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Skutemalerier – til pynt og som dokumentasjon
I det tidligere Sandefjord
Sjøfartsmuseums samlinger finnes mange gjenstander fra fremmede havner.
Blant disse er det ikke
sjelden at man finner
malte skuter og skip i flere
varianter.

Saker og ting som
setter minnene i sving

Morsenøkkel

Den avbildede morsenøkkel av typen «håndpumpe» stammer
fra kokeriet Anglo Norse (I) ex. Rey Alfonso. På begynnelsen av
1900-tallet var morsesignaler viktig i kommunikasjonen til sjøs.
Morsenøkkelen ble brukt til å sende disse morsesignalene.
Egentlig var morsenøkkelen en strømbryter som på en presis
måte gjorde det mulig å kople strømmen av og på flere ganger i
sekundet slik at morsesignalene kunne sendes hurtig og
korrekt. Morsesignalene bestod av korte og lange signaler
(avmerket som prikker og streker) som enkeltvis eller i grupper
betegnet en bokstav eller noen ganger et ord.
Tekst: Odd Galteland / Foto: Erik Evensen
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Hvalfangstmuseet

et var og er vel fremdeles vanlig når man reiser, å bringe
med seg eksotiske og uvanlige
gjenstander hjem. Tar vi en
reise tilbake til sjøfarten på 1800-tallet,
ville vi sett at det ofte var vanlig med
gjenstander hvor skuta man seilte med
var avbildet. Vi må huske at dette var
før fotoapparatet ble allemannseie, og
et maleri av «egen» skute var et minne
for livet.

1814 til 1914
Avbildninger av skip kan tjene som historisk dokumentasjon. Et maritimt motiv kan analyseres, og brukes til å forstå
flere sider av sjøfartskulturen. Årene
1814 til 1914 kan karakteriseres som de
malte fartøybildenes periode. Et fartøymaleri viser gjerne fartøyet med sjø,
himmel og ofte landskap i bakgrunnen.
Akvarell, gouache eller vannfarge ble
mest brukt i årene 1800-1850, og oftest
med tekster skrevet under bildet. Oljemaleriet ble vanligere fra 1850 til 1900. I
denne perioden ble teksten på selve bildet av mindre betydning, da man fikk
opplysninger om det avbildete fartøyets tilhørighet i flagg og vimpler, samt
gjennom kunstnerens signatur og datering. Formålet med å få et maleri av fartøyet var kanskje først og fremst som en
erindring og til utsmykning, men også å
få en avbildning av skuta som dokumentasjon. Etter hvert som fotografiet
ble vanligere mot slutten av 1800-tallet
forsvant gradvis fartøymalernes funksjon.

cape town: Suvenir fra Cape Town, eller Kapstaden, S/S «Windau» seiler inn på havna.
suvenirer. «Silverleaf» er en eviggrønn
plante og bladene har, som navnet tilsier, et sølvaktig utseende. Ofte satt
kunstneren ved innseilingen til havnen
og malte skutene som passerte på disse
bladene.
Bladene ble siden montert på postkort. Postkortene ble solgt til sjøfolk,
med dato for fartøyets ankomst til
«Kapstaden».
Vi vet at det i 1928 var en sjømann eller hvalfanger som ankom Afrika og
kjøpte med seg hjem «A Souvenir from
Cape Town». Postkortet ble solgt til sjømannen om bord i s/s «Windau. Hvalfangstmuseet har i sine samlinger et lite
utvalg slike blader.

Minnegaver og suvenirer

Lustremugger

I Cape Town kunne man få kjøpt påmalte «Kapp-blad» eller «Silver leaf» som

Lustremugger eller erindringsmugger
finnes i de fleste sjøfartsmuseer, men

førognå

ikke i mengder, og de er ikke så godt
kjent for alle. De ble som oftest brakt til
Norge av sjømenn, og har ofte et bildeprospekt med tekst på.
Lustreware (engelsk) også kalt
«Cream ware» er en slags keramikktype
eller porselen med en metallisk glasur.
Den ble populær i Staffordshire, England, på 1800-tallet. «Lustreware» ble
laget i store mengder, i fargene kobber,
gull, sølv og rosa. Krus, mugger, skåler
m.m. ble produsert av steintøy og malt
med lustreglasur. Dekoren på Sjøfartsmuseets lustremugge viser et trykt prospekt av et seilskip, en bark, med fulle
seil. Hver side har en tekst, en hyllest til
seilskipet på den ene siden og sjømannens oppfordring til å huske ham på den
andre. På museets mugge kan vi lese,
«When this you See -Remember me Though many Miles - We distant be.»

maleri: Bøyemaleri av jernbarken «Perfect» av Sandefjord som ble skutt i senk under
1. verdenskrig.

