
KULTUR

Amerikanske veteranbi-
ler, Harley Davidson, 
grilling, popcorn, cupca-
kes, Elvis, linedance og 
«drive in»-kino. Mer 
amerikansk er det knapt 
mulig å få det.

THOR BØRRESEN
thorb@lp.no

4. juli er USAs nasjonaldag. På Lil-
lesand senter ble dagen markert 
med en skikkelig amerikansk vri. 
De lokale museet hadde laget en 
miniutstilling med Kennedy-kjoler, 
bilder og andre gjenstander for å 
markere utgivelsen av boken «Ju-
naiten i Lillesand», som ble inspi-
rert av fjorårets utstilling 
med samme navn. 

Ettermiddagens arran-
gement startet for øvrig 
med utdeling av cupca-
kes til barna som kunne 
pynte dem selv, noe som 
var veldig populært. Og 
det ble ikke spart på fyl-
let. Flere fikk med seg 
både en og to runder 
med jordbærdessert 
inne på selve senteret også. 

Paraden med amerikanske vete-
ranbiler og Harley Davidsen mot-
orsykler ble større enn arrangørene 
hadde håpet på, og det er tydelig 
at ideen med å feire den amerikan-

ske nasjonaldagen traff Amcar-
entusiaster over hele Sørlandet. 
Først i paraden kjørte kveldens 
hedersgjest Kjell Elvis. Han stilte 
velvillig opp på bilder og kvitterte 
senere med en konsert fra scenen. 
Først ut var imidlertid linedancer-
ne fra Dusty Boots før ordfører 
Arne Thomassen ledsaget av kul-
tursjef Elisabeth Dahl og senterle-
der Anne Giljebrekke kunne åpne 
4. juli-feiringen. 

De to damene kunne fortelle at 
det var et møte de to imellom som 
førte til at den ene ideen tok den 
andre og vips så hadde man en 
skikkelig helaften på programmet. 
Det slo virkelig til. Mange av dem 
som kjørte i paraden holdt nemlig 
ut til siste strofe av nattkinoen 
Grease, som ble vist på veggen til 

den nye Coop-butik-
ken. 

– Det er gøy at 4. 
juli kan markeres på 
senteret, og det er og-
så på sin plass. Da 
Gundersen og Birke-
dal etablerte senteret 
var det nemlig etter 
idé fra Amerika. De 
hadde vært over og 
sett på næringslivet 

der og kom tilbake og bygde E18 
møbelsenter ved veien. Det har 
vært et viktig senter for byen, og 
Lillesand hadde sett veldig anner-
ledes ut om vi ikke hadde hatt det, 
sa ordfører Thomassen, som avslut-

tet sin åpningstale med å rekla-
mere for boken «Junaiten i Lille-
sand». 

– Det er en fantastisk flott bok 
som jeg oppfordrer alle til å kjøpe, 
sa ordføreren før Anne Sophie 
Høegh-Omdal og Kristen Heldal, 
som satt i redaksjonskomiteen, for-
talte litt om praktverket som natur-
lig vis hadde premiere på den ame-
rikanske nasjonaldagen. 

Kristen Heldal fortalte at han ble 
med på prosjektet fordi Mathilde 
Heldal, som er en av bokens hoved-
personer og som gjorde tjeneste for 
Kennedy-familien og også var gjes-

tekokk i Det hvite hus, var hans 
tante. 

– Det har vært mye arbeid, men 
når jeg nå ser resultatet så mener 
jeg det var verdt det, sa Heldal, som 
fikk støtte av Høegh-Omdal. 

– Boken forteller om mye mer 
enn Mathilde Heldal. Hun har en 
spennende historie, men vi har også 
mange andre fortellinger, både 
glade og triste som i sum gir et 
bilde av livet som møtte utvandrede 
lillesandere i USA og også hvordan 
det var for de som satt igjen i Lil-
lesand og ventet og lurte på hvor-
dan det gikk med sine, sa Høegh-

Omdal, som mener boken vil være 
aktuell også utenfor Lillesand. 

– Det var ikke bare fra Lillesand 
at folk søkte seg over til Amerika 
når det ble trange tider her til lands. 
I boken forteller vi mange historier. 
Gjennom 140 år har det vært man-
ge og nære forbindelser mellom 
distriktet vårt og USA, slik det også 
har vært andre steder, sier Anne 
Sophie Høegh-Omdal, som kan for-
telle at mottakelsen har vært veldig 
god. Ikke bare ordføreren er begeis-
tret for boken, og mer enn 50 bøker 
ble solgt under lanseringen. 

Jazz og blues glir også rett inn i 

Helamerikansk 4. juli-fest på kjøpesenteret

KJELL ELVIS: Mer amerikansk kan det neppe bli. Kjell Elvis i spissen for Amcar-paraden 4. juli. 

GODE IDEER: Et møte mellom kultursjef Elisabeth Dahl og sen-
terleder Anne Giljebrekke fikk snøballen til å rulle. Her sammen 
med ordføreren. 

Det  
har vært 
veldig moro

Gunnar Malmgård
Sentereier

SPENSTIG: Det var mange flotte kjøretøyer å se i 
paraden.

MC: Harley Davidson-klubben feiret dagen i Lillesand.DRIVE IN: Mange koste seg med «Grease» fredag 
kveld. 
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