. 93. 
49 Rönnow 1943, s. 36. 
50 Fanny Ambjörnsson, Rosa: Den farliga färgen, Ordfront, Stockholm, 2011, s. 10. 
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tiden kring det första världskriget började man i västvärlden associera blått med 
soldatuniformer, armén och därmed manlighet. Sofia Kling redogör för hur 
sekelskifteskvinnan i första hand betraktades som kvinna i egenskap av moder och i 
relation till barnet.51 Hon hävdar vidare att män hade mer handlingsutrymme än 
kvinnor under tiden i fråga med i grunden tre genuskodade identiteter: make, far och 
offentlig roll.52 Det var en fördel om mannen var ansvarsfull och engagerad i barnens 
fostran, men faderskapets roll sågs alltjämt inte lika avgörande som det ”kall” som var 
moderskapet.53 I Gatans rytm existerar det likväl en påtaglig ambivalens ifråga om 
moderniteten som återspeglar samtidens dubbelhet. När Rönnow tolkar in ett socialt 
patos i Gatans rytm är det utifrån de arbetande männen. Han lägger ingen vikt vid 
kvinnan. Om den rosaklädda mansfiguren är ett exempel på det moderna livets 
upplösningstillstånd står kvinnan med slöja för motsatsen. Hon förblir stabil bland all 
rörelse. Enligt Klings perspektiv betraktades mannen som framåtsyftande i stadig 
förändring, kopplad till modernitet, och kvinnan som ”ursprunglig”, traditionsbunden 
och i regel bakåtsyftande.54 Samtidigt existerar ytterligare en tolkningsmöjlighet, att 
mannen företräder urkraften, det maskulina djuret, och kvinnan framtiden. Lina 
Sturfelt lyfter fram hur svensk press under det första världskriget drog paralleller 
mellan omfattande modernisering och en ökad feminisering, och därmed 
degenerering, av samhället.55 Denna paradox av samtida tankegods återknyter även 
till föreställningarna om sociala relationer, där moderniteten representerade 
kapitalism, kulturell ytlighet och upplösning av traditioner.56 I Gatans rytm existerar 
således paralleller till samtidens dubbla syn på könsroller, men huruvida maskulinitet 
och femininitet är motsatser eller kompletterar varandra förefaller fortfarande oklart.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
51 Sofia Kling, Vi våga ej helt leva: Barnbegränsning, sexualitet och genus under den svenska 
fertilitetstransitionen (diss.), Umeå universitet, Umeå 2007, s. 85. 
52 Kling 2007, s. 89. 
53 Kling 2007, s. 94. 
54 Kling 2007, s. 89. 
55 Lina Sturfelt, Eldens återsken: första världskriget i svensk föreställningsvärld (diss), Sekel, Lund 
2008, s. 193. 
56 Källström 2000, s. 93.  
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Gudrun i blått: mellan Madonna och Medusa  
 
I Törnemans konstnärskap från och med sekelskiftet fram till 1910-talet förekommer 
en variation i gestaltningarna av kvinnor. I boken Svenska konstnärer i Paris skriver 
författarduon att det var i München som han utvecklade ”[…] en praktfull paranoia 
gentemot kvinnan, som skildrades som hotande sköka, kokott, vampyr.”57 Margaretha 
Rossholm Lagerlöf anser att konstnären till en början återger symbolismens 
kvinnogestalter, men att de senare tar sig individualiserade uttryck där motivet, som 
tidigare bearbetats på ett allmänt symbolistiskt plan, konkretiseras ”i en personlig 
konflikt.”58 Att Törneman influerades av symbolistiskt måleri är forskningen således 
överens om, däremot har ingen betonat i vilken utsträckning detta fortgår i måleriet 
under 1910-talet.59 Konstnären utnyttjade flitigt sin norska hustru Gudrun (född 
Høyer-Ellefsen) som modell.60 Först i porträtten från efter krigsutbrottet får hustrun 
Gudrun nya uttryck varav det mesta anmärkningsvärda är Gudrun i blått som 
utforskas närmare i detta kapitel. 
 
Gudrun i blått 
1917 utförde Törneman Gudrun i blått (Bild 7). Motivet avbildar Gudrun i en 
koboltblå klänning. Bakgrunden liknar ett naturlandskap bestående av träd och 
vildvuxna rankor, färgsatta i grönt och orange. Hennes ansikte vilar i en olivgrön 
skugga, vilken har samma färg som bakgrunden, en effekt som gör att fondens 
vegetation och förgrundens figur smälter in i varandra. En ljusgul färg lyser över den 
vänstra armen och markerar tydligt kroppens muskulatur. Frånvaron av en mansfigur 
förstärker kontrasten mellan den kvinnliga modellen och den manliga skaparkraften. 
Gudrun i blått ställdes aldrig ut under Törnemans levnad, men om man beaktar 
konstkritikens recensioner om andra framställningar av hustrun återfinns utlåtanden 
av två olika kritiker i Dagens Nyheter 1915, som båda antyder en dubbelhet:  
 
 Två porträtt av konstnärens hustru förtjäna också att sammanställas: det ena teatraliskt, 
 fantastiskt, med en bakgrund som en tropisk sagoskog och hos figuren något av 
 lustvandrande sultaninna – det andra raffinerat enkelt, kyligt blått och vitt med en 
 speglande färg som ett dyrbart porslinsföremål.61 
 

                                                
57 Thomas Millroth och Pelle Stackman, Svenska konstnärer i Paris, Författarförlaget Fischer & Rye, 
Stockholm, 1989, s. 33. 
58 Rossholm 1974, s. 170. 
59 Exempelvis vid bokomslaget till nyutgåvan av Gustaf af Geijerstams roman Medusas hufvud: En 
spöksyn ur lifvet 1907 (ursprungligen publicerad 1895) där Törneman använder sig av drag som 
återfinns hos Arnold Böcklin och Franz von Stuck. Ytterligare ett spår: hur Konstnären fortsätter att 
bearbeta läraren Franz von Stucks motiv, exempelvis i Bacchuståget från 1922 (Stucks Bacchantenzug 
1897) och i Dansös från 1915 (Stucks Tänzerinnen 1896). 
60 Paret gifte sig 1908 och sonen Algot föddes året därpå.  
61 Ernst Klein, ”Axel Törnemans separatutställning. Vernissage i Konstnärshuset i dag”, Dagens 
Nyheter, 6.10.1915. 
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 Även i porträttmålningarna tar Törneman gärna till det stora formatet och de starka 
 färgerna. Man lägger först märke till det stora, egendomliga porträttet av konstnärens 
 hustru, i en grandios toalett vandrande i ett landskap. – Kyligt, förnämt och stelt, men 
 vackert och visionärt som en drömsyn.62 
 
Mycket tyder på att Törnemans hustruporträtt varierar, att Gudrun sällan blir 
framställd som samma kvinna – utan det är en förändrad bild. Det blir därför 
intressant att undersöka under vilka omständigheter Gudrun i blått utfördes och 
jämföra dessa med samtida förhållningssätt till kvinnoroller i allmänhet och 
hustrurollen i synnerhet.  
 
Casta meretrix 
Rossholm belyser hur Törnemans tidiga måleri kan koppas till sekelskiftets 
idébildningar kring kön. Hon framhåller sekelskiftets konfliktfyllda syn på kärlek och 
sexualitet: ”I kvinnan sågs antingen modern, den förandligade ’prinsessan’, eller 
kokotten, synderskan, nymfen.”63 Sekelskifteskonstens manliga föreställningsvärld 
avslöjar en ambivalens hos männen, mellan avståndstagande från det sexuella och 
svartsjuka: ”Kvinnan är såväl offer för mannens sexualdrift som skuld till det ’onda’, 
då hon uppväcker eller stimulerar denna drift.”64 Fokus ligger på att återge Medusa, 
den grekiska mytologins gorgon, i likhet med Judith, Ofelia eller Salome även den 
symbolistiska konstens kvinna där hårsvallet ringlar sig samman till ett ormbo. Detta 
gäller även i hög grad Törnemans måleri under 1910-talet. 
 I de tidiga framställningarna avbildas Gudrun efter samtidens 
skandinaviska kvinnoideal i idealiserade frontalporträtt.65 I ett exempel från 1904 
(Bild 8) återges hustrun vaxgult blek med en sorts gloria runt det blonda håret.66 I 
Gudrun i blått är smycket från 1904 dolt i mitten av klänningen. Här gestaltas samma 
modell på ett sätt som ter sig fjärran från sekelskiftets jugendslanka valkyria. Hustrun 
avbildas i blå kläddrapering med muskulösa armar, hon är varken skör eller elegant 
som Gudrun i den svarta klänningen. Gudrun i blått är utplacerad i, och helt omsluten 
av, skogen. Fonden och skuggorna vid huden är täckta av gröna konturer. Håret är 
inte längre ljusblont, utan brunfärgat. Ansiktstonen har gått från anemiskt blek till 
jordnära grönskugga. Gudrun i blått ser inte på betraktaren, ansiktet är inte belyst utan 
ljuset kommer bakifrån. De kunde vid första anblick tas för två olika kvinnor. Båda 
lika oåtkomliga.  
 Bland Törnemans efterlämnade tillhörigheter fann Ulf Linde en lapp 
som markerade det fjärde kapitlet; Häxornas sabbat, i den ryske författaren Dimitrij 
Merezjkovskijs roman Gudarnas uppståndelse: Leonardo da Vinci. Romanen utspelar 
                                                
62 Karl Asplund, ”Axel Törnemans utställning av målningar i Konstnärshuset”, Dagens Nyheter, 
9.10.1915.  
63 Rossholm 1974, s. 169. 
64 Rossholm 1974, s. 169. 
65 Det finns även ett porträtt där Gudrun skymtar som havande, som skiljer sig från det idealiserade 
första intrycket, men alltjämt på ett upphöjt sätt. 
66 Theorell 1990, s. xxvii. Om man ser noggrant är en liten ring placerad invid ringfingret vilket kan 
tolkas som en romantisk kärleksförklaring. 
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sig huvudsakligen under Leonardos levnad i Florens, men just det fjärde kapitlet är en 
esoterisk passage. Kapitlet skildrar hur arbetarkvinnan Cassandra och hennes mor 
förbereder sig inför, och deltar i, en häxsabbat vilken framställs som en extatisk ritual 
med orgier, incest och diverse hallucinationer: ”Men hon gjorde intet motstånd: ju 
värre, dess bättre, ju ohyggligare, dess mera berusande.”67 Efter de explicit erotiska 
scenerna förändras situationen och det som först var en häxsabbat övergår till en 
backantisk orgie. I anslutning till detta förekommer passager där Merezjkovskij låter 
ett par män diskutera hur ”den hvita djävulen” uppenbarade sig för dem, en kvinna 
som betecknas ”casta meretrix”, en kysk sköka.68 Detta påminner återigen om 
sekelskifteskonstens manliga föreställningsvärld och Edvard Munchs (1863-1944) 
kvinnoskildringar, som ofta präglas av en problematisk misogyni och eroticism. Anita 
Theorell anser att Munch har fungerat som förebild till flera av Törnemans motivval, 
Jan Svanberg påstår däremot att förhållandet mer varit fråga om ”en parallell 
utveckling än om ett beroende.”69 De två konstnärerna uppvisar dock tveklöst ett 
släktskap som jag finner relevant att utforska vidare. 
För att dra en parallell till Törnemans Gudrun i blått kan man se på Munchs 
Sommernattsdrøm. Stemmen (1893, Bild 9) och Sommernatt. Stemmen (1896, Bild 10) 
där en skiftning sker i motivet.70 På ytan föreställer bilderna samma kvinna vid ett 
strandlandskap i månsken, men i den senare versionen byter konstnären fokus med 
ökad intensitet och stilisering som följd, detta genom tydligare linjer med svarta 
konturer; dessutom är hennes huvudbonad försvunnen i Sommernatt. Nattstämningen 
förmedlar en mystik där figuren och skogen förenas. Huruvida håret återges utsläppt 
eller uppsatt i knut kan tolkas som två viktiga kontraster kring sekelskiftets syn på 
kvinnlig sexualitet. Härom har Ingrid Langaard betonat ett cykliskt drag i hur Munchs 
modell förvandlas från ung flicka till en mogen kvinna med könsinstinkt som är 
medveten om ”sin kvinnelige makt.”71 Hon är spänd och aningsfylld inför den inre 
rösten (”Stemmen”) som vibrerar och växer inom henne. Detta uttrycker en dubbelhet 
mellan aktiv sexualitet och dominansens destruktivitet kontra avhållsamhetens 
melankoli.  
 I en serie, som senare kom att kallas Livsfrisen, försökte Munch 
tematisera existentiella generationsproblem, grundat på en samtida föreställning att 
mannen och kvinnan stod i ett diametralt motsatsförhållande till varandra. Målningen 

