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Send oss gjerne gamle bilder med beskrivelse av hva og hvem til e-post: red@oyene.no

Har du bildet de
Kunsthistoriker Signe
Endresen driver
detektivarbeid på
øyene. Hun leter etter
et forsvunnet maleri,
signert Astri Welhaven Heiberg. Det er
trolig malt på øyene
mens hun var på
besøk i 1913.
Sven otto rømcke
red@oyene.no
416 98 620

Mest leter kunsthistorikeren på
Hvasser og Brøtsø. Tjøme er
også interessant, og hvem vet
om ikke maleriet kan ha funnet
veien til Nøtterøy?
Endresen har ikke noe offisielt navn på maleriet, og har
valgt å kalle det «Badere med
hund». Nå appellerer hun til
Øyenes lesere.
Henger det på veggen hos
deg? Eller har familien eid det,
og solgt det videre? Kanskje
kjenner du noen som har bildet
på veggen, og som du kan vise
denne artikkelen?
Det er ingen finnerlønn, men
om bildet blir funnet, og eieren
vil låne det bort, kan det få henge på Haugar fra 25. april til 6.
september. Utstillingen der heter «Astri Welhaven Heiberg –
Aktmaleri på Tjøme 1913–
1930».
Så er det opp til den som låner ut bildet, om det skal stå
hvem det er utlånt av, eller om
det skal stå privat eie.
Om noen skulle være redd for
bildet sitt, kan de beroliges med
at det er betydelig bedre vakthold og flere alarmer på Haugar
enn i de fleste hjem på øyene.
Og det er ikke sikkert at bildet
blir hentet til Tønsberg av et
vaktselskap, men det er ikke
langt unna.

Fra dør til dør på Øra
Signe Endresen har ikke bare
jaktet på ett bestemt maleri.
Hun vil også vite hvor kunstneren bodde i 1913.
Med utgangspunkt i maleriet
«Fra Øra», som vi ser Heiberg
male på fotografiet, fikk Endresen bekreftet at utendørsfotografiene som ledsager denne
artikkelen, er fra Øra på Brøtsø,

og alle er tatt i 1914.
Huset har i dag adresse
Brøtsøveien 171. Der leide Astri
Welhaven Heiberg seg i 1914
inn hos Helene og Lauritz Corneliussen, som da var i 60-årene.
Den litt yngre kvinnen man
ser sammen med Astris sønn,
Hjalmar, på ett av fotografiene,
het Maren Hansen (f. 1872).
Hun vokste opp i nabohuset til
Corneliussen. Opplysningene
har detektiven fått bekreftet av
Kari Sundåsen i Hvasser og
Brøtsø Historieforening.
Maleriet «Fra Øra» var utstilt
på Høstutstillingen i 1914. Og
fra sommeren 1915 har hun
vært på Nes gård på Hvasser.
Men hvor bodde hun sommeren 1913 da hun malte på
Tjøme og trolig malte «Tre badere med hund» som etterlyses
her?

Fikk pris for forskningen
Signe Endresen har arbeidet
med Astri Welhaven Heiberg
(1881–1967) siden år 2000. Da
var hun på jakt etter et tema til
hovedoppgaven sin ved Universitetet i Oslo.
Hun kjente ikke selv til Astri
Welhaven Heiberg og hennes
nakne kvinner i landskap. Nå
vet hun mye om det. Hennes
hovedfagsoppgave «Seg selv
nok. Astri Welhaven Heibergs
uteakter ca. 1913-25» bidro til at
hun ble tildelt «Pris for fremragende bidrag til kvinne- og
kjønnsforskning 2003», ved
Universitetet i Oslo. De fleste av
kunstnerens bilder er i privat
eie eller i private samlinger.
Signe Endresen var i utgangspunktet fascinert av Amedeo
Modigliani (1884–1920) og hans
kvinneakter. Kunstnere til alle
tider har malt kvinnekroppen.
Men det var rundt 1900 en oppblomstring av motivtypen som
eksperimenterte med nye stiler. Alle malte kvinnekropper;
Édouard Manet, Paul Cézanne,
Henri Matisse, Pablo Picasso,
Ernst Ludwig Kirchner, Karl
Schmidt-Rottluff og Erich Heckel. Samt de norske malerne
Jean Heiberg og Per Deberitz,
og altså Astri Welhaven Heiberg.

