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Tiden efter Anden Verdenskrig var præget af krisestemning 
og kulturkritik. I ruinerne efter krigens barbari voksede en 
gennemrationaliseret og affortryllet verden frem. De gamle 
myter var forstummede, og mennesket var efterladt i en mo-
derne virkeligheds ørken. Det var svært at se et grundlag, kul-
turen kunne bygge på.

I Danmark kom kulturkritikken blandt andet til udtryk i  
tidsskriftet Heretica, hvor digterne ønskede at gøre op med 
ratio nalisme, ideologier og politik. Man ventede på nye tider 
og ville bringe poesien i centrum. 

I ti artikler af danske og internationale forskere ser Den stum-
me myte tilbage på efterkrigstidens kulturkritik i dansk litte-
ratur, film og kunst. Med særligt fokus på dansk-tyske forbin-
delser undersøges de historiske forløbere, og kulturkritikkens 
status og relevans diskuteres. Fra Kierkegaard og Spengler 
over for eksempel Blixen, Bjørnvig og Sarvig til Dreyers film-
kunst og det kunstneriske nybrud hos Jorn dykker antologiens 
forfattere ned i forestillingen om den myteforladte moderni-
tet og ser på de erfaringer, der dannede grobund for kritikken.
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Forord

Den stumme myte. Nedslag i efterkrigstidens kulturkritik handler 
om en krisetid og udkommer midt i en krisetid. Bogen har sit ud-
gangspunkt i symposiet Kulturkritik in der dänischen Nachkriegszeit 
– Literatur – Film – Kunst, som jeg arrangerede ved Dansk-studiet 
 på Europa-Universität Flensburg 8.-9. december 2016. Ud over den 
nyskrevne artikel om Vilhelm Grønbech er der tale om foredrag 
fra dette arrangment, der er omarbejdet og udvidet til artikler. Lars 
 Christiansen har oversat bidragene af Hjördis Becker-Lindenthal, 
Barbara Beßlich, Sophie Wennerscheid og Klaus Müller-Wille fra 
tysk til dansk. Markus Floris Christensen, doktorand ved universi-
tetet i Flensborg, og forlagsredaktør ved Aarhus Universitetsforlag 
Henrik Jensen takkes for indsatsen med tekstredigeringen. Tak til 
Universität Zürich for at dække udgifterne i forbindelse med illu-
strationerne i Klaus Müller-Willes artikel om Asger Jorn. En særskilt 
tak til Den Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelse, Europa-Univer-
sität Flensburg, Landsdommer V. Gieses Legat og Politiken-Fonden 
for generøs økonomisk støtte til udgivelsen. 

Anders Ehlers Dam
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Ill. 1. Palle Nielsen: fra Syndflod, 1949. Xylografi, 10,5 x 5,4 cm. 

MSJ – Kunstmuseet i Tønder. © Palle Nielsen / VISDA.
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Indledning
anders ehlers dam 

Noget af det tidligste, kunstneren Palle Nielsen skabte, endnu førend 
han blev kendt, var en række ganske små xylografier med titlen Synd-
flod. I den grafiske series dunkle billedverden ses en moderne storby, 
hvor vandet stiger og er i gang med at oversvømme den. Et af bille-
derne viser et sted i byrummet, hvor nogle mennesker på grund af 
den høje vandstand har søgt tilflugt på toppen af nogle bygninger (ill. 
1). Dominerende i billedet er dog en stor gavlreklame, der udfylder 
hele enden af en høj etageejendom. Fra dette billede i billedet smiler 
et over sminket kvindeansigt, trods de katastrofale omstændigheder, 
ud til os. Over de intetsigende store øjne, omkranset af lange, sorte 
øjenvipper, og det forvrængede, statiske smil, hvor de bemalede læ-
ber blotter et par ensartede hvide tandrækker, står reklamesloganet 
Sunny skrevet med svungen skrift hen over panden af hende. Midt i 
den formørkede situation, hvor krisen, symboliseret ved det stigende 
vand, tager til, fortsætter den kommercielle populærkultur uden hen-
syn til den truende undergang. Men smilet er stivnet til en grimasse, 
som i et af den belgiske århundredskiftemaler James Ensors grote-
sker, og trods størrelsen og den lysende placering og det forjættende 
slogan brydes mørket ikke af håb om redning. Tværtimod forstærker 
det brede smil kun uhyggen i den moderne storbykrise, der i titlen 
forlenes med en mytisk eller religiøs forståelsesramme. En syndflod 
er ikke en naturlig krise, men noget af bibelsk omfang eller noget tra-
gisk, hvor skæbnen har at gøre med forblændelse og overmod, der 
hævner sig. ”Kulturindustrien” kaldte Theodor W. Adorno og Max 
Horkheimer i deres kulturkritiske klassiker Oplysningens dialektik, 
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10 ·  a n d e r s  e h l e r s  d a m 

der var udkommet fem år før Palle Nielsens værk, sådanne reklamer 
og underholdning, som de mente hjernevaskede og pacificerede folk, 
så de kun opfattede overfladen og ikke de faktiske forhold i samfun-
det og i tilværelsen.1