                                                
67 Dimitrij Meresjkovskij, Gudarnas uppståndelse: Leonardo da Vinci (övers. E. Weer), Hugo Gebers 
förlag, Stockholm 1903, s. 124. 
68 I tidigare verk har Törneman explicit utgått från litterära skildringar, Forskningen belagt ett inslag av 
Maurice Maeterlincks symbolistiska scenkonst och Maxim Gorkijs socialromantiska noveller i 
målningar, se: Theorell 1973, s. 18. 
69 Theorell 1973, s. 80 och Svanberg 1967, s. 495. Enligt den senare bevittnande Törneman dessutom 
en Munchutställning i Köpenhamn 1906. Den tyske expressionisten Emil Nolde bjöd in fyra utländska 
konstnärer till ny tysk avantgardegruppering, Die Neue Künstlervereinigung, förlagan till Der Blaue 
Reiter. Bland de inbjudna fanns Munch och Törneman. 
70 För aktuella dateringar se Gerd Woll, Edvard Munch: Complete paintings. Catalogue raisonné. Vol. 
1 1880-1897, Thames & Hudson, London 2009, s. 386. 
71 Ingrid Langaard, Edvard Munch. Modningsår: en studie i tidlig ekspresjonisme og symbolisme, 
Gyldendal, Oslo 1960, s. 196-198. 
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Vampyr skildrar en erotiskt härskande kvinna som, enligt Langaards tolkning, ger 
mannen en känsla av vanmakt ”overfor disse destruktive krefter, som fyller ham med 
smerte, men som han vanskelig kan løsrive seg fra.”72 Vampyrkvinnans raka motsats 
återfinns i Madonna där ruset, skönheten och samlaget är i centrum.73 I ett brev till 
Richard Bergh beskrev Törneman en liknande syn: ”Konsten är en känsloyttring, ett 
skapande af stora, lefvande symboler, gripande bilder af väl och ve. Det är hela dess 
innersta hemlighet; allt annat är bara pereferi [sic.].”74 Liksom Törnemans målningar 
emellanåt framställer en ”typ” av arbetarman, framträder i likhet med Munchs 
kvinnotyper ett cykliskt drag.75 Det är sällan titlar som anspelar på könsegenskaper 
men likväl representerar en generalisering av olika faser i en kvinnas liv.  
 I Gudrun i blått finns med Munch besläktade erotiska drag. Trots att 
modellen varken är passiv eller avklädd, är hon både madonna och sköka, och löser 
upp avståndet mellan Jungfru Maria och Maria Magdalena. Det är inte samma form 
av jungfrulig ömhet som Törneman tidigare skildrat i Gudrun från 1904, utan det 
existerar en dubbelhet där kvinnan kan ses som en symbol för både oskuld och 
ondska, en bildvärld där synd och kyskhet lever i symbios och kvinnokönet betraktas 
som bedrägligt paradoxalt; en kysk sköka. En skillnad i jämförelse med Munchs 
kvinnor är att Gudrun i blått saknar anonymitet. Ytterligare en skillnad gentemot 
dessa är att Gudrun i blått föreställer en könsmogen kvinna utan ungdomlig erotisk 
spänning, det är kort sagt ett porträtt av konstnärens hustru. 
 
 
Från respektabel till vital 
Under det första världskriget blev Törneman en eftersökt porträttmålare i Stockholms 
societet och avporträtterade bland annat flera hustruporträtt i helfigursformat.76 
Hustrurna framställs som madonnor, en potentiell symbol för det traditionsbundna.77 I 
andra verk benämner titeln explicit huruvida modellen är konstnärens egen eller 
någon annans hustru. 1917 års porträtt av Gudrun kan jämföras med Porträtt av fru 
Carin Lindahl (Bild 11), ett beställningsarbete som Törneman utförde samma år för 
modellens makes räkning.78 Det är en till måttet omfattande duk där Carin Lindahl 
står ensam på en skogsväg mot en fond av slingrande grönska. Modellen är lugn med 
en passiv hållning och slutna ögon.  

                                                
72 Langaard 1960, s. 200. 
73 Langaard 1960, s. 201. 
74 Brev från Axel Törneman till Richard Bergh, daterat 25.2.1909. För originalcitat se Richard Bergh, 
Om konst och annat, Bonniers, Stockholm 1908, s. 153. 
75 Se diskussion i kapitel 1. Jämför även Munchs Kvinnen i tre stadier (1894) med Törnemans Kvinnor 
(1915), en tendens som återfinns i Munchs Fire livsaldre (1902) och Törnemans Bretagnare I (1905) 
där de tre centrala kvinnorna framställs i en rad typer; först den unga, därefter den mogna och sist den 
gamla. 
76 Kvinnorna i dessa hustruporträtt är samtliga placerade i borgerliga interiörer som hemmets centrala 
del. Se exempelvis Porträtt av Greta Bonnier (1915), Porträtt av Carin Östberg (1916) och Porträtt av 
Signe Henschen (1924). 
77 Se diskussionen om kvinnan i Gatans rytm (kapitel 1). 
78 Lindahl var en läkardotter som nyligen hade gift sig med en civilingenjör. 
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 Karin Johannisson har diskuterat hur synen på kvinnohälsa förändrades 
kring sekelskiftet. 1900-talets växande oro för ett vikande befolkningsunderlag 
kopplades till tankar om en degeneration av samtidsmänniskan. Rashygieniska 
argument etablerades i ett svensk samhällsklimat som präglades av pessimism och oro 
för framtiden. Genom olika åtgärder, många starkt repressiva, ville man avlägsna de 
sjuka delarna av samhällskroppen och på sikt bevara Sverige som nation.79 Detta 
gällde framför allt sinnessjukdomar, sinnesslöhet, könssjukdomar, alkoholism, 
tuberkulos och undernäring. Folkets ohälsa kopplades samman med minskande 
fertilitet. Johannisson skriver vidare att en kraftig, vital och i synnerhet sund, 
kvinnokropp definierades som en viktig del av befolkningsfrågan. 80 Sofia Kling har 
genomfört historiedemografiska analyser över vilka genuskodade identiteter kvinnor 
hade under den svenska fertilitetstransitionen. Hon beskriver hur en konstruerad 
kvinnlighet essentialiserades med krav på att könet skulle realisera de ideal som 
”naturen” grundlagt, inte endast biologiskt utan även kulturellt i hemmet och i 
förmågan att behaga.81 Enligt samtida rådgivningslitteratur skulle en gift kvinna 
förhålla sig till två relationer: maken och barnen. Idealet var att vara lojal, behagfull, 
blyg och foglig.82  
 När Porträtt av fru Carin Lindahl visades på Törnemans andra 
separatutställning 1918 mottog verket positiv kritik från Stockholmpressen. Svenska 
Dagbladets August Brunius lyfte fram färgklangen i bildens ”[…] lustigt exotiska 
anläggning” och Aftonbladets Martha Rydell-Lindström tilltalades av ”[…] det 
skönhetskultiverade, exotiskt doftande”.83 I Dagens Nyheter, där verket 
reproducerades i svart-vitt, framhöll Karl Asplund lättheten i koloriten:  
 
 I porträttet av fru Carin Lindahl, som återges härovan, poetiskt och up to date i en 
 sällsynt förening, med Vogue elegans, men utan Vogue-banalitet, ger en förfinad 
 sommarstämning, som tolkas av färganslaget, bakgrundens blå, klänningens malva och 
 de stiliserade brungröna träden. Det är ett betydande konstverk, överraskande i sin rena 
 och lätta färg.84 
 
Det är påfallande att Gudrun i blått inte visades på separatutställningen 1918 medan 
beställningsarbetet – det enda på förhand sålda verket – av Carin Lindahl ställdes ut, 
där framställningen av kvinnan dessutom är väsensskild från Gudrun. Enligt en 
konventionell, samtida, syn skulle hustrun lägga ner tid på utseendet för att genom det 
yttre behaga mannen, framhäva vackra drag och dölja eventuella vulgariteter.85 Enligt 

