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HUMANISME –  Humanismen på universi-

teterne har tilbedt et kunstsyn, der lag-

de vægt på det syge og uformelige – en 

følge af, at man har kappet forbindelsen 

mellem kunst og religion.  

 

Af Johan Christian Nord 

 
For nylig befandt jeg mig i en sammen-
hæng, der for mig havde et vist uvirkeligt 
præg over sig. Det drejede sig om et hu-
manvidenskabeligt, nærmere bestemt 
æstetikfagligt, ph.d.-kursus – altså et sted, 
hvor universitetet, eller anstaltens, håbe-
fulde ’intellektuelle’ spirer fylkes for at 
lade sig indvie i de nyeste teoretiske 
krumspring i humanvidenskabens have. 
Som det allerede vil være læseren klart, 
var min deltagelse i bemeldte kursus ikke 
helt så lystpræget som de andre deltage-
res. Jeg kunne skrive mangt og meget om, 
hvorfor og hvordan den desværre meget 
udbredte ’humanvidenskabelige’ faglig-
hed, der især trives inden for de æstetiske 
fag, er mig imod, men vil her holde mig 
til en meget kort skitse, før jeg går videre 
til dét, det egentlig skal dreje sig om i det 
følgende.  

IDEOLOGIEN BAG 
I al korthed består min modstand mod 
dette fagfelt i, at den megen snak ofte vi-
ser sig at være aldeles banal. Hertil kom-
mer det i endog højere grad problemati-
ske forhold, at disse i egen optik viden-
skabeligt arbejdende æggehoveder, når 
alt kommer til alt i virkeligheden mest af 
alt beskæftiger sig med ideologiprodukti-
on samt sofistisk understøttelse af allere-
de vedtagne venstresnoede og kulturra-
dikale konventioner, der søges under-

bygget ved hjælp af en snurrig skolastik. 
Man ser de andres konstruktioner og 
dyrker forestillingen om ved egen skarp-
sindighed at kunne sønderdele disse, 
men stiller – i stedet for blot at betragte 
slaggerne – straks sin egen ideologisk 
humanistiske konstruktion, eller konven-
tion, i stedet. I krystalliseret form tager 
dette ideologiske skema sig ud som føl-
ger:   

A: Konventioner og bindinger ødelægger 
menneskelivet og er således af det onde. 
B: Vi bør medvirke til at knuse dem og 
derved åbne op for en grænsesprængen-
de væren hinsides konventionen. C: Den-
ne (fremtidige) tilstand er bedre og mere 
spændende end den i præmis A beskrevne 
tilstand, i hvilken konventionen hersker. 

Enhver burde kunne se, at kæden er 
sprunget noget så eftertrykkeligt af; at 
der her er tale om et ideologisk skema, 
hvor der ikke gives nogen fornuftig godt-
gørelse af sidstnævnte præmis som me-
ningsfuld. Den enes tilstand A er den an-
dens tilstand C, om man vil.  

Nuvel, på et senere tidspunkt kommer 
der nok mere tekst fra min hånd angåen-
de disse spørgsmål, men nu afbryder jeg 
denne mere overordnede ideologikritiske 
beskæftigelse med den humanistiske 
pseudovidenskabelighed, for i stedet at 
vende mig mod en mere konkret beskæf-
tigelse med en for de her drøftede 
spørgsmål relevant tekst, jeg stødte på i 
forbindelse med kurset.  

”SMITSOMME SINDSLIDELSER” 
Teksten bærer titlen ”De nyeste Kunst-
retninger og smitsomme Sindslidelser” 
og er både særdeles læseværdig og ind-



sigtsfuld. Før jeg vender mig mod selve 
skriftet, må jeg lige oplyse om den situa-
tion, hvori dets eksistens blev mig be-
kendt.  

Som del af ph.d.-kurset var de enkelte 
deltagere ansvarlige for at forberede og 
levere et oplæg om deres arbejde. Her var 
der naturligvis meget sludder, men mær-
keligt nok også enkelte sager, der for mig 
faktisk pådrog sig anden og større inte-
resse end dén at virke som ideologiske 
sygdomstegn, altså empiri, til mine ideo-
logikritiske studier. Således introducere-
de en kunsthistoriker i forbindelse med 
sit oplæg de tilstedeværende til det her 
omtalte skrift, hvis forfatter er bakteriolo-
gen Carl Julius Salomonsen. Denne Salo-
monsen har – blev vi oplyst om – længe 
haft karakter af proto-rindalistisk prügel-
knabe inden for kunsthistorikerkredse, 
men damen havde nu besluttet sig for 
faktisk at kikke lidt nærmere på værket, 
hvilket hun så gjorde.  

