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1. Hack Kampmann, Aage Rafn m.fl.: Politigården. Mindegården. Foto Sven Türck, Det Kgl. Biblioteks bil-

ledsamling (DKBB).
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Christoffer Thorborg

EN NY KLASSICISME ELLER SNARERE ET 

ANDET MODERNE?

Dansk nyklassicisme 1910–30 som stilhistorisk problem, belyst 

gennem kunsthistorikeren Vilhelm Wanschers tidlige skrifter

Den såkaldte nyklassicisme i perioden omkring 1910–30 er en signifikant 

kunstnerisk epoke i dansk og nordisk arkitekturhistorie. Periodens berøm-

melse rækker ud over vore landegrænser og har således tiltrukket sig op-

mærksomhed fra internationale arkitekturhistorikere. Dens fascinations-

kraft er vedblivende, da der tilvejebragtes værker af høj kunstnerisk tæthed 

og tyngde; men måske lige så vigtigt kan fascinationskraften tilskrives det 

forhold, at man i disse år udviklede en uhyre skærpet sensibilitet for og for-

ståelse af arkitekturens klassiske virkninger. Besindelsen på og skærpelsen 

af disse forhold – som den samtidige og kongeniale kunsthistoriker Vilhelm 

Wanscher (1875–1961) kaldte for “det æstetisk prægnante i kunsten” – har 

man med rette forstået som den jordsmon, hvoraf den forfinede danske mo-

dernisme blomstrede.

Dog er receptionen af perioden behæftet med visse problemer, af hvilke 

det mest fremtrædende synes at være, at man har betragtet perioden som 

en nødvendig overgangsfigur: en skærsild, der medierede mellem historicis-

mens eklekticisme og modernismens radikalitet og alene tjente det formål 

at bane vejen for sidstnævnte som historisk slutmål1. Overordnet synes man 

i den arkitekturhistoriske forsknings behandling af perioden i lang tid at 

have holdt sig til generelle betragtninger, såsom at den repræsenterede en 

ny historicisme eller en revival af navnlig C.F. Hansens empireklassicisme.2 

Først efter Det 2. Internationale Alvar Aalto-symposium i 1982 påbegynd-

tes et egentligt forsøg på en rehabilitering. Som jeg dog demonstrerede i 

min foregående artikel om emnet i nærværende årsskrift (Architectura 39), 

så lod de føromtalte receptionshistoriske problemer sig ikke uddrive helt, 

og vi støder endnu på dem i dag. Ofte har man således anskuet, og anskuer 

fortsat undertiden på trods af nybrud i forskningen, perioden stilhistorisk, 

jf. netop epokebetegnelsen nyklassicisme. 

Gransker man periodens endog ganske divergerende bygningsværker, 

trænger det spørgsmål sig dog på, om man overhovedet meningsfuldt kan 

forstå den som en stilistisk enhedsperiode, endsige en revival af tidligere 

tiders stilhistoriske klædedragter. Det specifikt klassicistiske prædikat, man 

stilhistorisk har hæftet på perioden, bringes tillige i forlegenhed af de ikke 

ubetydelige mængder manieristiske og barokke træk og virkninger, der 

optræder i periodens bygningsværker. Disse forhold har man i forsknin-

gen i stigende grad bemærket, og spørgsmålet må nødvendigvis stilles, om 

udlægningen af perioden som en ny klassicisme, altså som en bevægelse 

præget af stilenhed af historicistisk tilsnit, er frugtbar. 
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Grundlæggende er forestillingen om arkitekturhistorien som en lineær pro-

ces, hvor den ene stilepoke afløser den anden, kritiseret betragteligt fra peri-

oden efter 2. verdenskrig. Som den tyske kunsthistoriker Josef Adolf Schmoll 

gen. Eisenwerth (1915–2010) har påpeget, går denne kritik tilbage til den ty-

ske kunsthistoriker Wilhelm Pinder (1878–1947), der ironisk talte om ‘stil-

arternes gåsegang’. Schmoll gen. Eisenwert påpeger netop, hvordan stilbe-

grebet som metodisk grundlag for kunsthistorien er en relikt fra 1800-tallet; 

og det forhold, at man har måttet indføre mere og mere differentierede stil-

kategorier i takt med, at man er blevet opmærksom på anomalier, peger på 

det grundlæggende problematiske i forestillingen om historisk stilenhed.3 

Således burde det forhold, at man i behandlingen af dansk arkitekturhisto-

rie i årtierne omkring overgangen til det 20. århundrede har måttet operere 

med endog ganske mange stilbetegnelser – historicisme, nationalromantik, 

skønvirke, individualisme, jugendstil, nybarok og nyklassicisme, for nu at 

nævne de mest gængse – tvinge os til kritisk at spørge til, om denne mang-

foldighed i virkeligheden blot afslører den stilhistoriske klassifikation som 

2. Hack Kampmann, Aage Rafn 

m.fl.: Politigården. Portalen til Politi-

direktørens kontor. Foto Sven Türck, 

DKBB.
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utilstrækkelig i behandlingen af perioden. Betragter vi nu den problemati-

ske receptionshistorie ud fra en tese om, at denne var præget af 1800-tallets 

stilforståelse, der navnlig udmærker sig ved et selektivt blik for stilenhed, 

da må vi forstå at stilbegrebet ikke er den rette forståelses- og fortolknings-

nøgle til perioden.

Tilbage står nu den hypotese, der vil forfølges i nærværende artikel, at 

perioden frem for en stilhistorisk klassicismerevival var en unik kunstne-

risk periode i egen ret, der gav sit svar på, hvorledes et moderne samfunds 

arkitektur kunne formgives, idet man ikke gik uden om, men gennem det 

klassiske formsprog. I min bestræbelse på en nuancering af periodens pro-

blematiske receptionshistorie har jeg fundet det påkrævet at tage fat om pe-

riodens filosofiske grundlag. Det er min opfattelse, at en mulig korrektion 

og foreløbig konsolidering af en teori for periodens filosofiske grundlag er 

påkrævet før man kan påbegynde en ny værkanalyse af enkelte værker og 

enkeltstående arkitekters oeuvre. I det følgende skal jeg derfor alene kredse 

om kunsthistorikeren Vilhelm Wanschers forfatterskab, idet der synes at 

være enighed om, nu som dengang, at han udgjorde bevægelsens “chefideo-

log” o.a., et forhold som bl.a. Eva Friis har anskueliggjort.4 En sådan læsning 

af én person som eksponent for en bevægelse vil i sagens natur rumme sin 

slagside, ikke mindst da det kan kritiseres for blot at fremkalde en ny en-

hedstvang, og der er da rigtignok også andre væsentlige impulser i perio-

den; men jeg har alligevel truffet dette valg, dels af afgrænsningsmæssige 

årsager, dels i håbet om at komme tilstrækkeligt i dybden og forhåbentlig 

finde fast grund, i det mindste på dette punkt. 

Jeg skal således i det følgende argumentere for, at det filosofiske grundlag 

for den danske nyklassicisme, som det formuleres i Wanschers forfatter-

skab, viser, at perioden ikke med rimelighed kan anskues som en tilbage-

skuende og umoderne revivalisme, men i stedet rummede en grundlæg-

gende moderne fordring om, at en opgaves rette løsning bør bestå i at finde 

ind til en forestillet ‘kerne’. Denne kerne er givet i en dobbelt funktionel og 

æstetisk forstand. Funktionelt resulterer fordringen i et krav om, hvad jeg i 

det følgende vil betegne som ‘funktionsbestemthed’, altså dette at en brugs-

genstand eller et bygningsværk gives en for sin funktion passende form. 

Æstetisk resulterer fordringen i et krav om formalæstetisk disciplinering 

af formgivningen, vurderet ud fra, hvad jeg i det følgende vil betegne som 

‘objektiv æstetik’. Ved objektiv æstetik forstår jeg den filosofiske anskuelse, 

at der gives absolutte normer for skønheden. Således kan løsningen af et 

formgivningsproblem principielt være korrekt eller ukorrekt, hvilket lader 

sig afklare gennem en formal analyse. 

