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Abstract 
 

Detta arbete syftar till att undersöka hundens roll i George Grosz oljemålningar i relation till 

konstnärens bakgrund, det samtida berlinska samhället under andra världskriget och till viss 

del den samtida konsten. Arbetet baseras på en ikonologisk analysstudie av de fem 

målningarna Lovesick, Suicide, The City, To Oskar Panizza och Germany: a Winter’s Tale. 

Studien visar att Grosz verk i hög grad kan ses som symtom av det berlinska samhällets kaos 

under första världskriget men är främst ett symtom av Grosz egen människosyn. När 

majoriteten av det tyska samhället hoppades att kriget skulle ha en renande effekt på 

samhället orsakade kriget endast ett växande hat för den djuriska mänskligheten hos Grosz. 

Hunden i Grosz fem verk kan i lägre grad anses spegla hundens roll i det samtida berlinska 

samhället, vilket andra verk av Grosz gör i större utsträckning. Eftersom hunden har haft så 

skiftande betydelser i konsten genom tiderna finns därmed många alternativa tolkningar. 

Tolkningen i denna studie visar att hunden till största del har en traditionellt trofast roll som 

förstärker Grosz framställning av människans vansinne och djuriska instinkter. 

Det finns även litterära tecken på att Grosz liknade människan med hunden och dess 

egenskaper som svag, skamlig och dum. Tillsammans med Grosz referenser till den 

återkommande röda månen i verken och dess referens till att frälsning är nära, skulle Grosz 

även kunna symbolisera det tyska folkets naiva tro på krigets renande effekter genom den 

extremt trofasta hunden. 

 

Nyckelord: George Grosz, hund, ikonologisk analys, Lovesick, Suicide, The City, To Oskar 

Panizza, Germany: a Winter’s Tale 
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1. Inledning 

Under studier i modern konsthistoria upptäckte jag en konstnär som genom sina målningar 

fångade mitt intresse direkt. Det var så många talande element som tjöt av samhällskritik, 

pessimism och melankoli, samtidigt som verken tilltalade mitt estetiska öga. Det var George 

Grosz målningar. Den tyske konstnären har på ett satiriskt, mörkt och politiskt sätt gett det 

berlinska samhällsklimatet under första världskriget och mellankrigstiden ett ansikte. Som 

Kranzfelder poängerar så är Grosz ”oskiljaktig från de historiska, sociala och politiska 

rörelserna av sin tid och levde i reaktion till dem” (Kranzfelder, 2013, s.6, min översättning) 

vilket gör hans verk intressanta på många plan och från många olika perspektiv.  

Ett element som Grosz inkluderat i många av sina teckningar, och under en viss tid även i sina 

oljemålningar, är hunden. Hundens betydelse är inte uppenbar och behöver eventuellt inte ha 

någon större betydelse med tanke på att den ofta endast är ett mindre element av många i 

verken. Genom att hunden ändå är ett återkommande inslag i Groszs verk resulterade detta i 

att jag blev nyfiken på att undersöka just hundens roll. Hade den en roll som motvikt till det 

Grosz önskade kritisera? Personifierade den Grosz själv? Uppmärksammade den det onda i 

människan i kontrast till de oskyldiga djuren? Var det ett vanligt förekommande husdjur 

under den tiden? Eller gillade Grosz helt enkelt hundar? Detta önskar jag få en inblick i 

genom denna studie. 

Med mitt intresse för måleri och genom Grosz samhällskritiska konst kan jag genom att 

studera hans måleri både utveckla mitt eget konstnärskap och utvidga min förståelse för 

konsten som aktionsmedel. I ett tillhörande visuellt arbete har jag valt att utforska Grosz 

satiriska gestaltning av människor samt hans sätt att arbeta med rörelse och förvrängning för 

att utveckla mitt eget måleri inom ett område jag själv inte är bevandrad i. Detta arbete 

kommer även kunna gynna mig i mitt arbete som bildlärare där en fördjupad förståelse och 

kunskapsbas kring Grosz kan stärka både min konsthistoriska, analytiska och tekniska 

ämneskunskap. Grosz verk kan även utgöra en god grund för att arbeta med bildanalys och 

konstens politiska och samhällsspeglande roll med eleverna. 

 

1.1. Syfte & frågeställningar 

Syftet med detta arbete är att undersöka hundens roll i Grosz oljemålningar. Genom att utgå 

från att Grosz målningar är något slags symtom för sin samtid önskar jag undersöka hundens 

roll i relation till den kulturella kontexten och Grosz liv. Med utgångspunkt i syftet har 

följande frågeställningar formulerats: 

 

 Till vilken grad är Grosz verk, och hundens roll i dem, ett symtom för sin samtid? 

 

 Finns några tydliga likheter och skillnader mellan verken gällande hundens funktion? I 

så fall vilka? 

 

 Vilken syn har Grosz på människan, djuren och hunden? 
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2. Teori & Metod 

2.1. Vetenskapsteoretisk ansats 

Med en hermeneutisk veteskapsteorietisk ansats syftar jag till att tolka och få en förståelse för 

hundens roll i Grosz målningar. Till skillnad från positivismen, som strävar efter en absolut 

kunskap, innebär en hermeneutisk utgångspunkt att kunskap ses som relativ och att den kan 

tolkas på många olika sätt (Thurén, 2007, s.16). Thurén poängterar att hermeneutikens 

relativism är särskilt applicerbar på konst och litteratur där olika tolkningar kan komplettera 

och förgylla varandra istället för att argumentera för en absolut sann tolkning (Thurén, 2007, 

s.98). Därmed ämnar jag med min studie att bidra med en möjlig tolkning av hundens 

betydelse i Grosz målningar och utgår från att det finns ett flertal alternativa 

tolkningsmöjligheter.   

Vidare utgår jag från Panofskys konsthistoriska teori och metod: ikonologin. Konstverk 

anses, med utgångspunkt i ikonologin, vara bärare av kulturella symtom som kan dechiffreras 

av tolkaren (D’Alleva, 2005, s.22). Ikonologin syftar därmed till att studera konstverks 

innehåll och kulturella uttryck för att försöka förklara varför konstnären valt att inkludera 

dessa element mot en kulturhistorisk bakgrund (D’Alleva, 2005, s.21). Detta resulterar i att ett 

kulturhistoriskt perspektiv genomsyrar studien och att konstverk ses som kulturella symtom 

av sin samtid och konstnärens värderingar.  

 

2.2. Urval 

För att anpassa urvalet till mitt visuella arbete, där jag är intresserad av Grosz oljemåleri, har 

jag följaktligen även avgränsat studien till Grosz oljemålningar. Grosz har gjort många 

satirteckningar och akvarellmålningar men har inte lika många oljemålningar i sin repertoar. 

Efter en genomgång av Grosz tillgängliga oljemålningar har nio innehållandes hundar 

påträffats, alla gjorda under åren 1915-1919. Utöver dessa oljemålningar där hunden är 

inkluderad har jag endast hittat ytterligare två som är gjorda under samma tidsintervall. Detta 

innebär att Grosz inkluderade hunden i nio av elva oljemålningar under tidsperioden 1915-

1919. 

På grund av studiens omfattning behöver jag avgränsa antalet målningar. Detta urval 

baseras på hur välkända och därmed hur omnämnda målningarna är i den litteratur jag funnit 

om Grosz och hans målningar samt genom att avgränsa tidsramen till 1916-1918. Urvalet blir 

därmed oljemålningar under tidsperioden 1916-1918 som omnämnts oftast i litteraturen och 

innefattar hunden. Detta resulterar i följande fem målningar: Suicide 1916, Lovesick 1916, 

The City 1916-17, To Oskar Panizza 1917-18 och Germany: a Winter’s Tale 1917-1919. Den 

sistnämnda färdigställdes efter krigets slut men påbörjades redan 1917 och är ett av Groszs 

mer kända verk vilket gör att jag väljer att inkludera den i mitt urval. Samtliga finns samlade 

under bilaga 1. 

Gällande metodval finns ett flertal analysmetoder som skulle kunna appliceras för att 

analysera Grosz målningar. Ikonologin lämpar sig väl för att identifiera symboler och 

allegorier för att tolka dess betydelser i den kulturella kontexten (D’Alleva, 2005, s.23). Ett 

alternativt sätt att tolka Groszs verk på skulle vara att utgå från semiotiken. Semiotiken är 

vetenskapen om tecken och kommunikation där tolkarens roll är mer central och fokus ligger 

på hur mening av tecken och koder kan skapas och tolkas (Hansson m.fl. 2006, s.9). 

Semiotiken kan ses som mer interdisciplinär än ikonologin där både relationen mellan bild 

http://www.abcgallery.com/G/grosz/grosz6.html
http://www.abcgallery.com/G/grosz/grosz7.html
http://www.abcgallery.com/G/grosz/grosz2.html
http://www.abcgallery.com/G/grosz/grosz8.html
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och samhälle och bild och tolkare är centralt (D’Alleva, 2005, s.29). Valet av metod har inte 

varit lätt men med tanke på mitt syfte att försöka förstå hundens roll i den kulturella kontexten 

har jag valt den ikonologiska metoden med sin konsthistoriska inriktning.  

 

2.3. Analysmetod 

För analysen används Panofskys ikonologiska trestegsmetod. Analysen består av tre nivåer: 

pre-ikonografisk, ikonografisk och ikonologisk.  

På den första nivån, det pre-ikonografiska stadiet, beskrivs verkets element på en visuellt 

grundläggande nivå där inga kulturella förkunskaper ska krävas. Här är utmaningen som 

analytiker att endast beskriva det som ses direkt i verket och inte blanda in kulturella 

associationer. Därtill menar Panofsky att även uttryck och känslor som bilden framkallar ska 

ingå i denna nivå, där en viss sensitivitet krävs av tolkaren (Panofsky, 1939, s.5).  

På den andra, ikonografiska, nivån identifieras symboler och allegorier som är kulturellt 

betingade delar i verket. Här krävs en förståelse för kulturella koder och elementens historiska 

användning för att möjliggöra en relevant tolkning (Panofsky, 1939, s.6). 

Ikonologin, den tredje och sista nivån, undersöker varför konstnären valt ett visst innehåll och 

hur verket i sin helhet kan tolkas i relation till den kulturella kontexten. Här spelar aspekter 

som konstnärens nationalitet, klass, filosofi, religion och intellektuella traditioner in, vilket 

gör att konstverket kan ses som ett symtom (Panofsky, 1939, s.5, s.8) Tolkaren behöver här ha 

kunskap om samtidens kulturella kontext och konstriktningar samt konstnärens bakgrund 

(D’Alleva, 2005, s.21-23).  

