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Hugo Duphorn: »Blühende
Obstbäume« (1905), olie på

lærred. (Tilhører Landes-
museum Oldenburg).

Ludwig Dettmann: »Landweg im Herbst« (1896), olie på lærred.
(Tilhører Landesmuseum Oldenburg).

Hanns von Barthels: 
»Zwei Fischerfrauen 
mit Kind«, akvarel. 
(Tilhører Katwijks 
Museum, Nederland)

Heinrich Vogeler: »Herbstgarten«, 1903-1904 (olie på
lærred). (Foto: Worpsweder Verlag)

Humor og musik 
RISUM-LINDHOLM. Under mottoet »mu-
sik med humor« spiller mundharmonika-en-
semblet Trio Nord torsdag den 26. januar i
Andersen-Haus i Risum Lindholm. Trioen
får følgeskab af humoristen Detlef Petersen.
Der opkræves ti euro i entre, og pengene går
ubeskåret til sportsklubben Frisia 03. Ar-
rangementet begynder klokken 20. (FlA)

Separatudstilling
SLESVIG. I februar står den i galleriet
Doris Rüstig Ladewig på grafiske værker,
malerier og skulpturer.

I lokalerne på Gallberg i Slesvig vises en
separatudstilling af kunstneren Bernhard
G. Lehmann. Udstillingen åbnes den 3. fe-
bruar og slutter den 26. februar. (FlA )

Hair i grænselandet
FLENSBORG. Musicalen Hair
går aldrig af mode. I marts op-
føres den fire steder i grænse-
landet med Arena Theater &
Festspiel på scenen. Den 5.
marts er det i Sønderjyllands-
hallen i Aabenraa, den 6. marts
i Kongresshalle i Husum, den 7.

marts i Det tyske Hus i Flens-
borg og den 13. marts i Stadt-
halle i Egernførde. I Aabenraa
begynder forestillingen klokken
19.30 og alle de andre steder
klokken 20. Oplysninger om
billetsalg fås hos Nordconcept i
Flensborg. (FlA)

Udstilling. Når den store
verden truer, har menne-
sket en tendens til at søge
tilbage til det nære og det
kendte, tilbage til de
gamle dage, der bliver
idylliseret. Det skete for
100 år siden, og det sker
nu, viser en ny udstilling
på Museumsberg i Flens-
borg.

FLENSBORG. Er det en del af
menneskets natur at længes efter
det, der engang var?

Det spørgsmål stiller man uvil-
kårligt efter at have været en tur
rundt på Museumsbergs ny ud-
stilling i Flensborg. Tiden er
skruet 100 år tilbage til »Nord-
westdeutsche Kunstaustellung« i
Oldenburg i Niedersachsen. Med

storhertug Friedrich August som
protektor blev fremtrædende
nordtyske kunstnere i 1905 invi-
teret til at udstille i byen, og en
rekonstrueret udstilling blev sid-
ste år vist år vist på Landes-
museum i Oldenburg.

En ekstrakt af udstillingen er
nu kommet til Flensborg, hvor
den åbnes på søndag. Flensborg
er valgt, fordi flere af de delta-
gende kunstnere stammede fra
Slesvig-Holsten - og fordi en
pæn del af værkerne netop er
udlån fra Museumsbergs omfat-
tende samling.

Billederne er malet i en tid, da
mange kunstnere udtrykte en
længsel efter det landbrugssam-
fund, der fandtes før industriali-
seringen. Tiden omkring 1900
var en opbrudstid, hvor mange
tyske kunstnere dyrkede en civi-
lisationsflugt i kunstnerkolonier
som for eksempel Worpswede i
Altes Land syd for Elben og

Egernsund ved Flensborg Fjord i
det daværende tyske Nordsles-
vig.

Denne sværmen mellem bor-
gerlige længsler og utopier ses i
motiverne, hvor hovedvægten
blev lagt på en verden af fiskere,
natur, bondesamfund og i det he-
le taget en verden langt væk fra
storbyen.

Parallel til nutiden
- Noget lignende oplever man i
dag, hvor mange mennesker har
svært ved at orientere sig i glo-
baliseringens tidsalder. Mange er
bange for at miste den regionale
og en nationale identitet i en me-
re international verden. På den
led kan vi lære meget af udstil-
lingen, siger museumsdirektør
Ulrich Schulte-Wülwer fra 
Museumsberg.

- De landlige kunstnerkolonier
og Oldenburg-udstillingens
stærke fokus på det regionale

var i vid udstrækning en mod-
vægt til det store tyske kejserri-
ge, der jo var en samling af man-
ge regionale stater, siger Ulrich
Schulte-Wülwer.

Han mener, der i Tyskland fra
omkring 1900 fandtes en latent
tilbageskuen - en dyrkelse af det
redelige og retskafne liv, som og-
så nazisterne i deres propaganda
greb tilbage til.

Angsten for storbylivet fandtes
også i Flensborg på den tid.
Mange flensborgere væmmedes
for eksempel ved den nyanlagte
Toosbüystraße, som de mente
stod for storbyens pomp, pragt
og dekadence.

Worpswede dominerer
Udstillingen består især af bille-
der malet af Worpswede-kunst-
nere som Otto Modersohn, Fritz
Mackensen, Fritz Overbeck og
Heinrich Vogeler. Slesvig-Hol-
sten er repræsenteret med malere

som nordfriseren Hans Peter
Feddersen, flensborgerne Lud-
wig Dettmann og Hans Chris-
tiansen samt Hans Olde, der
blandt andet er kendt for sin
portræt af den plattyske digter
Klaus Groth.

Hamborgeren Hanns von Bar-
tels er repræsenteret med moti-
ver, der er malet i den tidsånd,
som også Skagens-malerne male-
de i. Han drog ligesom en anden
tysk kunstner, Max Liebermann,
til den nederlandske kyst, hvor
det især blev til indgående mil-
jøskildringer fra byen Katwijk,

Cirka 30 værker er repræsen-
teret på særudstillingen. 

Der Jahrhundertschritt 1905 -
udstilling på Museumsberg i
Flensborg. 22. januar-23. april.

Hans Chr. Davidsen


