Juletur til Lübeck 3.-4. december 2015
”Man har et standpunkt, til man tager et nyt”.
Georg og Signe havde egentlig udvalgt København som vores mål, men sidste år havde vi to ture til
København, så ved nærmere eftertanke besluttede vi, at Lübeck i år skal være målet for vores
traditionsrige juletur for Kunst&Kulturhøjskolen
i Vejle Rejseklub.
Det er ikke uden grund, at denne by er udvalgt af
Unesco til verdenskulturarv. Den er fuld af fine,
gamle bygninger og kirker og emmer af historie
og gammel kultur, og den bliver bestemt ikke
mindre stemningsfuld i julepyntet tilstand og med
det traditionelle julemarked midt i byen.
Men det er naturligvis kunsten og arkitekturen,
der fører os til Lübeck. Byen rummer to fine
kunst- og kulturmuseer, som vi vil besøge:

St. Annen Museum
Museet har til huse i et forhenværende
Augustiner-nonnekloster fra det tidl. 16. årh. Det
rummer bl.a. Tysklands mest betydningsfulde samling af middelalderaltre med billedeskærerarbejder i træ,
med meget fine eksemplarer imellem, f.eks. kunstneren fra Brugge, Hans Memlings Passions-alter fra
1491.
Omkring museet er desuden et helt kunstcenter, og her findes også moderne kunst. Bl.a. er Per Kirkeby
repræsenteret i samlingen her.
Det andet kunstmuseum, der også har en kulturhistorisk vinkel med møbler og indbo, er

Behnhaus Drägerhaus
I to smukke højborgerlige nyklassicistiske huse
rummes en smuk samling af tidstypiske rum fra 1700tallet, samt fine malerier fra 1800-tallet og 1900-tallets
begyndelse. Her findes virkelig fine perler, og blandt
romantikkens tyske malere (ex. Caspar David
Friedrich) er iblandet danske guldaldermalere – meget
passende, da den danske guldalderkunst er helt i
familie med den tyske, al den stund, at Lübeck ligger i
Holsten, som indtil 2. slesvigske krig i 1864 var i
rigsfællesskab med Danmark. Behnhaus’ interiør er da
også udsmykket af den danske arkitekt J.C. Lillie (død i
Lübeck 1827).
Her er også et fint Edvard Munch-maleri af den kendte
øjenlæge og kunstmæcen Max Lindes 4 sønner. I
samlingen er også f.eks. Max Liebermanns portræt af Max Linde, og et fint maleri af P.S. Krøyer.
Afgang torsdag fra Papuga Bus, Vejle 08:00 - Forventet hjemkomst fredag 21:30.
Inkluderet i prisen:
”Morgenbuffet” i bussen.
Sandwiches og vine ad libitum til frokost.
Museumsbesøg og gåtur i Lübeck.
Indkvartering på Hotel H4 **** i centrum, samt fælles middag.
Efter morgenbuffeten nyt museumsbesøg og mulighed for juleshopping på egen hånd.
Julemiddag i Vikingturm.
Kaffe og julebag i bussen.
Papirer og småforedrag ved kunstguide, kunsthistoriker Signe Jacobsen
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