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Bob Hund til Oslo Live
Festivalfavorittene Bob Hund erstatter
Peter Doherty og inntar Oslo Live og
Kontraskjæret onsdag 22. juni. «Noe av
det mest frustrerende som finnes for en
festival er kanselleringer. Derfor var vi
kanskje litt vel dristige da vi booket Pe-

ter Doherty, for med hans historikk må
man ta høyde for at alt kan skje. Og ikke
overraskende så skjedde akkurat det.
Igjen. Denne gang må urokråka inn å
sone seks måneders fengsel etter å nok
en gang blitt tatt med knark». (©NTB)

37 00 37 00 eller tusentips@agderposten.no

Brennhet papirkunst
Erlend Larsen er en mester i å brenne hjemme.
ANNA KRAKSTAD
anna@agderposten.no 37 00 37 56

– Jeg tør ikke brenne her i Tollboden. Jeg nøyer meg med å
tegne her, sier kunstneren Erlend Larsen.
21. juni åpner en spesialutstilling om brann i Lillesand By- og
sjøfartsmuseum. Utstillingen
tar utgangspunkt i museets

«Det brenner
himla fort»
samling av brannutstyr, noe
som har inspirert kunstneren
Erlend Larsen til å lage brannkniplinger. Arbeidene hans blir
en del av utstillingen, sammen
med brannhistorie og modellbrannbiler fra en privat samling.

Inspirert av arbeidsbok
Det er museet som eier Tollboden der Erlend Larsen har sitt
atelier. Og det var museet planer
om brannutstilling som inspirerte ham til å lage brannkniplinger.
– Til å begynne med var det
en løs idé, men så begynte jeg å
brenne papir, og da så jeg muligheten, sier Erlend Larsen.
En arbeidsbok om kniplinger
som fantes på museet, ga ham
ideen til mønstrene som han
tegner på papir. Papiret brettes
flere ganger før han tenner fyr
på de delene av tegningen som
ville vært «hull» i ekte kniplinger.
– Det brenner himla fort, så
det gjelder å slukke raskt, sier
han.
Den gamle Tollboden er et
trehus i Lillesand sentrum og

BRENNBART MATERIALE: Kunstner Erlend Larsen lager fantastiske kniplingsgardiner av papir som han først tegner mønsteret på for så å brenne
ut huller. 											
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egner seg dårlig for åpen ild,
derfor gjør Larsen selve brannprosessen hjemme i trygge omgivelser.

jobber med brent papir. Men jeg
synes at utstillingen gir arbeidene mine en ny mening.

Skjørt arbeid

Når utstillingen åpnes blir det
brannbilkortesje gjennom Lillesand og demonstrasjon av museets gamle brannsprøyta fra
1907, som muligens er den eneste av sitt slag.
– Else «Sprossa» Rønnevig ar
opplevd brann på nært hold og
forteller om den opplevelsen.
Hun har forresten også donert
bort sin Snøringsmoen-kjole til
museet, forteller museumsbestyrer Anne Sophie Høegh-Omdal som håper å skaffe mange
og forskjellige brannbiler til åpningen.

Gardiner av brannkniplinger
henger foran to av vinduene i
Tollboden. Nederst er papiret
helt gjennombrent og brunt. Jo
lenger opp en kommer, dess
mindre «skade» har ilden gjort.
Likevel er kniplingemønsteret
helt tydelig.
Bare det å tegne mønsteret er
en kjempejobb, dessuten skal en
være lett på hånden for å brenne
kontrollerte hull i papiret. Det
tar sin tid, som alt annet håndarbeid.
– Jeg er ikke den første som

Stor åpning

MUSEUMSUTSTILLING: Anne Sophie Høegh-Omdal gleder seg til å
vise frem Erlend Larsens gardiner på museet.

En vandretur i lokalhistorie
En av Sørlandets største
kulturhistoriske vandringer
finner sted i regi av Søndeled og Risør historielag 2.
pinsedag.

32. VANDRING: 2. pinsedag arrangeres den 32. pinsevandringen i
regi av Søndeled og Risør Historielag. Bildet er fra en tidligere vandring.

– Historielagets pinsevandring
er populære og vi ser ut til å ha
funnet en modell som tiltrekker seg deltakere i alle aldre.
En del er gjengangere, men vi
ser så absolutt nye deltakere
hvert år, både fastboende og
hytteeiere og turister som øn-

sker å bli bedre kjent i lokalmiljøet, sier «turgeneral»
Thorvald A. Garthe.
– På det meste har 450 deltakere, men da var en utfordring med tanke på å nå ut til
alle med informasjon. Ved en
anledning var vi nede i ca. 100
deltakere, men da var det til
gjengjeld et forrykende regnvær forteller Garthe. Det ideelle er når det samles rundt
300–330 deltakere for da går
vandringen mellom de ulike
stoppestedene greit og vi når

også greit ut til alle med vår informasjon.
Årets vandring finner sted
mandag 13. juni 2011 (2. pinsedag) og er lagt opp som en
rundløype med start på Sjåvåg,
hvor det også er godt med parkering. Det er skiltet vei fra
Søndeled og helt frem.
Årets vandring er en rundløype på ca. 7,2 km. Historielaget spanderer hjemmelaget søsterkake på hovedrasten, hvor
det også blir et stort lotteri.

