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

Utsatt utstilling,
Du leste kanskje Øyenes
artikkel om kunsthistoriker Signe Endresen som
leter etter et bilde av
Astri Welhaven Heiberg.
Jakten pågår fortsatt, og
nå foreligger en bok om
kunstneren og hennes
kvinneakter fra øyene.
Sven otto rømcke
red@oyene.no
416 98 620

Bildet «Tre badere med hund»
skulle være med på Haugar-utstillingen om aktmaleri på Tjøme 1913–
1930. Koronapandemien gjorde at
den utstillingen, som skulle hengt
fra april til september, er blitt utsatt
til 2021. Men boken som følger utstillingen, ble ferdig i tide. Der fortelles historien om Astri Welhaven
Heiberg og hennes Tjøme- og Hvasser-sommere tidlig i forrige århundre.
Øyene har snakket med forfatteren om boken, som har det relevante navnet «Sommer på Tjøme».
Og la det være sagt med én gang;
Signe Endresen er fortsatt på jakt
etter bildet som gjengis én gang til
sammen med denne artikkelen.
«Tre badere med hund» er stadig
ønsket til utstillingen som åpner på
Haugar en gang neste år.
– Jeg har etterlyst bildet i aviser,
på Haugars Facebook-side og på sosiale medier. Hvis noen mener de
har sett det, håper jeg de tar kontakt, sier Signe Endresen.

For alle som er interessert i
moderne kunst
– Hvordan fikk du ideen til boken?
– Haugar Vestfold Kunstmuseum
ønsket en bok som skulle publiseres til utstillingen. Jeg har tidligere
publisert forskning om Astri Welhaven Heiberg i fagtidsskrift, men
hadde ikke drømt om at det skulle
bli bok. Det synes jeg er kjempespennende, sier Signe Endresen til
Øyene.
– Astri Welhaven Heiberg er lite
kjent i dag, men mye ved hennes
kunstnerskap er svært interessant.
Jeg er glad for at flere nå får mulighet til å bli kjent med hennes kunst
og liv.
Signe Endresen sier hun føler seg
dus med materialet og forskningen

hun har gjort om kunstneren. Utfordringene med boken var å finne
formen.
– Jeg er kunsthistoriker og forsker og har primært skrevet akademiske tekster. Denne boken er ikke
en forskningsrapport eller en akademisk avhandling. Det er en bok for
alle som er opptatt av norsk moderne
kunst. Og som også er interessert i
Astri Welhaven Heiberg og motivtypen nakne kvinner i landskap.
Forfatteren ønsket ikke at boken
skulle være en kronologisk gjennomgang av Astri Welhaven Heibergs liv og verk fra fødsel til død.
Derfor er den strukturert etter temaer, og teksten handler om tiden
frem til 1930.
– Denne perioden mener jeg hadde avgjørende betydning for Astri
Welhaven Heibergs karriere og
hvordan hun ble vurdert i ettertidens kunsthistorie. Som forsker
jobber jeg alene med en tekst. Å
samarbeide med en redaktør i siste
del av tekstarbeidet, var utrolig
spennende. Jeg hadde stor glede av
innspillene og rådene jeg fikk av Inger Schjoldager i forlaget Orfeus.

Levd med kunstneren i 20 år
Signe Endresen sier hun har levd
med Astri Welhaven Heiberg i snart
20 år. Hun har alltid hatt henne i
bakhodet.
– Da jeg begynte arbeidet, hadde
jeg et grunnriss av kunstnerens liv
og virke. Det var stoff fra for eksempel Norsk kunstnerleksikon og korte setninger i kunsthistoriske oversiktsverk. Men mye var ukjent, sier
Endresen.
I starten brukte hun mye tid på å
oppsøke originalkilder for å få dokumentert informasjonen hun fant
i bøker, samt å finne maleriene.
– Noe så grunnleggende som fødselsdatoen var uklart. Avhengig av
kilden, varierte den med flere år.
Det var en høydare da jeg endelig
kunne bevise hva som var rett fødselsdato og år! Jeg tror denne tidlige
erfaringen er en av grunnene til at
jeg ble så glad i å forske, og fortsatte
med doktorgrad. Det er en helt fantastisk følelse å oppdage noe nytt
og kunne bevise det. Det er noe av
det mest spennende jeg gjør, og er
en drivende kraft i mitt arbeid som
kunsthistoriker.