Palle Nielsen arbejdede senere sammen med de kulturkritiske 
digtere Ole Sarvig og Ivan Malinovski, og hans Syndflods-billeder 
springer da også ud af den krisestemning og tvivlrådighed, der gen-
nemsyrede store dele af litteraturen og kunsten i Danmark i årene 
efter afslutningen på Anden Verdenskrig. Var krigen udtryk for, at 
antimoderne kræfter havde forsøgt at nedkæmpe den moderne ver-
den? Eller var nazismen en perverteret politisk religion og netop et 
resultat af den moderne, gudløse verden, der havde afskåret forbin-
delsen til religion og tradition? På hvilket grundlag skulle kulturen 
nu og i fremtiden bygge? Hans Ulrich Gumbrecht taler i bogen After 
1945 om en særlig følelse af latens i europæisk kultur i efterkrigsti-
den,2 og dette, at noget, som man ikke ved, hvad er, ligger uafdækket 
og uafklaret et sted i kulturen, som en mulighed eller som en trussel, 
genkender man i dansk sammenhæng, hvor årene omkring 1950 hos 
mange beskrives som en ventetid. Den udbredte kulturkritik, man 
finder i perioden, hænger sammen med denne følelse af at leve i en 
overgangstid, hvor den aktuelle kultur ikke længere er funderet i det 
egentlige – hvad enten dette forstås som religion, metafysik, tradition 
eller noget fjerde – og hvor man ikke ved, hvad fremtiden vil bringe.

Denne bog handler om de forskellige former for kulturkritik, der 
prægede den danske efterkrigstids litteratur og kunst. Emnet er altså 
på samme tid fænomenet kulturkritik og en historisk periode, hvor 
kulturkritik vel mere end på noget andet tidspunkt i Danmark var en 
del af den toneangivende litteratur og åndslivet. I en række nedslag 
i litteratur, film og kunst undersøges det, hvordan en kulturkritisk 
diskurs kommer til udtryk på tværs af forskellige medier. Der er na-

1 Theodor W. Adorno og Max Horkheimer: Oplysningens dialektik. Filosofiske fragmenter [ty. 1944]. 2. 
udg. København 2004.

2 Hans Ulrich Gumbrecht: After 1945. Latency as Origin of the Present. Stanford 2013.
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i n d l e d n i n g  ·  11

turligvis adskillige andre forfattere og kunstnere, man kunne have 
behandlet i selvstændige artikler – Martin A. Hansen, Jens Kruuse, 
Arne Sørensen, Palle Nielsen og så videre – men ambitionen har ikke 
været i denne sammenhæng at levere en udtømmende afdækning af 
kulturkritik i efterkrigstiden, men derimod gennem de forskellige 
nedslag at diskutere kulturkritikbegrebet og demonstrere dets rele-
vans for forståelsen af efterkrigstiden. 

Kulturkritik finder man på tværs af de europæiske nationale kul-
turer, men særligt i Tyskland har man en stærk tradition for kultur-
kritiske strømninger. Den kulturkritik, der formuleres i Danmark 
i efterkrigstiden, er påvirket af blandt andet engelske (T.S. Eliot), 
spanske (José Ortega y Gasset) og franske (René Char) digtere og 
tænkere, men især den tyske tradition er betydningsfuld. Af den år-
sag understreges den tyske kulturkritiske strømning som kontekst, 
og derfor indledes bogen med et bidrag af Barbara Beßlich om tysk 
kulturkritik og de tekstformer, den kommer til udtryk i. Artiklen af 
Beßlich fungerer gennem sine eksempler tillige som en indføring i 
nogle af de tyske navne, der påvirkede især hereticanerne, blandt an-
det kulturkritisk digtning hos Rainer Maria Rilke, der var central for 
Thorkild Bjørnvig, og Stefan George, der var af afgørende betydning 
for Ole Wivel, og den kulturfilosofiske essayistik hos Oswald Speng-
ler, hvis cykliske kulturmorfologi i Untergang des Abendlandes (1918-
22) især var vigtig for Bjørnvig og Sarvig.

