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Himmel hav og selvbevidste damer
Udstilling. Tre museer i
Flensborg, Husum og Vyk
på Før åbner i denne
weekend en trekant af
udstillinger om Før, Am-
rum og Halligerne i
kunsthistorien.

FLENSBORG. De frisiske kvin-
der fascinerede de fremmede ma-
lere, der engang kom til øerne og
Halligerne. Alle kunstnere blev
fascineret af de store og selvbe-
vidste damer på Før eller ynde-
fulde ditto på de mindre Halli-
ger.

Det er noget af det, der overra-
sker på den tredobbelte udstil-
ling, som tre museer i Sydslesvig
er gået sammen om. Museums-
berg i Flensborg, Husum Slot og
Häberlin-Friesen-Museum i Vyk
på Før åbner i denne weekend

hver deres udstilling under den
fælles titel »Før, Amrum og Hal-
ligerne i kunsten«.

De nordfrisiske Øer var det
sidste stykke afsidesliggende na-
tur, der blev opdaget af de store
tyske kunstnere. Men da kunst-
nerne først kom fra første halv-
del af 1800-tallet, så kom de til
gengæld også i ikke ubetydeligt
antal og mange af dem med re-
nommerede navne.

Modpol til det moderne
Store landskabsmalere som Pau-
la Modersohn-Becker, Jacob Al-
berts og Hans Peter Feddersen
blev tiltrukket af himmel, vade-
hav og bølgeskum.

Otto Heinrich Engel, Ludwig
Dettmann og Carl Ludwig Jessen
blev fascineret af de dybt foran-
krede lokale skikke. Og ekspres-
sionister som Erich Heckel, Otto
Mueller og Emil Nolde skildrede
øerne og Halligerne som en mod-
pol til den moderne storbyver-

den. I det hele taget er De nord-
frisiske Øers position i kunst-
historien i en stærk dialektik
med den civiliserede verden - og-
så fordi mange af kunstnerne
kom fra de store metropoler i det
centrale Tyskland.

Emil Nolde så væsener og
overnaturligt i de dramatiske
storme.

Og kvinderne gik igen som mo-
tiver på samme måde, som ska-
gensmalerne fokuserede på de
lokale fiskere. De mange betyde-
lige kunstnere, der rejste til Før,
Amrum og Halligerne, slog sig
dog ikke ned i kolonier som for
eksempel i Egernsund ved Flens-
borg. Dertil var de for individua-
listiske - ja nogle malere nær-
mest skyede deres kolleger.

Et nationalt tema
Det dokumenterer museumsdi-
rektør Ulrich Schulte-Wülwer
fra Museumsberg i sin omfatten-
de bog, der bærer samme titel

som udstillingen.
Bogen udkommer på Westhol-

steinische Verlagsanstalt Boyens
& Co. (280 sider, 34 euro) og in-
deholder foruden firefarveaftryk
af kunstværker et væld af tek-
ster, som kunstnerne begik om
deres ophold på øerne. I forvejen
har Ulrich Schulte-Wülwer be-
handlet Sild indgående med
værket »Sylt in der Malerei«, der
udkom i 1998.

Såvel i bogen og på udstillin-
gen fremhæves det, at De nord-
frisiske Øer ingenlunde var noget
provinstema i kunsten, men et
nationalt tema, der havde be-
vågenhed i hele Tyskland.

Øerne blev sågar sat i forbin-
delse med det 20. århundredes
raceteorier, da maleren og arki-
tekten Werner Hablik fra Itzehoe
spandt videre på Nietzsches
tænkning. Hablik forestillede sig
en ny luftkoloni med rene racer
på Før og lavede endog udkastet
til dem. Urnaturen blev ikke blot

gjort til paradis, men var også
genstand for utopitænkning.

»Föhr, Amrum und die Halli-
gen in der Kunst« blev åbner i
Vyk i aftes. I eftermiddag klok-
ken 17 kommer turen til Husum,
og i morgen klokken 11.30 er der
en officiel åbning i Flensborg.

Museumsberg har fra gammel
tid været landsdelen Slesvigs re-
gionalmuseum og råder derfor
over en omfattende samling af
malerier til udstillingens tema.
Derudover består udstillingen af
lån fra andre betydelige kunst-
museer.

Föhr, Amrum und die Halligen
in der Kunst. Udstillinger på
Museumsberg Flensburg, i
Husum Slot og i Carl-Häber-
lin-Friesen-Museum i Vyk. Va-
rer til den 31. august.
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