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Nøtterøy kulturhus

Norgesvenn på besøk
Oscar Danielson er gjest i Nøtterøy kulturhus i kveld. – Med den
fantastiske låta «Besvärjelse» og en rekke kritikerroste albumutgivelser, har Danielson virkelig markert seg de siste årene, også på denne
siden av grensen, står det i kulturhusets program. Nå er den stockholmsfødte 44-åringen ute på solotur. Det er et show som fremkaller
latter så vel som tårer.
– Temaet er, selvfølgelig, kvinner. Det er sanger om kjærlighet, fulle av
alvor og dypt menneskelige observasjoner, krydret med humoren som
er Oscars kjennetegn, opplyses det.

Tips oss! 33 34 57 77
E-post: red@oyene.no
Nett: www.oyene.no
Facebook: facebook.com/oyeneavis

Haugars Venner besøkte Roma med direktøren som guide

På kunstreise
Åtte øyboere var med
da Haugar Vestfold
Kunstmuseums Venner nylig var på kunsttur til Roma.
sven otto rømcke
red@oyene.no
416 98 620

Denne gangen dreide det seg om
antikken, renessansen og barokken.
Det betyr at Vatikanmuseet,
Det sixtinske kapell og Peterskirken sto sentralt i programmet. I
tillegg besøkte gruppen Pantheon, Capitol, Forum Romanum,
Colosseum og Spansketrappen.
En del av Romas mange skulpturer og kirker fikk også oppmerksomhet, som Fontana di
Trevi. Den er med sine 26 meters
bredde og 20 meters høyde den
største og mest berømte fontenen i Roma. Den sto ferdig i 1762.
Her var det så folksomt at
Haugar-vennene bare så vidt
klarte å presse seg inn.
Fontenens berømmelse kan
kanskje i noen grad tilskrives at
filmskuespillerinnen Anita Ekberg i 1960 badet her i Fellini-filmen «La Dolce Vita».

St. Olavs kapell
Blant kirkene som ble besøkt,
husker sikkert mange av Haugar-vennene San Carlo al Corso,
som har et eget sidekapell viet
vår egen St. Olav. Der er det en
stor altertavle fra 1892, som vi-

ser helgenkongen, signert portrettmaleren Pius Welonski.
Maleriet har, ifølge biskop
Bent Eidsvig, «representert en
utfordring for katolske nordmenn med historisk bevissthet
og god smak».

Fire mestere
I første rekke dreide det seg ellers om kunstnere som:
– Michelangelo, i Roma kjent
for maleriene i Det sixtinske kapell, samt at han er arkitekten
bak Peterskirken.
– Bernini, som i egenskap av
arkitekt, billedhugger og byplanlegger, preget store deler av
Roma.
– Caravaggio, skal være svært
kjent for sitt trøblete privatliv,
men det forhindrer ikke at han
fremstår som en av barokkens
ypperste malere.
– Rafael var en av stjernene i
Roma og er kanskje best kjent
for fresken «Skolen i Aten» i en
av salene i Vatikanet.
Alle fire er sterkt til stede i Vatikanmuseet.
Med sine cirka 55.000 kvadratmeter er Vatikanmuseet en
utfordring for enhver besøkende. Det gjaldt ikke minst for 34
Haugar-vennene som stort sett
gikk mellom severdighetene.
Enkelte deltakere hadde med
skrittmåler, og det ble beregnet
at de kunstinteresserte vestfoldingene gikk en drøy mil om dagen.

ØYBOERE I COLOSSEUM: Åtte av de 34 deltakerne på Romaturen var fra øyene. Fra venstre Kjell og Ellen Habberstad, Karen
Pernille Harlem Dyrbekk, Haugar-direktør Jan Åke Pettersson, Eva
Borge, Gisle og Gry Prøsch, Hilde Hojem og Ole Johan Olsen. Det var
svært folksomt i Colosseum, men ingen fare for å bli kastet til løvene.

Enorm forberedelse

Jan Åke Pettersson var også i år
kunstnerisk reiseleder, slik han
har vært på venneforeningens
tidligere turer til europeiske hovedsteder og andre viktige
kunstbyer.
Venneforeningen står for den
praktiske gjennomføringen av
turene.
Med en gang det er tatt beslutning om neste års reisemål, begynner Pettersson å forberede
seg. Selv om han har magistergrad i kunsthistorie, har vært
rektor på Kunstakademiet og ledet flere kunstinstitusjoner,
trenger han å fornye kunnskapen sin og skaffe seg detaljinformasjon om enkeltkunstnere og
museer.