Disse to forhold, det funktionelle og det æstetiske, er givet sidestillet og er 

ikke i konflikt med hinanden. For så vidt som de er virkelige i essentialistisk 

forstand er det givet, at forstandige praktikere gennem verdenshistorien na-

turligt forædler visse løsninger på tværs af varierende stilistiske fremstil-

lingsformer. Denne forædling resulterer i, hvad Wanscher betegnede som 

“det æstetisk prægnante”, der er kunstens klassiske virkninger, der over-

skrider enhver historicistisk forestilling om stilenhed. Idet dette var et cen-
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tralt tema i perioden, hævder jeg altså, at den udgjorde et andet moderne, og 

det er denne hypotese, jeg vil forfølge langs Wanschers tidlige forfatterskab 

med stilspørgsmålet som ledetråd. 

Som sådan kan nærværende artikel ses i forlængelse af det forskningsfelt, 

man inden for humaniora og socialvidenskaben i de seneste årtier har be-

tegnet som multiple modernities. Ifølge den israelske sociolog Shmuel Noah 

Eisenstadt (1923–2010) består dette begreb i en antagelse om, at modernite-

ten bedst lader sig anskue som udfoldelsen af en mangfoldighed af kulturel-

le programmer, snarere end en gængs forestilling om moderniteten som en 

lineær proces.5 Således er der heller ikke ved betegnelsen et andet moderne 

antydet en dikotomi, men blot et andet af adskillige mulige æstetiske pro-

grammer for moderniteten end det modernistiske, der har vundet forrang 

i den almene forståelse.

Lad det i øvrigt være sagt, at visse af disse forhold hver for sig tentativt er 

bemærket før. Dette gælder måske mest, hvad jeg her kalder bevægelsens 

‘objektive æstetik’, hvorimod det jeg kalder bevægelsens krav om ‘funkti-

onsbestemthed’ ikke umiddelbart synes at have nydt større opmærksomhed 

forskningsmæssigt. Det egentligt nye i nærværende undersøgelse er derfor 

den foreløbige konsolidering af disse to forhold på baggrund af autentiske 

kilder og deres syntese som grundlag for en ny læsning af perioden som et 

andet moderne.

Nyere revurderinger af dansk nyklassicisme
Indledningsvis skal jeg kort forsøge at trække hovedlinjerne op i nyklassi-

cismeforskningen. Idet jeg henviser til min foregående artikel i nærværende 

årsskrift, i hvilken jeg netop behandlede den problematiske receptionshisto-

rie, har jeg her trukket grænsen ved 1977, idet dette var året, hvor det første 

betydningsfulde forsøg på en revurdering af nyklassicismen blev publiceret. 

Der er tale om en tidlig udgave af den græskfødte arkitekturteoretiker og 

arkitekt Demetri Porphyrios (f. 1949) i 1982 udgivne artikel Scandinavian 

Doricism, der formentlig er den mest indflydelsesrige enkeltstående artikel i 

bestræbelserne på en rehabilitering af nyklassicismen. Porphyrios publice-

rede netop i 1977 en provisorisk version af artiklen under titlen Reversible 

Faces, hvorved han lader til at være den første, der overskred en stilhistorisk 

læsning af perioden.6

Scandinavian Doricism var et væsentligt bidrag til rehabiliteringen af 

dansk og nordisk nyklassicisme. Et af artiklens fineste bidrag var at påvise, 

at det 20. århundredes tidlige nyklassicistiske og vernakulære traditioner 

ikke var et udtryk for simpel stileklekticisme. Ifølge Porphyrios berømte 

maksime er klassicisme ingen stil, ej heller er det vernakulære. I stedet, ved 

at introducere begrebet doricisme peger Porphyrios på såvel templets som 

hyttens strenge knaphed. Porphyrios peger på den mytologiske forbindelse 

mellem det primitive bosted og det klassiske monument, hvilket nødven-

digvis må forstås i forlængelse af den franske jesuiterpræst Marc-Antoine 

Laugiers (1713–1769) mytologiske forestilling om urhytten, som vi skal 

vende tilbage til senere. Derved fremhæver han, hvad han anskuer som en 
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særlig “doricistisk følsomhed”, overfor hvilken arkitekturen melder sig som 

en “beboelsesontologi” tilvejebragt af den tektoniske bygningsakt som ek-

sistentiel gestus:

“Classicism, transcending its own associative values and robbed of all its 

historical sedimentations, reaches the primitive moment when it coincided 

with the act of building. (...) 

Architecture is not, therefore, that borrowed landscape of appearances in 

which style appears on its own behalf as language and clothing. Instead, 

architecture makes possible the summation of the essential knowledge of 

building and dwelling: showing itself in a form of primitive essentialism, it 

indicates the way by which ‘truth’ may be acquired. It offers itself to know-

ledge by offering itself to recognition as construction and shelter. (...)

The Doricist fusion of classical and vernacular ethos is primarily an onthol-

ogy of dwelling.”7

Skønt det ikke nævnes eksplicit, ser vi, hvorledes der i Porphyrios’ tænk-

ning latent arbejder en Nordberg-Schultz’sk udlægning af den tyske filosof 

Martin Heideggers (1889–1976) essay Bauen Wohnen Denken (1951), hvorfor 

da også det vernakulære indtager så fremtrædende en rolle, jf. den norske 

arkitekturteoretiker Christian Nordberg-Schultz’s (1926–2000) essay Genius 

Loci – Towards a Phenomenology of Architecture (1980). Ligeledes må dori-

cismebegrebet i kraft af sin betoning af det tektoniske, givet den britisk-

amerikanske arkitekturhistoriker Kenneth Framptons (f. 1930) samtidige 

involvering i rehabiliteringen af det 20. århundredes danske og nordiske 

nyklassicisme, ses i relation til sidstnævntes reaktualisering af den tyske ar-

kitekt Gottfried Sempers (1803–1879) arkitekturteori. Dette er væsentligt, 

da Framptons definition af bygningskunsten som værende konstruktio-

nens poetik, som Henrik Oxvig har påpeget, kan siges at negligere den tyske 

kunstvidenskabs opmærksomhed mod den indfølingsæstetik og rumana-

lyse, der historisk var virksomt i det tidlige 20. århundredes danske nyklas-

sicisme.8 Vel er det i kraft af den tyske kunstvidenskabs påvirkning muligt 

at spore en protofænomenologisk tænkning i det tidlige 20. århundredes 

danske nyklassicisme, men, som vi skal komme nærmere ind på senere, er 

der næppe tale om en sådan heideggeriansk fænomenologi som Porphyrios 

iagttager.9 Imidlertid rummer Porphyrios’ udlægning stor forklaringskraft 

ift. perioden, for så vidt som den afviser klassicismen som et arkæologise-

rende stilistisk projekt og i stedet ser det som en søgen efter kunstnerisk 

autenticitet. Sådan betragtet er udlægningen valid. Idet jeg således tilslutter 

mig Porphyrios’ afvisning af nyklassicismen som et stilistisk projekt, skal 

jeg i den nærmere redegørelse for periodens teoretiske grundlag dog an-

lægge en lidt anden betragtning af den protofænomenologiske tænkning, 

der afgjort er at spore, men som kilderne viser er af en noget anden art.

Siden Porphyrios’ skelsættende artikel er der publiceret flere væsent-

lige bidrag, der udfordrer den entydige stilhistoriske forståelse af nyklas-

sicismen. Peter Thule Kristensens artikel Bagsidemonumentet: Pittoreske og 

manierede træk ved Carl Petersens Faaborg Museum fra 2015 er et eksempel 
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herpå. Kristensen forfægter den hypotese, at Carl Petersen i sit museum ar-

bejder med en tvetydig monumentalitet, der er et udtryk for, hvad Dorthe 

Jørgensen har betegnet som det romantisk-moderne, og som Kristensen i 

sit forfatterskab har haft succes med at applicere på bygningskunsten.10 Når 

Carl Petersen således vender sig mod empireklassicismen, når “verden om-

kring ham er ved at bryde sammen”, er det ifølge Kristensen:

“(...) ikke [et] udtryk for en modernitetsangst, men snarere et forsøg på at 

genbesøge en periode i arkitekurhistorien, hvor arkitekter arbejdede med at 

sætte form på en lignende modernitetserfaring. I kølvandet på Den Fran-

ske Revolution og Napoleonskrigene oplevede befolkningen nemlig dengang 

samfundsomvæltninger af samme omfang som Petersens generation.”10

Det afgørende ord, vi bør hæfte os ved er her “modernitetserfaring”, og Kri-

stensen synes således at være den, der hidtil er kommet tættest på en læs-

3. Carl Petersen: Faaborg Museum. 

Kuppelsalen set fra den lille maleri-

sal. DKBB.
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ning af perioden som et andet moderne, altså som en kunstnerisk periode 

i egen ret, der gav et andet kunstnerisk svar på modernitetserfaringen end 

den senere modernisme.

