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INLEDNING 

Förord 

Sommaren 2014 besökte jag Artipelag, en privatägd konsthall på Värmdölandet utanför 

Stockholm, där den aktuella utställningen Ingen människa är en ö visades. Framför en stor 

målning föreställande tre nakna män på en klippa kom jag i samspråk med en av guiderna. Jag 

gissade att målningen kunde ha skapats av ”blåmålaren” Eugène Jansson, men guiden rättade 

mig med att det var ett verk av J.A.G. Acke, Östrasalt. Hon tillade: ”I Eugène Janssons 

avbildningar av nakna kroppar, så finns det alltid en erotisk underton och den saknas i Ackes 

verk.” Den erotiska undertonen saknades också i diskussionerna om Jansson när jag läste 

bildvetenskap vid Linköpings universitet i början av 1990-talet. Paradigmskiftet i synen på 

Janssons konst gjorde mig dock så nyfiken, att jag året efter skrev en b-uppsats som 

behandlade synen på Janssons Flottans badhus 1912 och 2015.
1
 Målningen var ju densamma 

men tolkningarna av verket skilde sig väsentligt, vilket gjorde mig intresserad av den 

receptionsestetiska metoden. Var det verkligen möjligt att komma fram till vad en implicit 

betraktare kunde finna i en målning för hundra år sedan?     

    I denna uppsats möts vi igen, jag, Acke, Jansson och den receptionsestetiska metoden. Jag 

var inte färdig med perioden kände jag, och ett ökat intresse för Acke och för de filosofiska 

tankarna vid sekelskiftet, gjorde att jag ville utvidga min undersökning och framför allt 

undersöka hur konstnärernas olika uttryck skulle kunna tolkas utifrån tidens tankegods.    

 

    ”Livet är så vackert och rikt och underbart. Jag har aldrig tråkigt”, sade J.A.G. Acke (1859-

1924) ett par år före sin död.
2
 Acke har beskrivits som en Ariel, en luftande som på fantasins 

vingar kastade sig emellan så skilda områden som arkitektur, måleri, möbelskapande, 

dekorationer, formgivning, etsning och stuck. Han älskade att segla i hård vind, han var en 

omvittnat generös natur och det finns många berättelser om hans påhitt, inte minst i hans egna 

Osannolika historier från 1919.  

    Annorlunda förhåller det sig med den hörselskadade och från barndomen klene Eugène 

Jansson (1862-1915) som beskrivs som mån om sin klädsel, känd för sin förtjusning i 

festmåltider, sitt gymnastiserande och sin stora kärlek till hemstaden Stockholm, som han 

endast motvilligt lämnade. Förutom korta praktiska skrivelser och några vykort så saknar vi 

hans egna ord i skrift, då alla brev brändes vid hans död.  

                                                 
1
 Karin Beckman, Eugène Janssons Flottans badhus. En jämförelse mellan 1912 och2015 års ideale betraktare, 

2015 
2
 Yngve Berg, J.A.G. Acke, Ord och Bild. Illustrerad Månadstidskrift, 1925, s. 27. 
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    För båda dessa herrar, sinsemellan så olika, kom en omsvängning motiv- och färgmässigt 

strax efter sekelskiftet 1900. Samtidigt började symbolismen klinga av och vitalismen som idé 

och rörelse började göra sitt intåg. Vid sidan av en explosion av tekniska innovationer, så 

fanns bland många en önskan om att gå tillbaka till hantverkstraditionen och organiska 

former. Allt detta sammantaget gör perioden både mångfacetterad och spännande.  

    Varför är det då intressant att ägna tid åt vad två svenska konstnärer åstadkom för över 100 

år sedan och åt hur publiken tog emot deras verk? Jag anser att båda frågorna är av stor vikt 

eftersom de, förutom att ge oss insikter i intressanta konstnärskap och ett idéhistoriskt rikt 

tankegods, också kan skänka oss förståelse för de komplexa strukturer som ligger bakom vår 

egen tids medvetna eller omedvetna paradigm och paradigmskiften. 

 

  Jag skulle vilja tacka Peter Gillgren vid Stockholms universitet som generöst delat med sig 

av sitt mycket givande kompendium om receptionsestetiska studier. Personalen på Thielska 

galleriet har i intressanta diskussioner bidragit till nya infallsvinklar på perioden. Sist men inte 

minst, tackar jag mina föräldrar som bjöd mig till Artipelag! 
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Syfte och frågeställningar 

För flera konstnärer uppträdde ett nytt motiv strax efter sekelskiftet: den nakne och vanligtvis 

muskulösa mannen, gärna porträtterad i samband med sol och bad. Många gånger är det 

påtagligt att mannen i viss mån representerar mänskligheten som en bild av dess sundhet och 

kraft. Det förekom även ideologier som handlade om livskraft och om nödvändigheten att gå 

sin egen väg, att ta ansvar för sin egen moraliska ståndpunkt, oavsett vilka konsekvenser det 

medförde.  

    Mitt syfte är därför att analysera och jämföra Eugène Jansson och J.A.G. Ackes vitalistiska 

måleri och tolka konstnärernas val av scenario och grupperingar samt undersöka vilken 

koppling deras verk har till den samtida idéhistoriska kontexten, framför allt de vitalistiska 

tankarna. Jag ämnar även göra en receptionsestetisk analys i syfte att studera hur de 

vitalistiska verken kan ha uppfattats av en tänkt implicit betraktare vid tiden för 1912 års s.k. 

olympiska utställning, en undersökning som tidigare inte gjorts av deras verk. Acke och 

Jansson nämns generellt i samband med vitalismen, men då som uttolkare av idén i sin helhet 

utan att problematisera deras förhållande till idéinnehållet, vilket jag hoppas göra i min analys 

av deras verk.   

    De frågeställningar som jag kommer att utgå ifrån är följande: 

 Hur kunde vitalismen komma till uttryck och hur påverkade Friedrich Nietzsches och 

Henri Bergsons tankar riktningen? 

 På vilket sätt visar sig de vitalistiska idéerna i Eugène Janssons och J.A.G. Ackes 

konst; skiljer sig deras uttolkning av idéerna åt? 

 Vem var den implicite betraktaren av Ackes och Janssons vitalistiska verk 1912? 

 

Avgränsningar 

Min undersökning kommer att begränsas till åren mellan 1904 och 1912, det förra årtalet på 

grund av att både Eugène Jansson och J.A.G. Acke inledde det vitalistiska måleriet då. I 

Janssons fall kan man hellre säga att han avslutade sitt blåmåleri och inledde studier i 

figurmåleri vid den tidpunkten. Vid det senare årtalet inföll den stora så kallade olympiska 

utställningen i Konstnärsförbundets regi där båda konstnärerna för första gången visade sina 

verk för en stor publik. 1912 reste också Acke till Rio och inspirerades både färg- och 

motivmässigt, vilket anger en tydlig gräns till det här behandlade måleriet. Jansson fortsatte 

med sina studier av atleter och matrosmotiv fram till sin död tre år senare, medan Acke 

återkom till det vitalistiska måleriet flera gånger under senare år, samtidigt som hans konst 

tog sig nya vägar.  
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    Eftersom jag har valt att studera hur vitalismens idéer presenterades av konstnärerna och 

togs emot av publiken, så kommer jag att studera ett begränsat antal målningar. För Ackes del 

handlar det om fyra motiv från Stockholms skärgård där en eller flera människor möter 

naturen. För att underlaget i någon mån ska vara jämförbart så har jag valt att studera 

Janssons fyra målningar med flottans badhus som motiv. 

    Begreppet vitalism, eller friluftsvitalism som inriktningen även kallats, används i flera 

sammanhang och även för företeelser utanför Norden, men jag kommer endast fokusera på 

konstnärerna ovan och deras förhållande till vitalismen.
3
 Jag kommer i övrigt bara beröra ett 

fåtal verk av andra nordiska konstnärer som jag anser vara relevanta i sammanhanget. 

 

Teori och metod 

Jag har valt att utgå ifrån ett idéhistoriskt perspektiv, med fokus på vitalismens idéinnehåll, i 

min undersökning av J.A.G. Ackes och Eugène Janssons måleri. Detta eftersom de båda, 

medvetet eller omedvetet, förändrade sina motiv och sina koloriter vid 1900-talets början. 

Min idéhistoriska undersökning kommer således koncentreras kring vitalismens innebörd och 

uttryck åren efter sekelskiftet 1900, framför allt utifrån Ackes och Janssons måleri. 

    De filosofer som främst har bidragit till fundamentet för de vitalistiska idéerna vid 

sekelskiftet 1900 är Henri Bergson och Friedrich Nietzsche.
4
 Att den senare var väl bekant 

både för Acke och Jansson är otvivelaktigt; inte minst eftersom de båda tillhörde kretsen kring 

Nietzschebeundraren Ernest Thiel. Av Edvard Munch beställde han det stora porträttet av 

filosofen som idag hänger i Thielska galleriet och han presenterades Nietzsches dödsmask av 

dennes syster, Elisabeth Förster. Han gav även en stor donation till Nietzschearkivet i 

Weimar, vid sidan av talrika penninggåvor för att avhjälpa olika akuta penningbehov.
5
 Thiel 

översatte även flera av Nietzsches böcker, t ex Bortom gott och ont och Till moralens 

genealogi.  

    Henri Bergsons filosofi presenterades tidigt i Sverige av Algot Ruhe, såväl genom 

översättningar av Bergsons böcker som genom presentationer av dennes idéer i sammandrag.
6
 

I det vitalistiska sammanhanget är det företrädesvis hans betoning på individen och hans 

                                                 
3
 Uttrycket friluftsvitalism användes av Sven Sandström i Konstrevyn, nr 4, 1958 och av Erland Lagerlöf i hans 

licentiatavhandling, J.A.G Acke 1859-1924. En studie över hans liv och verk, 1959. 
4
Patrik Steorn, Nakna män. Maskulinitet och kreativitet i svensk bildkultur 1900-1915, Diss., 2006, s. 43ff. I 

Livskraft. Vitalismen som Kunstnerisk Impuls hänvisas i flera fall till Nietzsche och Bergson som inspiratörer 

framför allt till den konstnärliga tolkningen av vitalismen, bl.a. på s.18f, 72f, 95f och 113f. 
5
 Se Brita Linde, Ernest Thiel och hans konstgalleri, 1969, kap. 4. 

6
 Algot Ruhe, Henri Bergson. Tänkesättet Bergson i dess grunddrag, 1912.  
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begrepp l’elan vital, livskraften eller livssprånget, som inspirerat. Jag kommer att presentera 

filosoferna och den idéhistoriska kontexten närmare i uppsatsens nästa del.  

    Att ett konstverk i någon mån förutsätter en betraktare är självklart, men att också inkludera 

betraktaren i skapelseprocessen av verket är inte en lika vanlig tanke. För att kunna undersöka 

hur Ackes och Janssons vitalistiska verk togs emot, så kommer jag därför att använda den 

receptionsestetiska metoden, för att nalkas det intryck målningarna gjorde på betraktarna vid 

den olympiska utställningen1912. Metoden ger mig parametrar för att undersöka betraktarens 

roll som medskapare av verken och därmed i viss mån tona ned den skapande konstnärens 

betydelse för betraktarens tolkning av verken.  

    Den receptionsestetiska metoden har utvecklats av Hans Robert Jauss och Wolfgang Iser 

inom den litteraturvetenskapliga forskningen vid universitetet i Konstanz. Jauss’ begrepp 

horizon of expectations innebär att de förväntningar en läsare har inför en text i en specifik 

kontext och vid en specifik tid inte innebär att dessa är konstanta. På det sättet kan en text 

sägas förändras beroende på under vilken historisk tid den läses, eftersom en viss tid bär med 

sig sin specifika uppfattning om vad som anses vara möjligt eller troligt.
7
 Ett exempel skulle 

kunna vara en nutida museibesökares uppskattning av timglaset, manuskriptet, de döda 

blommorna etc. i ett vanitasmotiv där denne ser dem som minutiösa avbildningar av några 

slumpvis utvalda föremål, medan en betraktare under 1600-talet skulle ha verktygen att läsa 

bildens alla emblem och symboler och på det sättet uppskatta bildens underliggande 

betydelse. Ett närliggande exempel är Eugène Janssons figurmåleri som i början av 1900-talet 

tolkades som vitalistiskt och hundra år senare som homoerotiskt.
8
  

    Isers forskning handlar i korthet om att litteratur omfattar både det skrivna och det icke 

skrivna, vilket innebär att läsaren genom att fylla textens tomrum realiserar texten med hjälp 

av sin fantasi och sina erfarenheter. Denne kallar Iser för den implicite läsaren. 

Liknande idéer kan även återfinnas hos t.ex. E.H. Gombrich som myntat begreppet Beholders 

share i Art and Illusion.
9
 Inom konstvetenskapen är det dock Wolfgang Kemp, också han 

ifrån universitetet i Konstanz, som har utarbetat en metod för att undersöka betraktarens del i 

skapelseakten av ett konstverk, som han i Isers efterföljd kallar den implicite betraktaren. Han 

har utvecklat sina tankar i flera texter på tyska, men det är framför allt den kortare artikeln 

                                                 
7
 Anne D’Alleva, s. 111. 

8
 Greger Eman, Bröderna Jansson, Sympatiens hemlihetsfulla makt. Stockholms homosexuella 1860 – 1960, (red. 

Göran Söderström), 1999, s. 231f. Thielska galleriet visade sommaren 2015 utställningen Män vid vatten. Jan 

Hietala och Eugène Jansson i dialog där tonvikten lades på det homoerotiska perspektivet.  
9
  E.H. Gombrich, Art and Illusion. A study in the psychology of pictorial representation, 1992, s.154ff. 
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The Work of Art and Its Beholder som citeras i forskningen.
10

 I Sverige har Peter Gillgren 

presenterat metoden för sina studenter och Margareta Rossholm-Lagerlöf nämner metoden 

men utgår ifrån en egen tolkning av betraktarperspektivet i Inlevelse och vetenskap.
11

 Fler 

forskare på olika nivåer har naturligtvis berört metoden eller liknande tankar, men de här 

omnämnda är de som jag företrädesvis har utgått ifrån.  

