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Udstilling. Sild har i
over 130 år været et
af de yderpunkter,
som tyske kunstnere
har opsøgt, når de
skulle male natur.
Museumsberg viser
en særudstilling om
kunstnerøen, samti-
dig med at museets
direktør udsender en
bog om de betydende
kunstnere, der er
blevet inspireret af
bølger og klitter.

FLENSBORG. De tyske
malere har altid opsøgt
ekstremerne i naturen -
enten i Alperne i Bayern
eller i klitter og ved klinter
på Sild. Øen er det eneste
sted i Slesvig-Holsten,
hvor alle kunstretninger
det seneste halvandet hun-
drede år har krydset hin-
anden.

Siden de første to akade-
miprofessorer kom til øen
med palet og pensel, er
store kunstnere som Emil
Nolde, Wenzel Hablik,
Karl Schmidt-Rottluff og
Erich Heckel fulgt efter.
De har alle sat Sild på
kunstens Tysklands-kort,
for før 1864 var der kun få
længere nede i Tyskland,
der anede noget om øen -
som indtil da hørte under
den danske helstat. Og den
dag i dag er øen lige så po-
pulær hos kunstnere som
hos turister.

Museumsberg i Flens-
borg åbnede i går særud-
stillingen »Künstlerinsel
Sylt«. Bag udstillingen lig-
ger 15 års forskningsarbej-
de begået af museets di-
rektør, kunstprofessor Ul-
rich Schulte-Wülwer. Han
står samtidig med et andet
færdigt resultat i hånden:
En kunstbog med samme
titel som udstillingen. Den
indeholder 330 sider med
baggrund, biografier og
200 farveaftryk af de væ-

sentligste billeder, der er
blevet til på Sild.

Sideløbende med Muse-
umsberg-udstillingen
åbnes den 9. december en
mindre udstilling i Alte
Post i Vesterland. denne
udstilling skal også funge-
re som appetitvækker over
for turister sydfra, så de
kan nå at tage Flensborg-
udstillingen på hjemvejen. 

Med på udstillingerne og
i bogen er kun kunstnere,
hvis livsværk allerede af-
sluttet. Hele kunsteventy-
ret begyndte med de to
slesvig-holstenske malere
Hans Peter Feddersen og
Hinrich Wrage i begyndel-
sen af 1870erne og med
kunstprofessorerne Eugen
Dücker og Eugen Bracht
fra akademierne i Düssel-
dorf og Berlin. De blev
draget af urformerne i na-
turen, i klitterne og i bøl-
gerne. Listland med de
store klitter var dengang
ikke et sted, turisterne tog
hen, så kunstnerne havde
det øde og afsides natur-
område for sig selv - sam-
men med lokalbefolknin-
gen, der blandt andet leve
af at samle drivtømmer på
stranden.

Få badebilleder
Senere, i 1920erne, var det
helt andre ting, der lokke-
de gæster til Klappholttal
lidt syd for List. I de tidli-
gere militærbarakker op-
stod Freideutsche Jugend-
lager, der udviklede sig til
en slags lyksalighedens ø
for nudister - eller freie
Körper Kultur, som det så
smukt hedder på tysk. Fo-
tografen og maleren
Magnus Weidemann var
også fascineret af denne
form for kultur, især når
den blev dyrket af kvinder,
og han forevigede det nøg-
ne liv på lærred såvel som
på stemningsfulde sort-
hvide fotografier.

Efter nazisternes magt-
overtagelse søgte mange
kunstnere åndelig tilflugt
på Sild, og efter krigen op-
søgte flere af Tysklands

store moderne kunstnere et
grænseområde mellem vir-
kelighed og abstraktion på
øen.

Der er kun få badebille-
der med mennesker i bo-
gen og på udstillingen. For
det meste er der kun en-
somhed på motiverne, og
det er påfaldende, at det
netop var Emil Nolde, som
blev mest fascineret af
folkelivet. I Tyskland kom
de moderne strømninger
omkring 1900-tallet især
fra den progressive kunsts-
kole i Weimar. Den var for
eksempel den eneste, der
optog kvinder, og den su-
gede de franske kunstret-
ninger til sig, deriblandt
impressionismen og herun-

der den særlige pointilisme
præget af ublandede far-
ver anbragt i små prikker.
Eksempler var malerne
Carl Arp og Ivo Haupt-
mann.

