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Udstilling. To af Caspar
David Friedrichs mest 
betydelige billeder har 
ikke været vist på samme
udstilling i 179 år. I feb-
ruar kan de ses på en
særudstilling i Hamburger
Kunsthalle.

HAMBORG. For første gang siden
1826 vises to af Caspar David Fri-
edrichs berømte malerier sammen
på én udstilling. Hamburger
Kunsthalle åbner den 11. februar
særudstillingen »Watzmann trifft
Eismeer« med de to malerier »Der
Watzmann« fra 1825 og »Das Eis-
meer« fra 1824. Billederne vises
for tiden i Alte Nationalgalerie i
Berlin, hvor udstillingen lukker
den 30. januar. Derefter overflyt-
tes den til Hamburger Kunsthalle,
hvor Caspar David Friedrichs bil-
leder kan ses fra den 11. februar
til den 24. april.

Begge billeder hører til de
kunstneriske højdepunkter inden
for den romantiske kunst. »Das
Eismeer« har siden 1905 hørt til
prunkstykkerne i den faste sam-
ling i Hamburger Kunsthalle,
mens »Der Watzmann« har haft en
mere omtumlet tilværelse. Billedet
var i årtier i privateje, indtil den
jødiske kunstsamler Martin Brunn
i 1930erne kom i pengeproblemer
på grund af nazisternes jødeboy-
kot. I 1937 så han sig nødsaget til
at skille sig af med maleriet for at
få penge til at leve for og solgte
det derfor til Nationalgalerie i
Berlin.

Købt tilbage
Da museet i december 2001 blev
genåbnet med navnet Alte Natio-
nalgalerie, blev et advokatkontor i
New York opmærksom på, at den
moralske ejer af billedet stadig
måtte være den jødiske familie
Brunn. Det viste sig, at Martin
Brunns efterkommere boede i
USA, og herefter startede familien
og advokatkontoret en lang proces
for at få billedet tilbage i famili-
ens eje.

I mellemtiden meldte den tyske

DekaBank sig på banen og tilbød
at købe billedet af familien Brunn,
så det fortsat kunne vises i Alte
Nationalgalerie. Nu er værket så
permanent deponeret i samlingen i
nationalgalleriet. Formelt tilhører
det DekaBank, men banken har
forpligtet sig til, at det for evigt
skal være at finde i Berlin-galleri-
et, dog således at det også kan
lånes ud til særudstillinger uden
for museet.

Storhed og dybde
Det er så det, der sker med åbnin-
gen af Caspar David Friedrich-ud-
stillingen i Hamborg i februar. På
udstillingen kan ses i alt 17 store
malerier af den store romantiske
maler. Friedrich blev født i Greifs-
wald i Pommern i 1774 og var elev
på kunstakademiet i København i
årene 1794-98. Derefter flyttede
han til Dresden, hvor han udvikle-
de sig til en af Tysklands betyde-
ligste romantiske malere. Friedri-
ch malede især dystre og vemodige
landskabsbilleder.

Caspar David Friedrich var en
af de store nyskabere inden for sin
generation. En ener, der med sine
rene, magtfulde og visionære
landskaber åbnede maleriet for et
stærkt følelsesmæssigt udtryk. I
Friedrichs kunst erkender man
klarest essensen i romantikkens
maleri. Han skildrede naturens
storhed og dybde, men altid som
en spejling af det enkelte men-
neskes stemninger.

Billedet »Der Watzmann« viser
Tysklands næsthøjeste bjerg af
samme navn. Bjerget er en del af
Berchtesgadener Alpen i Allgäu.
Friedrich så aldrig bjerget i virke-
ligheden, men anskaffede sig i
1824 malerkollegaen Ludwig 
Richters billede af Watzman, som
Friedrich brugte som forlæg.

Tolkninger
Billedet »Das Eismeer« malede
Friedrich i 1823 til 1824 - for-
mentlig inspireret af englænderen
Edward William Parrys ekspedi-
tion til Nordpolen i 1820. Fried-

rich havde før, han gik i gang med
»Das Eismeer«, lavet et utal af
skitser fra Elben, hvor han nøje
havde studeret ismassernes former
i de hårdeste isvintre. Tolkninger-
ne af billedet er meget forskellige.
Den mest banale er tolkningen af
billedet som sammenstødet mel-
lem civilisation og den mægtige
natur: Skibsforliset.