    För att ett konstverk ska kunna söka sin implicita betraktare, den betraktare som i någon 

mån finns förutsedd i verket, så måste det tydliggöra sitt innehåll, både narrativt och formellt. 

Det måste också förmedla kunskap om den miljö det har skapats för och om sin möjlighet att 

påverka omgivningen, t.ex. genom att ge nya insikter. Den receptions-estetiska metodens 

uppgift är därför att tyda de signaler konstverket sänder till oss utifrån dess sociohistoriska 

och dess estetiska uttalanden.
12

 ”/…/ receptionsanalysens syfte är måhända inte så mycket att 

definiera den tänkte betraktaren som att förklara på vilket sätt konstverket implicerar 

denne.”
13

 Den betonar även vikten av externa och interna faktorer, där de externa fokuserar på 

verkets placering, den stämning som råder på platsen och vikten av att det i möjligaste mån 

får behålla sin från början tänkta plats. Ett exempel skulle kunna vara ett altarskåp från 

medeltiden, som från att ha stått i en mörk kyrka flyttas till en museisal. Det intryck 

altarskåpet måste ha gjort på betraktaren, påverkad av kyrkorummet och den sparsamma 

belysning som rådde på platsen, måste vara något helt annat än det intryck det gör på en 

museibesökare i en väl upplyst sal med vita väggar där denne är omgiven av mängder med 

förbipasserande turister. Det går naturligtvis att leva sig in i verket, men det krävs en 

medveten ansträngning av betraktaren. Kemp betonar att ett konstverk bör få behålla sin 

ursprungliga placering i möjligaste mån och att eventuella förändringar bör noteras, för att 

kunna tolka de processer som ligger bakom ett kontextuellt skifte.
14

 Konstreproduktioner är 

också exempel på hur verk förflyttas ut ur sin kontext. 

    Peter Gillgren föreslår att även begrepp som genre, stil, konstnär, tid och litterär mening 

bör ingå bland de externa faktorerna.
15

 Med det sistnämnda menar han att vi möter ett verk 

med mer eller mindre god förförståelse för verkets ikonologiska innebörd med allt vad därtill 

                                                 
10

 Se t ex Der Anteil des Betrachters: Rezeptionsästhetische Studien zur Malerie des 19. Jahrhunderts, 1983 och    

Der Betrachterist im Bild: Kunstwissenschaft und Rezeptionsästhetik. 1992. The Work of Art and Its Beholder. 

The Methodology of the Aesthetic of Reception, s. 180-196 som ingår i The Subjects of Art History. Historical 

Objects in Contemporary Perspective, Cheetham, Holly & Moxey (ed), 1998. 
11

 Peter Gillgren, Betraktarperspektiv.Receptionsestetiska konststudier,  Margareta Rossholm-Lagerlöf, Inlevelse 

och vetenskap – om tolkning av bildkonst, 2007. 
12

 Kemp, 1998, s. 183. 
13

 Gillgren, s. 15.  
14

 Kemp, 1998, s. 185. 
15

 Gillgren, s. 8f. 
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hör, exempelvis litterära eller filosofiska anspelningar, för att därefter närma oss verkets 

specifika budskap och därigenom förflytta oss från de externa till de interna faktorerna. Kemp 

har inte införlivat litterär mening bland de externa faktorerna, utan talar endast om att 

tolkningen av ett verk sker i brytpunkten mellan kontext och text. Jag håller dock med Peter 

Gillgren om att de ovan nämnda aspekterna bör ingå i ett resonemang, inte bara eftersom de 

flesta verk som tillkommit under de senaste par århundradena har skapats för gallerier, muséer 

eller icke specifika väggar eller sammanhang, utan även för att bortseendet från en litterär 

mening skulle innebära att vi enbart fokuserade på verkets formala delar på bekostnad av dess 

innebörd. Båda delarna behövs för att skapa en mångfacetterad bild av verket utifrån den 

erfarenhet och de kunskaper betraktaren besitter, vid sidan av de parametrar verket erbjuder 

som utgångspunkt för en tolkning. Det är inte minst relevant i denna uppsats, med tanke på 

den filosofiska utgångspunkt som undersökningen bottnar i, vitalismens olika uttolkningar.  

    Både de externa och de interna faktorerna i ett verk förutsätter en implicit betraktare, en 

tänkt och förutsedd mottagare av den kommunikation och de relationer som presenteras i 

verket, tillika den som inbjudits att möta verkets inneboende budskap.
16

 Vem är då denne? 

Peter Gillgren har exemplifierat med hjälp av Petrarcas sonetter till sin älskade Laura, där den 

förälskade mannen intar den implicite författarens roll, oavsett om Petrarca själv var anfrätt av 

lågande känslor eller inte.
17

 Den implicite läsaren är följdaktningsvis den avgudade Laura, 

vilket inte hindrar oss läsare från att njuta av dikterna; vår förståelse för texten djupnar dock 

då vi kan relatera till Lauras funktion i sammanhanget. Överför vi det resonemanget till 

bildkonsten så behöver vi alltså inte inta den implicite betraktarens roll, men vi måste förhålla 

oss till denne för att kunna tolka verkets innehåll. Detta innebär att det redan från verkets 

tillblivelse finns en förutsedd och ideal betraktare som har inkorporerats i verket; vem som 

helst kan uppskatta det på ett ytligare plan, men för att till fullo förstå dess mångfacetterade 

budskap vid sidan av dess gestaltning på duken, så krävs den specifika kunskap som den 

implicite betraktaren besitter. Vitalismen är idag inte ett känt begrepp för flertalet, varför de 

signaler som finns i Ackes och Janssons verk blir betydelsefattiga och konnotationerna som 

finns inkorporerade i verken går förlorade. Det behöver dock inte betyda att den som inte kan 

avläsa koderna inte kan uppskatta verken, diskrepansen kan t.o.m. innebära nya insikter för 

betraktaren.
18

 

                                                 
16

 Jag har valt att använda Peter Gillgrens svenska termer för tydlighetens skull. 
17

 Gillgren, s. 15. 
18

 Anne D’Alleva, Methods and Theories of Art History, 2014, s. 111. 
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De interna faktorer Kemp har presenterat är följande:
19

  

1. Diegesis (grekiska, berättelse) handlar om de relationer som förekommer mellan 

figurerna i verket, om den relation de etablerar eller inte etablerar med betraktaren 

genom t.ex. blickar eller gester, samt om vilken placering de intar i bildens 

narrativa sammanhang och dess betydelse. Inom filmteorin har begreppet använts 

för den fantasivärld som iscensätts på vita duken. Peter Gillgren föreslår att även 

extradiegetiska element, detaljer som inte för berättelsen vidare men ändå bidrar 

till upplevelsen, exempelvis kolorit, ljusföring och materialbehandling, kan vara 

betydelsebärande, vilket jag håller med om.
20

 Ett exempel på detta skulle kunna 

vara den mörke Judas placerad ensam i skuggan i otaliga Nattvardsbilder.    

2. Fokalisering berör de figurer i en målning som inte direkt har med huvudskeendet 

att göra utan i stället kan ses som betraktarens guider till händelseförloppet. De 

kan antingen se eller peka ut något eller fungera som identifikationer för 

betraktaren.
21

  

3. Perspektiv används traditionellt för att placera betraktaren på den mest lämpliga 

platsen framför konstverket där denne bäst kan uppfatta händelseförloppet i 

målningen. Det kan också användas för att med hjälp av värdeperspektiv betona 

vad eller vem som främst är av vikt i bilden.
22

 

4. Fragment innebär de detaljer som inte är fullt synliga och där betraktaren, liksom 

med allt som ligger utanför tavlans ramar, själv måste fylla i saknade detaljer. 

Samma term används inom litteraturen då läsaren måste komplettera och 

visualisera de uppgifter som författaren utelämnar och på så sätt bli medskapare 

av berättelsen. Intressant i sammanhanget är även att undersöka om något är 

medvetet gömt i bilden.
23

 

5. Vakanser ligger nära fragmenten i det att de också syftar på betraktarens uppgift 

att så att säga slutföra målningen. Vi måste som betraktare tänka oss en figurs 

baksida eller kanske följa en stig som leder utanför ramen, men genom att vi på 

det sättet fyller ut vakanserna i målningen, så försvinner de och motivet blir 

komplett.
24

  

                                                 
19

 Kemp, 1998, s.187f. 
20

 Gillgren, s. 10. 
21

 Kemp, 1998, s. 187. 
22

 Gillgren, s. 13. 
23

 Kemp, 1998, s. 188. 
24

 Ibid.  
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Idag skulle många kanske betrakta exempelvis Ackes måleri som estetiskt tilltalande, lite 

märkliga kanske med tanke på figurernas placering eller som ett lite ålderdomligt 

landskapsmåleri, helt i enlighet med Jauss’ idé om tidens betydelse för hur en litterär text, här 

ett konstverk, förändras. En receptionsestetisk analys ger oss i stället redskapen för att 

undersöka hur den betraktare som verket förutsatte, kunde fylla tomrummen och genom sina 

erfarenheter och sin fantasi skapa det fullödiga konstverk som Acke avsåg.  

      

Litteratur och tidigare forskning 

I den sammanställning som följer så kommer jag att presentera de texter som har varit av stor 

betydelse för min förståelse av ämnet. Jag har av den anledningen inkluderat vissa texter som 

har bidragit mycket till min förståelse av perioden, även om jag vare sig citerar ur eller på 

annat sätt hänvisar till dem i uppsatsen. Min förhoppning är att beskrivningarna ändå kan vara 

av intresse för dem som vill studera perioden vidare.  

    Både för biografiska uppgifter om olika konstnärer och om perioden som helhet, så har jag 

begagnat mig av professorn Sixten Strömboms Konstnärsförbundets historia 1891-1920. 

Nationalromantik och radikalism ifrån 1965, som kan betraktas som ett huvudverk. Olika 

uppgifter har ifrågasatts av senare forskare, men innehållet är så rikt att det ändå kan ses som 

en utgångspunkt att jämföras med senare titlar. Ett äldre verk är också Bildkonsten i Norden 3. 

Friluftsmåleriet. Nordiskt sekelskift, den förra delen skriven av fil.lic. Bo Lindwall och den 

senare av professor Nils Gösta Sandblad. Boken har varit intressant att ta del av, inte minst 

eftersom den diskuterar de parallella rörelser som uppstod i Norden och knyter dem till olika 

tendenser i det europeiska måleriet. 

    År 1959 lade Erland Lagerlöf fram sin licentiatavhandling, J.A.G. Acke 1859-1924. En 

studie över hans liv och verk, vilken inte publicerats utan endast föreligger i ett fåtal 

maskinskrivna exemplar. Det är en trovärdig genomgång av Ackes utvecklingsgång, hans 

skapande i flera discipliner och den saknar heller inte diskussioner. Lagerlöf har även skrivit 

en av texterna till Waldemarsuddes utställningskatalog 1991, där den andra texten författats 

av Claes Moser, acke-kännare och antikhandlare med fokus på svenskt måleri runt 1900. 

Avhandlingens innehåll är naturligtvis betydligt fylligare, men jag har ändå haft nytta av den 

senare texten, kanske främst genom att Lagerlöf där på ett mer ingående sätt diskuterat Ackes 

förhållande till vitalismen och kopplingen till J.F. Willumsens måleri runt 1910. Ytterligare 

en katalog från Waldemarsudde från 1979-80 har varit till stor glädje. Erland Lagerlöf 

medverkade även i den under rubriken I solens och vindarnas tecken, vilket ju har ett direkt 

samband med mitt intresseområde. Fotohistorikern Svante Hedin behandlar därefter 
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insiktsfullt Ackes intresse för kameran och hur han använde den för förstudier till vissa 

målningar; kanske mest fascinerande då de sällan förefaller vara tänkta att användas som 

exakta förlagor.  

    År 1960 gav kommendör Henning Hammargren ut en minnesskrift, J.A.G. Acke, där 20 

författare skildrar olika delar av Ackes liv och verksamhet, bl.a. Ernest Thiel, 

konstnärskollegor och familj. Konstnärinnan Gerd Rissler, Ackes systerdotter, har bidragit 

med aforismer under rubriken ”Ur Ackes skissböcker”, vilka har tydliggjort Ackes intresse 

för och förhållande till Nietzsche. Erland Lagerlöf medverkar även här och tar upp kritikernas 

syn på Ackes konst.   

    Ett flertal texter om både Ackes och Janssons konstnärskap står att finna i Ord och Bild där 

flera årgångar återfinns inom ramen för Projekt Runeberg och därmed är tillgängliga på 

internet. 

    1997 publicerades Inga Zachaus biografi, Eugène Jansson. Den blå stadens målare som är 

omfattande och detaljerad, och sträcker sig från Janssons tidiga år fram till hans död. Zachau 

har bl.a. sökt igenom konstakademins arkiv och texten är rikt notbelagd. Hon har dock 

ifrågasatts kraftigt av bl.a. fil.dr. Patrik Steorn, intendent och chef vid Thielska galleriet, som 

har anklagat henne för att ha intagit en heteronormativ syn på Jansson som människa och 

konstnär.
25

 1998 publicerades Sympatiens hemlighetsfulla makt. Stockholms homosexuella 

1860-1960 under Göran Söderlunds redaktörskap och i den behandlar journalisten Greger 

Eman Eugène Jansson och hans bror Adrians homosexuella läggning. Det saknas dock 

skriftliga källor på hur det förhöll sig; Adrian Jansson brände samtliga brev vid broderns död. 

Jag anser dock att Zachaus biografi kan vara användbar för biografiska uppgifter. Intressant i 

sammanhanget är att Zachau och Eman vid flera tillfällen tar upp samma episoder, men gör 

helt olika tolkningar. 