Også andre udgivelser, som eksempelvis Martin Søbergs artikel Kay Fi-

sker’s classical principles for modern housing fra 2019, læser værker fra perio-

den, i dette tilfælde Kay Fiskers, ud fra andre forhold end de stilhistoriske, 

og Søberg konkluderer, at der ikke var tale om stileklekticisme.12 Men atter 

andre, som eksempelvis Michael Sheridans artikel fra 2015 Fra guldalder til 

modernisme – Carl Petersen og nordisk arkitektur viderefører dog fortsat en 

stilhistorisk forståelse af perioden og dermed, mere eller mindre eksplicit, 

den ældre historieskrivnings opfattelse af perioden som et purgatorium, 

i det mindste for så vidt som titlens “fra” og “til” antyder et fremskridt. 

Sidstnævnte artikel karakteriserer netop nyklassicismen som “en genop-

4. Hack Kampmann, Aage Rafn 

m.fl.: Politigården. Søjler og portal i 

mindegården. DKBB.
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dagelse af former og udsmykninger med rødder i det antikke Grækenland og 

Rom.”13 – altså som et arkæologisk stilprojekt. Tillige fastholdes den proble-

matiske forestilling om perioden som hvad Lisbeth Balslev Jørgensen o.a. be-

tegnede som en “blindgyde”, idet det anføres, at Hack Kampmann og Aage 

Rafn i deres arbejde med Københavns Politigård “lod deres begejstring for 

det monumentale løbe løbsk”.14 Det kan være svært at gennemskue, i hvilken 

henseende det skulle være løbet løbsk, i det mindste når man besinder sig 

på, hvad Det Særlige Bygningssyn, i den indstilling der i 1995 begrundende 

bygningens fredning, beskrev som de “ fremragende arkitektoniske værdier” 

der gør Politigården til “et hovedværk i dansk arkitektur”.15 Hvad en sådan 

modernistisk normativitet som Sheridans er udtryk for, og hvad reproduk-

tionen af disse problematiske receptionshistorier måske mest af alt viser, er, 

hvor svært det endnu kan være i vores kulturkreds at anskue det klassiske 

som andet end et oppositionsbegreb til det moderne.

Til slut skal det nævnes, at jeg paradoksalt nok selv er kritiseret for at an-

skue et værk som Faaborg Museum stilhistorisk. Professor Anders V. Munch 

har kritiseret mig herfor i sin i øvrigt udmærkede artikel Om at opleve – og 

italesætte – arkitektur.16 Munch ser det tilsyneladende som en vildfarelse, at 

jeg kæder formalismen og indfølingsæstetikken sammen med klassicismen 

i min artikel Arkitekturens Retorik – Carl Petersen og Klassicismens Veltalen-

hed.17 Skønt Munch har sine fine pointer, vil jeg mene, at dette overvejende 

beror på en misforståelse, der velsagtens er min fejl, for så vidt som jeg i 

artiklen øjensynligt ikke har evnet at udtrykke mig klart nok i min bestem-

melse af, i hvilken forstand jeg i artiklen anvendte det stærkt omstridte og 

noget malabariske begreb klassicisme. Jeg skrev indledningsvist i artiklen: 

“Betegnelsen klassicisme vil i denne artikel ikke dække en særlig stilperiode 

(...) men i stedet blive brugt til at pege på en længerevarende tradition på langs 

af Europas kulturhistorie” og søgte efterfølgende at diskutere Carl Petersens 

formale udgangspunkt i denne klassiske tradition i relation til den klassiske 

retoriks mål om at bevæge tilhøreren. At gå nærmere ind i denne diskussion 

her vil dog føre for vidt, men det skulle være mig en glæde ved en anden 

lejlighed.

Den objektive æstetik
Idet jeg således, her som i min foregående artikel, har redegjort for klas-

sicismeforskningen og de problemer, der endnu står tilbage, skal jeg i det 

følgende påbegynde den planlagte konsolidering af en teoridannelse for pe-

rioden, startende med en undersøgelse af periodens formalisme. Man har 

i forskningen allerede bemærket, at nyklassicismen var formalistisk eller 

formalæstetisk orienteret, men man har kun i mindre grad undersøgt dette 

fænomen nøjere. Jeg skal her forsøge at komme en smule nærmere ind på 

dette forhold, som det tegner sig i Wanschers forfatterskab.

Ved formalisme eller formalæstetik forstås traditionelt dette, at kunst 

alene er tilgængeligt som sanseligt medieret erfaring.18 En radikal forma-

lisme lader sig udtrykke i maksimen: “I al bunden kunst gælder visse regler.”19 

Sidstnævnte maksime udgør netop de berømte åbningsord i Carl Petersens 
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betydningsfulde foredrag Modsætninger, der prægnant beskriver nyklas-

sicismens formalæstetiske udgangspunkt. I opposition til denne radikale 

formalæstetik står en tilsvarende radikal kunstmetafysisk anskuelse, ifølge 

hvilken kunst er et emergent fænomen, der ingenlunde lader sig beskrive 

eller begribe analytisk. Det er kendetegnende ved nyklassicismen at den til 

grund for sig har netop en sådan førnævnt radikal formalæstetik. Jeg skal i 

det følgende betegne dette som ‘objektiv æstetik’. 

Skønt formalæstetikken har en lang tradition, der strækker sig tilbage 

til Aristoteles’ poetik, turde det være indlysende, at Wanscher var tidens 

stærkeste eksponent for en objektiv æstetik. Det er netop det måske mest 

kendetegnende ved Wanscher, at han opererer med og gør sig fortaler for 

en sådan. Skal man kort anskueliggøre dette, er det nyttigt at betragte over-

skriften på den kronik, han d. 16. juni 1928 får publiceret i Politiken, og som 

på mange måder afslører hans grundlæggende kunstsyn. Kronikken bærer 

overskriften “Jeg synes ––”, der prægnant og vittigt udstiller dårskaben ved 

enhver ukvalificeret, subjektiv betragtning. Kronikken åbner med følgende 

ord:

“Ved enhver Lejlighed søger de fleste af os at danne sig en Mening om Godt 

og Ondt, Skønt og Grimt; og Resultatet forsvarer vi haardnakket med et “Jeg 

synes ––” som om det var en Æressag, at enhver af os forstaar sig paa al ting 

og altid har Ret.

I indledningen til “Discours de la méthode” siger Descartes de berømte Ord, 

at den sunde Sans maa være den bedst fordelte Ting her paa Jorden, thi 

han har endnu aldrig hørt nogen klage over, at de ikke har nok af den. Det 

samme gælder den æstetiske Dømmekraft. Enhver er født Kunstdommer.”20

Bag den vittige ironi ligger åbenlyst den betragtning, at der gives objektive 

kriterier for kunst. Foruden denne præmis ville ræsonnementet ikke hænge 

logisk sammen. Jeg skal senere diskutere, i hvilken forstand Wanscher kan 

tænkes at have ment noget sådant og hvorvidt en sådan objektiv æstetik 

overhovedet er filosofisk mulig. Foreløbigt er det afgørende, at forestillingen 

om en objektiv æstetiks mulighed ikke alene er til stede i Wanschers forfat-

terskab fra start til slut, men i det hele taget er det, der bringer ham ind i 

kunsthistorien.

Centralt for Wanscher står, hvad han selv betegner som den “lessingske 

tanke”, der, som han skriver, har optaget ham siden han var dreng.21 I sit 

berømte programmatiske ungdomsværk fra 1906, Den æstetiske Opfattelse 

af Kunst, fremhæver Wanscher netop den tyske oplysningsfilosof og kritiker 

G.E. Lessings (1729–1781) berømte skrift Laokoon, oder über die grenzen der 

Malerei und Poesie som “det første, og hidtil bedste eksempel paa en objektiv 

behandling af kunst” og det fremgår, at det netop er dette, der er idealet.22 En 

behandling af Wanschers formative år er givet af den danske kunsthistori-

ker Eva Friis, og vi skal i det følgende opholde os lidt derved for at anskuelig-

gøre den objektive æstetiks vej ind i nyklassicismen. 