Eftersom studien fokuserar på hundens roll i fem målningar och uppsatsen utgör ett begränsat 

utrymme att utforska detta, har följande analysförfarande framarbetats: En kort övergripande 

pre-ikonografisk analys med fokus på uttrycket och hunden finns inkluderad i uppsatsen 

medan den fullständiga analysen, på grund av uppsatsen omfång, redovisas i bilaga 1. Vidare 

identifieras framträdande symboler och allegorier på den ikonografiska nivån för varje verk 

för att urskilja likheter. På den ikonologiska nivån tolkas slutligen verkens betydelse specifikt 

i relation till den samtida kulturella kontexten och konstnärens bakgrund, i relation till Grosz 

syn på människan, djuren och hunden, samt kort i relation till Grosz övriga verk och andra 

konstverk under samma period. På grund av att ikonologin är en källtung metod kommer ny 

information även att förekomma i analysdelen. 

 

2.4. Metodkritik 

Panofskys ikonologiska analysmetod har utsatts för en del kritik sedan slutet av 1960-talet 

(D’Alleva, 2005, s.24). Boström framhåller att den kritiserats för att vara för historisk eller för 

ohistorisk där den antingen försöker förklara konsten genom historien eller karaktärisera 

konsten men bortse från dess tillkomst (Boström, 2003, s.36).  

Ytterligare kritik som framkommit gäller ikonologins applicerbarhet och övertolkbarhet. 

Panofsky poängterar själv att metoden var utarbetad med syfte att appliceras på 

renässanskonst och att den inte behöver passa andra områden där användning av symbolik 

inte var lika genomgående som under renässansen. Dock har konsthistoriker applicerat 

metoden utbrett på både andra tidsperioder och kulturer (D’Alleva, 2005, s.24-25).  
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Till sist har ikonologin även setts som en metod förbehållen skickliga konsthistoriker 

eftersom metoden kräver både konst- och kulturhistoriska förkunskaper hos tolkaren 

(Boström, 2003, s.38). Detta är en aspekt som kommer att påverka min tolkning och resulterar 

i att den förmodligen inte kan bli lika tillförlitlig som en konsthistorikers tolkning som har en 

större konsthistorisk kunskapsbank att tillgå.  

 

2.5. Definitioner 

Kultur 

Användandet av ordet kultur i denna uppsats refererar till den bredare betydelsen av kultur 

som livsmönster hos en population. Edward Tylors definition förtydligar: "den komplicerade 

helhet som innehåller erfarenheter, tro, moralbegrepp, rättsföreställningar, seder och alla 

övriga färdigheter och vanor en människa har förvärvat som samhällsmedlem" (National 

Encyklopedin, 2014).  

Symbol 

En symbol är något som ofta är allmänt känt att representera en idé eller en enhet och som är 

kulturspecifik (D’Alleva, 2005, s.23). Exempelvis kan ett äpple symbolisera kunskap i vissa 

kulturella kontexter. 

Allegori 

En allegori är en uppsättning av ofta allmänt kända symboler som representerar en idé eller en 

enhet och som är kulturspecifik. En allegori kan även komma till uttryck i personifierad form 

(D’Alleva, 2005, s.23). Exempelvis kan en figur hållandes en våg med ögonbindel 

representera rättvisa.   

 

2.6. Visuellt arbete 

Syftet med mitt visuella arbete är att utforska ”konstnärens specifika sätt att arbeta, hans 

metod och teknik” (Karlsson & Lövgren, 2001, s.163). I arbetet utforskas Grosz satiriska 

gestaltning av människor samt hans sätt att arbeta med rörelse och förvrängning. Jag utgår 

från Karlsson och Lövgrens bildstudieområde ur Bilder i skolan (2001). Med inspiration från 

bildstudieområde 12, van Gogh och hans värld, har följande bildstudieområde utformats: 

Studier 

- Studera hur Grosz gestaltar ansikten och teckna av några av Grosz ansikten 

- Studera Groszs målningars futuristiska & expressionistiska dynamik och teckna några 

skisser med rörelse och förvridna höghus 

- Avbilda en del av en Grosz-målning 

Slutproduktion 

- Målning i Grosz samhällskritiska anda applicerat för nutiden med influenser från hans 

sätt att gestalta sina verk. 

 

Resultatet redovisas i bilaga 5. 
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3. Bakgrund 

3.1. Grosz 

Grosz växte upp i en medelklassfamilj i en liten by vid namn Stolp i Tyskland under 

millenniumskiftet 1800-1900. Själv beskriver Grosz sin uppväxt på landet nära naturen som 

utopisk där han kände en kärlek till gräset (Grosz, 1998, s.8). Vid sex års ålder dog hans far 

och livssituationen blev svårare för honom och hans mor ett antal år för att sedan bli bättre 

igen då modern fick ett arbete som piga till en militärofficer. Grosz fascinerades tidigt av 

äventyrsberättelser och bilder som förde in honom i en värld av fara och blodiga mysterier. 

Samtidigt upplevde han en brutalitet hos de jämnåriga pojkarna och kände att han inte hade 

någon som vägledde honom, något som han inte heller fann i den protestantiska kyrkan 

(Grosz, 1998, s.34). Tack vara sin kusin började Grosz ta teckningslektioner, teckna allt han 

hade omkring sig och drömma om att bli målare. Han tecknade av allt och alla, sin 

omgivning, familjens hund Witboi, verk av Grützner och Bosch samt illustrationer och 

historiska målningar (Grosz, 1998, s.42).  

Grosz blev av en händelse, där han stod upp mot en lärare, relegerad från skolan i Stolp och 

övertygade därefter sin mor, med stöd av sin bildlärare, att låta honom studera konst. 1909 

började Grosz på Konstakademin i Dresden. Där lärde Grosz sig allt om avbildande men 

kände efter ett tag att han inte höll på med det han egentligen ville: komposition, genremåleri 

och historiskt måleri, som ansågs vara passé (Gros, 1998, s.52). Dock hittade Grosz en 

professor som kunde guida honom i detta och blev introducerad till renässansen och religiös 

konst och dess kompositon och symbolik genom bibelberättelser med fokus på människor, 

djur, det onda och det goda (Grosz, 1998, s.56). Professorns religiösa fokus skapade en 

konflikt för Grosz som själv inte var religiös, vilket resulterade i karikatyrer (Grosz, 1998, 

s.59). Karikatyrer var samtidigt något som Grosz kunde omvandla till pengar vilket för honom 

var symbolen för frihet och individualitet. Detta fokus på pengar resulterade i att hans 

drömmar om stora oljemålningar fick en sekundär prioritet (Grosz, 1998, s.82). 

Under Dresdentiden verkar Grosz fått en god inblick i konsthistorien och kom även att 

komma i kontakt med dåtidens influenser. Grosz beskriver tiden precis före första världskriget 

som ett blomstrande av konsten där han tog till sig influenser från kubism, futurism och 

expressionism gällande både rörelse och symbolism. Enligt Grosz blev symbolismen berömd 

med Marc Chagall och James Ensor, som han beskriver som legendarisk med dennes sätt att 

framställa människor som insekter (Grosz, 1998, s.63). Vidare beundrade Grosz karikatyrer 

och illustrationer från den japanska konsten, Henri de Toulouse-Lautrec och August Hayduck 

(Grosz, 1998, s.80).  

Efter att Grosz avslutade sina studier i Dresden 1911 flyttade han till Berlin för att fortsätta 

sitt tecknande. Utan lärare började Grosz måla i olja i början av första världskriget. Han 

målade i samma stil och med samma slags komposition som i sina teckningar och skissade i 

indiskt bläck för att sedan måla på det. I november 1914 tog Grosz frivilligt värvning för att, 

enligt Kranzfelder, undvika att bli inkallad till att kriga vid fronten. Ett halvår senare blev 

Grosz entledigad på grund av en bihålsinflammation (Kranzfelder, 2013, s.15). I januari 1917 

blev Grosz inkallad igen men blev hemskickad för gott i maj samma år efter två månader på 

mentalsjukhus (Kranzfelder, 2013, s.22). Det Grosz såg i kriget fyllde honom med avsky och 

förakt för människan där han blev åskådare till ”sarkasm, åtlöje, rädsla, förtryck, bedrägeri 

och förtal” (Grosz, 1998, s.109). Erfarenheterna i kriget förstärkte Groszs redan pessimistiska 

syn på människan och resulterade i att Grosz fick en dadaistisk och politisk agenda: ”Jag 
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ansåg all konst meningslös om den inte gjorde sig tillgänglig för politisk kamp. [...] Min konst 

kom att bli pistol och svärd” (Grosz, 1998, s.113).  

Att sätta in Grosz i någon konstriktning är inte lätt, vilket Sabarskys belyser: ”Det vore 

meningslöst att märka George Grosz som en expressionist, en nya sakligheten-målare, 

dadaist, eller metafysiker. Det är också inkorrekt att avfärda honom som en satiriker och 

karikatyrist. Han är alla av de ovan nämnda och mer” (Sabarsky, 1985, s.8). Grosz 

intresserade sig för livet omkring honom med ”alla dess människor, djur och ting” (Grosz, 

1998, s.80) och utvecklade ”ett begär efter att söka efter sanningen” (Grosz, 1998, s.78). 

Något som Sabarsky poängterar blir synligt i Grosz verk i kontrast till en samtida konstnär: 

”Otto Dix tecknar och målar uttrycket hos det tyska folket; George Grosz tecknar och målar 

själen” (Sabarsky, 1985, s.8). Groszs förmåga att sätta sig in i olika roller och därmed nå det 

underliggande åskådliggörs i följande citat:  

"I was arrogant enough to call myself a natural scientist, not a painter, nor, heaven 

forbid, a satirist. But in reality I myself was everybody I drew, the rich man favored by 

fate, stuffing himself and guzzling champagne, as much as the one who stood outside in 

the pouring rain holding out his hand. I was, as it were, divided into two."     

(Grosz, 1998, s.125) 

Sista året under kriget och de kommande åren var Grosz och andra dadaister politiskt aktiva 

inom Spartakisterna som sedan blev Tysklands kommunistparti. Efter ett besök i Ryssland 

gick dock Grosz ur partiet 1922, då han även där bevittnat ett diktatoriskt styre (Irwin, 1991, 

s.67). Som nazikritiker emigrerade Grosz till USA 1933 innan Hitler kom till makten och blev 

kvar där tills 1959 då han återvände till Berlin. Kort därefter avled Grosz efter att ha ramlat i 

en trappa efter en utekväll (Kranzfelder, 2013, s.91)  

 

3.2. Grosz samtid 

Sekelskiftet och första väldskriget i Berlin 

Som ett resultat av kriget med Frankrike 1870-71 blev Tyskland en nation med Berlin som 

huvudstad. Länge förtryckta nationalistiska känslor kom till uttryck och militarism var 

förknippad med landets stolthet (Schneede-Sczesny, 1985, s.36). Handel och nya industrier 

blomstrade i Berlin. Områden som textil och kläder, ingenjörsteknik, infrastruktur och 

elektricitet var alla på uppgång (Whyte & Frisby, 2012, s.77) Under sekelskiftet växte Berlins 

befolkning från att varit lite över 800 000 1871 till över 2 miljoner 1910. Detta resulterade i 

en stor efterfrågan för bostäder och hyresvärdar kunde begära höga hyror (Whyte & Frisby, 

2012, s.134). En tredjedel av populationen hade därmed knappt råd med hyra och behövde 

oftast hyra ut sina små lägenheter under dagen till prostituerade eller ha en nattlig hyresgäst 

(Whyte & Frisby, 2012, s.135). Berlin var innan kriget en levande stad med barer, nattliv, 

cirkusar, kabaréer och andra nöjen i samklang med teknologins framsteg, men hade samtidigt 

problem med överbefolkning (Eberle, 1985, s.56). 