God formidling
Det hevdes at Pettersson leser
faglitteratur og ser kunst-dvd-er
nærmest døgnet rundt de siste
ukene før avreise. Og så er han
da også vandrende foreleser i
nesten tre dager, bare avbrutt av
lunsj og forflytning mellom
kunstinstitusjonene.
Forflytningen skjer ofte til
fots, og da fortsetter han med
forelesninger om bygninger og
arkitektur, skulpturer og historiske hendelser. Alt skjer i en lett
tilgjengelig og småmunter stil.
Her er det ikke nødvendig å være
kunsthistoriker for å få med seg
poengene.
Når det gjelder arkitektur, blir
Petersson av og til supplert av si-

vilarkitekt Iver Kristiansen som
er venneforeningens styreleder.

Med propp i øret
Formidlingen, både i museene
og gatelangs, skjer uten å forstyrre andre. Haugar-vennene
sprer seg, og alle har en mottager i beltet og ørepropper eller
hodetelefon. Jan Åke Pettersson
snakker lavmælt i en medbragt
mikrofon. Det hele er så stillferdig at folk rundt nesten ikke
merker det.

Gir noe tilbake
Øyene spurte Jan Åke Pettersson
om hvordan han kan bruke så
mye tid og krefter på noe som
trolig ikke står i hans stillingsbeskrivelse.
Svaret er svært tydelig:
– Dette er min og museets
måte å gi noe tilbake til Haugars
Venner. Medlemmene gir gjennom sin kontingent støtte til
innkjøp av kunst til Haugar. De
er frivillige under museets åpningsarrangementer, de arrangerer dessuten seminarer og
dagsturer til kunstinstitusjoner
på Østlandet. Venneforeningen
står også bak de populære Torsdagskveld på museet, hvor museets medarbeidere samtaler
med aktuelle kunstnere.

holm, Paris, Amsterdam, London, Berlin, Barcelona, Nice og
Edinburgh/Glasgow.
Jan Åke Pettersson har hele
veien vært en opplagt, kunstnerisk reiseleder.
Programmet er så tett at det er
lite rom for annet enn å se kunst.
Men både lunsj og middag skjer
stort sett samlet og skaper et
godt sosialt lim mellom deltagerne. Det skyldes ikke minst at
styret i Haugars Venner legger
stor vekt på å finne spisesteder
med lokal koloritt og god stemning.
Haugars Venner har cirka 400
medlemmer.

Nesten bare kunst
Haugars Venner har arrangert
kunstturer siden 2001. Før Roma-turen har det gått turer til
Helsingfors, København, Stock-

FRA KALDNES OG TORØD: Karen Pernille Harlem Dyrbekk fra
Kaldnes (t.v.) synes det beste med kunstturen til Roma er det Jan Åke
Pettersson bidrar med. Og så setter hun stor pris på samholdet og
hyggen på turen. Hun har tidligere vært med til Paris, Stockholm og
Helsingfors, og hun ser ikke bort fra at det blir en femte tur. Eva Borge
fra Torød er på sin første tur med Haugars Venner. Hun synes det er
en hyggelig tur, med svært mye å se. Borge legger vekt på Jan Åke
Petterssons veiledning underveis. Den gjør at hun oppdager detaljer
hun ellers ikke hadde fått med seg.

KJENTMANN: Alle grupper
som besøker Vatikanmuseet må
ha en autorisert guide. Haugars
Venner fikk Georgio (t.h.), som var
en kunnskapsrik, hyggelig og god
støttespiller for Haugar-direktør Jan
Åke Pettersson.
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Det blir ikke noen Færderrevy likevel
I januar skulle det bli revy
på Nøtterøy Kulturhus, i
sammenheng med at to
kommuner blir til én.
nina therese blix
nina@oyene.no
970 76 298

Både navnet på forestillingen,
«Med vind i seilene», og dato
for fremføring på Nøtterøy kul-

turhus helga 12-14.januar neste
år, var klart. Færderrevyen, eller festforestillingen, som gruppa etter hvert kalte det hele,
skulle feire sammenslåingen
mellom Nøtterøy og Tjøme
kommuner.
Erfarne
navn
innenfor revy, teater og musikk, Rolf Dolven, Ellen Mathiesen, Dag Einar Eilertsen og Kari
Svensen, skulle veilede det