Ifølge Friis læste Wanscher Lessings Laokoon i sommeren 1891 omkring 

hans 16 års fødselsdag, da han netop var blevet student, og dette værk blev 
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afgørende for hans beslutning om at lade sig immatrikulere som kunsthi-

storiestuderende ved Københavns Universitet, hvor han studerede under 

kunsthistorikeren Julius Lange (1838–1896).23 Friis har også bemærket at 

Wanscher allerede så tidligt som 1894–95 i et foredrag betitlet Udgangs-

punktet for moderne Kunstfilosofi diskuterer “den subjektive og den objek-

tive kunstfilosofi med udgangspunkt hos henholdsvis Lange og Lessing.”24 Vi 

ser heraf allerede det forhold antydet, at Wanscher anskuede Julius Langes 

tilgang til kunsthistorien som subjektiv, dermed uvidenskabelig, og i mod-

sætning til den objektive æstetik, der udgør hans formale udgangspunkt. 

Eva Friis har således også demonstreret, at Wanscher ganske hurtigt vendte 

sig mod Julius Lange i et oprør. Hun påpeger, at allerede Wanschers magi-

sterkonferensafhandling, som han forsvarede mundtligt den 4. juni 1989, 

5. Kunsthistorikeren Vilhelm Wan-

scher (1875–1961). Portrætteret af 

fotograf Lars Peter Elfelt (1866–1931). 

DKBB.

2019092_A_Tura_42_indhold_s84-109.indd   942019092_A_Tura_42_indhold_s84-109.indd   94 10/07/2020   14.1310/07/2020   14.13



95EN NY KLASSICISME ELLER SNARERE ET ANDET MODERNE?

“giver flere antydninger af, at Wanscher allerede på dette tidspunkt var ved at 

bevæge sig bort fra samtidens subjektive kunstforståelse hen mod en ‘videnska-

belig’ behandling af værkerne.”25 Friis dokumenterer også, at Wanscher un-

der det efterfølgende studieophold ved universitetet i Berlin, han påbegynd-

te i oktober 1898, stifter bekendtskab med den dengang nyere germanske 

formalistiske kunstwissenschaft, som eksempelvis navnlig den schweiziske 

kunsthistoriker Heinrich Wölfflin (1864–1945) står som eksponent for, og 

at Wanscher under en rejse til Firenze sidst på året 1899 medbragte Wölff-

lins Die Klassische Kunst – Eine Einführung in der Kunst der Renaissance, 

der netop var udkommet samme år. I et brev til docent i klassisk filologi 

ved Københavns Universitet, A. B. Drachmann, d. 16. januar 1900, omtaler 

Wanscher førnævnte titel som “det første populære værk” i denne nye tyske 

kunsthistoriske skole, som han har sat sin lid til.26 

Idet vi her vil forlade Friis’ behandling af Wanschers formative år, kan vi 

af det sidste med rimelighed antage, at Wanscher under sit studieophold i 

Berlin også har stiftet kendskab med Wölfflins habilitationsskrift, Renais-

sance und Barock: eine Untersuchung über Wesen und Entstehung des Barock-

stils in Italien (München 1888), i hvilken Wölfflin lægger grunden for den 

formalæstetiske analyse, han i 1915 konsoliderer endegyldigt i hovedværket 

Kunstgeschichtliche Grundbegriffe: Das Problem der Stilentwicklung in der 

neueren Kunst. Det er netop en sådan formal analyse, der bliver den metodi-

ske konsekvens af Wanschers objektive æstetik, og som han mest prægnant 

formulerer i programskriftet Den æstetiske Opfattelse af Kunst.

Hvorfor nu overhovedet betegnelsen ‘objektiv æstetik’ og ikke snarere 

‘den æstetiske opfattelse af kunst’, der netop er titlen på Wanschers pro-

gramskrift? Fordi den objektive æstetik, hævder jeg, er forudsætningen 

overhovedet for, at Wanschers æstetiske kunstopfattelse er mulig. Det er 

netop kendetegnende ved Wanschers forfatterskab i almindelighed og ved 

Den æstetiske Opfattelse af Kunst i særdeleshed, at hans opmærksomhed 

ikke afgrænser sig til en enkelt stilperiode, endsige klassicisme, men at han 

umætteligt tager for sig af alt af prægnans i den samlede kunsthistorie. I 

Den æstetiske Opfattelse af Kunst bevæger Wanscher sig således sorgløst og 

tilsyneladende ubesværet fra analyser af ægyptisk kunst, over græsk og ro-

mersk, middelalder og renæssance, til barok og nyklassicisme. Men ikke 

nok hermed; han bevæger sig tillige fra analyser af arkitektur, over skulp-

tur og billedkunst, til maleri og litteratur. Jeg skrev bevidst ‘sorgløst og til-

syneladende ubesværet’, da det spørgsmål straks trænger sig på, om man 

overhovedet kan gøre noget sådant uden samtidig at gøre sig skyldig i vi-

denskabelig nonchalance. Denne “subjektive Tøjlesløshed” som arkæologen 

Frederik Poulsen karakteriserede det som i sin korsfæstelse af en anmeldelse 

af “Wanschers Pjece” i Tilskueren, februar 1907, blev af netop Poulsen udstil-

let i følgende lakoniske konstatering: “Bogens første Halvdel rækker fra Py-

ramiderne til Joachim Skovgaard, og den anden fra Homer til Valdemar Rør-

dam, og hele Værket er paa 120 Sider.”27 Det forekommer således også af Eva 

Friis’ tidligere nævnte redegørelse for Wanschers formative år at have været 

omtrent den kritik, Wanscher blev mødt med fra den stab af fastansat vi-
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denskabeligt personale ved Københavns Universitet, der i årene efter Julius 

Langes død i 1896 forsøgte at køre Wanscher i stilling til besættelsen af det 

docentur i kunsthistorie, Lange havde efterladt sig.28 Men det er samtidig 

netop i denne uregerlige entusiasme at Wanschers radikalitet og originalitet 

består på godt og ondt. Det synkrone synes ikke at optage ham; derimod 

gør den diakrone analyse af, hvad han betegner som “det æstetisk prægnante 

i Kunsten” – til enhver tid og på tværs af enhver kunstnerisk fremstillings-

form. Henrik Wivel har betegnet det som et forsøg på på en gang at “sprænge 

kunsthistoriens snævre faggrænser og samtidig skabe en dynamisk og bevægelig 

praksis i selve kunstforståelsen.”29 Det er således studiet af kunstværkets for-

malæstetik på tværs af både tid, stil og fremstillingsformer, der står centralt 

for Wanscher, og disse vurderes ud fra hans forestilling om ‘det æstetisk 

prægnante i kunsten’, altså ud fra hans objektive æstetik.

Det ‘æstetisk prægnante’ bliver, ligesom hans forestilling om ‘den store 

Stil’ i øvrigt, således for Wanscher, hvad man kunne betegne som et ‘ana-

kront’, altså tidløst, karakteristikum, et givent arkitekturværk til enhver 

tid kan rumme. Spørgsmålet om stil bliver for Wanscher trivielt; det af-

gørende er “den prægnante eller klassiske Virkning, [Kunstværket] tilsigter. 

Det er ogsaa den eneste Maalestok man har for dens Godhed.” Den æstetiske 

virkning, ikke stilen, er det centrale, og denne lader sig bestemme objektivt. 

I det følgende skal vi se, hvordan dette relaterer sig til og er intimt sammen-

hængende med Wanschers moderne fordring om ‘funktionsbestemthed’. 

Men inden dette skal vi foretage et kort ophold ved den objektive æstetiks 

grundlagsproblemer.

Muligheden af en objektiv æstetik
Det turde være forventeligt at læseren på nuværende tidspunkt kunne sidde 

tilbage med et forbehold for en sådan objektiv æstetiks mulighed overho-

vedet. Er det da virkelig sandt, at der gælder objektive regler for kunst? Så-

fremt det måtte være tilfældet, bliver den kunstneriske produktion da ikke 

blot et spørgsmål om at følge forskrifter og regler? Populært sagt “er den 

slags jo ingen kunst”, hvorved man kunne mene at have afsløret enhver ob-

jektiv æstetik som absurd. 