Klassuppdelningen var tydlig mellan borgare och proletärer även om borgarna, till skillnad 

från andra länder, spelade en ovanligt betydelselös roll i Berlins politik. De bestod till största 

del av judar, som ansågs distansera sig från det politiska till förmån för kultiverade aktiviteter, 

och bestod i övrigt av aristokrater. Osämjan mellan de två var välbekant under sekelskiftet 

(Whyte & Frisby, 2012, s.206). Tysklands befolkning var entusiastisk när kriget inleddes då 

det erbjöd en möjligheten till ett enat folk samtidigt som det även sågs som en slags rening av 
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mänskligheten och dess numera materiella värden som teknologins snabba frammarsch 

frambringat (Eberle, 1985, s.4). 

Tyskland förlitade sig i stor utsträckning på import av mat och med de allierades blockad 

under kriget fick detta konsekvenser. Både korruption och brott ökade, speciellt i relation till 

ransoneringssystemet, och fler än 750 000 uppskattas ha dött av svält under krigsåren (Blum, 

2013, s.1064). Kriget förde aldrig med sig den rening och enighet som folket hade hoppats på 

utan förstärkte istället teknologins grepp och klyftorna i samhället (Eberle, 1985, s.9). 

I och med Novemberrevolutionen 1918 abdikerade Wilhelm II och trupperna återvände hem 

till ett land i svält, fattigdom och uppror. Klimax nåddes under Spartakisternas revolution i 

januari 1919 som fick ett slut när deras två ledare, Rosa Luxenburg och Karl Liebknecht, 

mördades. Nästkommande månad blev Friedrich Ebert, ledaren för Tysklands Socialistiska 

Parti (SPD), president av den nya republiken. Oroligheterna fortgick fram till 1924 då en 

förenad republik tillsattes (Eberle, 1985, s.viii).  

 

Samtidens konst 

Med teknologins snabba framsteg i början av 1900 kom modernismens intåg. Inom konsten 

kom detta att innebära ett uppbrott från naturalism och traditionellt måleri till förmån för en 

experimentell konst där många olika konstriktningar utvecklades. Exempelvis fanns 

fauvistiska och kubistiska strömningar i Frankrike och i Italien utvecklades futurismen (Little, 

2004, s.98). 

I Tyskland var franska influenser inte välkomna i den offentliga kulturen med anledning av 

kriget 1870-71 och det var en risk för museum att ställa ut impressionistiska verk. Det var 

istället traditionell, heroisk och borgerlig konst som premierades i det offentliga rummet. De 

ledande utbrytarna var bl.a. de tyska impressionisterna Max Liebermann och Lovis Corinth 

(Eberle, 1985, s.vii). Liknande uppror gjordes på flera platser i Tyskland under sekelskiftet 

där Die Brücke-konstnärerna i Dresden, där bland Ernst Ludwig Kirchner och Erich Heckel, 

motsatte sig den traditionellt borgerliga konsten till förmån för en mer primitiv och 

uttrycksfull konst och Blaue Reiter-konstnärerna i München, där bland Wassily Kandinsky 

och Franz Marc, tog inspiration av modern fransk konst för att uttrycka ett spirituellt 

symboliskt budskap med färger (Eberle, 1985, s.vii).  

Det centrala temat i Tyskland under den här tiden var natur och den instinktiva människan 

kontra teknologi och civilisation (Eberle, 1985, s.7). Freud var välkänd och många tyskar 

trodde på den befriande och renande kraften av kriget och den mänskliga instinkten (Eberle, 

1985, s.8) samtidigt som Nietzsches tankar om ’övermänniskan’ samt uppgång och förfall var 

influerande (Eberle, 1985, s.3). 

 

3.3. Konsthistorisk tillbakablick: Hunden 

Som det första domesticerade djuret ses hunden ofta som en slags följeslagare och associeras 

oftast med lojalitet och vaksamhet (Protas, 2001). Historiskt sett har dock hundens roll i 

konsten, och i samhället, varierat. I det forntida Egypten och de grek-romerska kulturerna 

hade hunden en framträdande roll och fungerade i vissa fall som husdjur medan den i och med 

romarrikets undergång och kristendomens uppgång fick en misstrosam plats där hunden 

endast premierades för dess nyttoaspekt, som exempelvis till jakt (Schiesari, 2010, s.17). 
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I en kristen kontext kom hunden samtidigt att symbolisera tro och trofasthet, speciellt i 

samband med begravningsmonument (Pickeral, 2008, s.16). Den vita hunden har genom 

tiderna ofta symboliserat just renhet, kyskhet och ädelhet, medan den tidigaste och mest 

långlivade uppfattningen om hunden är dess roll som spirituellt väsen (Pickeral, 2008, s.9). 

Mer sällan har hunden symboliserat något i negativ bemärkelse. I så fall har det varit som 

depraverat djur med demoraliserande eller onda avsikter vilket oftast associerats med den 

svarta hunden (Pickeral, 2008, s.11). I slutet av bibeln framstår exempelvis hunden som ond 

tillsammans med svartkonst och hallickar (Protas, 2001). Vidare kommer uttrycket ”sick as a 

dog” från föreställningen att hundar återvänder till sina uppkräkningar (Protas, 2001).  

Under 1400-talet och renässansen intåg fick hunden återigen en mer positiv plats i det 

västerländska samhället vilket syntes i konsten där stora jakthundar symboliserade de typiskt 

goda manliga egenskaparna för den tiden: aktiv, meningsfull och stark, medan små inaktiva 

knähundar ofta förkom i porträtt av kvinnor (Schiesari, 2010, s.17). Samtidigt kunde 

knähunden associeras med den lärde humanisten, då den ingått i många typiska 

humanistporträtt, oftast vilandes bredvid sin husse (Reuterswärd, 1981, s.54). Enligt 

Reuterswärd kan hunden blivit inkluderad för att personen som porträtterades gillade hundar, 

men kom oftast i denna kontext att symbolisera klokhet, trofasthet, uthållighet och intuition 

(Reuterswärd, 1981). Ytterligare en symbolik som knähunden kunde förknippas med i 

samband med kvinnoporträtt var älskarinna, då den som husdjur anses vara utan mening och 

ha som enda uppgift att glatt och trofast behaga när det önskas, vilket kan liknas med 

älskarinnans roll (Schiesari, 2010, s.15). En annan viktig aspekt av hundens roll under 

renässansen är att det inte var många som hade råd att ha en hund, vilket resulterade i att den 

ofta inkluderades för att påvisa en hög ställning i samhället och blev därmed en symbol för 

rikedom (Schiesari, 2010, s.17).  

Trots hundens mer markanta plats i samhället och konsten efter renässansens intåg så levde 

Descartes filosofiska tankar om hunden som själslös, som en mekaniserad varelse utan 

känslor, kvar länge (Rosenblum, 1988 s.17). Även om mänskliga egenskaper började 

projiceras på hunden inom konsten redan under 1500-talet så var det inte för än 1824 som 

hunden officiellt erkänndes som känslodjur genom grundandet av Royal Society for the 

Prevention of Cruelty to Animals (Rosenblum, 1988. s.35). Detta resulterade i att hunden 

började användas i allt större allegorisk mening, vilket är tydligt i den känslofokuserade 

romantiken (Rosenblum, 1988, s.37). Samtidigt kom Darwins evolutionsteorier i mitten av 

1800-talet och utmanade upplysningens syn på människan som en icke-djurisk, högre stående 

varelse till förmån för synen på människan som ett högutvecklat djur. Den tidigare strikta 

uppdelningen mellan djur och människa kom att blekna och ansågs endast skilja sig gällande 

grad och inte typ (Rohman, 2008, s.122). 

Mot 1800-talets slut kom ofta olika hundraser att användas för att symbolisera sociala klyftor 

i samhället och kontraster mellan stad och landsbygd (Rosenblum, 1988, s.45). Exempelvis 

har Henri Toulouse-Lautrecs pastellteckning Bouboule: Mme. Palmyre’s bulldog ansetts 

representera Paris sjabbiga undergroundmiljöer i slutet av 1800-talet (Rosenblum, 1988, s.58) 

medan exempelvis George Seurat har illustrerat sociala klyftor med den hemlösa hunden 

(Rosenblum, 1988, s.62).  

I början av 1900-talet fick hunden som symbol en större metafysisk dimension med 

konstnärer som Franz Marc och Giacomo Balla. Hunden kom ofta i modernismen att ha en 

djupare mening än som exempelvis en tydlig symbol för trofasthet (Pickeral, 2008, s.254). 

Marc utforskade hundens naturnära och spirituella egenskaper i reaktion till det 

materialistiska samhället medan Balla omfamnade teknologins framsteg i futurismen där både 
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hunden och människan i någon mening likställs med levande maskiner (Rosenblum, 1988, 

s.78, 51).  

 

Hunden i samtiden 

Under 1800-talets sista decennier grundades ett flertal kennelklubbar runt om i Europa och 

Tyskland gick mot samma utveckling. Under 1860- och 70-talet hölls den första 

hundutställningen och den första tidsskriften som handlade om hundar kom ut i Tyskland. 

1880 bildades ett antal rasspecifika klubbar och 1906 grundades en nationen kennelklubb: 

Verbandes für das Deutsche Hundewesen (Verbandes für das Deutsche Hundewesen, 2006, 

s.4) Med ett ökande intresse för hundutställningar och sportevenemang som innefattade 

hundar började hunduppfödning bli en förekommande sysselsättning, vilket resulterade i att 

raser formellt kategoriserades och de rena raserna fick en särställning. Hundens ras markerade 

ägarens sociala status (Pickeral, 2008, s.23). Gällande universitetsstudenter i Tyskland under 

1700- och 1800-talet ansågs renrasiga hundar som populärast bland de välbärgade och 

mopshundar mindre populära och därmed förekommande bland de mindre välbärgade 

(Auerbach, 2009).  

