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Krankes Mädchen, 1909. (tilhører Museumsberg Flensburg)

Udstilling. En af Flens-
borgs største kunstnere
var kvinde. Museumsberg 
viser en udstilling med
Käte Lassen, der var
stærkt påvirket af skan-
dinavisk kunst og havde
en særlig tilknytning til
Vestjylland.

FLENSBORG. Overalt i hendes
fødeby er der spor efter hende -
og i Egernførde, Rendsborg, Har-
reslev, på Sild og Karby ved 
Slien. Flere steder langs den jy-
ske vestkyst husker de lokale
stadig navnet Käte Lassen - en
af Flensborgs allerstørste kunst-
nere gennem tiderne og den stør-
ste kvindelige kunstner i Slesvig-
Holsten i første halvdel af 1900-
tallet.

I morgen åbner Museumsberg
dørene til en særudstilling med
værker af Käte Lassen, der blev
født og døde i Flensborg - men
som nåede at se ret meget af ver-
den udenfor.

Käte Lassen (1880-1956) er
kvinden bag det store vægbillede
»Petri Fischzug« på Altes Gym-
nasium i Flensborg, og hun har

lavet glasmosaikker til kirker i
blandt andet Egernførde, Rends-
borg, Harreslev, Morsum og Kar-
by. Hendes produktion er omfat-
tende, og desto mere slående er
det, hvor lidt kunsthistorikerne
har skrevet om hende. Den 34-
årige Christina Mahn fra Berlin
har fyldt hullet ud med sin magi-
sterkonferens i Berlin og satte
sidste år punktum for sin dok-
torafhandling i Kiel. Resultatet
er netop udkommet i bogform:
»Käte Lassen - Grenzgängerin
der Moderne« er titlen på bogen,
der netop er udkommet på forla-
get Boyens i Heide (34 euro).

Uberørte kilder
Christina Mahn har haft fingrene
i masser af stort set uberørte kil-
der i byarkivet i Flensborg, haft
kontakter til familier i Sverige
og til de små fiskerbyer på den
jyske vestkyst, som Käte Lassen
gentagne gange besøgte fra 1905
og frem til Anden Verdenskrigs
udbrud: Klitmøller,Vorupør og
Stenbjerg i Thy.

Käte Lassen indlogerede sig
privat hos fattige fiskerfamilier,
lavede studier af børnene og ma-
lede de ofte ensomme kvinder,
hvis mænd var på havet - eller
var blevet der. Kvindeportrættet

var et af Käte Lassens foretrukne
motiver, og det centrale i værker-
ne altid den ventende kvinde.Ved
den jyske vestkyst afbildede hun
det enkle menneske i et slags
grænseland, i ensomheden og
den sårbare situation over natu-
rens mægtige kræfter. Efter Før-
ste Verdenskrig opholdt Käte

Lassen sig i længere perioder i
Berlin, og der kom hun under
stærk indflydelse af den social-
kritiske kunst, som især Käthe
Kollwitz var eksponent for på
den tid.

Indflydelse nordfra
Indflydelsen fra den skandinavi-
ske kunst er mere end tydelig. Et
billede som »Krankes Mädchen«,
den fattige pige i den enkle syge-
seng, vil man kun sjældent støde
på, hvis man graver sig tilbage i
den tyske kunsthistorie. Men i
den nordiske kunst er motivet ty-
pisk. Edvard Munch afbildede
gerne lidelsen.

I sit hjemland stødte Käte Las-
sen dog også flere gange på kri-
tik. At male en ammende kvinde
syntes de fleste af dem, der over-
hovedet beskæftigede sig med
kunst, var temmelig upassende.

Käte Lassen var ingen pioner.
Efter uddannelsen på Münchens
særlige kunstakademi for kvin-
der drog hun senere på den obli-
gatoriske studierejse til Paris,
hvor hun blev inspireret af Tou-
louse-Lautrec og sugede da også
til sig fra ekspressionisterne i
Die Brücke. Men hun befandt sig
i den moderne kunsts midterfelt
og ikke i avantgarden. Käte Las-

sen udgik fra jugendstilen, var
ikke særlig sikker i det ekspres-
sionistiske udtryk og vendte sig i
1920erne meget mod Neue Sach-
lichkeit, den tyske kunstretning
der overdrev tingenes virkelig-
hed til grotesk realisme.

På udstillingen vil man også
kunne se nogle af Käte Lassens
tuschtegninger, som hun lavede
af børn ved den danske vestkyst
for 80 år siden. Disse tegninger
forfattede hun selv en række
vers til, og hun forsøgte at få bo-
gen udgivet - men forgæves. Nu
kommer bogen så endelig. »Am
Meeresrand im Dünensand« hed-
der den, og den er udsendt af
Heiner og Gudrun Kuhlmann på
Verlag der Kunst i Husum,

Museumsberg tilbyder dansk-
sprogede rundvisninger på sær-
udstillingen. Interesserede skal
blot melde sig i forvejen, og det
er der allerede grupper fra Thy,
der har gjort for at studere den
kvinde, der engang studerede de-
res forfædre.

Käte Lassen - Grenzgängerin
der Moderne. Udstilling på
Museumsberg i Flensborg 28.
januar til 15. april.

Hans Chr. Davidsen

De ensomme kvinder

Frau im
Melktracht,
1905-1910.

Frau am 
Meer,
1908.

Litografi med Marienkirchhof
som motiv - fra Käte Lassens
Flensborg-mappe.


