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Forord

Peter Brandes er en af de mest betydningsfulde nulevende danske billedkunst-
nere. Ikke alene er hans oeuvre gigantisk og spænder over mere end halvtreds år, 
værkerne er desuden i høj grad synlige. Peter Brandes er repræsenteret i de vig-
tigste danske museers samlinger og tillige i toneangivende udenlandske museers, 
heriblandt Louvres. Hans monumentale skulpturer og krukker er placeret rundt 
omkring i landet, og han har udsmykket talrige kirker i Danmark, Norge og USA. 
Hans mægtige krukke Isaac står på holocaustmuseet Yad Vashem i Jerusalem.

Teknisk har Brandes brugt de forskelligste kunstneriske medier: maleri, skulptur, 
tegning, grafik, keramik, fotografi og ikke mindst glasmosaik. Han har til tider 
fornyet teknikker, for eksempel glasmosaikkens og fotografiets; til andre tider har 
han udvidet grænserne for en teknik, lad os bare tænke på hans monumentale 
krukker.

Indholdsmæssigt har Brandes været i uafbrudt samtale med de forskelligste 
kulturelle udtryk: med den egyptiske religion og den jødiske tradition, med den 
neolitiske Vinčakultur fra Balkanområdet og med Deloskulturen i Grækenland, 
med Homer og Apollonkultus, med evangelierne og den middelalderlige kristne 
kunst, med den nordiske mytologi, med den tyske idealisme og den danske guldal-
der, med forfattere som Franz Kafka, James Joyce og Paul Celan. Indholdsmæssigt 
er Peter Brandes en uforlignelig kulturvandrer. Til dette føjes en familiehistorie, 
som på forunderlig vis indflettes i Danmarks og Europas historie i den første 
halvdel af det 20. århundrede, og som har været en af de vigtigste refleksions- og 
inspirationskilder for hans værker.

Over for sådan en rigdom og mangfoldighed ville det have været mest ligetil 
at gå kronologisk til værks og beskrive Peter Brandes’ udvikling fra hans ungdom 
til i dag. Den vej er jeg imidlertid ikke gået.

I stedet har jeg valgt at forfølge nogle temaer, der går på tværs af år, forskel-
lige teknikker og de kulturer, Peter Brandes kommer i dialog med. Jeg har draget 
nogle linjer i hans værker, som tegner det, jeg kalder kunstens meridian. Begrebet 
meridian har jeg lånt fra digteren Paul Celan, som er den forfatter, Peter Brandes 
allermest har følt sig knyttet til. Hos Celan er meridianen poesiens usynlige linje, 
der forbinder de steder, hvor en poetisk samtale foregår. Samtalen med den anden 
sker på et konkret sted; imidlertid er den linje, der forbinder stederne, ifølge Ce-
lan et ikke-sted, en u-topi, poesiens utopi. Linjen, der forbinder stederne i Peter 
Brandes’ kulturvandring, er tilsvarende en meridian, en linje, der forekommer at 
være både umulig og uudslettelig: kunstens meridian.

Arbejdet med bogen har givet mig mulighed for at klargøre æstetiske og filo-
sofiske tanker, jeg har udviklet i løbet af det sidste årti. Deraf bogens dialogiske 
karakter og dens betydning for mig.
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Bogen er resultatet af et årtis beskæftigelse med Peter Brandes’ oeuvre. Tidli-
gere artikler, jeg har skrevet om hans værker, har dannet grundlag for nogle af 
bogens kapitler.1

Bogen har krævet et nødvendigt kildeforskningsarbejde om Peter Brandes’ 
farfars deportation til udryddelseslejeren Sobibór i 1943. I den henseende takker 
jeg Serge Klarsfeld for hans generøse hjælp.

Endvidere takker jeg Peter Brandes for de mange samtaler og for at have stillet 
dokumenter og breve til rådighed, Carsten Pallesen for sin indfølende læsning af 
manuskriptet, David D. Possen og Merle Denker Possen for at have engageret sig 
med kort varsel i bogens engelske udgave og Galerie Moderne Silkeborg for bib-
liografisk hjælp. Til sidst en stor tak til Lise Winther-Jensen for sproglig revision 
og for oversættelse af mange citater fra mange sprog.