I och med hundens ökade popularitet kom den att användas i människans tjänst inom fler 

områden än tidigare. 1916 grundade England den första militära hundträningsskolan där 

hundarna exempelvis fick lära sig att bära ammunition, lägga kabel och leta upp minor 

(Pickeral, 2008, s.255). I Tyskland tränades ledarhundar upp för att kunna hjälpa 

krigsveteraner som blivit blinda under kriget (Encyclopædia Britannica Online, 2014) 

samtidigt som hundar var populära på cirkusar (Rosenblum, 1988, s257). I kontrast till 

samtidens syn på hunden som människans kompanjon kom New York Times både 1898 och 

1914 att publicera artiklar om Tysklands ökade konsumtion av hundkött i brist på annat kött 

(New York Times, 1898, 1914). 

4. Resultat 

4.1. Övergripande pre-ikonografisk analys  

Denna föranalys syftar till att beskriva gemensamma uttryck och hundens roll i samtliga verk 

på ett övergripande plan. Se bilaga 1 för en fullständig analys, där varje verks element, 

komposition och uttryck beskrivs, samt bilder på verken. 

 

De många diagonala linjerna med förvrängda perspektiv som förekommer i samtliga verk 

skapar rörelse i bilderna. Alla verk skildrar staden på något sätt med höghus och aktiviteter 

som tillhör staden. Figurernas ansikten ser antingen utsuddade eller karikatyrartade ut och 

färgskalan är generellt mörk och skiftar från röd till mörkgrön och går även över något i lila i 

vissa verk. I Lovesick och Germany: a Winter’s Tale finns även ljusare partier men de står 

fortfarande i kontrast till de dominerande mörka färgerna. Tillsammans skapar detta en 

ångestfylld, melankolisk och kaotisk känsla av staden i Gros verk. 

Totalt förekommer hunden sex gånger i de fem verken. I To Oskar Panizza och The City har 

hunden en mindre framträdande roll där den är en del bland många element i verket. Dock 

synlig tillsammans med ett kors i To Oskar Panizza och med sin ägare i The City. Däremot 

har den en mer framträdande plats i Suicide, Lovesick och Germany: a Winter’s Tale. Vidare 
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är det svårt att avgöra hundraserna men de kan åtminstone antas avvika från mindre raser så 

som taxar och knähundar. Den otydliga hunden i To Oskar Panizza avviker, där även dess 

rastillhörighet är svår att uttala sig om. 

Färgmässigt är tre av hundarna röda, två är vita och för en är färgen oviss då den endast syns 

som en skugga (dvs. svart). Hunden är ståendes i fyra av de sex fallen. I två verk ligger den 

ihopkrupen. Hundens placering i bildplanet varierar. Dock förekommer den i tre av verken till 

höger om en man i mörkgrön kavaj med käpp, vit skjorta och röd slips eller fluga. Även i ett 

fjärde fall förekommer hunden till höger om en man i grön utstyrsel, denna gång mer lik en 

uniform.  

 

4.2. Ikonografisk analys 

Denna analys syftar till att identifiera symboler och allegorier som är återkommande i flertalet 

av de fem verken och kan vara av betydelse i relation till hundens roll.  

 

Ett flertal element är återkommande i merparten av, eller alla, verken. Ett av dessa är korset. 

Det förkommer i fyra av fem verk. Korset är en välkänd symbol för kristendomen som 

religion men symboliserar inom kristendomen även frälsningen genom Kristus uppoffring och 

kan även stå för ett accepterande av döden, lidande och uppoffring (Cooper m.fl., 1986, s.46). 

Huset med ett torn på, som förknippas med hur en sedvanlig kyrka ser ut, förekommer vidare 

i tre av fem verk. Korset och kyrkan kan tillsammans med en förekommande svartklädd figur 

med vit krage hållandes eller bärandes kors i två av verken, som förknippas med en präst, 

utgöra en allegori för kristendomen. 

Fyra av fem verk innefattar nakna kvinnokroppar bland i övrigt påklädda figurer med 

kulturellt manliga attributer så som kavaj och skjorta eller mustasch och kort eller inget hår. 

Kvinnan i sig kan i vissa sammanhang vara en symbol för förförelse medan nakenheten kan 

symbolisera en mängd olika saker: en ohöljd verklighet, ren sanning, oskuldsfullhet samtidigt 

som den kan symbolisera skamlöshet och synd i den kristna kontexten (Protas, 2001). 

Kombinationen av kvinna, nakenhet och den dominerande röda färgen, som kan symbolisera 

lust och passion, kan indikera att den nakna kvinnokroppen skulle kunna vara allegori för 

prostitution.   

Ytterligare ett element som finns med i fyra av fem verk är flaskan. Flaskan kan ha många 

symboliska betydelser. En av dem är förmågan att bevara och omsluta medan den inom 

kristendomen kan symbolisera frälsning (Protas, 2001). Dock verkar flaskan i relation till 

övriga element i detta fall mer troligt representera berusning. 

Skelett symboliserar oftast döden och i tre av verken finns detta element med (Biedermann, 

1992). I de övriga två verken finns andra element som kan antas symbolisera döden. I Suicide 

implicerar titeln själv detta samtidigt som kyrkogården och personen liggandes på marken 

med en pistol bredvid sig stärker budskapet. I Germany: a Winter’s Tale skulle döden kunna 

symboliseras av kistan, som även den förekommer i fler verk. De mörka färgerna i samtliga 

verk, som kan associeras med död, kaos och undergång, bidrar till dödssymboliken (Protas, 

2001). 

Den röda återkommande cirkeln skulle kunna representera en röd måne i samtliga verk, vilket 

inom kristendomen symboliserar väntan på frälsning då, enligt bibeln, solen skulle mörkna 

och månen bli till blod dagen innan Jesus återvände (Crossway Bibles, 2014). 
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Färgskalan är generellt mörk och skiftar från röd till mörkgrön och går även över något i lila i 

vissa verk. Den svara färgen kan symbolisera tomhet, död eller ondska, den emotionella röda: 

lust, ilska eller hämnd och den gröna: avund, bedrägeri eller växtlighet, liv och förnyelse 

(Protas, 2001).  

 

4.3. Ikonologisk analys 

Denna analys syftar till att få klarhet i hundens roll i Grosz verk. Först analyseras varje verks 

betydelse i relation till den samtida kulturella kontexten och konstnärens bakgrund. Därefter 

följer en analys av Grosz syn på människan, djuren och hunden och till sist en kort analys av 

hundens roll i Grosz verk i relation till andra samtida konsverk. 

4.3.1. De fem verkens betydelse 
För att få en djupare insikt i vilken roll hunden skulle kunna ha i Grosz verk syftar detta 

avsnitt till att besvara frågeställningarna: Till vilken grad är Grosz verk, och hundens roll i 

dem, ett symtom för sin samtid? och Finns några tydliga likheter och skillnader mellan verken 

gällande hundens funktion? I så fall vilka? 

 

Lovesick & Suicide 

De båda verken är gjorda samma år, 1916, och anses var nära sammanbundna med varandra 

som ett självporträtt av Grosz yttre och inre värld i Berlin (Kranzfelder, 2013, s.21). Med stöd 

i Grosz fascination av rollspel och att en av hans vanligast förekommande karaktärer var 

dandyn, där han kunde pudra sitt ansikte vitt, sätta på sig rött läppstift, kavaj och en bowler 

hatt, som är en rundad affärshatt vanligt förekommande i USA och England, och gå ner till 

Café des Westerns med sin smala svarta käpp, stämmer personen i verken väl överrens med 

Grosz alter ego-karaktär (Nisbet, 1993, s.16). Vidare karaktäriserar Grosz sig själv med en 

framskjuten haka och spetsig näsa, vilket överensstämmer med hans verkliga utseende (se 

bilaga 2).  

Hjärtat som verkar lysa igenom kostymen i Lovesick i kombination med pistolen precis 

nedanför och skelettet i bakgrunden skulle kunna föreslå en väg ut som visualiseras i, och 

förstärks med, dess titel: Suicide (Kranzfelder, 2013, s.22). I Lovesick återges en romantisk 

bild av staden med månskenet, stjärnorna, utecaféer och barer tillsammans med de runda 

elementen: borden och hunden, samtidigt som en melankolisk och något kaosartad känsla 

infinner sig med det oharmoniska färgvalet, förvrängda perspektiven, de futuristiska och 

expressionistiska dragen som antyder underliggande starka känslor. Dessa kommer kanske till 

uttryck i Suicide där åskådaren verkar få se stadens baksida, eller kanske dess verkliga natur, 

med mord, självmord, prostitution och djuriskt vansinne som är återkommande teman i Grosz 

verk (Boetzkes, 2004, s.1).  

Grosz ansåg sig själv leva högt över alla andra och vara närmare ’stjärnorna’ än människorna 

(Grosz, 1998, s.84), vilket dessa verk skulle kunna illustrera med en ensam Grosz som vill 

distansera sig från människorna i Lovesick och den döde Grosz i människornas vansinniga 

stad. För Grosz symboliserade sjömanen, och därmed förmodligen även ankaret synlig på 

huvudet i Lovesick, revolution vilket ytterligare synliggör Grosz bild av sin själv som 

revolutionär och högre stående individ (Grosz, 1998, s.114) Detta överensstämmer med 

ankarets sedvanliga kristna symbolik för hoppet (Vetamix, 1977). Grosz avfärdade ett 

’normalt’ liv till förmån för konstnärlig exklusivitet och hade därmed svårt att identifiera sig 
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med den korkade, banala och brutala massan (Eberle, 1985, s.56). Kriget tvingade honom 

dock till att bli ett nummer, en i massan, vilket resulterade i ett ökat hat och förakt för 

människan (Irwin Lewis, 1991, s.23). De förekommande numren i To Oskar Panizza och 

Germany: a Winter’s Tale skulle kunna referera till detta. 

Genom sin fascination av äventyrsböcker och vilda västern romantiserade Grosz samtidigt 

staden och dess spänning, där han ofta porträtterade sig själv som äventyraren, brottslingen 

eller sexmördaren. Han ironiserar ofta borgarens nöjen som sex och berusning som djuriska 

instinkter samtidigt som han själv följde samma mönster (Eberle, 1985, s.59). Dessa instinkter 

är synliga i båda verken som flaskan med alkohol, sprutan med droger i Lovesick och de mer 

djuriska i Suicide: prostitution, brott och mord. Eventuellt skulle Suicide kunna vara ett 

uttryck för de djuriska instinkter som Grosz trycker undan, eller endast kan leva ut genom att 

gå in i andra roller. Detta skulle i så fall överresstämma med Tysklands samtida centrala tema 

med den instinktiva människan kontra civilisation (Eberle, 1985, s.7). 

Hundens roll i Lovesick kan i närmaste laget liknas med dess traditionella symbolik och 

renässansens hundar i humanistporträtt som den trofaste kompanjonen, liggandes ihopkrupen 

och sovandes vid personens fötter (Reuterswärd, 1981, s.54). Eftersom Grosz familj hade en 

hund när han var liten skulle det kunna vara en parallell till trygghet (Grosz, 1998, s.32). I 

Suicide skildras i kontrast en mer vild sida av hunden där den framhäver det djuriska i 

människan och i staden. 