Da jeg efter oplægget oplyste hende om, 
hvor interessant jeg fandt dette skrift, og 
at jeg endda kunne tænke mig at skrive 
lidt om det, svarede hun mig med et lidt 
ængsteligt blik, at det var ”ok” så længe 
jeg huskede at nævne, hvor jeg ”havde 
det fra”. Skamfølelsen kom dog hurtigt 
op i hende, og hun bemærkede, at hun 
ikke havde lyst til at være den slags aka-
demiker, der holdt sine emner for sig 
selv. Sikken gestus!  

MODERNE KUNST SOM SINDSLIDELSE 
D. 15 januar 1919 holdt mediciner og bak-
teriolog Carl Julius Salomonsen et fore-
drag i Dansk medicinsk-historisk Selskab, 
som han sidenhen lod trykke i form af en 
pjece (Salomonsen 1919).  

Salomonsen havde oprindeligt haft til 
hensigt at holde et foredrag om »Epide-
miernes kulturhistoriske Betydning« og 
havde i forbindelse hermed til hensigt at 
udarbejde en art kompendium, der ville 
kunne anvendes som supplement i for-
bindelse med »den epidemiologiske Un-
dervisning for Embedslæger«. I denne 
forbindelse beretter Salomonsen at være 
blevet opmærksom på en række slående 
ligheder mellem sådanne kulturhistoriske 
vanvidsexcesser som børnekorstoger, fla-
gellanter og varulvesyndromet, som man 
efter hans udsagn blandt medicinere ef-
terhånden er på det rene med at diagno-
sticere som mentale epidemier, eller »sjæ-
lelige Farsoter«, og så den moderne ek-
spressionistiske kunstretning, der var i 
vælten på daværende tid.  

Da han kastede sig over arbejdet, stod det 
ham imidlertid hurtigt klart, at han måtte 
vie et helt foredrag til udelukkende at 
beskæftige sig med det i ekspressionis-
men fremherskende fænomen, han karak-
teriserer som Dysmorfisme, altså dyrkelsen 
af det uformelige, det vanartede, det for-
vrængede. Eller kortere udtrykt: Det sy-
gelige.  

Sagen er altså, at Salomonsen i stedet for 
blot at affeje den moderne kunst som tos-
seri og bedrag faktisk tager den aldeles 
alvorlig og behandler den som et fæno-
men på linje med de andre åndelige epi-
demier: Den ivrigt fremførte påstand om 
at den moderne kunst repræsenterer et 
æstetisk tigerspring, en titanisk kraftpræ-
station med fremtiden for sig, er ikke blot 
overskruet – den er syg.  

Før Salomonsen kommer så langt, altså 
frem til denne egentlige diagnose, opstil-
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ler han tre mulige måder at forstå den 
dysmorfiske kunst. Ifølge bakteriologen 
gives der tre forklaringsmuligheder for 
dette fænomens udbredelse blandt så-
kaldt dannede mennesker: Enten drejer 
det sig om et bedrag, et fremskridt eller 
en sygdom. Han affejer meget hurtigt 
muligheden for, at der rent faktisk skulle 
være tale om et gennemført bedrag, altså 
et forsøg på ved hjælp af farvesymfonisk 
og forvrænget fremstilling at skrabe pen-
ge til sig, om end man ikke er i stand til 
eksempelvis at gengive det menneskelige 
legemer i dets rette proportioner. Havde 
dette været tilfældet – således Salomon-
sens argument – ville kunstretningen ikke 
have kunnet opnå så overvældende ud-
bredelse på tværs af landegrænser. Et 
sådant bedrag ville simpelthen være for 
kompliceret at opretholde, om end der jo 
sagtens kan være enkelte tilfælde af så-
danne pengebegærlige farvesmørere. Alt-
så henstår kun de to sidste muligheder: 
Fremskridt eller sygdom. Og her begyn-
der det at blive spændende, for Salomon-
sen kan jo strengt taget ikke med umiste-
lig sikkerhed vide, om det rent faktisk 
skulle dreje sig om et æstetisk tigerspring, 
altså et verdenshistorisk fremskridt, 
hvorved menneskets sande væsen åben-
bares. Han anfører i denne forbindelse, at 
»det eneste ikke helt meningsløse«, han 
har hørt fremført imod modstanden mod 
dysmorfismen, er, at netop kritikeren af 
dysmorfismen kunne være ramt af en 
ondartet sindslidelse, der afholder ham 
selv fra at forstå storheden i den nye 
kunst; Det samme kunne jo også være 
tilfældet i henseende til min modstand 
mod visse former for humanvidenskabe-
lig praksis. Det indrømmer jeg, men ser 
absolut intet problem deri. Jeg står et sted 

