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Louis Gurlitt, Marina Piccola på Capri, 1844

Udstilling. Direktøren
på Museumsberg i
Flensborg kroner
mange års forskning
med en pragtudstil-
ling om de mange
slesvig-holstenske
kunstnere, der søgte
sydens sol i Italien.

FLENSBORG. Udstillingen bliver
kronen på Ulrich-Schulte Wül-
wers mange år som museums-
direktør i Flensborg. Kunstpro-
fessoren går snart på pension,
og »Sehnsucht nach Arkadien« -
udstillingens titel - er Schulte-
Wülwers hjerteblod. Kunstkata-
loget, en moppedreng på hen-
ved 400 sider, er et resultat af
godt 30 års vedvarende og in-
tensiv forskning.

Museumsbergs sommer-ud-
stilling er en tour de force med
værker af slesvig-holstenske
kunstnere, der i 1700- og 1800-
tallet drog til sydens sol i Itali-
en. Arkadien er topografisk en
græsk region, der dækker den
midterste del af Peloponnes. I
renæssancen og barokken blev
Arkadien dog et symbol på den
gyldne tidsalder, et synonym for
det sorgløse liv ved Middelha-
vet, hvor solen skinnede hele ti-
den, og træerne stod med frugt.

Der er også cremen af dansk
guldalder, der vises på Mu-
seumsberg. C.W. Eckersberg
(1783-1853), Johann L. Lund
(1777-1867) og Bissen (1798-
1868) - blot for at nævne nogle
af kunstnerne. Indtil nationalis-
mens gift såede splid blandt
kunstnerne, og året 1864 effek-
tiv satte en bom mellem Sles-
vig-Holsten og Danmark, var
kunstakademiet stedet, hvor al-
le kunstnere nord for Elben
søgte hen. Kunst var dengang
ikke lig med kreativitet. Der var

strenge regler. Ja, skal man væ-
re grov, kan man sige, at for-
skellen på kunstakademiet i Kø-
benhavn og en preussisk kaser-
ne ikke har været særlig stor.

De første par år tilbragte ele-
verne i kunstakademiets gipssal,
hvor der skulle males nøje efter
gipsfigurer. Og når de efter
hårdt arbejde så havde fået
akademiets lille sølvmedalje der,
gik det videre til salen, hvor der
skulle males efter nøgenmodel-
ler. Ikke kvindelige modeller,
men kraftige og muskuløse
mænd, som regel et hold hav-
nearbejdere, der blev kaldt ind
efter fyraften for at tjene en
ekstra skilling. Fik man sølvme-

daljen her, kunne man komme i
betragtning til akadmiets guld-
medalje, der kunne give adgang
til et stipendium - og dermed
en forjættet rejse til Italien.

Et stort ego
Slesvig-maleren Asmus Jakob
Carstens (1754-98) måtte nøjes
med den lile guldmedalje, hvil-
ket passede meget dårligt til
hans store ego. I vrede kastede
han medaljen langt væk foran
kunstakademiets port og blev i
stedet for professor i Berlin. Ad
denne omvej nåede han til Ita-
lien, men da kultusministeren i
Berlin udbad sig kunstværker at
se, svarede Carstens blot frækt

tilbage - og døde i Rom af sin
sygdom. Dengang var der både
malaria, tuberkulose og det ene
og det andet i Roms uhumske
miljø. Mange kunstnere flygte-
de om sommmeren ud til de
omkringliggende byer som Ti-
voli.

Carstens’ skæbne var kort og
krank, men hans Italiens-rejse
kom til at danne skole for alle
de slesvig-holstenske kunstnere,
der er repræsenteret på udstil-
lingen. Jo større kunstnere, de
var, desto større var deres
længsel efter Italien. Ingen
skelnede mellem tysk og dansk
- indtil Hiort Lorenzen i 1842
vedblev at tale dansk i stænder-

forsamlingen i Slesvig. De na-
tionale stridigheder blev også
refereret i aviserne på Roms ca-
féer, og sådan blev tætte ven-
skaber mellem dansksindede og
tysksindede kunstnere ødelagt.
Nogle tog endda hjem for at
være soldat i Treårsrigen.

Udstillingen spænder over en
periode på godt 100 år - med
Emil Nolde (1867-1956) som
enden på perlesnoren. 70
kunstnere er med i Schulte-
Wülwers bog, der er udsendt på
forlaget Boyens i Heide
(ISBN978-3-8042-1284-8). 50
af dem er med på udstillingen,
der tæller 100 malerier, og tids-
mæssigt stopper udstillingen

dér, hvor Rom gik af mode, og
Paris overtog positionen som
kunstnermetropol.

Malerierne på udstillingen er
for en stor del Museumsbergs
egne, men der er også Eckers-
berg-lån fra Kunstmuseet
Brundlund Slot i Aabenraa og
bidrag fra Kunsthalle i Kiel og
Schleswig-Holsteinische Lands-
museen på Gottorp Slot.

Det eneste man kendte
Under et besøg på udstillingen
skal man holde sig for øje, at
fotografiet endnu ikke var slået
igennem på det tidspunkt, bille-
derne blev malet. Og uden
landskabsmalerierne fra det ita-
lienske havde man nord for al-
perne slet ikke haft nogen fore-
stilling om, hvordan der så ud i
støvlelandet. Alle var betaget af
Italiens lys - på nær Emil Nolde,
der havde hjemvé efter Nord-
frislands tunge skyer.

På udstillingen ser man klas-
siske landskabsmalerier, antikke
temaer og skildringer af det an-
derledes, sydlandske folkeliv.
Louis Gurlitt (1812-97) speciali-
serede sig i landskaber, Hans
Detlev Martens (1795-1866)
malede arkitektur, Richard von
Hagn (1850-1933) dyrkede Ve-
nedig som sin niche, mens Carl
Ludwig Jessen (1833-1917) og
Christian Carl Magnussen
(1821-96) var tiltrukket af det
italienske hunkøn. To vendte al-
drig hjem: Enrst Meyer (1797-
1861) fra Altona og Friedrich
Thöming (1802-73) fra Egern-
førde.

Museumsberg Flensburg:
Sehnsucht nach Arkadien -
Schleswig-Holstinische
Künstler in Italien. Åbnes i
morgen klokken 11.30 og va-
rer til den 30. august.

Hans Christian Davidsen

Længslen efter liv og lys

Hans Peter Feddersen, Kleine Marine på Capri, 1877
Christian Carl Magnussen, To-
da, 1859

Friedrich Thöming, Klippekyst ved Sorrent, 1844. Ernst Meyer, Skriver, 1832