Af disse grunde synes det påkrævet at dvæle kort ved spørgsmålet om en 

objektiv æstetiks mulighed overhovedet. Da spørgsmålet er filosofisk, kan 

der i sagens natur ikke blive tale om en adækvat behandling; alene skal jeg 

opholde mig ved nogle af de mest umiddelbare spørgsmål, der rejser sig. 

Sigtet vil netop være at pejle sig nærmere ind på, hvordan Wanscher selv kan 

have legitimeret sin position, herunder hvordan han kan have forholdt sig 

til den filosofiske æstetiks tradition og yderligere, hvordan han kan tænkes 

at have foregrebet betragtningsmåder, der i hans samtid endnu var i sin 

vorden. 

Betragter man nu det førnævnte uddrag fra Wanschers kronik “Jeg synes 

–”, vil den opmærksomme læser bemærke, at Wanscher sidestiller fornufts-

domme og smagsdomme; og vi kunne rejse det spørgsmål, om dette ikke er 

grundlæggende forfejlet? Det var vel netop fordi fornuftsdomme og smags-
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domme ikke lader sig sidestille at den tyske filosof Immanuel Kant (1724–

1804) skrev ikke en men tre kritikker; og i forlængelse af Kritik der Urteils-

kraft kunne man meget nemt rette som indvending, at Wanschers objektive 

æstetik intet andet er end hans subjektive betragtning. I Kants tredje kritik 

læser vi jo netop at “intet objektivt princip for smagen er muligt.”30 Således 

hedder det videre i §17:

“Der gives ingen regel for smagen, der ud fra begreber er i stand til at bestem-

me, hvad der er smukt. For enhver bedømmelse baseret på en smagskilde er 

æstetisk, dvs. en følelse i subjektet. Intet begreb om et objekt er dens bestem-

melsesgrund. Det er frugtesløst at stræbe efter et smagsprincip, der ud fra 

bestemte begreber skulle kunne angive det almene kriterium for det skønne; 

for det, man søger, er umuligt og selvmodsigende.”31

Derfor hedder det så smukt i §34, at skønt kritikere (læs: Wanscher) argu-

menterer bedre end parfumehandlere og kokke, så venter samme skæbne 

dem alle, thi: 

“De kan ikke gå ud fra, at bestemmelsesgrunden for deres dom hidrører fra 

bevisernes styrke, men alene fra subjektets refleksion over sin egen tilstand 

(af lyst og ulyst), hvis man ser bort fra alle forskrifter og regler.”32 

Skønt Kants kritik af den æstetiske dømmekraft naturligvis er langt mere 

nuanceret end, hvad der kort er fremdraget her, synes sådanne umiddelbare 

betragtninger at afsløre Wanschers objektive æstetik som blot og bar sub-

jektiv. Hvordan forholdte Wanscher sig til denne kritik?

Det er tydeligt, at Wanscher ikke var kantianer. Af flere steder fremgår 

det, at han er bekendt med Kants transcendentale idealisme, og at han tilsy-

neladende affejer den som absurd, med hvad der ved læsningen af hans for-

fatterskab i almindelighed kan synes at være hans obligate, måske lidt naive, 

skråsikre opfattelse af at have gennemskuet sandheden. I hans artikel, Om 

at se paa Kunst, der publiceres i Tilskueren i 1903 og som på mange måder 

står som et prolegomenon til Den æstetiske Opfattelse af Kunst, skriver han 

således, at hos Kant:

“(...) outreres denne kritiske Betragtningsmaade, saa at han rejser Tvivl, om 

der overhovedet er noget der hedder “Tingene i sig selv”, fordi vi altid for-

nemmer dem gennem vore forudgivne Forestillinger (d.v.s. som Kunstnere). 

Han mener, et Rum er en Egenskab ved vor Forstand, som vi er født med. 

Dette har naturligvis senere Filosoffer ikke kunnet gaa med til (...)”33

I artiklen Om Betingelserne for en videnskabelig Architekturlære, der bringes 

i Architekten i 1919, kritiserer Wanscher yderligere den nykantianske Mar-

burgerskole og Kant i almindelighed. Et værk om æstetisk filosofi af den ny-

kantianske filosof Hermann Cohen (1842–1918) kritiserer Wanscher således 

for at være “blottet for Originalitet [– det indeholder ikke] én praktisk brugbar 

tanke”.34 Således synes Wanscher at være langt mere pragmatisk besindet; 

han ville formentlig have været sympatisk indstillet over for den filosofiske 

pragmatisme, der i hans egen levetid blev formuleret på amerikansk grund. 

Ydermere er han empirisk besindet. Flere steder, fx i artiklen Architektu-

ren og Virkeligheden (Architekten 1907), samt i Den æstetiske Opfattelse af 
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Kunst, besinder han sig på, hvad han kalder “Virkeligheden”, ved hvilket vi 

må forstå førstepersonsperspektivet, som grundlag og eneste gyldige ud-

gangspunkt for den æstetiske erkendelse.35 Derved er hans kunstsyn reelt 

at betragte, som hvad vi i dag ville kalde fænomenologisk funderet. Det er 

kendetegnende, at Wanscher afslutter sin førnævnte kritik af Kants bestem-

melse af rummet som apriorisk anskuelsesform med at betegne den som 

‘Schall und Rauch’, altså ubegribeligt som lyd og røg og dermed ubrugelig.36 

For Wanscher er tingene således altid og alene givet ‘für uns’ og forestillin-

gen om ‘das ding an sich’ er absurd, thi som han skriver: “Gefühl ist alles”, 

dvs. det, der erfares empirisk er det virkelige, resten er tom snak. Det er 

dette, han formentlig sigter til, når han, med hvad der kunne fremstå som 

en art epistemologisk fundamentalisme, insisterer på “virkeligheden”. Den 

tyske fænomenologiske filosof Martin Heidegger skrev i 1926 i sit hovedværk 

Væren og Tid: “ ‘Bag’ fænomenologiens fænomener står der værensmæssigt 

intet andet”37, og Wanscher ville formentlig have kunne tilslutte sig denne 

betragtningsmåde, havde han læst Heidegger.

Der er dog intet, der foreløbigt tyder på, at Wanscher har været bekendt 

med hverken Edmund Husserl eller Martin Heideggers fænomenologi. Wan-

schers betoning af førstepersonsperspektivet er da også at spore i hans forfat-

terskab allerede inden Husserl udvikler den moderne fænomenologi. Årsa-

gen til at Wanscher fremtræder fænomenologisk funderet skal snarere søges 

i det forhold, at han under sit studieophold i Tyskland stiftede bekendtskab 

med Heinrich Wölfflin og hans samtidige åndsfællers indfølingsæstetik, der 

netop i dag er betragtet som en protofænomenologi, et forhold den tyske 

filosof Thomas Friedrich (f. 1959) og den tyske arkitekturteoretiker Jörg H. 

Gleiter (f. 1960) har påvist i 2007.38 Ligeledes har Anders V. Munch påpeget 

dette forhold, og såvel Munch som jeg har uafhængigt af hinanden i 2012 

iagttaget sammenhængen mellem eksempelvis den tyske billedhugger Adolf 

von Hildebrandts (1847–1921) skrift Das Problem der Form in der bildende 

Kunst fra 1893, som Wanscher kendte, og hhv. Wanschers teoridannelser 

og dansk nyklassicisme.39 Det er ligeledes sandsynligt at Wanscher kendte 
Wölfflins disputats Prolegomena zur einer Architekturpsychologie, der i det 

store hele foregriber betragtningsmåder, vi senere finder hos fænomenolo-

ger som Edmund Husserl, Maurice Merleau-Ponty og herhjemme hos K. E. 

Løgstrup, et forhold jeg tidligere har anskueliggjort.40

Ved flere lejligheder i sit forfatterskab præsenterer Wanscher den betragt-

ning, at der bag ethvert formgivningsopgave ligger “en praktisk kerne”41, dvs. 

hvad han betegner som et “egentligt” problem, hvis løsning lader sig be-

stemme objektivt. Det bør bemærkes, at dette ‘egentlige’ problem er såvel 

æstetisk som funktionelt, hvilket vi skal komme nærmere ind på i det føl-

gende afsnit. Når vi erkender dette virkelige problem, “saa er vi egentlige.”42 

Arkitekturhistoriens fremskridt sker således, når tilstrækkeligt mange be-

gavede praktikere har fundet ind til denne kerne i et givet problem og for-

ædlet den æstetisk: “Ethvert antikt Bygningsled eller Profil har sin praktiske 

Kerne, som man i sin Tid har modificeret for at naa til den prægnante Form.”43 

For Wanscher synes essentialismens objektivitet således at være os givet in-
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tersubjektivt, altså gennem den empiriske erfaring, der udgør den eneste 

mulige filosofiske grund.