Kunstnere taler selv
Bogen »Künstlerinsel Sylt«
er udkommet for Boyens
Buchverlag i Heide og er i
boghandlen fra på torsdag.
Den er den tredje i en te-
marække om kunst i et re-
gionalt perspektiv, som Ul-
rich Schulte-Wülwer tidli-
gere har udgivet. Først
kom en bog om kunstner-
kolonien i Egernsund og
siden en bog om malere på
Før, Amrum og Halligerne.
For otte år siden udsendte

han også bogen »Sylt in
der Malerei«, der siden er
udsolgt fra forlaget. Den
ny bog er udvidet og stik-
ker langt dybere end den
gamle udgave.

»Künstlerinsel Sylt« er
ikke beregnet til at læses
fra start til slut, men i
højere grad sporadisk efter
lyst. Schulte-Wülwer
trækker sig i bogen lidt til-
bage fra forfatterrollen og

lader i langt højere grad
kunstnerne selv tale gen-
nem blandt andet dag-
bøger og breve.

Bogen koster 34 euro
(ISBN 3-8042-1171-2).

Künstlerinsel Sylt. Ud-
stilling på Museumsberg
i Flensborg 6. november-
8. november.

Hans Chr. Davidsen

Sild 
set fra
stafelliet

Fritz Overbeck: Morgen am Strande (Kliff bei Kampen). 1907, olie på lærredm 73 x 76 centimeter.
(Foto: Overbeck-Stiftung, Bremen)

Siegwart Sprotte: Am Watt (Kampen). Olie på
lærred, 20 x 36 centimeter. (Privateje)

Erich Heckel: Reiter am Watt. 1933, olie på lærred,
83 x 96 centimeter. (Foto: Kunsthalle zu Kiel)

Lyrik om livets inderside
Anmeldelse. Man skal lede me-
get længe for at finde lys i mør-
ket i Mette Thomsens digte
»Vindæg«.

KØBENHAVN. Det kribler og krabler i
Mette Thomsens seneste bog og første
digtsamling »Vindæg«.

Der er en bred repræsentation af fau-
na - fra krokodiller og giraffer til tudser
og øgler som den, der hjemsøger jeget i
et af bogens sidste og - synes jeg - bedste

digte: »Der er nogen, der efterlader 
fedtede fodspor på køkkenbordet/ jeg
sammenligner med naturhåndbogen/ det
ligner ikke spor fra noget almindeligt
dyr/ i den nordiske fauna...«. Og så be-
gynder jeget ellers at jagte parasitten,
der på et tidspunkt skifter identitet og
får træk af et barn, der skal trøstes.

Der er meget mørke og dysterhed i de
digte. Der er ikke de voldsomme sam-
menstød af billeder i de små sproglige
enheder - stilen er langt hen ad vejen
prosaisk - men vidt forskellige verdener
er sat op mod hinanden i digtene, og det

kan få læseren op af stolen. 
I to digte gør forfatteren sig nogle tan-

ker om sprog. I et af de digte sidder en
sprogforsker med sin båndoptager, mens
»en olding/ mumler på sit døende sprog/
med gamlingen forsvinder det/ uddør
som en dyreart«. I det andet af disse
sprogdigte påstår forfatteren, at sproget
skaber det, det benævner:

»Hvis man forsøgsvist mumler et ord/
smager på det/ eghjort/ - er det det rigti-
ge.../ så er det sagt/ så har man skabt/
endnu en besynderlig bille«. Sådan ska-
ber man en verden - også i et digt.

Samlingen slutter med endnu et sort
digt - nu om ægteskabet: »Dette ægte-
skab/ hvor jeg hver dag må redde mit
liv/ med cliffhangers«. Selv om digtet
slutter med det smukke ord Shehereza-
de, så rummer også det ord et truende
mørke. Man skal lede længe og grundigt
for at finde lys i mørket hos Mette
Thomsen.

Mette Thomsen: Vindæg, digte, 54 s.
169 kr. (GB-Forlagene).

Ole Møller


