Næs Jernverksmuseum inviterer til seminar på Nes Verk 1.-2. september 2018:
OVNSKUNST OG JERNSKULPTUR
Lørdagen er i sin helhet viet «tusenkunstneren» Ole Nielsen Weierholt fra Sagene i Austre Moland
(Arendal), som i andre halvdel av 1700-tallet både laget tremodeller til mange jernovner og sto for
dekorasjonen av mange kirker i Aust-Agder. Forfatterne av jubileumsboka om Weierholt, Osvald
Magnussen og Hans Olaf Aanensen, vil presentere Weierholts liv og innsats og snekkermester Frode
Henriksen vil «avsløre» en av Weierholts spesialiteter som ovnskunstner. I løpet av dagen vil
deltakerne bli tatt med på en kulturhistorisk busstur til Sagene og til kirkene i Flosta og Dybvåg – i
Weierholts fotspor.
På første del av søndagen står forskjellige foredrag om ovnskunst på programmet. Ovnshistorikeren
Petter Øijord vil ta for seg treskjæreren Henrich Bech og «rokokkoens gjennombrudd på Østlandets
ovner» og Tor Hernes vil presentere en rekke kulturminner i jern fra norske kikrkegårder. Per Halvor
Sælebakke, tidligere direktør ved Næs Jernverksmuseum, vil ta for seg bergsverksmotiver på norske
ovner og Gunnar Molden, museets historiker, vil ta for seg religiøse motiver.
Siste del av programmet er viet to kunstsmeder fra vårt eget distrikt, Erik Gjendem fra Arendal og
Benjamin Kjellman-Chapin, som nå har slått seg ned på Nes Verk. Begge smedene har levert
nyskapende jernkunst, som vil bli vist fram og presentert. Avslutningen vil foregå i smia til Benjamin
og Monica Kjellman-Chapin. På denne måten ønsker vi å markere at «norsk jernskulptur» ikke er et
avsluttet kapittel i norsk kunsthistorie.
Det er mulig å delta på bare en av dagene også. I så fall betaler man kr. 400 (lørdag) eller kr. 300
(søndag).

□ Jeg melder meg på som deltaker på seminaret ”Ovnskunst og jernskulptur”, 1.-2. september
2018. Seminaravgift kr. 700,-. Lørdag: 400. Søndag: 300.
□ Jeg vil være med på middagen på lørdag (separat påmelding). Kr. 320,- (inkluderer hovedrett,
dessert og drikke).
Navn:

Adresse:
Telefon:
Epost:
Næs Jernverksmuseum,
Nesverkveien 261, 4934 Nesgrenda
Telefon: 37 16 05 00.
Hjemmeside: www.jernverksmuseet.no
Epost: njm@jernverksmuseet.no

Lørdag 1/9

PROGRAM

12.00: Åpning ved Knut B. Aall, direktør, Næs Jernverksmuseum.
12.15: Osvald Magnussen, forfatter av jubileumsboka om Weierholt : Tusenkunstneren Ole Nielsen
Weierholt.
12.45: Hans Olaf Aanensen, arkitekt: Om å vandre i kunstnerens fotspor
13.30: Kulturhistorisk busstur «i Weierholts fotspor». [Nistepakke underveis].
Første stopp: Sagene i Austre Moland, hvor Weierholt hadde bosted og verksted.
Andre stopp: Flosta kirke. Omviser: Hans Olaf Aanensen.
Tredje stopp: Dypvåg kirke. Omviser: Håkon Haugland.
Retur til museet 17.30.
17.30: Gunnar Molden, historiker, Næs Jernverksmuseum: Weierholt og sønner – i verkets tjeneste.
18.00: Frode Henriksen, snekkermester: Weierholts hemmelighet – hvordan laget han springlistene som var
Weierholts signatur?
18.30: Ulf Hamran, kunsthistoriker, tidl. bestyrer Jernverksmuseet: Noen kommentarer i anledning
jubileet.
19.30: Middag i Snekkerboden, Næs Jernverksmuseum. [Egen påmelding].
Søndag 2/9
10.00: Petter Øijord, ovnshistoriker: Henrik Bech og Brede Rantzau - Rokokkoens gjennombrudd på
Østlandets ovner.
10.45: Per Halvor Sælebakke, tidl. direktør Jernverksmuseet: Bergverksmotiver på ovner.
11.30: Gunnar Molden: Bibelhistorier, salmevers og andaktsord. Religiøse motiver på norske ovner.
12.15: Tor Hernes (har registrert kulturminner i jern på kirkegårder): Skulpturer, monumenter og
gravminner i støpejern. Et utvalg av mine registreringer.
LUNCH: 13.00.
13.30:
Avslutning: Nåtid/framtid.

Vi presenterer smedene Erik Gjendem og Benjamin Kjellman-Chapin og deres bidrag til den
internasjonale utstillingen «Ypres 2016» (i anledning hundreårsjubileet for første verdenskrig og
fredsslutningen i 1918).
Smedenes bidrag til utstillingen blir presentert av dem selv, supplert av Monica Kjellman-Chapin,
som også forteller om fredsmonumentet som ble laget av smeder fra hele verden i Ypres 2016.
Avslutning i smia til Benjamin og Monica.
[SLUTT: Kl. 15.30]