    I katalogen Eugène Jansson. Blå skymning och nakna atleter författad av tidigare förste 

intendenten vid Waldemarsudde, Göran Söderlund och Patrik Steorn till Waldemarsuddes 

utställning 2012 presenteras Janssons liv och verk utifrån ett homoerotiskt perspektiv, vilket 

även är utgångspunkten för skildringarna av Janssons konstnärskap i Patrik Steorns 

avhandling Nakna män. Maskulinitet och kreativitet i svensk bildkultur 1900-1915. 

Avhandlingen handlar vid sidan om konstnärliga skildringar om alla former av avbildningar, 

vilket även inbegriper läkarböcker, sundhetsdyrkan och erotiska bilder.Dess inledande 

                                                 
25

Steorn, 2006, s. 231.  
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idéhistoriska avsnitt, som bland annat tar upp vitalism och mekanism, har varit en intressant 

och givande utgångspunkt för mitt sökande efter vitalismen som idé.                                       

    Detta gäller även i hög grad katalogen Livskraft. Vitalismen som kunstnerisk impuls 1900-

1930 som publicerades i samband med utställningen med samma namn på Munchmuséet 17/2 

– 17/4 2006. Katalogen har varit mycket användbar eftersom den tar sin utgångspunkt i 

vitalismen som tendens och företeelse under det tidiga 1900-talet och ger en bred bild av de 

vitalistiska strömningar som förekom. Den presenterar exempel från Danmark genom främst 

J.F. Willumsen, från Norge Gustav Vigeland och Edvard Munch, från Finland Magnus 

Enckell och från Sverige J.A.G. Acke och Eugène Jansson. Som tidigare nämnts i samband 

med Bildkonsten i Norden 3, så anser jag att nordiska framställningar ur idéhistoriskt och 

konstvetenskapligt perspektiv tillför mycket, jämfört med att begränsa studierna till endast det 

egna landet. I den text som författats av Steorn, Eugène Janssons vitalistiske motiver og 

århundreskiftets maskulinitet, betonas det homoerotiska perspektivet. 

      Utöver ovan nämnda titlar som tillfört mycket på det idéhistoriska planet, så har 

professorn i idé- och lärdomshistoria, Svante Nordins Filosoferna – Det västerländska 

tänkandet sedan år 1900 givit en intressant överblick över Henri Bergsons tankar. Främst 

gäller det hans begrepp l’elan vital, livskraften och la durée réelle, nuflödet eller 

uppfattningen om den subjektiva tiden, som huvudsakligen är intressanta i samband med detta 

arbete. Nästan 100 år tidigare publicerades Henri Bergson. Tänkesättet Bergson i dess 

grunddrag av Algot Ruhe, författare och översättare, vilken har varit intressant att ta del av 

med tanke på författarens nära kontakt med Bergson själv. Ruhe diskuterar dock endast 

begreppen ovan översiktligt, eftersom de behandlats i en tidigare utgåva. 

    Beträffande Ernest Thiels förhållande till Friedrich Nietzsche, så har docent Brita Lindes 

Ernest Thiel och hans konstgalleri tillfört mycket information, även om relationen till 

Nietzsches syster. Thiels beundran för filosofen framkommer dock i stort sett i varje bok som 

tar upp Thiel och hans mecenatskap.  

    Min huvudkälla för det metodiska avsnittet är professor Wolfgang Kemps The Work of Art 

and Its Beholder. The Methodology of the Aesthetic of Reception som, ehuru kort, också är 

den text som det huvudsakligen hänvisas till i texter som berör receptionsestetiska 

konststudier. I texten förklarar Kemp utgångspunkten för metoden, dess tillvägagångssätt och 

dess begrepp. Jag har också haft mycket glädje av professor Peter Gillgrens 

Betraktarperspektiv. Receptionsestetiska konststudier som på ett föredömligt sätt förklarar 

metoden, exemplifierar, problematiserar och hänvisar till ytterligare fördjupningar i ämnet. 

Professor Robert C. Holubs Reception Theory. A critical introduction har också varit 
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intressant läsning, även om den huvudsakligen berör litteraturstudier och främst är ägnad åt 

att presentera tysk forskning för en amerikansk akademisk publik. I sammanhanget kan även 

nämnas professor E.H. Gombrich som i Art and Illusion förklarar sitt begrepp Beholders 

share, som kan sägas motsvara Kemps och professor Wolfgang Isers implicerade 

läsare/betraktare. Även professor Margaretha Rossholm-Lagerlöf har i Inlevelse och 

vetenskap diskuterat hur en betraktare med en specifik utrustning i form av erfarenheter och 

kunskaper kan leva sig in i och tolka ett verk, utan att hänfalla åt ovetenskapligt tyckande. 

Hon hänvisar till Kemp och hans metod, men är mer intresserad av ett verks performativa 

mening, dess åskådlighet, och dess förhållande till forskningen, än verkets läsbarhet.
26

 

 

Disposition 

Jag kommer att inleda med en presentation av de filosofer som framför andra placerade den 

starka av skaparkraft uppfyllda människan i naturen, samtidigt som de framhöll den skapande 

konstnärens betydelse, Henri Bergson och Friedrich Nietzsche. Jag kommer sedan att i stora 

drag redogöra för vitalismen som rörelse, dess bakgrund och huvudsakliga innebörd, framför 

allt i samband med de här presenterade konstnärerna. Därefter kommer konstnärerna J.A.G. 

Acke och Eugène Jansson att presenteras i korthet vid sidan av några uppgifter om den s.k. 

olympiska utställningen. 

    I den första analysdelen så kommer de vitalistiska idéerna diskuteras med Ackes och 

Janssons verk som utgångspunkt; därefter följer en receptionsestetisk analys av samma verk 

och konstnärer göras. 

    Uppsatsen avslutas med en sammanfattande slutdiskussion där jag jämför Ackes och 

Janssons vitalistiska uttryck och problematiserar frågan om i vilken grad de själva har 

anammat de vitalistiska idéerna.  Avslutningsvis tar jag upp eventuella skillnader i hur deras 

vitalistiska måleri kan ha tagits emot av en implicit betraktare vid den olympiska utställningen 

1912. 

 

 

 

 

 

                                                 
26

 Margaretha Rossholm-Lagerlöf, Inlevelse och vetenskap. Om tolkning av bildkonst, 2007, s. 20. 
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IDÉHISTORISK BAKGRUND OCH BIOGRAFIER 

Under denna rubrik kommer jag att endast schematiskt ta upp de filosofer vars tankar på olika 

sätt präglade tiden och de här diskuterade konstnärerna och har inga ambitioner att ge en 

fullödig genomgång av deras tankegods. En kortare presentation förefaller dock vara på sin 

plats eftersom de genom sina idéer påverkade det sammanhang som både konstnärer och 

publik levde i. Jag kommer även att beskriva vitalismen som företeelse, varefter följer 

presentationer av J.A.G. Acke och Eugène Jansson och en kortare genomgång av 

förutsättningarna under den s.k. olympiska utställningen.  

 

Friedrich Nietzsche 1844-1900 

Friedrich Nietzsche utnämndes till professor i grekiska och latin i Basel vid 25 års ålder, men 

lämnade tjänsten efter tio år p.g.a. sjukdom. De sista tio åren av sitt liv var han sinnessjuk och 

oförmögen att arbeta. Det var inte förrän efter hans död som Nietzsches texter fick sin största 

spridning och betydelse. 

    Redan under sina tidiga år i Basel publicerade Nietzsche Tragedins födelse eller Den 

grekiska kulturen och pessimismen där han framhöll vikten av det dionysiska i konsten. Detta 

innebar att det omåttliga, det otyglade och den otämjda livsviljan måste få utlopp på 

bekostnad av de apolloniska dygderna, måttfullhet, jämvikt och ordning. Nietzsche ifrågasatte 

all idealism och ansåg att det var Platon som hade undergrävt Dionysosnaturen och i och med 

detta svikit viljan till makt.
27

 Denna såg han mer som en kontakt med livsviljan än som en 

förutsättning för att utöva makt över andra.
28

 Samma tankar återkommer i samband med 

resonemanget om övermänniskan där denne är tänkt att stå ovan flocken, de som går i andras 

spår och viljelöst följer i ledband. Begreppet fick sin förklaring i Also sprach Zarathustra 

1883-85, även om många Nietzschebeundrare tog avstånd ifrån texten och ansåg den både 

oläslig och atypisk för Nietzsches totala produktion.
29

 Övermänniskan beskrivs där som en 

sanningssägare som bortser från samhällets konventioner för att få en närmare kontakt med 

sin livskänsla och därmed få redskapen för att kunna skapa sig själv. En förutsättning var 

dock ett liv i avskildhet, helst både på en andlig och lekamlig höjd, liksom att inte skygga för 

lidandet som en danande erfarenhet. Ett centralt tema är solens renande kraft; ljussymbolik 

                                                 
27

 Erik Mørstad, Badende menn: Kroppspolitikk, kroppsteknikk og kroppspleie, Livskraft. Vitalismen som 

kunstnerisk impuls 1900-1930,  2006, s. 73f. 
28

 Steorn, 2006, s. 45. 
29

 Carl-Göran Ekerwald, Nietzsche - liv och tänkesätt, 1994, s. 196. Författaren nämner bl.a. Vilhelm Ekelund 

och Thomas Mann.  
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går också igen i huvuddelen av det vitalistiska måleriet, inte minst hos de här behandlade 

konstnärerna. 

    På samma sätt som själen skulle utvecklas mot större förståelse och insikt, så skulle även 

kroppen härdas och göras stark. Nietzsche ansåg att ett stärkande av den fysiska kraften lade 

grunden för att människan skulle kunna utveckla en naturlig moral, till skillnad från den 

religiösa, vilket presenterades i Till moralens genealogi 1887. 

    Nietzsche såg i skapandet en människas väg mot att bli övermänniska, där tydliga 

penseldrag underströk konstnärens närvaro och hennes vitalistiska livskänsla. 
30

 

     

Henri Bergson 1859-1941 

Det verk som främst låg till grund för de vitalistiska tankarna hos Bergson var L’Evolution 

Créatrice, 1907, där han ifrågasatte synen på de mekanistiska principerna som alenarådande. 

Han ville istället upphöja intuitionen, som han ansåg kunde hjälpa oss att få kontakt med 

verkligheten och i förlängningen med Kants Tinget i sig, och återerövra själva livet i konflikt 

med darwinismen, relativitetsteorin och naturvetenskapen.  

    Bergson ansåg att tiden inte kan ses som ett pärlband av efter varandra följande tidpunkter, 

utan i stället som punkter som flyter in i varandra och tillsammans med varandra skapar nya 

enheter, lite som musikens toner.
31

 Denna upplevda tid där det förflutna med hjälp minnet kan 

bli närvarande kallade han la durée, nuflödet eller om man så vill, den subjektiva tiden, en 

tanke som inspirerade många författare vid tiden för sekelskiftet. Marcel Prousts anekdot om 

Madeleinekakan i På spaning efter den tid som flytt och Virginia Woolfs To the Lighthouse är 

goda exempel.  

    Den vitalistiska utvecklingslära som Bergson presenterade i L’Evolution Créatrice sågs 

som ett bevis för en ny tanke på liv och skapande där élan vital, livskraften, sågs som en inre 

och självständig drivkraft där intuitionen i stället för förnuftet var drivande.
32

  

    Bergson ansåg att konsten hellre än vetenskapen kunde ge oss kontakt med den 

ursprungliga livskraften. Den skapande individen intresserade honom också. Han uppskattade 

impressionisterna, inte bara för att de genom en snabb penselskrift kunde skildra ett intryck 

vid en viss tidpunkt, utan även att de genom sin individuella penselföring kunde göra nya 

tolkningar av vardagliga motiv och på så sätt ge betraktarna nya insikter.
33

 Konstnärernas 

individuella skapande sågs just som uttryck för deras personliga livskraft och deras markerade 

                                                 
30

 Steorn, 2006, s. 46. 
31

 Svante Nordin, Filosoferna. Det västerländska tänkandet sedan år 1900, 2011, s. 114. 
32

 Steorn, 2006, s. 43. 
33

 Ibid. s. 45f. 
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penselskrift som uttryck för élan vital. Det personligt tydliga i konstverken och synen på 

konstnärerna som enskilda individer var också mycket viktigt för Ernest Thiel som samlare.
34

 

 

Vitalism  

Vitalismen kan ses som en reaktion mot 1890-talets symbolism, men även som en 

motreaktion till det nya urbana samhället med dess borgerliga ideal och dess tekniska 

landvinningar.
35

 Många såg 1800-talets sista decennium som en period av dekadens och 

degenerering och längtade därför efter sundare och naturligare mål, företrädesvis kopplade till 

kroppsliga hälsoideal. Atleter sågs som föredömen tack vare deras sundhet och styrka; en 

sund själ i en sund kropp. Man såg den nakna manskroppen som symbol för en nyvaknad 

maskulinitet i möte med naturen och fjärran från städerna. Det sågs dock inte som ett brott 

mellan natur och kultur eftersom en återgång till naturen betraktades som en förutsättning för 

den nationella kulturens hälsa.
36

  

    Sökandet efter livskraften skedde alltså även kroppsligt, vilket innebar att kosthåll, motion, 

solbadande och avståndstagande från droger i olika former var intimt förknippade med de 

vitalistiska idéerna.
37

 Därmed icke sagt att en sund motionär per automatik blev vitalist, då 

strävandet efter livskraften var rörelsens filosofiska huvudpunkt.  