                                                
79 Karin Johannisson, Kroppens tunna skal: sex essäer om kropp, historia och kultur, Norstedts, 
Stockholm 1997, s. 222-223. 
80 Karin Johannisson, Den mörka kontinenten. Kvinnan, medicinen och fin-de-siècle, Norstedts, 
Stockholm 1994, s. 90-92. 
81 Kling 2007, s. 80. 
82 Kling 2007, s. 81. 
83 August Brunius, ”Ett par separat-utställningar”, Svenska Dagbladet, 19.3.1918 och Martha Rydell-
Lindström (sign. Marcelle), ”Axel Törneman och Berhard Neumann utställda”, Aftonbladet, 28.3.1918. 
84 Karl Asplund, ”Nya konstutställningar. Axel Törneman utställer hos Gummesons”, Dagens Nyheter, 
18.3.1918. 
85 Kling 2007, s. 82. 
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Kling handlade dessa skönhetsideal om att bekräfta en redan etablerad borgerlig 
konvention.86 Genom epitetet ”Fru” i titeln framträder Carin Lindahls tidsenliga 
identitet. Det är dock oklart vem som har satt titeln, antagligen var det inte konstnären 
utan beställaren. Törneman framhöll ofta hur han ”[…] ingenting tänkt, utan bara 
målat” och under en tidningsdebatt med Isaac Grünewald skrev konstnären: 
”Förresten tycker jag att vi målare böra måla och icke prata.”87 Samtidigt är det inte 
endast den fullständiga titeln som förstärker intrycket av att modellen framställs som 
en respektabel hustru.  
 I Porträtt av fru Carin Lindahl lägger Törneman vikt vid tidens 
konvention där kvinnan skulle spendera tid på sitt framträdande, betona skönheten 
och ha en behagfull gång. Dessa ytliga ansträngningar betraktades som ett mått på i 
vilken utsträckning hustrun eftersträvade makens beundran, och det var så de redan 
nämnda kritikerna uppfattade porträttet. Detta kan spåras i Karl Asplunds utlåtande att 
Törneman var ”[…] up to date i en sällsynt förening, med Vogue elegans, men utan 
Vogue-banalitet”. Därmed ligger det nära till hands att betrakta Gudrun i blått som en 
negativ bild, ett sorts pessimistiskt uttryck för konstnärens besvikelse över 
äktenskapet och dess krav, det Rossholm Lagerlöf kallar ”personlig konflikt”. Då 
förbigår betraktaren likväl en väsentlig detalj: tiderna hade förändrats, liksom 
kvinnans roll. Även om Carin Lindahls korta hår och något androgyna drag kan tolkas 
som radikala markörer med dagens ögon, måste en nutida betraktare ha i åtanke att 
det kanske endast handlar om en trendkänslighet inför tidens mode. Dessutom blir 
hon mer ”skör”, utan självständig sexualitet. Hon framställs som en kvinna som 
förblivit ett barn med behov av mannens vägledning och, med tidens synsätt: med en 
lust som endast kan väckas av mannen. Svante Lindqvist diskuterar hur den samtida 
synen på könsroller präglar Törnemans plafondmålning vid Kungliga Tekniska 
Högskolan och anser att konstnären gestaltar ”ett tidstypiskt uttryck för ett nytt 
kvinnoideal”.88 Lindqvist går så långt att han härleder ”[…] en trist, sund moralism” 
till kroppsskildringarna i Törnemans sena måleri.89 Det är härom relevant att betrakta 
andra samtida konstnärers framställningar av sina fruar. 
Ett exempel går att se i Gösta Sandels (1887-1919) målning Bohuslän (Molnet) (Bild 
12) utförd sommaren 1917 vid Stuveröd på Orust. Den stora bilden föreställer en 
kvinna i profil sittande på en sten, konstnärens fästmö Elaine Hallberg. Några år efter 
Sandels död beskrev den norske konsthistorikern Jens Thiis bilden som en höjdpunkt i 
konstnärens produktion; ”[…] en malerisk apoteose av en elsket kvinne, sett og malt i 
en elsket natur.”90 Målningen kan tolkas som ett allegoriskt porträtt där 
västkustlandskapet blir symboliskt laddat och modellen jämförs med dess skönhet. I 

                                                
86 Kling 2007, s. 102.   
87 Ragnar Östberg, En arkitekts anteckningar: med bilder och verk av författaren, Natur & Kultur, 
Stockholm, 1928, och Axel Törneman, ”Konst och palsternackor”, Figaro, Volym 35, nr 8, 1912. 
88 Svante Lindqvist, ”Symbolernas arkeologi: Teman i en studie kring Hannes Alfvén”, Nordisk 
Museologi, nr 2, 2003, s. 39. 
89 Lindqvist 2003, s. 40.  
90 Jens Thiis, Nordisk kunst idag, Gyldendal, Köpenhamn 1923, s. 12. 
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likhet med Törnemans tidigare skildring av Gudrun existerar ett idealiserande drag. 
Johannisson och Lindqvist poängterar att den nya kvinnonormen inte längre 
fokuserade på bleka eller sköra kvinnor, snarare alstringsdugliga och friska. Således 
bör såväl Sandels allegori, som Porträtt av fru Carin Lindahl, betraktas som 
borgerliga idealtyper vilka tynade bort efter sekelskiftet. 1917 års framställning av 
Gudrun bär däremot få av tidens krav på kvinnlig passivitet, blygsamhet och 
undergivenhet gentemot mannen.  
 Gudrun i blåtts kroppsspråk markerar en självsäkerhet, genom 
kombinationen vildvuxen natur och handlingskraftig kvinna. Vildheten, det 
okontrollerbara markeras av skogsdunklet i kontrast till träden i beställningsarbetet 
Porträtt av fru Carin Lindahl som är perfektionistiskt iordningställda. Törnemans 
skönhetsdyrkan ligger i styrkan, hustruns betydelse som vital kvinna betonas 
exempelvis genom den muskulösa kroppen. Och trots att det rör sig om maskulina 
drag står kroppsskildringen i Gudrun i blått inte i motsats till en samtida syn på 
kvinnonormer. 
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Mazeppa: mellan myt och apokalyps 
 
Efter separatutställningen 1915 deltog Törneman i flera samlingsutställningar, bland 
annat den svenska konstutställningen i Köpenhamn 1916.91 Samma år fick han 
uppdraget att utföra takdekorationer till en föreläsningssal i Kungliga Tekniska 
Högskolan.92 Mellan 1907 och 1916 hade Törneman ett avtal att illustrera bokomslag 
till Bonniers förlag, men när detta löpte ut försvann en stabil inkomstkälla för honom. 
Konstnären insjuknar i magsår och förblir konvalescent under ett helt år.93 I 
Stockholm hade emellertid utställnings- och försäljningsmöjligheterna förbättrats för 
etablerade konstnärer genom tillkomsten av nya gallerier.94 I mars 1918 öppnade 
Törneman sin andra separatutställning på Gummesons konsthandel i Stockholm och 
ställde ut 23 tavlor. 
 
Mazeppa 
Utgångspunkten för det här kapitlet är målningen Mazeppa (Bild 13) som Törneman 
utförde 1918. I kompositionen har konstnären fokuserat på att återge en 
framstormande häst mitt i bildytan, djuret är format likt en båge över ett rödbrunt fält. 
Därtill återfinns en liten bergskedja i fonden under en isgrön och svavelgul himmel.  
Konstnären har även lagt till en skuggverkan i koboltblå konturer mot slutet av 
arbetsprocessen.95 Tavlan ställdes ut på separatutställningen 1918 och mottog 
bedömning från samtida konstkritiker.96 Lokalen var liten och flera recensenter 
reagerade på att konstnärens ”monumentala” dukar förminskades i salarna. Svenska 
Dagbladets August Brunius försökte nyansera intrycken: 
 
 Fortfarande är dock Törneman det stora temperamentet i vår nyare konst som ogärna 
 väger och kompromissar. Hans förmåga av vild uttrycksfullhet har väl aldrig kommit 
 så till sin rätt som i Mazepa på hästryggen, målad som i ett drag, furioso. Det är ett 
 ståtligt arbete som vittnar om full självständighet och en viss brutal glansfullhet som är 
 tämligen ovanlig i den reflekterade och sökande nya svenska konsten.97 
 
Därefter skrev Nils Palmgren i Afton-tidningen: ”I sin art är duken ’Mazeppa’ med sin 
explosiva rörelse någonting av det högsta, vartill Törneman nått, och visar, att vi av 

                                                
91 I Köpenhamn fick Törneman framför allt negativ kritik, se: Ernst Goldschmidt, ”Den svenske 
Udstilling paa Charlottenborg”, Politiken, 26.11.1916. Carl Torsten Holmström, ”Konstbrev från 
Köpenhamn: III”, Göteborgs handels- och sjöfartstidning, 28.11.1916. 
92 I september 1918 stod den 216 m2 stora takmålningen klar i en föreläsningssal för elektroteknik. 
Titeln blev ”De elektriska strömmarna”. Vid pressvisningen fick Törneman positiv kritik, se 
exempelvis Karl Asplund, ”En ny plafondmålning. Elektriciteten av Axel Törneman i Tekniska 
högskolan”, Dagens Nyheter, 19.9.1918.  
93 Theorell 1973, s. 95. 
94 De viktigaste var Gummesons källargalleri (1914), Nya konstgalleriet (1915), Liljevalchs konsthall 
(1916) och Svensk-Franska konstgalleriet (1918). 
95 Under det första världskriget intar koboltblå en central roll i Törnemans konstnärskap och ersätter 
den ultramarina färg konstnären tidigare använt sig av. Theorell 1973, s. 91. Se även färgskalan i 
Gatans rytm och Gudrun i blått. 
96 Se utställningskatalog: Axel Törneman, Gummesons konsthandel, Stockholm 1918. 
97 August Brunius, ”Ett par separat-utställningar”, i Svenska Dagbladet, 19.3.1918. 
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denne konstnär ha rätt att vänta ett stort och intensivt livsverk.”98 Bilden framställer 
även en naken manskropp som kröks efter djurets rygg. Fem vargar jagar för att slita 
ner ryttaren. Kroppen är blottad men med ett abstraherat ansikte.  
 
 
Myten om Mazepa 
Motivvalet har historisk förankring i den ukrainske krigaren Ivan Mazepa som stred 
med Carl XII mot Ryssland.99 En kritiker, Kjell Strömberg i Stockholms-tidningen, 
uppmärksammade motivets koppling till poesin: ”Passionerat är anslaget i ’Mazepa’ – 
en svart häst med fastbunden ryttare, förföljd av ett rasande hundkoppel. Idén 
stammar tydligen från Byrons dikt av samma namn.”100 Följande rader ur Lord 
Byrons diktsvit Mazeppa, publicerad 1818, kan möjligen beskriva Törnemans 
skildring:  
 
 The boughs gave way, and did not tear 
 My limbs; and I found strength to bear 
 My wounds, already scarr’d with cold – 
 My bounds forbade to loose my hold. 
 We rustled through the leaves like wind, 
 Left shrubs, and trees, and wolves behind;101 
 
Ur ett historiskt perspektiv bygger emellertid Byrons dikt på anekdoter som i sin tur 
resulterat i en legend om den nakne krigaren bakbunden på en galopperande häst över 
stäppen. En av Mazepas biografer, Bohdan Kentrschynskyj, har gått igenom olika 
historikers tolkningar av dessa berättelser men är inte särskilt intresserad av hur myten 
har gestaltas i text och bild: ”Mera anmärkningsvärt är däremot, att inte ens de 
forskare, som eftersträvat en objektiv värdering av Mazepa, ha sökt eller kunnat 
frigöra sig från legendens fasta grepp om ämnet.”102  
 I en essä som skrevs vid Törnemans minnesutställning 1927 hävdade 
Karl Asplund att konstnären med sin version av Mazeppa ”[…] velat uttrycka något 
av sin egen och av sina själsfränders inom konsten ställning till inspirationen, till den 
makt som drar konstnären med sig.”103 Det skulle således vara avsett som en allegori 
över konstnären själv som släpas efter samma häst som han är bunden vid men inte 
förmår tygla, en symbol över konstens dubbla makt att befria eller förgöra. I sina 
minnesbilder beskrev konstnären Rikard Lindström Törneman som en melankolisk 
människa som direkt identifierade sig med karaktären han gestaltat: 
 
                                                
98 Nils Palmgren, ”Tre konstutställningar”, i Afton-tidningen, 25.3.1918. 
99 Enligt samtida transkribering stavades det Mazepa. Jag skiljer här på den historiska personen Mazepa 
och den estetiska traditionen Mazeppa. Se: Carl Gudmund Uno Silfverstolpe, ”Mazepa”, Nordisk 
familjebok: Sjuttonde bandet, Nordisk familjeboks förlags aktiebolag, Stockholm 1912, s. 1346. 
100 Kjell Strömberg, ”En målare och en målarinna”, Stockholms-tidningen, 18.3.1918. 
101 Lord Byron, ”Mazeppa: a poem”, The Complete Poetical Works: volume IV, Jerome J. McGann 
(red.), Clarendon Press, Oxford 1986, s. 189. Hela diktsviten s. 174-200.	  
102 Bohdan Kentrschynskyj, Mazepa, Wahlström & Widstrand, Stockholm 1962, s. 159. 
103 Karl Asplund, ”Axel Törneman”, Svenska Dagbladet, 2.12.1927. 



