
Udstilling. Weimar-
republik, demokrati,
kabaret og varieté og
kunstnere, der slog
sig løs. Var 1920erne
virkelig det gyldne
årti? Museumsberg i
Flensborg viser en
udstilling om en pe-
riode, de fleste har
en mening om.

FLENSBORG. Nogle perioder
har det med at fremstå som
bedre, end de var. Måske fordi
der kom noget slemt senere,
som eftertiden kunne sam-
menligne den pågældende pe-
riode med. Det første årti i
1900-tallet blev kaldt »la belle
epoque« og kom til at stå som
en stærk kontrast til den øde-
læggende Første Verdenskrig.
»De glade tressere« syntes og-
så glade i 1970erne, da ar-
bejdsløshed og forurening
kom på dagsordenen. Og »de
gyldne tyvere« i Tyskland har
også været gyldne, når man
tænkte på dem i 1930erne.
På Museumsberg i Flens-

borg sætter man dog et
spørgsmålstegn ved titlen på
den ny udstilling: »Alles gol-
den? Die 20er Jahre«. For
1920erne var også præget af
hyperinflation og politisk
ustabilitet. Omvendt var årtiet
den første med demokrati i
Tyskland, og især i byerne en
periode præget af et levende
kulturliv, eksperimenter og
frisind.
Med udstillingen blotlægger

Museumsberg en myte om år-
tiet, mange husker for at være
en dans på vulkaner. Det er en
kulturhistorisk udstilling, der
tager udgangspunkt i Flens-
borg og omegn. Det er altså
ikke den 117. fortælling om
perioden, som man oplevede
den i Paris, New York eller
Berlin. Metropolernes varieté-
er, teatre og film havde også
deres virkning i provinsbyen i
grænselandet, og udstillingen
byder på noget af den eks-
pressionisme, Neue Sachlich-
keit og art deco, der blev til i
byen.

Fem lokaler
Udstillingen vises i Hans-Chri-
stiansen-Haus’ fem særudstil-
lingslokaler. I det første kan
man se dagligdagen i Flens-
borg i 1920erne, i det næste
et udsnit af årtiets kultur og
møde og de tre øvrige er hel-
liget de tre kunstretninger,
der var fremherskende.
Det lokale liv i Flensborg

bød i »de gyldne år« på to
rigspræsidenters besøg: Fried-
rich Ebert og Paul von Hin-
denburg. Det var også årtiet,
hvor man begyndte byggeriet
af Deutsches Haus som en tak
til Flensborgs flertalstyske be-
folkning for deres tyske kryd-
ser i 1920. Et byggeri som bå-
de er præget af den nordtyske
teglstens-ekspressionisme og
af Neue Sachlichkeit, en reali-
stisk, nærmest renset udtryk-
sform med vægt på geometri
og i billedkunsten også et
frontalt vue mod den eller det
afbildede.
Udstillingslokalet byder især

på fotos, postkort og afstem-
ningsplakater. Her dokumen-

teres blandt andet, hvordan
flensborgeren Hugo Eckener i
en zeppeliner fløj hen over
byens tage i 1924.
I det andet lokale doku-

menteres grundlæggelsen af
Niederdeutsche Bühne i 1926
og den nu nedrevne Colos-
seum Kino i Storegade. Der
findes kun få fotos af biogra-
fen, der derfor ses afbildet i
store akvareller.

Ekspressionismen
Ekspressionismen havde et
godt tag i Flensborg - blandt
andet via billedkunstnere som
Erich Heckel (1883-1970) og
Friedrich Karl Gotsch (1900-
1984). På væggene hænger
næsten abstrakte, men dog
stadig genkendelige selvpor-
trætter af de to malere. Og så
er der et indspark udefra. De-
signeren, arkitekten og kunst-
neren Wenzel Hablik (1881-
1934) stammede fra Böhmen
og slog sig ned i Itzehoe. Men
hans møbler og design fand-
tes også i fjordbyen. Hablik
kunne indrette en dagligstue
fra skab helt ned til teske. Ud-
stillingen viser blandt andet
en række sort-hvid fotos af
hans indretninger, der dog ik-
ke helt kommer til deres ret.
Hans indretning struttede -

som kendere vil vide - af far-
ver, og derfor er udstillingen
krydret med farve-skitser, der
viser, hvordan han slog sig løs.

Neue Sachlichkeit
Det fjerde rum er helliget
Neue Sachlichkeit. Her hæn-
ger også udstillingens plakat-
motiv: Heinrich Stegemanns
oliemaleri af »Cinthia« fra
1928. Dette er med den nøg-
terne gengivelse, det frontale
perspektiv og farvekontraster-
ne typisk Neue Sachlichkeit.
Denne modernistiske stilret-
ning prægede ikke blot kunst
og arkitektur, men også litte-
ratur, fotografi, film og musik.
Neue Sachlichkeit var en re-
aktion mod den traditionelle
ekspressionisme med tydelig
tegnemåde, streng komposi-
tion og en skarp observation
af genstande eller mennesker.
Stilretningen levede kun i
Weimarrepublikkens tid. Med
nazisternes magtovertagelse
blev der sat et bastant punk-
tum for den. Karikaturerne og
satiren i det politiske engage-
ment fik selv nazisterne øje
på.

Art deco
Sidste rum er fyldt med art
deco. Her står en komplet

dagligstue udført i denne de-
korative modernisme - alt
undtagen stuens tapet er ble-
vet lavet i Flensborg, hvor
kunsthåndværkerskolen med
speciale i træ-udformning har
sat sit præg på byen og stadig
gør det i dag. Her er også et
udvalg af art deco-stilens ka-
rakteristiske plakatkunst med
luft i layoutet, symmetri og
ovale ansigter.
Udstillingen er tilrettelagt

af Svenja Ganschow, hendes
svendestykke efter to års
praktikperiode på Museums-
berg.
I forbindelse med »Alles

golden? Die 20er Jahre« følger
et t program med danse-
workshops, tango-opvisning,
koncerter med swing-musik
og foredrag. Et af højdepunk-
terne bliver aftenen »Swin-
ging Ballroom« med Uni-Big-
band Flensburg i Volksbad den
4. maj.

Museumsberg Flensburg:
Alles golden? Die 20er
Jahre. Udstillingen varer til
den 18. august.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

FOTO: CARSTEN REHDER, DPA

FLENSBORG AVIS — Lørdag 9. marts 2013 — 18KULTUR

Holmen ved Søndertorv i Flensborg, cirka 1927. Fotoarkivet
på Museumsberg Flensburg.

Heinrich Stegemann: »Cinthia«, 1928, oliemaleri,107 x 67 cm. Copyright: Museumsberg .

Nedenfor: Fritz Witschetzky:
»Hochhaus in Berlin«, 1933
oliemaleri, 49 x 40 cm. Copy-
right: Museumsberg Flens-
burg.

Udstillingens tilrettelægger Svenja Ganschow i art deco-
stuen på særudstillingen i Hans-Christiansen-Haus. Udstil-
lingen markerer af på to års praktiktid for Svenja Ganshow.

Tysk kulturs blomstringstid

Til venstre: Fritz
Witschetzky,

»Wilhelmshaven,
Lilienburg -

straße«, 1933
oliemaleri, 61 x
51 cm. Copy-

right: Museums-
berg Flensburg.