Beßlich rejser med sin undersøgelse spørgsmålet, om der inden 
for litteraturen findes særlige kulturkritiske undergenrer. Den mest 
udbredte tekstform i kulturkritikken er uden tvivl essayet, og i sit 
bidrag undersøger Anders Ehlers Dam i forlængelse af Beßlich es-
sayformen som en privilegeret litterær genre for kulturkritik med 
Thorkild Bjørnvig som eksempel. Med dens forsøg på at se nogle 
dybereliggende strukturer i kulturen – ikke blot diverse afgrænsede, 
politiske problemstillinger – kommer den billedrige kulturkritiske 
tænkning i dens essayistiske udformning ofte til at nærme sig kuns-
ten. 
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12 ·  a n d e r s  e h l e r s  d a m 

Også to af de vigtigste danske forudsætninger for efterkrigsti-
dens kulturkritik behandles i bogen. Således undersøger Hjördis 
Becker-Lindenthal Søren Kierkegaards kulturkritiske skrifter og 
deres betydning for et udvalg af hereticanere, og Lars Christiansen 
præsenterer Vilhelm Grønbech – denne hereticanernes Georg Bran-
des, som han er blevet kaldt – hvis kulturkritiske værk strækker sig 
helt frem til hans død i 1948.

Om intentionerne med Heretica skrev Bjørnvig sidenhen, at 
stoffet i tidsskriftet med nødvendighed skulle have ”en stilistisk for-
mulering, grænsende til det kunstneriske, hvad enten den skulle slå 
igennem i kritiske essays om tiden, om kultursituationen, eller om 
litteratur”.3 Den kulturkritiske litteratur, der undersøges i denne bog, 
er ikke debatindlæg i den løbende politiske og samfundsmæssige 
diskussion, men æstetisk ambitiøse udtryk for fornemmelsen af den 
aktuelle tids placering i en større historisk sammenhæng. Jan Rosiek 
inddrager både essayistik og kulturkritiske digte i sin artikel om Ole 
Sarvig, Nils Gunder Hansen og Marianne Stidsen læser kulturkritisk 
essayistik af henholdsvis Karen Blixen og Bjørn Poulsen, mens Peer 
E. Sørensen fokuserer på lyrik i sit bidrag om Ivan Malinovski.

Selvom man umiddelbart vil associere kulturkritik til litteratur, 
har det være ønsket gennem analyser også af film og kunst at vise, at 
kulturkritikken overskrider grænserne mellem medierne og også kan 
indlejres i andre æstetiske frembringelser. Sophie Wennerscheid ana-
lyserer således Carl Th. Dreyers filmatisering fra 1955 af Kaj Munks 
Ordet, og Klaus Müller-Wille undersøger de kulturkritiske aspekter 
ved den tidlige Asger Jorns litterære og kunstneriske produktion i 
efterkrigstiden. Han demonstrerer derigennem en, for nogle måske 
overraskende, forbindelseslinje fra efterkrigstidens kulturkritiske 
tænkning til den senere avantgardistiske situationisme.

Bogens hovedtitel, Den stumme myte, er hentet fra titlen på en 
værkserie af Asger Jorn. Hvad den danske kunstner mente med ud-

3 Thorkild Bjørnvig: ”Historien før historien”, i: Kritik, nr. 75/76, 1986, s. 23-37, her: 24.
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ved den tidlige Asger Jorns litterære og kunstneriske produktion i 
efterkrigstiden. Han demonstrerer derigennem en, for nogle måske 
overraskende, forbindelseslinje fra efterkrigstidens kulturkritiske 
tænkning til den senere avantgardistiske situationisme.

