
EN VENNLIG LOKALPATRIOT 

Hans Olav Berntsen (24.08.1946 - 18.01.2015) 

 
Etter et lengre sykdomsforløp gikk Hans Olav Berntsen ut av tiden, søndag, den 18.januar 2015. Lillesand by- 

og sjøfartsmuseum har mistet en dyrebar venn og støtte. Museumsbutikken og museets venneforening har 

mistet en trofast hjelper og mangeårig nestformann. Vestre Moland og Lillesand Historielag har mistet et 

mangeårig styremedlem og nestformann. Lillesand har mistet en solid kilde til detaljkunnskap om byens 

utvikling i de siste femti årene og vel så det. Hans var lokalpatriot på sin hals, og når han snakket, var det på 

den rene lillesands-dialekten. Han bodde hele sitt liv i hjembyen, og hans temperament var lunt og vennlig.  

Dermed ikke sagt at han ikke hadde sterke meninger. Kommunens utbyggingsiver, fortettingen av sentrum og 

mangt et nybygg kunne få det glatte lag. Oppvokst som han selv var i trange kår, kunne han reagere sterkt på 

den store kommunale gjeldsbyrden.  

Til hell for museet hadde Hans en mangeårig arbeidsplass i Festival as i Søgne som selger utstillingsrekvisitter 

til butikker. Utgåtte varer og varer med usynlige skader fant veien gjennom Hans og til museet. Her har det 

vært bruk for både julenisser og blomster og mye annet!  

Hans elsket å gå i antikvitets- og gjenbruksbutikker. Han fartet rundt både i Norge og Danmark på jakt etter 

porselen og andre rariteter. En dag kom han til museet med en vognlykt som passet perfekt til museets gamle 

hestevogn. Den slags lykter er ikke så lett å få tak i lenger. En annen gang kom han med en nærmere 100 år 

gammel krølltang hvor han hadde fått skiftet ut de nyinnsatte ledningene med gamle spiralformede. Hans 

gjorde seg umake for å få ting ikke bare i stand, men i tidsriktig, original stand. 

Vi takker for en helhjertet og mangeårig innsats for både museet og Lillesands lokalhistorie på mange plan og 

lyser fred over Hans Olav Berntsens minne. 
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