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– Jeg gjør det  
jeg har lyst til
– Hele livet har jeg elsket å tegne og male.
Sånn er det fortsatt, sier Marianne Andresen. 
TEKST OG FOTO: EVA KYLLAND FRILANS FOTOJOURNALIST/NORPUBLICA.ORG.  
ØVRIGE FOTO: PRIVAT OG TORE SKAAR/ALLER MEDIA  TEGNINGER OG AKVARELLER: MARIANNE ANDRESEN

– Hver morgen ser jeg på det 
treet fra vinduet i soveværelset 
mitt. Alle trærne har hvert sitt 
vesen, jeg har malt og tegnet 
dem mange ganger. Røttene er 
nede i jorden, samtidig som 
trærne strekker seg opp mot 
himmelen. De kan gi oss et  
bilde av noe, som vi kan lære av. 
Disse trærne er mine venner.

Marianne Andresen (85) gir ut kunstbok: 
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 «Det handler om kjærlighet 
til naturen. Den er et under ...»

SKISSER: Marianne liker 
best hverdager med god 
tid til å ta fram skisse-
blokken. 14 år gammel 
opplevde hun en gang å få 
undervisning av maleren 
Henrik Sørensen i hans 
atelier i Oslo rådhus. 
Sørensen oppfordret 
henne til å fortsette med 
kunst. Marianne kaller 
møtet en milepæl.

VERDIER: Marianne 
bærer på et dypt 
ønske om å formidle 
kontakt mellom 
mennesker. Hun er 
opptatt av at alle er 
like mye verdt. Og hun 
arbeider for at alle 
ungdommer skal få 
like muligheter 
uansett bakgrunn.

Marianne ler. Parken kler 
henne.

– Ja, den er en del av meg, 
sier hun. 

– Det handler om kjærlighet 
til naturen. Den er et under, 
som jeg er takknemlig for og 
ønsker å ta vare på. Moderne 
mennesker er kanskje på vei 
vekk fra våre forfedres og 
urfolks respekt for naturen.  
De dyrker den som et speil  
fra himmelen. Planter og trær  
er skapte, levende organismer. 

Hun tror at treet har en 
beskjed, noe det vil fortelle 
henne, som Marianne blir tatt 
med inn i. Det vesentlige hun 
prøver å formidle som kunstner, 

er det som kommer innenfra. 
«Livets tre» er tittelen på en  
bok som har kommet i år. På 
omslaget står det: «Marianne er 
spesielt opptatt av natur og dyr  
i sin kunst og ønsker gjennom 
akvarellene i denne boken å vise 
den enkle skjønnheten, magien 
og kra�en som �nnes i trær  
– gjennom ulike årstider.»
 
VÅR PARK
Billedkunstner Marianne 
Andresen er enke, mor til �re og 
bestemor til seks. Hun bor på 
Bygdøy i Oslo, i en villa tegnet 
på 1930-tallet av arkitekt 
Arnstein Arneberg. Marianne 
bidrar der hun kan i arbeidet 
med den 50 mål store private 
parken. 

– Det gir meg stor inspira-
sjonsglede. Jeg samarbeider  
tett med de ansatte. Alle er 
engasjerte og snakker om  
«vår hage og våre blomster». 

– Å invitere folk til å komme 
og se hagen gir meg dobbel 
glede. Dette er en form for 
kultur, som jeg forvalter. 

– Skjønnhet, også i form av 
musikk, litteratur eller annen 
form for kunst, tilfører oss 
mennesker noe godt. Kanskje  
er det barnslig, men jeg tror vi 
har behov for det, at vi rett og 
slett blir snillere.   

Jordnær og aristokratisk, 
med ærlige, blå øyne. Kunn-
skapsrik, re�ektert og nyansert. 
Levende, varm og ansvarsfull. 
Marianne Andresen har arvet 
en bevissthet om at: «Av den 
som har fått mye, skal det 
ventes mye, og av den som mye 
er betrodd, skal det kreves 
desto mer.» 
 
