
Vi er i serien om kunstens
excentrikere nået til en 
af de helt store af slagsen:
Rudolph Tegner. Han 
oplevede livet igennem 
modstand mod sin vitale
og symbolistiske kunst.
Men mødet med de hyper-
muskuløse skulpturer
minder om det ny-
symbolistiske univers 
og om superheltenes 
ekstremt vitale og
veltrænede kroppe, 
som findes i samtidens 
pumpede superheltefilm. 

Rudolph Tegners Museum og Statuepark,
Museumsvej 19, 3120 Dronningmølle
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J
eg vil have en krop som en gud«,
sagde jeg til min veninde forleden.
Jeg er slappere i kødet, end jeg bry-
der mig om. 

Siden da har jeg været i fi��tness-
centret næsten dagligt. Her kæm-
per jeg på den ene side med det jor-

diske livs tunge kødklump. Og på den an-
den, det herskende millenium-vitalisti-
ske kropsideal. Og med det, forestillingen
om at kunne forme sig selv og sit kød i det
fi��tness-skulpturelle og potente billede,
som Hollywood skaber: mennesket som
en gud.

Og med gud mener jeg Thor i skikkelse
af skuespilleren Chris Hemsworth fra
Marvels symbolisme-poppede fi��lmuni-
vers.

Mine baller og skuldre er derfor ømme,
da jeg stiger ud af bilen på den sandede
parkeringsplads foran Tegners Museum
nær Dronningmølle i Nordsjælland. 

Indenfor møder jeg ham imidlertid,
guden, eller snarere en hel hær af guder, i
alle mulige skikkelser: Herakles, mere
slank og yoga-agtig end bodybuildet,
med et gigantisk smilende vildsvin hvi-
lende på de smidige skuldre (fra 1918); Skt.

Peter (teknisk set ikke en gud, men stadig
...) med enorme, anatomisk betragtet no-
get fantasifulde veltrænede lår, bærende
på en nøgle, som er lige så stor som gigan-
ten selv; Apollon (fra 1930-33) i færd med
den knælende bevægelse, som på moder-
ne fi��tness-sprog hedder lunge, imens byr-
den fra attributten, en bevinget lyre, tvin-
ger hans symmetriske sixpack og enorme
biceps til at springe frem bag den gipshvi-
de hud.

Og så er der guden fra fi��gurgruppen
’Guddommen og mennesket’ (1895-96).
En stoisk kæmpe med langt Stauning-ag-
tigt skæg, med de knyttede næver hvilen-
de på sine knoglede knæ, skulderbladene
trukket ind i ryggen, brystet hævet og co-
re-muskulatuen engageret, som det sig
hør og bør i både yoga og bodybuilding.
’Den store mand’ hedder han.

For fødderne af denne kæmpe gude-
mand, som er knap syv meter høj, kryber
en slank kvindekrop. Shit, hvad er det
dog, der foregår?

Ånd og materie
Figurgruppen blev oprindeligt udstillet
på kunstudstillingen Salon du Champ-de-
Mars i Paris i 1896.

Tegner var tre år forinden fl��yttet til Pa-
ris, hjulpet på vej af familiens økonomi-
ske støtte, og havde her for alvor mødt ti-
dens på de breddegrader smarte kunst,
symbolismen.

I Paris hang han ud med symbolistkam-
meraterne Jens Lund (1871-1924), Johan-
nes Holbek (1872-1903) og J. F. Willumsen
(1863-1958), og de fyrede den af med sym-
bolerne og mente, at kunsten skulle hæve
sig over det jordiske og pege ud over sig
selv, ud over den gumpetunge verden – op
i ånden, ud i universet, tilbage i historien
til dengang, jorden var tættere befolket af
guder.

De læste Friedrich Nietzche og så det
som deres pligt at anskueliggøre hans
ideer om der Übermensch og geniet. Og ja
tak, det ser man tydeligt.

Også i den noget mindre skulptur ’Jord-
bundet’ (1897-98), hvor en mandsfi��gur
forsøger at kæmpe sig fri af en kvinde,
som sidder på sine knæ med armene om
livet på ham. Man skal forstå, at hun træk-
ker ham ned, holder ham fast. 

Det er den symbolik, som i et kønsper-
spektiv er den gældende for Tegners sym-
bolisme: Manden personifi��cerer ånden
og fremtiden, som forsøger at frigøre sig
fra det reale, jordiske nu, personifi��ceret af
kvinden.

