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Heinrich Lefler (1863-1919) og Joseph Urban (1872-1933) Dorn-
röschen, 1905. Billedet stammer fra en eventyrkalender trykt i
Leipzig.

Heinrich Lefler og Joseph Urban: Marienkind, 1920. Stammer fra
»Das Deutsche Bilderbuch«.

Adolf Höfer (1869-1927) Rotka ̈ppchen, 1896. Billedet stammer fra ugebladet »Jugend«.

Udstilling. Museums-
berg markerer
Grimm-året med en
eventyrudstilling
krydret med den ju-
gendstil, der fulgte
eventyrerne, da de
blomstrede lidt over
100 år siden.

FLENSBORG. Rødhætte spiser
ikke ulven, men magtfordelin-
gen mellem de to er vendt på
hovedet i et kuriøst billede,
der de næste knap tre måne-
der kan ses på Museumsberg i
Flensborg. I 1896 malede
Adolf Höfer til et ugeblad i
München et billede af Rød-
hætte, der truer ulven midt
ude i skoven.
Billedet er et af flere under-

fundige billeder fra jugendsti-
lens glanstid i slutningen af
1800-tallet og det første årti
af 1900-tallet. Det er 200 år
siden, at den første udgave af
Brødrene Grimms eventyr kom
på gaden. Det var 90-100 år
før, jugendstilen var moderne
i Europa.
Jugendstilens kunstnere

greb tilbage på Grimms even-
tyr og tegnede og illustrerede
til blade og i kunsten. Mu-
seumsberg markerer 200-året
med en særudstilling, der sæt-
ter Grimms eventyr ind i en
sammenhæng med jugendsti-
len, en stil som er rigt repræ-
senteret i museets egne ma-
gasiner.
Alligevel er der mange lån

med fra andre museers sam-
linger med udstillingen, der til
den 9. september kan ses på
Museumsberg. Den henvender
sig til både børn og voksne,
og for at de mindste kan se
ind i vitrinerne, er der endda
stillet skamler op.
På udstillingen kan man se

motiver fra Hans og Grete,
Askepot, Snehvide, Frøkongen
eller Jernhenrik og mange an-
dre af Grimms kendte eventyr.
På malerier, skulpturer, i blade
og på vævede tæpper, der
stammer fra den berømte væ-
veskole, der fandtes i Skær-
bæk, dengang Nordslesvig var
tysk.

Trykkekunst forfinet
Værkerne er fra en periode, da
trykkekunsten blev så forfinet,
at man kunne udgive magasi-
ner og blade med flotte farve-
billeder og nye fortolkninger
af eventyrene. Eventyrgenren

oplevede på det tidspunkt en
anerkndelse som en selvstæn-
dig form for litteratur, og der
opstod langsomt en børnekul-
tur. Børns behov og verden fik
fokus i offentligheden gen-
nem indretning af børnevæ-
relser, produktiion af legetøj
og børnebøger. Da Grimms
ophavsret udløb omkring år-
hundredeskiftet, kastede det
ene forlag efter det andet sig
over brødrenes eventyr.

Store vægtæpper
I udstillingens første rum ses
blandt andet fem store
vægtæpper af Otto Ubbe-
lohde over eventyrene Gåsepi-
gen, De syv ravne, Prinsessen
og frøen, Askepot og Snehvi-
de.
De fire af Skærbæk-tæp-

perne stammer fra Museums-
bergs egne samlinger, og mo-
tivet af Gåsepigen kan på ud-
stillingen også ses på et pa-

stel-udkast og sammenlignes
med originalen. Publikum vil
opleve udkastet som spejl-
vendt i forhold til tæppet,
men man skal huske på, at
Skærbæk-tæpperne er vævet,
så de er næsten lige smukke
ses fra begge sider. Der er elt-
så ingen egentlig »vrang«.

