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Her er de mest populære bøkene på biblio
Disse bøkene ble lånt ut mest på Tønsberg og
Færder bibliotek i fjor.

Romaner for barn
1. Andy Griffiths / Gutta i trehuset med 117 etasjer
havner i fengsel
2. Malin Falch / Vikingene og orakelet
3. Kazu Kibuishi / Steinvokteren
4. Kazu Kibuishi / Flukten fra Lucien
5. Kazu Kibuishi / Ildfuglen
6. Kazu Kibuishi / Steinvokterens forbannelse
7. M.K Reed / Dinosaurer

8. Kazu Kibuishi / Alveprinsen
9. Kazu Kibuishi / Det hemmelige rådet
10. Malin Falch / Kråkesøstrene

Romaner for voksne
1. Nina Lykke / Full spredning
2. Lucinda Riley / Solsøsteren
3. Jan Mehlum / Fornemmelser av skyld
4. Jørn Lier Horst / Illvilje
5. Lars Saabye Christensen / Byens spor: skyggeboken
6. Alex Michaelides / Den tause pasienten
7. Jo Nesbø / Kniv

Færder kommunes kunst

Morten Zondag velger seg
Kunsthistoriker Morten Zondag sier Elisabeth von Krogh er en
kunstner hvor det er
på sin plass å bruke
det litt forslitte begrepet unik. Det
gjelder både i norsk
og i internasjonal
sammenheng.
Sven otto rømcke
red@oyene.no

Zondag har i Øyenes lille serie
med kunst i Færder kommunes
eie fått velge et verk og dets
kunstner. For ham var førstevalget keramikeren Elisabeth
von Krogh og hennes krukker i
Færders kommunestyresal.
Zondag er klar over at verket i
kommunestyresalen var bestilt
som et fellesverk også signert
billedkunstner Tore Aarholt,
som er von Kroghs ektemann.
Men det er keramikk og Elisabeth von Krogh det dreier seg
om i dag.

Garantiinntekt frigjorde
– Hun sprenger grensene mellom brukskunst og skulptur.
Dermed gir hun et 30.000 år
gammel håndverk nytt uttrykk.
Derfor er hun blant store norske keramikere som Lisbeth
Dæhlin og Marit Tingleff, sier
kunsthistorikeren fra Kjøpmannskjær.
Han legger til at Elisabeth
von Kroghs gjenstander passer
godt både privat og i det offentlige rom. Det siste gjelder ikke
minst den store krukkeinstallasjonen hun har på Gardermoen.
– Gardermoen er mitt mest
omfattende og synlige prosjekt,
sier keramikeren der vi treffer
henne i og utenfor hennes og
mannens atelier i Tanstadveien
på Nøtterøy.
Installasjonen på Gardermoen er blitt flyttet flere ganger siden den kom til flyplassen i
1998. Den siste flyttingen er
hun særlig tilfreds med. Nå står
verket i ankomst innland og får
større oppmerksomhet.
En god ting kommer sjelden
alene, og i 1990 hadde von
Krogh fått statens garantiinntekt for kunstnere.
– Det frigjorde meg slik at jeg

kunne lage større verk. Frem til
da hadde jeg ikke våget å lage
de store verkene. Nå arbeider
jeg mest med store krukker
som aktiverer spenningen mellom rom og flate.

Det handler om å gi form
Intervjuet i Tanstadveien begynte med en samtale mellom
von Krogh og Zondag. Øyenes
utsendte kom til etter hvert. De
to var opptatt av kunstnerens
utvikling fra hun som tjueåring
i 1967 var elev ved Statens
kunst- og håndverksskole.
Da laget hun det som var i tiden; kopper, mugger og skåler.
Nå produserer hun ikke mange
kopper, og hun bruker alle mulige innganger til å forme leiren.
Hun dreier, bygger opp for hånd
eller former leiren i gipsformer.
– Nå lager du helt selvstendige uttrykk i en gammel tradisjon. Jeg har sett mye brukskunst gjennom livet, og i vår
sammenheng skiller du deg
veldig ut. Det du lager, har gått
fra å være brukskunst til å være
kunst, sier Zondag.
Det kommenterer von Krogh
svært presist.
– Det jeg lager er et objekt, og
motivet er krukke. Overgangen
fra krukke til skulptur er glidende. Når er det krukke, og
når er det skulptur? For meg
handler det om å gi form.
Den som har sett Elisabeth
von Kroghs krukker, vet at de
skiller seg sterkt fra andre krukker. De kan være nesten flate,
og de har ofte skarpe kanter,
som ellers er sjelden for krukker. Dermed gir de næring til,
eller får næring fra, keramikerens utsagn om at kunst gjør at
du ser ting på en ny måte.
Du skal kunne se formen fra
alle kanter, og den skal være
like spennende fra alle sider.
Dessuten opererer hun ofte
med optiske illusjoner.
Og ikke bare det. Den som har
fulgt Elisabeth von Krogh tett,
vet at hun på åtti- og nittitallet
brukte keramikken i sin i kamp
mot EU og mot Alta-utbyggingen.

