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F L E N S B O R G

KULTUR

TEGNING AF FR. KAISER

Uniformerne er
skrællet af

Udstilling. Kunsten er dej-
lig langsom på den udstil-
ling, Gottorp Slot viser
med Klaus Kütemeiers na-
turalistiske skulpturer.

SLESVIG. Hvorfor er nøgenstudiet
egentlig så udbredt i tysk kunst?

Jürgen Fitschen, direktør for
Schleswig-Holsteinische Landesmu-
seen, har en interessant forklaring:

- I nøgenstudiet er uniformen
skrællet af. Vi har alle en eller anden
uniform på, men ved at tage tøjet af
et menneske og gå helt ind til huden
kommer vi så tæt på de grundlæg-
gende menneskelige følelser: Sorg,
vrede, glæde... vi kommer helt ind til
tilværelsens drama, siger han – og
advarer samtidig mod at sidestille
nøgenstudiet med den nøgenhed, vi
til overflod kender fra medierne – el-
ler det, der er værre. På tysk ville
man mere rammende kunne udtryk-
ke det: »Akt ist nicht nackt«.

I morgen åbner museerne på Got-
torp Slot en særudstilling med 24
værker af billedhuggeren Klaus Kü-
temeier fra Hamborg. Sølle 24 vil no-
gen sige – de fylder ikke meget i den
store ridehal. Klaus Kütemeier var
heler ikke helt varm på det sparsom-
me koncept til at begynde med, men
lod sig overtale af Jürgen Fitschen:
Skær ind til benet! Meningen med
sparsomheden er, at øjet skal hvile
ved de enkelte elementer på udstil-
lingen.

Langsom kunst
»En herlig langsom kunst« er mottoet
for udstillingen. For skulpturerne er
blevet til ved en langsom proces, og
de kan også kun fordøjes ganske
langsomt.

-Man kan spørge: Hvorfor skal vi
vise mere nøgenhed? Er der ikke nø-
genhed til overflod i medierne? Det
herlige ved denne kunst er netop, at
den er langsom, siger Jürgen Fits-
chen.

Stille abstraktion
Billedhuggeren fra Hamborg er af
den klassiske slags og i forvejen re-
præsenteret med fire monumentale
skulpturer i Gottorp Skulpturpark
uden for slottet. Hans skulpturer er

naturalistiske, men dyrker dog en
stille abstraktion: De ligner hverken
dig eller mig eller nogen af os, der
går rundt på gaden. Klaus Kütemeier
arbejder fortrinsvis i ste, langsom-
mere kan processen næppe blive,
uden maskiner, kun med hammer og
mejsel. Meget ofte i kuldegrader i sit
udendørs værksted ved Stadtpark i
Hamborg.

Falder termometer til minus syv-
otte grader, fortrækker Kütemeier
dog omsider inden døre. Formspro-
get er afbalanceret og har en arkaisk
aura over sig. Ikke sjældent bringer
skulpturerne mindelser frem om
gammelegyptisk kunst.

Ved siden af de naturalistiske
skulpturer kan gæsterne i Ridehallen
også se eksempler på Klaus Kütemei-
ers kubistiske og surrealistiske ab-
straktioner, fabelvæsner fyldt med
ironi og små fantasterier. For det
meste går Kütemeier i detaljen, og
det fragmentariske er ikke lige hans
boldgade. Kun en enkelt torso får
ham til at afvige fra dette princip.

Schleswig-Holsteinische Landes-
museen: »Eine herrlich langsame
Kunst«. Udstilling på Gottorp Slot
med Klaus Kütemeiers skulpturer
fra 1963 til 2009. Varer til den 5.
april.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

Anmeldelse. Krigen i 1864
og krigens underliggende
konsekvenser bliver præ-
cist beskrevet i en ny tysk
bog med indslag fra begge
sider.

HUSUM. Den 12. november 1864 var
den ulykkeligste dag i Christian den
Niendes liv. Han sagde, at han ønske-
de, han aldrig nogensinde var blevet
udnævnt som konge.

Hans kongerige blev den dag hak-
ket midt over i hovedlandet. Det var
farvel til de gamle hertugdømmer
Slesvig-Holsten. Den danske helstat
var fortid, og Danmark forvandlet til
en ligegyldig småstat. Og det er van-
skeligt at undervurdere den betyd-
ning, nederlaget fik for den danske
selvforståelse i de mange efterføl-
gende år - ja til langt op i det 20. år-
hundrede - og måske endog i dag.