Bogens hovedtitel, Den stumme myte, er hentet fra titlen på en 
værkserie af Asger Jorn. Hvad den danske kunstner mente med ud-

3 Thorkild Bjørnvig: ”Historien før historien”, i: Kritik, nr. 75/76, 1986, s. 23-37, her: 24.

2.0_DenStummeMyte_Ombr..indd   12 16/11/2020   13.09

i n d l e d n i n g  ·  13

trykket, diskuteres i Müller-Willes bidrag. Som titel på denne bog 
henviser ”den stumme myte” først og fremmest til den udbredte for-
nemmelse i efterkrigstidens kulturkritik af, at det mytiske var for-
svundet i den moderne verden.4 Bjørn Poulsen skrev i Heretica: ”Vi 
kender Myternes store forladte Huse, men om deres Begyndelse ved 
vi intet.”5 Det handler her om fornemmelsen af, at kulturen har lidt 
et tab, som udgangspunkt for kulturkritikken. Man kan tilegne sig 
traditionen, herunder den kristne tradition, men selve det menings-
givende deri, den levende myte, er forstummet:

Poesien er bundet til Virkeligheden, og Virkeligheden er i Dag det isolerede Men-

neskes Virkelighed. Derfor er den moderne Poesi en Digtning indesluttet i indivi-

duelle Symboler, fuld af Længsel mod almene Symboler. Men Myten, i hvilken alle 

Symboler gaar op, er lukket Land for os.6 

Dette udgangspunkt, hvor det mytiske har lukket sig, og individet står 
tilbage i isolation og meningsløshed, kan føre i forskellige retninger. 
Således har eksempelvis Malinovskis nihilisme, hvor tomheden er to-
tal, og Dreyers filmatisering af Ordet, hvor miraklet pludselig bryder 
ind i en rationel og højst vanereligiøs moderne verden, de forstum-
mede myter som baggrund, selvom de forståelser af virkeligheden, 
der skildres hos Malinovski og Dreyer, er vidt forskellige.

*

4 Kasper Støvring undersøger i bogen Mytisk modernisme. Et tema i litteraturen omkring midten af det 
tyvende århundrede. København 2018, det mytiskes betydning for især dansk litteratur i midten af 
1900-tallet og kommer ind på flere af de forfatterskaber, der også behandles i denne bog.

5 Bjørn Poulsen: ”Litterær Teologi”, i: Heretica, 1. årg., nr. 4, s. 293-308, her: 307. De senere år har budt på 
flere udmærkede undersøgelser af Bjørn Poulsens forfatterskab: Jørgen Gammelgaard: Bjørn Poulsen. 
En kritisk idealist. Odense 2011; Nils Gunder Hansen: ”Fra Elfenbenstårnet til Ideernes krise. Bjørn 
Poulsens ’hereticanske’ kulturkritik før og efter 1950’erne”, i: Nils Gunder Hansen og Rasmus Mariager 
(red.): ”Der truer os i tiden.” Velfærds- og koldkrigstænkning i 1950’ernes danske kulturdebat. Odense 
2013, s. 167-186.

6 Bjørn Poulsen: ”Litterær Teologi”, s. 307.
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14 ·  a n d e r s  e h l e r s  d a m 

Kulturkritik er et af disse begreber, som det er vanskeligt at give en 
præcis definition af, og som ofte bruges i flæng. Der er gode grunde 
til, at et historisk fænomen som kulturkritik ikke lader sig definere 
helt præcist og afgrænset. Kulturkritik findes ikke i sig selv og er altid 
konkret udformet i tekster og andre medier og derved foranderlig. 
Det betyder dog ikke, at man ikke kan fremhæve en række karakteris-
tiske træk ved det, man i forskningen forstår ved kulturkritik.

I den kulturkritiske diskurs kritiseres tiden og dens kultur i et 
historisk perspektiv, idet et forfald menes at have fundet sted. Util-
fredshed og utilpassethed er således afgørende. Det er endvidere 
kulturen og tiden i deres helhed, der kritiseres, og ikke delaspekter 
af samfundets tilstand. Kulturkritik adskiller sig på den måde fra 
samfundsdebat eller politisk diskussion, hvor det er afgrænsede sider 
af samfundet, der fokuseres på med henblik på korrektion af fejl og 
problemer. Kulturkritikken er heller ikke social kritik, der mener, at 
problemerne kan løses ved eksempelvis at udrydde ulighed og dis-
krimination. Genstanden for kulturkritikken er derimod noget mere 
uhåndgribeligt: tabet af ånd, sjæl, poesi, det mytiske, det religiøse, 
fællesskabet, kunsten eller hvad der nu fokuseres på, og den krise, 
det fører til. Af samme årsag har en tilbagevendende indvending mod 
kulturkritik da også netop været, at den var abstrakt og ikke oriente-
ret mod problemløsning. 