Selvdrivende kunstner
– Hvor vil du som kunstner?
– Jeg vil utvikle arbeidene
mine videre og videre. De er
blitt en integrert ting i meg. Jeg

I VERKSTEDET: Elisabeth von Krogh og Morten Zondag foran en krukke med lignende utforming som
alle FOTO: SVEN OTTO RØMCKE
dem som står i kommunestyresalen på Tinghaug. 
vil være i verkstedet, være i
prosessen og tenke på nye former og nye ideer. Jeg blir veldig
engasjert når jeg er i verkstedet.
Det er deilig å være der ute.
Jeg bruker mesteparten av tiden min der. Det er noe mer
enn å skaffe meg et levebrød.
Det er en del av livet. Jeg begynte med dette da jeg var tjue år.
– Hva er det som driver deg?
– Jeg er selvdrivende. Men
selvsagt blir jeg drevet av å arbeide mot en utstilling. Nå i
koronatiden hadde jeg et spesielt prosjekt gående. Da kunne
jeg gå ut på verkstedet og bare

jobbe. Det var ikke rettet mot
en utstilling. Så nå får vi se hva
det blir.

Ikke noe budskap
– Svært mange kunstnere har et
underliggende budskap, noe de
ønsker å formidle. Har du det?
– Budskap? Nei. Det er ingen
fortelling, sier kunstneren.
Her er ikke Morten Zondag
helt enig.
– Elisabeths kunst skaper
undring. Den snakker til øyet.
Jeg oppfatter verkene som livsbejaende.
Da trekker Elisabeth von

Krogh litt i bremsen.
– Det er viktig at det jeg skaper ikke er sentimentalt. Det
skal ha en utstråling, som ikke
bare er dekorativ. Og det skal
gjerne være spennende å se på.
Det skal virke på folk. Og så skal
det ikke imitere noe i naturen,
sier hun, og Øyene avrunder
med å sitere hennes tidligere
beskrivelse av forholdet til
krukken.
«En krukke er universell.
Krukken har vært brukt i alle
kulturer til alle tider, både i rituelle, mytologiske og i funksjonelle sammenhenger. Den er
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Må avlyse igjen

8. Linda Olsson / Langsomt lukker jeg
døren
9. Maja Lunde / Przewalskis hest
10. Anne B. Ragde / Datteren

Fagbøker for barn
1. Henning Røed / Hai!
2. Sarah Snashall / Hunder og valper
3. Mari Kjetun / Svaret er sjiraff
4. Henning Røed / Utdødde skrekkdyr!
5. Martin von Dürenfeldt / Verdens farligste
6. Martin von Dürenfeldt / Verdens søteste

7. Anna Fiske / Hvordan lager man en baby?
8, Jenny J. Jacobsen / Hvilket dyr?
9. Sarah Snashall / Hester og føll
10. Alt du trenger å vite om hunder og
valper: lær om stell av hunder og valper

Fagbøker for voksne
1. Tara Westover / Noe tapt og noe vunnet
2. Berit Nordstrand / Omstart 30: en 30
dagers antiinflammatorisk kostholdsplan
med mat som medisin
3. Lise V. Kristoffersen / Pengesnakk

4. Annie Ernaux / Hendelsen
5. Nina F. Grünfeld / Frida: min ukjente
farmors krig
6. Mímir Kristjánsson / Mamma er trygda
7. Maria Borelius / Helserevolusjonen:
veien til en antiimmatorisk livsstil
8. Sissel Gran / Inni er vi alltid unge:
aldringsmeditasjoner
9. John Strelecky / Kafeen ved verdens
ende: en fortelling om meningen med livet
10. Thomas Erikson / Omgitt av idioter:
hvordan forstå dem de ikke går an å forstå

– Enda en gang må vi dessverre avlyse et
planlagt medlemsmøte i Nøtterøy Historielag, beklager foreningen på Facebook. – Smittevernrestriksjoner legger
ikke til rette for å samle mange mennesker, forklarer de. Onsdag 10. mars skulle
laget hatt besøk av avdelingsdirektør
Arild Braa Norli ved Slottsfjellsmuseet.
«Jakten på Tunsberghus» hadde han
kalt sitt foredrag. – Vi får håpe det byr
seg en anledning senere, skriver historielaget.

g Elisabeth von Krogh

Verk: Noen av Elisabeth von Kroghs senere verk fotografert på en
benk i verkstedet.

Utsmykkingsoppdrag: Elisabeth von Krogh og Tore
Aarholt foran to av verkene som utgjorde utsmykkingsoppdraget i
kommunestyresalen på Tinghaug. Verkene av de to ble kjøpt inn som
en samlet enhet, og de ble utformet for å passe sammen.

KJØKKENFORNYELSE

arketypisk, og den er en symbolbærer.
Krukken er mitt tema. Den
kan være med eller uten lokk,
og vi kjenner den alltid igjen.
Formen gir meningen. Dersom
krukken ikke er funksjonell, aksepterer vi den som en skulptur
hvor meningen er formen.»

Vi bytter dører, skuffer, benkeplater, vask og leverer
hvitevarer, uansett type og alder på ditt kjøkken!
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Hedret
Elisabeth von Krogh fikk Vestfold fylkes kunstnerpris i 1998.
Hun har stilt ut nesten overalt i Norge og i flere utland, hun
er innkjøpt en rekke steder, og
hun har hatt mange utsmyk-

Fargerikt: Her er flere av hennes fargerike verk.
ningsoppdrag. For den som vil
vite mer, er det bare å besøke

hennes nettside.
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Vi skaffer rørlegger og
elektrikker og legger nytt
gulv i forbindelse med at
ditt kjøkken får ny fasade

www.proform.as

