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Kunsthistorie kan s
Kunsthistoriker Morten Zondag fra Kjøpmannskjær er Norges
mest anerkjente
Munch-kjenner. Når
han ikke reiser rundt i
verden med Munchverk diskret innpakket i gråpapir under
armen, er han også
spesialist på øykunst.
sven otto rømcke
red@oyene.no
901 03 880

Det betyr kunst som er blitt til
på øyene mellom 1883 og 1943.
Han mener Færder kommune
kan bruke kunstnerne som
hentet inspirasjon på øyene i
markedsføringen av øysamfunnet som turistmål. Dessuten
kan det skape stolthet blant øyboerne.
Fra rundt 1880 og fram til annen verdenskrig var øyene, og
særlig Hvasser, et slags Mekka
for norske billedkunstnere. De
likte det autentiske og ble inspirert av å være på øyene og av
motivene. Det preget deler av
norsk kunst den perioden. Derfor henger øykunst på de ledende norske museene og på fremtredende internasjonale museer. Som Munch-bildet fra Vindåsen Haugars Venner fant på
Thyssen-museet i Madrid i fjor
høst.
Rolf Nesch’ materialarbeid
«Porta Ami» henger i dag i
Liechtensteinische Staatliche
Kunstsammlung i Vaduz, og
Hans Gude er representert i Göteborg Konstmuseum.
– Hans Gude (1825–1903) var
riktignok i Vrengen, og Edvard
Munch malte fra Vindåsen og
Veierland, så alle var ikke på
Hvasser. Munch kom til Vindåsen fordi familien var opptatt
av helse og frisk luft, forteller
Zondag, der vi sitter på en veranda på Holtane en av de første ordentlige sommerdagene.

Lyset var den viktige
grunnen
Zondag forlenger listen med
navn som Eilif Peterssen, Jan
Heiberg og selvfølgelig Christian Krohg. Nils Hansteen var der
og Ludvig Karsten. For å nevne

noen.
– I 1881 kom Frits Thaulow
for første gang til Hvasser med
seilbåten. Om bord hadde han
en rekke andre kunstnere. De
malte ikke det første året, men
mange av dem kom senere tilbake til øysamfunnet, sier
kunsthistorikeren, som synes
vi kan si at Hvasser ble Norges
svar på Skagen.
– Slik danske kunstnere reiste
til Skagen, reiste norske kunstnere til Hvasser. De reiste ikke i
flokk, slik maleriene fra Skagen
gir inntrykk av. Men de reiste til
Hvasser av samme grunn som
danskene reiste til Skagen. Lyset.
Munch-spesialisten sier det
er et spesielt lys over Skagen,
og det er et spesielt lys over
Hvasser.
– Det lyset ville de norske
kunstnerne fange. Men det var
ikke den eneste grunnen. Det
var nokså greit å komme dit.
Det gikk med skip fra Kristiania
til Tønsberg, og med mindre
båt videre ut. Det var lett å finne et sted å bo, for de fastboende var vant til å leie ut til sommergjester. Naturen var vakker.

Munchs onkel tjuvstartet
Morten Zondag kommer flere
ganger tilbake til en annen og
viktig grunn til at Hvasser ble
valgt.
– Mange kunstnere søkte nok
noe annet enn Skagens festliv.
Da Ludvig Karsten var på Hvasser i 1913, ga han uttrykk for at
det var for mye bråk i Son.
Hvasser ble et paradis for
kunstnerne.
På Hvasser fant Karsten den
roen, det romantiske og det
opprinnelige som Paul Gauguin
(1848–1903) dro til Tahiti for å
finne, og Vincent van Gogh
(1853–1890) søkte i Provence.
Tilfellet ville at øyene langt
tidligere fikk en tur innom
norsk kunstliv. Jacob Munch
(1776-1839), som var Edvards
onkel, var i 1822 i Årøsund. Der
malte han et bilde han kalte «En
skipperbolig på Nøtterland».
Det henger i dag på Bygdøy
kongsgård og en annen versjon
på Haugar.