1 Sedimentering. Peter Brandes’ Transformation, i Peter Brandes. Transformation 2. En serie raderin-
ger, Kastrup: Kastrupgårdsamlingen / Ribe: Ribe Kunstmuseum, 2011, s.5-24; Kunst, arkitektur og 
tro, i Lysets handlinger. Vejleå Kirke Ishøj, Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, 2013, s.223-233; At se 
Abraham, Skive: Forlaget Wunderbuch, 2014; Es ist der Wurf des Säemanns, i Niels Jørgen Cappelørn, 
Johannes Riis og Ettore Rocca (red.), Kulturvandrer. Festskrift til Peter Brandes i anledning af halv-
fjerdsårsdagen, København: Gyldendal, 2014, s.173-183; Prægnans, anerkendelse og nærvær. Svein 
Aage Christoffersens møde med Peter Brandes, i Stine Holte, Roger Jensen, Marius Timmann Mjaaland 
(red.), Skapelsesnåde. Festskrift til Svein Aage Christoffersen, Oslo: Novus forlag, 2017, s.23-33; Peter 
Brandes’ meridian, i Peter Brandes. Den genfundne tid. Kulturvandringer. Skaberkraft, Kerteminde: 
Johannes Larsen Museet / Lemvig: Museet for Religiøs Kunst, 2019, s.305-321.
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Kapitel 1

Steder og t ider

1. Kulturvandring

I den nutidige kunst er der næppe andre kunstnere, hos hvem en ny fortolkning af 
den klassiske kulturvandring er så central som hos Peter Brandes.1 Der er måske 
kun ét andet eksempel på en lignende kulturvandring, og det er Anselm Kiefers 
værk.2

Begrebet kulturvandring går langt tilbage i den vestlige kultur. Det betyder den 
måde, hvorpå kunstarter, videnskaber og ideer vandrer fra folk til folk, fra kultur 
til kultur. Det optræder for første gang i Herodots Historier (5. årh. f. Kr.), hvor 
han påstår, at Dionysoskulten kom til Grækenland fra Egypten.3 Også Platon 
viser i flere tilfælde græske myters egyptiske oprindelse. Senere lå det Cicero (1. 
årh. f. Kr.) på sinde at påvise filosofiens og litteraturens videreførelse (translatio 
artium) fra grækerne til romerne.4 I middelalderen blev kristendommen og de 
europæiske lande på den anden side af Alperne tilføjet som ny etape på denne 
kulturelle vandring.

Den tyske idealisme genoptog begrebet. Således blev kulturvandringen hos 
Georg W.F. Hegel en lineær og progressiv udvikling fra Østerland til Vesterland, 
fra Asien til Grækenland, videre til den romerske verden og til sidst til det kristne 
Mellemeuropa.5 Friedrich Hölderlin fulgte denne forståelse, der kommer til udtryk 
for eksempel i hymnerne Am Quell der Donau (Ved Donaus kilde) og Germanien. 
Dog har denne åndelige udvikling fra Østen til Grækenland og til landene nord 
for Alperne hos ham en mere hæmmet og brudt karakter. I sine historiefilosofiske 
hymner Friedensfeier (Fredsfest), Der Einzige (Den eneste) og Patmos knytter 
Hölderlin Herakles og Dionysos til Kristus, altså den græske til den jødisk-kristne 
tradition. De er alle tre halvguder og brødre, dog bevarer Kristus en vis forrang: 
“Men ved Én hænger / kærligheden”, læser vi i den første version af Der Einzige 

1 Jeg brugte for første gang begrebet Kulturwanderung i forbindelse med Peter Brandes’ oeuvre i min Kulturwanderung i forbindelse med Peter Brandes’ oeuvre i min Kulturwanderung
laudatio, da Peter Brandes fik overrakt Friedrich Hölderlin Preis i Tübingen den 6. november 2013. 
Senere blev Kulturvandrer titlen på festskriftet til Brandes (Kulturvandrer: Festskrift til Peter Brandes 
i anledning af halvfjerdsårsdagen, red. af Niels Jørgen Cappelørn, Johannes Riis og Ettore Rocca, 
København: Gyldendal, 2014). Til sidst blev begrebet brugt som undertitel på udstillingen på Johannes 
Larsen Museet i 2019: Peter Brandes. Den genfundne tid. Kulturvandringer.