Tilbage står altså det forhold, at Wanscher objektive æstetik formentlig 

skal forstås i forlængelse af den protofænomenologiske tilgang, han blev 

bekendt med under sine studier i Tyskland. Wanschers objektive æstetik, 

der ved første øjekast kan kritiseres for at være blot og bar subjektiv, skal 

således forstås som intersubjektivt begrundet, dvs. som grundende i, at gen-

tagne empiriske erfaringer på tværs af enkeltpersoner har ført til samme 

erkendelse. 

I en sådan forstand bliver Wanschers objektive æstetik mulig. Skønt hans 

objektive æstetik ikke hviler på et fundament af granit og indrømmet har 

mange flanker åbne for kritik, viser Wanscher sig alligevel som en original 

tænker, der er langt forud for sin tid. Og det er ikke så lidt.

I det følgende afsnit skal vi se, hvordan Wanschers objektive æstetik er 

intimt forbundet med et krav om funktionsbestemthed, der er grundlæg-

gende moderne.

“Det er Tonen, der bestemmer Violinens Form”
I min foregående artikel om nyklassicismen i nærværende årsskrift kriti-

serede jeg den alment udbredte uskik at benytte adjektiverne moderne og 

modernistisk synonymt. Jeg påpegede, at man traditionelt ved det første 

adjektiv forstår de fænomener, der afspejler moderniteten som samfunds-

vilkår, mens man ved det sidste forstår noget langt snævrere: ét særligt, nyt 

stilhistorisk program, der relativt sent i moderniteten forholdte sig æstetisk 

til netop denne som samfundsvilkår. Forholdet blev yderligere kompliceret 

af, at adjektivet moderne desuden kan bruges om det til et givent tidspunkt 

særligt tidssvarende, altså det nye (jf. lat.: modernus ‘nyere’). I det følgende 

vil jeg alene bruge adjektivet i førstnævnte forstand og følgeligt forholde mig 

til forskellen mellem modernitet og modernisme.

Et argument i min foregående artikel var, at modernismen vel nok var 

moderne, men at man ikke meningsfuldt kunne hævde, at den kunne kræve 

eneret på at være noget sådant. Yderligere var artiklens hovedpointe i det 

hele taget, at den i det 20. århundredes danske arkitekturhistorie udbredte 

læsning af dansk nyklassicisme 1910–30 som reaktionær var uredelig. I for-

længelse heraf kom jeg afslutningsvis ind på, at perioden netop kunne ses 

som et alternativt æstetisk program for moderniteten. Det er således på sin 

plads her at opstille et egentligt argument for, hvorfor dansk nyklassicisme 

1910–30 må forstås som et andet moderne. 

Som jeg også anskueliggjorde i min foregående artikel, har man i det 

20. århundredes danske arkitekturhistorie netop haft held med at tilskrive 

kulturradikalismen æren for at gøre arkitekturen “moderne”, idet man pri-

mært har hæftet sig ved, at det var miljøet omkring Kritisk Revy, der foran-

ledigede den “nødvendige” forkastelse af traditionen, der “stod i vejen for” 

fremkomsten af en moderne arkitektur. Her hæfter man sig i almindelighed 

ved en overfladisk kritik af ethvert stilhistorisk karakteristikum som no-

get, der skulle umuliggøre en funktionsbestemthed ved brugs- eller byg-
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ningskunsten – altså dette at en brugsgenstand eller et bygningsværk gives 

en for sin funktion passende form. Man tilskriver som regel primært Poul 

Henningsen æren for på original vis at have skænket arkitektstanden denne 

befriende, nye idé, som ingen herhjemme før havde kunnet forestille sig, og 

som med ét gjorde landet moderne.

Imidlertid bringes denne frelsermytologi dog i forlegenhed af det forhold, 

at Wanscher systematisk havde argumenteret for en sådan funktionsbe-

stemthed som en grundlæggende modernitetsfordring hen ved 20 år forud 

for Poul Henningsen. At ét sådant funktionsbestemthedsideal overhovedet 

skulle være noget nyt i begyndelsen af det 20. århundrede er i det hele taget 

en misforståelse. Denne forestilling om en essens, som en given bygning på 

ærlig vis kan udtrykke, hvorigennem den når en højere, rationel og mere 

egentlig skønhed, er en grundtanke i modernitetens arkitekturteori. 

Man anser traditionelt den franske jesuiterpræst Marc-Antoine Laugiers 

(1713–1769) værk Essai sur l’architecture fra 1753 som det første, skelsæt-

tende udtryk herfor. (Fig. 6) Værket indledes med den berømte allegori om, 

hvorledes urmennesket i sin bestræbelse på at søge ly for elementernes rasen 

opførte den primitive urhytte alene ved at rejse fire træstammer og konstru-

ere et simpelt tagværk, dækket med blade. I det bygningskunsten herved 

opstod, gaves da idealet for ethvert efterfølgende bygningsværk i urhyttens 

essentielle form, idet enhver senere vilkårlig tilføjelse blot forringede urhyt-

tens skønhed. Således konkluderer Laugier allegorien med følgende maksi-

me: “I det egentlige består al skønhed. I det vilkårligt tilføjede, består alle fejl.”44 

Herved knæsættes det ideal om ‘ærlighed’, der tegner sig tematisk gennem 

den moderne arkitekturhistorie. 

Det er på sæt og vis en variation af samme spørgsmål man tager livtag 

med i 1800-tallets omsiggribende tyske stildebat, hvorfor da også den ty-

ske arkitekt Heinrich Hübsch (1795–1863) i sit berømte stridsskrift Im wel-

chen Stil sollen wir bauen? når frem til rundbuestilens tektonisk afklarede 

form som grundlaget for moderne arkitektur. Tilsvarende fremsætter den 

tyske kunsthistoriker, arkitekt og arkæolog Karl Bötticher (1806–1889) sin 

tektoniske teori om hhv. Kernform og Kunstform. Den mest velkendte for-

mulering af denne moderne arkitekturteoretiske grundtanke er velsagtens 

den amerikanske arkitekt Louis Sullivans (1856–1924) efterhånden noget 

udpinte maksime “form follows function.” Sullivan fremsætter maksimen i 

1896 i essayet The tall office building artistically considered, hvor han ganske 

lig den tyske stildebat søger at finde et princip for moderne arkitekturs ud-

formning. Meget lig Laugiers Essai sur l’architecture argumenterer Sullivan 

ud fra den formålstjenstlighed, hvormed naturen giver alt sin rette form:

“Whether it be the sweeping eagle in his flight, or the open appleblossom, the 

toiling work-horse, the blithe swan, the branching oak, the winding stream 

at its base, the drifting clouds, over all the coursing sun, form ever follows 

function, and this is the law.”45 

Således udtrykte heller ikke den østrigske arkitekt Adolf Loos (1870–1933) 

noget egentligt nyt i sit berygtede foredrag Ornament und Verbrechen, af-
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holdt i Wien i 1910 (og i 1913 i København), men radikaliserede snarere 

den ærlighedsfordring, der som en Zeitgeist tegner sig tematisk gennem hele 

modernitetens arkitekturteori siden Laugier. Loos’ rolle i så henseende kan 

snarere anskues som at udtrykke denne ærlighedsfordring tilstrækkeligt 

bombastisk og give den dét ideologiske tilsnit, som siden modernismekri-

tikken fra midten af det 20. århundrede og frem til i dag har udgjort an-

stødsstenen, ikke mindst hos mange lægfolk.

