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Prøvedrift på Færder
Færders nye radiofyr er i
prøvedrift. Det kan peiles av
skib nede ved Kristiansand og
opererer sammen med
radiofyret på Fulehuk. Fra 20.
januar vil radiofyret være i kontinuerlig drift.
(Artikkel i Tønsbergs Blad
17. januar 1951)

Hopprenn på Føynland
Husøy & Foynland Idrettsforening arrangerte hopprenn i
«Svartehavsbakken» på
Foynland i helgen. På grunn av
dårlig vær og føre, ble det liten
deltagelse.
Premielisten ble:
Kl. 13-14 år: 1) Svenn Hansen,
Husøy.
Kl. 15-16 år: 1) Eivind Lauritsen,
Foynland.
Junior: 1) Gunnar Røed,
Foynland.
Kl. 20-35 år: 1) Roar Lauritsen,
Foynland.
Kl. 35-42 år: 1) Arne Sviund,
Husøy, 2) Nils Brendalsmo,
Torød.
Kl. 42-50 år: 1) Arthur Hansen,
Tønsberg.
Kl. over 50 år: 1) Asbjørn Lillås,
Tønsberg.
(Liste fra Tønsbergs Blad 19.
januar 1951)

Fra Kikutbakken
Teie Idrettsforening avviklet i
går sitt klubbmesterskap og
oldboysrenn i Kikutbakken.
Samtidig arrangerte Nøtterø
Idrettsforening sitt klubbmesterskap.
Bestemann i rennet blev
Asbjørn Fonn, Nøtterø.
I oldboysrennets klasse 35-52
år vant Arne Sviund, Husø,
mens oldboysklassen blev
dominert av Tønsbergløperne.
Teie Idrettsforenings klubbrenn:
Klasse 11-12 år: 1) Tottan
Matheson, 2) Jan Wessel,
3) Gisle Carlsen.
Klasse 13-14 år: 1) Egil Rygh,
2) Torbjørn Andersen, 3) Kjell
Kristiansen.
Klasse 15-16 år: 1) Hans Welle,
2) Rolf Andresen.
Klasse 17-19 år: 1) Arne
Landsverk, 2) Sven Kristoffersen. Over 20 år: 1) Eilif Roberg.
(Liste fra Tønsbergs Blad 13.
mars 1950)

LOKAL KUNST: Kurator Trine Nordkvelle, i Nasjonalgalleriets kobberstikksamling, viser Morten Zondag en Hans Gude-tegning fra Vrengen.
Foto: Sven Otto Rømcke
Bildet er datert Kjøpmannskjær, 24. juli 1866. Gude var en av Norges viktigste nasjonalromantiske malere. 

På sporet av
Gude i Vrengen
Øyene har vært på
besøk i Nasjonalgalleriets kobberstikksamling sammen med
nøttlending og kunsthistoriker Morten
Zondag. Der fikk vi se
Hans Gudes (1825–
1903) ti tegninger fra
Vrengensundet fra
1862 og 1866.
sven otto rømcke
red@oyene.no
416 98 620

Morten Zondag har ingen entydig forklaring på hvorfor Hans
Gude laget så vidt mange tegninger fra Vrengen.
– Det kan ha vært fordi han
var på vei til Sørlandet, der
hans far fra 1852 var sorenskriver i Sand ved Lillesand. Båtene
som gikk langs kysten hadde
fast anløpssted i Vrengen.
Det kan også ha vært fordi
det var et sterkt utviklet båtmiljø rundt Vrengen. Det ble byg-

get båter i nesten hver vik på
Nøtterøy og Tjøme.
Og det kan ha vært fordi
Vrengen lå så langt fra Oslo at
det ble oppfattet som et eksotisk reisemål. Det kan også bidra at Vrengen har vært et sted
med egen identitet siden middelalderen.
Da Gude kom tilbake til Vrengen for å tegne i 1866, kan det i
tillegg være fordi Svend Foyn
hadde gjort området kjent.
Hans første dampdrevne hvalfangstskip la ut fra Sevika i
1864.
Uansett må det ha vært noe
spesielt med Vrengen, for dateringen av tegningene fra 1866
viser at han var der i minst fem
dager.

Forteller om metoden
Zondag sier at Gude-tegningene ikke bare er interessante fordi de er signert av Hans Gude.
De er også interessante fordi de
illustrerer hvordan datidens
kunstverk ofte ble til.
Kunstnerne reiste rundt i
Norge om sommeren og tegnet

skisser. Noen ganger malte de
også skisser. Så reiste de til Düsseldorf eller en annen tysk by,
hvor de brukte vinteren til å
male store verk.
Det var ikke alltid bildene lignet på noe spesielt sted i Norge.
Hans Gude var kjent for at han
satte sammen elementer fra
mange skisser.
– Det er typisk for Gude at
han er mer opptatt av komposisjonen enn av å vise virkeligheten slik den var, sier Morten
Zondag, som også ser på tegningen som en form for samtidsdokumentasjon.
– Gude var svært nøye, og
tegningene forteller noe om
hvilke båttyper man brukte den
gangen. Også bryggene blir
godt dokumentert.

Måtte reise ut
– Hvorfor dro kunstnerne til
Tyskland, og gjerne Düsseldorf,
for å male?
– Det norske markedet var for
lite. De måtte ut for å få solgt
bildene sine. Kunstnere som
Gude solgte enormt i Tyskland.

Morten Zondag, som er født
og oppvokst på Nøtterøy, og
fortsatt bor i Sevika, har studert
tegningene nøye, men det er
vanskelig å bestemme nøyaktig
hvor kunstneren har stått.
Noen tegninger er merket med
Kjøpmannskjær og Sevika. De
øvrige med Vrengen.
Selv der hvor det står stedsnavn, er det vanskelig å stedsbestemme bildene nøyaktig,
men Zondag mener at bryggen i
Sevika må være på stedet der
han badet mye som barn.
Det ser ut som om de fleste
Vrengen-bildene er fra nøtterøysiden.

Sjekk selv
Hvis du vil følge i Morten Zondags og Øyenes spor på Nasjonalgalleriet, kan du gå til nasjonalmuseet.no og klikke på samlingen. Deretter kan du søke på
Hans Gude Vrengen. Da skal du
få opp ti Hans Gude-bilder fra
Vrengen. Hvis du bare søker på
Hans Gude, får du opp alle Gude-bildene
Nasjonalgalleriet
har.

