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Blændværket Bertel Budtz Müller Hent PDF Bertel Budtz Müller (1890-1946) er mest kendt for sine
folkelige og elskværdige fortællinger om thyboer og for sin efterladte roman "Det rette erotiske compani".
men han begyndte sin karriere som avantgardist og ekspressionist i kredsen omkring "Klingen" - sammen
med blandt andre Emil Bønnelycke og Axel Salto. Hans ekspressionistiske læsedrama "Blændværket" fra
1923 er et stort tænkt opgør med alle konventonelle forestillinger - og tilegnet Lenin og Trotzki. Om

intentionerne blev indfriet kan diskuteres - Cai M. Woel skriver i sin litteraturhistorie, at dramaet "toner ud i
tågesnak". Men der er ansatser i skuespillet, der nok kan fortjene opmærksomhed. Bertel Budtz Müller blev i
1918 medlem af Socialistisk Arbejderparti, der var forløberen for Danmarks Kommunistiske Parti (dannet

1920). Han skiftede senere til Socialdemokratiet og blev en af arbejderbevægelsens fremtrædende
kulturpersonligheder i mellemkrigstiden, blandt andet som leder af Arbejdernes Teater
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