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Øyene

Torsdag 24. november 2016

HAUGARS NYERVERVELSE: Haugar-direktør Jan Åke Pettersson (t.v.) og kunsthistoriker Morten Zondag sammen med professor Øivind Storm Bjerke.
Foto: Sven Otto Rømcke
Bjerke er styreleder for Stiftelsen Haugar Vestfold Kunstmuseum, som eier Haugars kunstsamling. 

Nyoppdaget øyenemaleri til Haugar
Omring 1820 malte Jacob Munch (1776 - 1839) det som antas å være det
første bildet fra øyene. Maleriet viser en fiskerbolig i Årøysund, og den hittil
kjente versjonen henger normalt på Bygdøy kongsgård. Nå er det dukket
opp et bilde til med samme motiv, og det er kommet til Haugar,
mye takket være en nøttlending.
For Omtrent samtidig som Jacob Munch
malte bildet vi har kjent til en stund, malte han
enda et bilde av det samme motivet, en såkalt
replikk. Den har ikke vært kjent før kunsthistoriker Morten Zondag fra Kjøpmannskjær oppdaget den og bidro til at den ble innkjøpt av
Haugar Vestfold Kunstmuseum. Der blir verket
etter hvert å se.
– Det er stort for oss å få et av de aller eldste
Vestfold-motivene i norsk malerkunst inn i vår
samling, sier Haugar-direktør Jan Åke Pettersson om Jacob Munchs bilde fra Årøysund.
Morten Zondag er kunsthandler med Edvard Munch som spesiale. Men han interesserer seg også for kunst fra øyene Nøtterøy, Tjøme og Hvasser. Derfor har han hele tiden hatt
radaren gående når det gjelder Edvard Munch
og hans omgivelser og har hatt et våkent blikk
for øykunst.
Det gjorde at han fikk en form for dobbelt-

treff. Jacob Munch har ikke bare malt øykunst.
Han er også Edvard Munchs grandonkel.
Det var ingen kort vei fra oppdagelse til museumsvegg. Det skulle forhandles med selger
og kjøper, og verket skulle gjennom mange
kyndige hender.
Maleriet har vært forevist konservator Johannes Rød og er restaurert av ham. Rød har
lang erfaring med Jacob Munch, og det var
ham som i sin tid restaurerte Jacob Munchmalerier for Det Kongelige Slott.
Maleriet har også vært sammenlignet med
kongehusets versjon og er forevist professor
emeritus Magne Malmanger og kunsthandler
Pål Sagen, som begge har lang og bred erfaring
med tidlig norsk 1800-talls kunst. De to er begeistret over funnet og er av den oppfatning at
maleriet er utført av Jacob Munch.
Jacob Munch hadde mange talenter. Han var

utdannet offiser, ingeniør og kunstmaler. Han
var en av Norges første akademiutdannede
kunstnere og hadde studert både i København
og Paris. Man vet ikke sikkert hvem som var
hans lærer i Paris, men det kan ha vært Jacques-Louis David.
Les gjerne mer om Jacob Munch i Norsk
kunstnerleksikon.
Det er annen gang Morten Zondag bidrar til at
det kommer en Munch til Haugar. Vinteren
2014 var han utgangspunkt for at kulturtidsskriftet Kult spurte Tønsberg-ordfører Petter
Berg hvorfor Tønsberg kommune hadde et
Munch-trykk i safen. Kort tid etter hadde
Tønsberg kommune deponert sin «Madonna»
på Haugar, hvor trykket fortsatt noen uker
henger sammen med Andy Warhols Munchvariasjoner. Da har det hengt lenge nok ute i
lyset og må tilbake i magasinenes mørke.
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