	   28 

 Törneman led som sagt av svåra stunder. Onda demoner hemsökte honom och jagade 
 honom som vargkoppel. Han liknade sig själv ofta vid Mazeppa fastbunden vid 
 hästryggen med rovdjuren nafsande efter hans nakna lekamen. 
     Emellertid vidtog hans kroppsliga sjukdom mer och mer, och han anade en snar död, 
 vilken han för resten alls icke fruktade.104 
 
Lindströms och Asplunds respektive biografiska tolkningar är legitima, men behöver 
diskuteras parallellt med den historiske personen Ivan Mazepa och omständigheterna 
runt verkets tillkomst. Efter att Byron publicerat sin svit följde en våg där motivet 
blev kultförklarat, till exempel inom bildkonst och musik under den franska 
romantiken.105 Den förste konstnären som tolkade motivet efter Byrons dikt var 
Théodore Géricault (1791-1824) och en av hans biografer skriver: ”In the imagery of 
romanticism, Mazeppa came to symbolize man carried away by passion, or the artist 
carried by his genius to an unknown destination.”106 Detta känner vi igen från Karl 
Asplunds tolkning. Géricaults målning, utförd cirka 1820 (Bild 14), skildrar 
slutscenen när den fastkedjade Mazepa släpats över stäppmarken, som en fjättrad 
Prometheus. Det förefaller alltjämt vara en rimlig konsthistorisk koppling. På 
separatutställningen 1918 blev Törnemans tidsenlighet ifrågasatt av Aftonbladets 
Martha Rydell-Lindström, under pseudonymen Marcelle: 
  
 Vad är det för tid vi egentligen leva i? Vad har konstnären att säga eftervärlden om just 
 den tidsepok han fått att verka i? – Ur den synpunkten kan en utställning som den 
 Törnemanska synas bra nog förvillande. Vi står inför den nakna sanningen, att tidens 
 konstnärliga röster egentligen ej varit vår tids röster, utan ett ekande tillbaka från 
 konstens alla epoker.107 
 
I sin avhandling om Törneman nämner Theorell Mazeppa i en fotnot och skriver att 
den historiska personen ”[…] bara lånat sitt namn till en symbolfigur.”108 Enligt 
Kentrschynskyj har ryska historiker från tsartiden till Sovjetunionen uteslutande 
framställt Ivan Mazepa som ”förrädaren”, en judasgestalt: ”Sovjetforskare med 
anspråk på internationellt erkännande råka ut för ett märkligt känslosvall, så snart de 
komma in på ämnet.”109 Det är troligt att Theorell har rätt i att målningen inte har 
någonting att göra med Mazepa som historisk figur, däremot är det problematiskt att 
hon bortser från den avbildades funktion som antingen frihetskämpe eller förrädare. 
Hur skildrar Törneman denna – stundtals heroiserade – karaktär? I målningen ligger 
han bakbunden på en hästrygg jagad av vargar. Kosackkrigaren är naken och 
avväpnad, dragen mot döden av sin svarta häst. 
 
 

                                                
104 Rikard Lindström, Kastvindar, Bonniers, Stockholm 1931, s. 224. 
105 Se exempelvis Eugène Delacroix, Louis Boulangers och Horace Vernets versioner, musikstycken av 
Liszt och Tjajkovskij, samt Pusjkins dikt.  
106 Lorenz E. Eitner, Géricault: his life and work, Orbis, London 1983, s. 261. 
107 Martha Rydell-Lindström (sign. Marcelle), ”Axel Törneman och Berhard Neumann utställda”, 
Aftonbladet, 28.3.1918.  
108 Theorell 1974, s. 111. 
109 Kentrschynskyj 1962, s. 15. 
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Antropomorfa och apokalyptiska drag  
Hästen som symbol blir ett vanligt djurinslag i Törnemans måleri först under 
världskriget.110 Detta var under en period då draghästar och droskor, i takt med 
masstillverkningen av bilar, började förlora sin betydelse för den moderna 
stadsbilden. Ser man till Mazeppas komposition finns en enhet mellan häst och ryttare 
vilket ger bilden ett antropomorft drag – mytiskt om man så vill.111 Därtill formas de 
fem vargarna likt en hand som försöker dra ner kroppen.112 Det är inte endast på 
grund av Byrons dikt som Törneman låter vargar jaga den fallne ryttaren, i svenska 
tidningar användes diverse djurmetaforer för att beskriva kriget.113 Istället för att 
avbilda tyska alpinjägare eller ubåtar använder konstnären sig av dessa djurmetaforer 
för att gestalta världskrigets kamp och aggressivitet.  
 Den tyske expressionisten Franz Marc (1880-1916) använde sig 1913 av 
vargar i sin ovanliga komposition Die Wölfe, en reaktion mot Balkankriget (Bild 15). 
En återkommande tolkning är att rovdjuren här representerar krigets brutalitet.114 I 
Mazeppa finns även drag av Marc i hästens stegrande position, och liksom den tyske 
konstnärens bildvärld blir Törnemans djur alltid en del av sin omgivning.115 I 
samband med Törnemans minnesutställning 1927 betonade Sixten Rönnow 
dragkampen mellan djur och människa i Mazeppa:  
 
 […] fastbunden på hästryggen, häst och man hopsnörda tillsammans, båda fångade till 
 en hårt böjd sträng, färdig att brista. Penseln är förd i långa, samlande svep av en säker, 
 nästan nervöst brådskande hand.116  
 
Rönnow är dessutom den skribent som lagt fokus vid Törnemans återkommande 
djurskildringar: ”[…] framför allt hästar, hästar i häftig rörelse, ofta gnäggande upp 
mot skyn”.117 För att vidga diskussionen kring antropomorfismen i Mazeppa kan man 
se på Törnemans senare arbeten som målningen Höstjakten, daterad 1920 (Bild 16).  
 En kvinnlig ryttare rider ut ur vildvuxen skog. Rörelseaspekten dras 
ytterligare ett steg i och med de kraftiga penselstråken runt hovarna med 
smaragdgröna konturer längs hästryggen. När bilden ställdes ut 1921 reagerade endast 
en kritiker; Karl Asplund, som tidigare skrivit tre recensioner om Törnemans verk, 
noterade i Dagens Nyheter: 

                                                
110 Törnemans fascination för hästen blir tydlig i freskerna till Stockholms Stadshus (1918-1923) där en 
törnemansk variant av hippocampi (havsguden Posseidons hästdrivna vagn) återges jämte 
Mälardrottningen. 
111 Notera att jag endast diskuterar antropomorfism (djur som metafor för det mänskliga), vilket skiljer 
sig från zoomorfism (människan som metafor för det djuriska). 
112 Vid första anblick syns endast fyra vargar, men den femte vargen skymtar längst ner i den högra 
bildytan. 
113 Sturfelt 2008, s. 92.  
114 Mark Rosenthal, Franz Marc, Prestel, London 2004, s. 35. 
115 Marc ställde bland annat ut träsnittet Ridskolan på Gummesons 1915, för att ta ett konkret exempel. 
För andra kopplingar mellan Törneman och Marc, se diskussionen i kapitel 1. En annan tysk konstnär 
som närmar sig den apokalyptiska tematiken är Ludwig Meidner. 
116 Rönnow 1927, s. x. 
117 Rönnow 1927, s. x. 



	   30 

 
 Rikast och stiligast i denna monumentala målningsgrupp synes mig den stora 
 kompositionen Höstjakten, ryttarinnan som spränger fram på en stegrande häst genom 
 det färgstarka landskapet. Kompositionen har den djärva och enkla rytm 
 expressionismen vant oss vid, men fakturen är mera pastos och genomarbetad än den 
 unga skolans lätta akvarellerande med terpentinspädd färg.118 
 
Naturen är avbildad i en kall färgskala och framstår som kaotisk, ett träd till höger i 
bildrummet är helt blått och ett annat är violett. Liksom i Mazzepa dras figurerna 
samman och bildar en enhetlig form. Ryttarens ansikte är återigen dolt som i 
Mazeppa, men skillnaden ligger häri att hon – med piskan i hand – försöker 
kontrollera naturen och rörelsen, det är en kraft som människan försöker bemästra. Är 
detta, i Törnemans verk, en kamp mellan två motstridiga krafter? 
  Under tjugotalet målade Törneman Dianas jakt (Bild 17).119 Till skillnad 
från Höstjakten är den utförd i en varm jordbunden färgskala. Naturen skildras hotfull 
likt en flammande eld som ska tämjas. Diana är framställd som en androgyn 
jaktgudinna med möjliga associationer till amasoner. Konstvetaren Ulrika Stahre har 
framhävt en dubbelhet i amasonmotivet, att den kvinnliga krigaren kan gestaltas som 
såväl hotfull (om det är i kamp med män) som upphöjd.120 Kvinnan i Dianas jakt 
höjer svärdet och skipar rättvisa, hugget bildar en rörelse mot lejonet. Men, notera att 
det är hästen som lejonets käftar och klor angriper. Människan – representerat av en 
Gudinna – har makt att döma och behärska naturkrafterna. Det är ingen tillfällighet att 
Törneman lägger lika mycket fokus (här som i Höstjakten) vid muskulaturen hos de 
tre figurerna. Det kaotiska jämte människans behov att kontrollera. Motsättningen 
mellan naturens krafter och civilisationen blir här tydliggjord. 
 I Sverige förekom olika berättelser om världskriget på kontinenten. 
Bland pressen var apokalypsen en vanligt förekommande krigsallegori och denna 
undergångsstämning förstärktes mot slutet av kriget genom oktoberrevolutionen i 
Ryssland och spanska sjukan. Lina Sturfelt beskriver hur man begagnade berättelser 
(om gott och ont, ordning och kaos) från Bibeln, nordisk mytologi och medeltiden för 
att förhålla sig till utvecklingen på kontinenten.121 Denna föreställning om stundande 
apokalyps öppnade upp för fiktiva sagor och kompletterade ett traditionellt historiskt 
narrativ. Det realistiska lämnades åt sidan och det tidlösa betonades. Samtida 
författare och konstnärer använde detta motiv och drog tillbaka klockan till en äldre 
tid av sammanbrott: ”Apokalypsen och andra bibliska allegorier blev ett narrativt 
redskap bortom det realistiska och det abstrakta.”122 I Mazeppa återfinns ett 
apokalyptiskt drag – en sorts förtvivlan och maktlöshet i form av en fallande man, 
men det är inte vilken man som helst – det är en stor krigare.  

