
At-7 –objektivitetens 
sammenbrud

What is ”real”? �
How do you define ”real”?�


(The Matrix,1999 )



 
 
 
 
 
 
 
 

         



Platon og sofisterne �
- diskussionen om virkeligheden har rødder i antikken 

(’ontologi’=læren om det værende)

!   Platon (filosof – ca. 427-347 f.v.t.): ”I tankeverdenen kan det 
godes form først ses til sidst, og kun med besvær.” (Staten)

!    – Platons begreb om ’det godes ide’ bliver senere indenfor 
den kristne verdensforståelse til begrebet ’Gud’ som det 
højeste gode. 

!     Protagoras (sofist – ca. 490-430 f.v.t.): ”Mennesket er 
målestokken for alle ting, både for de værende tings væren, 
og for de ikke-værende tings væren.” (Homo-mensúra-
sætningen: ”Mennesket (er) målestok”)



Historisk baggrund - ca. 
år 1900

!   De ufattelige og meningsløse grusomheder begået i skyttegravsslagene truer 
forestillingerne om eviggyldige menneskelige og religiøse idealer. 

!   Med den russiske revolution i 1917 er det vestlige kapitalistiske system ikke 
længere en politisk naturlov for nationer.

!   Italiensk fascisme under  Benito Mussolini. I kunsten afspejler det sig i 
futurismen, hvis bannerfører er Filippo Marinetti (teknik- og 
fremtidsbegejstring).

!   Albert Einstein og det relative verdensbillede (General Theory of Relativity, 1916).

! Simund Freud og underbevidstheden (Die Traumdeutung, 1900). Freud beskriver 
en driftstyret ikke rationel verden.

!   Massemedier�
Med omnibuspressen bliver avisen til et egentligt massemedie med centrum i de 
hastigt voksende storbyers flimrende liv. Verdens urolige nyhedsliv trænger ind i 
den trygge intimsfære både gennem aviser og radio. Verden er i kaos.  



Religionskritik �
- Nietzsche(1844-1900) 

”Engang var det at forbryde sig mod Gud den 
største forbrydelse, men Gud døde […] At 
forbryde sig imod jorden er i dag det 
frygteligste og at agte det uudgrundeliges 
indre højere end jordens mening!” 

(Således talte Zarathustra, 1885)





 
 

�
�
�

Nietzsche (fortsat)�
�
�
”Domme, værdidomme over livet, for eller imod, kan til 

syvende og sidst aldrig være sande […]” �
Afgudernes ragnarok – eller hvordan man filosoferer med hammeren (1888)�


”Når vi taler om værdier, taler vi under livets 
inspiration, under livets optik: livet selv tvinger os til at 
sætte værdier, livet selv sætter værdier gennem os, når 
vi sætter værdier”�
Afgudernes ragnarok – eller hvordan man filosoferer med hammeren (1888)�



“Tre er åndens forvandinger: hvorledes ånden bliver til 
kamel, og kamelen til  løve, og til sidst til barn [...]” �
af Således talte Zarathustra (1885) ”Om de tre forvandlinger”



Religionskritik og ”intern” 
bibelkritik

Religionskritikken ud over Nietzsche :

•  Feuerbach (1804-1872) – Gud er en menneskeskabt illusion 
en projektion, ønsketænkning.

•  Karl Marx (1818-1883) – religion er opium for folket

•  Sigmund Freud (1856 – 1939) – religion og Gud er et 
fantasiprodukt, en neurose, en ”erstatnings-far” 

”Intern” bibelkritik – kirkens egne rækker:

•  1800 tallet, forsøg på at læse Biblen som historisk kilde, at 
verificere den.

•  ca. 1900: Tidehvervsbevægelsen. Vi kan intet objektivt sige 
om Gud. Sandheden kan man ikke lære, den kan kun det 
enkelte menneske selv være 



Pil Dahlerup siger om 
kunstnernes reaktion på 
Guds død (1991): 
 
”Da Gud var død, gav kunstnerne sig til at arbejde i to vidt 
forskellige retninger. Den ene retning kastede sig over 
virkeligheden, der nu på godt og ondt for dem repræsen-
terede det eneste eksistensniveau. Litterært blev det til 
realismen med underafdelingerne naturalisme og impres-
sionisme […]
  
Den anden retning drog en anden konsekvens. For dem 
mistede ikke bare transcendensen, men også immanensen 
eksistentiel gyldighed. Det er modernisterne.”
                                                                               

                                                                             (Kritik(1991) 94, side 102) 



Realistisk maleri af H.A. Brendekilde ”Udslidt” 1889



Ekspressionistisk maleri af Edward Munch ”Skriget” (1993)  



                                                   

 

Ekspressionistisk maleri 
af Emil Nolde ”Korsfæstelse” 
1912



Avantgarden omkring 1900
Avantgarde betyder ’spydspids’ eller ’frontløber’. Begrebet anvendes 
både historisk og som en stilbetegnelse. Den historiske avantgarde i 
starten af 1900-tallet kendestegnes af en række ismer, hvor den 
subjektive opfattelse af verden som både smerteful og frisættende 
gennemsyrer både indhold og form:

Dadaisme – fransk kunstner Marcel Duchamp (1887-1968) og 
forfatteren Hugo Ball. Tilfældighed, det kaotiske, og ikke–sproglige opgør 
med den klassiske kunst sammenhængende udsagn om verden.

