STØT AARHUS SØFARTS MUSEUM
BYD PÅ ET UNIKT MALERI AF HANS OLDAU KRULL
Hjælp Aarhus Søfarts Museum med at redde en betydningsfuld kulturarv fra fugt og skimmelsvamp.

Den kendte Aarhus-kunstner Hans Oldau Krull støtter op om Aarhus Søfarts Museum, der har fået
skimmel. En bekostelig oprensning og flytning af genstandene er tvingende nødvendigt, hvis
Aarhus i fremtiden skal have et søfartsmuseum, der kan levere fortællinger om Aarhus og de syv
verdenshave gennem 1250 år.
Hans Oldau Krull har doneret et flot maleri af Marstal skonnerten HERCULES, akryl på lærred, sign.
på bagsiden monogram HOK. 120 x 150 cm. Uden ramme.
Du kan byde på maleriet via lauritz.com - Varenummer: 6264881 og samtidig støtte Aarhus Søfarts
Museum.
Grundlæggeren af Marstal Søfarts Museum, Erik Kromann skriver følgende, om Marstal
skonnerten HERCULES:
Skonnerten HERCULES blev bygget på det, der i dag benævnes Eriksens Plads, på Marstal Havn i år
1900 af skibsbygmester Nis Petersen Skals til min bedstefar Christian Kromann Bager. Han og to
svogre fik bygget hver et søsterskib i Marstal med en lasteevne på ca. 100 tons, de to andre var SVIP
(1899) og BIEN (1898). Skipperne blev, som skik og brug var, benævnt efter deres skib HerculesBager, Svip-Jensen og Bien-Petersen. BIEN er den eneste fortsat eksisterende, den er sidste år taget
på land i Korsør for totalrenovering. De tre skippere havde naturligvis ikke alle pengene selv men
måtte havde den nærmeste familie med som parthavere til de selv kunne overtage restparterne i
takt med, at de fik sejlet noget fortjeneste hjem.
HERCULES og søsterskibene var relativt små skibe beregnet på at sejle fragter i nærfarten med
forskelligt gods, blandt andet lå de for en del i cementfarten ud af østjyske cementhavne, og min
mormor og børnene var ofte med på sejladser. På det vedhæftede foto, der er taget i Stettin 1911,
ses min bedstefar og mormor i landgangstøjet, bedstemanden (= styrmand i mindre skibe) samt
skibsdrengen og skibshunden – altså hele besætningen – er linet op på dækket.
En af Hercules-Bagers døtre var gift med en skoleinspektør i Vejen, Jylland, og han har haft
skoleklasser med til Marstal, hvor de har fået sejlture med HERCULES i Det sydfynske Øhav og fået
serveret vafler, bagt af min mormor (Han)Sine
Hans Krulls maleri er af HERCULES under anduvning af Stettin netop i 1911, hvor besætningsfotoet
er taget efter ankomst.
* Anduvning er et maritimt udtryk, som betegner en fase af en sejlads hvor man nærmer sig kysten
fra åben sø.
Maleriet sælges på Lauritz.com og er vurderet til 24.000 – 30.000 kr. Ved køb af maleriet støtter
du Aarhus Søfarts Museum med hele beløbet.