Trend med akter i naturen
Morten Zondag forteller at det i
årene 1912-1913, med Paul Cé-

zanne som inspirasjon, ble en
trend å male akter i naturen,
ofte badende mennesker.
Det finnes en gruppe slike
bilder fra den tiden malt av
Jean Heiberg, Per Deberitz, Astri Welhaven Heiberg med flere.
Det hevdes at de ble malt på
Treidene på Tjøme. Det er vanskelig å dokumentere, fordi
landskapet ikke kan gjenkjennes.
For den som vil vite mer om
en enkeltkunstner som hentet
inspirasjon på øyene og malte
denne typen motiver herfra,
anbefales Øyenes intervju med
kunsthistoriker Signe Endresen. I Øyene for 12. mars i år fortalte hun om Astri Welhaven
Heiberg og hennes opphold på
Hvasser i årene rundt 1913.
Astri Welhaven Heibergs svoger, Jean Heiberg, reiste for øvrig så langt ut som til Grepan på
Tjøme. Dit var det ikke lett å
komme. Der malte han viktige
bilder, som var en fornorskning
av Henri Matisses formspråk.
Etter hvert kjøpte Jean Heiberg
sommerhuset «Humlesekken»
der ute.

Sommerutstilling med
øykunst
Kunsthistorikeren sier noen
hevder at det ikke kom særlig
mye betydningsfull kunst ut av
de mange sommeroppholdene
på øyene. Det mener han lett
kan motbevises gjennom en
rekke av kunstnerne som er listet ved slutten av denne artikkelen og de museene der kunstnerne er representert med øykunst.
Øyene spør Zondag om han
har ideer om hvordan Færder
kommune kan bruke de mange
kunstnerne med opphold på
Hvasser og andre av øyene, for
å markedsføre øyene som turistmål.
– Jeg har ikke umiddelbart
det gode forslaget, men jeg vil
tro kunstnernavnene og sentrale og kjente verk kan brukes
til å markedsføre øyene.
Tenk bare på et ikonisk verk
som Christian Kroghs «Hardt
le», som er malt i Sandøsund.
Færder kommune kunne bruke
øykunsten som del av sin visuelle profil, sier kunsthistorikeren fra Kjøpmannskjær.
Her har Færder noe knapt

SAMARBEIDSPARTNERE: Kunsthistoriker Morten Zondag (t.v.) og Øyenes
formidling av kunst. Først i forbindelse med Galleri Würth, så en periode for
at nå ville han bli fotografert sammen med medarbeideren. Og denne gangen
Verdens Ende. «Humlesekken» er aktuell fordi den en tid tilhørte kunstneren Jean
de såkalte pariserne, som gikk i lære hos Henri Matisse (1869–1954) i Paris rundt
både Haugar-, bok- og øy-aktuell. 
noen annen kystkommune kan
vise til.
Han ønsker seg dessuten en
stor sommerutstilling med sentrale verk av kunstnere som tilbrakte sommeruker på øyene i
perioden 1880 til 1940. Skjønt
han vil helst fram til 1943, for da
får han med seg maleren og grafikeren Rolf Nesch.
– En slik utstilling kunne med
fordel være et samarbeid med
Haugar Vestfold Kunstmuseum, sier Zondag, som altså har
to spesialiteter; øykunst og Edvard Munch.

Ikke noe felles miljø
I arbeidet med øykunsten har
Morten Zondag hele tiden fått
nye impulser. Han har ikke
gjort noen store oppdagelser i
form av ukjente kunstverk,
men han har stadig fått ny informasjon, og bildet av øyenes
rolle i norsk kunst er blitt enda
tydeligere.
Ellers er det et selvstendig
poeng at kunstnerne ikke fikk

noen lokal forankring. De ble
nærmest sett på som raringer
av lokalbefolkningen. Det ble
heller ikke noe Skagen-miljø på
øyene, selv om 1882 kan kalles
en Hvasser-sommer i norsk
kunstliv.
Kunstnerne var på øyene til
forskjellige tider, og de gledet
seg over motivene og lyset,
men det var ikke noe felles sosialt miljø.
Morten Zondag legger til at
det finnes en annen tradisjon
for kunstnere på Tjøme. Mange
ferierte der, uten at det spilte
noen dokumenterbar rolle i deres kunst. For eksempel ferierte
både Gustav Vigeland og Arne
Ekeland på Tjøme.
Han kunne lagt til at også i
dag er det mange kunstnere på
Tjøme og Hvasser. Både om
sommeren og hele året. Men
det er ikke mye støy nå heller.
Trolig konsentrerer de seg om
lyset.
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har høstprogram

Konsertpublikum i båt

Mye skjer i kulturhuset

Bergan Vel har tradisjon for å arrangere en sommerkonsert hvert år
med en kjent artist. I år er intet unntak, og det er Paal Flaata som
kommer denne gangen. Det skjer førstkommende lørdag. Flaata
frontet i ti år bandet Midnight Choir, og har siden gitt ut åtte album som
soloartist.
På grunn av smitteverntiltak, har velforeningen imidlertid sett seg
nødt til å gjøre noen endringer på denne sommerens konsert. Paal
Flaata kommer derfor til å stå på brygga og publikum må være i egne
båter på utsiden.

