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Lillesands kinesiske eventyr
l Foredrag med Johanne Huitfeldt om kinesisk kunst på by- og sjøfartsmuseet
By og sjøfartsmuseet har
denne sommeren fokus
på ukjente kinesiske
skatter fra Kaldvell. Torsdag får museet besøk av
Johanne Huitfeldt, som
er ekspert på området
og gjennom flere år har
hatt ansvaret for Daaes
samling.
Førstkommende torsdag, den 17.
juli, blir det foredrag på Lillesand
by- og sjøfartsmuseum ved Johanne
Huitfeldt, tidligere konservator ved
Kunstindustrimuseet i Oslo. Her
hadde hun ansvaret for Iver Munthe Daae samlingen, som regnes
som en av de fineste samlinger av
kinesisk kunst i Europa. Huitfeldt
er en av Norges fremste eksperter
innen asiatisk kunst i Norge og har
gitt ut flere bøker, blant annet en
egen bok om Daae samlingen.
Iver Munthe Daae er kjent for å
ha bygget opp Kaldvell og Kaldvell tresliperi i Lillesand, etter å
ha skapt seg en stor
formue, og ikke minst
en eventyrlig samling
av kinesisk kunst. Han
arbeidet i over tyve år
som tolldirektør i Kina
på et tidspunkt hvor
Kina hadde store indre
stridigheter.
Derfor
tok engelskmennene
over tollvesenet, hvor
Daae endte opp som
nestleder. Daae hadde et nærmest
ekstremt språkøre og lærte seg ikke
bare kinesisk, men også mange kinesiske dialekter. Dessuten var han
handlekraftig på flere vis, og dette
satte kineserne pris på.
Tollvesenet stod i en periode for
de viktigste inntektskildene til Kina, og derfor kom menn som Daae
inn på områder hvor ellers ingen
pleide å slippe til i det ellers så luk-
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kede landet. Den interessen som
Daae fikk for kinesisk kunst, porselen og tekstiler, i kombinasjon med
samlermani, gjorde at han fikk tak
på de utroligste gjenstander. Det
ble sagt at han pleide omgang med
de keiserlige, og dette avspeiles i
samlingen hans.
Mingvasen som befinner seg på
Kunstindustrimuseet er et eksempel på Daae samlingens kvalitet;
det finnes kun fire kjente eksemplarer av denne typen
vaser i verden, og verdien er hinsides begripelige tall.
På utstillingen som
denne sommeren kan
sees på Lillesand by- og
sjøfartsmuseum, kan vi
se en del av det som ble
igjen på Kaldvell etter
at Daae solgte halvdelen av samlingen sin til
Kunstindustrimuseet i
1898. Det er for øvrig
Iver Munthe Daaes nevø – som kom til Kina og lærte
tollfaget av sin onkel i 1887 – som
har samlet den kinesiske Munthesamlingen som Bergen Museum
kan by på, og som ble kjent i forbindelse med et tyveri for nylig.
Samlingen som vises på Lillesand by- og sjøfartsmuseum er en
skatt som ikke åpnes ved første øyekast. Man må gi seg tid til å studere de finurlige, intrikate og alde-

les vidunderlige billedvevstekstilene vevet med tynne silketråder som
ingen lenger kan lage maken til.
Men ikke bare billedvev, her er
også keiserlige drager med fem klør
og de vakreste fuglemotiver og andre frem til nå så hemmelige skatter.
Samlingen vises på museet i
sommer og ingen vet hvor den så
forsvinner hen. Det er derfor en
enestående sjanse vi har til å se en
del av Lillesands forunderlige fortidslevninger, sjansen kommer kanskje aldri igjen. Foredraget ved
Huitfeldt vil kunne åpne mange
øyne for denne sjeldne skatten, og
det som ellers har gjemt seg i dragens hule.
Som en pussig sidehistorie til
Daaes fenomenale karriere, sies det
at opp mot 300 sørlendinger fra
Agderkysten fikk arbeid i tollvesenet i Kina etter ham og frem til
avskaffelsen av keiserdømmet i
1912. Daae var så populær at han
banet veien for andre eventyrlystne
nordmenn, som strandet i Shanghai.
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