    Sven Halse har delat in strömningen i tre aspekter under tidsspannet 1890-1945: en 

naturvetenskaplig teori eller filosofi, en konstnärlig och en pragmatisk vitalism.
38

 Den första, 

som i motsats till den mekanistisk-materialistiska synen på naturen föredrog en holistisk- 

metafysisk syn, såg en livskraft bakom det materiellas minsta enhet, vilken ansågs styra 

livsformernas utveckling. Till detta sammanhang hör även Bergsons livskraftsbegrepp och 

Nietzsches extatiska livskult, strävan efter att förenas med själva livet. Vitalismen kan ibland 

ses som en ersättning för religionen i en tid då många förklarade att ”Gud är död”.  Den 

konstnärliga vitalismen hade motiv som sol, vatten och den nakna människan, vilket ter sig 

logiskt i kopplingen mellan naturens livgivande krafter och människans sökande efter 

livskraften. I vissa fall kan även fruktbarhetsaspekter förekomma.
39

 Med pragmatisk vitalism 

menar Halse beteenden som ofta knöts till rörelser eller föreningar och här främst handlade 

om en livsreform för sundhet, kroppskultur och vegetarianism. Med andra ord kan man säga 

att den vitalistiska konsten ville visualisera hur människan når kontakt med livskraften, vilket 

                                                 
34

 B. Linde, s. 183f. 
35

 Erik Mørstad, 2006, s. 74. 
36

 Gunnar Sørensen, Vitalismens år, Livskraft. Vitalismen som kunstnerisk impuls 1900-1930, 2006, s. 40.   
37

 Erik Mørstad, 2006, s. 72. 
38
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i någon mån förklarar de många soldränkta bilderna av människor som står mer i förbindelse 

med sol, hav och natur än avslöjar relationer till varandra. Tydliga spår av konstnärens hand, t 

ex i penselskriften, är också betydelsefulla eftersom de är markörer för den personlighet som 

genom sin kreativitet har skapat verket.  

    Sven Sandström myntade begreppet friluftsvitalism för den strömning i nordiskt måleri 

som han beskrev i Konstrevy, nr 4 1958, som en ”spontant utvecklad expressionism”, 

möjligen inspirerad av J.F. Willumsens Efter stormen från 1905.
40

 I Norge hade dock Edvard 

Munch, som nog kan ses som en än större inspirationskälla i Sverige, redan målat badande 

barn under 90-talets sista år och Acke hade funnit solen och skärgården 1904. Med tanke på 

Halses komplexa förklaringsmodell, liksom den långa tidsperioden, så skulle begreppet 

friluftsvitalism kanske kunna användas vid fokusering på den snävare period då motiven var 

särskilt frekventa.  

   Naturen och människan i naturen är alltså viktiga förutsättningar för vitalismens idé och 

nästan undantagslöst så är det den nakna manskroppen som får representera mänskligheten 

och återvändandet till naturen. Nakenheten sågs som en form av ärlighet, även i överförd 

betydelse; Ellen Key önskade en organisk enhet och ordnade synintryck från barnaåldern och 

framåt, ”naken härlighet och ärlig nakenhet” och fullföljde sina ideal i hemmet Strand.
41

 

Liknande ideal med ljus och en harmonisk inredning blev även nyckelord i Karin och Carl 

Larssons Sundborn och i Eva och Ackes hem Villa Akleja i Vaxholm, där Acke t.ex. 

utformade ett trappräcke med en gärdsgård i åtanke. Organiska former och material för också 

tanken till jugend och Arts and Crafts-rörelsen, liksom till tanken på att återgå till det 

naturliga, till hantverket, och att undvika urbanisering och teknikbeundran.  

 

J.A.G. Acke 1859-1924 

Johan Axel Gustav Andersson, från 1904 J.A.G. Acke, var son till botanikprofessorn Nils 

Johan Andersson och konstnärinnan Anna Elisabeth Amanda Tigerhielm. Hemmet föreföll ha 

varit harmoniskt och varmt och båda föräldrarna uppmuntrade sonens tecknande, inte minst 

av naturen.
42

 Han skrevs in vid Konstakademins principskola redan 1872 och avslutade sina 

studier efter antik- och modellskolan 1881. Vid sidan av studierna deltog han även i Edvard 

Perséus målarskola 1878-81. När många av kamraterna inspirerades av det franska måleriet 

och samlades i t.ex. Grez-sur-Loing, så studerade Acke i stället etsning i Paris under F.A. 

                                                 
40

 Erland Lagerlöf, Sol, vind och hav, JAG Acke. Prins Eugens Waldemarsudde 22 mars- 26 maj 1991, s. 10. 
41

 Steorn, 2006, s. 46f. Citatet är hämtat ur Ellen Keys Tankebilder, 1898, del I s. 150. 
42

 Några genealogiska anteckningar, J.A.G. Acke. En minnesskrift utgiven av Henning Hammargren, 1960, s. 18. 
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Millius och målade inte.
43

 Dessa studier påverkade hans stil mindre än intrycken från de 

hemvändande konstnärernas utställning 1885, Från Seines strand, som visades på Blanches 

konstsalong och blev en mycket stor framgång. Ackes kolorit ljusnade under 80-talet och 

friluftsmåleriet dominerade. 

    Acke anslöt sig till oppositionen mot Konstakademin 1885 och tillhörde från instiftandet 

1886 Konstnärsförbundet, men deltog inte aktivt i arbetet. Han anslöt sig av en slump till en 

konstnärskoloni på Åland, Önningeby, där han vistades med vissa avbrott fram till 1890. Här 

gjorde han bekantskapen med Zacharias Topelius dotter som han gifte sig med 1891, vilket 

kom att innebära många och långa vistelser på Björkudden, Eva Topelius födelsehem, fram 

till faderns död 1898. Acke bidrog också med hälften av illustrationerna till en nyutgåva av 

Topelius’Läsning för barn. 

    1892 träffade Acke Verner von Heidenstam på en julmiddag hos familjen Bonnier, ett möte 

som ledde till livslång nära vänskap och som troligen var ömsesidigt inspirerande. Under 

detta decennium skapade Acke symbolladdade målningar och under sommaren 1894, som 

Ackes tillbringade på Östra Lagnö tillsammans med bl.a. Albert Engström och Bruno 

Liljefors, arbetade han med ett oavslutat skogsfrumotiv och fångades av skogen, sagan och 

myten.
44

 Två år senare bevistade Ackes Heidenstams bröllop på Blå Jungfrun, som följdes av 

en vistelse på Sandhamn med Heidenstam, Albert Engström, Birger Mörner och ibland 

Gustav Fröding. Här uppfann man det flytande smörgåsbordet och diktade Pyttans A-B och C-

D lära till Mörners dotter och levde i nietzscheansk och dionysisk yra. 1900 skapade han 

Skogstemplet, som kan betraktas både som ett genombrottsverk och som ett avslut på det 

symbolistiska måleriet. 

    1900 köpte Ackes den fastighet som skulle bli Villa Akleja i Vaxholm och under tiden 

bostaden byggdes om efter Ackes ritningar reste de till Rom. Acke hyrde en ateljé och där 

träffade de för första gången den då treårige Faustino Alessio Padovini, som de tre år senare 

adopterade. Detta innebar inte bara en stor glädje utan även en omedelbar inspiration för 

Ackes fortsatta måleri, vilket kan ses som upptakten för de vitalistiska motiv som kom att 

prägla hans verk framför allt under de kommande åtta åren. Det var under utställningarna i 

Göteborg 1911 och den s.k. olympiska utställningen i Stockholm 1912 som det verkligt stora 

genombrottet kom, då Acke för första gången kunde visa både en enhetlig och stor samling 

målningar. 
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    Han har kallats ett konstens söndagsbarn; hans systerdotter talar om honom som ”… en av 

dessa ljusa. Han hade en storartad förmåga att vara lycklig.” Hon skriver även att han måste 

skapa intuitivt, att han hyllade den individuella och konstnärliga friheten.
45

  

    Acke målade vanligtvis många mer eller mindre färdiga skisser innan han slutligen blev 

nöjd med ett uttryck och arbetade färdigt. Samma metod använde han i stadshuset där han 

kunde modellera om relieferna ett flertal gånger innan han hittade rätt: ”Man skall aldrig 

tänka”, brukade han säga. ”Det göra bara obegåvade människor”.
46

 Det han sökte var känslan, 

lättheten och spontaniteten och då fick inte arbetet vara mödosamt. 

    1912 inbjöds Acke av Margaret och Axel Ax:son Johnson att följa med s/s Annie Johnson 

till Rio. Han målade huvudsakligen studier och fotograferade under resan, för att sedan arbeta 

intensivt efter hemkomsten. Målningarna ställdes ut året efter och fick ett positivt bemötande 

av köpare och kritiker.
47

 

    Under återstoden av 10-talet blandade Acke friluftsmotiven med framför allt porträtt, men 

han hade även dekorativa uppdrag. Hans sista stora arbete var marmorstuckerna i Prinsens 

galleri i Stadshuset i Stockholm, en teknik som han ett antal år tidigare hade använt sig av i 

Thielska galleriet.  

 

Eugène Jansson (1862-1915) 

Eugène Janssons far arbetade vid Kongliga Postwerket och blev sedermera vaktmästare vid 

Generalpoststyrelsen.
48

 Hans mor tecknade och var musikaliskt intresserad, liksom fadern, 

vilket resulterade i att sonen fick ta pianolektioner. Föräldrarna var uppenbarligen även måna 

om att sonen skulle få bästa tänkbara utbildning, varför han sattes i Tyska Lyceum som han 

lämnade 1876 med höga betyg. 1874 konstaterades det att han led av ett hjärtfel och han 

drabbades även av näthinneavlossning. Året efter fick han scharlakansfeber som ledde till en 

betydande hörselnedsättning och till kronisk njurinflammation.
49

 Eugène Jansson var 

följaktligen redan från unga år mer eller mindre tvungen att värna om sin hälsa och stärka sin 

fysik. 
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    Eugène Janssons konstnärliga utbildning förlades till Slöjdskolan, sedermera Tekniska 

skolan, 1879-81 och Konstakademien 1881-83; han följde även Edvard Perséus undervisning 

vid Gripsholm under somrarna.
50

  

    Om Acke målade mängder med förlagor till varje målning, så kunde Eugène Jansson i 

stället stå och betrakta ett motiv under en lång tid, eller be modellen utföra en rörelse många 

gånger, innan han gick hem och målade ur minnet.
51

 Då familjen Bonnier beställde ett porträtt 

av kritikern Tor Hedberg valde denne Eugène Jansson för uppdraget. Jansson bad honom att 

ta på sig samma ulster som han hade haft flera år tidigare då de hade gjort en resa tillsammans 

och Hedberg fann till sin förvåning att målningen i stora drag var uppritad i färg på duken när 

de möttes för den första sittningen.
52

 Janssons benägenhet att späda ut färgen, främst i det 

tidiga måleriet, gav honom smeknamnet Fotogèn. 

     Vid Konstnärsförbundets bildande 1886 inträdde Jansson på en gång och han blev dess 

sekreterare 1896 och vice ordförande 1900. Han uppskattades mycket för sin talang att hänga 

kamraternas verk vid olika utställningar både inom och utom Sveriges gränser och anlitades 

därför ofta för sådana uppdrag.      

    Måleriet under 1880-talet kan betraktas som realistiska landskapsmotiv, gärna i 

skymningsljus, men det var under 1890-talet som han utvecklade den stil som har givit honom 

epitetet ”blåmålaren”. Han var ingalunda ensam om att avbilda blå skymningar; Nils Kreuger, 

prins Eugen och Karl Nordström hade alla målat blå stämningsbilder under samma 

decennium, men han var ensam om att mer eller mindre uteslutande avbilda l’heure bleue och 

nattmotiv. Eugène Jansson hade det periodvis mycket knappt ekonomiskt inte minst eftersom 

han försörjde sin mor och bror efter faderns död 1891, men han började få sälja under 90-

talet. Den mest betydelsefulla förändringen skedde efter att Karl Nordström hade 

rekommenderat Ernest Thiel att besöka Janssons ateljé, vilket ledde till en livslång vänskap 

och många inköp, vilket sakta men säkert förbättrade hans ekonomi och möjliggjorde att han 

kunde ägna sig åt studier i figurmåleri efter 1904.
53

 Vid Konstnärsförbundets 

jubileumsutställning 1905 fick Eugène Jansson sitt verkliga genombrott, ett år efter att han 

helt hade lämnat stämningsmåleriet bakom sig med en skymningsbild från Österlånggatan. 
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Han kom inte att visa något av det nya förrän under Verdandiutställningen 1907, Valand 1911 

och Stockholm 1912.  

    Enkelt uttryckt kan figurmåleriet delas in i två kategorier, atleter och badhusmiljöer. De 

förra målades huvudsakligen 1911 - 1914 där gymnasterna avbildades i ateljén i ett dämpat 

dagsljus, medan de senare tillkom 1907 – 1911 och skildras med klara färger och i ett starkt 

solljus. Eugène Jansson målade även ett par stora tavlor föreställande matrosbaler och det 

sista verket föreställer ett ryttarmotiv från en cirkus. 

       

Den olympiska utställningen 1912 

1911 firade Konstnärsförbundet 25 år och det väckte förhoppningar om en stor gemensam 

utställning i Stockholm. Man hann dock inte med alla förberedelser, utan fick skjuta planerna 

till året därpå, då de olympiska spelen inföll.
54

 Någon tillräckligt stor utställningslokal fanns 

inte, utan en 1200 kvm stor barack byggdes efter Elis Benckerts ritningar i närheten av 

Karlaplan. Utställningsrummens väggar bestod av korrugerad plåt på trästomme klädda med 

en gråmålad papp. Takfönster gjorde att verken blev väl belysta och de tolv höga salarna 

skapade luft och god plats för de utställda verken, sammanhållna för varje konstnär.   

