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Opbrud og nystart
Udstilling. Muse-
umsberg i Flensborg
åbner i weekenden
en ny særudstilling
om de kunstnere, der
efter Anden verdens-
krig skulle begynde
helt fra bunden i
Hamborg. 

FLENSBORG. Selv da he-
le Hamborgs indre lå i rui-
ner, da mange sultede og
ikke kunne holde varmen,
var der kunstnere, der kla-
rede at male billeder.

Og mente, at det var vig-
tigt.

Da Tyskland var bombet
tilbage til år nul, følte
kunstnerne for første gang
siden 1933, at de havde
den frihed, der er nødven-
dig for at kunne kalde sig
kunstner.

Kun manglen på pensler,
lærreder og farver satte
grænser.

Museumsberg i Flens-
borg åbner på søndag en
ny særudstilling. »Auf-
bruch und Neuanfang« er
titlen på en samling vær-
ker af  Hamborg-malere
fra perioden 1946 til 1950.
Fælles for alle kunstnere
er, at de var elever under
professor Willem Grimm
på Hamburger Landes-
kunstschule.

Flere af kunstnerne lever
endnu og er i 80 års-alde-
ren. Mange kunstnere er
generelt ikke vilde med at
få deres tidligste arbejder
revet ud af en sammen-
hæng. Derfor har Mu-
seumsberg valgt også at vi-
se billeder, der er blevet til
i nyere tid. Heilwig Duwe-

Ploog - enke efter den
fremtrædende naturalist
Harald Duwe - er for ek-
sempel repræsenteret med
et frisk billede fra 2001.

For en enkelt kunstners
vedkommende har det dog
været de triste omstændig-
heder, der gør, at kun gan-
ske få af hans tidlige ar-
bejder kan vises. Reinhard
Drenkhahn ødelagde de
fleste af sine tidlige bille-
der, før han i 1959 begik
selvmord.

Usælgelige billeder
Fra Harald Duwes hånd
dukker en sjældent vist se-
rie op: Oliemalerier, der
skildrer den store nød i
Hamborg i de første efter-
krigsår. På store plader og
billigt stof (det var over-
måde vanskeligt at få ma-
terialer som lærred) ses
trøstesløse ruiner i mørke
og gråbrune toner.

Billederne har været
usælgelige. Hvem gad den-
gang at have malerier af

noget, de helst ville glem-
me?

Men sådan blev Harald
Duwe den samfundskriti-
ske og kommenterende na-
turalist.

Et gennemgående træk
for alle kunstnerne er, at
de har fulgt deres profes-
sors læresætning om ikke
at bruge konturer, men i
stedet skabe overgange
med strøg, pletter og stær-
ke farver.

Farvel til
tilrettelægger
De øvrige væsentligste
kunstnere, der er repræ-
senteret på udstillingen, er
Johanna Arnold-Mans-
hardt, Volker Benninghoff,
Jutta Metzger, Klaus
Frank og Gisela Bühr-
mann. Sidstnævntes bille-
der er for de flestes ved-

kommende udlånt af 
Schleswig-Holsteinische
Landesmuseen, der har
en pæn samling på Gott-

orp Slot.
Udstillingen åbnes offi-

cielt på søndag klokken
11.30. Udstillingens tilret-
telægger, Hanna Peters,
har udsendt et katalog i
forbindelse med udstillin-
gen. Det er hendes sidste
gerning i Flensborg, inden
hun om kort tid er færdig
med sin to-årige praktiktid
på Museumsberg.

Museumsdirektør Ulrich
Schulte-Wülwer satser i
øvrigt på at kunne sende
udstillingen videre til
Hamborg. Hvor det i givet
fald bliver, ligger endnu
ikke fast.

Museumsberg i Flens-
borg: Aufbruch und 
Neuanfang - Schüler
von Willem Grimm an
der Hamburger Landes-
kunstschule 1946-50. 16.
februar-30. marts.

Hans Chr. Davidsen

Harald Duwe: »Trümmer« (1949). Oliemaleri på 
plade, 60 x 80 centimeter.

Johanna Arnold-Manshardt: »Blankenese«, oliemaleri 
på pap, 1955, 37 x 50 centimeter.

»Nachkriegszeit«, 1946-48, oliemaleri, 130 x 180 centimeter.

Til venstre: Gisela Bühr-
mann: »Schielendes Mäd-
chen«, 1948, træsnit, 38 x
28 centimeter.

Al magt til
fantasien
Biblioteksuger.
Danske og tyske
biblioteker i Slesvig-
Holsten og Sønder-
jylland fejrer 20 års
jubilæum.

AABENRAA. Det tyske
mindretals centralbiblio-
tek er for første gang vært
for åbningen af biblioteks-
ugerne med fokus på børn
og unge.

Det er en særlig begiven-
hed, da biblioteksugerne i
år kan fejre 20 års jubi-
læum. De holdes fra den
10.-22. november. Der ven-
tes 10.000-15.000 deltagere
ved over 300 arrangemen-
ter i Slesvig-Holsten og i
Sønderjylland.

- Det er en anerkendelse
af det store arbejde, det
tyske mindretals biblio-
teker gør for børn og unge,
siger direktøren for biblio-
tekerne i Slesvig-Holsten,
Heinz-Jürgen Lorenzen,
Flensborg.

Han tilføjer, at biblio-
teksugerne giver god lejlig-
hed til at vise mangfoldig-
heden i såvel bøger for
børn og unge som cd-er,
film og meget mere.

- Biblioteker er mere end
bøger, og det vil vi vise med
biblioteksugerne, siger
han.

Landdagspræsident
Heinz-Werner Arens, Kiel,
vil åbne biblioteksugerne,
der i år gerne vil bygge bro
mellem tyske og danske
forfattere og læsere. Der
udarbejdes et program der
tager sigte på begge dele.

- Samarbejdet mellem
danske og tyske bibliote-
ker, mellem det tyske
mindretals biblioteker og
Slesvig-Holstens bibliote-
ker, og samarbejdet mellem
det tyske mindretals 15
skoler og mindretallets
biblioteker fungerer frem-
ragende , siger direktøren
for de tyske biblioteker,
Nis-Edwin List-Petersen.

- Vi vil gerne arbejde vi-
dere på det og i år gøre bib-
lioteksugerne til et fælles
tysk-dansk anliggende.
Silke Amthor, der er børne-
bibliotekar på det tyske
centralbibliotek, har invi-
teret den unge tyske tegner
Daniel Napp til åbningen
den 9. november. Han har
skrevet og tegnet en bog
om en landmand, der tager
på ferie med alle dyrene,
fordi de ikke vil være alene
hjemme (»Bauer Beck fährt
weg«).

Daniel Napp, der er 29 år,
skriver også kriminalroma-
ner for børn hvor børnene
selv er med til at løse gå-
den. Hans tegninger udstil-
les på Deutsche Zentral-
bücherei.

Under biblioteksugerne
er der rigelig mulighed for
at komme i kontakt med
såvel forfattere, trylle-
kunstnere og sangere. (FlA)

Nis-Edwin List-Petersen:
- Vi vil gerne gøre biblio-
teksugerne til et fælles
tysk-dansk anliggende. 

(Arkivfoto)