– det gør vi jo alle – og det sted hedder 
virkeligheden. Uden videre snak ind-
rømmer også Salomonsen, at dette jo er 
en teoretisk mulighed, men han agter nu 
alligevel at anskue dysmorfismen ud fra 
den »langt, langt overvejende Del af det 
kunstinteresserede Publikum[s]« per-
spektiv. Og hvis dette er intentionen hen-
står der kun den sidste mulighed: At dis-
sekere den dysmorfiske krop, som han 
har lært det på Panum Instituttet.       

STORBYENS ANGST 
Og hvad gør en læge så, når han konsta-
terer forekomsten af en sygdom? Jo, i før-
ste omgang leder han selvfølgelig efter 
mulige forklaring på forekomst og ud-
bredelse af lidelsen. Som dette afsnits un-
deroverskrift allerede angiver, finder Sa-
lomonsen uformelighedskultens arnested 
i hjertet af det moderne – i storbyen og 
det uheldssvangre pulsslag, der lader til 
at bemægtige sig visse følsomme naturer, 
når de indlader sig med det urbanes blin-
ken og jag.  

Og her bliver det rigtig interessant, for er 
det ikke netop sådan alskens æstetikere 
selv forklarer deres vilje til det vanartede? 
Storbyen og den hermed forbundne angst 
som den afgørende drivkraft bag æstetisk 
engagement. Jo, lige netop sådan forkla-
rer hoben af avangardister sig evigt og 
altid. Men det særlige er jo, at de ikke blot 
vil fortælle om deres angst, nej, de vil på 
bedste erstatningsreligiøs vis fortælle om, 
hvordan deres har forlenet dem med hid-
til ukendt erkendelse af det menneskelige 
hurlumhej. Det sigende er her – som Sa-
lomonsen også bemærker – at både im-
pressionisterne og ekspressionisterne 
hævder deres kunst oprindelse i netop 



denne positivt vurderede (!) urbane angst 
og samtidig hermed påstår, at det kun er i 
dem, den virkelig er blevet følt og har 
afstedkommet det æstetiske kraftspring. 
Og sådan kan det så blive ved  i én uen-
delighed.  

Salomonsen køber ikke denne perverse 
fremskridtstanke, og det gør jeg heller 
ikke – hverken når den leveres af ’kunst-
nerne’ eller af de fagæstetikere, der ivrigt 
taler og taler og taler om kunsten, altså 
om deres humanistiske erstatningsreligi-
on.  

ÆSTETISK ’FAGLIGHED’ – EN LED SMITTE 
For sagen er jo, at netop det perspektiv 
Salomonsen i sin tid anlagde på den så-
kaldt moderne kunst, i dag kan og – vil 
jeg mene – bør anlægges på visse afarter 
af den universitære humanvidenskabe-
lighed.  

Man har jo ofte talt, at tilgange til det 
akademiske arbejde minder foruroligen-
de meget om eksempelvis tøjmodes om-
skiftelighed. Det ene år lilla silkeslips, det 
næste armygrønt læderdrapering. Men 
måske er det, hvis man besinder sig på 
det akut skadelige ved dette øjebliksjage-
ri, faktisk mere rammende at tale om epi-
demier. Jeg tror, der er noget om det. Men 
det er ikke så simpelt, at der bare er tale 
om række på hinanden følgende og gen-
sidigt forskelligartede manier, eller gen-
sidigt udelukkende paradigmer. 