    J.A.G. Acke var kanske den som rönte mest uppskattning bland kritikerna och överraskade 

genom sin enhetlighet. I Det nya Sverige skrev Carl David Moselius: ”Jag bugar mig djupt för 

den inspirerade konstnär, som skänkt oss Morgonluft.”.
55

  

    Kritikerna var mer tveksamma när det gällde Eugène Janssons nya motiv. Målningarna 

väckte sensation, men uppskattades inte i lika hög grad. Harald Brising skrev i Dagens 

Nyheter: ”Med Eugène Jansson har det nakna blivit ett problem, och det har åter blivit fråga 

om verklig komposition och gruppering. Konstnären har eftersträvat en förening av rörelse 

och färg, som är högst vanskligt att nå. Ingen av hans tavlor kan betraktas som fulländad, men 

ingen är heller ointressant.”
56

 

    12 000 personer besökte utställningen 5/6 – 25/8 och 75 verk såldes, vilket innebar att 

utställningen blev en av förbundets mest framgångsrika, trots att man hade hoppats att 

besöksantalet skulle ha varit högre.  
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VITALISTISKA DRAG HOS J.A.G. ACKE OCH EUGÈNE JANSSON 

Jag kommer här att utgå ifrån vardera fyra verk av J.A.G. Acke och Eugène Jansson för att 

med hjälp av dem resonera kring de vitalistiska drag jag har funnit i deras målningar. Jansson 

ägnade huvuddelen av sitt figurmåleri åt atletbilder målade i ateljén, vilka jag har valt bort då 

badtavlorna i högre grad har beröringspunkter med Ackes måleri. Av denne finns fler verk att 

välja mellan, men de här presenterade anser jag ger en god inblick i det fulländade vitalistiska 

måleriet. 

 

J.A.G. Acke 

Acke hade under hela sitt liv ett nära förhållande till vatten och båtar. Efter åren på Åland så 

tillbringade han somrarna i Stockholms skärgård bl.a. på Östra Lagnö, Ornö, Huvudskär och 

Sandhamn innan han blev bofast på Torö 1914. Många timmar tillbringade han i sin segelbåt 

Maju Marina, gärna i hårt väder och i ytterskärgården. Acke hade själv konstruerat 

centerbordet så att han kunde dra upp det och ta sig in på grunda vatten. Flytten till Villa 

Akleja i Vaxholm var också ett sätt att vara nära skärgården även under vinterhalvåret.
57

 

    Redan 1892 tillbringade Acke sommaren på Sandhamn i akt och mening att måla naket i 

havsbandet och han gjorde också flera skisser men färdigställde ingenting.
58

 Vid den tiden 

ägnade han mycket tid åt dekorationsuppdrag och utsmyckningsidéer, så tiden blev helt enkelt 

för knapp. Under hela 90-talet delade Acke tiden mellan många skilda uttryck och inledde det 

nya århundradet med den stora symbolistiska målningen I Skogstemplet som inköptes av 

Ernest Thiel.  

    Våren 1903 anlände adoptivsonen Faustino, Fausto kallad, som kom att bli mycket älskad 

och snart inspirerade Acke till ett nytt vitalistiskt måleri. 1904 målade han Fausto nudo där 

den unge Fausto står på en klippa i brännande sol. Skuggan är mycket skarpt markerad och 

klippan närmast skissartat återgiven. Fausto håller vänster näve bakom ryggen och den högra 

över huvudet. Det är en pose som är karaktäristisk för ett barn och som skulle se märklig ut 

om en vuxen skulle inta den. I Fausto i havsbandet från samma år ser vi Fausto snett 

framifrån i samma intensiva ljus, med samma hastigt modellerade klippor, men här är de 

omgärdade av vatten. Skildringens fokus ligger mer på hur ljuset spelar över ytan och hur det 

blir som mest intensivt i bildens övre mitt där vattenytans vithet ger en känsla av den 

dallrande hetta som kan uppstå mitt på dagen under högsommaren. Faustos skugga verkar 

också mer eller mindre få plats under honom. I denna bild håller han båda händerna bakom 

                                                 
57

 Gerd Rissler, Acke och skärgården, J.A.G. Acke, 1960, s. 109f. 
58

 Erland Löfgren, 1959, s. 43. 



23 

 

huvudet och målningens skissartade karaktär återspeglas även i ansiktet som saknar 

markerade anletsdrag. Färgerna är dock ännu tämligen matta jämfört med det måleri som 

komma skulle. 

    I målningen Östrasalt (116 X 177) från 1906, står tre män på några uppstickande stenar i 

hård vind i havsbandet.
59

 Det går gäss på vågorna och skummet yr över dem och det fräser 

nästan ljudligt när vågorna slår över en grynna i bildens vänstra del. Vid den höga horisonten 

syns några mindre kala klippor, i övrigt täcks bilden av det levande vattnet. Männen 

föreställer vännerna Sigurd von Koch och Rikard Lindström och längst till höger står Acke 

själv. Om naturen skildras impressionistiskt, så kan kropparna representera ett närmast 

nyidealistiskt manér.
60

 De är tämligen muskulösa, anletsdragen är skarpskurna, solbrända och 

förefaller mer föreställa en idé än gestalta enskilda personer. Männen till vänster håller 

armarna bakom ryggen och den högra håller höger arm över magen och handen runt midjan, 

medan den vänstra armen hänger rakt ned med handen mot låret. De högra figurerna står i 

kontrapost med kropparna i samma position, figuren längst till vänster med ryggen åt 

betraktaren, och alla tre tittar åt höger mot den horisont man förutsätter finns där. Målningen 

är fylld av vattnets och himlens blå koloriter i olika nyanser; männen förefaller nästan 

genomlysta av solljuset och här har färgen den lyskraft som de tidigare verken ännu inte 

riktigt hade uppnått.  

    Till det uttalat vitalistiska måleriet hör även Havslyssnaren (86,5 X 158) från 1909 där en 

ung man ligger naken på magen på en klippa med ena örat mot stenen och omgärdad av ett 

upprört vatten. Klippan och vattnet förefaller ha målats snabbt, medan ansiktet är tydligt 

modellerat. Gestalten uppvisar, trots spända muskler, ett lugn i det turbulenta vattnet, men 

verkar samtidigt intensivt närvarande i ögonblicket. 

    Solvind, eller Jutta som den också kallas (122 X 91), skildrar en kvinna som i skarpt solljus 

lutar sig mot en klippa, vilken i sitt utförande påminner mycket om klipporna i målningarna 

av Fausto. Hon blundar leende med händerna i sidorna och kroppen nästan i en båge. 

Målningen visar en liknande uppdelning som i Östrasalt, en idealistisk figurmålning mot en 

impressionistisk bakgrund. 

    Det kanske främsta av Ackes vitalistiska verk är Morgonluft (192 X 103) från 1911, där 

Fausto hänger ut över Maju Marinas reling med solen i ryggen. Med den ena handen håller 

han sig i vanten och den andra sträcker han ut över huvudet. Han står riktad mot oss en bit 
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ifrån aktern varifrån en leksaksbåt med satta segel hänger i en tamp. Hela målningen badar i 

ljuset av en tidig morgonsol, vattenytan häver sig i dyningar och både hav och himmel skiftar 

i ljusa reflexer; luften är påtaglig i allt det blå.  

    Alla vitalismens yttre kännetecken finns i dessa verk: den sunda, starka människan 

presenterad som en enhet med naturen, på dess villkor och utan varje uns av civilisation eller 

borgerliga skrankor som annars kan tänkas omge henne. Det verk som skiljer sig från de 

övriga är Solvind som föreställer en kvinna; ett nog så originellt motiv vid denna tid, men 

precis som i Havslyssnaren förefaller hon nästan försöka uppgå i en symbios med klippan. 

Det är dock tydligt i samtliga bilder att det inte är enbart porträtt i en slumpvis vald miljö, 

utan friheten från allt som binder är påtaglig liksom att figurerna har sökt sig till det 

tillståndet. Erland Lagerlöf hävdar att Acke, trots den nya koloriten och de nya motiven, inte 

lämnade 90-talets idévärld och att just Östrasalt i männens spiralrörelse uttrycker en 

metafysisk dimension, medan Karl Asplund hävdar att ”… där finns ingen symbolik men det 

är en härlig hymn till det sunda livet.”
61

 Acke har inte lämnat någon egen förklaring till 

målningens idéinnehåll, men att figurerna symboliserar en tanke förefaller uppenbart och 

rimmar väl mot Henri Bergsons begrepp élan vital, livskraft. Det kan inte vara förnuft och 

mekanik som söks på en klippa under bränningarnas slag, utan den intuitiva förståelsen för de 

otämjda elementen. Acke har sagt: ”Jag målar för att njuta av min kraft.” och ”[…] Växer en 

menniska icke som man, som åldring, då är han icke lifsberättigad, en samhällsslaf blott och 

bart. Alla kunna växa hela sitt lif och glädjas åt lifvet.”
62

 

    Till yttermera visso är figurerna självständiga individer som pekar ut en egen väg, fjärran 

från massan av människor som viljelöst går i ledband, m a o övermänniskor. Att Acke var väl 

bekant med Friedrich Nietzsches idéer framgår tydligt i mycket av det han själv skrivit och av 

det som skrivits om honom. ”Samhället har rätt att gallra men måste vara aktsam om 

individen som står utanför och förnyar det” återfinns bland Ackes aforismer, liksom: 

 

Att tänka fritt, att gå ut från sig sjelf, från sin egen åskådning och erfarenhet, med tankar 

obundna af partier och löften, född af äkta känsla för det sanna – af den personen ensam 

kan göras en god och bestående insats i den verkligt goda utvecklingen här i världen. De 

som följa med strömmen och tänka kollektivt, de äro icke betydande annat än som ett 

motstånd till sanningen. /…/ Endast enskilda individer som stå utanför partierna, våga 

draga slutsatser och därför står den ene öfver de många.
63
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    Nietzsche ansåg ju att en konstnär i kraft av sitt individuella skapande och sin dionysiska 

natur karaktäriserade en personlighet på väg att bli övermänniska, inte minst om det i dennes 

verk fanns skönjbara spår av den som skapat dem. Utöver figurernas positioner och den idé de 

förefaller representera, så återfinns också det starka solljuset ymnigt representerat i ovan 

beskrivna målningar, en symbol för solens renande kraft som vid denna tid ofta spelade en 

större roll än att endast presentera en väderlek.    

 

Eugène Jansson 

Om Acke hade en livslång relation till havet, så hade Eugène Jansson ett lika varaktigt 

förhållande till badkultur och styrketräning. Enligt prins Eugen odlade han badintresset 

sommar som vinter och hade ända sedan ungdomen velat måla naket, men inte kunnat 

tillfredsställa den önskan tidigare p.g.a. bristande möjligheter att bekosta modeller.
64

 Hans 

idoga träning för att övervinna sin sjuklighet oroade hans kollegor och föranledde Bruno 

Liljefors att råda honom att inte ta livet av sig med järnklumpen.
65

 

    Då Eugène Jansson lämnade sitt stämningsmåleri bakom sig inledde han 1904 intensiva 

studier av anatomi och rörelser i sin nya motivkrets, figurmåleriet. Som modeller använde han 

flottister och atleter.
66

 De första målningarna tillkom i ateljén 1906 men redan 1907 tillkom 

den kanske mest bekanta badtavlan Flottans badhus. Atletmotiven, som tillkom mellan 1911 

och 1914 utfördes i ett diffust dagsljus, ofta i en sepialiknande ton, medan de tidigare 

tillkomna badtavlorna kännetecknas av ett skarpt solljus och starka färger. 

    Flottans badhus (197 X 301) beskriver ett myller av figurer runt bassängkanterna, men med 

några unga män i förgrunden som alla är upptagna av att betrakta en simhoppare. Det är 

uppenbarligen ett mycket starkt solljus som träffar de atletiska unga männen, vilket förstärker 

de klara färgerna. Jansson har också markerat konturerna på de främst placerade männen i 

blått och vitt, vilket framhäver det starka ljuset. Den träddunge som reser sig bakom 

badhusets tak, liksom badhuset i sig, saknar markerade detaljer.  

    Året efter tillkom Badtavla (250 X 349) som i viss mening kan sägas föreställa samma 

motiv, men sett ifrån bassängens kortsida vid trampolinens fäste. Tre män står i förgrunden 

med kropparna vända åt olika håll, samtidigt som de tittar på simhopparen. Vid sidan står, 
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sitter och ligger sju andra män och i bakgrunden är samma myller av figurer antydda som i 

Flottans badhus. Även i denna målning badar motivet i solljus och stark kolorit. 

    Om de övriga målningarna från badhuset präglas av återhållsamhet i det att den aktivitet 

som pågår endast utförs av ett litet fåtal, så är Badsump (202 X 302) från 1911, fylld av 

simmande och dykande figurer som rör sig i ett nästan grönt vatten vilket krusas av rörelserna 

vid ytan. Ett par badande river upp kaskader av vatten genom sina benrörelser. Den övre delen 

av målningen föreställer huvudsakligen klädda flottister i olikfärgade uniformer som står i en 

blå skugga under taket. 

    Den sista målningen som kommer att tas upp är Självporträtt (203 X 110) från 1911 där 

Eugène Jansson i helfigur upptar huvuddelen av duken men flankeras av nakna ynglingar och 

ett par klädda flottister. Koloriten liknar de tidigare bilderna och miljön är den samma. Här 

förefaller han vara på väg att lämna de badande och badhuset bakom sig. Målningen skiljer 

sig i högsta grad från det allvarstyngda självporträtt, Jag, som han målade 1901. Här är det 

eleganten som träder fram i gassande sol. 

