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som mine udsendelser. Det er jo netop ikke et
produkt, der er blevet overtaget og strømlinet af
en amerikansk koncert. Hans Riegel (direktøren
for Haribo, red.) får vel mindst en gang om ugen
breve fra unge marketingfyre, der mener, at han
skal smide ham den gamle Gottschalk ud af re-
klamerne, men så siger Riegel: »Nej, det skal være,
som det altid har været...«. Jeg tror, det er en af
forklaringerne på succesen, siger Thomas Gott-
schalk.

Skal lokke nye
gæster

Og hvordan kommer en slikkoncern så ind i et
kunst- og kulturhistorisk museum som Stadtmu-
seum i Slesvig?

Ifølge Holger Rüdel er det blot en måde at lok-
ke nye gæster på museumsbesøg. Skulle de få no-
get af det øvrige, som Stadtmuseum har at byde
på, med hjem i erindringen, ville det ikke være så
skidt endda. Vandreudstillingen er blevet vist fem
steder i Tyskland. Den startede på Landesmuseum
Koblenz i 2005, og her strømmede gæsterne til,
så de nærmest tog gas på seriøse museumsfolk,
der hellere så, at folket ville se på malerier eller
skulpturer af anerkendte kunstnere. Mens Lan-
desmuseum Koblenz normalt trækker 28.000
mennesker i løbet af en sæson, så kom der over
50.000 mennesker til Haribo-udstillingen.

- Jeg kender heller ikke noget land, hvor der
skelnes så skarpt mellem finkulturen og under-

holdningskulturen som i Tyskland. Museerne kan
gå hen og dø i al deres skønhed, hvis de ikke blot
en gang imellem viser noget, som folket gerne vil
se. Jeg ser absolut ingen skam i at give folk un-
derholdningskultur. Ofte kan det være at give
dem noget finkultur ad bagvejen. I min seneste
udsendelse blev der for eksempel spillet musik af
Händel - dermed har mange mennesker, som el-
lers ikke ville have hørt Händel, fået en ny ople-
velse, siger Thomas Gottschalk - og skriver sig ind
i »den gyldne bog« i Slesvig - side om side med
dronning Margrethe, Gerhard Schröder og Vladi-
mir Putin.

Udstillingen »Haribo - Mit dem Goldbären zur
Kultmarke« fortæller historien om en tysk er-
hvervssucces, der samtidig også er en familiehi-
storie. Haribo-historien begyndte i et baglokale i

Bonn i 1922 - grundlagt af Hans Riegel, deraf og-
så forkortelsen. Virksomheden har overlevet både
1930ernes økonomiske nedgangstider og Anden
Verdenskrig, da der så at sige ikke var nogen rå-
stoffer til at lave slik af. Men med det tyske
Wirtschaftswunder efter krigen blomstrede også
Haribo og voksede til at være en kæmpe virksom-
hed. Sikkert en del af forklarigen på, at Haribo i
dag har en særlig klang i mange tyskeres øren.

Genschers livret

På udstillingen kan man se lidt af hvert: Her
hænger to store vingummibamse-mosaikker med

portrætter af Haribo-direktør Hans Riegel og
Thomas Gottschalk. 3200 bamser er der brugt til
hvert billede.

Man kan se et par af de veteranbiler, der i
gamle dage kørte slik ud fra fabrikken i Bonn. En
købmandsforretning fra bedstemors tid med mas-
ser af vingummi og lakrids på hylderne. Der er
gamle reklamer, en bolsjekoger, en vingummima-
skine, en racerbil med Haribo-reklamer, kunst in-
spireret af gummibamserne, og så er der naturlig-
vis også en maskine, hvor børnene kan fylde en
pose med slik. Og vi ser sågar Tysklands tidligere
udenrigsminister Hans-Dietrich Genscher udtale
sig om sin forkærlighed for bamserne.

To tredjedele af Stadtmuseums samlede areal
er taget i brug til udstillingen, det vil sige over
800 kvadratmeter.

Udstillingen blev torsdag aften åbnet under
stor festivitas og deltagelse af Slesvig-Holstens
ministerpræsident, Peter Harry Carstensen. Med-
virkende var tryllekunstneren Harry Keaton, den
kendte radiovært Volker Mittmann fra R.SH - og
Thomas Gottschalk førte som speaker publikum
gennem et Haribo-modeshow.

Celine Breitfeld fra Bjernt og Jana
Petrowski får et foto til familieal-
bummet. Mon ikke vennerne i skolen
også lige skal have det at se?

3200 vingummibamser har
kunstneren brugt til  denne
mosaik.

De prominente i Slesvigs
»gyldne bog« får et smækkys.

også er titlen på bogens første digt »Kip bos«:
»hvem breder ikke sine arme ud ved gensynet«
siger jeg/ »og går sin far i møde med ord som
vi har lært«/ kip bos/ og hilser i det samme på
hans søn der driver kalve/ foran sig/ »Simon«
siger jeg og tager hans hånd »tak fordi du
kom«.

Et andet udblik i samlingen er til kosmos, ja,
til Gud. Det lyder sådan i »De sovende«: »hver
kom i sine tanker fra/ et andet sted/ og er på
stuen blot/ et ansigt mellem sig og Gud«

En humoristisk drejning får det religiøse i
digtet om vagabonden, som - hvis han holder

ud i tre måneder - får nyt betalt gebis. Han
lukker munden op »og blottede sin drøbel i det
jeg her vil kalde for/ et psykiatrisk smil/ som
om den gule løvetand i grøfterne kun er et
tandsæt/ fra Guds hånd«.

Der er noget stærkt bevægende ved læsnin-
gen af Niels Simonsens digte. Det ligger mest i
digtenes tone, hvilket bekræfter, at det er i to-
nen, i hjertelyden, at ord bliver til kunst.

Niels Simonsen: Datoer. Digte. 96 sider, 179
kroner (Gyldendal).

Ole Møller

Steinweg-flygel
på auktion
FLENSBORG. Auktionshuset Lauritz.com har
et eksklusivt musikinstrument på auktion i
Flensborg. Indtil den 11. juni kan man byde
på Grotrian Steinweg-flygel. Startprisen
ligger på 12.500 euro. Vurderingsprisen er
på 25.000 euro. Flygelet er fremstillet i
slutningen af 1920erne i Steinweg-fabrik-
kerne i Seesen.

Flygelet kan ses i et showrum i Lauritz-fi-
lialen i Steinstraße på hverdage mellem
klokken 10 og 18 og på lørdage mellem
klokken 11 og 16. Man kan byde online på
www.lauritz.com (FlA)

• Udstillingen »Haribo - Mit dem Goldbä-
ren zur Kultmarke« kan ses i Stadtmu-
seum i Slesvig til og med den13. sep-
tember.

• Billetpriserne er fire euro for voksne og
to euro for børn.
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