Langt snarere synes det mig, at man in-
den for humanvidenskaben kan konstate-
re en massiv forekomst af en række på 
hinanden følgende variationer over den 
samme vrangforestilling, nemlig det ideo-
logiske humanistiske skema, jeg anførte i 

det ovenstående. Helt kort: Dyrkelsen af 
det nye, det frie og det interessante – altså 
det vanartede – uden skelen til, at det 
nye, det ’frie’ og det interessante ganske 
ofte viser sig at være svangert med bag-
slag – med ufrihed, primitivitet og desin-
teresse i tilværelsen.  

Min konkrete observation er, at denne 
smitte, hvis man begrænser sig til et uni-
versitært regi, især trives inden for æste-
tikfaglige miljøer, om end den naturligvis 
ikke begrænser sig til disse. Jeg kan na-
turligvis ikke give et endeligt svar på, 
hvorfor den dysmorfistiske tendens er 
særligt udbredt inden for denne sam-
menhæng, men jeg tillader mig alligevel 
her til sidst at antyde et muligt svar, en 
mulig oprindelse, som vist ikke er i over-
ensstemmelse med Salomonsens eget 
svar.  

HVOR GUD GÅR UD, GÅR AFGUDERNE IND 
Den moderne forståelse af kunst er i reg-
len snævert knyttet til en doktrin om det-
te fænomens autonomi i forhold til andre 
kulturelle eller livanskuelsesmæssige om-
råder. Hele udgangspunktet for dyrkel-
sen af Kunsten er altså en absolutering af 
denne menneskelige virkesfære i forhold til 
andre mulige vertikaler, et menneske kan 
orientere sig imod. Vi kunne også ud-
trykke det helt kort: Orienteringen mod 
kunst som selvstændigt værdifuldt felt er 
først mulig dér, hvor religionen, hvor kri-
stendommen, er blevet trængt i baggrun-
den. Kunst er blot en erstatningsreligion – 
hvor Gud går ud, går afguderne ind.  

Og her er vi ved kernen i hele den ideo-
logiske kunst- og æstetikerkult: Hvor 
mennesket fornægter den Gud, der aldrig 
kan besiddes, men som suverænt afgør 
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sig for mennesket og kommer dette nær i 
Ordet om skyld, tilgivelse og afgørelse, 
dér må mennesket nødvendigvis vælge 
sit eget, vælge humanismen og dyrkelsen 
af det menneskelige fremskridt. Og denne 
menneskedyrkelse har to sider – den ene 
er den ideologiske kult omkring frem-
skridtets mulighed, den anden er den 
perverse anti-etiske, umenneskelige 
holdning, der ligger æstetikken så nær, 
og hvis essens er en vilje til at stille sig 
uden for det menneskelige som noget 
forpligtende og i stedet betragte det som 
noget interessant. Dette er den dæmoni-
ske æsteticisme, der ved at kaste vrag på 
den etiske virkelighedsbesindelse ender 
med at flænse sit eget kød.  

Æstetikeren befinder sig hele tiden i en 
spænding mellem disse to, mellem dyr-
kelsen af mennesket og driften mod 
umenneskeligheden, men vil nødvendig-
vis drives frem mod nihilismen og der-
med mod sin egen undergang, hvilken 
kan vise sig på flere måder.  

En oplagt udgang på det æstetiske hur-
lumhej kunne være den, at folk – altså det 
danske folk – en dag simpelthen ikke 
længere vil betale for den megen ståhej 
for ingenting. Altså humanioras – eller 
dele af humanioras lukning. Den dag vil 
æstetikerne blive tvunget til at stifte be-
kendtskab med virkeligheden.  

Men vi kan også udtrykke det anderledes 
og mere overordnet: Loven forsvinder 
ikke, blot fordi man fornægter den. Til-
værelsen er etisk, uanset hvad æstetike-
ren måtte mene herom, og dette vil hun 
tids nok få at føle; man kan godt forcere 
volden og dyrke det uformelige, men det 
vanartede er og bliver svangert med van-

sirring. Hvordan denne vil vise sig, er en 
sag for fremtiden.  

Vist er kun dette ene, at virkeligheden har 
for vane at sparke noget så eftertrykkeligt 
igen.    

 

Johan Christian Nord er ph.d.-
stipendiat i tysk 