Tegner havde et unødvendigt kom-
plekst forhold til kønnene, tænker jeg,
mens jeg går videre igennem de højlofte-
de lokaler med smukt ovenlys.

Og det er i det hele taget interessant,
hvordan Tegners symbolske kunst ud

over at pege på kampen mellem ånd og
materie også indgyder til en art biogra-
fi��sk funderet psykoanalyse af både værk
og kunstner (men nu var det også om-
kring dette tidspunkt ved århundredskif-
tet, at Sigmund Freud førte sig frem, så
hvorfor ikke?).

Maske af fl��ydende ler
Og ja, han havde et komplekst forhold til
familiens patriark, faderen, som var
streng, straffede sine børn og ikke i første
omgang bakkede op om Tegners ambitio-
ner om at blive kunstner.

Han elskede sin moder, til hvem han la-
vede et ømt gravmonument – et af Teg-
ners mest elskede værker – med en ideal-
fremstilling af en form for urkvindelig-
hed.

Han forelskede sig i en kvinde, som afvi-
ste ham, og som hellere ville være sam-
men med en anden kunstner.

Og han blev kritiseret sønder og sam-
men af kunstens smagsdommere i samti-
den: mandlige museumsmænd og kunst-
kritikere ...

En af historierne om Tegner melder, at
et helt tidligt værk, ’Syndfl��oden’, blev for-
æret af bedstemoderen til Maribo Mu-
seum, men da Tegner kom på besøg for at
se det, var værket væk. Forklaringen var,
at det var knust, fejet sammen og smidt
ud. Som direktør for Statens Museum
Kunst Leo Swane i den gode smags tjene-
ste sagde: et hændeligt uheld.

Alt dette biografi��ske snask kan man for-
lyste sig med at læse ind i Tegners symbol-
ladede kunst. Og han beder også selv om
det.

I sit hovedværk, ’Frigjort’ fra 1901, sid-
der angiveligt han selv i skrædderstilling
a la yoga på toppen af en dorisk søjle, hvis
kapitæl udgøres af et grotesk orgie af
kroppe i kamp eller elskov (eller måske
begge dele).

Der sidder han som en åndsfi��gur, med
dybe øjne og en høj fi��rkantet pande og
ligner dog mest af alt Frankensteins mon-
ster – eller en diktator, under hvem sam-
fundets masser knuses. Kunstnerindivi-
det har, som en moderne Prometheus, fri-
gjort sig fra masserne, fra menneskelivets
omklamrende begærsverden af behov,
forfængelighed og forgængelighed.

Vi kan skue dybere ind i den freudian-
ske symbolik i skulpturen ’Ødipus og An-
tigone’ (1903), hvor Ødipus ikke blot er
blind, men hvor det ser ud, som om hans
hele ansigt er smeltet i en teatralsk og
egentlig ret rørende maske af fl��ydende
ler.

Tegner har det på dette tidspunkt ikke
så godt i sit liv. Han har været indlagt med
tuberkulose i Davos i Schweiz, og han li-

Kunst

’APOLLON’. Kroppen i 
den tårnhøje skulptur fra
1930-33 er næsten så 
maskinel og kantet, at den 
bliver til arkitektur. Fun fact: 
I soklen fi��ndes urnen med de
jordiske rester af Tegners 
hustru, Elna. Foto: Rudolph
Tegners Museum og 
Statuepark

SERIE

På besøg hos 
excentrikerne
Politikens kunstanmelder Mathias 
Kryger rejser rundt i landet og besøger
en række excentriske kunstnerskaber,
som fi��ndes i periferien af den danske
kunsthistorie.

Værkerne, som er tilgængelige for 
offentligheden, er mere eller mindre 
sporadisk beskrevet i bøger og artikler,
men har kun i enkelte tilfælde fundet 
vej ind på landets store museer.

Begrebet excentrisk peger på, 
at kunstnerne traf overraskende og 
idiosynkratiske valg, ligesom de befandt
sig og stadig i dag befi��nder sig uden for
centrum.

I dag: Rudolf Tegner. Tidligere i serien:
Richard Winther (30. juli), baron Arild 
Rosenkrantz (3. august) og pastor Laier
(10. august). Vi afslutter serien i morgen,
17. august, med Kirsten Kjær.
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Svulmende 
superhelte 
i gips, ler 
og bronze



UDE OG INDE. ’Jordbundet' (1897-98) står i Tegners statuepark. Nederst ses i 
baggrunden en version af 'Mod Lyset' (1909). Foto: Rudolph Tegners Museum

BLÅ BOG

Rudolph Tegner
Født i 1873 i København. Billedhugger. 