Surrealisme – Salvador Dali (1904-1989), det surreelle, overskridelsen 
af det realistise til en drømmeagtig verden, hvor en symbolsk, 
psykologisk logik hersker. Inspiration fra Freud.

Futurisme – Løber parallelt med ekspressionismen. Filippo Marinetti 
(1876-1944) beskrev i ”Det futuriske Manifest” en ny dagsorden for 
kunsten. Hyldest til den nye teknologi, håner blødsøden dvælen ved 
fortiden. Forherliger krigen og dens muligheder for nyskabelse. Emil 
Bönnelycke er en central dansk futuristisk forfatter.

Ekspressionisme …



Ekspressionisme 

Form �
Nyt formsprog med vægten på kontraster, farver, skæve 
vinkler.�
Verseform opløses til fordel for urimede, varierede strofter, 
kontraster, nysammensatte ord og syntaksbrud. 

Indhold �
Nietzsches opgør med kristendommen og Freuds teorier om 
menneskets driftsstyrede underbevidsthed sætter motiverne 
for de digte og noveller, der præger tiden. Forfatterne Tom 
Kristensen og Rudolph Broby-Johansen er hovedskikkelser på 
dansk grund. 



Ekspressionismens tre former
1. Æstetisk ekspressionisme 

Den æstetiske ekspressionisme er kendetegnet 
ved, at den ikke tager moralsk/etisk stilling. �
 �
Dyrkelsen af fart, farver, krig og teknik ligger i 
forlængelse af futurismen og Nietzsches livssyn, 
der forkynder, at "den dansende stjerne fødes i 
kaos”.



På hvilken måde mener I, at Tom Kristensen er 
æstetisk ekspressionist i følgende citat? 



Er en fribytter ikke en skaber,�
der kæntrer med sjæleblank ro�
for atter at skabe sig syner �
med lysere, farverig tro

for atter med voldsomme hænder�
af skabende evne krummet�
at slynge sin indre verden�
med dens flammehjul ud i rummet?


Tom Kristensen ”Fribytter”, Fribytterdrømme (1920)



2. Etisk ekspressionisme

Den etiske ekspressionisme stiller sig fra 
begyndelsen af 20´erne stærkt kritisk over for den 
æstetiske ekspressionistiske uansvarlighed. 

Den etiske ekspressionisme bruger den æstetiske 
ekspressionismes stærke virkemidler, men søger 
samtidig at tage kritisk stilling og holdningspåvirke 
sit publikum ved at sætte det skildrede ind i en 
social sammenhæng.

På hvilken måde er Broby-Johansens digt udtryk 
for etisk ekspressionisme?



SKAMSLIDT DIVAN 
 
PÅ RYGGEN TØS 
MED CHEMIS-VALK OVER MAVE 
SPREDBEN 
BORER STRIKKEPIND 
I KULHÅRSUDFRYNSET VULVA 
GURGLENDE 

 
LIG KØNS-KRYBER 

 

 

(Robert Broby-Johnasen, Blod, 1922) 

 



3. Eksistentiel ekspressionisme

Når mennesket ikke længere har en sikker 
virkelighed at forholde sig til, eller når alt bliver 
subjektivt, så efterlades mennesket med et 
eksistentielt tomrum. Angsten for dette giver 
anledning til en form for en eksistentiel digtning, 
der sætter fokus på det menneskelige tomrum.



På hvilken måde kan man sige, at Pär Lagerkvists 
digt er udtryk for eksistentiel ekspressionisme?





Ångest, Ångest Ar min arvedel,�
min strupes sår,�
mitt hjärtas skri i världen.


(Per Lägerkvist, ”Ångest, Ångest ar min arvedel”, Ångest, 1916)



Tom Kristensen ”Landet Atlantis”, 
Fribytterdrømme (1920)

[…]

Skøn som en sønderskudt banegård er �
vor ungdom, vor kraft, vore vilde idéer, �
skøn som revolverens isgrønne stjerne, �
der fødes i nuet med smældende véer �
på ruden i revolutionens �
skingrende glasklangs-caféer 

[…]

Sådan er længselens land, Atlantis, �
hvor alle harmoniske fordomme svigter. �
Farverne sprænges, og formerne sprænges, �
og skønheden skabes af grelle konflikter. �
I kaos jeg løfter min bøsse �
mod skønhedens stjerne og sigter. 