    1904 begav sig Eugène Jansson till Kristiania för att återse Edvard Munchs konst, vilket 

bör ha inspirerat honom vid arbetet med badtavlorna.
67

 Han besökte också Gustav Vigeland 

och imponerades så mycket av dennes skulpturer att han förordade att Vigeland skulle 

inbjudas att ställa ut i Stockholm som Konstnärsförbundets gäst.
68

  

    I Tyskland uppstod en rad olika rörelser vid sekelskiftet som förordade ett hälsosamt 

leverne i betydelsen att varje individ själv skulle kunna påverka sitt eget liv och tillsammans 

med andra i förlängningen kunna påverka samhället. Samlingsnamnet för de olika löst 

sammanknutna rörelserna var Lebensreformbewegung och det gemensamma var att sträva 

mot vegetarianism, nudism, sunda vanor, måttlighet och avhållsamhet från tobak, för att 

motverka samhällets degenerering.
69

 I reformrörelsens efterföljd komponerades också en 

reformdräkt vars ideal var bekväma och löst sittande kläder, gärna i linne och gärna i starka 

färger. Sandaler hörde också till kostymeringen. I självporträttet är Jansson klädd i 

reformdräkt, flottisterna i sina uniformer signalerar beredskap att försvara landet och de nakna 

männens adamskostymer signaler idealet i en muskulös och sund kropp.
70

 Genom sin 

vältränade kropp, sin solbränna och reformdräkten visar sig Jansson, enligt Patrik Steorn, som 

en föregångsman.  
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    Att han omhuldade de vitalistiska idéerna när det kom till sundhet, bad och att kroppen 

skulle återspegla de underliggande idealen, bör vi kunna se som en självklarhet. Att han 

genom det täta umgänget med Ernest Thiel också var insatt i de nietzscheanska tankarna kan 

vi vara säkra på, men däremot inte på att han omsatte dessa i sina verk. Eugène Jansson var 

känd för att inte låta sig påverkas av andra och hans kollegor i Konstnärsförbundet litade på 

att han alltid gav dem ett ärligt svar på en rak fråga. Att han skulle konstruera ett idéinnehåll 

som han inte själv omfamnade förefaller därför inte troligt. Enligt Sixten Strömbom ville 

Eugène Jansson skapa ett monumentalt, oakademiskt måleri, men den ansträngda spänstighet 

som utmärker figurerna anser han vara ”mera idrottsligt än artistiskt”.
71

 Han fortsätter dock 

med att i all denna nakenhet finna ”en ton eller flera från Zarathustras livshymner”, vilket jag 

kan hålla med om, men inte om att det rör sig om en hel orkester. Om Nietzsches 

övermänniska utmärktes av sin individuella styrka att höja blicken över de många och gå sin 

egen väg, att från en höjd beskåda världen, att skapa sig själv, så är det svårt att urskilja denne 

i horderna av badande inneslutna av väggar på ett begränsat område. Den intuitiva livskraften 

synes inte heller vara uppenbar i målningarna och även om solen som renande kraft framstår 

med all tydlighet, befordrar den något mer än en hälsosam solbränna?  

    De i målningarna presenterade gestalterna torde dock ha lett en implicit betraktare till 

tankar på övermänniskan, vid sidan av den inkarnerade bilden av sundhet och styrka. Den 

tydliga penselskrift med vilken Jansson modellerade sina figurer, liksom de färgkontraster 

som bryts mot varandra på dukarna avslöjar också den unika individ som skapat verken, 

vilket innebär att målningarna kan karaktäriseras som vitalistiska i sin utformning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
71

 Strömbom, s. 285 



28 

 

RECEPTIONSESTETISKA ANALYSER 

J.A.G. Ackes måleri 1904 – 1912 

Vid den s.k. olympiska utställningen i Stockholm 1912 deltog J.A.G. Acke med sexton verk, 

bl.a. med Solvind, Havslyssnaren och Morgonluft. Östrasalt ställdes ut under Verdandi-

utställningen 1907 och köptes då av Göteborgs museum. Med tanke på att verket är ett av 

Ackes mest centrala ifrån perioden och att det är representativt för genren, så kommer jag att 

inkludera det i studien, även om målningen inte visades vid utställningen i Stockholm.  

    I min analys kommer jag att utgå ifrån ovan nämnda verk och avser inte att göra en 

fullständig analys av varje målning, eftersom mitt syfte är att söka efter den implicite 

betraktaren av Ackes vitalistiska verk i sin helhet. 

 

Externa faktorer 

Som tidigare nämnts så gavs varje konstnär gott om plats för att visa sina verk och Acke 

deltog med en enhetlig samling målningar där den absoluta huvuddelen bestod av hans för 

besökarna nya friluftsmåleri. Färgen liksom motivkretsen och det vitalistiska temat var nya 

och bör ha givit ett sammantaget intryck av ljus och luft. De besökare som var insatta i tidens 

tankar bör heller inte ha stått frågande inför det underliggande tema som genomsyrar 

målningarna; det vitalistiska tankegodset bör alltså ha framgått tämligen tydligt. Verkens 

nakna människor i intim närhet till kala klippor och vatten bör ha konnoterat individualitet, ett 

nästan panteistiskt förhållande till naturen som medskapare av livskraften och det starka 

solljuset som en symbol för den renande kraften; ”Du sol, som uppenbarar din makt/ i minsta 

plantas saft/ giv oss din ljusa skaparkraft/ så länge dagen varar”.
72

  

    Nietzsches föreställningsvärld bör alltså ha materialiserats för betraktarna. Den tydliga 

penselföringen har lämnat ett avtryck efter den som skapat verken, ofta så snabbt och lätt att 

målningarna betraktades som improvisationer.
73

 Förutom dessa hänvisningar till en litterär 

och filosofisk mening, så refererar Solvinds andra namn, Jutta, till Valdemars vackra käresta i 

Verner von Heidenstams Bjälboarvet från 1907 som handlar om folkungarna. Hon är en 

drömmare och förförerska som först dras till Magnus, för att därefter falla för Valdemar, flyr 

till klostret men längtar snart tillbaka till honom och till sin son. Den karaktäristiken rimmar 

väl in på den syn många hade på kvinnan vid denna tid. Hon sågs som djurisk, i nära kontakt 
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med sina drifter och därmed sågs hon som ett hot mot varje förfinad yngling.
74

 Detta synsätt 

kan kanske förklaras genom att det sammanföll med den ökande rösträttsaktivismen vid 

samma tid.  

 

Interna faktorer 

Det kanske mest tydliga i Ackes målningar under denna period är att de figurer som 

förekommer i målningarna inte tar kontakt med betraktaren. Även i Östrasalt, den enda av 

verken som innefattar fler än en figur, är männen riktade ut ur bilden och ser mot något som 

betraktaren inte kan uppfatta. Den vänstra mannen står lite för sig själv och skulle kunna se på 

de båda andra, men förefaller upptagen av samma vision som de övriga. Deras positioner är 

lika spända som deras muskler verkar vara och vare sig genom gester eller genom mimik tar 

de kontakt med betraktaren eller varandra. De turbulenta vattenmassorna betonar männens 

utsatthet, samtidigt som dess mångskiftande kolorit och lika skiftande karaktär understödjer 

den avskärmade position de intar. 

    Havslyssnaren förefaller oberörd av allt som försiggår utanför hans omedelbara närhet och 

de stormiga vågorna som översköljer hans ensliga klippa verkar han inte medveten om. Han 

ser åt betraktarens håll, vilket gör det än tydligare att han vare sig kan eller vill ta kontakt med 

en betraktare; han är helt innesluten i sig själv. Varför förutsätter man inte att han just har 

spolats upp på klippan och räddats från drunkningsdöden? Bortsett från titeln så är även här 

kroppen avslappnat spänd och i ansiktets uttryck kan man utläsa en koncentration som 

indikerar att gestalten är där han vill vara och aktivt fokuserad.  Kontrasterna i havet, från det 

skummande vita till det blåsvarta under vågkammarna, låter betraktaren förstå att gestalten är 

mitt i ett inferno och ändå lyckas behålla sitt inre fokus.  

    Ytligt sett skulle Solvind kunna vara en kvinnlig motsvarighet till Havslyssnaren; hon tar 

inte heller kontakt, trots att hon är vänd mot betraktaren. Även denna figur står i en lätt spänd 

position, men den verkar mer behagsjuk än introvert, vilket kan tyda på en indirekt inbjudan 

in i bilden till (den manlige) betraktaren. Målningen har en ljus ton och trots det mörka vattnet 

och den oroliga himlen så andas bilden njutningsfylld sinnlighet. 

    Inte heller den unge pojken på segelbåten i Morgonluft möter betraktarens blick eller 

förefaller medveten eller berörd av att vara iakttagen. Han sträcker upp den vänstra handen 

och hälsar något eller någon utanför bilden.  
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    Samtliga förekommande figurer hänvisar till inre, högre och troligen vitalistiska mål, vilket 

kan bekräfta Erland Lagerlöfs mening att Acke aldrig lämnade idéinnehållet.
75

 Om detta äger 

sin riktighet så bör även ljuset och koloriten vara meningsbärande och peka mot de vitalistiska 

idéerna, tillsammans med de kraftiga penseldragen som är utmärkande för målningarna.    

    Som ovan nämnts så saknas figurer som etablerar kontakt med betraktaren, men även 

figurer som skulle kunna fungera som guider för denne att finna en väg in i verket eller 

förklara vad som egentligen händer, fokalisering. Just avsaknaden i sig blir i mitt tycke 

betydelsebärande; vi får ingen vägledning in i verken utan måste själva söka svar på de frågor 

som figurerna kan tänkas ha ställt, för att utröna verkens innebörd.  

    Beträffande perspektiv så skriver Kemp att det har använts traditionellt för att placera 

betraktaren på en specifik plats för att denne bäst ska kunna uppfatta motivet. Margaretha 

Rossholm-Lagerlöf håller inte med om det, eftersom betraktaren är fri att närma eller fjärma 

sig från verket, byta plats, gå in i eller förhålla sig till det på ett ytligt plan, vilket stämmer väl 

in i Ackes användande av perspektivet.
76

 Både i Solvind och i Havslyssnaren placerar Acke 

betraktaren tämligen nära gestalterna. Han tvingar denne att lägga sig på klippan för att kunna 

iaktta Havslyssnarens strävan att få kontakt med elementen, liksom att ställa sig öga mot öga 

med Solvind för att förstå hennes njutning i stunden, trots de orosmoln som betraktaren kan se 

vid sidan av det öppna havet.  

    Det är intressant att Acke har placerat sig själv och därmed betraktaren ovan motiven i flera 

fall, som i Morgonluft och de två bilderna av Fausto som togs upp under rubriken Vitalism. 

De sistnämnda är begripliga; det handlar om bilder av ett barn som är naturligt kortare, men 

det understryker också den oskyldigt självupptagne figuren i bilderna, till synes omedveten 

om sin omgivning.  

    Med Morgonluft förhåller det sig annorlunda. Om Acke har velat positionera betraktaren 

ovan motivet, är det då för att denne ska se helheten i bilden, insidan av båten etc., eller kan 

det vara för att understryka det luftiga eller metafysiska temat som finns i bilden, så att inte 

ens betraktaren är jordbunden? Gestalten och båtens skrov befinner sig i centrum av bilden 

medan den främre mastens topp och den övre delen av storseglet hamnar utanför målningen, 

vilket för med sig att den öppna ytan av hav och himmel framför och under gestalten ges en 

betydelsebärande rymd. Figurens frihet, nakenhet och ensamhet i det tidiga morgonljuset 

aviserar inte en förmodad mottagare inne i bilden, utan öppenheten och det fysiska 

tomrummet indikerar en metafysisk närvaro, inte olika den Havslyssnaren till synes söker.  
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    Bakom mesanseglet i Morgonluft anar vi en hand på rorkulten, varför vi förstår att gestalten 

på relingen oförbehållsamt kan hälsa morgonen utan att behöva bekymra sig om yawlens 

framfart.  

Det kanske symboliska fragment som betraktaren också ställs inför vid en tolkning av Ackes 

friluftsmåleri är gestalternas hudfärg, mest tydligt i Östrasalt. Männen är kraftigt solbrända i 

ansiktena, vilket även den vänstra mannens händer förefaller vara, och samma förhållande 

antyds i Havslyssnaren. I Solvind har dock kvinnan en enhetlig blek hudfärg medan den unge 

gestalten i Morgonluft förefaller vara solbränd över hela kroppen. För en betraktare vid 1900-

talets början bör dessa förhållanden på ett tydligt sätt ha indikerat gestalternas 

klasstillhörighet, liksom i viss mån deras ideologiska hemvist. En man ur borgarklassen var 

klädd från halsens krage till fötternas skor, en kvinna ur samma klass skylde sig från solen 

helt och hållet, medan barnet under gynnsamma omständigheter kunde åtnjuta friheten både 

från kläder och konventioner. Männens solbränna visar att de är måna om att vistas ute i 

friska luften och att de uppskattar solljuset oförbehållsamt. De vuxna har således tillfälligt 

befriat sig från sin sociala klädkod och nakenheten blir på det viset mer ideologisk. Ett 

diametralt motsatt exempel från en helt annan tid, men som också leder till en annan tolkning 

än den synbarliga är Caravaggios Bacchus från 1595 där vinguden höjer bägaren med en 

brunbränd hand, samtidigt som han fäster en dimmig blick på betraktaren; vid den tiden mer 

en inkarnation av en muskulös lantarbetare än en Gud från Olympen. 

    Det är intressant att jämföra Morgonluft med Östrasalt, eftersom Acke där placerat männen 

med ett öppet hav till vänster och bakom dem samtidigt som de ser åt andra hållet där duken 

tar slut. Betraktaren måste själv följa männens blickar och formulera den vision som uppfyller 

dem, vilket innebär att tolkningen av denna med största sannolikhet skiljer sig beroende på 

tid. Ytterligare en vakans i bilden som betraktaren måste fylla i, förutom männens motsatta 

sidor, är förgrunden; befinner de sig långt ifrån närmsta kobbe eller står de helt avskilda från 

någon fast markkänning? Det fantasieggande i bilden är just att Acke har lämnat så mycket åt 

betraktaren att avgöra, att målningen nästan omöjliggör att studeras utan att betraktaren måste 

ta en aktiv del i verkets slutgiltiga tillblivelse. Samma förhållanden råder i Havslyssnaren; en 

betraktare måste bestämma hur omgivningen ser ut, om klippan är väsentligt distanserad från 

både land och mänskliga relationer och vad det är verkets huvudperson hoppas att få höra. 