Optaget på det Kongelige Danske Kunst-
akademi i 1890 og færdiguddannet 
allerede efter to et halvt år. 

Flyttede umiddelbart efter akademiet 
til Paris, fi��k atelier i byen, blev i fi��re år
og udstillede fl��ere gange på salonen.

Fra 1898 havde Rudolph Tegner atelier
i Hellerup og boede der med sin søster,
Signe, fra 1904 til 1911, hvor han blev gift
med Elna.

I 1916 købte Rudolph Tegner et område 
i det, som kaldes Rusland, beliggende
syd for Dronningmølle og etablerede 
herefter Rudolph Tegners Museum og
Statuepark.

Fra 1926 til sin død i 1950 boede Tegner
og Elna i forstaden Meudon sydvest for
Paris.

Blandt de mest kendte skulpturer i det
offentlige rum er ’Danserindebrønden’ 
og ’Herakles og hydraen’ opstillet i 
Helsingør og monumentet ’Mod lyset’
(for forsker og nobelpristager Niels 
Finsen), på hjørnet af Blegdamsvej 
og Tagensvej ved Rigshospitalet i
København. 

der sandsynligvis af det, man få år efter i
den kliniske psykologi benævner depres-
sion. Og så er der den konstante hjemlige
modstand mod hans kunst. Livet og ar-
bejdet er en kamp.

Foretager man en hurtig søgning i Poli-
tikens annaler fra samme år, 1903, fi��nder
man for eksempel i en anmeldelse af Vig-
go Stuckenberg af Ødipus-skulpturen
denne beskrivelse: »... et stort set kraft-
fuldt udført stykke kunst, som i sin faste
menneskelighed ganske stiller bisarreri-
et ’Frigjort’ i skygge«.

Tegner roses her for sit arbejde, men
med en gedigen baghånd af et kompli-
ment med indlagt slag til det voldsomt
selvforherligende og for anmelderne for
groteske værk ’Frigjort’.

Hip og populær
At Tegner fører denne livslange kamp
mod ’den gode smag’ langt ind i kunsten
som et ekstra symbolsk lag, er der ingen
tvivl om. Den store vitalisme, de muskulø-
se kroppe, de store myters symboler mø-
der hans egen skrøbelighed, den syge
krop og det formørkede sind.

Se bare monumentet ’Mod lyset’ (1909)
for nobelpristager læge Nils Finsen ved
Rigshospitalet. Tegner gik selv i lysterapi
efter tiden med tuberkulose i Davos. Hans
egen sygdom, Finsens opdagelse af lysets
helende virkning og den symbolske gen-
givelse af menneskets higen mod lyset
som en åndelig kraft forenes i dette svul-
stige monument.

Men den æstetiske modstand, han mø-
der, er også en vild motivation i arbejdet
og er ultimativt det, som fører til etable-
ringen af Tegners Museum.

Han påbegyndte som 40-årig i 1912 det,
han selv tænkte skulle være et hoved-
værk, ’Livets port’. Den skulle være 17 me-
ter høj (!) og stå ved Trianglen på Østerbro
ind til den nye Fælledparken, som var un-
der anlæggelse.

Porten viste menneskelivet fra fødsel til
død i grupper af skulpturer i sten og bron-
ze med solguden knejsende på toppen.
Men den blev aldrig realiseret.

Imidlertid blev en model og en række
skulpturer i fuld størrelse fra projektet
udstillet på Københavns Rådhus på en
ekstremt hip og populær udstilling be-
søgt af over 100.000 mennesker over blot
tre uger. Folket var med, men kritikken,
og smagens dommere ført an af daværen-
de direktør for Statens Museum for Kunst
Karl Madsen og den indfl��ydelsesrige
kunsthistoriker Emil Hannover dømte
projektet ude, og folkestemningen vend-
te.

O.k., det stod efterhånden klart, at den
ellers så muskelspillende Tegner var i
æstetisk bad standing i sit hjemland og
gang på gang blev trynet. Georg Brandes
var en af hans få forsvarere.