«VÅRAN FRÖKEN»
Det var en gang, i året 1934,  
at ei lita jente, attpåklatt med 
�re søsken, ble født på Sturefors 
slott sørøst i Sverige. Foreldrene 
var Brita og �ure-Gabriel 

Bielke, grevinne og greve. De 
som arbeidet på slottet og  
i parken, bodde på eiendommen 
med sine familier. Alle gledet 
seg over den nyfødte, som ble 
døpt katolsk i familiens eget 
kapell.

Marianne Ebba �erese Bielke 
var seks år da hennes far «brått 
og uventet» gikk bort.  
De ansatte viste mye omsorg.  
De tok Marianne med i arbeidet 
ute, underviste henne blant 
annet i faget dendrologi, som er 
læren om trær og busker. Noe 
jentungen trivdes svært godt 
med.

Alle barna på Sturefors gikk 
på den lokale skolen, de lekte og 
var sammen hele året. Respekt 
for andre på tvers av sosiale lag 
var en av grunnpilarene  
i oppdragelsen på slottet.

14 år gammel gikk Marianne 
ett år på en klosterskole  
i England, der ble hun oppmun-
tret til å forbedre tegneferdig- 
hetene sine. En bevissthet 
vokste fram om hvor viktig  
det var for henne å skape.  
Hun hadde alltid elsket å tegne.

Unge som tilhørte svensk 
adel, pleide å oppholde seg en 
periode i et annet europeisk 
land, ikke minst for å lære 
språk. Mariannes mor var 
opptatt av dette, men skeptisk  
til datterens drøm om å bli 

kunstner. Yngstejenta ga seg 
ikke, hun endte opp med å ta 
seks års kunstutdannelse  
i Stockholm og München.

Marianne var første illus-
tratør i Sverige med konseptet 
doble postkort. Dette ville den 
norske postkortforleggeren 
Mittet & Co også ha. I 1956 
inviterte de henne til Oslo for  
å tegne en rekke motiver. Da  
ble hun kjent med en interessant 
ung mann som hadde arvet 
Tiedemanns Tobaksfabrik.  
Han tilhørte det lille, mest  
privilegerte �nansmiljøet,  
som hadde tette bånd til 
embetsstanden, Norges over-
klasse i moderne tid.   

Plutselig en dag, �re år 
senere, kom Marianne Bielkes 
tilkommende ektefelle, den 

norske tobakksprinsen Johan H. 
Andresen, i bil til Sturefors. Han 
spurte noen ansatte om veien. 
De svarte: «Vad skall han med 
våran fröken?» 
     
82 ÅR OG DEBUTANT 
Eventyrbryllupet på Sturefors ble 
dekket av pressen i begge land.     

Siden har det vært stille om 
henne, og desto mer i media om 
Andresen-mennene. Helt til 

Marianne for tre år siden debu-
terte med en retrospektiv separat- 
utstilling, den inneholdt 230 
tegninger og akvareller. 
Samtidig kom boken  
«Marianne Andresen. Slottet  
– familien – kunsten».

Professor emeritus ved 
Kunsthøgskolen i Oslo, Gunnar 
Aune, uttalte da til magasinet 
D2: «Marianne har et natur- 
talent som fundament. De beste 
arbeidene er glitrende. Hun 
fortjener et stort publikum.»

– Mitt atelier er et kott der  
på toppen, oppe på lo�et, det 
var tilholdsstedet, sier hun.

Marianne står blant trærne 
sine foran villaen på Bygdøy og 
peker opp mot et lite utbygg på 
taket. Der lagrer hun tusenvis 
av tegninger og akvareller, 

SLOTTSMIDDAG: Marianne og 
Johan Andresen kledd til fest i 
2005. Han gikk bort i 2011. 
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sortert etter tema. Like mye 
kunst har hun nok gitt bort  
i løpet av livet.

Kunsten dokumenterer de 
siste 74 årene av livet hennes: 
Sturefors, reiser som ung og 
med ektemannen, fabrikkene, 
barna, hundene, jakt, villaen  
og parken her. 