Ingen spor

– Jeg har undersøkt hos familien og venner av henne. Og jeg
har hatt spørsmålet om bildet
med som et apropos når jeg har
snakket med folk, men ingen
har sett det. Det verste som
kunne skje, er at det ble kastet,
sier Signe Endresen til Øyene.
– Jeg vet at mange av Heibergs bilder ble gitt til søsken.
Astri hadde syv, men ingen i
slekten har sett dette bildet,
som ble etterlyst i Aftenposten i
august i fjor. Etterlysningen ga
likevel resultater. Jeg fikk informasjon om syv, åtte bilder, og
to av dem kommer med på utstillingen på Haugar. Fotografiet av «Badere med hund» lå
blant papirene hos Astri Welhaven Heibergs svigerdatter.

Et spesielt viktig bilde
Signe Endresen sier at bildet
hun søker, er spesielt og viktig
av flere grunner. Hun lister
opp: – Det er spesielt at det er
med en hund, at alle står, og at
det er en figur midt i bildet som
er frontal. Det minner mye om
Jean Heibergs og Per Deberitz’
malerier fra øyene fra 1913.
Jean Heiberg var gift med Astri
Welhaven Heibergs søster,
skulptøren Sigri Welhaven. Og
for å gjøre det ekstra innfløkt,
var Astri Welhaven gift med
Jean Heibergs bror, arkitekten
Christen Heiberg.

Søsteren som modell?
Begge parene ble etter hvert
skilt, som ikke var så enkelt i de
dager. Alliansene gjør at Signe
Endresen er nokså sikker på at
de tre malte sammen på øyene
den sommeren.
Mye taler for at Jean Heiberg
og Per Deberitz malte mye på
Treidene. Astri kan også ha
malt der. Eller de to kan ha malt
sammen med Astri på Hvasser.
Det har ikke Signe Endresen
funnet ut, så her sitter Øyenes
lesere med en viktig nøkkel.
En interessant detalj er at
søster Sigri kan ha vært modell
for kvinnen som er malt frontalt i bildene hos alle de tre. Sigri er kjent som en fremragende
skulptør, og to av hennes verk
vises på Haugar. Samme kvinne som modell for frontalakten
hos alle tre, er nok et indisium
som peker i retning av at de

malte sammen.

Kjøligere da mennene
kom!
Da Astri Welhaven Heiberg
først stilte ut sine motiver av
nakne kvinner i landskap, ble
hun positivt mottatt av anmelderne. Det var kanskje ikke så
rart. Hun var tidlig ute.
Signe Endresen sier at allerede i 1916 var kritikerne blitt litt
lei av kvinnene de synes hadde
for små føtter, for tykke legger
og som hadde vært uforsiktige
med valg av sitteplass. De kalte
dem småfete kvinner.
Det var noe med at Astri Welhaven Heiberg malte kvinner
slik de oppfattet hverandre når
de var sammen. Det gjorde ikke
de franske og norske mannlige
malerne. De malte sensuelle
kvinner som bød på seg selv.
Etter det viet kunstneren seg
stort sett til landskap og portretter, som hun som alenemor
måtte male for å overleve. For
seg selv, og sine nærmeste,
malte hun fortsatt nakne kvinner i landskap, men hun stilte
dem ikke ut.

Kunstnere i flere ledd
– Vi snakker om et interessant
kasus, som viser hvordan kvinner fungerte i den tiden. Astri
Welhaven Heiberg våget å gå
utenfor den etablerte kvinnelige rammen, sier Signe Endresen, som foreslo utstillingen for
Haugar og ble invitert til å kuratere den.
– Utstillingen kommer i en
periode hvor man er begynt å
løfte kvinnelige kunstnere,
men ikke bare fordi de er kvinner. Det gir mulighet til å fortelle noe viktig fra vår kulturelle
fortid, sier kuratoren. Hun synes det er spennende at vi
snakker om en kunstner som
var barnebarn av dikteren Johan Sebastian Welhaven og niesen til kunstneren Harriet Backer, som hun gikk i lære hos.
Det er også interessant at Astris og Sigris mor, Margrethe,
malte gjennom barnas oppvekst, og at bildene har en kvalitet som gjør at to av dem vises
på Haugar. Og da ikke bare fordi
de er malt av moren, men fordi
de står støtt på egne ben.