Skærbæk-tæpperne
I 1896 grundlagde Skærbæks
driftige mand, pastor Jacob-
sen, Skærbæk Væveskole på
initiativ fra den tyske mu-
seumsmand Justus Brinck -
mann samt dennes assistent
Friedrich Deneken, der begge
var meget optaget af at gen-
oplive den tyske vævekunst.
Udgangspunktet var nordi-

ske vævetraditioner, men kon-
takt til den nye jugendstils fo-
regangsmænd betød, at der
hurtigt blev vævet efter moti-
ver fremstillet af kendte ju-
gendstilkunstnere som Otto

Ubbelohde, Heinrich Vogeler
og Hans Christiansen.
Tæpperne blev hurtigt be-

rømte på udstillinger i Tysk-
land, Østrig-Ungarn samt ver-
densudstillingerne i New York,
Paris og Torino og blev solgt i
hele Europa. Men succesen fik
en brat ende, da pastor Jacob-
sen gik konkurs i 1904.
Det andet rum er helliget en

anden Skærbæk-væver, Hein-
rich Vogeler.

Kan bladre digitalt
I det trejde rum kan man se et
bredt udvalg af billedbøger,
som man godt nok ikke får lov
at blade i. Men det er der rå-
det bod på i udstillingens sid-
ste rum, hvor man kan blade i
en digitaliseret version. I dette
rum er også en lille hjørne for
børn, hvor de kan lave for-
skellige håndværk og aktivite-
ter og deltage i en konkurren-
ce.
Udstillingen åbnes officielt i

morgen klokken 11.30 og vises
i Hans-Christiansen-Haus.
Klokken 11 er der i Heirnich-
Sauermann-Haus kreativt
søndagsatelier for børn under
seks år. Her er temaet Grimms
eventyr. I somerferien er der
blandt andet eventyroplæs-
ning for børn.

Museumsberg Flensburg:
Grimms eventyr og jugend-
stilen. 17. juni-9. septem-
ber.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

En eventyrlig verden

Otto Ubbelohde (1867-1922): Die Gänsemagd, 1899. Uld og bomuld.

FLENSBORG. Hochschulorche-
ster Flensburg giver torsdag
den 21. juni sommerkoncert i
Audimax på Campus-området
i Flensborg.
Koncerten begynder klok-

ken 19.30 og byder på musik
af Hector Berlioz, Béla Bartók
og Alexander P. Borodin. Diri-
gent er Theo Saye, og solist på
bratsch er Hasmik Karapetyan.
Billetter kan reserveres på
hochschul-orchester.de. Billet-
prisen er ti euro og fem euro
med rabat. (FlA

Studerende
giver koncert
på Campus

FLENSBORG. Helligåndskirken
har på mandag klokken 20 en
sommerkoncert med kirkens
eget kor.
På programmet står kor-

værker og orgelmusik af Niels
La Cour, Bo Holten, Andreas
Peter Berggreen, Hans Leo
Hassler og Alessandro Scarlat-
ti. Stephan Krueger sidder ved
orglet og har også korledel-
sen. Entreen er fem euro. (FlA)

Offentlige
korprøver i
Harreslev
HARRESLEV. Har’lee Gospel
Singers optræder på torsdag
klokken 19.30 i Versöhnungs -
kirche i Harreslev.
Der er ikke tale om en

egentlig koncert, men om
gospelkorets sidste prøve før
sommerferien. Offentligheden
er dog indbudt til at overvære
prøverne og også gerne synge
med på nogle af sangene.

(FlA)

Grillfest 
med musik før
billetsalget
TØNDER Festival har indført et
nyt digitalt billetsystem, men
der er endnu mulighed for at
mødes til en festlig start på
festivalpladsen, aftenen før
der åbnes for billetsalget.
Det sker ved Festivalpubben

fredag den 22. juni klokken
20, og her spiller de to bands
The Chancer og Painted Gre-
en. Man kan købe grillmad
med tilbehør.
Lørdag den 23. juni vækker

Stig Bang-Mortensen traditio-
nen tro billetkøen med sin
sækkepibe, og der kan købes
morgenmad fra klokken syv.
Billetsalget begynder klokken
ni, og billetkontoret er åbent
til klokken 16. Online-salget
foregår på www.tf.fk (FlA)

Helligånds -
kirkens kor
giver koncert

Helligåndskirken Kor.