Ganske vist opfattes nutiden i kulturkritikken normativt (ikke 
objektivt) som et fald fra en bedre fortid, men hvor såkaldt kultur-
pessimisme entydigt ser et fald fra den bedre tilstand til nu og en ud-
vejsløs fremtid foran sig, er kulturkritikken normalt i en eller anden 
udstrækning mere forhåbningsfuld i forhold til fremtiden. Nutiden 
opleves som en nedgangperiode, der måske kan overstås, så en ny 
og bedre tilstand kan indfinde sig. Fokus er på kritikken af nutiden, 
og ofte står fremtiden blot som en tåget forhåbning om fornyelse. 
Nutiden opleves således som en overgangsperiode, hvor alt håb ikke 
er ude. I forbindelse med hereticanerne taler man ud fra denne tan-
kegang om ”kulturkrisen” og en afventende adventsholdning. Samme 
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tema var i øvrigt på programmet, da der i 1958 i München i anledning 
af byens 800-års fødselsdag afholdtes en ”international kulturkriti-
kerkongres”. Blandt de inviterede talere var filosofferne Max Hork-
heimer, Herbert Marcuse og Hannah Arendt, og temaet for kongres-
sen var netop ”Untergang oder Übergang”.7 Hvad der skulle have væ-
ret en serie af kongresser, forblev dog ved denne første.

Kulturkritik handler altså om et fravær af det egentlige i kulturen. 
Kulturen diagnosticeres som en forfaldshistorie, hvor symptomerne 
på forfaldet kritiseres og udpeges – om kodeordene så er fremmed-
gørelse, nivellering, rationalisering, massegørelse, bureaukratisering, 
affortryllelse, videnskabeliggørelse, teknificering, markedsgørelse, 
fragmentering, specialisering, atomisering eller tab af tro, det hellige 
eller det mytiske – men altså med ønsket om fornyelse eller regene-
ration.

Standardværket om kulturkritik er Georg Bollenbecks Eine Ge-
schichte der Kulturkritik. Von Rousseau bis Günther Anders.8 Bol-
lenbeck knytter, som de fleste andre i forskningen, kulturkritikkens 
udspring til oplysningstiden og peger på Jean-Jacques Rousseau og 
Friedrich Schiller som kulturkritikkens første hovednavne. Med op-
lysningstiden bliver den kritiske ånd kultiveret, og ikke blot kritik 

7 Jf. Burghard Freudenfeld (red.): Untergang oder Übergang. 1. Internationaler Kulturkritikerkongreß in 
München. 1958. München/Gräfelfing 1959.

8 Georg Bollenbeck: Eine Geschichte der Kulturkritik. Von Rousseau bis Günther Anders. München 2007. 
I det hele taget er den forskning, der foreligger om kulturkrtik, mestendels tysksproget. At kulturkritik 
både findes til højre og til venstre i det politiske spektrum er pointen i: Gilbert Merlio og Gérard Raulet 
(red.): Linke und rechte Kulturkritik. Interdiskursivität als Krisenbewußtsein. Frankfurt a. M. 2005. 
Zeitschrift für Kulturphilosophie, nr. 2, 2007, er et temanummer om kulturkritik. En opdateret tænk-
ning over kulturkritikkens historie og relevans i dag findes i: Ralf Konersmann: Kulturkritik. Frankfurt 
a. M. 2008. Historisk anlagt er: Theo Jung: Zeichen des Verfalls. Semantische Studien zur Entstehung 
der Kulturkritik im 18. und frühen 19. Jahrhundert. Göttingen 2012. To af bidragsyderne til nærværende 
bog hører også til blandt de centrale forskere i kulturkritik. Det gælder dels Hjördis Becker-Lindenthal, 
der undersøger Søren Kierkegaards kulturkritik i: Die Wiederholung der Philosophie. Kierkegaards Kul-
turkritik und ihre Folgen. Berlin/Boston 2015, dels Barbara Beßlich, der senest har været medudgiver 
af: Kulturkritik zwischen Deutschland und Frankreich (1890-1933). Frankfurt a. M. 2016 (sm. m. Olivier 
Agard), og Kulturkritik der Wiener Moderne (1890-1938). Heidelberg 2019 (sm. m. Cristina Fossaluzza). 
Nævnes skal også en nyere antologi, der trækker kulturkritikdiskussionen op til nutiden: Sebastian 
Baden, Christian Bauer og Daniel Hornuff (red.): Formen der Kulturkritik. Paderborn 2018. I dansk 
sammenhæng redigerede Mikkel Bolt og Devika Sharma i 2016 et omfangsrigt temanummer af K&K 
(nr. 122) med titlen Kulturkritik nu, der dog er helt rettet mod (visse sider af ) nutiden.   
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