Nu læser vi så gennemgående i Kritisk Revy, at nyklassicismen udgjorde en 

“tom æstetik”, der stod i modsætning til enhver modernitetsfordring og i 

øvrigt ikke forholdte sig til “virkeligheden”. Således de berømte åbningsord 

af Poul Henningsen i første nummer af Kritisk Revys leder (Hefte 1, 1926):

“Ordet er frit her, men ikke ubetinget. Vi savner et Blad, hvor Kampen staar 

for en Bygningskunst i Overensstemmelse med det bedste, i den moderne 

Kulturs sociale, økonomiske og tekniske Bestræbelser, men vi mangler ikke et 

Sted, hvor tom Æstetik faar samme Plads som saglige og fornuftige Betragt-

ninger. Vi betinger os saaledes, at Drøftelsen drejer sig om Realiteter. (…) 

Derfor er dette Blads Opgave først og fremmest en pædagogisk, paa Trods af 

disse Aars æstetiske Drømmeri at slaa Virkeligheden fast som Grundlaget 

for al Drøftelse.” 

 

6. Andenudgaven af jesuiterpræsten 

og arkitekturteoretikeren Marc-

Antoine Laugiers (1713–1769) Essai 

sur L’Architecture fra 1755 med den 

berømte frontispice af den primitive 

urhytte.
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Når man hører ordet kultur, bør man som bekendt afsikre sin Browning; og 

som den danske filosof Anders Fogh Jensen (f. 1973) har demonstreret, bør 

man gøre det samme, når folk insisterer på at have eneret på virkeligheden.46 

Det stærkt demagogiske præg er netop kendetegnende ved ovenstående ci-

tat: Ordet er frit, men det er det ikke, men det er det, blot redaktionen står 

som de sande moderne og besidder privilegiet at afgøre, hvem der er i kon-

takt med virkeligheden og realiteterne, hvem der er saglige og fornuftige. Vi 

alene vide. Postulatet om at eksempelvis Wanscher ikke skulle være i kon-

takt med virkeligheden, som navnlig Poul Henningsen fremturede med, 

har fået lov at stå uanfægtet og bliver ofte ukritisk reproduceret i forskellige 

afarter.47

Nu ændrer et politisk misbrug af begreber som virkeligheden og realite-

terne dog ikke ved, at disse er vigtige størrelser. Spørgsmålet, der står tilba-

ge, er således, om nyklassicismens brug af et traditionelt klassisk formsprog 

var i konflikt med en moderne fordring om funktionsbestemthed? Kan 

Wanscher da siges at stå for en reaktionær kunstopfattelse, der vil revita-

lisere tidligere tiders stilarter? En overfladisk læsning af forfatterskabet vil 

kunne hæfte sig ved hans veneration for tidligere tiders storhed. Men bag 

denne ligger dog en moderne fordring til bygningskunsten, der grundlæg-

gende er progressiv.

Allerede i sin første kronik i Politiken, d. 8. maj 1909, kritiserer Wanscher 

sin samtids arkitektur, konkret eksemplificeret ved nybyggeriet i Chr. IX.’s 

Gade. Et element af kritikken består i, at arkitekterne på overfladisk vis 

har ødslet med stildetaljer uden nogen forståelse for disses indre logik. At 

bygningerne betjener sig af historiske stilarter er dog ikke i sig selv hoved-

problemet, thi “det fik være, hvis de var gjorte med Talent.” Problemet er 

snarere, at arkitekturen ud fra Wanschers objektive æstetik er underlødig, 

en påstand han kvalificerer gennem en formal analyse. Men hvad mere er, 

så lever bygningerne heller ikke op til en moderne fordring om funktions-

bestemthed. Afgørende for Wanscher er, “at Bygningernes Karakter bliver 

et Udtryk for deres Bestemmelse”.  Hvad angår nybyggeriet i Chr. IX’s Gade, 

så er ingen af dem “et reelt Forretningshus, Selskabshus eller Lejehus, men de 

er alle mere eller mindre konventionelt udstyrede med Arkitekturmotiver, der 

oprindelig tjente helt andre Formaal.”48 Wanschers kritik kan altså sammen-

fattes til, at arkitekterne hverken har forstået de stilarter, forstået som logisk 

konsistente historiske poetikker, de betjener sig af, eller den opgave, de var 

sat for at løse. Arkitekturen fejler altså både på form og indhold.

Lad det heraf være antydet, at Wanscher ikke ser en konflikt mellem 

funktionsbestemthed og æstetisk kultivering gennem et klassisk formsprog, 

snarere tværtimod. Dette forhold kommer til udtryk generelt i hans forfat-

terskab. I hans kronik Udstilling af Skønvirke, der bringes i Politiken den 

26. januar 1908, kommer han atter omkring dette forhold. Han omtaler 

en marmorskål, der går gennem et klassisk formsprog, men alligevel når et 

moderne udtryk. Skålen er i: 

“(...) en Slags Empirestil; men ikke det, man for nogle Aar siden forstod ved 

Efterligning af en ældre Stil, her er Virkningen fremkommen naturligt ved, 
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at Arkitekten har holdt af de gamle simple Former og dertil selv har tænkt 

sig Opgaven løst ud fra samme Forudsætninger.”49

Vi ser altså heraf, at dette at betjene sig af ét bestemt stilmæssigt formsprog 

ikke står i vejen for den gode løsning af opgaven. Stilspørgsmålet er i sig selv 

trivielt; skålen kunne være tænkt løst i andre stilarter, så længe formgiveren 

forstår den “praktiske kerne” i opgaven og er “egentlig”. Wanscher formu-

lerer altså denne moderne fordring om funktionsbestemt absolut, hvilket 

understreges endegyldigt længere fremme i kronikken, idet han skriver:

“Man bygger Klaverer i Empirestil (Mahogni, firkantede Ben) eller i moder-

ne Barokstil (Citrontræ, Bølleornamenter, Tvillingeben, Pedal med klumpet 

Form), men Idealet er og bliver et Klaver i Klaverstil.

Naar et Instrument eller et Møbel har naaet en praktisk naturlig og øko-

nomisk Form, behøver den ikke at forskønnes. Der var ogsaa en Tid, hvor 

man troede at man skulle bygge Dampmaskiner i korinthisk Stil, det vil sige 

med korintiske Søjler og Gesimser. Den Tid er forbi. Baade Dampmaskiner, 

Dynamoer og Biler, baade Violiner, Violonceller og Flygeler er interessantest 

og skønnest, naar der ikke er pyntet paa dem.”50

Således turde det være tydeliggjort, at Wanscher næppe kan anklages for at 

agitere for “tom æstetik”, der stod i vejen for moderniteten. I det hele ta-

get er han særdeles optaget af moderne industriel formgivning. “Og hvilken 

ejendommelig Følelse vækker ikke Synet af Drivhuse, ja selv af Mistbænke, der 

spejler Himlen, og dog enfoldige, kun af Glas, men faste og nette”, skriver han 

således i kronikken Den moderne Arkitekturs Kultivering, der bringes i Po-

litiken d. 24. august 1911. Videre i kronikken udtrykker han endnu engang 

sin absolutte modernitetsfordring:

“I maskintekniske Fag og i Skibsbygningskunsten møder vi ofte en langt 

mere skolet og behændig Smag, der tilsyneladende ikke er berørt af æstetiske 

Synsmaader, men i Virkeligheden viser en udviklet Sans for Materialets Ka-

rakter og Linjernes Skønhed. Før Arkitekturen naar lige saa vidt, kan vi ikke 

anerkende den som fuldtud moderne.”51 

Disse forhold sætter Kritiks Revys kritik af nyklassicismen og af Wanscher i 

særdeleshed i betragtelig forlegenhed. Tilsyneladende var det kun Wanschers 

tilhørere, der tog nævneværdigt hensyn til disse gentagne modernitetsfor-

dringer. Således er det også slående, at Wanschers indlæg Tingen er det egent-

lige!, der blev bragt i Architekten d. 27. Juli 1918, åbenbart gik ganske upå-

agtet hen. Da Wanschers budskab langt senere tilsyneladende dæmrede for 

visse andre, genoptrykte man hans artikel i Arkitektens Ugehefte i 1932, idet 

man lidt pinligt måtte indrømme at man fandt den “mærkelig aktuel”.52 Idet 

Wanscher således havde formuleret funktionsbestemtheden som et absolut 

krav godt 20 år inden Kritisk Revy, var han således langt forud for sin tid. I 

Tingen er det egentlige! hylder Wanscher de kendte telegrafklokker af por-

celæn, der isolerer telegrafpælenes kobbertråde. Wanscher fremhæver disse 

telegrafklokkers idealitet, idet de er blevet til ved, at en kunstner på Bing 

og Grøndahls fabrik har udviklet en mekanisme, der ved et enkelt pres i en 

maskine kan frembringe disses klare form. “Hvis man paa samme Fabrik 
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kunde fremstille en ligesaa god Type paa et Vaske-Stel eller paa Bord-Service, 

vilde Menneskeheden være lykkeligere”.53 Herefter formulerer Wanscher sin 

forestilling om “det egentlige“, som vi tidligere var inde på. Hans krav om 

funktionsbestemthed er ganske entydig, idet han skriver:

