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Udstilling. Ekspressi-
onisten Erich Heckel
søgte kunstnerisk
asyl i et stråtækt hus
ved Flensborg Fjord -
langt væk fra den ka-
otiske storby. Ny ud-
stilling i Flensborg
viser Heckels store
produktion fra Angel.

FLENSBORG. For 100 år
siden mødtes en gruppe un-
ge i Dresden. De fortalte
deres forældre, at de stude-
rede arkitektur, men de
mødte aldrig op til fore-
læsninger. I stedet for gik
tiden med at male natur og
nøgne damer.

Det var den sammenslut-
ning af kunstnere, vi senere
har lært at kende som Die
Brücke. En af de unge var
Erich Heckel (1883-1970),
der ved siden af Emil Nolde
var en af de betydeligste ty-
ske kunstnere, da den tyske
ekspressionisme var på sit
højeste. De to lærte også
hinanden at kende gennem
Die Brücke, men kom sene-
re så langt ud, at de næsten
ikke kunne tåle synet af
hinanden. Man mener, det
begyndte dengang, da
Heckel havde et lidt for
godt øje til Emil Noldes
danskfødte hustru, Ada.

Refugium
Lighederne mellem Heckel
og Nolde var dog mange.
Ikke blot delte de ekspres-
sionismens grundsynspunkt
- nemlig at den stærke ud-
trykskraft gerne måtte ske
på bekostning af den direk-
te gengivelse. De fandt også
deres eget lille refugium
langt væk fra det storbyliv,
de også dyrkede i Berlin.
Nolde i Nordfrisland.
Heckel i den lille by Øster-

skov (Osterholz) ved Flens-
borg Fjord.

Det sidste er også den di-
rekte anledning til en ny
særudstilling, som Muse-
umsberg i Flensborg åbne-
de i weekenden - en van-
dreudstilling, som først
først har været vist på
Brücke-Museum i Berlin og
som mellemstation i Bietig-
heim-Bissingen i Baden-
Württemberg.

Længsel efter natur
Det lyser ud af udstillingen,
hvor stor en længsel Erich
Heckel havde efter naturen.
Her er det vilde illustreret
ved mennesker, der går
rundt i haver og på strande
uden tøj på. »Ubesværet
livsglæde«, som kunsthisto-
rikerne kaldet det i kata-
logteksten. Det giver
næsten mindelser om Edens
Have, men hvad har de lo-
kale fiskere ved fjorden ik-
ke tænkt dengang? Det ene
øjeblik har de mødt en for-
nem kunstner, der kom med
toget fra Hamborg og steg
ud med skjorte og slips for
øjeblikket efter at omgive

sig med halvvilde, nøgne
mennesker.

En hemmelighed
En lokal bonde tog dog
godt imod Heckel, da han
ville indlogere sig, og det
endte også med, at kunstne-
ren købte et stråtækt
murstenshus i det typiske
Angel-landskab. Det for-
søgte han dog i lang tid at
holde hemmeligt for offent-
ligheden. I pressen gik der
spekulationer om, hvor mon
hans motiver med bakkede
landskaber, blåt vand, bøl-
gende marker og nøgne
kvinder på stranden var
malet. Men Erich Heckel
afslørede intet. Han ville
have sit tilflugtsted i Øster-
skov for sig selv. Han købte
huset ved Flensborg Fjord
umiddelbart efter Første
Verdenskrig og solgte det i
1938 på et tidspunkt, hvor
han ligesom sine ligesinde-
de var blevet stemplet som
»fordærvet og vanartet« af
naziregimet. Han fortsatte
dog med at komme her ind-
til 1944.

I mellemtiden var eks-

pressionisterne dog allerede
blevet trængt lidt i bag-
grunden af repræsentanter-
ne for den ny retning Neue
Sachlichkeit. Og museums-
direktør Ulrich Schulte-
Wülwer mener da også, at
man kritisk bør stille
spørgsmålet, om Heckel
overhovedet havde formået
at bibeholde sit kunstneri-
ske niveau fra starten af
1900-tallet på det tids-
punkt, da Neue Sachlich-
keit spirede frem.

Der venter sikkert mange
museumsgæster en over-
raskelse. For hvem vidste,
at omkring en tredjedel af 
Erich Heckels samlede pro-
duktion stammer fra Angel
og Flensborg? Fra Flens-
borg kan man blandt andet
se en meget subjektiv skil-
dring fra Oluf-Samson-
Gang og et udsigtsbillede
fra Duborg over havnen. Og
billederne fra Angel er som
landskaberne ser ud netop
nu i sommervarmen 100 år
efter. Derfor satser Muse-
umsberg også på, at udstil-
lingen vil appellere til feri-
erende gæster - og måske
samtidig tilskynde lokale
til at tage ud på egnen for
at konstatere, at der i virke-
ligheden ikke er sket så for-
færdelig meget, siden
Heckel færdedes i landska-
berne. Hans akvareller er
blevet til, mens han i som-
merperioderne opholdt sig i
Østerskov, mens oliemaleri-
erne er blevet til i atelieret i
Berlin om vinteren - med
akvarellerne som forlæg.
Der vises omkring 100 vær-
ker, deriblandt også en serie
skulpturer. Hovedparten af
værkerne stammer fra
Brücke-Museum i Berlin.

Erich Heckel ved Flens-
borg Fjord - udstilling på
Museumsberg i Flens-
borg. 30. juli-15. oktober.
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Natur og nøgne damer

En meget fri fortolkning af Oluf-Samson-Gang i Flensborg (1913), olie på lærred, 68 x 79 centimeter.
(Foto: Brücke-Museum)

»Frau« (1913), 65 centimeter høj skulptur af elletræ.
(Foto: Brücke-Museum)

»Landschaft am Meer« (1922), olie på lærred,  70 x 80 centi-
meter. (Foto: Städtisches Museum Gelsenkirchen)
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