Titeln indikerar att det är vatten och vågbrytningar det handlar om, men då skulle nog inte 

figuren ligga på mage med örat mot klippan, utan i stället sitta upprätt för att med alla sinnen 

uppfyllas av havet. Jag föreställer mig även här att det är naturen, havet och den inre 

föreställningen om dess oändlighet som i högre grad är föremål för återgivningen av motivet. 
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Precis som i Östrasalt så leder mig de spända musklerna hos Havslyssnaren till den 

iakttagelsen.  

    Ackes figurer förefaller alla vara genomlysta av sol och luft och de är i naturen på ett 

mycket påtagligt sätt. Han använde fotoförlagor åtminstone till Östrasalt och till 

Havslyssnaren men målade också på plats och följde inte fotografierna exakt.
77

  

 

Eugène Janssons måleri 1906 – 1912 

Eugène Jansson ägnade ett par år åt att studera anatomi och figurmåleri innan han 

presenterade de tidigaste målningarna 1906, vilka hade tillkommit i hans ateljé. Han deltog i 

den s.k. olympiska utställningen med tretton verk, bl.a. Flottans badhus, 1907, Badtavla, 

1908, Självporträtt, 1910, och Badsump, 1911.  

    I den receptionsestetiska undersökning som följer så kommer jag även här att utgå ifrån 

exempel på hur en implicit betraktare kunde förutsättas i verken, liksom hur denne själv 

kunde förstå dem.   

 

Externa faktorer 

Redan under stämningsmåleriets sista år började Eugène Jansson föredra större och större 

dukar. Av de nämnda badmotiven så mäter den minsta, Självporträtt, 203x110 cm och den 

största, Badtavla, 250x349 cm; trots det kunde de stora dukarna hängas luftigt under den s.k. 

olympiska utställningen i Stockholm 1912. I den rymliga salen hade besökarna goda 

möjligheter att se verken både på långt och på nära håll, varför de visades under bästa 

tänkbara omständigheter med tanke på rumslighet och förhållanden i övrigt.  

    För den implicite betraktaren bör målningarnas storlek tillsammans med de starka färgerna 

ha varit överväldigande, inte minst eftersom denne kunde avläsa en gestaltning av skiftande 

vitalistiska idéer. Två av tidens mest övertygade Nietzschebeundrare, mecenater och 

konstsamlare, Ernest Thiel och Klas Fåhraeus, köpte tidigt badtavlor.
78

  Båda två lät strax 

efter sekelskiftet uppföra nya bostäder som anpassades, inte minst avseende takhöjd och 

ljusinsläpp, för att kunna göra konsten rättvisa.  

    Fåhraeus skrev senare:  
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Han [Jansson] sökte framförallt ett tillfälle att studera den nakna människokroppen i 

frihet. (…) den praktfulla monumentalitet i uppfattningen av människokroppens 

skönhet, som – med alla ofullkomligheter i övrigt – dokumentera dem som klassiska 

verk i det svenska måleriet. (…) Under sina återstående år arbetade Jansson 

huvudsakligast på det svåra problemet att fånga en atletisk rörelse i dess högsta 

anspänning.
79

   

 

    Denna beskrivning stämmer väl in på den kroppsliga karaktäristiken av Nietzsches 

övermänniskoideal och bör ha tilltalat nämnda herrar och övriga bevandrade i tidens 

tankegångar. Strömbom skriver som tidigare citerats:   

 

Det är väl inte heller utan, att man i all denna yverborna ariska nakenhet finner en ton 

eller flera från Zarathustras livshymner, reflexer från umgänget med vännen och 

Nietzsche-översättaren Thiel.”
80  

 

    Det finns således goda anledningar att inkludera litterär och filosofisk mening bland de 

externa faktorerna. Det torde ha varit svårt för en implicit betraktare, vilken skulle ha kunnat 

personifieras av Thiel eller Fåhraeus, att stiga in i salen utan att konstverken hade haft sagda 

konnotation. Om man därför förutsätter att den implicite betraktaren hyllar Nietzsches idéer, 

så skulle utställningslokalen kunna ses som ett stämningsskapande genius loci i 

sammanhanget, där den sunda och atletiske människan träder fram i ren nakenhet och nära 

nog naturlig storlek, en inkarnation av en konkretiserad idé. Även den kraftfulla koloriten, det 

starka solljuset och den tydliga penselföringen talar för att målningarna bör ha tolkats av den 

implicite betraktaren som vitalistiska. 

 

Inre faktorer 

Både i Flottans badhus och i Badtavla så är det en simhoppare som tilldrar sig 

uppmärksamhet. I stort sett allas blickar dras till mannen som just har lämnat trampolinen och 

befinner sig vid hoppets högsta höjd. Betraktaren ser ett fruset ögonblick och ställs inför två 

val, att göra gemensam sak med gestalterna och titta på mannen i luften, eller betrakta dem 

som betraktar honom. I Flottans badhus förekommer det ett par figurer vid trampolinens bas, 

en klädd i matrosdräkt och en oklädd, som kan tänkas se mot betraktaren, men ingen av dem 

välkomnar denne in i handlingen med blick eller åtbörd.  
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    I Badsump pågår en livlig aktivitet, till skillnad från de förra målningarna, och de dykande, 

simmande och plaskande männen är alltför upptagna för att ta kontakt med en betraktare. 

Högst upp i bilden är matroser i olikfärgade dräkter avbildade vid sidan av några avklädda 

gestalter och bildar nästan en mönstrad fris tillsammans med den mörka bassängkanten. 

    Det är endast i Eugène Janssons Självporträtt som vi möter några frontala figurer, men 

även om Jansson framträder i helfigur, så förefaller han se lite åt sidan om målningens 

åskådare och de unga pojkar som står till vänster ser på Jansson och inte på betraktaren. 

Jansson bär som tidigare nämnts en reformdräkt bestående av en kritvit löst hängande kostym, 

en blå gördel och en gul slips; färgerna går igen i hattbanden. De bruna sandalerna förhåller 

sig till de brunbrända fötterna som mustaschen till ansiktsfärgen. Det blir nästan mer påtagligt 

i denna bild att motivet föreställer en sluten och intern värld. Liksom i de andra målningarna 

handlar det om att gestalterna ser på varandra och att betraktaren bevittnar deras blickar, utan 

att välkomnas in i scenariot.  

    Det starka ljus som präglar alla målningarna kan betraktas som en förutsättning för att 

gestalterna ska framstå som skulpturala. De i vitt och blått markerade konturerna i Flottans 

badhus indikerar en brännande sol och att skeendet tilldrar sig utomhus, vilket för en implicit 

betraktare placerar verken i en vitalistisk föreställningsvärld. Den kraftfulla penselföringen 

och de starka färgerna talar inte bara om vitalistiska konstnärsideal, utan bidrar även till att ge 

en känsla av rörelse i bilderna; hade de saknats så hade motiven förefallit endimensionella, 

utslätade och händelsefattiga. Färgsättningen och de skulpturala kropparna påminner även om 

influenser som Jansson troligen hade fått ifrån Edvard Munch och Gustav Vigeland. 

    Den mest uppenbara fokalisering som sker i dessa bilder är de unga som genom sina 

blickar riktar uppmärksamheten mot Eugène Jansson i självporträttet, liksom alla gestalter 

som ser på simhopparen eller de badande i de övriga målningarna. Genom sina blickar guidar 

de betraktaren in i bilderna och visar var uppmärksamheten ska fokuseras. De två männen 

som sitter på bassängkanten och samtalar i Flottans badhus utgör dock en egen enklav och är 

så upptagna av sin konversation att de inte tittar upp på simhopparen. Trots alla vältränade 

kropparna så vilar det en nästan letargisk stämning över bilderna och inbördes blickar tillhör 

de få aktiviteterna, förutom i Badsump.  

    Perspektivet har alltsedan Masaccios dagar hjälpt till att positionera betraktare framför ett 

verk för att denne rätt ska kunna avläsa skeendet i målningen. Som Margaretha Rossholm-

Lagerlöf har poängterat, så stämmer det dock inte eftersom det står var och en fritt att röra sig 

framför verket; inte minst framför Janssons dukar som med sin storlek kräver ett visst avstånd 
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för att betraktaren ska kunna se helheten.
81

 De skiljer sig också sinsemellan. I Flottans badhus 

är mannen i förgrunden placerad i centrum av bilden, horisonten förefaller skära genom 

bassängens diagonala hörn men målningens vänster- och högersida skiljer sig mycket. Den 

sistnämnda föreställer sju figurer i förgrunden, sex urskiljbara män i bakgrunden och 

ytterligare flera gestalter som endast kan anas bakom dem. Till vänster om den centralt 

placerade mannen ligger en ung man på golvet, simhopparen hänger i luften och på andra 

sidan kan man ana ett flertal avklädda personer. I jämförelse med den högra delen av bilden så 

framstår den vänstra som ett tomrum och som betraktare vill man nästan ställa sig framför 

målningens vänstra sida för att se in i badhuset.  

    Badsumps mest framträdande perspektiviska egenhet är att horisonten är så högt placerad 

att betraktaren förefaller titta ned på motivet, vilket innebär att himlen inte får plats i bilden. 

Betraktaren har i stället en förträfflig utsikt över de badande uppifrån och kan iaktta deras 

ryggtavlor och ben under vattenytan.  

    I Självporträtt intar Eugène Jansson den centrala positionen och målningen blir nära nog 

symmetrisk ur koloristisk synvinkel; de nakna kropparna har en enhetlig färgton och 

balanserar på det viset bilden. Även Badtavla verkar vara ämnad att ses som en symmetrisk 

komposition där de centralt placerade tre männen står vända mot varandra och de kraftigt 

modellerade kropparna visas från vars ett håll. Simhopparen är placerad något till höger om 

målningens mittpunkt och horisonten verkar ligga ganska högt, även om himlen upptar en 

dryg tredjedel av målningens höjd. Figurerna på båda sidorna om männen är symmetriskt 

placerade; den stående mannen till vänster förefaller ha sin motsvarighet utanför bilden till 

höger, där endast skuggan av en stående person avtecknar sig.  

    Som tidigare nämnts så skulle de tre kostymeringarna i Självporträtt kunna ses som 

symboler för en vitalistisk idévärld, reformdräkten, den svenska sjömansuniformen och den 

nakna sunda kroppen. Dessa fragment torde ha varit tydliga för den implicite betraktaren i 

början av 1900-talet.  

    I Självporträtt liksom i de tre andra målningarna så är ett myller av figurer skisserade; vi 

ser dem inte i detalj men förstår att badhuset är fyllt av män och vi måste själva fylla i detaljer 

i deras utseende.  

    I Flottans badhus ser vi bassängen framför oss men vi måste komplettera den rektangulära 

formen, då endast en hörna syns, utifrån vår erfarenhet av bassängers form och föreställningen 

om en kort- och en långsida. Bakom badhusets tak är en form skisserad med blågröna linjer 
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utan att några detaljer anges, varför betraktaren måste komplettera, dels med att förstå 

färgfältet som en skog, dels med att tänka sig de enskilda träden.  

    Männens hudfärg påminner ibland om de tre gestalterna i Ackes Östrasalt, men i de flesta 

fall går solbrännan ner mot bröstet; ett tecken på att de till vardags bär matrosdräkter. 

Påfallande många har en enhetligt brunbränd färg över hela kroppen, inte minst 

huvudfigurerna både i Badtavla och i Flottans badhus. Eugène Jansson själv är som tidigare 

nämnts mycket solbränd i Självporträtt, medan de unga pojkarna bakom honom ter sig bleka 

vid en jämförelse. Vid sidan av de uppenbart avklädda kropparna, så ger deras olika 

kroppskulörer intrycket av att det inte handlar om tillfälliga besök i badhuset, utan att de flesta 

är regelbundna besökare vid sidan av ett fysiskt arbete i friska luften.  

    De mest uppenbara vakanserna i Janssons målningar är att en betraktare måste tänka sig 

alla gestalters motsatta sida, tänka sig dem som flerdimensionella. Även den arkitektoniska 

inramningen måste kompletteras av betraktaren, då Eugène Jansson mer har skisserat dess 

utformning utan att ge någon detaljerad information. Kemp hänvisar till litteraturen då han 

förklarar innebörden av vakanser, det han kallar blanks eller indeterminacy, som de detaljer 

som läsaren måste fylla i för att på det sättet utplåna vakanserna och fullkomliga texten.
82

 I 

Janssons badtavlor måste den implicite betraktaren som medskapare av verket tänka sig en 

avskärmad värld där en stor mängd soldyrkande frisksportare rör sig i frihet, men ändå 

avgränsade av badhusets arkitektur. De har begränsad utsikt utanför byggnaden och ser bara 

vad som sker inom de fyra väggarna, egentligen begränsat till solbad, simning och avspänt 

umgänge med likasinnade. Den rumsliga inramningen inskränker både utblick och 

föreställningen om att något åtråvärt finns utanför, utan att den aktivitet som sker här är den 

som är önskvärd: sund kroppslig aktivitet i frisk luft under en livgivande sol.     
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SAMMANFATTANDE SLUTDISKUSSION 

Den inriktning som efterträdde 1890-talets symbolism, vid sidan av det som många såg som 

dekadens och degenerering, hade som målsättning att återbörda människan till naturen och 

befria henne från civilisationens nedbrytande krafter. Vitalismen ville, som namnet antyder, 

återknyta banden till livet, eller livskraften som både Friedrich Nietzsche och Henri Bergson 

hänvisade till. Dessa idéer stod i motsats till de mekanistiska tankarna och ledde, i Bergsons 

fall, till en alternativ utvecklingslära, mer baserad på intuitionen och den subjektiva 

upplevelsen än på förnuftet och mekanikens lagar. Den inre livskraften, élan vital, som driver 

en människa att få kontakt med verkligheten själv, eller med Kants ord Tinget i sig, såg 

Bergson som förbunden med skapandet och konsten. Precis som Nietzsche såg han 

konstnärens individuella avtryck i verken, en tydlig penselskrift, som uttryck för den 

personliga livskraften, medan Nietzsche såg det individuella skapandet som ett tecken på att 

konstnären var nära en vitalistisk livskänsla och på väg att bli övermänniska. I det begreppet 

ligger även föreställningar om den ensamma människan i naturen som skapar sig själv genom 

att övervinna lidande och stärka sin kropp. Vitalismen, liksom filosoferna, såg kropp och själ 

som lika viktiga att odla, vilket som vi har sett, återspeglas i många konstverk.     

