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Prunkstykket på Scherrebek-udstillingen i Flensborg er »Svanetæppet«, der
måler 238 gange 75 centimeter. Tæppet findes i flere eksemplarer på store muse-
er rundt om i Europa. Svanen er senere blevet til symbolet på jugendstilen.

Denne påfugl er et af de 60 Scherrebek-tæpper,
Museumsberg i Flensborg ejer. Tæppet stammer
fra 1901 og er ligesom de øvrige lavet af naturfar-
ve.

Den national-chauvinistiske tyske
præst Johannes Jacobsen ville sprede
tysk kunst til folket på den sønder-
jyske vesteregn - det lykkedes ikke
helt.

Jugendstil 
på væggen
Udstilling. For godt 100 år siden
fandtes en tysk væveskole i
Skærbæk - et preussisk kultur-
fremstød af dimensioner. Vævesko-
len gik hurtigt konkurs, men fik
stor betydning for jugendstilen i
Tyskland. Museumsberg i Flens-
borg viser en udstilling med de
gamle vægtæpper.

FLENSBORG. Den lille sønderjyske by
Skærbæk var for et århundrede siden cen-
trum for et tysk kulturfremstød af rang.

Med en stærkt tysk-national præst i spid-
sen grundlagde Preußen i 1896 Scherrebeker
Webschule - et rent kulturpolitisk projekt,
der skulle udbrede den tyske jugendstil til et
udpræget dansksindet område på den søn-
derjyske vesteregn.

Skolen skulle give liv til en stort set uddød
vævetradition i Slesvig-Holsten. Hensigten
var at udbrede et stykke tysk kultur til den
lokale danske husflid.

Museumsberg i Flensborg ligger inde med
den største samling af vægtæpper, der blev
produceret på væveskolen i Skærbæk, og
åbner i morgen udstillingen »Scherrebek -
Wandbehänge des Jugendstils«. Museet ejer
60 af de cirka 200 værker, der udgik fra
Skærbæk-skolen. Værker skal her forstås
som motiver. Nogle af vægtæpperne blev
produceret som unika, andre i masseproduk-
tion.

Ihærdig præst
Det var den lokale tysksindede pastor Jo-
hannes Jacobsen, der efter Slesvig-Holstens
indlemmelse i Preußen i 1867 kæmpede
ihærdigt for at få tyskheden udbredt i
Nordslesvig. Han var lidt af en filur, der byg-
gede mange luftkasteller. Scherrebeker Web-
schule gik da også ret hurtigt konkurs efter
blot syv år.

Afsætningen var for lille, og lagrene vokse-
de i Skærbæk - blandt andet på grund af
store transportudgifter til det tyske marked
sydpå. Og skolen kom aldrig til at tiltrække
lokale husflidskvinder, som ellers var hensig-
ten. Derimod kom væverne rejsende fra store
byer som Danzig og Hamborg.

Ironisk nok lænede væveskolen sig også op
ad almuekunstens tradition i de skandinavi-

ske lande. En af de første lærere på væve-
skolen kom således fra Norge.

Men væveskolens produkter fik stor betyd-
ning for den tyske jugendstil, vurderer ud-
stillingens kurator, Dorothee Bieske. Renom-
merede kunstnere som Otto Eckmann, Wal-
ter Leistikow, Henry van de Velde og flens-
borgeren Hans Christiansen lavede udkast til
vævearbejderne, og højdepunktet i skolens
korte liv var deltagelse på verdensudstillin-
gen i Paris i 1900. Alle datidens kunst-
tidskrifter udbredte også kendskabet til
Skærbæk-skolen.

Det er første gang, at Museumsberg viser
sine 60 Scherrebek-tæpper samlet. Med på
udstillingen er prunkstykket med jugendstil-
ens symboldyr, de svømmende svaner. Det
ledsages af en parodi: Et tæppe med løbende
bulldog-hunde i akkurat det samme slyngede
forløb. Bulldoggene var det samfundskriti-
ske tidsskrift Simplicimus’ symbol, mod mi-
litarisme, mod preussisk bureaukrati og ka-
pitalisme.

Værket blev i øvrigt købt af stålmastodon-
ten Friedrich Alfred Krupp fra Essen!

Naturfarver
En anden interessant detalje ved samtlige de
værker, der udgik fra Skærbæk, er i øvrigt
det slesvig-holstenske flag, der pryder hjør-
nerne på vægtæpperne. Sammenligner man
flagets farver, kan man også se, at nogle af
værkerne er særdeles velholdte i deres far-
ver, mens andre er afblegede.

Det sidste gælder især de værker, der er el-
ler har været i privat eje. Alle vægtæpper er
i øvrigt baseret på naturfarve.

Udstillingen er arrangeret i samarbejde
med Altonaer Museum i Hamborg,
Deutsches Textilmuseum i Krefeld og Muse-
um Künstlerkolonie i Darmstadt, der alle
overtager den som vandreudstilling i 2003.
Museumsberg havde håbet at få Det danske
Kunstindustrimuseum i København med i
rækken, men det er desværre ikke lykkedes,
oplyser Museumsbergs direktør, Ulrich
Schulte-Wülwer.

Dorothee Bieske har udgivet et udførligt
udstillingskatalog til 19 euro.

Scherrebek - Wandbehänge des Jugend-
stils. Udstilling på Museumsberg i Flens-
borg 1. december-19. januar.
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