– Det dukker stadig opp  
forespørsler. 

I november kommer Orfeus 
Forlag med en bok, som 
forteller historien om en av 
Oslos eldste bygninger, Kongens 
gate 1 fra 1625. Marianne 
Andresen bidrar med illustra-
sjoner, hun har tegnet fasaden 
samt en del detaljer inne og ute. 

TEGNET I SMUG
Marianne ble kone i 1960. Hun 
var opptatt av å være til nytte  
og tilpasse seg. Hun leste norsk 
litteratur, lærte om historie og 
leveforhold. Dessuten var hun 
med sin mann på forretnings-
reiser rundt i verden.

Tradisjonene i Andresen- 
familien gikk også Marianne 

med stor energi inn for å lære 
om, særlig av svigermor Eva. 
Etter fem år døde hun. Da �yttet 
Marianne, Johan Henrik og 
deres lille sønn til villaen på 

Bygdøy. Marianne tok over 
ansvaret for å administrere 
hjemmet, med ansatte og gjester. 
For dem som arbeidet på 
fabrikken, var hun sjefsfruen. 

– Rollene mine ble såpass 
krevende at jeg var nødt til å ta 
stilling til hvor mye jeg skulle 
fortsette med kunsten. Samtidig 
kunne jeg ikke la være. Trangen 
var for sterk.    

– Det hendte jeg tenkte:  
«Å, ja, den solnedgangen hadde 
jeg gjerne malt. Men det har jeg 
ikke tid til. Nå skal vi ha gjester 
til middag.» Sånne små 
kon�ikter oppsto, hvor jeg måtte 
bestemme: Hva gjør jeg nå?

– Jeg arbeidet jo faktisk også 
med oljemalerier, men det ga jeg 
opp etter hvert, for det var litt 
tungvint og upraktisk å reise med. 

Løsningen ble å ta med skisse- 
blokk – alltid. Den var også med 
til sykehuset da Marianne fødte 
tre barn til. Å legge tegnesaker  
i vesken var like naturlig for 
henne som å ta med tann- 
børsten. Hun tegnet og malte,  
i smug, og mest i helger og ferier. 

– Hvis jeg hadde sluttet med 
kunsten, ville jeg blitt ulykkelig. 

Da kunne jeg ha utviklet en  
viss bitterhet. Men det har ikke 
skjedd. Jeg gjorde det jeg hadde 
lyst til, og gjør det fortsatt. 

Fra 1970 og utover begynte 

Marianne og hennes �re år eldre 
søster å dra et par uker hver vår 
til ulike land ved Middelhavet, 
for å lage bilder.

– Det var festlig!
På disse reisene opplevde 

Marianne igjen å tjene noe 
penger på å selge kunst. Ellers 
var hennes arbeid alltid gratis.
 
Å TA VARE PÅ
– Hva jeg er mest stolt av?  
Barna mine, sier Marianne, og 
stemmen blir en anelse grøtete. 

– Det har jeg vel egentlig ikke 
rett til. Men på grunn av måten 
de lever på, så – ja. Vi har en 
felles verdiskala. Den har gått  
i arv. Takk og lov. 

Eldste sønn, som er �erde 
generasjon med navnet Johan 
H. Andresen, har fått milliar-
dene til å yngle etter at han  
i 1998 overtok som konsernsjef. 

«Hvis jeg hadde sluttet med 
kunsten, ville jeg blitt ulykkelig.»

PRIVAT PARK: Hver 
dag er Marianne ute 
og går i hagen.  
– Noen ganger 
hører jeg folk si: 
«Det er vel ikke så 
nøye?» Da svarer 
jeg: «Jo, det er 
akkurat det det er.» 
Så vi skifter blom-
ster flere ganger  
i året, for at det 
alltid skal være fint.

