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En kunstner som
har inspirert
andre til å lese
Anne Trægde, som bor og virker i Svensrødveien på
Torød, stemmer ikke med det bildet vi vanligvis har av
en billedkunstner.
Hun jobber gjerne med store formater, ofte
knyttet til prosjekter som både kan være
annerledes og tidkrevende.
Et eksempel er utsmykningsprosjektet på
Grindtorpsskolan i Stockholm.
Anne og mannen, Lars Trægde, som også er
kunstner, bodde 17 år i den svenske hovedstaden. Et prosjekt de hadde der, var «Ex Libris –
Lust til att läsa». Det gikk ut på å fylle en skole
med 700 elever og 45 forskjellige språk med
elementer som ga elevene lyst til å lese.
Anne Trægde står også bak Utforskerflåten i
barneavdelingen ved Tønsberg og Nøtterøy bibliotek. Da hun, mannen og de to sønnene
kom fra Sverige, savnet de bibliotekene i
Stockholm og hvordan de nærmet seg brukerne. Anne kontaktet derfor biblioteket i Tønsberg og kom med forslag til et prosjekt som ble
godt mottatt. Finansiering ble ordnet, og snart
var Anne Trægde i gang med å utforme nettopp Utforskerflåten i de flotte lokalene i Spiret
i Tønsberg.
I dag står Utforskerflåten sentralt på biblioteket. Der er den oppholdssted og lesekrok for
unge lesere. I prosessen brukte hun sønnene
som konsulenter. De er i målgruppen.
En tidlig kommentar i møtet med biblioteket i Tønsberg var: «Det er veldig fin arkitektur
her, mamma, men hvor kan jeg sitte og lese?».
Magne og Anne Ma Flåten var viktige ressurser i dette arbeidet.
– Magne Flåten bidro med insektsamlinger,
kunnskap og kuriosa fra naturen,
som var samlet inn over lang tid. Og
han laget en hjemmeside som informerer om alt man ser av insekter,
kråkefjær, skjell, grevlinghår og annet som inngår i samlingen på leseflåten, og hvor i biblioteket man finner bøker om det man ser, sier Torød-kunstneren.
Trægde lager også verk som kan
stå på en hylle eller et bord. Da Øyene var på besøk, var hun nettopp
kommet tilbake fra Galleri F15 på
Jeløya ved Moss. Der hadde hun
pakket ned sitt bidrag til utstillingen
«Love of the Real», hvor hun stilte ut
sammen med kunstnere fra Finland, England, Danmark, Tyskland
og Norge.
– Akkurat nå er jeg helt nummen,
slik jeg alltid er etter en utstilling.

Det gikk veldig bra, og erfaringene fra samarbeidet med Galleri F15, med en hyggelig og
kunnskapsrik stab, var udelt positive, sa hun
da hun sto midt i utpakkingen.
Utstillingsobjektene hennes på Galleri F15
var flere hundre små, gullbelagte figurer i
pappmache. De fleste av figurene er ledsaget
av en tekst. De er nærmest en dagbok, som
hun sjelden stiller ut.
– Det er et verk jeg har jobbet med helt siden
jeg gikk på Kunstakademiet i Stockholm. Figurene fungerer som tredimensjonale skisser til
de større verkene. Dette er kjernen min, eller
gullåren min. Figurene blir som et tankekart.
Anne Trægde og mannen har studert og arbeidet i Berlin, London, Helsinki, Paris og
Stockholm. Kunsten hennes er vist på prominente utstillingsarenaer som Art Basel, Liste
og The Armory Show i New York.
Som nyinnflyttet på Nøtterøy, lette Anne
Trægde etter andre kunstnere i nabolaget. Da
traff hun forfatteren Gro Dahle, som er blitt en
god venn.
– Det er godt å ha noen man kan snakke fag
med. Det behøver ikke være slik det var i
Stockholm, at man til enhver tid har et helt
kunstmiljø rundt seg, men noen mennesker
må man ha. Noen som blir både nære venner
og gode kolleger.
Anne Trægde har sagt ja til å være med på
en utstilling på Haugar Vestfold Kunstmuseum neste år. Den handler om Edvard Munch.

Nå er hun i tenkeboksen.
– For tiden leser jeg om søsteren, Inger Marie
Munch (1868 – 1952). Hun var trolig like begavet som Munch, men få kjenner til hennes
kunst i dag. Løsningen blir muligens en kombinasjon av kunstobjekter og tekst. Anne
Trægde er opptatt av historier, nå kan hun
kanskje formidle historien om Inger Marie
Munch.
I Stockholm ble familien Trægde venn med
Kjartan Slettemark, som er godt kjent for alle
som har fulgt Haugar gjennom årene. Han var
en slags ekstra-bestefar for sønnene, en å feire
17. mai med på Skansen.
Kjartan Slettemark kom med flagg og vindpropell til barna. Han hadde med jordbær og
kunne alle de tradisjonelle 17. mai-sangene.
Salmene også.
– Det er nok blant de beste 17. mai-feiringene
vi har hatt, sier Anne Trægde.
Det ble mange spennende samtaler med
mannen som selv valgte mange uvanlige veier
i kunsten og som utstedte egne pass til sin
kunstverden. Kunstnervennen fra Norge fikk
mange impulser fra Slettemark og hans måte å
jobbe på. Han snudde jo på alt.
– Han var nok mye større enn man har forstått. Verden var ikke helt moden for ham.
Mange sa at han var leken, men for ham var det
et spørsmål om liv og død. Han hadde sin egen
verdensanskuelse. Det har mange kunstnere.
De ser verden på en annen måte enn mange
andre. Det må være plass for annerledeshet. Vi får et rikere samfunn
da, sier Anne Trægde.
Kunstnerfamilien på Torød
trives i skjærgården og bruker naturen på Nøtterøy, Tjøme og Hvasser mye. De gleder seg over sel,
skarv og hegre. Og over roen. Vinterstid forvandles det milde sommerlandskapet til noe helt annet.
Her kan barna lære om naturen og
få med seg naturfenomener ved for
eksempel å være med på båtturer i
midten av januar.

Sven Otto Rømcke

GULLSAMLINGEN: Anne Trægde lager små gulldekkede pappmachefigurer. De er både dagbok og skisser til nye verk.
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distriktets

HUNDELIV: Familien Trægde på Torød har to hunder. Begge er blanding av borzoi, også kjent som russisk ulvehund, og puddel, og er søstre. De heter Tesla og Stella. Tesla er sjenert
Foto: Sven Otto Rømcke
og klok og er oppkalt etter den serbisk-amerikanske oppfinneren Nikola Tesla. Stella er som solen, sitt eget midtpunkt, og familiens selvoppnevnte stjerne.
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