 

The City & To Oskar Panizza 

Dessa verk är än mer influerade av futurismens diagonaler och expressionismens branta och 

kantiga perspektiv än de två föregående och skildrar Grosz apokalyptiska syn på den kaotiska 

staden. Grosz uttrycker i sin biografi hur rätt teologen och filosofen Swedenborg var, som 

påstod sig kunna besöka både himmel och helvete. För även om Grosz inte trodde på Gud 

kunde han under den här tiden känna att både helvetet och himlen trängdes i samma stad med 

krigets bittra effekter och hedonismen i nattlivets jazzklubbar, kabaréer, droger och 

prostituerade (Grosz, 1998, s.98)(Somersville, 2007, s.97). Grosz brev från denna tid berättar 

om berusning, orgier, sjukdomar och vilda sensationer som om det inte fanns en morgondag 

vilket dessa verk ger uttryck för (Eberle, 1985, .s57). Grosz beskriver även tiden som ”en 

sadistisk-masochistisk orgie” som inte bara bekräftade Nietzsches tankar utan överskred dem 

(Grosz, 1998, s.87). Detta skulle kunna referera till Nietzsches nihilistiska syn på instinkter 

som överställda förnuftet eller hans tanke om världens återkommande uppgång och förfall 

(Kenny, 2009, s.493, s.496) 

The City kan ses som en upptrappning av det groteska mänskliga kaoset och frigörandet av 

instinkter som når klimax i To Oskar Panizza. Grosz beskriver i ett brev syftet med den förra: 

”verket beskriver mina enda känslor, galen upprymdhet, den brölande gatuscenen […] nattens 

röda som en port, nätter som äter upp ens njure, nätter där månen och smitta och retlig förare 

av hyrhästar alla kommer samman och ett offer blir strypt…” (Kranzfelder, 2013, s.22). 

Vansinnet trappas upp i det senare verket som Grosz i efterhand beskriver som ”en djävulsk 

procession av inhumana figurers parad, deras ansikten tydligt påverkade av alkohol, syfilis, 

pest […] Målningen var gjord i protest mot att mänskligheten blivit galen” (Kranzfelder, 

2013, s.23). Grosz skildrar helvetet på jorden och länkar sitt verk till sina medeltida mästare 

Bosch och Brueghel (Kranzfelder, 2013, s.23.). Detta refererar förmodligen till de holländska 

1500-tals konstnärerna Hieronymus Bosch och Pieter Brueghel den äldre, som ofta målade 

sociala satirer med kristen symbolik (Encyclopædia Britannica Online 2, 3, 2014). Bosch 
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skildrade moraliska misslyckanden och det onda i människan på ett satiriskt sätt med demoner 

och halvmänskliga djur, vilket överensstämmer väl med Grosz verk (Encyclopædia Britannica 

Online 2, 2014). 

Med vetskapen om Grosz ickereligiösa karaktär, starkt satiriska drag och syfte med verken, 

blir skelettet en tydlig personifiering av döden samtidigt som kristendomen ironiseras med 

den förgäves viftande prästen i To Oskar Panizza, som även förstärker domedagskänslan. Det 

finns en tydlig kronologi i verken där exempelvis skelettet syns fraktandes på en kista i The 

City, som om döden är på väg till undergången i To Oskar Panizza, där skelettet rider kistan 

triumferande i helvetets gap.  

I To Oskar Panizza framträder även karikatyrerna av makthavare, återkommande i senare 

verk, som om fienden börjat uppenbara sig för Grosz. Med referensen till skribenten Oskar 

Panizza, som beskrivs som en revolutionär profet, kritisk till kyrkan, militären och 

myndigheter, blir kritiken i Grosz verk spetsigare. Oskar Panizzas syfte var, som han själv 

uttryckte det: ”endast att blottlägga sin själ, det gnällande djuret som skriker på hjälp” vilket 

också kan stämma överrens med Grosz eget syfte (Kranzfelder, 2013, s.24). 

Hunden har i dessa verk en betydlig mindre roll. I The City kan den dock ses i sällskap med 

en man i grön kostym, rundad hatt och käpp, vilket överensstämmer med hur Grosz framställt 

sig själv innan och ger åter igen intrycket av hunden som den trofaste komanjonen bredvid sin 

husse mitt i allt kaos. Hunden i To Oskar Panizza syns endast som en svart skugga i ett 

fönster tillsammans med ett kors och en halvt neddragen persienn, och har en otydligare roll 

med avsaknaden av Grosz dandykaraktärs sällskap. Kombinationen av hunden och korset 

skulle kunna förstärka hundens roll som symbol för trofasthet med tanke på den kristna 

begravningskontexten nämnd i bakgrunden. Samtidigt är hunden svart vilket oftast associerats 

med den demoraliserande hunden med onda avsikter, vilket skulle kunna spegla människornas 

djuriska instinkter med persiennen som är på väg ner över det trofasta i samhället.  

 

Germany: a Winter’s Tale 

Grosz hade under den här perioden börjat komma in i sin dadaistiska period där han 

tillsammans med de andra dadaisterna samlades i kommunistiska antikrigskretsar och 

konkretiserade vilka fienden var: borgaren, militären, kyrkan och myndigheterna (Irwin, 

1991, s.67). Kritiken av makthavarna är uppenbar i Germany: a Winter’s Tale där de alla 

finns representerade: Borgaren i mitten med alla de förnödenheter han kan tänkas vilja ha på 

ett ostabilt bord som Grosz önskar rucka på och samhällets tre pelare i nedre delen av verket 

med kyrkan, militären och vetenskapen. Grosz verk blev pistol och svärd som skulle tjäna 

frihetens kamp i reaktion mot krigets negativa effekter på honom som individ (Grosz, 1998, 

s.113). Därtill refererar titeln till en satirisk dikt av Heinrich Heine om kälkborgare och 

Preussiska militärer, vilket förstärker Grosz egen satir av samma målgrupp (Irwin Lewis, 

1991, s.53).  

Grosz har troligen även i det här verket valt att inkludera sig själv genom den antydande 

profilen av konstnären i siluett med en utstickande haka och spetsig näsa, överensstämmande 

med bilden på Grosz i bilaga 2. Uttrycket är argt och det, till synes brinnande, inre antyder 

om raseri och ovilja att vara en del av det samhälle han porträtterat. Den röda cirkeln skulle 

kunna förknippas med de återkommande röda månarna i samtliga verk, som skulle kunna 

inkluderats endast för dess romantiska effekt. Men eftersom Grosz fick inblick i biblisk 

symbolik under Dresdentiden, inspirerats av renässansmästare och i övrigt dragit andra 

symboliska paralleller till religionen, skulle den kunna symbolisera väntan på frälsning då, 
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enligt bibeln, solen skulle mörkna och månen bli till blod dagen innan Jesus återvände 

(Crossway Bibles, 2014). Detta skulle i sin tur kunna användas av Grosz för att ironisera 

entusiasmen som majoriteten i Tyskland kände inför hoppet att kriget skulle kunna innebära 

en frälsning, som sedan aldrig kom. Grosz uttalande i sin självbiografi skulle kunna stärka 

tesen: ”Jag tecknade fyllon, spyende män, män som förbannar månen med knutna nävar […] 

Krigets storm, nyligen prisad för dess renande effekt, hade brutits” (Grosz, 1998, s.99). 

I kontrast till de kritiserade makthavarna framställer Grosz även här det rådande kaotiska 

samhällsklimatet med tiden som gått ur led, industrin och betongens dominans i relation till de 

få och små människorna, döden med likvagnen, sjömannen som symbol för revolutionen och 

den prostituerade som en personlig bild av den tiden (Grosz, 1998, s.114). 

Denna gång befinner sig hunden lugnt sovandes bredvid borgarens fötter. Ännu en traditionell 

symbolik med hunden som den trofaste kompanjonen (Reuterswärd, 1981, s.54). Dock går 

borgarens blick mot hundens riktning med groteska bestick i händerna. Som ett försök att 

förmedla borgarens oerhörda girighet och blodtörst framställs borgaren som beredd att 

attackera den mest trofasta varelsen, sin egen hund, fast han har allt han kan tänkas behöva på 

bordet framför sig. Hunden förstärker därmed med sin trofasthet kritiken mot borgaren, som 

även skulle kunna vara en kommentar till Tysklands eventuellt ökade hundköttskonsumtion. 

 

Verken som symtom för sin samtid och hundens funktion i dem 

I relation till frågeställningen Till vilken grad är Grosz verk, och hundens roll i dem, ett 

symtom för sin samtid? kan resultatet visa att Grosz verk är nära förbundet med den samtida 

kulturella kontexten och med Grosz personliga erfarenheter genom den genomsyrande 

samhällskritiken, vilket gör verken till symtom för sin tid och för Grosz syn på densamma. 

Hunden verkar istället användas för att fördjupa Grosz samhällskritik och verkens roll som 

symtom för en samtida uppgivenhet. 

Resultaten synliggör vidare likheter och skillnader mellan verken gällande hundens funktion, 

vilket belyser den andra frågeställningen. Hunden framstår som lugn och trofast i fyra av fem 

verk, medan hunden i Suicide har en mer vild och djurisk roll. Samtliga står i relation till en 

kaosartad omgivning. Hunden fungerar därmed antingen som en motvikt på det sättet att 

människan framställs som mer djurisk än ett faktiskt djur eller som ett djur som människan 

liknas med. Samtliga hundar förefaller dock ha en funktion som förstärker människans 

djuriska instinkter.  

 

4.3.2. Grosz relation till människan, djuren och hunden 
För att få en djupare insikt i vilken roll hunden skulle kunna ha i Grosz verk syftar detta 

avsnitt till att besvara den tredje frågeställningen: Vilken syn har Grosz på människan, djuren 

och hunden? 

 

Från Grosz barndom tills han kom tillbaka från kriget andra gången verkar hans förakt och hat 

för människan endast vuxit. I självbiografin beskriver Grosz uppväxten på landet som ett 

”nästan djuriskt, amorfiskt liv” där han kände av de jämnåriga pojkarnas brutalitet som var 

något han kom att uppleva hos människan livet igenom (Grosz, 1998, s.34). Han beskriver 

vidare en lärare med ull kostym, som passade som ett djurskinn och framhävde hans vildhet 

(Grosz, 1998, s.36).  
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Grosz upplevde krigstiden som en ”period av nummer utan namn, robotar utan huvuden” 

(Grosz, 1998, s.87). I ett brev skrivet någon gång 1915-1917 uttrycket Grosz att han inte 

känner någon relation med den mänskliga massan och undrar hur miljontals människor kan 

vara så själslösa/tanklösa (Eberle, 1985, s.56). Med Darwins samtida evolutionsteorier om 

människan som ett djur och flera uttalanden från Grosz som ”män är grisar” (Irwin Lewis, 

1991, s.19, s.21) och ”mannen är inte god – utan ett djur” (Knust, 1975, s.229) kan detta 

indikera Grosz syn på människan som brutal, djurisk och primitiv.  

