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Udstilling. Museumsberg i Flensborg viser
en kritisk udstilling med Ludwig Dettmanns
billeder. Flensborgeren var højt begavet,
forud for sin tid og blev så alligevel over-
halet indenom. I dag frister hans billeder en
tilværelse i depoterne.

FLENSBORG. Hvem kender Ludwig Dettmann?
Jo, der er da noget med, at der er en gade i Flensborg,

der er opkaldt efter ham. Men ellers ved de færreste, at
han for 100 år siden var en af Tysklands mest anerkendte
malere. Dettmann var på linje med Max Liebermann, en
af frontfigurerne inden for impressionismen og med til at
grundlægge Berliner Sezession, kunstnergruppen, der
gjorde op med kejservældets fokus på fransk kunst og i
stedet for vendte blikket mod datidens avantgarde.

I går åbnede Museumsberg i Flensborg en ny særudstil-
ling om Ludwig Dettmann, der levede fra 1865 til 1944.
»mellem avantgarde og tilpasning« er overskriften på ud-
stillingen, der begynder et sted midt i naturalismen og
slutter der, hvor Dettmann allerede var kørt ud på et si-
despor og ikke rigtig vidste, hvad han skulle med sin
kunst. Han blev overhalet indenom af ekspressionisterne,
og selv nazisterne opfattede ham som en mand af i går.

Der er flere grunde til, hvorfor han endte i glemslen, og
udstillingen på Museumsberg er da også et forsøg på at
rehabilitere Ludwig Dettmann, vedgår museumsdirektør,
professor Ulrich Schulte-Wülwer.

Som impressionist var Dettmann fuldt på højde med
Max Liebermann, som eftertiden dog har husket noget
bedre. I udstillingens andet rum er det slående, at Lud-
wig Dettmann tidligt i sin kunstneriske løbebane var for-
ud for sin tid. Han var ikke blot højt begavet (måske en
af grundene til, at han slog så tidligt igennem og ebbede
så tidligt ud), han turde også tage hverdagssituationer og
sætte dem ind i sakral kunst. Kristus træder ind i en
hverdagsfamilie, og i alterform (triptychon) har han af-
bildet en arbejderfamilie i en sammenhæng med dunkel
gudsfrygt. Dettmann gik dog ikke så vidt som at afbilde
Kristus som fabriksarbejder, som andre gjorde. Dertil var
der for lidt samfundskritiker i Dettmann. Han var for
kejseren, men endte i en blindgyde. Mens mange af hans
samtidige hurtigt tabte krigsbegejstringen under Første
Verdenskrig og endte med at blive desillusionerede, så
fortsatte Dettmann sin kejsertro linje og virkede som
propaganda-kunstner. I 1918 havde han endnu ikke tabt
troen. Og da nazisterne greb magten i 1933, var han en af
de første kunstnere, der meldte sig på banen og gik ind i
partiet.

Nazisterne regnede ham dog ikke rigtigt for noget. For
da hans samtidige Emil Nolde var på vej frem, var Lud-
wig Dettmann allerede på vej tilbage. Det sidste rum på
udstillingen viser nogle få krampagtige forsøg på at kun-
ne det ekspressionistiske billedsprog. Toget var kørt.

Men de midterste rum står også kronologisk for den
midterste periode i hans karriere, og her var Dettmann i
fuld vigør. Da jugendstilen var på sit højeste, bidrog
Dettmann med svingende linjer, og fotografiet - konkur-
renten til det naturalistiske maleri - fik kamp til stregen.
Dettmann havde forstået, at det spæde fotografi endnu
ikke var i stand til at skildre bevægelser. Ergo: Det gjor-
de han i sine billeder. Her var noget maleriet kunne, som
fotografiet endnu ikke magtede.

Udstillingen viser frem for alt, hvor utrolig mangesidig
Dettmann var i sin kunst. Af regionale interesse er hans
malerier fra vadehavsøen Før, hvor han skildrer det loka-
le folkeliv. Nogle af dem er i store formater og derfor ikke
beregnet til privatbrug, og kompletteres på udstillingen
med forstudier og detaljemalerier. Før-billederne blev til
langt mod øst, i Königsberg i Østpreussen, hvor Dett-
mann var professor på kunstakademiet.

Dettmann blev født i Flensborg, men boede det meste
af sit liv uden for Slesvig-Holsten. Alligevel følte han sig
stærkt tilknyttet til Slesvig-Holsten, som han mange
gange vendte tilbage til. Det er dog ikke den eneste grund
til, at Museumsberg viser hans billeder. En anden er også
at få hans billeder frem i lyset. Han er repræsenteret på
så godt som alle Tysklands store kunstmuseer, men frister
en tilværelse i depoternes mørke. Udstillingen er et for-
søg på at fremstille ham kritisk, hvor bogen, der er ud-
kommet i forbindelse med udstillingen, fremstiller Lud-
wig Dettmann i et mere problematisk perspektiv. Kunst-
historikeren Monika Potztal beskriver i en interessant og
smuk bog (Boyens Verlag, Heide) blandt andet Ludwig
Dettmanns hang til nazismen og leverer en fremragende
analyse af hans kunstneriske virke.

Til slut kan vi lige nævne et par Flensborg-vinkler på
udstillingen. Ludwig Dettmann deltog på bysbarnet Hu-
go Eckeners Zeppelin-rejse til New York i 1928 og er
blandt andet repræsenteret i St. Petrus-Kirche i Flens-
borgs Nystad med et monumentalt Petrus-billede.

Ludwig Dettmann. Zwischen Anpassung und Avant-
garde. Udstilling på Museumsberg i Flensborg.Varer til
den 29. juni.

Hans Christian Davidsen

Frem fra
mørket

»Am Strande« (1898). (Foto: Museumsberg)

Den rene impressionisme: »Frauen mit einem Kind am Strand« (1894). (Foto: Kunsthalle zu Kiel)

»Friesische Mädchen auf Föhr« (1903).

»Heimkehr des verlorenen
Sohnes« (1892). (Foto: Mu-
seumsberg Flensburg)

»Idyll am Schweinestall«. (Foto: Privat)

»Winter am Ententeich« (1897). (Foto: Museumsberg)


