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Jørgen Sonne (1801-90): »Landbefolkningen ved messen i romerske Campagna« (1838). (Foto: Altonaer Museum)

Udstilling. Selv om man
allerede har fået nok af
H.C. Andersen her i 200-
året, kan man  godt 
besøge Museumsberg i
Flensborg blot for at se et
pragtfuldt udvalg af by-
og landskabsmalerier fra
steder på digterens vej
gennem Europa.

FLENSBORG. H.C. Andersen-
feberen er nu også nået til Mu-
seumsberg i Flensborg. For som
museumsdirektør Ulrich Schul-
te-Wülwer siger:

- Vi kunne heller ikke rigtig
komme uden om 200-året.

Det har sine grunde. I 1851 be-
søgte H.C. Andersen den gamle
kirkegård lige ved siden af Mu-
seumsberg. I Flensborg besøgte
han gravene for de faldne i Isted-
slaget. Og i 1862 overværede han
Isted-løvens rejsning, men be-
mærkede nogle sorte skyer på
himlen.

I en ny særudstilling følger
Museumsberg i H.C. Andersens
spor ned gennem Europa på tre
af digterens rejser: Hans Tysk-
lands-rejse i 1831, hans store 
orientrejse i 1841 og hans rejse
til Italien i 1833-34. Tekster og
citater er ledetråden, men udstil-
lingen drejer sig om malerier fra
de steder, H.C. Andersen besøgte
på sin vej. Det er autentiske bil-
leder i den forstand, at de er ble-
vet til på samme tid, som Ander-
sen besøgte de forskellige byer
og landskaber. Her udstilles bil-
leder af kunstnere som C.W.
Eckersberg, Louis Gurlitt, 
Christian Morgenstern, Niels Si-
monsen, og Ernst Meyer.

På et enkelt af billederne ser
man hovedpersonen i egen høje

person - nemlig på Felix Schles-
ingers maleri af Andersen sam-
men med vennen Edgar Collin
(Jonas Collins søn) blandt ud-
vandrere på et tysk paskontor,
malet i 1859.

Mindre plads i Flensborg
Det er velkendt, at H.C. Ander-
sen havde meget tætte forbindel-
ser til Tyskland og hertugdøm-
merne. Hvis ikke før, så i hvert
fald efter udgivelsen af bogen
»Hver elsker sin farve. Hertug-
dømmerne og H.C. Andersen«,
som arkivar Lars N. Henningsen
i april udsendte i samarbejde
med Andersen-eksperten Johan
Mylius.

Lars N. Henningsen står i
øvrigt for et af de særarrange-
menter, som Museumsberg ar-
rangerer i forbindelse med ud-
stillingen, når han den 9. august

fortæller om digterens ophold i
og rejser til Slesvig-Holsten.

Billederne på Museumsberg er
lån fra de tre kunsthaller i Ham-
borg, Kiel og Bremen samt fra
Altonaer Museum, hvor udstil-
lingen blev vist fra marts til be-
gyndelsen af juni. Her var udstil-
lingen på grund af de bedre
pladsforhold noget større end
den på Museumsberg. Desuden
er cirka halvdelen af de 90 bille-
der lån fra en hamborgsk pri-
vatsamler, hvis lidenskab er
dansk guldaldermaleri.

Genrens barndom
Den periode, billederne stammer
fra, var også begyndelsen på
landskabsmaleriet i den fri luft.
Fotografiet var endnu ikke ble-
vet en konkurrent, og det er en af
grundene til, at mange af vær-
kerne er særdeles rige på detal-

jer. På udstillingen går man igen-
nem flere rum, der begynder med
billeder fra besøgene i hertug-
dømmerne og går over i skildrin-
ger af danske landskaber, deref-
ter Tyskland og til sidst Syd-
europa.

Fra Før ser vi David Jacobsens
motiv med fornemt klædte turis-
ter, der kommer til øen, og mødes
med de lokale i frisiske dragter.
Billedet passer perfekt til Ander-
sens ord fra øen. Maleren Gott-
fried Pulian er mester for bille-
det »Marktplatz von Bacharach«,
der med sin borg og sine bin-
dingsværkshuse også er som ta-
get ud af et H.C. Andersen-even-
tyr. Der er dog også huller. Ud-
stillingen viser for eksempel ikke
partier fra Weimar, der var resi-
densstad for overhertugen af Sa-
chsen-Weimar-Eisenach - som
digteren fik et tæt forhold til. I

»Sydens rum« ser vi dog en perle,
nemlig Jørgen Sonnnes store ma-
leri af »Landbefolkningen ved
messen i romerske Campagna«
fra 1838. Til gengæld er det lidt
af en tilsnigelse at vise Louis
Gurlitts maleri fra Ragusa, der i
dag hedder Dubrovnik. Det pry-
der også indbydelsen til udstil-
lingen - H.C. Andersen har blot
aldrig været i Dubrovnik. Men
det sydlandske miljø stemmer
godt overens med det mediterra-
ne, som danskeren blev så til-
trukket af.

Museumsberg Flensburg: 
Märchen eines Lebens - Mit
Hans Christian Andersen 
durch das malerische Europa.
26. juni-4. september.

Hans Chr. Davidsen

Rejse gennem et malerisk Europa

Felix Schlesinger (1833-1910): »Hans Christian Andersen og vennen
Edgar Collin blandt udvandrere på et tysk paskontor«  (1859).

(Foto: Galerie Arnoldi-Livie, München)

Niels Simonsen (1807-85): »Græske sørøvere« (1835).
(Foto: Altonaer Museum)