“Det er Tonen, der bestemmer Violinens Form. Kan vi naa til at gøre et Kla-

ver ligesaa musikalsk naturligt i sin Form – det var de gamle ligestrængede 

Flygler – saa er vi egentlige. Det er Varmen, det kommer an paa i en Kak-

kelovn; nøjere bestemt, det gælder om, at Formen giver et stort Varmeud-

straalingsareal. Det samme gælder Radiatorer til Centralvarmeanlæg. Den 

fuldkomne Form af disse vil være god i sin Nøgenhed – og naar vi vænner os 

til den, ogsaa skøn. Altsaa bør vi lade Radiatorerne staa, som de er, og forme 

7. Hack Kampmann, Aage Rafn 

m.fl.: Detalje af den runde gård i Po-

litigården. Foto Sven Türck, DKBB.
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Rummene til at have saadanne nøgne Organer. – Eller Trapper? Er det ikke 

smukt at se en velberegnet Trætrappes Trin gribe ind i Mæglerne? Er det ikke 

et Sidestykke til Naturens Vidundere af Mekanik, Skelettet eller Insekternes 

Hornpanser?”54

Således burde det altså være dementeret, at Wanscher ikke besindede sig på 

en genstands brug, svævede i tom æstetisk drømmeri og ikke var i kontakt 

med “virkeligheden”. Af ovenstående må det i øvrigt bemærkes, at Wan-

scher her argumenterer på nøjagtig samme vis som Louis Sullivan gjorde, 

da han skulle legitimere, at formen følger funktionen. Der henvises til de af 

naturen frembragte formers funktionsbestemhed. 

På baggrund af, hvad vi netop har gennemgået, kunne den letsindige læ-

ser fristes til at konkludere, at Wanscher i så tilfælde da måtte være mo-

dernist. Det er en udpræget fordom, der må afvises som en vildfarelse. 

Wanscher var ikke modernist; Wanscher var moderne. Hans fordring om 

funktionsbestemthed strækker sig tilbage til 1700-tallets nyklassicisme, til 

Laugiers primitive urhytte. Denne funktionsbestemthed er så langt ældre 

end det specifikke stilistiske program fra det 20. århundrede, der betegnes 

som modernisme. Modsat modernisterne, der måske lidt naivt troede, at 

man kunne omgå stilistik helt, lod Wanscher sin modernitetsfordring om 

funktionsbestemthed gå igennem et klassisk formsprog. Derved lagde han 

grundlaget for det andet moderne, som nyklassicismen i sin korte levetid 

kom til at udgøre. 

Konklusion
Jeg har i det foregående argumenterer for, at det filosofiske grundlag for 

den danske nyklassicisme, som det formuleres i Wanschers tidlige forfat-

terskab, viser, at perioden ikke med rimelighed lader sig anskue som en til-

bageskuende og umoderne revivalisme, men i stedet hvilede på en grund-

læggende moderne fordring, strækkende sig tilbage til 1700-tallet, om, at 

en opgaves rette løsning bør bestå i at finde ind til en forestillet funktionel 

og æstetisk ‘kerne’. Idet enhver formgivningsopgaves kerne var af tidløs 

karakter overskred den rette løsning enhver snæver historicistisk forestil-

ling om stilenhed, hvorved stilspørgsmålet ikke bare blev trivielt, men også 

utilstrækkeligt som forståelsesnøgle for perioden. For så vidt som nyklas-

sicismen i forlængelse af Wanscher betjente sig af et klassisk formsprog, var 

dette legitimeret i det forhold, at det stilistisk-æstetiske ikke stod i vejen for 

funktionsbestemtheden som modernitetsfordring, idet også løsningen af 

æstetiske problemer i kraft af den objektive æstetik lod sig forædle gennem 

historien, hvorved de “klassiske virkninger”, “det æstetisk prægnante” o.a. 

lod sig destillere til fortsat nytte og brug. 

Idet jeg herved har peget på disse forhold som centrale for bevægelsen, 

mener jeg således at have bidraget til den endelige dementering af forestil-

lingen om perioden som tilbageskuende og yderligere at have lagt mit bi-

drag af syldsten til en læsning af perioden som et andet moderne, der ikke 

gik uden om, men gennem det klassiske.
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A NEW CLASSICISM, OR RATHER A DIFFERENT FORM OF 
MODERNITY?

Danish neo-classicism from 1910 to 1930 as an issue of style history, seen in 
the light of early critical writing by art historian Vilhelm Wanscher

Christoffer Thorborg

Danish neo-classicism from the period 1910 -30 has often been viewed, particularly in 
older architectural-history literature, as retrospective revivalism and as a transitional 
period of style history – a purgatory interposed between the eclecticism of historicism 
and the radicalism of the modernist movement. The viewing of architectural history 
as a linear process, in which one style-epoch succeeds another, has been heavily 
criticised, however, since the Second World War.  In spite of new departures in research 
into neo-classicism, the above-mentioned problematic attitudes have nevertheless 
not yet been fully weeded out, and are still to be found in some recent literature.

This article reasons in favour of viewing the period not as the style-historical 
retrospective revival of a historical form, but rather as a unique artistic period in 
its own right - one that sought to provide an answer as to how the architecture of 
a modern society could be given shape, by not circling around classical idioms, but 
instead working through them. By way of extending the research field which in recent 
years in the humanities and social studies has been entitled multiple modernities, 
Danish  neo-classicism 1910–30 can be seen as a different modernity, i.e. an  aesthetic 
programme for modernity that provides an alternative to the modernism that took 
pride of place as the only true modern idiom in general public perception.

The article explores this issue by examining the philosophical basis of the 
movement as expressed in the early writings of the art historian Vilhelm Wanscher 
(1875–1961), who came to have powerful influence within the movement. It is argued 
that the essential modernity of the period was expressed in the demand that the 
right solution to a task should consist of uncovering a presupposed functional and 
aesthetic ‘kernel’. As regards function, this demand results in insistence on what the 
article describes as ‘functional definition’, i.e. that a usable object or a built structure 
should be given a form appropriate to its function. As regards aesthetics, it results in 
a requirement for formal aesthetic disciplining of design, evaluated on the basis of a 
radical formalism that is designated ‘objective aesthetics’ in this article.

The article moreover presents a philosophical discussion of the ‘objective aesthetics’ 
of the period, and indicates how, in the way it is formulated by Wanscher, it can 
be understood  proto-phenomenologically, meaning that its ‘objectivity’ should be 
understood as intersubjectively substantiated.

In addition, Wanscher’s demand for ‘functional definition’ is considered in the 
context of modern post-Enlightenment architectural theory, and is traced back to 
Marc-Antoine Laugier (1713–1769) with reference to his mythological concept of the 
noble simplicity of the Primitive Hut.

Since the kernel of every design-task was seen by Wanscher as timeless, the ‘right 
solution’ would thus advance beyond narrow historicist precepts of distinct styles, 
which reduce the issue of style not just to the level of triviality, but also to the state of 
being inadequate as a key to the understanding of the period in question. In so far as 
neo-classicism, in extension of Wanscher, made use of a classic style idiom, this was 
legitimate in the sense that the stylistic-aesthetic expression did not form an obstacle 
to the functional definition demanded by modernity, since the solution of aesthetic 
problems by virtue of objective aesthetics was also liable to be refined through history, 
allowing the classic elements to be distilled for continued use and application. 

The article points out that Wanscher made the case for these criteria fully 20 
years before the breakthrough of modernism that was to be central for Danish neo-
classicism in the period 1910–30, and it can therefore be concluded that the period 
should be seen not so much as one of retrospective revivalism, but rather as a different 
modernity – one which did not circumvent the classical but worked through it.
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