1313

TREET
Jordbunden og himmelvendt 

slik enhver sjel søker 

sin tyngde og sin letthet

viser treet veien til

meg selv
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UTGIVELSE: 
Boken «Livets 
tre», med forfatter 
Ragnhild Nilsens 
tekster til Mari-
anne Andresens 
akvareller, kom 
tidligere i år ut  
på kunstforlaget 
Orfeus, der  
Mariannes datter, 
Birgitte M. Siem, 
er redaktør.

FIRE BARN: Marianne skulle ønske at hun hadde hatt mer tid i ro 
med barna da de var små. Fra venstre: Eva, Marianne med Birgitte, 
Nils og Johan bak.
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ELDSTE SØNN: Nå er det 59 år 
gamle Johan H. Andresen som er 
konsernsjef i selskapet, som fra 
2001 heter Ferd og nå er et 
holdingselskap.

JAKT: Marianne lærte selv tidlig å gå 
på jakt og har bidratt til at begge 
døtrene ble ivrige jegere. Skissen  
viser yngste datter, Birgitte, på  
fuglejakt i Sverige.
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Tre år senere endret konsernet 
navn fra Tiedemanns til Ferd. 
Og i 2007 ble det som var igjen 
av tobakkvirksomheten solgt. 

Mariannes førstefødte 
forvalter en formue bygget opp 
siden 1778 av fem tidligere 
generasjoner – i hovedsak ved 
salg av helsefarlig, vanedan-
nende tobakk. Men også 
produkter som melkekartonger 
og sportsutstyr. I intervjuer 
snakker han ivrigst om sosialt 
entreprenørskap, samt om 
ungdom som faller ut av skole 
og arbeidsliv.

Både Johan og foreldrene har 
bidratt til å etablere den videre-
gående skolen United World 
Colleges (UWC) i Norge. Skolen 
ligger naturskjønt til i Fjaler 
kommune på Vestlandet. Det 
�nnes 18 sånne skoler fordelt på 
�re kontinenter. UWC er Mari-
annes hjertebarn:

– Jeg ønsker at elevene skal få 
en forståelse for andres kulturer 
og få venner fra andre land. Da 
blir de mer åpne og nysgjerrige. 
Og dermed utvikler de en større 
toleranse overfor mennesker fra 

resten av verden, sier hun. 
– Et av husene jeg har gitt til 

UWC, heter «Silent-house» 
(Det stille huset). Alle kan gå dit 
til meditasjon, stillhet og ro 
midt i en travel hverdag. Der 
kan de være i fred og lese hver 
sine hellige bøker. Kanskje det 
kan gi dem ny styrke. 

Bak på boken «Livets tre» 
står det: «… en liten bok som 
ønsker å gjøre en stor forskjell;  
å bevege oss til å ta mer kjærlig 
vare på oss selv og hverandre  
– og dermed også å hegne om 
våre trær og vår natur.» 

Kilder: Boken «Livets tre». Boken 
«Marianne Andresen. Slottet – 
familien – kunsten» av Nanna 
Segelcke. Store Norske leksikon. 
Bibelen, Det nye testamentet, 
Lukas 12, 41–48. D2 18.10.17. 
A-magasinet 20.10.17

Billedkunstner 
og kulturformidler

 ● Boken «Livets tre», 2020, 
Orfeus Forlag. Forfatter 
Ragnhild Nilsens tekster 
til Marianne Andresens 
akvareller.

 ● Artcards.no selger 
kunstkort med åtte 
akvareller, 2020.

 ● Boken «Marianne 
Andresen. Slottet – familien 
– kunsten», forfatter Nanna 
Segelcke, 2017, Orfeus 
Forlag.

 ● Separatutstilling med 
230 arbeider på Grev Wedels 
Plass Auksjoner, 2017. 
Inntekten gikk til  
UWC Red Cross i Fjaler.

 ● Illustrerte �ere av forfatter 
Karin Lorentzens barne- 
bøker, 1970- og 1980-tallet.