Mye malt på Nes
Signe Endresen forteller at hun har

oppdaget mer enn hun hadde regnet med. Etter Astris ønske brente
familien alle etterlatte brev etter
hennes død.
– Men i høst kom jeg i kontakt
med en etterkommer etter en av
hennes beste venner. Hun hadde
en håndfull brev som Astri Welhaven Heiberg hadde skrevet. Det har
vært et fantastisk vindu inn i tidlige
perioder i livet hennes, som jeg
kjente veldig lite til, som oppholdet
i London i 1902. For en stund siden
kom jeg i kontakt med etterkommerne til Elen Marie Kruge som
bodde på Nes på Hvasser. Slik fant
jeg ut at svært mange av de mest
kjente bildene til Astri Welhaven
Heiberg er malt der. Kunstneren ble
god venn med fru Kruge og hadde
kontakt med henne over flere år.

Hjelp av Sundsåsen og Holt
Jacobsen
Kunstdetektiven har også oppdaget nye bilder. I kjølvannet av det
kan hun bevise at Astri Welhaven
Heiberg var på Brøtsø i 1914. I dette
arbeidet hadde hun god hjelp av lokalhistoriker Bjørn Holt Jacobsen
og Kari Sundsåsen i Hvasser og
Brøtsø Historieforening.
– Jeg oppdaget også et nytt maleri av nakne kvinner i landskap etter
at første versjon av manus var levert til forlaget. Heldigvis rakk forlaget å få det fotografert og få det
med i boken. Et annet maleri, fra
Brøtsø, ble funnet omtrent samtidig. Dette gjorde at en seksjon i manus måtte skrives om, sier forfatteren av «Sommer på Tjøme».
For tiden jobber hun med å omarbeide doktorgradsavhandlingen
sin om Edvard Munch til et bokmanus. Etter hvert blir nok det også
bok. Et annet prosjekt er Harriet
Backers malerskole, som hun mener har potensial for å bli både bok
og utstilling.

STOLT FORFATTER: Signe
Endresen har arbeidet med Astri
Welhaven Heiberg i mange år. Når
boken nå er ute, og utstillingen på
Haugar etter hvert åpner, håper
hun flere får øynene opp for denne
kunstnerens bidrag til norsk kunst.
Endresen er svært interessert i
tiårene rundt 1900 og ser mange
mulige forskningsprosjekter i dette
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materialet. 
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Brytning mellom kristen
og hedensk tid på
Nesbryggen
Felix Thoresen gir ut første bind i
romanserien «Ørnen på Harm» –
Og trives godt med å være
«nøtring». En historisk episk
roman, fikk vi vite – med kildestoff fra tidligere kristen tid på
Mørekysten, om bolde menn og
fagre møyer i fem ætteledd.
(Artikkel i Tønsbergs Blad 18.
november 1966)
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Julesalgsmesse på
Tinghaug, Nøtterøy
Nøtterøy Sanitetsforening
arrangerer også i år julesalgsmesse, og den finner sted i kjelleretasjen på Tinghaug 28., 29. og 30.
november. Blant gevinstene er en
vakker juleduk, iskake og en
Danmark-tur. En tombola vil også
friste de besøkende. Kaker, kaffe,
og mineralvann vil bli å få kjøpt.
På programmet står for øvrig
oppdeling av en gris.
(Notis i Tønsbergs Blad 25.

november 1966)

– De fastboende trenger
ikke noen motorvei på
Nøtterøy
Morsomt «bevis» lansert i
Folkeakademiets møte. – Hvem
skal den bygges for? Spurte
Stefanus Kvalsvik i Nøtterøy
Folkeakademis møte på Torød.
Han illustrerte svaret på følgende
måte: Om vinteren kan jeg ta en
stol og sette meg midt på
hovedveien i Kjøpmannskjær

uten å bli forstyrret av noen. Men
om sommeren kommer jeg ikke
over veien engang for bare biler.
(Artikkel i Tønsbergs Blad 25.
november 1966)

Fra Nøtterøy kirke over
TV og radio nyttårsnatten

over så vel fjernsyn som vanlig
radio. Biskop Dagfinn Hauge skal
delta i gudstjenesten, og
Nøtterøy Korforening medvirker.
(Notis i Tønsbergs Blad 1.
desember 1966)

Efter hva «Tønsbergs Blad» får
opplyst på henvendelse til
organist Emil Meyer, skal
midnattsgudstjenesten i Nøtterøy kirke nyttårsnatten sendes ut

men Tjøme-bok

BOKOMSLAG: Dette maleriet av Astri Welhaven Heiberg pryder
omslaget på boken «Sommer på Tjøme»: «Aktstudie i det grønne»,
1915, privat eie.

ENNÅ IKKE FUNNET: Hvis du vet noe om dette bildet, er Signe
Endresen fortsatt interessert. Du kan kontakte henne på telefon 928
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86 487, eller e-post signe.endresen@gmail.com. 