Den nyere kunsthistorie hælder
dog mere til mere til den tolkning,
at ishavet er et sindbillede på den
resignation, der i mange borgerli-
ge og småborgerlige lag var at
spore i Tyskland efter Napoleons-
krigene. Mange havde sat næsen
op efter en større indenrigspolitisk
frihed, som det dog ikke lykkedes
at gennemtvinge over for fyrster-
ne. Efter Wienerkongressen i 1815
oplevede liberale kredse en poli-
tisk istid i Tyskland, og det
sunkne skib kan på billedet opfat-
tes som et symbol på forliste håb.

Caspar David Friedrich døde i
Dresden i 1840.

Hans Chr. Davidsen

Biografer nord
for grænsen
Biografen, Tønder
FAKIREN FRA BILBAO
lørdag-søndag kl. 14, 18 og
20. mandag-torsdag kl. 20.
FAMILIEN GREGERSEN
lørdag og søndag kl. 14 og
19.45. mandag-torsdag kl.
19.45.
STOR STÅHAJ
lørdag og søndag kl. 16 og
18.15. mandag-torsdag kl.
18.15.

Kosmorama, Haderslev
DE UTROLIGE
lørdag og søndag kl. 17.30.
POLAR-EKSPRESSEN
lørdag-søndag kl. 12.
FAKIREN FRA BILBAO
lørdag-søndag kl. 14, 15.45
og 18.30.
STOR STÅHAJ
lørdag-torsdag kl. 12.30.
OCEAN’S TWELWE
lørdag-torsdag kl. 21.
FAMILIEN GREGERSEN
lørdag og søndag kl. 12.30
og 20. mandag-torsdag kl.
20.

Kino, Aabenraa
DE UTROLIGE
søndag kl. 11.15.
POLAR-EKSPRESSEN
lørdag-søndag kl. 15.30.
FAKIREN FRA BILBAO
lørdag-torsdag kl. 17.15.
lørdag også kl. 13.30. søn-
dag også kl. 11 og 13.30.
STOR STÅHAJ
lørdag-torsdag kl. 17.30.
OCEAN’S TWELWE
lørdag-søndag kl. 20. tirs-
dag-torsdag kl. 19.
FAMILIEN GREGERSEN
lørdag og søndag kl. 13 og
19.30. mandag-torsdag kl.
19.30.

Kosmorama, Sønderborg
FAKIREN FRA BILBAO
lørdag-torsdag kl. 17.
PUSHER 2
lørdag-torsdag kl. 21.
POLAR-EKSPRESSEN
søndag kl. 15.
CIRKELINE 3
søndag kl. 13.30.
STOR STÅHAJ
lørdag-torsdag kl. 17.30.
søndag også kl. 15.30.
OCEAN’S TWELWE
lørdag-torsdag kl. 18.45.
FAMILIEN GREGERSEN
lørdag-torsdag kl. 19.30.

Biograflisten gælder fra og
med lørdag den 1. januar
til og med torsdag den 6.
januar. Listen er baseret på
de oplysninger, de enkelte
biografer har stillet til
rådighed for Flensborg
Avis.

Caspar David
Friedrich (1774-
1840): »Der 
Watzmann«, 
olie på lærred
1824/25, 135
gange 170 centi-
meter. Origina-
len findes på
Staatliche 
Museen zu Ber-
lin - Preußischer
Kulturbesitz,
Nationalgalerie
og tilhører 
DekaBank.
(Repro-foto: An-
dres Kilger)

Caspar David
Friedrich
(1774-1840):
»Das Eismeer«,
olie på lærred,
1823/1824, 96,7
gange 126,9
centimeter. 
Originalen til-
hører Hambur-
ger Kunsthalle.
(Repro-foto:
Elke Walford)

Et særligt møde i Hamborg

Har du...
...et eller andet emne,
eventuelt med relation
til Sydslesvig, som du
kunne tænke dig at
skrive en kronik om?
Så gør det.

Send den med dis-
kette til kultur-
redaktionen, Flensborg
Avis, Wittenberger Weg
19, 24941 Flensborg el-
ler med elektronisk
post til: kultur@flens-
borg-avis.de.

Størrelse: Cirka 7500
anslag inklusive mel-
lemrum.

Vi forbeholder os ret
til en lettere redigering
og til at korte i teksten.

Optagne kronikker
honoreres med 40 euro
eller 320 kroner. Ved-
læg venligst oplysnin-
ger om bankforbindel-
se.