 ● Var med på å etablere 
Norsk Folkemuseums 
Venneforening. Har laget to 
nye kunstkort før jul hvert år  
i 20 år, inntekten går til 
museet. Satt 13 år i styret 
for Oslo-Filharmonien.
Illustrerte tre bøker om jakt 

og hundehold, forfatter 
Johan B. Steen, Gyldendal 
Norsk Forlag, 1960- og 
1970-tallet.
Laget tegninger og 
akvareller av begge 
tobakksfabrikkene til 
Tiedemanns. 
Tegnet og malte familien 
Løvenskiolds hus, hytter 
og driftsbygninger 
i Nordmarka.

 ● Tegnet en rekke motiver 
for postkortforleggeren 
Mittet & Co, 1956, Oslo.

 ● Var trolig første illustratør 
i Sverige med konseptet 
doble postkort.

 ● Fikk antatt en penne- 
tegning av et stilleben til en 
utstilling på Nasjonalmuseet 
i Stockholm, 1955.

 ● Illustrasjoner i Göteborgs 
Tidende, ukeblader og 
fagtidsskrifter som tenåring.

 ● Kunstakademi i München.
 ● Privatundervisning, 

malerskole og kunstakademi 
i Stockholm.

HAGEARBEID: – Den gamle svenske kongen, Gustaf VI Adolf, var 
veldig kyndig på hage. Han skal ha sagt: «Gå aldri ut i din hage uten 
en saks. For det er alltid noe du ser som du burde gjøre.»

og hundehold, forfatter 
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livets tre

Livets tre er et begrep hentet fra jødisk/ kristen mystikk. Vi finner det også i gammel nordisk tradisjon, som treet Yggdrasil.
Dette er en bok for ulike anledninger. Tekster og akvareller er laget for å berike sinnet,  berøre sansene og befeste skjønnheten i  helt vanlige hverdagsopplevelser – inspirert  av trær – gjennom et levd liv: Høst, vinter,  vår og sommer. 

Livets tre er en liten bok som ønsker å gjøre  en stor forskjell; å bevege oss til å ta mer  kjærlig vare på oss selv og hverandre – og  dermed også å hegne om våre trær og vår natur.

Ragnhild Nilsen, f. 1958 i Kristiansand, er en populær foredragsholder og forfatter av bøker innen bærekraft, kommunikasjon og livsglede. Hun er en pioner for det grønne skiftet, har doktorgrad i filosofi og innovasjon og er en anerkjent internasjonal sosial entreprenør for etisk handel. I Norge regnes Ragnhild ofte som coachingens mor, med inspirasjonsbøker som «Påfyll til livets krukke», «Talekunstens 12 hemmeligheter» og «Perledykkeren». Hun er også utdannet innen musikk og står bak flere sanger og kunstfilmer omkring klima og miljø. Tekstene i denne boken ble til etter et personlig og sterkt møte med Marianne Andresen og hennes akvareller.

Marianne Andresen, 
f. 1934 i Linköping, 
Sverige, er utdannet  
billedkunstner ved aka- 
demier i München og 
Stockholm. Hun har  
hele sitt liv arbeidet 
som kunstner med  
akvareller og tegninger,  
i Sverige og i Norge.  
Marianne har illustrert  flere bøker og holdt separatutstillinger i inn- og utland. Marianne er spesielt opptatt av natur og dyr i sin kunst  og ønsker gjennom akvarellene i denne boken å vise den  enkle skjønnheten, magien og kraften som finnes i trær – gjennom ulike årstider. Orfeus forlag ga ut boken  «Marianne Andresen, Slottet – familien – kunsten» i 2017.

Fo
to

: J
an

 U
ng

Fo
to

: C
F-

W
es

en
be

rg

OR F E U S

OR F E U S  P U B L I SH I NG

TREET
Jordbunden og himmelvendt 
slik enhver sjel søker 
sin tyngde og sin letthet
viser treet veien til
meg selv

OPPVEKST: Mariannes barndomshjem, Sturefors slott, ble bygget 
i 1707 av Bielke-slekten. Det ligger på et nes i innsjøen Ärlången, 
sør for Linköping. Slottet er omkranset av en engelsk park med 
en stor speildam og et vakkert eikelandskap.