2 Om Anselm Kiefers (1945-) værk se for eksempel Dominique Baqué, Anselm Kiefer. A Monograph, 
London: Thames & Hudson, 2016.

3 Herodot, Historier, II, 49.
4 Jf. Franz Josef Worstbrock, Translatio artium. Über die Herkunft und Entwicklung einer kulturhistori-

schen Theorie, “Archiv für Kulturgeschichte”, 47/1, 1965, s.1-22.
5 Jf. for eksempel Georg W.F. Hegel, Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte, i Hegel, Werke, bd. 

12, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1986, s.134.
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(1802).6 På den ene side er alle disse tre figurer Guds sønner, på den anden side 
er det i Kristus, at kærligheden fuldendes. Kristi forrang er kærlighedens forrang.

For Peter Brandes er kulturvandringen først og fremmest en kendsgerning, som 
er indskrevet i hans familiehistorie. Men familiehistorien er blot en anledning til 
den bevidste vandring mellem kulturerne, han foretager med sin kunst. Han forstår 
sit kunstneriske virke som kulturvandring. Brandes er i uafbrudt samtale med sin 
historie og derfra i uafbrudt samtale med de forskelligste kulturer. Aktørerne i den 
klassiske kulturvandring er alle til stede i Brandes’ næsten encyklopædiske længsel 
efter både kendte og mindre kendte emner. Han har ført sin kunstneriske samtale 
med myten om Inanna, sumerernes store gudinde, med de egyptiske tekster om 
Aton, solens gud fra farao Achnatons tid, med Toraen og den jødiske tradition, med 
Deloskulturen i Grækenland, med Homers Iliade, Odyssé og hymner, med Ovid 
og Vergil i den romerske kultur, med evangelierne, med den nordiske mytologi og 
oldtidssagaerne, med den middelalderlige kristne kunst, med den tyske idealisme 
i form af Friedrich Hölderlin, med H.C. Andersen og Søren Kierkegaard fra den 
danske guldalder. “Men det er middelhavskulturen, samspillet mellem det jødiske, 
det kristne, det græske og kulturens frembringelser i området, der har været min 
fremmeste kunstneriske drivkraft”, har Peter Brandes for nyligt sagt.7

Dog bliver selve begrebet kulturvandring hos Brandes grundigt forvandlet. Det 
er ikke længere en fremadrettet og progressiv udvikling, hvor åndens fakkel vide-
reføres fra sted til sted. Den fortælling blev umulig i det blodige 20. århundrede, 
og den ville virke naiv i det rådvilde og utrygge 21. århundrede. Imidlertid handler 
det heller ikke om at læse historien baglæns som en regressiv udvikling og søge 
tilflugt i en tabt oprindelighed, som det for eksempel sker hos filosoffen Martin 
Heidegger i det 20. århundrede. Endelig handler det heller ikke om postmoderne 
pasticher, hvor man jonglerer med myter og tekster for at vise sin dannelse og 
imponere tilskueren, som vi har set mange eksempler på i slutningen af det 20. 
århundrede.

Hos Peter Brandes bliver den klassiske kulturvandring forvandlet i lyset af en 
familiemæssig erfaring om at være på flugt samt i lyset af de store katastrofer i 
det 20. århundrede i den vestlige verden fra Shoah til Srebrenica. Samtidig bevarer 
han et element fra den klassiske kulturvandring: at der er en rød tråd, der giver 
vandringen en retning. Denne røde tråd kan groft sagt kaldes samtalen mellem 
kunst og religioner eller anderledes sagt, hvordan kunstens former kan komme i 
dialog med det religiøse. Det kommer jeg tilbage til.