Men det kunne han ikke bruge til så
meget, så i 1916 på en cykeltur med sin hu-
stru fi��nder han det område, som bliver til
skulpturparken, og hvor han bygger sit
betonmonster af et museum. Uden vin-
duer i de grå brutalistiske mure er det
som en bunker at gemme sig i og en be-
holder for den kunst, som kritikerne el-
skede at rakke ned på.

Tænk Hulk og Thor
Tegners Museum er et på indersiden
egentlig venligt og æggeskalsgult lille ex-
centrisk Valhalla for gips og lerskulptu-
rer, som også fungerer som gravmonu-
ment for kunstneren og hans hustru. Det
siges, at de hvisker til hinanden om nat-
ten.

Og så er det er en vild tidsmaskine, man
går igennem på museet. Fra antikkens
krøniker gengivet i de hypermuskuløse
og nærmest komiske skulpturer til den
tidlige modernitets samfundsborgere
portrætteret i buster hele vejen langs kan-
ten af museets vægge. Ind og ud af myto-
logisk og politisk og real tid, fra naturali-
stisk form til burleske og teatralske over-
drivelser.

Huset selv er som et arkitektonisk rum-
skib, der er styrtet ned i de forblæste bak-
ker blandt lilla lyng og brune græssende
får i den bløde sandede jord. Som stivne-
de kroppe står bronzerne i landskabet og
bløder irgrønt ned over deres monoliti-
ske sokler i grå beton. 

Det er underlig kunstnerisk sci-fi�� og
fantasy. Ren blockbusterfi��lm a la ’Aven-
gers’. Marvels tegneserieunivers og de
megapopulære hollywoodfi��lm er en syret
opdatering af en art symbolistisk fortæl-
ling, som ligner Tegners til forveksling. I
en blanding af fortid og fremtid klippes
der i fi��lmuniverset fra det ydre rum til det
hverdagslige liv på Jorden. Der klippes fra
mytologiernes guder til for eksempel An-
den Verdenskrig. Det samme gør Tegner.
Han klipper mellem ånd og krop, mellem
myte og selvbiografi��.

Og kroppene hos Tegner (o.k., de mand-
lige kun)! Sindssygt muskuløse, over-
menneskeligt vitalisme-groteske, som en
Hulk, en Captain America eller en Thor. 

Det er frastødende og frækt på samme
tid og for meget og samtidig også for lidt
med al denne åndelige og fysiske body-
building. Men superexcentrisk er det.
Pumpet op på store idealer.
mathias.kryger@pol.dk

Svulmende ... 

Sarah Skyt Persson: Sku’ det være en 
anden gang. Lindhardt og Ringhof. 200 sider.
249,95 kr. 

hhhhhh

A lt er i skønneste orden, for Maria
har en plan. Hun skal fi��nde sam-
men med Mikael fra privatafdelin-

gen, som »er lidt pjevset, men også rar og
jordbunden, og han er ikke engang fra-
skilt«. De to skal giftes og have børn, og
selvfølgelig vil Marias krop på et tids-
punkt give efter og forandre sig, men selv
hvis hun får ’bananbryster’, betyder det
ikke alverden, for til den tid vil hun have
en mand, som har lovet at blive for evigt. 

Maria har passeret de 30 og bør snart
komme i gang med en uddannelse, men
heldigvis kan hun læse de første år hjem-
me i Herning, og før hun får set sig om, vil
hun være færdig og klar til at starte som
client manager. Måske hun endda kan bli-
ve i Sydbank. 

Godt nok har Maria stadig et forhold til
sin gifte afdelingsleder, Jan, og hendes
stilling som kasserer i banken nedlægges
snart, for fremtiden ligger i selvbetje-
ning. Men alt er alligevel i skønneste or-
den, for Maria følger et kursus i mindful-
ness, og anskuer man det hele lidt posi-
tivt, kan Jan og de sidste 11 år i Sydbank
sagtens betragtes som planens første fa-
ser.

Henning, Herning og Sydbank 
Sarah Skyt Perssons ’Sku’ det være en an-
den gang’ er en arbejdspladsroman om
Sydbank, en provinsroman om livet i det
entreprenante Herning, en dannelsesro-
man for dem på den anden side af 30 og
ikke mindst en ualmindelig velkompone-
ret debutroman. 

Handlingen udspiller sig over en uge i
december, hvor fredagens julefrokost i
Sydbank ikke blot inkarnerer ugens høj-
depunkt, men også romanens dramati-
ske vendepunkt. 

