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Norges eldste skipsvrak 
ble funnet i Ulvøysund 
for noen år siden. Denne 
sommeren er en temaut-
stilling om funnet en av 
fem utstillinger i museet.
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anne.marta.svendsen@lp.no

Historien rundt skipsvrakfunnet i 
Ulvøysund blir belyst i museets si-
debygning. Her vil man finne foto 
fra havbunnen der vraket ble fun-
net, plansjer, en kvernstein fra fun-
net og reinsdyrhorn.

Vraket daterer seg fra rundt år 
1030, og allerede i kveld kan man 
få med seg historien om funnet, når 
konservator Pål Nymoen ved 
Norsk Maritimt Museum holder 

foredrag i Rådhussalen om skips-
vraket i Ulvøysund.

Sommerutstillingen i museet 
åpnes onsdag formiddag, og da kan 
man vandre fra skipsvraket i Ulvøy-
sund til Kina. I salen i Carl Knud-
sen-gården er det satt opp en utstil-
ling av den ukjente kinesiske kunst-
samlingen på Kaldvell. Den skriver 
seg fra Daae-tiden.

Kinesisk kunstsamling
Iver Munthe Daae dro som ung 

mann til Kina og Shanghai i 1867. 
Der ble han ansatt i det kinesiske 
tollvesen, og avanserte til tolldirek-
tør. I 1888 vendte han 
tilbake til Norge etter å 
ha samlet seg en even-
tyrlig samling av kine-
sisk kunst, foruten en 
betydelig formue. Han 
slo seg ned i Lillesand 
og kjøpte Kaldvell, der 
han startet Kaldvild 
Træsliperi. I 1907 over-
lot han driften til sin 
sønn, og sine to nevøer 
Wiborg, og flyttet selv 
til Oslo. Ca halvparten 
av den kinesiske kunst-
samlingen ble solgt til 
Kunstindustrimuseet i Oslo, noe 
kom med til Oslo, men på grunn av 
plassmangel i den nye leiligheten 
ble en stor del av samlingen væ-
rende igjen i huset på nedre Kald-
vell. 

En hoffdrakt, antakelig fra Quing 
Dynastiet (1850–1899), er utstilt 
sammen med fragmenter fra et 
skjermbrett dekorert med silkebro-
derte hegrer – også det fra Quing 
Dynastiet, silkebroderier fra en kei-
serlig drakt, for å nevne noe av det 
vi finner i museets sal.

Det er avdøde Per Mollatt som 
har ført Daaes historie i pennen, og 
Per Mollatt ønsket at det skulle la-
ges en utstilling av kunsten som ble 
igjen på Kaldvell.

– Det var Per Mollats ønske å få 

til en utstilling i museet av den ki-
nesiske kunstsamlingen, sier Anne 
Sophie Høegh-Omdal, museums-
bestyrer.

Samtidig vises det en utstilling 
fra tresliperiet. Enkelte gjenstander, 
mange foto og plansjer har fått 
plass i loftsrommet i museets 
hovedbygning.

Denne utstillingen er kommet i 
stand av materiale samlet av Per 
Mollatt og Svein Aslaksen, og den 
er designet av Rita Strandmyr fra 
Skiltverkstedet.

I forbindelse med de to nevnte 
utstillingene, sier museumsbestyre-

ren at kunstutstillingen 
er sponset av China 
House og Carl Knud-
sen-gårdens venner som 
også har sponset utstil-
lingen om tresliperiet, 
mens Lillesands Spare-
bank og Vestre Moland 
og Lillesand historielag 
har sponset skipsvrakut-
stillingen. 

Det er også montert 
en vikingutstilling i 
bakbygningen mot ga-
ta, det vil bli skiftende 
kunstutstillinger i Toll-

boden, og i museumsbutikken fin-
ner man lokalt kunsthåndverk.

Skjulte skatter i museet
 l Museet i Lillesand byr på fem tema under sommerutstillingen

HOFFDRAKTEN: En av mange gjenstander vi finner på den kinesiske kunstutstillingen.

KJENT: Rita Strandmyr rigger til utstillingen om Kaldvild Træsli-
peri. Ingvald Tellefsen var en kjent figur på Kaldvell.

Det var Per 
Mollatts 
ønske å få 
til en utstil-
ling i 
museet.
Museumsbestyreren
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