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Flyttet fra Holmenkollen til Anette Stais barmdomshjem på Nesodden:

– Det var på nippet at drømmen brast

Han gjorde suksess som kiropraktor
med villa i Holmenkollen, men aldri har
Jan Eric Arnesen hatt det bedre enn
han har det nå. 65 år gammel tar
han steget mot noe nytt.

H

an vet ikke helt hvorfor, men
hver gang Jan Eric Arnesen
ser stor kunst – gråter han.
– Anette ler av meg, men
det går ikke å stoppe. Tårene bare kommer.
Kanskje henger det sammen med
opplevelsene han hadde som liten. Fra
han var 2–3 år gammel ble han brakt inn
i fargerike verdener, signert Munch,
Gaugin, Van Gogh.
Når han som voksen trer inn i museer
og gallerier, flommer følelsene.

Fra Frankrike: Stillebenet er

inspirert av parets landssted utenfor
Cannes. Foto: Malt av Jan Eric Arnesen

Hans amerikanske mor, Dolores
Dorothy Krause Arnesen, var lidenskapelig opptatt av kunst og hadde selv
noen utstillinger – blant annet i Galleri
Cassandra i Drøbak.
Det har gått tre år siden paret flyttet
fra Holmenkollen til Nesodden. De
hadde lenge drømt om mer landlige
omgivelser, Jan Eric for å male, Anette
for å vie seg til natur og hester. Da faren
hennes skulle flytte fra barndomshjemmet med utsikt mot Bunnefjorden, slo de til:
– Vi klyper oss i armen, begge to og er
så takknemlige. Det er her vi hører til.
Jan Eric Arnesen smiler. 65 år gammel står han foran noe nytt: 16. september åpnet hans første utstilling.
Det er ingen selvfølge. For halvannet
år siden var han overbevist om at han
aldri kom til å male et eneste maleri. Til
tross for at han hadde leid seg eget atelier i Nesoddparken.
– Jeg vet ikke hva det var, men jeg var
der bare 3–4 ganger på et helt år.
Han kikker mot den frodig engen på
eiendommen. Side ved side beiter to
hester.
Alt lå til rette. Han hadde solgt eierdelen i kjeden Klinikk for alle, som var
den første tverrfaglige klinikken i Norge. Da den ble landsdekkende, bød jobben på mer administrasjon enn kiropraktikk. Han var glad da han pensjonerte seg. Hadde flyttet til Nesodden

Stortrives: - Det er så forskjellige, spennende mennesker på Nesodden. Det er

deilig å bo her. Foto: Mariann Leines Dahle

Fornøyd: Jan Eric Arnesen (65) og

Anette Stai (60) møttes for 29 år siden. Nå
føler de at de har kommet hjem.
FOTO: Privat

med sin kjære og kunne endelig vie seg
til kunstnerdrømmen.
Men i stedet for å leke seg på lerret,
fant han på andre ting:
– Jeg ble sittende på nettet og tulle
bort tiden. Følte meg ganske dum, og
begynte å tvile på om jeg kunne male
overhodet. Tenkte det var for sent, at
dette med malingen kun var en drøm.
Rent konkret ante han ikke hva han
skulle gjøre, hvordan han skulle sette i
gang.
En annen hadde kanskje vurdert å
melde seg på et kurs, søke råd hos erfarne kunstnere.
Det ligger ikke for Arnesen:
– Jeg har problemer med å bli fortalt
hvordan jeg skal gjøre ting. Da kjeder
jeg med umiddelbart og blir fjern. Jeg
gjør det på min måte – sånn har det
vært fra jeg var liten gutt.
Hans amerikanske mor og norske far
traff hverandre i Minnesota, der begge
studerte. Faren jobbet i utenrikstjenesten og Jan Eric og moren fulgte med til
blant annet New York og Marokko.
Da Jan Eric var ti år, ble faren ansatt i
Arbeiderbladet og senere sjef i Norad
for, slik at sønnen kunne slå røtter i
Norge. Senere var faren Norges ambassadør til blant annet Kina. Moren døde
89 år gammel i 2018. Til det siste pleiet
hun lidenskapen for kunst.
Men tilbake til Nesoddparken – en
dag bestemte han seg: I dag går jeg ikke
hjem før jeg har malt et bilde.
Det var ren tvang, første utkast ble
dårlig. Men han fortsatte – malte over
igjen.
På tredje forsøk satt det. Han så det
selv, og siden har han vært ustoppelig.
Utstillingen Autodidakt, som betyr
selvlært, vises i Grev Wedels plass Auksjoner i Oslo fra 16. – 26. september.
– Jeg har ikke lært en eneste ting av
andre, og nå tør jeg ikke heller – jeg er
redd det kan ødelegge, sier debutan-

Prøving og feiling: - Som ung hadde jeg ikke kunnet male det jeg gjør i dag. Jeg hadde ikke orket å stå i alt ubehaget og ikke vært tålmodig nok. Foto: Mariann Leines Dahle
ten, som har erfart at de bildene han er
mest fornøyd med, er de han har malt
over og over igjen. Som har lag på lag
med mislykkede forsøk.
– Omtrent som livet?
– Ja, livet er prøving og feiling. Og et
mislykket bilde er bra! Det gir et flott
grunnlag for noe bedre.
Vi treffer han to dager før utstillingen åpner. Han er spent:
– Jeg våkner om natten, medgir han
muntert og åpner døren inn til verkstedet. Det lukter ferske sponplater og

maling. Er lunt, lyst og ganske bitte lite,
men det rommer en verden av fryd og
frustrasjon.
For med penselen svinger følelsene.
Fra eufori når strøk eller farger treffer,
til lettere katastrofemodus når noe går
skeis. Det er derfor han aldri kunne
«syslet litt med bildekunst» ved siden
av en fast jobb. I et lerret investerer han
hele seg:
– Maleprosessen styres av følelser,
jeg kan føle det hvis noe mangler, sier
Arnesen, som tillater seg å teste flere
sjangre.

Kubistiske mennesker og portretter
av indianere og cowboyer veksler med
landskapsmalerier og stilleben, influert av kunstneriske forbilder fra
1900-tallets impresjonisme og ekspresjonisme.
Han verdsetter god respons og legger
ikke skjul på at det vil glede ham å selge
et par bilder (- Jeg har 40 bilder og noen
må ut!). Men han sier at å selge egentlig
er underordnet:
– Forsøker du å lage noe du tror folk
vil ha, har du tapt. Du må male på din
egen måte, ellers finnes det ingen glede

i det – da er det meningsløst. For meg er
det å gå inn i atelieret en stor gave, hver
eneste dag.
Også for drøyt 30 år snuste Jan Eric
Arnesen på kunstnertilværelsen. Han
tok seg fri i et par år for å prøve seg som
kunstner. Vurderte sågar å satse.
Så møtte han Anette Stai, som på
1980- og 90-tallet var Norges første supermodell. Da hun ble gravid, vendte
han tilbake til kiropraktor-yrket.
– Jeg måtte jo sørge for trygg økonomi, sier Arnesen.

Fra før hadde han to barn og hun ett,
før de fikk ett sammen. I dag er to barnebarn bare en båttur unna, og en sønn
med samboer bor i nærheten. Selv er
han enebarn.
– Hun falt for en bohemsk kunstner
som svitsjet til frakk og fotformsko?
– Hun ble lurt, repliserer Jan Eric Arnesen og gliser.
Men livet har sine overraskelser.
He is back.



Mariann Leines Dahle

