
Det nytter dessverre ikke å 
stille opp på torvene i Kris-
tiansand, Vennesla, Man-
dal og Lillesand i romjula, 
fredag 27. desember, for å 
komme på fvn.no eller i pa-
piravisen. Da har vi rett og 
slett tatt julefri.
     Men første fredag over 
nyttår – fredag 3. januar – 
er vi tilbake igjen. På alle de 
fire sentrale stedene. 
    God jul!

Julefri fra 
torvene

Ikke bare bare å få 
to digre glassvegger 
på plass, den ene 
over fire meter lang. 
Det måtte lirkes og 
lures i over en time 
før «titteskapveg-
gen» var på plass.
LiLLesand

Vi vet ikke om du husker innsla-
get fra «Smil til det skjulte kame-
ra», der en flyttekasse kom inn, 
men ikke ut igjen? Litt slik føltes 
det da en håndfull sterke og tål-
modige karer fikk glassrutene på 
plass foran det gamle snekker-
verkstedet på Lillesand By- og 
Sjøfartsmuseum. 

Verkstedet, som nylig er bygget 
opp i den store uthusbygningen, 
trengte en glassvegg beregnet på 
publikum. Særlig med tanke på 
å holde unge barnehender unna 
maskiner som kan bli riktig farli-
ge om de kommer i gang. 

Men hvordan i all verden få 
glassene på plass? Verkstedet 
befinner seg i andre etasje. Las-
telemmen viste seg å være for li-
ten. Og trappa er altfor smal og 
svingete. Men dugnadsgjengen 
visste råd. Lenger inne i lokale-
ne fant de en liten glipe på noen 
få centimeter og med den rette 
lengden. Og her ble glassene lir-
ket opp, langsomt og forsiktig. 
Ved hjelp av praktisk kløkt, bære-
kraft og en kjettingtalje løste pro-
blemene seg. Men det var bare én 
millimeter om å gjøre!

Snekkerverkstedet som nå er 
på plass, tilhørte Jørgen Ribe og 
lå på Øvreberg. Han kjøpte det 
i 1948 og drev det til 1972. Det 
hadde vært verksted der like si-
den starten på hundreåret, med 
produksjon av møbler. Ribe var 
først og fremst instrumentmaker, 
og en fiolin han laget ble prøve-
spilt av ingen ringere enn Kring-
kastingsorkesterets dirigent Øy-
vind Berg da Lillesand kino ble 
åpnet på 50-tallet. I tillegg laget 
Ribe blant annet flaggstenger og 
flaggstangkuler – pluss leketøy.

Verkstedet ble stående intakt, 
og for noen år siden forært mu-
seet av sønnen Knut. Nå har neve-
nyttige ildsjeler bygd en tro kopi 
av verkstedet og fått plassert mas-
kinene rundt i lokalet. Her finner 
vi både båndsag, dreiebenk og 
sirkelsag fra mellomkrigstiden. 
Og en søyleboremaskin der Ribe 
har montert inn en sykkelgaffel 
og deler av en jekk!

– Nå håper vi å få lagt inn strøm 
her. Da kan vi kanskje på enkel-
te dager demonstrere utstyret. Vi 
har inne en søknad om dette hos 
kulturminnevernet, sier muse-
umsstyrer Anne Sophie Høegh-
Omdal.

TeksT: Jostein Blokhus
jostein.blokhus@fvn.no - 90870705

Lirket på plass «tittevegg»

Verksted. et gammelt snekkerverksted er kommet på museum

Sven Øverbø, Odd Eigeland og Tore Garvin, pluss 
Knut Ribe som ikke er med på bildet, har fått på 
plass snekkerverkstedet til Jørgen Ribe.

Ohoi! Det er så vidt det går, med en millimeters kla-
ring lirkes glasset opp gjennom etasjene i uthusbyg-
ningen.

– Hm, det er så vidt. Må dere ta av håndtakene der nede? Det lirkes varlig for å få opp glasset.    
alle FoTo: JosTein Blokhus

– Vær forsiktig! Med én millimeters klaring er glass-
platen på vei opp. F.v. Fredrik Schulz, Odd Eigeland, 
Sven Øverbø, Tore Garvin og Ivar Sandsnes.

Jørgen Ribe var en allsidig mann. Han laget både in-
strumenter – her en fiolin – og leketøy, som for ek-
sempel lokomotivet her.

Her er status for an-
nonserte ledige plasser 
rundt familiers julebord 
i kveld.

– Fire personer har meldt 
sin interesse. To av dem var 
hos hver sin familie i fjor, og 
kommer tilbake i år. To an-
dre enslige kommer til hver 
sin nye familie i år, melder 
Erik Lølandsmo i Vest-Ag-
der Røde Kors.

Familien i Søgne som la 
ut ledige plasser rundt sitt 
middagsbord på finn.no, 
og som Fædrelandsvennen 
besøkte i forrige uke, hadde 
lille julaften ikke fått hen-
vendelser.

– Vi har handlet inn så 
mye mat at vi er nødt til å 
finne på noe. Samboeren 
min, Beate Steen Edvartsen 
tar en tur bort til omsorgs-
senteret og inviterer noen, 
sier Lasse Aakermann.

lars hollerud

Fire 
kommer 
til jule-
middag 
i Søgne
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Et sted å leve, et sted å bo

Fra 2.300.000,- Fortsatt mange flotte leiligheter igjen.
• Boligsalg forsikring.

Kontakt Janne Fjellvang på tlf 481 17 278 - janne.fjellvang@em1.no

Lyse leiligheter med smarte planløsninger
• Livsløpsstandard
• Store balkonger
• Mye lys
• Gjennomgående leiligheter

www.q42.nowww.em1.no
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