                                                
118 Karl Asplund ”Axel Törnemans stora utställning i Konstföreningen”, i Dagens Nyheter, 22.4.1921.  
119 Lejonjakten enligt Svanberg 1967, s. 496. 
120 Ulrika Stahre, Beundrad barbar: amasonen i västeuropeisk bildkultur 1789-1918 (diss.), Acta 
Universitatis Gothoburgensis, Göteborg 2004, s. 222.  
121 Sturfelt 2008, s. 66-69. 
122 Sturfelt 2008, s. 69.  
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 Sturfelt diskuterar vidare hur skribenter – huvudsakligen tyskvänliga – 
heroiserade krigets hjältesaga där en idealiserad bild av manlighet växte fram i form 
av en handlingskraftig och aktiv soldat som formade både sitt eget och nationens 
öde.123 Samtidigt som manlighet blev synonymt med nationens tillstånd, kopplades 
kvinnlighet till ”negativa” tendenser som pacifism och fred. I likhet med samtidens 
föreställningar om klass och ras existerade ett föreställt samband mellan den svenska 
neutraliteten och femininitet: ”[…] i kontrast till krig och maskulinitet”.124 Som 
framgår i den här undersökningens första kapitel, i diskussionerna kring Gatans rytm, 
berodde dessa genusladdningar på en ständig oro över manlighetens tillstånd.  
 Mazeppa utfördes även som en linjeetsning (se omslag) runt 1919.125 
När gravyren ställdes ut i Stockholm 1921 framhöll Stockholms-tidningens skribent, 
poeten Erik Blomberg hur dess ”mäktiga rörelse stiger upp som en valvstråle ur 
marken”. 126 Här har konstnären förenklat motivets viktigaste beståndsdelar till 
förgrundens figurer. Etsningsversionen har rötter i Törnemans första utlandsstudier i 
München där han, våren 1901, utbildade sig hos diverse konstnärer som 
experimenterade med grafik, framförallt etsning. I ett brev till föräldrarna skrev 
Törneman att dessa teknikers estetiska betydelse för honom var viktigare än ”[…] 
tusende madonnor som hänga i Altes Pinakotek.”127  
 Trots att Mazeppamotivet hade en stark förankring i fransk romantik och 
Törneman utförde Mazeppa långt efter sekelskiftet finns en intressant parallell till 
ryttarbilder i konstnärens sydtyska närområde.128 I Törnemans lärare Franz von 
Stucks (1863-1928) bildvärld framträder allegoriska motiv befolkade av kentaurer, 
amasoner eller jaktlag med ett apokalyptiskt drag.129 Denna mytologiska tematik 
återfinns i målningen Der Krieg från 1894 (Bild 18). Motivet föreställer en dödens 
ryttare mot en blodröd bakgrund, på en svart häst som trampar över utslagna 
människokroppar. Även Törnemans Mazeppa rider på en dödens häst, en symbol för 
den nya tidens hot, ständiga förändring och möjliga förintelse. Italienska futurister 
som Umberto Boccioni framhöll att människans teknologiska utveckling var lika 
grym som den natur den avsetts kuva.130 Det är likväl en relevant distinktion att 
Törneman väljer starka kvinnor för Höstjakten och Dianas jakt som gestaltar 
”manliga” egenskaper, och i Mazeppa återfinns en man som faller utan antydan till 
”tapperhet” eller ”hjältemod”.  

                                                
123 Sturfelt 2008, s. 89.	  
124 Sturfelt 2008, s. 193. 
125 Okänt i hur många exemplar, etsningen ställdes åtminstone ut 1921 (i Stockholm) respektive 1923 (i 
Göteborg), Se utställningskataloger: nr 2. Axel Törneman, Sveriges allmänna konstförening 1921 och 
nr 577 Svensk konst. Valand-Chalmers 1923. Förteckning över konstnärer och arbeten å den allmänna 
svenska konstutställningen, Göteborg 1923. 
126 Erik Blomberg, ”En monumental dekoratör som stafflimålare. Axel Törnemans utställning på 
Svenska konstföreningen”, Stockholms-tidningen, 26.4.1921. 
127 Theorell 1973, s. 105. 
128 Exempelvis i Max Klingers etsningsserie Ein Leben med motivet ”Gefallener Reiter”. 
129 Det är troligt att Törneman åtminstone var bekant med dennes tidiga versioner som Die Jagd (1883) 
och Wilde Jagd (1889).	  
130 Edwards 1987, s. 38. Se även diskussionen kring Törneman och futurism i kapitel 1.  
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 Detta drag existerar även i Nils Dardels berömda målning Den döende 
dandyn (1918). I motivet skildras en död i dubbel bemärkelse – det vill säga den bleke 
ynglingens fysiska död inklusive den död första världskriget innebar för den 
dandyism som är förknippad med fin-de-siécle-mentaliteten, i form av en samtida 
pietá-gestaltning. Skillnaden ligger i att karaktären som dör i Törnemans Mazeppa är 
krigaren, den gestalt som heroiserades av samtida krigspropaganda.131 Den fallne 
ryttaren kan uppfattas som en kritisk blick på samtidens syn på både kriget och 
mansrollen. Det fanns inte längre utrymme för hjältar när man indirekt kommit i 
kontakt med krigets baksidor och ödeläggelse. Att Mazeppa framträder föga 
heroiserad behöver därmed inte innebära ett politiskt ställningstagande, däremot 
existerar en tendens att iaktta och problematisera såväl samtid som historia utifrån 
motivval.132 Vid Törnemans minnesutställning 1927 betraktade Stockholms Dagblads 
skribent, Gustaf Näsström, 1918 som ett märkesår för Törnemans konst, och skrev på 
tal om Mazeppa: ”Det är typiskt att Törneman så gärna tolkar människans längtan mot 
skyn – […] alltid en ensam och förveten människa, som vill nå det ouppnåeliga och 
slår pannan blodig mot jorden.”133 
 Törnemans djur befinner sig i samma apokalyptiska tillvaro som 
människan, ångestdrivna och kämpande. Mazeppa återger naturkrafternas dubbelhet: 
makten att befria eller förgöra människan, och konstnären i sitt arbete, döden och 
livet. Hästen blir en lämplig allegori för lockelsen, och som ett verktyg för människan 
att bemästra naturen. Genom att begagna och bearbeta myten om krigaren Ivan 
Mazepa gestaltar Törneman ett tidstypiskt apokalyptiskt, eller 
civilisationspessimistiskt, drag. Emellertid existerar en ambivalens: mannen kopplas 
till det svaga, utdöende, kvinnan det slagkraftiga som försöker bemästra naturen. En 
omvänd bild av samtidens polariserade syn på könen. Överlag är det inte de 
konventionella könsrollerna som definierar handlingskraft, utan mänsklighetens vilja 
att uppnå kontroll över naturen. 
 
 
 
 
 

 
 

                                                
131 Ämnet Mazepa blev även tabu under Sovjetunionen och första världskrigets efterverkningar, se 
Kentrschynskyj 1962, s. 19. 	  
132 Se även Törnemans målning Ikaros, utförd 1918, som kan kopplas till såväl mytologisk gestaltning 
som samtidens heroiserade syn på flygvapnet, en mystik kring piloternas djärvhet och mod och moral i 
duellerandet högt ovan molnen. Men liksom Ikaros kollaps, faller tillslut även den bilden, liksom 
Mazeppa på sin häst, den fallna ryttaren.  
133 Gustaf Näsström, ”Axel Törnemans minnesutställning”, Stockholms Dagblad, 24.11.1927. 
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Ungdom: från utopi till dystopi 
 
Efter att det första världskriget avslutats, i november 1918, öppnades vägarna upp mot 
kontinenten. Törneman reste till både Berlin och Paris. 1919 blev han anlitad av 
arkitekten Ragnar Östberg för att utföra dekorationer till Stockholms nybyggda 
stadshus, ett arbete konstnären ägnade sig åt fram till våren 1923. Konstnären tog 
diverse andra ströjobb för försörjningen, exempelvis reklamuppdrag och formgivning 
av frimärken. Törneman undervisade dessutom en kort tid som lärare vid 
konsthögskolan i Stockholm, men han intog aldrig någon skolbildande position och 
knöt inte några elever till sig under detta gästspel.134 I april 1921 hade Törneman 
likväl samlat sig för ännu en separatutställning, denna gång i Sveriges Allmänna 
Konstförening vid Trädgårdsgatan i Stockholm.  
 
 
Ungdom 
Törnemans utförde Ungdom (Bild 19) mot slutet av 1910-talet, verket är i efterhand 
daterat till 1919, men det går inte att utesluta möjligheten att impulser till verket 
kommit tidigare.135 Kompositionen föreställer två avklädda ungdomar med 
uttryckslösa ansikten, underordnade en blågrön fond.136 Den unge mannen är längre, 
har kortare hår och är utförd med mörkare skuggor i huden; hans muskler framträder 
dessutom tydligare. Den unga kvinnan är kortare, med långt hår och huden är utförd i 
ljusare toner. De står tillsammans utan ögonkontakt, trots att de är riktade mot 
varandra. 
 
 
En förlorad generation 
Ungdomsmotivet hade Törneman ägnat sig åt ända sedan studietiden och det 
existerade även bland andra samtida konstnärer. Samma år som Törnemans Ungdom 
utfördes, 1919, fick Carl Eldhs (1873-1954) bronsskulptur Ungdom (Bild 20) 
offentlig placering för första gången. Skulpturparet föreställer en pojke och en flicka 
som står mitt emot varandra och håller varandras händer. Ragnar Hoppe har tolkat in 
ett regionalt drag i gesten: ”[…] så trofast, troskyldigt och blygt som blott två 
nordiska ungdomar kunna göra det”.137 Karl Asplund påpekar ”[…] en omisskänneligt 
                                                
134 Svanberg 1967, s. 495. 
135 Inför Törnemans minnesutställning 1927 försökte änkan Gudrun ”minnas” ungefärliga dateringar 
till de efterlämnade konstverken. På grund av detta existerar det fortfarande vissa Törnemanverk med 
dubbla signaturer. Dessutom finns det skäl att betvivla det kronologiska i Gudruns dateringar, ett 
konkret exempel är ett självporträtt som Gudrun daterade 1914, men som konstexperter idag härleder 
till 1906. Även Moderna museet har uppgett vilseledande dateringar kring Törnemans Dåren, enligt 
museets katalog utförd 1919, men i katalogen från den svenska utställningen i San Fransisco 1915 finns 
ett fotografi av Dåren med.  
136 Målningen präglas av en expressionism som är emblematisk för Törnemans senare stil. Anita 
Theorell har påpekat att blått och grönt intar en central plats i Törnemans konstnärskap under kriget, 
vilket tydligast markeras i de två färgsymfonierna Blå rummet och Gröna rummet utförda 1918.	  
137 Rangar Hoppe, Carl Eldh, Bonniers, Stockholm 1933, s. 13. 
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nordisk känsla, av ungdomlig kyskhet och vaknande kärlek, av ridderlighet och 
blyghet.”138 Han fortsätter med att betona en annan aspekt hos skulpturparet: 
 
 
 Gossens raka och spänstiga kropp och ansiktets öppna och trohjärtade uttryck och 
 flickans skygga hållning och blyga böjning på huvudet ge ett uttryck för tonårens 
 vackraste känslor, som inte kan tänkas mera äkta.139  
 
