
Udstilling. Kunstner-
brødrene Wassner var af
tysk æt i Haderslev, men
blev spredt for alle vinde.
Museumsberg i Flensborg
overtager en grænseover-
skridende særudstilling
fra Haderslev Museum
om de tre talenter, der
endte med at være ret
anonyme.

FLENSBORG. Vi får aldrig at
vide, hvor langt de kunstneriske
begavede brødre kunne have
bragt deres talenter. De tre
brødre Valentin, Eduard og
Bernhard Wassner fra Haderslev
har en anonym plads i kunst-
historien. Evnerne havde de, men
berømmelse nåede de aldrig.

Museumsberg i Flensborg
åbner i weekenden den udstilling
med de oversete Wassner-kunst-
nere, som Haderslev Museum
netop har vist. 

Samtidig med det grænseover-
skridende udstillingssamarbejde
har Forlaget Gammelting i Ha-
derslev udsendt bogen »Brødrene
Wassner« på både dansk og tysk.
Heri skriver museumsinspektør
Birgit Jenvold fra Koldinghus
om brødrene Wassner:

»Deres livsbaner prægedes af
valg og påtvungne vilkår, der
bragte dem i positioner, hvor det
var vanskeligt at udvikle et ta-
lent eller fremme en karriere.
Den nationale konflikt gennem-
syrede kunstlivet på alle niveau-
er i en grad, som det kan være
vanskeligt at forstå i dag, når be-
grebet nationale kunst for mange

har været et skældsord i genera-
tioner«.

Brødrene Wassner voksede ik-
ke desto mindre op i en tid, da
mange ting pludselig var mulige
for borgerskabet efter adelens
svindende betydning: Guldalde-
ren, som den hedder på dansk -
og Biedermeier, som perioden
hedder på tysk.

Atmosfære af
Biedermeier
Udstillingen på Museumsberg
består af et halvt hundrede ma-
lerier og akvareller, kopier og
skitsebøger. Desuden smykkes
kunsten med møbler og husge-
råd, som var typiske for Bie-

dermeier-perioden i 1800-tallet.
Dermed skal gæsterne i Hein-

rich-Sauermann-Haus sættes til-
bage til en svunden atmosfære.
Et er dog, hvordan guldalderen
florerede i hovedstaden, et andet
var realiteten i den slesvig-hol-
stenske provins, hvor borgerska-
bet ikke levede det samme udad-
vendte kulturelle liv.

Wassner-brødrenes far, Anton,
kom fra Sydtyskland og slog sig
ned i hertugdømmet Slesvigs
nordlige købstad Haderslev. Han
giftede sig med den flensborgske
købmandsdatter Magdalena
Flügel og slog sig ned i Slotsgade
29. Herfra drev han forretning og
avancerede i løbet af få år til at
blive en af Haderslevs velstående

borgere. Det afslører de skatte-
lister, der er gemt i arkiverne.

Kunsthistorikeren Irene Ha-
berland fra Bonn er i familie
med Eduard Wassner og har i
årevis studeret Haderslev-
brødrenes kunstneriske virke.
Hun er en af de efterkommere,
der i dag overvejende bor i Tysk-
land og Schweiz. Det er i høj
grad Irene Haberlands fortjene-
ste, at udstillingerne i Haderslev
og Flensborg er blevet til noget.

Skæve skitser
Ingen af brødrene blev hængen-
de i Haderslev. Valentin og 
Eduard Wassner besøgte kunst-
akademiet i København, mens
den yngste bror, Bernhard, blev
uddannet litograf i Frankfurt am
Main. Bernhard Wassner, der ud-
vandrede til England, er kun re-
præsenteret med få værker på
udstillingen. Men de få er til
gengæld bemærkelsesværdige,
og viser, at guldalderen ikke blot
var guld.

Hans skitser af psykisk handi-
cappede mennesker (eller galnin-
ge som de blev kaldt dengang),
en jøde og fattige er små sam-
fundskritiske kommentarer.

Borgerskabet ville hellere end
gerne give penge ud på at få ma-
let selvportrætter. Stort anlagte
religiøse billeder - som et af dem
der vises - var der ikke salg i.
Især Valentin Wassner ernærede
sig med portrætmaleriet i bor-
gerskabets blomstringstid, mens
Eduard Wassner skildrede krigs-
situationer af slesvig-holstenske
friskarer, jægerkorpsfolk og ar-
tillerister.

Alle brødre mestrede både por-
trætkunsten, stilleben og land-
skabsmaleriet, som det hørte sig

til dengang. Stjernestatus får de
aldrig, men dog en lille rehabili-
tering fra glemslen.

Udstilling på Museumsberg
Flensburg: Biedermeier in
Schleswig-Holstein: Die 
Künstlerfamilie Wassner aus
Hadersleben. Åbner på søndag
klokken 11.30 og varer til og
med den 11. maj.
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Valentin Wassner: Legende børn på en gade, 1842. (Privateje)

Eduard Wass-
ners barnemin-
der fra Hader-
slev. Han vil
redde en kat på
taget (fra 1869).
Udsnit.

Eduard Wassner: Udsigt over Haderslev med domkirken, 1883.
(Museumsberg)

Bernhard Wassner: Scene fra en galeanstalt.

Provinsens guldalder 30 år med
pædagogik 
FLENSBORG. Det er 30 år
siden, at det daværende
Flensborg Museum begyndte
sit pædagogiske arbejde over
for børn og unge.

Det markeres med noget så
enkelt som en kuffert, som
studerende fra Institut for
tekstillære på Flensborg
Universitet har lavet. 

Kufferten er fyldt med
gemmer fra Biedermeier-pe-
rioden. Det drejer sig om
ting, børn og unge kan lege
med, eller sågår tøj, som de
må tage på, oplyser mu-
seumspædagog Gunda 
Grothe. Hun har taget initia-
tiv til jubilæumskufferten
sammen med underviseren
Heidrun Schlüter-Gräber fra
Flensborg Universitet.

Besøgende skoleklasser vil
have adgang til kuffertens
indhold, mens udstillingen
»Biedermeier in Schleswig-
Holstein. Die Künstlerfami-
lie Wassner aus Hadersle-
ben« vises i Heinrich-Sauer-
mann-Haus.


