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Ta med niste og bli med på tur

Bli bedre kjent på Sandø
Lørdag er det duket for en åpen,
historisk rusletur på Sandø i regi av
Hvasser og Brøtsø Historieforening.
Det loves en spennende tur med
kjentfolk, krydret med gode historier.
Nå for tiden er Sandø aller best
kjent som et ferieparadis av de
sjeldne, men øya har en lang historie
som byr på mye mer enn det. Og det
skal Thor Pedersen og Frank Andersen
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fortelle om.
– Sandø var jo hovedstaden her ute i
gamle dager. Her bodde det folk som
drev med landbruk, fiske og losvirksomhet. Jeg kan ikke eksakt si hvor
gamle husene som står der er, men
noen av dem har nok historie helt
tilbake til 1700-tallet, sier Thor
Pedersen.

Feministbibel er
utgangspunktet
«Kvinne, Kjenn Din Kropp»,
heter kveldens programpost i
Nøtterøy kulturhus. Opplegget
er basert på kultboka med
samme navn, som slo ned som
en bombe da den ble lansert i
Norge i 1976. Boka har blitt kalt
en «feministbibel», men den er
først og fremst en hyllest til
den naturlige kroppen.
– Forestillingen er en collage av
utdrag fra bokens veiledninger,
vevd sammen av tanker,
følelser og erfaringer fra
virkelige kvinner, heter det i
invitasjonen.
I denne forestillingen iscenesettes eggløsning, overgangsalder og fødsel, og det går
rykter om publikummere som
skal ha besvimt under den
originale oppsetningen ....
– Tør du å se forestillingen,
spørres det i kulturhusprogrammet.

– Her blir det
vrient å sitte i ro
Oslo Danse Ensemble er en
sentral døråpner for dansekunsten i Norge, og fredag skal
de vise hvorfor i Nøtterøy
kulturhus.
– Overalt legger de publikum
for sine dansende føtter. Show,
funk, hiphop, jazz og moderne.
I tett driv driller de publikum
og river oss med i danseglede,
lokkes det i invitasjonen.
Det er åtte dansere som skal
briljere med ulike sjangere i
koreografier signert Jo
Strømgren, Toni Ferraz og
Fredrik «Benke» Rydman.

Gamle slagere i
kulturhuset
Tirsdag er det duket for
mimring for den litt voksne
garde i Nøtterøy kulturhus.
Da kommer nemlig Herman’s
Hermits på besøk. Gruppa var
store på sekstitallet og har
solgt hele 75 millioner plater.
De har hatt en rekke hitlåter.
Aller mest kjent er nok «I’m
into something good» og ikke
minst «No milk today».
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En fin kopi: Butikksjef Rolf Eriksen med Hans Dahls kopi av Hans Gudes Vrengen-bilde. 

Godbit på polet
I Vinmonopolets
utsalg på Tjøme henger det et bilde som er
et stykke norsk kunsthistorie.
sven otto rømcke
red@oyene.no
416 98 620

Originalen er malt i 1866 av
Hans Gude, også kjent som
halvparten av Tidemand og
Gude. Men maleriet på Tjøme
er en kopi malt i 1873 av den
langt mindre kjente Hans Dahl.
Bildet ble gitt som gave fra
gårdeieren, brødrene Krefting, i
forbindelse med åpningen av
Tjøme-polet, den 26. juni 2008.
Det er ikke kjent hvor Hans
Gudes originalbilde henger.

Var i området
Hans Gude besøkte Vrengen to
ganger, i juli 1862 og i juli 1866.
Normalt reiste han innover i
landet for å gjøre skisser og studier til bilder.
Gude var mest kjent for sine
bilder fra høyfjellet, men i løpet

av 1860-årene ble han mer opptatt av solskinnsdager ved kysten.
Kunsthistoriker Morten Zondag fra Nøtterøy sier besøkene i
Vrengen kan skyldes interessen
for kysten, men det kan også
hende at Gude passerte Vrengen på vei til Lillesand for å besøke sin far.
Studiene var kunstnernes
notatblokk og dannet grunnlag
for de store maleriene som
kunstnerne malte på sine atelierer i byer som Düsseldorf.
Hans Gude var etter et opphold i England også preget av
en engelsk tradisjon, hvor det
legges stor vekt på studien.

En måte å lære på
Hvorfor kopierte så Hans Dahl
en Gude-studie?
Morten Zondag forteller at
det var datidens måte å lære seg
håndverket. Hans Dahl lærte
ved å kopiere den eldre mester.
Dahl-kopien av Vrengen-bildet kom i privat eie i Oslo og har
ingen spennende historie. Det
er ikke snakk om et verdifullt
kunstverk, men et interessant

fenomen.
Nasjonalmuseet har flere Gude-tegninger fra Vrengen, og
den som vil se originale Gudetegninger fra Vrengen, kan besøke digitaltmuseum.no. Dess-

kunsthistoriker:

Morten Zondag fra Nøtterøy.
uten vises Gude-bilder fra
Vrengen på utstillingen «Langs
kysten: Gude og hans elever
omkring 1870» på Nasjonalgalleriet. Utstillingen «Langs kysten» henger til søndag 8. mai.

Kunstnerne
Hvem var så disse to kunstner-
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ne? Vel, Wikipedia opplyser at
Hans Dahl ble født den 19. februar 1849 i Hardanger og døde
den 27. juli 1937 i Balestrand.
Han ble utdannet ved krigsskolen, og samtidig gikk han i lære
hos blant andre Johan Fredrik
Eckersberg og Knut Bergslien.
Han studerte også i Karlsruhe
og Düsseldorf under Hans
Gude, Edward von Gebhardt og
Wilhelm Sohn.
Den mer kjente Hans Fredrik
Gude ble født den 13. mars 1825
i Christiania og døde den 17. august 1903 i Berlin. Gude var en
av Norges viktigste nasjonalromantiske malere. «Høifjæld»
fra 1857 regnes som hans hovedverk. Kjent er også «Brudeferd i Hardanger» fra 1848, som
han utførte i samarbeid med
Adolph Tidemand.
Hans Gude omtales som noe
av et vidunderbarn og fikk undervisning hos Johannes Flintoe allerede i 1837. Som 16-åring
kom han i 1841 til Düsseldorf.
Der fikk han privatundervisning i ett år før han ble tatt opp
ved kunstakademiet, opplyser
Wikipedia.