Såväl Asplund som Hoppe noterar att det rör sig om ”tonåringar”, men betonar 
kärleken i form av samtida könsroller: hans påtagliga ansvarskänsla och hennes ömma 
hängivenhet, senare forskning har emellertid belyst att verket uttrycker tidstypisk 
idealism och framtidstro.140 Detta skiljer sig markant från de melankoliska dragen i 
Törnemans Ungdom, som inte framställer barn. I Bilden av barnet diskuterar 
konstvetaren Anne Banér hur en ny syn på ungdomar växte fram i specifikt borgerliga 
hem där barnen befann sig ”mellan födelsen och tidpunkten för deras inträde som 
vuxna i arbetslivet”.141 Under samma period blev skildringar av barn gradvis ett 
accepterat motiv inom bildkonsten.142 Trots att figurerna i Ungdom knappast kan 
kategoriseras som ”barn” är det intressant att studera hur just begreppet barn 
betraktades i samtiden, för att få ökad förståelse hur detta påverkade ungdomar, så 
kallade ”tonåringar”, och deras position i samhället.  
 Under det första världskriget försämrades barnens hälsa på grund av 
matbrist och grasserande epidemier. Den följande mellankrigstidens folkhälsoarbete 
betraktade barnens välmående som nyckeln till framtiden.143 I diskussionen om barn 
existerade det två parallella strömningar i samtiden, å ena sidan den gryende 
rashygienismen, å andra sidan den växande folkhemsideologin; vilka mer eller mindre 
gick in i varandra. Karin Johannisson har i åtskilliga skrifter diskuterat hur det 
svenska samhället kategoriserade barn och kvinnor utifrån kriminalitet, ras, dårskap 
och sexualitet.144 Det existerade en föreställning om att korrekt fostran och hygienisk 
övervakning skulle leda till bättre människor. Rashygienismens vetenskapliga anspråk 
hjälpte till att definiera underklassens barn med begrepp som omoral och dålig hygien 
(närmare djur än människor).145 Man utvecklade förebyggande åtgärder mot 
undermåliga barn och ungdomar, där sterilisering och anstaltsinternering var centrala 
inslag.146  
 I sin avhandling diskuterar Patrik Steorn hur en ny syn på ungdomen, 
adolescensen, växte fram strax efter sekelskiftet 1900. Ungdomen representerade 

                                                
138 Karl Asplund, Carl Eldh, Sveriges allmänna konstförenings publikation, Stockholm 1943, s. 178. 
139 Asplund 1943, s. 178. 
140 Åsa Cavalli-Björkman, ”Skulptören Carl Eldh”, Aguélimuseets Vänners Årsskrift, Volym 10, 1997, 
s. 12. 
141 Anne Banér, Bilden av barnet, Bergh förlag, Stockholm 1994, s. 151. 
142 Banér 1994, s. 146. 
143 Johannisson 1997, s. 235. 
144 Johannisson 1994, s. 25. 
145 Johannisson 1994, s. 84. 
146 Johannisson 1997, s. 239. 
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”[…] hopp, mod, vitalitet och handlingskraft”, men även en ”[…] känslig och riskabel 
förändringsperiod då frestelser av alla slag riskerade att locka den unga människan till 
olika sorters utsvävningar.”147 Detta varierade dock beroende på ekonomiska 
omständigheter. Enligt Steorn utgör Carl Eldhs skulptur ett konkret exempel på 
”heterosexualisering” av det offentliga rummet; som en symbol för stabil 
(hetero)sexualitet.148 Samme författare hävdar även att tidiga konstverk av Törneman 
iscensätter en ”heterosexuell logik”.149 Med tanke på kontexten finns det anledning att 
fästa närmare vikt vid detta påstående. Figurerna i Törnemans Ungdom smälter in i 
varandras fält, samtidigt som en traditionell könsrollsfördelning markeras genom att 
den övre framställs maskulint (kort hår och mörkare hy) och den undre feminint (långt 
hår och ljusare hy).  
 Eftersom Ungdom inte ställdes ut under konstnärens levnad är det inte 
relevant att diskutera dess reception i samtiden, däremot har senare forskning lyft 
fram bilden. Anita Theorell hävdar att målningen uppvisar ”[…] en känsla av 
romantik och innerlighet.”150 Tvärtom verkar frånvaron av romantik underförstådd. 
Ungdomarna förenas genom att de står bredvid varandra avklädda, men den skenbara 
intimitet som uppstår i och med nakenheten dämpas av deras bortvända ansikten. 
Pojkens profil har en antydan till ansikte vilket flickans figur saknar. Kropparna 
präglas av osäkerhet och slutenhet. Det ligger något melankoliskt över deras dolda 
blickar och den kalla färgskalan. Betraktaren möter endast tomhet, stillhet och 
avpersonifiering i de oåtkomliga ögonen. Det är troligare att målningen kan förstås 
mot bakgrund av den övergripande förvirring som uppstod efter krigsslutet. 
I samband med det första världskrigets slut framträdde en ”förlorad generation” som 
utgjordes av de europeiska ungdomar som sett sina kamrater dö vid fronten och själva 
ofta hade traumatiska minnen därifrån.151 Detta generationstänkande kan även spåras i 
den svenska pressen. Författaren Ludvig Nordström gjorde ett berömt utlåtande i 
novellen Jeanne 1914, om den nya generationen som aldrig skulle glömma eller 
förlåta: ”Det går inte öfver, och det skall inte gå öfver.”152 Lina Sturfelt tolkar detta 
som att det var omöjligt att helt återgå till det gamla och den krigsskadade 
generationen skulle förbli likgiltig för allt.153 Parallellt växte det, efter kriget, fram en 
tro, i synnerhet inom revolutionära kretsar, på en framtidsutopi.154 Sofia Kling kallar 
det för en förändring från sekelskiftets ”domedagsprofetia” mot folkhemmets 
framtidsvisioner.155 Denna framåtblickande optimism från mellankrigstiden existerar 
knappast i Törnemans Ungdom, där frånvaron av idealisering är påtaglig. Det 
anknyter till samtidens självupplevda rotlöshet och föreställningarna om alienation 
                                                
147 Steorn 2006, s. 199. 
148 Steorn 2006 s. 196-197. 
149 Steorn 2006 s. 205.	  
150 Theorell 1990, s. xli. 
151 Sturfelt 2008, s. 225. 
152 Ludvig Nordström, ”Jeanne”, Hvar 8 Dag, Volym 15, nr 51, 1914, s. 807.  
153 Sturfelt 2008, s. 179. 
154 Sturfelt 2008, s. 233.	  
155 Kling 2007, s. 113. 
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från samhället.156 Det existerar tematiska kopplingar till puberteten, ett stadium 
mellan barndom och vuxenliv, och dystopin. Dystopin betecknar en litterär genre som 
förankrar läsaren i någon samtida problematik, en negativ bild av samhället för att 
visa på en önskvärd framtid. 
 
Arkaisk utopi och syndafall 
Törneman målade Adam och Eva (Bild 21) 1914, men verket ställdes aldrig ut under 
hans levnad. Kompositionen föreställer en naken man och kvinna i ett naturlandskap 
med träd och vattenområden i fonden. Liksom figurerna i Ungdom har Eva ljusare 
hudtoner och Adam mörkare. Eva står upprätt med tydlig muskulatur formad kring 
armar och vader, Adam sitter ner och blickar ut över horisonten bortvänd från 
betraktaren. Jan Svanberg har endast kategoriserat bilden som en ”aktstudie”, trots att 
motivet har en lång konsthistorisk tradition.157 
Patrik Steorn har analyserat Olle Hjortzbergs fresk i Engelbrektskyrkan, utförd 
samma år föreställande Adam och Eva. Han anser att det ligger en skillnad i hur de 
första människorna framställs före syndafallet, där muskler och bröstvårtor betonas 
”[…] som tecken på att de är omedvetna om sin egen nakenhet och om behovet att 
skyla sina kroppar.”158 Nakenheten i Törnemans Adam och Eva bidrar till ett uttryck 
av primitivism och en tolkning skulle kunna vara att detta föreställer de första 
människorna i ett ursprungligt tillstånd av harmoni och glädje, som Steorn påpekar 
var nakenhet ”en påminnelse om människans vistelse i paradiset.”159 Det är samtidigt 
ingen biblisk scen av syndafallet eller utdrivandet ur paradiset. Den ”skräck och 
förtvivlan” som Steorn framhäver vid utdrivandet ur paradiset i Hjortzbergs målning 
är helt frånvarande i Törnemans Adam och Eva.160 
 Det existerar åtminstone två konkreta kopplingar mellan Adam och Eva 
och det senare verket Ungdom. Först i hudtonen; Adam är mörkare liksom pojken och 
Eva är ljusare liksom flickan. Sedan är båda paren avklädda, detta kan ses som ett 
exempel på vad Steorn skriver: ”Nakenheten står för ungdomens ursprunglighet, 
livskraft och hopp men syftar också på dess utsatthet och sårbarhet.”161 Samtidigt, i 
jämförelse med Adam och Eva återfinns det dystopiska draget i Ungdom. Bilden 
befinner sig ännu längre ifrån den bibliska skapelseberättelsen, där de första 
människorna står nakna inför varandra i Edens lustträdgård, harmoniskt bland djur 
och växtlighet. Törneman placerar visserligen inte in några andra djur än människorna 
i sin skildring av paradiset men där återfinns ett exotiserat, arkaiskt, landskap, och en 
lika explicit nakenhet. Därmed existerar det antagligen ett utopiskt inslag i Törnemans 
Adam och Eva, en social aspekt förankrad i tidens händelser. 

                                                
156 Källström 2000, s. 93. Se även diskussionen om Gatans rytm i kapitel 1. 
157 Svanberg 1967, s. 496. 
158 Steorn 2006, s. 184. 
159 Steorn 2006, s. 186.	  
160 I andra framställningar över syndafallet återfinns i flera fall en övertydlig religiös symbolism i 
kopplingen mellan ormen, äpplet och synden. 
161 Steorn 2006, s. 200. 
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 Motiviskt uppvisar såväl Ungdom som Adam och Eva en bearbetning av 
könsrollernas förändring som återigen anknyter till Edvard Munchs måleri.162 I Amor 
og Psyke (1907, Bild 22) framställs en man och en kvinna nakna, riktade mot 
varandra.163 Tidigare forskning har tolkat Munchs målning som ett tecken på 
försoning i förhållandet mellan man och kvinna, könen som annars aldrig kan förenas 
i den redan omtalade Livsfrisen.164 Arne Eggum påpekar att kompositionens 
ljusverkan skiljer Amor och Psyke från varandra: ”Hun står isolert, absorbert i seg 
selv, badet i sollyset. Han, derimot, får et nærmest skyggeaktig, utvisket preg i det 
kraftige motlyset.”165 Eggums invändning ter sig berättigad, i synnerhet då andra av 
Munchs verk från perioden bär titlar som hat, avund och begär.  
 Vid en jämförelse verkar de nakna kropparna i Törnemans Ungdom vara 
närmare varandra vilket delvis löser upp det emotionella avståndet. Figurerna i Amor 
og Psyke förblir åtskilda av furiösa penseldrag. Hon är ljus och han är skuggad med 
en ljuskälla som skiljer dem åt; de isoleras. I pubertetsskildringen Ungdom är 
ensamhetsmotivet påtagligt. Pojken och flickan är både nära och ifrån varandra. Om 
Törneman endast försökt återge spänningen mellan könen i en tid av social och 
ekonomisk könssegregering, skulle det antagligen varit möjligt att uttrycka det mer 
explicit. Däremot återfinns en social aspekt som speglar samtidens händelser, det 
första världskrigets utbrott och flykten från de utopiska idéerna till ett melankoliskt 
stämningsläge. 
 Det finns konkreta exempel på detta dystopiska måleri från samma 
period som Ungdom. En svensk konstnär vars verk har jämförts med Munchs 
motivkrets (ensamhet, svartsjuka, könskamp, döden) är Nils Dardel (1888-1943).166 
1919 utförde han akvarellen Yngling i svart, flicka i vitt (Bild 23). Som titeln anger 
föreställer målningen en ung man och kvinna. Han står med armarna korsade och bär 
en mörk kostym. Hon är iklädd en ljus klänning och har ett uppgivet ansiktsuttryck 
med ena handen mot hakan och huvudet på sned. De två figurerna återkommer i andra 
av Dardels målningar från den här perioden.167 Tidigare Dardelforskning har redogjort 
för möjligheten att parets avstånd gestaltar konstnärens ångestladdade separation från 