Nu siger man gerne, at det er vin-
derne, der skriver historien. Men i
den interne danske historieskrivning
er det af gode grunde taberen, der
har skrevet historien. Mange danske-
re går den dag i dag rundt med en
forestilling om, at ham Bismarck var
lidt af en skidt og magtsyg karl, en
snu rad, der bare ventede på at kom-
me i krig med danskerne, så han
kunne begynde på sit projekt: At

samle Tyskland.
Man skal ikke ret mange år tilbage

i det danske skolesystem, før man vil
støde på den udbredte opfattelse,
der i litteraturen, historien og sange
direkte og indirekte blev udbredt den
opfattelse, at et lille fredselskende
folk, og der blevet skuet med stor
mistro mod den store nabo mod syd.

Men har der den danske historie-
undervisning, debat og selvforståelse
nogensinde været formidlet det syn,
som tyskerne har på 1864? Hvorfor
kommer tyske soldater år efter år
rejsende til Dybbøl med en krans på
den 18. april? Normalt er tyskerne da
ikke nogen, der fejrer deres militære
sejre.

Historikeren Gerd Stolz fra Kiel har
netop udsendt bogen »Das deutsch-
dänische Schicksalsjahr 1864 - Ereig-
nisse und Entwicklungen« om det,
der ganske rigtigt var et skæbneår -
på begge sider og hvad relationen de
to lande imellem angår.

Der er skrevet rigtig meget om
1864, men alligevel er dette en bog,
man kan hilse velkommen. Gerd
Stolz’ hjemmebane er primært tyde-
ligvis det miltær- og regionalhistor-
iske. Han giver læseren en præcis og
meget afbalanceret gennemgang af
optakten til krigen i 1864 og af de
militær styrker for Danmark på den
ene side samt Østrig, Preußen og Det
tyske Forbund på den anden side.
Der er en detaljeret beskrivelse af
krigens forløb - også til søs - og her-
ligt skrællet fri for alt overflødigt
fedt. Endelig udpensler han Wiener-
fredens betingelser og betydning.

Det meste kan man dog også læse
andre steder. Tekstens kvalitet er den
overskuelige og samlede fremstilling,
som Gerd Stolz leverer.

Efterfølgende virkning
Særlig relevant er kapitlerne fra hi-
storikeren Inge Adriansen og telogen
Günter Weitling - fra det tyske min-
dretal i Nordslesvig - i den sidste
tredjedel af bogen. Inge Adriansen,
der er museumsinspektør ved Mu-
seum Sønderjylland på Sønderborg
Slot, fortæller her for et tysk publi-
kum om den virkning 1864-krigen
internt og efterfølgende havde i
Danmark.

Det gælder blandt andet den anti-
tyske stemning og danske nationalis-
me, som især teologen N.F.S. Grund-
tvig var eksponent for. Men også om
det mismod, der de efterfølgende
fem årtier blev vendt til positiv selv-

hjælp med højskolebevægelsen, an-
delstanken, arbejderbevægelsen og
kvindernes kamp for mere ligestil-
ling.

Bogen kan sagtens tåle en over-
sættelse til dansk for også at ramme
en dansk målgruppe. Det fortælles
kun for sjældent, hvad den tyske
indgangsvinkel til Dybbøl for eksem-
pel er. Günter Weitling gør det på
ganske fremragende vis. I datiden
havde den tyske sejr i 1864 stor poli-
tisk betydning, fordi Preußen nu var
blevet en militær magt, man måtte
regne med i den europæiske magt-
balance. Men for eftertiden kom
Dybbøl at stå for den første vej mod
Tysklands samling, der blev fuldbyr-

det i 1871: Uden Dybbøl intet König-
grätz, uden Königgrätz intet Sedan,
og uden Sedan intet tysk kejserrige.

Og i moderne tid? Ja, for mange
på både dansk og tysk side er Dybbøl
og den årlige kransenedlæggelse ble-
vet et symbol på den endelige forso-
ning.

Gerd Stolz: Das deutsch-dänische
Schicksalsjahr 1864 - Ereignisse
und Entwicklungen. 219 sider,
14,95 euro (Husum Verlag).

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

Skæbneåret 1864

Stående kvindelig figur i klædedragt
fra 1977-1978.

FOTOS: JUTTA BRÜDAN,
BRAUNSCHWEIG

Siddende kvin-
delig figur fra
1985-1989.

Klaus Küte-
meier er
født 1939
og bosid-
dende i
Hamborg.

Danske tropper blev den 15. marts 1864 overrumplet i Burg på Femern af et
infanteriregiment fra Brandenburg.