FRA HERSTAD OG ÅRØySUND: Ellen og Kjell Habberstad fra

Årøysund (midten) er på tur med Haugars Venner for annen gang. I
fjor var de med til Helsingfors. De har vært i Roma før og sett en del
av kunsten og bygningene, men nå setter de pris på å få kunnskapene
repetert. – Det beste ved turen er Jan Åke Pettersson. Han er fantastisk,
og bedre guide kunne vi ikke fått, sier ekteparet Habberstad. Gry og
Gisle Prøsch fra Herstad er på tur med Haugars venner for tredje gang.
De bruker også ordet fantastisk når de beskriver Jan Åke Pettersson.
De er på tur med Haugars Venner fordi de vet det blir hyggelig, og så
er Roma en spennende by. Gry og Gisle Prøsch synes Vatikanmuseet
og Det sixtinske kapell var det beste med turen. Og så er de begeistret
over at Haugar-turene er så velorganisert.  Foto: Sven Otto Rømcke

ROMELUS OG REMUS:

Tønsberg er ikke alene om å
ha sin ulvinne og tvillingene
hun reddet. Selvsagt er
ulvinnen i Vatikanmuseet,
og der er det ingen fare for
at tvillingene blir stjålet. Det
er like vanskelig å komme
inn på Vatikanmuseet
som i avgangshallen på en
internasjonal flyplass.

hele. Noen øvinger har det også
vært, både i sommer og i høst,
og det var også planlagt faste,
ukentlige øvelser framover.
Mye av manuset til forestillingen var skrevet. Nå blir det
imidlertid ikke verken øvelser,
eller, slik det ser ut, noen forestillingshelg på nyåret i januar.
– Jeg må dessverre opplyse
om at Færderrevyen er lagt på

is på grunn av for dårlig rekruttering, forteller Rolf Dolven, da
vi tar kontakt for å høre hvordan det hele går.
Dolven lover å komme tilbake om noe skulle endre seg i
tida framover, men enn så lenge var det altså ikke mulig å få
nok personer til å delta på det
som skulle bli en festforestilling.
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lagt på is: Rolf Dolven sier at
Færderrevyen er lagt på is.

ikke redde for spøkelser: Vilde Synnøve Buding-Larsen (9 ½), Filippa Nordberg Bjørnstad (9
½), Sofie Myhre (9), Sara Holmgren (9) og Mie Slotte Birkeland (8 ½) gleder seg til å besøke spøkelseshuset
på Herstaddagen. foto: maiken alm

Herstad skole fornyer tradisjonen:

Lager nytt
spøkelseshus
I forbindelse med
TV-aksjonen samler
Herstad skole inn
penger til Unicef. I år
byr skolen på en god
dose grøss og gru.
Maiken Alm

maiken.alm@amedia.no
930 23 037

FRA FØYNLAND: Hilde Hojem og Ole Johan Olsen fra Føynland
er på tur med Haugars Venner for første gang. De slår fast at det er
en kjempefin tur. De synes det er viktig at de øvrige deltakerne er så
hyggelige og lett å bli kjent med. Også Hojem og Olsen legger vekt på
at det er en opplevelse å høre Jan Åke Pettersson formidle sin kunnskap
om romersk kunst og kultur. Det gjaldt ikke mist i Vatikanmuseet, som
var en fantastisk opplevelse.

– Jeg både gleder og gruer meg
på en gang, forteller Filippa
Nordberg Bjørnstad. Sammen
med klassevenninnene ser hun
frem til Herstaddagen, som arrangeres søndag. I år kan man
oppleve et «ekte» spøkelseshus, men Herstaddagen har
også et viktig budskap å formidle. – Det er utrolig at noe så
gøy også kan føre til noe godt.
Det føles bra å kunne hjelpe
andre barn, påpeker Mie Slotte Birkeland. Overskuddet fra
arrangementet går nemlig til
Unicef.

Bestiller du nå, kan vi levere møblene hjem til jul.
Slettvoll Tønsberg: hjørnet Tollbodgaten/Storgaten, 33 33 27 00
Åpningstider: 10–17, torsdag10–19, lørdag 10–15 www.slettvoll.no