                                                
162 Se diskussionen om konstnärernas cykliska kvinnoskildringar i kapitel 2. 
163 Målningen ställdes ut i Göteborg 1912, Kristiania 1913 och på Konstnärshuset i Stockholm 1913. Se 
utställningskatalog Edward Munch: Katalog öfver målningar, Konstnärshuset, Stockholm, 1913. Det 
finns emellertid inga dokument som styrker att Törneman besökt utställningen 1913, men det går likväl 
inte att utesluta möjligheten att han känt till motivet. I ett senare motiv, Naken mann og kvinne i skogen 
(1919-1925), använder Munch en identisk komposition. 
164 Se diskussionen om Gudrun i blått i kapitel 2. Till skillnad från Törneman är forskningen om 
Munch att betrakta som oöverskådlig, för forskning om Amor og Psyke se exempelvis Christoph 
Asendorf, ”Power, Instinct, Will – Munch’s Energetic World Theater in the Context of the Fin de 
Siècle”, Edvard Munch: Theme and Variation, Schröder och Hoerschelmann (red.), Hatje Cantz, Wien 
2003, s. 88-89. 
165 Arne Eggum, Edvard Munch: malerier - skisser og studier, Stenersen, Oslo 1983, s. 227. 
166 Ingemar Lindahl, Visit hos excentrisk herre: En bok om Nils Dardel, Bonniers, Stockholm 1980, s. 
87-89. 
167 Det melankoliska paret är lätt urskiljbara i Den trevliga sommarsöndagen (1919) och Vattenfallet 
(1921).  
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fästmön Nita Wallenberg.168 Likväl återfinns en dystopisk aspekt som påminner om 
vemodet i Törnemans Ungdom då de är placerade vid kanten av ett brant stup, 
dessutom återkommer den fysiska närheten och det mentala avståndet mellan två unga 
människor, även om de i Dardels fall har vänt varandra ryggen, tysta och kontaktlösa. 
I detta anknyter Törneman även till samtida impulser från den norske Matisseeleven 
Henrik Sørensen (1882-1962), vars omtalade utställning på Hallins konsthandel i 
Stockholm 1911 svensken bevittnat och uppskattat.169  
 Sørensen utförde flera versioner av Menneskefuglene (1916, Bild 24) 
som föreställer två ungdomar – en flicka och en pojke – ståendes i en hotfull skog.170 
Enligt tidigare forskning var Menneskefuglene en medveten protest mot det första 
världskriget  trots att målningen, av samtida konstkritiker, inte ansågs innehålla några 
spår överhuvudtaget från kriget.171 Svein Olav Hoff drar en klar parallell mellan 
Menneskefugleneversionerna och tidsandan, han skriver att bilden ”[…] skildrer en 
generell usikkerhet og krigsangst hos det enkelte individ.”172 
 
  
 […] tittelen, Menneskefuglene antyder et mer generelt innhold. De to unge 
 representanter for den oppvoksende slekt er redde og ensomme i en høyst usikker 
 verden. Ingen vet hva fremtiden vil bringe og de har ingen å støtte seg til.173 
 
Törnemans Ungdom har flera likheter, den är tematiskt besläktad och sannolikt lika 
präglad av tidens händelser. Den uttrycker eventuellt en subtil kritik. Ungdom är dock 
inte utformad med ett lika tydligt uttryck för rädsla som Meneskefuglene, och det 
finns ingen skrämmande skog som omgivning, men hopplösheten är densamma. 
Ungdomarna intar en utsatt och maktlös position inför världen och varandra. De blir 
isolerade varelser och i interaktionen finns ingen omfamning eller tecken på 
tillgivenhet, inte ens ögonkontakt. Sørensens ungdomar håller varandras händer, som i 
Eldhs Ungdom, medan Törnemans står försjunkna som två orörliga skulpturer. 
Komposition uppvisar även en annorlunda positionering gentemot Munchs Amor og 
Psyke, vilket leder till viss distansering. I fallet Ungdom gestaltas melankolin på ett 
mer påtagligt sätt. Intimitetens inslag av såväl oskuld som erotik ger upphov till en 
framträdande dubbeltydighet. Målningen präglas av såväl fysisk närhet som psykiskt 
avstånd och förenar därmed 1800-talets polariserade könsfrågor med den nya 
generationens osäkerhet under världskriget. I samband med Törnemans 

                                                
168 Se bland annat: Erik Näslund, Dardel, Författarförlaget, Stockholm 1988, s. 142 och Karl Asplund, 
Nils Dardel. I: Ungdomstiden 1888-1921, Sveriges allmänna konstförenings publikation, Stockholm 
1957, s. 190. 
169 Magnus Källström, Torgny Lagman: Axel Törnemans målningar i riksdagshuset, Sandler, 
Stockholm 1990, s. xxiv. 
170 Målningen utfördes i Göteborg under första världskriget. En senare version av samma motiv har 
tillägget Ensomme menneskefuglene, den ställdes ut på en stor norsk utställning i Stockholm, se 
utställningskatalogen: Nutida Norsk Konst, Liljevalchs konsthall, Stockholm 1917. 
171 Svein Olav Hoff, Henrik Sørensen: fragmenter av et kunstnerliv, Gyldendal, Oslo 1992, s. 137. 
172 Hoff 1992, s. 134. 
173 Hoff 1992, s. 131. 
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minnesutställning 1927 framhöll Stockholms-tidningens Gunnar Mascoll Silfverstolpe 
att världskriget påverkade konstnären:  
 
 Så kommer kriget. Det lider inget tvivel att världskatastrofen på det allvarligaste vis 
 berörde en konstnär med Törnemans oroliga fantasiliv och ömtåliga nervsystem. Från 
 och med nu delar sig hans produktion i viss mån efter två linjer. Den ena leder genom 
 mörker och storm och hans följer den i stunder av ångest och smärta.174 
 
Målningen Ungdom är förankrad i mellankrigstidens nya generation ungdomar som 
på kort tid tvingades bli vuxna och ta konsekvenserna och bära ansvaret för 
föräldragenerationens handlingar. Temat kan i en tolkning utifrån titeln Ungdom 
delvis beröra övergångstiden mellan att vara barn och vuxen. Ungdomen markerar 
därmed en utvecklingsfas där allvaret plötsligt har inträtt. Tematiken anknyter även 
till samtidens övergripande oro för framtiden och det moderna samhällets 
exploatering av enskilda människor.175 Det är en tidsanda formad av krig och 
främlingskap mellan människor. För Törnemans måleri är det ett steg från den 
optimistiska framtidstron i Adam och Eva, till en pessimistiskt präglad dystopi. 
Övergången mot ett tematiskt syndafall för tankarna tillbaka till den här studiens 
inledande citat av Tora Vega Holmström: en vissnande verklighet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

                                                
174 Gunnar Mascoll Silfverstolpe, ”Axel Törneman: Till minnesutställningen i Konstakademien”, 
Stockholms-tidningen, 5.12.1927. 
175 Källström 2000, s. 95. 
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Avslutande diskussion 
 
Uppsatsens syfte har varit att analysera relationer mellan maskulina och feminina 
markörer i Axel Törnemans sena konstnärskap. Utgångspunkten har varit att tidigare 
forskning i hög grad utgått från konstnärens estetiska utveckling och därmed undgått 
att analysera hur målningarna ger uttryck för aspekter av samtiden. Uppsatsen har 
kontextualiserat ett urval av fyra tiotalsmålningar och tolkat tematiska aspekter i 
förhållande till samtiden. Frågeställningarna avverkades i två steg: först en 
undersökning av relationer och oppositioner i motiven; hur gestaltas och 
problematiseras relationen mellan feminina och maskulina markörer i målningarna?  
 
 
Markörernas kontraster 
Gatans rytm undersöktes i det första kapitlet. Kompositionen separerar männen från 
kvinnorna i två skilda fält, enligt min tolkning utmärker sig särskilt två figurer: en 
rosaklädd arbetarman och en kvinna i röd sjal med ett litet barn i famnen. Mannen har 
tydliga maskulina drag genom sina kraftiga armar. Ett annat attribut är den tunga säck 
han släpar över axeln. Kvinnan står stilla bland de skyndande människorna. Hennes 
moderlighet markeras av det omsorgsfulla sätt med vilket hon håller i barnet. De två, 
mannen/arbetaren och kvinnan/modern, framställs som traditionsbundna och förhåller 
sig till varandra genom i första hand rörelseaspekten i bilden. Könsuppdelningen i 
Gatans rytm påminner om målningen som skildras i det fjärde kapitlet, Ungdom. 
Motivet föreställer två avklädda ungdomar, en pojke och en flicka. I bilden återfinns 
maskulina markörer i hans kortklippta frisyr och mörkare hudfärg, feminina drag i 
hennes långa hår och ljusare hy. Till skillnad från Gatans rytm avbildas det inget 
fysiskt rum som skiljer könen åt. Ungdomarna står bredvid varandra, fysiskt nära, 
men med ett mentalt avstånd. Dock präglas bådas hållning av skygghet eller 
osäkerhet. 
 Det andra kapitlet utgick från hustruporträttet Gudrun i blått. Modellen 
framställs ensam i en vildvuxen skog. Hennes vänstra arm är belyst av ett gult ljus och 
ansiktet är färgsatt med mörkgröna skuggor. Detta förenar fonden och figuren, 
kvinnan och naturen betonas som ett. I Gudrun i blått gör färg- och formbehandlingen 
att hustrun framträder ur dunklet och den muskulösa armen ger en distinkt maskulin 
markör. Detta blir en kontrast gentemot målningen Mazeppa, som analyserades i det 
tredje kapitlet, där det inte existerar några storslagna eller heroiserande drag i 
mannens kroppshållning. Kompositionen föreställer en fallen ryttare, jagad av fem 
vargar på en stäpp. Hästen är svart, mannen är blek, himmeln är svavelgul och marken 
blodröd. Alla figurer återges med koboltblå konturer. Liksom i porträttet av hustrun 
skildras Mazeppa mot ett naturlandskap, men det är ingen vildvuxen skog utan en öde 
stäppmark. Vargarnas form påminner om en hand som försöker dra ner den avklädde 
ryttaren. Att han är naken och hjälplös, dragen mot döden av en galopperande häst, 
markerar en maktlöshet som har beröringspunkter med en samtida syn på femininitet. 
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I Gatans rytm och Ungdom är ett återkommande drag således spänningen mellan hur 
männen och kvinnorna framställs, även i Mazeppa och Gudrun i blått återstår att 
förstå hur de feminina respektive maskulina markörerna kan tolkas i förhållande till 
samtida föreställningar kring könsroller. Detta knyter an till studiens andra 
frågeställning: vilka möjliga perspektiv ger Törnemans konst på samtida uppfattningar 
kring könsroller?  
 