Med erfarenheter från kriget växte Grosz hat och misantropiska syn på den korkade 

mänskligheten (Irwin Lewis, 1991, s.19, s.21). Han sa sig inte längre kunna klandra männen 

med makt som styrde den formlösa massa och att han inte längre hade något hopp för de 

underprivilegierade (Grosz, 1998, s.109). Det är tydligt att han föraktade massan under 

krigsåren samtidigt som han själv blev tvingad att vara en del av den. I kombination med hans 

rollspelande, ofta i form av någon slags förtryckare eller högre stående äventyrare, kan hans 

verk ses som omedveten eller medveten självkritik då han inte kunde hålla isär sig själv från 

massans instinkter, djuriskhet och brutalitet. 

Det finns flera Nietzscheanska symtom i Grosz mentalitet under kriget samtidigt som Grosz 

aldrig direkt sade sig vara en anhängare. Grosz, liksom Nietzsche, sågs som en man av 

motsägelser (Irwin Lewis, 1991, s.60). Det var vanligt att tyska konstnärer under den tiden 

influerades av Nietzsche, som i modernismens tecken ofta hade en metafysisk aspekt där 

meningar hade större djup än tidigare, kom till uttryck på ett indirekt sätt. Detta satte sig 

Grosz emot 1925 då han skrev: ”Jag strävar efter att vara begriplig för alla människor – jag 

avstår från det djupsinne man begär nuförtiden och som man ändå aldrig kan stiga ner i utan 

en veritabel dykardräkt fullstoppad med kabbalistisk svindel och intellektuell metafysik” 

(Moderna Museet Stockholm, 1972). Även om han under den här perioden var reaktionär i 

Marx och massans tecken hade Grosz alltid haft en stark önskan om att bli känd och tjäna 

pengar. Det var anledningen till att han började göra karikatyrer från början, vilket är en 

alternativ anledning till hans vilja av att vara begriplig (Grosz, 1998, s.82). Detta kan indikera 

att hundens betydelse inte bör vara allt för invecklad. 

Under Grosz uppväxt hade hans familj en hund som han brukade teckna av, vilket resulterar i 

att Grosz förmodligen hade en god upplevelse av hundar och var van vid dem (Grosz, 1998, 

s.32). I självbiografin nämns hundar i relation till skam. När Grosz blev relegerad från skolan 

gick han ner och gömde sig i tvättrummet ”som en sjuk hund” (Grosz, 1998, s.37) och när han 

kom för sent till konstlektionen i Dresden skämdes han ”som en blöt pudel” (Grosz, 1998, 

s.37). Vidare nämner han att polisens hårda sabel även används för att smeka, främst hundar 

och mer sällan människor, vilket både illustrerar Grosz föraktande syn på polisen och hundens 

roll som offer (Grosz, 1998, s.125). 

Vidare nämner Grosz hunden i en dikt som heter ”The Song of the World” och publicerades 

1918. Dikten beskriver en galen värld med Grosz själv som den sorgsnaste/bedrövligaste 

människan i Europa parallellt med den tuffa dandyn. Han är ”ingen svag hund!!!!” (kursivt i 

dikt)(Irwin Lewis, 1991, s.35-36). Detta skulle kunna tolkas som att Grosz ser den bedrövliga 

världen, sörjer krigets effekter och väljer att agera, som han gör med sitt politiska 

engagemang, medan andra svaga människor fortfarande tror på krigets renande effekt.  

Hunden verkar, utifrån de skrifter Grosz har påtalat den, användas för att förmedla skamliga 

och svaga egenskaper medan människans mer djuriska instinkter förknippas med djur 

generellt. 
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4.3.3. Kort om Grosz verk i relation till samtida verk 
För att få en djupare insikt i vilken roll hunden skulle kunna ha i Grosz verk syftar detta 

avsnitt till att besvara den första frågeställningen: Till vilken grad är Grosz verk, och hundens 

roll i dem, ett symtom för sin samtid? 

 

I relation till sina egna övriga verk 

I Grosz övriga egna verk verkar hunden också vara ett återkommande element. Av 90 verk 

illustrerade i Irwin Lewis bok George Grosz: Art and Politics in the Weimar Republic ingår 

hunden i 11 av dem och av 90 verk i Kranzfelders bok Grosz ingår hunden i 19 av dem. Några 

av dem kan skådas i bilaga 3. Genom att titta igenom dessa syns det att taxen är den 

vanligaste förekommande hunden, därefter en liten slags knähund, vilket skiljer sig från de 

verk som undersökts i detta arbete.  

Taxen har en liten roll i dessa verk och skulle kunna ha en funktion som social statusmarkör, 

då den finns med som accessoar, och var en hund som var vanlig bland kungligheter och adel 

i Tyskland på 1800-talet (Secord, 1992, s.270). Detsamma gäller knähunden, som nämnts i 

bakgrunden. I Tyskland ansågs taxen som chic under Grosz samtid men skulle även i 

krigskontexten kunna symbolisera nationalism eller fienden, då taxen sågs som den stereotypa 

tyska hunden. Krigsrapporter under kriget om stening av taxar i England förekom 

(Rosenblum, 1988, s.81). Irwin poängterar dock i relation till en av Grosz skissböcker, gjord 

1915, att han försökte fånga den borgliga interiören, ibland med den sedvanliga hunden, som 

tecken på social status och stadsmiljö (Irwin Lewis, 1993, s.46). 

I kontrast förefaller hundarna i oljemålningarna, som skiljer sig från taxar och knähundar, 

istället ha en större symbolisk roll för att framhäva Grosz syn på människan som galen och 

djurisk i relation till hundens trofasthet. Därmed verkar hunden användas för att fördjupa 

Grosz samhällskritik och verkens roll som symtom för en samtida uppgivenhet. 

 

I relation till andra samtida konstnärers verk 

Eberle urskiljer fyra tyska konstnärer som kom att influeras av de expressionistiska 

strömningarna i landet, men desto mer av kriget i sig. Dessa var Max Beckmann, Oskar 

Schlemmer, Otto Dix och George Grosz (Eberle, 1985, s.vii). Samtliga konstnärers verk kom 

att formas av kriget och de valde alla att på olika sätt kommentera krigets effekter på det 

samhälle de observerade (Eberle, 1985, s.vii). 

Det centrala temat med den instinktiva människan kontra civilisation i Tyskland under den här 

tiden är synligt i Grosz och de övriga konstnärernas verk (Eberle, 1985, s.7). Grosz och Dix 

verk har många paralleller då de båda kommenterade krigets bittra effekter med skepsis och 

cyniskhet. Båda verkar använt sig av taxen för att förstärka kontrasten och det bisarra i 

klasskillnader, speciellt tydligt i deras framställning av borgare och tändstickssäljande 

krigsveteraner (se bilaga 4.1). Hunden förekom även i andra verk av Dix, oftast för samma 

ändamål, men även för att skildra djuriska drifter (se bilaga 4.2). 

Den svarta hunden kan ses i Beckmanns självporträtt The Way Home från 1919 i form av en 

större besatt hund med uthängandes tunga (se bilaga 4.3, 4.4). Här verkar den svarta hunden 

inneha dess traditionella roll som demoraliserande eller ond. Marc framställde istället hunden 

på ett romantiskt sätt där den vita hunden fick symbolisera den rena varelsen och naturen i 

hans sökande efter rening från det mekaniska och krigshärjade samhället, vilket till viss del 
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skulle kunna liknas med de mer trofasta hundar Grosz framställer i verken som analyseras i 

detta arbete (Rosenblum, 1998, s.78). Även om de verkar användas i ett annat syfte. 

Rosenblum lyfter därtill fram att verk skildrandes den trofasta hunden kom under sent 1800-

tal nästintill att karikatyrisera extrem tillgivenhet (Rosenblum, 1998, s.64). Briton Rivères 

verk Requiscat från 1889 är ett exempel (se bilaga 4.5). Med Grosz satiriska konstnärskap 

skulle det inte vara en omöjlig vridning av hundens roll i hans verk. 

Kandinsky, Beckmann och Dix influerades alla av Nietzsche (Eberle, 1985, s.3, s.27). Både 

Dix och Beckmann såg, som så många andra, kriget och frigörandet av instinkter som en väg 

ut ur den mekaniska civilisationen även om deras synsätt förändrades åt olika håll efter kriget 

(Eberle, 1985, s.7). Eberle poängterar vidare att Schlemmer var mer immun för den samtida 

filosofin av vitalism vilket skilde honom från de andra konstnärerna medan Grosz ofta hade 

ett mer självcentrarat och estetiskt perspektiv där han såg grymhet i alla människor (Eberle, 

1985, s.59). 

 

5. Diskussion 

I den ikonologiska analysens första del framstår hunden i de flesta fall som en symbol för 

trofasthet med undantag av hundarna i Suicide som istället verkar förstärka människans 

djuriska instinkter i staden. Även den trofasta hunden verkar användas för att förstärka 

människans galenskap. Eftersom dessa hundar varken ser ut att vara taxar eller knähundar, 

som i Grosz övriga verk sannolikt fungerar som sociala klassmarkörer, skulle de kunna ha en 

symbolisk roll. Eventuellt skulle hunden i To Oskar Panizza kunna vara en tax eller knähund 

men där har Grosz valt att låta hundrasen vara oviss. Vidare kan dessa verk anses spegla 

människans generella galenskap och inte syfta till att spegla samhällsklyftor på ett säljande 

sätt som många av hans teckningar och akvareller behövde göra för att bli publicerade. Detta 

gör det mindre troligt att hundarna i dessa oljemålningar har en primär roll som social attribut.  

Med Grosz motsägelsefulla personlighet kan det anses vara svårt att dra konkreta slutsatser 

kring vad han vill förmedla med sina verk. Men med hans vilja av att vara begriplig, hans 

användning av traditionellt kristen symbolik med exempelvis skelettet, ankaret och religionen 

i dessa verk, hans möte med den kristna renässanstraditionen i Dresden, samt de uttalade 

influenserna från Bosch och Brueghel som använde kristen symbolik i sina verk, kan Grosz 

ändå antas använda sig av traditionell kristen symbolik i begriplig mening för sitt satiriska 

syfte.  

Om antagandena att Grosz ville vara begriplig och använde sig av symbolik med kristna 

traditioner stämmer, borde även hundarnas betydelse kunna kopplas till en kristen kontext. 

Därmed bör hunden som en symbol för trofasthet och tro vara giltig samtidigt som den kan 

representera ett depraverat djur med demoraliserande avsikter, vilket styrker tolkningen av 

hundens roll i respektive verk. 