Bøyebilder
Mange små skutemalerier har rammer
av en redningsbøye i miniatyr. Motivene på bøyebildene er som regel et
dampskip, og dateres gjerne til årene
omkring 1890 til 1910. Slike bilder var
ikke særlig kostbare og mange sjøfolk
hadde nok råd til å kjøpe slike som suvenirer. Vårt bilde viser «Perfect» av
Sandefjord. Skuta, en tremastet jernbark, ble bygget i 1877. I 1900 kjøpte Rederiaktieselskabet ved Jean B. Linaae
fra Sandefjord skuta. Den endte sin
skjebne 14. juni 1917, da den på reise fra
Bahia Blanca til København ble angrepet og skutt i senk av en tysk ubåt.
Mannskapet klarte å redde seg over i
livbåter, og ble plukket opp av det hollandske dampskipet «Zaanland» av
Amsterdam.

M/T Thorshøvdi

Motortankeren Thorshøvdi på 9 944 brt. ble bygd ved Deutsche
Werft A/G, Hamburg i 1937 for A/S Odd (A/S Thor Dahl). 9. april
1940 var skipet underveis fra Bahrain til Hong Kong. Fram til
begynnelsen av 1941 gikk hun fra Balboa/Los Angeles til ulike
havner i Østen. Ble så satt inn i Atlanterhavsfarten og deretter
sendt til Gibraltar hvor hun 4. august 1943 ble sprengt mens hun
lå til ankers. Ingen liv gikk tapt. Vraket ble skåret i to deler som i
1946 ble solgt, slept til Newcastle og satt sammen. Det ”nye”
skipet fikk navnet Giert Torgersen. I 1954 ble det solgt til A/S
Tønsbergs Hvalfangeri som bygde det om til transportskip, økte
tonnasjen til 11 342 brt., døpte det Teie og brukte det som
transportskip for Husvik Harbour. I 1960 ble det solgt til A/S
Albion Star, døpt til Tota og brukt som transportskip for
Grytviken. Hugd opp i 1970.
Tekst: Odd Galteland / Foto: Ragnar Iversen


hilsen: Lustremugge med en hilsen til de som ble igjen hjemme.

Hunsrødbakken på Raveien
En vinterdag på glatt føre på Raveien var ikke å
spøke med. Dette bildet fra Hunsrødbakken i
femtiårene viser to biler som har stoppet opp
etter å ha kommet borti hverandre. Dette var
ikke noe ukjent akkurat på dette stedet rett før
Fokserød. Familien Karlsen i huset til venstre
var ofte vitner til ulykkene, og syklisten Arthur
Karlsen som var gårdsarbeider på Hunstok
Gård på denne tida, måtte vokte seg vel i
trafikken, men som svensker flest hadde han
som oftest kontroll!
I huset til høyre bodde veteranen Anders
Ottersen. Han var pensjonert sjømann med
mange tatoveringer, livnærte seg som
skomaker og brukte fritiden som materialforvalter i Sandar Skytterlag på skytebanen på
Hotvedt.

Nederst i bakken lå Solbakken Landhandel
der begge de to nevnte handlet sine dagligvarer. Innehaveren Tordis Lingelem fulgte godt
med og hadde som regel alle opplysninger om
lokale trafikkulykker og annet.
Bildet fra samme sted i dag viser at Ottersenhuset forlengst er borte og erstattet av nyere
hus, mens Karlsenhuset er modernisert.
Raveien er stengt akkurat her og erstattet av en
sløyfe opp til rundkjøringen ved OBS! varehus.
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Har du bidrag til denne siden?
Levér det i avisresepsjonen, mrk. Lokalhistorisk senter.
Bilder merkes med hvem, hva, hvor, når, og helst med en
beskrivelse. Husk navn og adresse på utlåner.
Har du elektronisk stoff, send det til sv-er-lu@online.no
Sandefjord Lokalhistoriske senters redaksjonsgruppe:
Sideansvarlig: Harald Fevang.
Bildeansvarlig: Svein Olav Løberg.
Medarbeidere: Sven Erik Lund, Ragnar Iversen,
Bjørn Hoelseth, Dag I. Børresen, Odd Galteland
og Tor Børresen.
Kontaktperson:
Sven Erik Lund, tlf. 928 27 154