 
Motivens ambivalens 
Det finns minst två tolkningsmöjligheter kring den feminina representationen i Gatans 
rytm, åtminstone om man ser till vilka genuskodade identiteter kvinnor hade i 
samtiden. Kvinnor definierades först och främst i relation till havandeskap och 
moderskap där deras egenskaper; deras bakåtsyftande, svaga och traditionsbundna 
läggning, kom till sin rätt. Kring sekelskiftet växte en oro fram för att 
moderniseringen skulle innebära en ”problematisk” feminisering och därigenom 
försvagning av det svenska samhället. I Törnemans målning återfinns den traditionella 
positiva modersrollen, men även den ”degenererade”, representerad av rädslan för 
modernitet. Detta mångbottnade framställningssätt återkommer i porträttet av 
konstnärens hustru, Gudrun i blått. Skillnaden gentemot Törnemans tidigare 
kvinnomotiv är att hustrun här framställs som en könsmogen kvinna, mer specifikt 
hans hustru. I tidiga bilder föreställande Gudrun anknyter Törneman åter till en 
manlig föreställningsvärld, som i hög grad påminner om futurismen, där kvinnan 
framställs som ett offer för manlig sexualdrift såväl som orsaken till densamma. 
Tematiskt avlägsnar den sig ifrån sekelskiftets idébildningar kring kön. Hudfärgen har 
förändrats, ansiktstonen är mörkt olivgrön.  
 Tidigare forskning har lagt fokus vid en futuristisk aspekt i Gatans rytm 
och dess syskonbild På kajen; det vill säga en stilistisk tendens som egentligen inte 
säger något om ett potentiellt tankegods bakom innehållet. Detta kan tyckas underligt 
då ingen samtida konstkritiker lade någon vikt vid futurism i recensioner av 
konstverket. Däremot existerar paralleller till futurismens människouppfattning, en 
manlig föreställningsvärld där kvinnan blev ett fysiskt komplement till mannens 
”andlighet”. Båda bilderna visar tydligt att det är en särskild karaktär som präglar 
kompositionen: kvinnan med barnet. Hon återkommer i båda; mannen är utbytbar. 
Om man betraktar de maskulina markörerna i Gatans rytm utifrån en arbetarskildring 
som Ståltappning i Hagfors framträder snart en viktig distinktion i hur den 
dominerande mansrollen förenas genom maskinen och arbetet. Kvinnan är 
”organisk”. En stabilitet mitt i alla rörelse: stål, ånga, glöd, muskulösa kroppar. I 
samband med detta framträder en ny dubbelhet: den mellan landsbygd och stad.  
  Törnemans måleri kan koppas till såväl sekelskiftets som samtidens 
idébildningar kring kön. I båda fallen råder emellertid en konfliktfylld syn på kärlek 
och sexualitet. Under det första världskriget fram till mellankrigstidens begynnande 
folkhem förändrades kvinnonormen, från sekelskiftets bleka och sköra typ till att bli 
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alstringsduglig och vital. I Gudrun i blått, står kroppsskildringen inte i motsats till en 
samtida syn på kvinnokroppen. Även här lokaliserades en dubbelhet. Gudruns 
kraftiga, muskulösa, armar avviker från Törnemans tidigare framställningar av 
hustrun: hår, kläder och ansikte har förändrats. Men i jämförelse med ett 
beställningsporträtt som utfördes samma år, Porträtt av fru Carin Lindahl, avviker 
framställningen genom att tangera ett samexisterade borgerligt skönhetsideal. Här är 
hustrun beroende av mannens vägledning och måste lägga vikt vid sitt estetiska 
framträdande för att erhålla uppskattning. Dessa skönhetsideal handlade om att 
bekräfta en sedan länge etablerad borgerlig konvention bestående av lojalitet och 
blygsel. Å ena sidan föreligger alltså en handlingskraftig optimism kopplat till 
kvinnohälsans vitalitet, å andra sidan återkommer pessimismen i samma ideal 
eftersom det alltjämt betonar en biologisk kvinnoroll grundad på 
fertilitetsproblematik.   
 De intertextuella kopplingarna i Mazeppa leder tillbaka till hur myten 
om Ivan Mazepa framställdes hos exempelvis Lord Byron och Théodore Géricault. 
Även här finns flera tolkningsmöjligheter att tillgå. Om man, som tidigare forskning, 
förminskar Mazeppa till en allegori och lägger vikt vid ”symbolfiguren” förlorar 
analysen inte endast avgörande historiska aspekter, utan även paralleller till 
Törnemans konstnärskap överlag. Genusladdningarna i Mazeppa framträder tydligare 
vid betraktelsen av Törnemans andra ryttarbilder. I såväl Höstjakten som Dianas jakt 
skildras ridande kvinnor med antingen piska eller svärd i hand. Här används hästen 
som ett verktyg för att bemästra naturen och på ett liknande sätt som den idealiserade 
bilden Ståltappning i Hagfors eller hustruporträttet Gudrun i blått betonar 
kompositionen återigen muskulatur och handlingskraft. Mazeppa är samtidigt den 
målning som på tydligast sätt anknyter till svensk press under det första världskriget. 
Under 1910-talet blir hästen ett viktigt inslag i Törnemans konstnärskap. I Mazeppa, 
Höstjakten och Dianas jakt har hästen och ryttaren komponerats enhetligt med 
antropomorfa drag. Djuren förvandlas till metaforer för mänskligheten, som en del av 
samma värld, lika ångestdrivna och kämpande. I Mazeppa kan den nakna 
manskroppens maktlöshet kopplas till feminina drag och dessa, negativa ”kvinnliga 
egenskaper”, blir en kontrastering gentemot samtidens, och krigets, heroiserade syn 
på manlighet. Genom att omarbeta den historiska myten runt krigaren Mazepa 
framträder en apokalyptisk aspekt.  
 En liknande ambivalens präglar könsrollernas relation i Ungdom. Att det 
är en traditionell könsrollsfördelning förefaller rimligt, det går till och med att spåra 
iscensättningen av en ”heterosexuell logik” i de feminina och maskulina markörerna.  
Det oskuldsfulla ligger i stillheten och det erotiska i nakenheten. Samtidigt finns inget 
av samtidens idéer om ungdomens mod, hopp eller handlingskraft med, utan bara en 
osäkerhet. Den ”romantik och innerlighet” som tidigare forskning har tolkat in i 
Ungdom blir långsökt. Nakenheten resulterar i en skenbar intimitet, som framför allt 
uppenbaras genom parets bortvända blickar, de präglas snarare av en slutenhet. 
Liksom Gatans rytm kan Ungdom förankras i samtidens föreställningar om rotlöshet 



	   43 

och alienering. Här problematiseras dessutom relationen mellan könen, i synnerhet då 
Ungdom har en total avsaknad av tidsenlig optimism eller idealism. Den arkaiska 
utopi som Törneman tidigare närmat sig i Adam och Eva har förbyts mot dystopiska 
melankoliska drag. Till skillnad från utopiska drömmar om modernisering, ett behov 
som förstärktes under och efter det första världskrigets avskärmning, kännetecknas 
majoriteten av Törnemans sena målningar av pessimism och melankoli. Även om det 
däri föreligger en skillnad i hur maskulina respektive feminina markörer framställs, 
existerar det ingen tydlig motsättning beroende på könstillhörighet. Studien har visat 
på både likheter och skillnader mellan konstverk och kontext: ambivalenta former av 
maskulinitet och femininitet.  
 
 
Reflektioner och framtida forskningsutsikter 
I inledningen antyddes en hypotes: att det framträder en ambivalens mellan både 
maskulina och feminina drag i Törnemans konstnärskap. Undersökningen har 
tydliggjort hur uppfattningar kring maskulinitet och femininitet skiljer sig beroende på 
infallsvinkel. Den tidigare Törnemanforskningens analyser av målningarna visade sig 
vara kortfattade: Ungdom representerar ”romantik och innerlighet”, Mazeppa har 
”endast lånat namnet till en symbolfigur”, Gatans rytm är ”futuristisk” och porträtten 
av konstnärens hustru Gudrun framställs uteslutande idealiserande. Mina 
omtolkningar har dock blottlagt nya aspekter och visat på dubbeltydigheter. Metoden 
att analysera genusmarkörer i målningarna har visat på ambivalenta genusmarkörer 
som överlappar varandra. Där betraktaren förväntar sig traditionell 
könsrollsfördelning framträder en osäkerhet som anknyter till undersökningens titel: 
vissnande verklighet.  
 Min infallsvinkel har varit tematisk. Därmed inte sagt att genusmarkörer 
är det enda rimliga sätt genom vilket en forskare bör närma sig Axel Törnemans 
måleri. Problemet ligger, som jag nämnde inledningsvis, i konstnärens bredd. Min 
avgränsning med maskulina och feminina markörer berodde på att det var ett 
genomförbart angreppssätt och en praktisk metod för att ringa in konstnärskapets 
inneboende paradoxer. Den här studien har exempelvis inte diskuterat Törnemans 
eventuella avsikter med att förbinda ett motsägelsefullt förhållande mellan femininitet 
och maskulinitet. Den politiska och estetiska omgivningens villkor besvarar inte 
frågor kring varför feminina respektive maskulina markörer betonats som 
förhärskande komponenter i Mazeppa eller Gudrun i blått. Det existerar också 
onekligen en viss kluvenhet mellan motivvalen Gatans rytm och Ungdom, men det 
har helt enkelt inte funnits relevanta skäl att betona Törnemans intentioner.  
 Avslutningsvis en reflektion över vilken betydelse vidare forskning 
kring Törnemans konstnärskap kan få framöver. Faktum är att det existerar ett 
nyvaknat intresse. Under min tid som praktikant på Thielska Galleriet träffade jag på 
Anita Theorell, och nu, drygt fyrtio år sedan hennes avhandling om Törnemans 
riksdagsmålningar, verkar det som om biografin som aldrig skrevs är på väg. Detta 
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kommer eventuellt återaktualisera konstnären inom vissa kultursammanhang. För 
ytterligare kontextualisering och tolkning av konstnärskapet krävs dock vidare 
forskning på området. Det föreligger utan tvekan befogade skäl att grundligt omtolka 
svensk expressionism i allmänhet och Törnemans måleri i synnerhet. Bristen på 
forskning kring mitt undersökningsobjekt överlag är anmärkningsvärd och 
vilseledande för den som vill vidga sina konsthistoriska kunskaper. Min förhoppning 
är att den här studiens resultat har bidragit till nya perspektiv och ytterligare 
forskningsunderlag vad gäller Axel Törnemans sena konstnärskap.  
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