Detta skulle kunna innebära att hunden, så som i Marcs verk, framställs som en symbol för 

det rena, själsliga och naturliga i motvikt till det galna, mekaniserade samhället. Med 

vetskapen om att både Grosz familj och Marc hade hund kan Grosz porträtterat hunden som 

att den har det bättre än människan med en okomplicerad verklighet där den kan leva ut sina 

instinkter, i kontrast till den brutala och vansinniga människan. Dock överensstämmer detta 

inte med Grosz syn på hunden som framkommer i hans självbiografi och i hans dikt från 1918 

som förmedlar en bild av hunden som skamlig, svag och dum. Eftersom Grosz utgick från sig 
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själv, sina känslor och upplevelser under denna mer expressionistiska period bör det därmed 

vara osannolikt att hunden spelade en sådan roll i hans verk. Detta även om inkluderande av 

den trofasta hunden resulterar i att människan framställs som mer djurisk än det faktiska 

djuret. 

Hunden har därmed en roll där den förstärker människornas djuriskhet men skulle med Grosz 

hat för människan och kriget i relation till det tyska folkets tro till frigörandet av instinkter 

och krigets renande effekter, eventuellt kunna få annan betydelse. Den röda månen i verken, 

som ses som ett tecken på att frälsningen är nära i den kristna kontexten, skulle kunna referera 

till att krigets renande effekt är nära. Vidare kan det kristna korsen även ses som en symbol 

för frälsning som förstärker frälsningsreferenserna i verken. Detta skulle tillsammans med att 

Grosz ”tecknade män som förbannade månen med knutna nävar” kunna illustrera 

människornas fruktlösa väntan på en rening som aldrig kommer, Med Grosz dikt där 

människan liknas med hunden och dess skamliga och svaga egenskaper och hundens trofasta 

roll i hans verk skulle detta kunna implicera att hunden symboliserar de naiva människornas 

tro till krigets renande effekt. Kriget och myndigheterna blir för människorna vad ägarna är 

för de trofasta, naiva, hundarna. I detta fall skulle den trofasta hunden spegla människornas 

naiva, godtrogna och hoppfulla inställning till krigets effekter och resultera i att hunden både 

förstärker människans djuriskhet och att människan liknas med dess naiva och trofasta 

egenskaper.  

 

Under arbetets gång har ett flertal nya frågor väckts. Exempelvis hur djuren och kvinnan i 

verken förhåller sig till varandra i relation till Grosz syn på dem. Det vore vidare oerhört 

intressant att få gå in i en större andel av Grosz verk och undersöka hundens roll på ett mer 

generellt plan. Med anledning av uppsatsens omfång lämnas detta som förslag till fortsatta 

studier. 

6. Slutsats 

Grosz verk kan i hög grad ses som symtom av det berlinska samhällets kaos under första 

världskriget och dess urbanisering, prostitution, hierarkier och människors djuriska instinkter, 

men är främst ett symtom av Grosz egen människosyn. När majoriteten av det tyska samhället 

hoppades att kriget skulle ha en renande effekt på samhället orsakade kriget endast ett 

växande hat för den djuriska mänskligheten hos Grosz. 

Hunden i Grosz fem verk Lovesick, Suicide, The City, To Oskar Panizza och Germany: a 

Winter’s Tale kan i lägre grad anses spegla hundens roll i det samtida berlinska samhället, 

vilket andra verk av Grosz gör i större utsträckning. Eftersom hunden har haft så skiftande 

betydelser i konsten genom tiderna finns därmed många alternativa tolkningar. Tolkningen i 

denna studie visar att hunden till största del har en traditionellt trofast roll som förstärker 

Grosz framställning av människans vansinne och djuriska instinkter. 

Det finns även litterära tecken på att Grosz liknade människan med hundens och dess 

egenskaper som svag, skamlig och dum. Tillsammans med Grosz referenser till den 

återkommande röda månen i verken och dess referens till att frälsning är nära, skulle Grosz 

även kunna symbolisera det tyska folkets naiva tro på krigets renande effekter genom den 

extremt trofasta hunden. 
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8. Bilagor 

 

8.1. Bilaga 1: Pre-ikonografisk analys  

Denna föranalys syftar till att beskriva verkens element, komposition och uttryck på ett 

övergripande plan. 

 

Lovesick 1916  

Centrerat i verket sitter en man i en mörkgrön kostym med vit skjorta och röd slips på en vit 

stol. I handen håller han en käpp och vid hjärtats placering syns ett rött hjärta och precis under 

en blå pistol. Kroppen är riktad framåt mot betraktaren, medan huvudet är vridet år vänster. 

Mannens ansikte är ljust, nästan vitt, med röda läppar. Han har inget hår på huvudet och ett 

ankare är placerat ovanför örat. Mannens högra underarm är placerad på ett runt bord till 

vänster. På bordet finns bland annat en grön flaska, två glas, en pipa, papper och eventuellt en 

spruta och en penna. Bakom bordet syns en bänk med ett fiskben på en tallrik och en vas samt 

någon slags växt i en kruka.  

I bakgrunden syns två hus, ett brunt med mörka fönster till vänster och ett grönt med rött sken 

till höger. En rödaktig cirkel syns i verkets vänstra övre hörn och en vit cirkel syns mellan de 

två husen. I det högra övre hörnet syns en skiva av en cirkel samt en stjärna. Med tanke på de 

mörka färgerna i kontrast till de ljusare elementen skulle dessa kunna vara månar. Framför det 

gröna huset till höger står ett till bord med tre stolar som också de är vita. Bakom en av 

stolarna skymtar ett skelett hållandes en käpp. Nere i det högra hörnet ligger en blåaktig vit 

hund hopkurad med två ben framför sig som korsar varandra. Hunden ser anslappnad och 

trygg ut medan mannen uttrycker ett slags melankoliskt lugn. De mörkbruna, olivgröna och 

blå färgerna i kombination med de många diagonala linjerna, den suddiga fläckigheten och de 

ljusa runda elementen förstärker det melankoliska uttrycket. 

http://www.abcgallery.com/G/grosz/grosz7.html
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Lovesick, 1916, hämtad 2014-05-07, tillgänglig på 

http://www.abcgallery.com/G/grosz/grosz.html 
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Suicide 1916 

I den nedra halvan av verket ligger en välklädd man på rygg på marken med ena armen 

ovanför huvudet och den andra ut nedåt sidan hållandes en käpp. Han har olivgröna byxor, 

mörkgrön kavaj, vit skjorta och eventuellt en röd slips eller fluga. Hans ansiktsfärg skiftar i 

rödlila och uttrycker en döendes smärta och hopplöshet. Bredvid den övre handen ligger en 

pistol och till höger om mannen en svart hatt. I högra nedre hörnet syns en röd hund som ser 

ut att vara på väg ut ur verket med nosen riktad bort från mannen. I förbindelse med mannen 

syns en röd oval halvcirkel med en suddig porträttbild med runt, vitt, spöklikt ansikte 

innesluten. Ett staket omringar elementen som en upphöjd scen.  

Snett ovanför till höger syns en person som ser ut att springa åt samma riktning som hunden. 

Huvudet är utanför bilden. Ovanför honom finns en grön fasad med ett stort fönster med röda 

gardiner, där en halvnaken rödhårig kvinna med endast ett skynke över höfterna står med en 

blomma i handen. Bredvid henne till höger sitter en man i svart vid ett bord och håller i en 

grön flaska. Till vänster om fasaden ser det ut som att en dörr står öppen och en persons hand 

sticker fram där ytterligare en röd hund tittar fram runt hörnet åt höger. Det ser ut som att 

hunden släppts ut av personen och verkar vara på väg efter den springande mannen. Bakom 

hunden skymtar ett gult hus med ett torn till vänster och med små svarta kors framför fasaden. 

Bakom huset skymtar två bergstoppar och en röd måne.  

Till vänster om huset, och längre fram i förgrunden, syns de första två våningarna av ett svart 

hus med rött sken från fönstren. Marken är för övrigt i olika nyanser av rött. I det vänstra 

hörnet står en svart lyktstolpe, och till höger om den en man i svart med röd sjal och röda skor 

som tittar ner i marken alternativt hänger död i lyktstolpen med liknande förtvinande rödlila 

ansikte som mannen på scenen. Samtliga mäns ansikten är mindre och med färre detaljer än 

kvinnans ansikte och deras ögon går inte att urskilja. 

 

http://www.abcgallery.com/G/grosz/grosz6.html
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Suicide, 1916, hämtad 2014-05-07, tillgänglig på 

http://www.abcgallery.com/G/grosz/grosz.html 
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The City 1916-17 

I den nedre halvan av verket kan många kroppar och ansikten i skiftande storlekar ses. Det är 

många diagonala linjer där samtliga figurer verkar vara i rörelse och är sammanvävda med 

varandra. Två män med käpp syns längst ned i mitten. Den större med mörkblå kostym och 

blå hatt och den mindre till höger i mörkgrön kostym, vit skjorta, röd fluga och svart hatt. 

Bredvid honom till höger går en röd hund. Samtliga ser ut att vara på väg åt samma riktning, 

snett nedåt till vänster. De flesta ansikten saknar detaljerade drag för ögon och mun, men är 

färgade på ett sätt som ger ett sjukt, ibland groteskt, uttryck. Snett upp till vänster från 

männen med käppar kan två vita hästar dragandes på ett ekipage med en kista urskiljas. Ett 

skelett med hatt kör det svarta ekipaget som har tre kors på sitt tak. Även ett flertal andra 

ekipage finns i verket. Centrerat står en smal lyktstolpe med två röda cirklar till lampor. Till 

höger skymtar en naken kvinnokropp i profil.  

I övre halvan av bilden syns en strålande röd måne och ett flertal byggnader, många med 

texter på. Exempelvis ”Grand Mercier”, ”Passage”, ”Café” och ”Benz”. I verkets vänstra 

översta hörn syns en amerikansk flagga. Färgerna är mörka och den röda färgen dominant. De 

många elementen och diagonala linjerna i kombination med de mörkröda och gula färgerna 

skapar ett kaotiskt intryck. 
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The City, 1916-17, hämtad 2014-05-07, tillgänglig på 

http://schmitttjustus.files.wordpress.com/2013/09/grosz_metropolis_image1.jpg  
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To Oskar Panizza 1917-18 

En diagonal från nedre vänstra hörnet till högre övre hörnet skiljer höghusen från en massa av 

sammanvävda figurer. Ytterligare ett höghus syns på övre höger sida av bilden. Där syns en 

naken kvinnokropp bakifrån, ett bord med en flaska på som en mörkklädd man lutar sig över. 

Siffran 62 finns inskriven på ett av höghusets fönster. Samtliga höghus är svarta med rött sken 

från fönstren. Uppåt till vänster syns ett svart ekipage och ovanför det skymtar bland annat en 

röd cirkel, svarta moln och en mörkröd halvmåne. Till vänster syns höghus och ett hus med 

ett litet kors på taket som ett av höghusen verkar komma ut ifrån. I höghuset till vänster i 

verket kan orden ”CAFE” och BAR” urskiljas och ovanför ingången står det ”HEUTE 

TANZ” som betyder ”Dansa idag” på tyska. En vimpel med en sönderriven flagga sticker ut 

ur ett av fönstren. Ett paraply, en flaska och konturerna av figurer är synliga inne i huset. I ett 

fönster på nedervåningen syns ett kors centrerat i mitten och i nedre delen av fönstret syns 

skuggan av en hund.  

