En meget spesiell duo
Av Karl Emil Strømstad
Etter et langt samlerliv er det lett å tro at man har sett alle former og gjenstandstyper som finnes innenfor kinesisk keramikk. På forsommeren fant jeg et
spesielt objekt på en auksjon. Det var spesielt fordi det hadde en form som jeg
aldri før hadde sett i kinesisk keramikk. Det var beskrevet som: A Kangxi
Famille Verte lidded bucket.
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Denne fikk meg straks til å tenke på våre egne laggede butter. Jeg lurte på om
dette kunne være inspirasjonen til porselensbøtten. Den kantede formen på
porselensbøtten tydet på at en lagget bøtte ikke kunne være forbildet. Men
festemetoden for lokket og vidjebåndene som holder stavene sammen, er der.

Stor var min overraskelse da jeg på en annen auksjon i et helt annet land fant det
virkelige forbildet. Et forbilde som også hadde samme festemetode for lokket og
bånd rundt, men var ikke lagget. Riktignok sekskantet, mens porselensvarianten
er åttekantet.
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Hvor ofte skjer noe lignende dette? Det var så unikt at det var en fristelse jeg
ikke kunne motstå.
Men så kommer problemet, hvordan få kjøpt to ting på to forskjellige auksjoner?
Hva gjør man hvis man ikke får tilslag på den første gjenstanden? Heldigvis
kom trebutten først og siden den var den rimeligste, ble problemet forenklet.
Jeg fikk tilslag på trebutten, og da måtte jeg jo ha den i porselen, noe som
resulterte i at den ble adskillig dyrere enn jeg hadde regnet med.
Med begge deler i hus, må jeg si at det var en - fra mitt synspunkt - god
investering. Jeg tror at det å ha den originale trebutten sammen med porselenskopien, øker verdien av kopien vesentlig.
Litt nærmere om porselensbøtten. Noen ville kalle den Famille Jaune. Her er det
to ulike definisjoner av begrepet. Den ene sier at det skal være «enamel on
bisquit», den andre sier Famille Verte på gul bakgrunn. Så ifølge den siste
definisjonen er den det ikke.
Den har et spesielt tillegg idet den har en skjenketut, noe som ikke finnes på
forbildene. Hele lokket er ikke avtagbart, kun en liten luke foran håndtaket. Så
her har man tydeligvis laget en kanne av et eller annet slag kamuflert som en
bøtte. Dimensjonene er: trebutten 30 cm høy, porselensbutten 23 cm.
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Porselensbøtten er verdt et nærmere studium. Som såvidt nevnt, er dekoren
såkalt «enamel on biscuit». Dvs at emaljen er malt direkte på det brente godset
uten at det har vært glasert først, noe som er det vanligere ved overglasur dekor
(ligger i navnet). Interessant er det også at den har helletut. Det får en til å lure
på hva den har vært brukt til.
Arbeidet er av høy kvalitet med vekt på de minste detaljer. Bare se hvordan
håndtaket er dekket med hvite striper på utsatte steder, og hvor dekkstripen går
en millimeter utenfor kanten.

Bøtten har et lite firkantet avtagbart lokk innenfor den faste oversiden.
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Dekoren på sidene er delt opp i 16 felter, alle dekorert med blomster. Jeg har
ikke forsøkt å navgi alle, men jeg tror at alle som vanligvis brukes til å dekorere
kinesisk porselen, er representert.
Trebutten er også interessant å sammenligne med norske versjoner. Spesielt er
det låsemekanismen for lokket som skiller seg ut.
Her følger noen bilder:
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