Ud over ugedagenes ordnende skema
struktureres romanen også af mindful-
nessprogrammets utallige mentale stra-

tegier fra vejrtræk-
ning til visualise-
ring. Maria pulser
skiftevis smøger og
laver åndedrætsø-
velser for at holde
det ud, for det er
svært ikke at blive
kvalt, når man op-
holder sig i Marias
univers af fi��rmafor-
viklinger, familie-
middage og ikke vi-
dere fantasifulde
fremtidsplaner. 

Persson har an-
lagt et satirisk blik
på Sydbank, en ar-
bejdsplads, hvor

man altid higer efter den næste skandale,
hvor længslerne smyger sig om ægteska-

bet, hvad enten man ønsker sig ud eller
ind, men hvor man trods alt lykkes med
at bevare den pragmatiske tilgang: »Ægte-
skabet er«, som Henning fra afdelingen i
Brande formulerer det, »ligesom en op-
sparingskonto (...) Man skal huske at sæt-
te mere ind, end man hæver«.

Sproget er let, og Perssons sans for hver-
dagens snak og replikudvekslinger slår
igennem alle vegne, så det er en fornøjel-
se at læse. Tag bare Vivis betragtninger
over kødet i kantinen: 

»Hun er med på,
at det er skidt at
smide mad ud,
men man kan ikke
servere hvad som
helst, og en gang
imellem må man
erkende, at et styk-
ke kød er gået tabt.
Man må viske tav-
len ren. En ny dag,
et nyt stykke kød,

og dagens kylling har kantinedamen væ-
ret heldig med«. Takket være Perssons hu-
mor tegnes der ikke bare et krast, men og-
så et hjerteligt portræt af Sydbank i Her-
ning. 

Åbne slutninger 
Orden og kaos toppes om overtaget i Pers-
sons roman. Oftest er det ordenen, det
veltilrettelagte og det velsoignerede, der
løber af med sejren. Jeg giver mig gerne
hen til romanens mange beskrivelser af
skemaer og trin, hygiejnerutiner, indret-
ning, juleudsmykning og ikke mindst
borddækning. Hvilken tilfredsstillelse er
det ikke at læse om bestik anbragt i paral-
lelle linjer, foldede servietter og mes-
singstager med lange lige lys. 

Men en gang imellem går ordenen alli-
gevel grassat og slår over i kaos. Handlin-
gen hopper af hængslerne. Og derfor er
det heller ikke helt til at sige, hvordan det
vil ende for Maria – planer eller ej.
kultur@pol.dk

Bøger

Sarah Skyt Persson 
debuterer med et krast 
og hjerteligt portræt af 
Sydbank i Herning. ’Sku’
det være en anden gang’ er
en underholdende roman
om arbejdsplads, provins-
liv og en kvinde, der 
beslutter sig for at 
blive voksen.

Et krast portræt af hverdagen 
i en bank og livet omkring de 30

BENEDICTE GUI DE 
THURAH HUANG

»Ægteskabet
er«, som 
Henning fra 
afdelingen 
i Brande 
formulerer det, 
»ligesom en 
opsparingskon-
to (...) Man skal
huske at sætte
mere ind, end
man hæver«
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Retro isterningbakke
Med håndtaget vippes de 18 isterninger  

ud af formen med et snuptag. Rustfri stål 
Pluspris 209 kr. 

Pris uden abonnement 249 kr.

Shaken, 
not stirred ...

Køb på  
politiken.dk/plus  

eller i Plusbutikken, 
Vestergade 22,  

Kbh K.

Fri fragt  
ved køb for  
min. 899 kr.

Cocktail shaker 
Shaker i glas med 6 opskrifter: Bloody Mary,  
Virgin Colada, Mai Tai, Sex on the beach, Cosmopolitan,  
Whisky Sour. Låg med sigte i rustfri stål. 400 ml.
Pluspris 145 kr. Pris uden abonnement 169 kr.

Forbehold for trykfejl og udsolgt.

SERVEit bakkebord
Serveringsbord, hjørne- eller sofabord.  
Brug som minibar eller til køkkensager.  

Højde: 68 cm. Sælges kun online.
Pluspris 1.865 kr. 

Pris uden abonnement 2.195 kr.

TRAYit bakke
Brug bakken som serveringsbakke eller sammen med SERVEit  
bakkebord. Akacie, eg eller ask. Ø 49 cm. Sælges kun online.
Pluspris 1.019 kr. Pris uden abonnement 1.199 kr.
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