Längst ner i vänstra hörnet står en figur med människokropp kramandes en flaska med ett 

djurliknande huvud. Bakom denne står en figur med bägge händerna upp i luften hållandes ett 

vitt kors i ena handen. Huvudet är cirkulärt och under hakan bär han en vit halskrage till sin i 

övrigt svarta klädsel. Till höger syns två förvridna ansikten. Ovanför dem står en kista på 

några slags brädor som håller kistan från några kräldjur och ovanpå kistan sitter ett skelett 

som dricker någonting ur en oval flaska. Den högre nedre halvan av verket vimlar av figurer. 

En figur har medaljer på sin uniform, blåser i en trumpet och håller med andra handen upp en 

sabel, en annan håller sig för magen och spyr ut en vätska. Någon ses bärandes på en kniv, 

ytterligare en annan håller upp en liten svart, vit och röd flagga. Den mörkröda färgskalan och 

de många diagonala linjerna återkommer även i detta verk. Återigen skapar många diagonaler 

och element i kombination med de röda och svarta dominerande färgerna ett kaotiskt uttryck. 

Därtill är uttrycket av panik, ilska, brutalitet och undergång hos figurerna oerhört starkt. 

http://www.abcgallery.com/G/grosz/grosz8.html
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To Oskar Panizza 1917-18, hämtad 2014-05-07, tillgänglig på 

http://www.abcgallery.com/G/grosz/grosz.html 
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Germany: a Winter’s Tale 1917-1919  

Centrerat i mitten sitter en man med runt ansikte i gröna kläder vid ett bord vänd mot 

betraktaren. Hans underarmar är lutade mot borden och i händerna håller han en kniv och en 

gaffel. På bordet ligger en tidning, en cigarr, en ask, en tallrik med mat och papper. Till höger 

på bordet står ett högt halvfullt glas med gul vätska i och en mörkbrun flaska med en etikett 

på. Hans blick är vänd ned mot höger, mot en ihopkrupen och till synes sovandes, vit hund 

med några svarta prickar. Snett nedanför hunden i ett fönster syns en del av en flagga med 

färgerna svart, vit och röd.  

I nedre delen av verken syns tre figurer. Till höger står en man med mustasch och glasögon. 

Han ser ut att ha kavaj på sig och håller i ena handen en bok med texten ”Göthe” på och i 

andra handen en vimpel med ett band i svart, vitt och rött. I mitten står en arg man med 

rynkade ögonbryn och mustasch. Han bär en blå uniform med röd krage och på bröstet syns 

två kors och en stjärna. Händerna vilar han framför sig på ett föremål som ser ut som en sabel. 

Till vänster om mannens huvud står siffran ”34” i svart. Till vänster står en man med en kedja 

runt halsen med ett kors på. Även på bröstet och på boken som han håller i handen syns ett 

kors. Andra handen håller han snett upp i luften. I bakgrunden syns höghus vinklade åt olika 

riktningar. I vänstra hörnet sticker ett svart ansikte i profil fram med en rödfärgad cirkel något 

bakom pannbenet. Ovanför, till vänster om bordet, syns en röd och gul stol. I bildens övre 

vänstra parti kan en naken mörkhårig kvinna, en klocka där urvisarna verkar ramlat bort med 

två kors, en lampa, ett hus med ett torn på samt ett svart ekipage som dras av två getter, 

skådas. 

 Längst upp till vänster syns vita bergtoppar, en måne, några träd och ett hus med många torn. 

I verkets övre högra parti kan ett hus med tre skorstenar som det ryker från skådas. Vidare 

syns fler höghus i mörka färger, en cirkel som ser ut som en röd måne, texterna ”KAISER”, 

”OSRAM” och ”S-i”, ett tåg på väg mot en mörklädd figur. En grönklädd man körandes på en 

svart skottkärra med ett vitt kors och kista på och en gåendes man i skägg med mörkblå kläder 

och hatt. Diagonala linjer bidrar åter till ett kaosartat uttryck medan den röda färgen bytts ut 

mot mer neutrala där kontrasten mellan mörker och ljus istället förstärks. 
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Germany: a Winter's Tale, 1917-19, hämtad 2014-05-07, tillgänglig på 

http://www.abcgallery.com/G/grosz/grosz.html  

http://www.abcgallery.com/G/grosz/grosz10.html
http://www.abcgallery.com/G/grosz/grosz.html
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8.2. Bilaga 2: Foto på Grosz 

 

 

Preußen Chronik eines Deutschen Staates, hämtad 2014-05-23, tillgänglig på 

http://www.preussenchronik.de/bild_jsp/key=bild_grosz_georg1.jpg.html  

 

 

http://www.preussenchronik.de/bild_jsp/key=bild_grosz_georg1.jpg.html
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8.3. Bilaga 3: Hunden i Grosz övriga verk 

 

Riot of the insane, 1915-16, hämtad 2014-05-24, tillgänglig på 

http://austinkleon.com/2007/12/09/the-drawings-of-george-grosz/ 

 

 

Street in the City, 1916-17, hämtad 2014-05-24, tillgänglig på 

http://www.moma.org/collection/browse_results.php?criteria=O%3AAD%3AE%3A2374&pa

ge_number=11&template_id=1&sort_order=1 

http://austinkleon.com/2007/12/09/the-drawings-of-george-grosz/
http://www.moma.org/collection/browse_results.php?criteria=O%3AAD%3AE%3A2374&page_number=11&template_id=1&sort_order=1
http://www.moma.org/collection/browse_results.php?criteria=O%3AAD%3AE%3A2374&page_number=11&template_id=1&sort_order=1
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Pandemonium, 1914, hämtad 2014-05-24, tillgänglig på 

http://theimageandthedeath.files.wordpress.com/2010/12/georgegrosz303.jpg  

 

http://theimageandthedeath.files.wordpress.com/2010/12/georgegrosz303.jpg
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Murder, 1915-16, hämtad 2014-05-24, tillgänglig på 

http://www.spaightwoodgalleries.com/Media/Grosz/Grosz_EC_S12_Mord_Murder_1915-

16a.jpg  

 

 

Joint, 1916, hämtad 2014-05-24, tillgänglig på 

http://www.moma.org/collection/browse_results.php?criteria=O%3AAD%3AE%3A2374&pa

ge_number=123&template_id=1&sort_order=1  

http://www.spaightwoodgalleries.com/Media/Grosz/Grosz_EC_S12_Mord_Murder_1915-16a.jpg
http://www.spaightwoodgalleries.com/Media/Grosz/Grosz_EC_S12_Mord_Murder_1915-16a.jpg
http://www.moma.org/collection/browse_results.php?criteria=O%3AAD%3AE%3A2374&page_number=123&template_id=1&sort_order=1
http://www.moma.org/collection/browse_results.php?criteria=O%3AAD%3AE%3A2374&page_number=123&template_id=1&sort_order=1
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People, 1919, hämtad 2014-05-24, tillgänglig på 

http://senyorkeuner.wikispaces.com/file/view/GROSZ-1919-Gent.jpg/30597774/GROSZ-

1919-Gent.jpg  

 

Ah crazy world, you wonderful freak show, 1916, hämtad 2014-05-24, tillgänglig på 

http://static.goldmarkart.com/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb

8d27136e95/g/e/george-grosz-xiv.jpg  

http://senyorkeuner.wikispaces.com/file/view/GROSZ-1919-Gent.jpg/30597774/GROSZ-1919-Gent.jpg
http://senyorkeuner.wikispaces.com/file/view/GROSZ-1919-Gent.jpg/30597774/GROSZ-1919-Gent.jpg
http://static.goldmarkart.com/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/g/e/george-grosz-xiv.jpg
http://static.goldmarkart.com/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/g/e/george-grosz-xiv.jpg
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8.4. Bilaga 4: Hunden i samtida konstnärers verk 

Bilaga 4.1 

 

Otto Dix, The Match Seller, 1920, hämtad 2014-05-25, tillgänglig på 

http://www.ottodix.org/index/catalog-item/130.001.html  

 

George Grosz, Match Seller and Patrol, 1921, hämtad 2014-05-25, tillgänglig på 

http://www.moma.org/collection/browse_results.php?criteria=O%3ATA%3AE%3Avo62784

&template_id=6&sort_order=5&results_per_page=160&page_number=1&UC  

 

http://www.ottodix.org/index/catalog-item/130.001.html
http://www.moma.org/collection/browse_results.php?criteria=O%3ATA%3AE%3Avo62784&template_id=6&sort_order=5&results_per_page=160&page_number=1&UC
http://www.moma.org/collection/browse_results.php?criteria=O%3ATA%3AE%3Avo62784&template_id=6&sort_order=5&results_per_page=160&page_number=1&UC
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Bilaga 4.2 

 

Otto Dix, Rape and Murder, 1922, hämtad 2014-05-25, tillgänglig på 

http://www.deborahfeller.com/news-and-views/?cat=9  

 

Bilaga 4.3  

 

Max Beckmann, The Way Home, 1919, hämtad 2014-05-25, tillgänglig på 

http://www.moma.org/explore/collection/ge/themes/postwar_politics#slide07 

 

 

 

 

 

http://www.deborahfeller.com/news-and-views/?cat=9
http://www.moma.org/explore/collection/ge/themes/postwar_politics#slide07
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Bilaga 4.4 

 

Franz Marc, Dog Lying in the Snow, 1910-1911, hämtad 2014-05-25, tillgänglig på 

http://www.the-athenaeum.org/art/full.php?ID=20955#  

 

Bilaga 4.5 

 

Briton Rivères, Requiscat, 1889, hämtad 2014-05-25, tillgänglig på 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Briton_Rivi%C3%A8re_-_Requiescat_-

_Google_Art_Project.jpg   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.the-athenaeum.org/art/full.php?ID=20955
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Briton_Rivi%C3%A8re_-_Requiescat_-_Google_Art_Project.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Briton_Rivi%C3%A8re_-_Requiescat_-_Google_Art_Project.jpg
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8.5. Bilaga 5: Visuellt arbete 

Med utgångspunk i Grosz teckningar har följande avbildande teckningar skapats för att 

försöka fånga hur Grosz framställer sina karikatyrer. 

 

Studie 1 
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Studie 2: Avbildning 

             Min avbildning              Del ur Grosz verk To Oskar Panizza 

 

 

 

Slutproduktion 

Med influenser från Grosz konstnärskap har ett verk i samhällskritisk anda, applicerat för 

nutiden, skapats. 

 

Bläckgrund: 
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Slutgiltigt verk: 
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