    Utan tvekan kan J.A.G. Ackes och Eugène Janssons måleri ifrån den ifråga varande tiden 

betraktas som vitalistiskt. Alla yttre komponenter finns i målningarna, från nakenheten och 

sundhetsdyrkan till solljuset, vattnet och den kraftfulla penselskriften. De skiljer sig dock 

ifrån varandra då man betraktar enskilda för vitalismen viktiga aspekter. Acke placerade sina 

gestalter ensamma i naturen och om inte helt utan sällskap, så åtminstone uppfyllda av sina 

egna visioner. Friedrich Nietzsches tankar på att söka avskildhet och lösgöra sig från de 

många, anamma den dionysiska otyglade livsviljan och gå sin egen väg visar sig i Ackes 

måleri, men framstår inte lika klart i Janssons. Den frihet som Acke ville ge en illusion av, de 

utsatta människorna i havsbandet som utan livlina möter elementen, verkar vara den 

inneboende meningen i flera verk. Det finns ingenting som binder dem vare sig vid samhällets 

konventioner eller vid viljelös flockmentalitet. Gestalterna befinner sig också i naturen, inte 

vid sidan av eller betraktande den på avstånd. Alla dessa komponenter hänvisar till Nietzsches 

övermänniskoideal, om sanningssägare som går sin egen väg för att försöka skapa sig själva, 

men även till Henri Bergsons élan vital. I Ackes målningar finns ett mått av metafysiskt 

sökande som går igen i naturupplevelserna som återges i målningarna, men också till 

gestalternas uppenbara sökande efter en osynlig storhet. Det är inte fråga om ett religiöst 

sökande, utan kanske i stället sökandet efter livskraften.  
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    Alla dessa aspekter saknas i stort sett i Janssons måleri. Den främsta orsaken är att 

figurerna i målningarna är instängda i ett helt slutet arkitektoniskt rum där ingen vare sig kan 

titta in eller se ut mot en horisont. De ingår dessutom i en gemenskap och har valt att befinna 

sig på denna plats tillsammans med andra. De tydliga vitalistiska tendenser vi kan se i 

målningarna begränsar sig till de vältränade kropparna, kraften och sundheten som de 

utstrålar, men filosofiska ideal eller metafysiska spekulationer förefaller fjärran från 

gestalternas föreställningsvärld. Rörelserna inom Lebensreformbewegung hade också olika 

inriktningar, som t.ex. nudism, och omfattade inte alla de filosofiska idéerna. Erik Mørstad 

framhåller också att bad och träning inte per automatik kan hänföras till livsfilosofin 

vitalism.
83

  

    I detta sammanhang kan Sven Halses tredelade indelning av vitalismen som rörelse vara till 

hjälp, eftersom det han kallar den pragmatiska vitalismen begränsar sig till en livsreform 

baserad på sundhet och kroppskultur och den konstnärliga inriktningen till solljusa skildringar 

där huvudsakligen män söker livskraften.
84

 Av detta kan vi dra slutsatsen att Eugène Janssons 

vitalistiska måleri begränsades till den konstnärliga aspekten och till den pragmatiska, men 

inte innefattade den livsfilosofiska delen eller de metafysiska dimensionerna av vitalismen. 

Ovan konstaterades också att flera vitalistiska komponenter finns i verken, t.ex. det starka 

solljuset. Hans uppträdande i reformdräkt i Självporträtt uttrycker också en vitalistisk 

tillhörighet. I Ackes fall kan vi, med tanke på de visionära drag som återfinns i nästan alla 

verk, sluta oss till att han också innefattade den livsfilosofiska aspekten, där sökandet efter 

livskraften sker i naturen men också inom människan, eftersom livets väsen finns där.
85

  

    Vem var då den implicite betraktaren av J.A.G. Ackes och Eugène Janssons verk 1912 och 

framför allt, vad är det i verken som implicerar denne? 

    För den implicite betraktaren torde både plats och stämning under den olympiska 

utställningen ha varit optimala; den goda belysningen, de spatiösa salarna och den luftiga 

hängningen måste ha varit en imponerande upplevelse. I både Ackes och Janssons fall måste 

deras genrebyte också ha tilltalat, i Ackes fall genom att han presenterade en enhetlig samling 

verk för kanske första gången och i Janssons fall med hans fullkomligt nya motivsfär, långt 

ifrån det tidigare blåmåleriet. Den litterära eller filosofiska meningen i det vitalistiska måleriet 

har tidigare behandlats, men talade naturligtvis direkt till den som kunde tolka verkens 

underliggande mening. Att många kritiker och besökare var tveksamma till Janssons 
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figurmåleri, lämnar vi därhän eftersom resonemanget här endast berör den implicite 

betraktaren. 

    Den starka koloriten i både Ackes och Janssons verk, det klara solljuset, den ibland 

impressionistiska penselföringen och de ibland pastosa konturerna var, trots sina olikheter, 

kolorerade temperament där känslan och upplevelsen av en helhet konnoterar livskraft. Vid 

sidan av detta berättar verken olika historier och söker således olika betraktare. Ackes figurer 

söker, som nämndes ovan, uppfylla visioner eller svar på outsagda frågor; de ser mot en för 

oss osynlig horisont som, även då vi inte ser den, ändå förefaller existera. De ser däremot inte 

på betraktaren av verket, de är omedvetna om någon annans närvaro och fullt upptagna av sig 

själva.  

    I stort sett alla blickar är istället riktade inåt i Janssons verk, de söker inte kontakt med en 

betraktare, de guidar inte in i ett skeende, utan de är uteslutande riktade mot varandra. Genom 

sina blickar markerar de att den egna miljön är målet och att det finns inom räckhåll.  

    Ackes gestalter är påtagligt i naturen, de är inneslutna i luft, vatten och solljus, de söker 

finna något i sig själva och både de starka färgerna och naturens krafter förefaller att skapa 

kontraster till det natursköna, som något som måste övervinnas för att nå fram till ett mål. I 

Janssons fall förstärker istället solljuset och koloriten den avskurna miljön. Kontrasterna i 

målningarna är här ytliga och de interna blickarna markerar också att målningen berättar en 

historia om det synliga i verket. Inte ens i Självporträtt kan en betraktare nå kontakt, trots de 

frontala positionerna och trots att de unga pojkarna genom sina blickar pekar ut 

huvudpersonen. På samma sätt markeras simhopparen som händelsernas centrum, då alla 

blickar dras till honom. I Ackes målningar saknas helt fokalisering, om man undantar allas 

inåtvända blickar eller blickar riktade mot något för betraktaren osynligt.  

    Acke har med hjälp av perspektivet tvingat betraktaren att ställa eller lägga sig på samma 

nivå som målningarnas gestalter, eller placerat denne ovan motivet. Det innebär både att 

betraktaren kan ana sig till de interna konflikter eller visioner som uppfyller människorna i 

bilden, men också att denne kan se den omgivande naturens krafter och eventuella hot. 

Jansson har tydligt visat var fokus ligger och har i alla målningarna en otydligt markerad 

samling människor i bakgrunden, något fåtal på ett mellanplan och några tydligt markerade i 

förgrunden. Dessa har han genom sin svepande och kraftiga penselföring nära nog skulpterat, 

vilket innebär att de nästintill träder ut ur duken. Målningarna har, till skillnad från Ackes 

verk, en tämligen symmetrisk uppbyggnad, även om Flottans badhus lockar en betraktare att 

placera sig till vänster om mittpunkten för att se in i badhuset. 
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    I Ackes Morgonluft kan vi ana handen på rorkulten, samtidigt som seglaren i övrigt är dold, 

men de tydligaste fragmenten i både Ackes och Janssons målningar är de skiftande 

hudfärgerna. Ackes gestalter tillhör en borgerlig sfär med intresse för frisk luft och solsken. 

Jansson markerar istället att de nakna männen i vanliga fall arbetar utomhus och tillhör en 

lägre socialgrupp. Som tidigare nämnts är Jansson iklädd den mer borgerliga reformdräkten i 

Självporträtt som tillsammans med de sunda nakna männen och de försvarsberedda 

matroserna skulle kunna symbolisera vitalistiska idéer. Matrosuniformerna talar dock inte 

bara om en uppgift, utan de markerar även en intern tillhörighet; det är deras badhus och det 

är här de tillbringar sin lediga tid. Eugène Jansson själv intar en mellanposition; hans 

solbränna talar om flitig närvaro i badhuset och hans kostym ger honom en borgerlig 

särställning och signalerar en medvetenhet om tankar i tiden. 

    I badtavlorna måste en betraktare fylla vakanserna och skapa män av de skissartat återgivna 

figurerna i bakgrunden, komplettera arkitekturen med detaljer, liksom trädpartier bakom 

badhusets tak. Resultatet blir en sluten enklav fylld av solande och badande män, en 

rektangulär bassäng med en omgivande likformig byggnad som avskärmar männen från 

världen utanför. Skillnaden blir slående i jämförelse med Ackes verk där gestalterna befinner 

sig i gränslös oändlighet, eftersom det nästan alltid förekommer en öppen horisont. En 

betraktare måste tänka sig in i omgivningarna och föreställa sig målet för männens blickar i 

Östrasalt och försöka tänka sig vilka visioner eller vilka känslor som föresvävar 

Havslyssnaren och Solvind. Att föreställa sig miljön är ingen omöjlig uppgift, men att försöka 

följa gestalternas visioner måste landa i spekulationer, vilket tvingar betraktaren att angripa 

problemet ifrån olika håll och på det viset avsätta tid och engagemang och i gengäld kanske 

vinna insikter själv. 

    I J.A.G. Ackes fall kan vi konstatera att hans verk implicerade en betraktare som förstod 

och tilltalades av de vitalistiska idéernas metafysiska dimensioner. Hans gestalter tvingar 

betraktaren att spekulera i för denne okända frågor, samtidigt som de hänvisar till en 

filosofisk nivå där vägledning kan finnas hos Friedrich Nietzsche och Henri Bergson. En 

implicit betraktare bör därför vara insatt i deras texter och tankegods och öppen för att själv 

avsluta och besvara de i målningarna ställda frågorna. Öppenheten runt gestalterna kräver 

även att betraktaren kan tänka sig in i bilden av frihet som Acke skapat och komplettera 

avståndet till fast mark eller civilisation. Som implicit betraktare torde de öppna vidderna vara 

troligare än närhet till fast mark och ett vardagligt liv. Männen i Östrasalt indikerar genom sin 

hudfärg att de inte lever i naturen permanent, utan att de befinner sig i ett tillstånd som 



41 

 

kommer att upphöra, men närvaron i det tillståndet är total, vilket också bör ha tilltalat den 

implicite betraktaren.  

    Friheten, luften, ljuset, de nakna kropparna, den starka färgen, de tydliga penseldragen i 

Ackes målningar talar för att det inte går att exkludera de vitalistiska idéerna från en 

receptionsestetisk analys, inte minst eftersom den filosofiska meningen är integrerad i alla 

verk och i alla dess delar.  

    Eugène Janssons verk implicerar också en vitalistiskt orienterad betraktare genom 

framställningarna av de vältränade kropparna som monument över sunda ideal och 

gymnastiska övningar. Vid tiden bedrevs en omfattande kampanj för att främja folkhälsan 

genom bad, gymnastik och träning, så Janssons gestalter bör ha setts som ideal.  

    Både Bergson och Nietzsche framhöll vikten av att kunna se tydliga spår efter konstnären i 

de färdiga verken, vilket gjorde det möjligt att kunna avläsa dennes livskänsla. Även Ernest 

Thiel var under hela sin tid som konstsamlare angelägen om att betrakta konstnär och verk 

som en enhet och var intresserad av både människan bakom och den skapande individen. Den 

kraftfulla penselskriften, de pastosa konturerna kring figurerna som accentuerade det starka 

solljuset, de märkligt våldsamma virvlarna i bassängen, allt tydliggjorde konstnärens hand 

bakom verken och bör ha tilltalat en implicit betraktare.  

    Janssons verk skiljer sig helt från Ackes, eftersom motiven föreställer ett slutet rum och all 

aktivitet är begränsad till det. Den implicite betraktaren kan inte fylla rummet med något 

annat än det som redan finns där och denne kan inte heller finna frågor av filosofisk eller 

metafysisk art. En implicit betraktare skulle förvisso kunna läsa in Nietzsches 

övermänniskoideal i de vältränade kropparna, kanske även Eugène Jansson funderade i de 

banorna, men gestalterna i målningarna är inte bara begränsade rumsligt utan de är även 

förhindrade att genom blickar eller åtbörder peka mot något som inte är omedelbart synligt.  

    Avslutningsvis kan jag konstatera att den receptionsestetiska analysen, vid sidan av att ge 

insikter i betraktarens tänkta redskap för att fullända skapandet av verken, ytterligare 

förstärker uppfattningen om vitalismen som en mångfacetterad rörelse. En implicit betraktare 

torde ha funnit fler nycklar till en livsfilosofisk tolkning hos Acke än hos Jansson, samtidigt 

som de båda uppvisar vitalistiska drag. Jag kan också konstatera att både den 

receptionsestetiska undersökningen och studien av vitalismen som en icke homogen rörelse 

har bidragit till nya insikter i J.A.G. Ackes och Eugène Janssons konstnärskap, vid sidan av 

en ökad förståelse för perioden som sådan. Med tanke på hur mångbottnad vitalismen som idé 

är, så skulle ytterligare forskning behövas för att förankra tankegodset historiskt. Det vore 

också intressant att i vidare studier anlägga ett nordiskt eller internationellt perspektiv. 
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