Programmet ble ikke akkurat som planlagt for Nøtterøy Kulturhus
heller denne våren, men nå står høsten for tur, og her er det mye som
skjer. Først ut er Helsesista mandag 31. august. Tale Maria Krohn Engvik
hadde vært ansatt som helsesøster i Oslo kommune i seks år, da hun på
slutten av 2016 åpnet snapchatkontoen «Helsesista». Med en dundrende miks av seriøs kunnskap, humor og personlighet, har hun nå
opp mot 180.000 besøkende daglig. Hun er også bokaktuell, og denne
kvelden i kulturhuset tar hun, som vanlig, for seg temaer som mange
barn og ungdom lurer på og som kan være vanskelig å snakke om.
Ingenting er tabu, loves det.

skape stolthet her

løsmedarbeider har i mer enn ti år, i forskjellige sammenhenger, samarbeidet om
kulturtidsskriftet Kult, og de siste fire årene i Øyene. Zondag har flere ganger sagt
ble det slik. Her står de foran eiendommen «Humlesekken» på Grepan ved
Heiberg (1884-1976). Heiberg var så absolutt én av øykunstnerne. Han var en av
1910. Og han var svogeren til Astri Welhaven Heiberg (1881-1967), som for tiden er
FOTO: METTE A. MYHRE

FRA SANDØSUND: Dette maleriet av Christian Krohg (1852–1925) er nærmest ikonisk. Det heter
«Hardt le», og det fortelles at
Christian Krohg ble lett sjøsyk.
Da kunne han ikke være med
losen ut. Derfor ble det spikret
opp et rammeverk på bryggen i
Sandøsund, og så malte Krogh
mens en lokal gutt sto og sprutet
vann på losen. Bildet henger på
Slottet i Oslo.  FOTO: E. RUDE, DE
KONGELIGE SAMLINGER

utvalgte øykunstnere
Jacob Munch (1776–1839)
Hans Gude (1825–1903)
Frits Thaulow (1847–1906)
Christian Krohg (1852–1925)
Eilif Peterssen (1852–1928)
Nils Hansteen (1855–1912)
Thorvald Hagbart Torgersen
(1862–1943)
Kristen Holbø (1869–1953)
Edvard Munch (1863–1944)
Carl Dørnberger (1864–1940)
Lars Jorde (1865 – 1939)
Ludvig Karsten (1876–1926)
Arne Kavlie (1878–1970)
Henrik Lund (1879–1935)
Bernhard Folkestad (1879–
1933)
Per Deberitz (1880–1945)
Astri Welhaven Heiberg
(1881–1967)
Jean Heiberg (1884–1976)
Thomas Holtan (1887–1970)
Rolf Nesch (1893–1975)

SANDØ: Eilif Peterssen kom til området først i 1881, men kom
tilbake i 1884. Da var han på Sandø, hvor han malte de første
studier til det store hovedverk «Sommerkveld, Sandø» (1884–94).
Det er et måneskinnslandskap med en melankolsk tankefull kvinne
sittende i forgrunnen. Studiene til dette bildet inspirerte Edvard
Munch til en serie av lignende motiver med melankolske kvinner/
figurer i landskap. Peterssen kom tilbake en rekke ganger i 1894 og
1915. Eilif Peterssen var utdannet i München og er kjent for mørke
farger og stemningslandskap. Bildet eies i dag av Haugar Vestfold
FOTO: HANNE HAGEN ERIKSEN, HAUGAR
Kunstmuseum. 
MUNCH FRA ØYENE: Dette bildet er malt ved det som nå er

Norges Banks kurssenter, Vindåsen, på Tjøme. Bildet er fra 1888 og
heter «Aften». Munchs søster Laura er modell, og i bakgrunnen ser vi
trolig kunstnernes tante og far. Opprinnelig var det en figur i midten,
omtrent der Haugar-direktør Jan Åke Pettersson peker. Den fjernet
Munch senere. Bildet, som henger i Museo Thyssen-Bornemisza, er en
FOTO: SVEN OTTO RØMCKE
forløper for verket «Melankoli». 
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