FAMILIEALBUM: Vi møtte kunsthistoriker
Welhaven Heibergs familiealbum. 
FAMILIEALBUM

Den alternative historien
Øyenes løsmedarbeider vil vite
hva kunstnere og kuratorer vil
med utstillingene sine. For Signe Endresen er det et selvstendig poeng å formidle et lite
kjent stykke norsk kunsthistorie og sette det inn i både en nasjonal og en internasjonal sammenheng.
– Og så vil jeg at publikum
skal bli kjent med kunstnerskapet, og at de synes det er interessant. Dessuten er det fint om
de reflekterer rundt den alternative historien om vår kulturelle fortid, som Astri Welhaven
Heiberg er et eksempel på.
Både mindre kjente kvinnelige
og mannlige kunstnere representerer spennende nyanser i
vår fortid, som er lite belyst.

Ta kontakt
Har du noe å fortelle? Kontakt
Signe Endresen på telefon 928
86 487, eller e-postadressen:
signe.endresen@gmail.com.

Øyene

Budal Sjømannsmisjon
innledet 60-årsjubileet
60-årsjubilanten Budal Sjømannsmisjonsforening på Tjøme
åpnet jubileumsfeiringen i går
med gudstjeneste i Tjøme kirke,
hvor sogneprest Alfred Müller
Nielsen og landssekretær
Westergaard medvirket. Aftenens arrangement ble holdt på
Fredtun, som var fylt til siste
plass. En kvartett fra kirkekoret
på Tjøme underholdt med sang
og kretssekretær Hjalmar Paulsen
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hilste fra kretsstyret og takket for
trofast arbeide gjennom 60 år.
(Artikkel i Tønsbergs Blad 9.
oktober 1967)

«Ti i skuddet» på Tjøme
«Ti i skuddet», Vidar Lønn
Arnesens populære plateprogram, sendes i morgen fra
Ormelet Pensjonat. Det er Tjøme
og Hvasser URK som står for
arrangementet.
Efter sendingen blir det hyggeaften med underholdning og sang,

og til slutt dans til tonene fra
Sahrs populære orkester.
(Notis i Tønsbergs Blad 19.
oktober 1967)

Wilhelmsenhallen – en
pryd for hele Nøtterøy
kommune
Ingen skal påstå at Wilhelmsenhallen stikker seg frem i Nøtterøylandskapet, beskjedent tilbaketrukket som den ligger på
Barkheim, bak ungdomsskolen og

gymnaset.
Gjennom brede dører kommer
man så inn i selve idrettshallen
med en gulvflate på 1100
kvadratmeter eller noe over ett
helt mål.
Hele 7 meter er det opp til taket,
og spillefeltet er på 27x44 meter.
Tribune med 300 sitteplasser og
250 ståplasser.
Den offisielle innvielse finner sted
søndag eftermiddag under
nærvær av en lang rekke innbudte og utvilsomt et meget stort

oppbud av publikum.
(Artikkel i Tønsbergs Blad 12.
september 1967)

leter etter nå?

Signe Endresen på kaffebar i Oslo. Der hadde hun med seg Astri
FOTO: SVEN OTTO RØMCKE – ØVRIGE BILDER FRA KUNSTNERENS

BILDET: Her er bildet det jaktes på. Det opprinnelige
fotoet er uvørent tatt. Det er skjevt, og man kan ane
staffeliet i bakgrunnen. Her er bildet svært forsiktig
beskåret for å unngå forstyrrende elementer.

VERTSKAPET: Foran huset på Øra. Astri Welhaven Heiberg, i midten, og sønnen Hjalmar, sammen med Helene og
Lauritz Corneliussen i 1914.

KUNSTNEREN I ARBEID: Astri Welhaven Heiberg maler på Øra med

sønnen Hjalmar.

TRIVELIG SELSKAP: Hjalmar
sammen med en lokal venninne.