6 “Es hänget aber an Einem / Die Liebe”: Friedrich Hölderlin, Der Einzige. Erste Fassung, vers 83-84, i 
Hölderlin, Sämtliche Gedichte, hg. von Jochen Schmidt, Frankfurt am Main: Deutscher Klassiker Verlag, 
2005, s.346; dansk overs. Friedrich Hölderlin, Brød og vin, overs. af Thorkild Bjørnvig, København: 
Gyldendal, 1992, s.141.

7 Peter Brandes og Erland Porsmose, Kunsten og myternes magt, i Peter Brandes, Den genfundne tid. 
Kulturvandringer. Skaberkraft, Kerteminde: Johannes Larsen Museet / Lemvig: Museet for religiøs 
kunst, 2019, s.26.
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2. Knudepunkter

Peter Brandes blev født den 5. marts 1944 i Assens som statsløs, søn af en statsløs 
far og en dansk mor. I forhold til hans værk er hans biografi mindre vigtig end 
hans familiehistorie, der på forunderlig vis indflettes i en større historie: Danmarks 
og Europas historie i den første halvdel af det 20. århundrede. Den historie har 
været en af hans vigtigste refleksions- og inspirationskilder. Jeg vil ikke fortælle 
denne historie kronologisk, men påpege, hvordan bestemte begivenheder har været 
knudepunkter for hans virke som billedkunstner.

En begivenhed sker et sted på et tidspunkt. Det, der vil tegne sig, er både en 
linje, der forbinder knudepunkter i rum og tid, og en linje, der forbinder nogle 
motiver i Peter Brandes’ værker. Det er værkerne, der vil føre os fra sted til sted 
og fra tidspunkt til tidspunkt, og som vil markere bestemte historiske begivenhe-
der. Motivernes linje vil blive udgangspunktet for at forstå, hvordan den klassiske 
kulturvandring bliver forvandlet hos Brandes.

Linjen begynder med nogle af Brandes’ nyeste værker og med knudepunktet 
Leipzig, 1933. Derfra vil vi bevæge os til andre steder både øst- og vestpå, og til 
andre datoer, både tilbage og frem i tiden.

3. Leipzig 1933: Brandes Tonhalle

En aften, solen, og ikke kun den, var gået ned, den aften gik, trådte ud af sit lille hus 
og gik, jøden, jøden og søn af en jøde, og med ham gik hans navn, det uudsigelige, 
gik og kom, kom luntende herfra, lod sig høre, kom med stok, kom over sten, hører 
du mig, du hører mig, det er mig, jeg, jeg og ham, ham du hører, tror at høre, jeg og 
den anden – han gik altså, det kunne høres, gik en aften, da noget var gået ned, gik 
under skydækket, gik i skyggen, sin egen og den fremmedes – for jøden, ved du, hvad 
har jøden dog, som også virkelig tilhører ham, som ikke blev lånt, udlånt og ikke til-
bageleveret –, den aften gik han altså og kom, kom derfra på vejen, den smukke, den 
uforlignelige, gik, som Lenz, gennem bjergene, han som man havde ladet bo nedenfor, 
hvor han hører til, i det lavtliggende, han, jøden, kom og kom.8

Jeg kom til at tænke på begyndelsen af den tysktalende digter Paul Celans 
(1920-1970) korte fortælling Gespräch im Gebirg (Samtale i bjergene), da jeg så 
de tegninger og raderinger, der hedder Brandes Tonhalle Leipzig 1933, og hvor 
Peter Brandes portrætterer sin far, Isidor. Peter Brandes frembragte de serier, efter 
at han i foråret 2018 for første gang havde besøgt Leipzig.

Næsten 100 år inden, i 1920, blev Brandes’ fars familie nødt til at flytte fra 
Zürich til Leipzig. Hele familien var statsløs. Isidor, der senere tog navnene Thomas 

8 Paul Celan, Gespräch im Gebirg, i Celan, Der Meridian und andere Prosa, Frankfurt am Main: 
Suhrkamp, 1988, s.23, dansk overs. af Lise Winther-Jensen.
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Brandes Tonhalle Leipzig 1933
2018. Raderinger, 43 x 28 cm 
Farvekridt og bly, 42 x 31 cm 
Akvarel og bly, 25 x 14 cm
Galerie Moderne Silkeborg




