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Baldrian og musa i Bokbyen
TVEDESTRAND: – Det fantastiske dukketeateret er tilbake igjen hos oss. Ingen bokbysommer uten gratis
forestilling med Baldrian og Musa 24. juni, forteller
Jan Kløvstad i Bokbyen ved Skagerrak. – Vi vil se og
høre Baldrian og Musa om igjen og om igjen, og hver
gang opplever vi noe nytt, – fra scenen og i responsen

fra nye og gamle gjester i Museumshaven som fryder
seg over Baldrian og Musa og Giert Werrings figurteaterspill. Med god støtte byr Bokbyen på barnas bokbysommer med kvalitetsprogram også hver onsdag i
hele juli, og øverst på ønskelista fra barna står Baldrian og Musa. Som åpning på arrangementet er det

også presentasjon av den splitter nye barneboka Valdemars mirakelmonsterdag av Kristine Mørch og Kari
Øvernes, opplyser Kløvstad.

innsats
GAMMELT OG NYTT: 25 brudekjoler fra perioden 1886 til 2015,
kan i sommer sees på Lillesand by- og sjøfartsmuseum.
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Stiller ut 25 brudekjoler fra tre århundre
Bonde og brud heter årets
sommerutstilling på Lillesand by- og sjøfartsmuseum. Brudekjoler lånt fra
fjern og nær, fra 1886 til
2015, kan beundres.

at det var gjort merkverdig lite arbeid på feltet. Sammen med idéhistoriker Kjetil Jakobsen og kunsthistoriker kunne
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REKLAMETEGNEREN: Finn Wigforss meldte seg til tysk krigstjeneste, der han bidro som soldat og propogandategner. «Solkorset vaskes bort» ble tegnet etter krigen for å tematisere nazismens nederlag i Norge.

17. juni åpnet utstillingen
som foreller om kystkvinner
på arbeid og i sin fineste stas.
Her er det kjoler tilbake fra
1886 og frem til februar 2015,
og en egen avdeling med brudekjoler fra 2. verdenskrig,
25 kjoler til sammen. Noen
en dronning verdig, noen inspirert av eventyret om Askepott, noen mer beskjedne.
I Tollboden åpnet en fotoutstilling med bilder av bondeliv på Justøya i begynnelsen
av 1900-tallet, tilrettelagt av
fotograf Trygve Emil Tønnesen. Noen av bildene har aldri vært offentliggjort tidligere. De er tatt av fotograf og
bonde Andreas T. Mæbø
(1884-1964).
Til begge utstillingene har
professor i historie og tidligere direktør ved Norsk Folkemuseum, Halvard Bjørkvik, skrevet egne historiske
tekster spesielt for museet.
I museets anneks er det fokus på kystkvinners liv. Lokalhistoriker John Gustav
Johansen har her utarbeidet
en oversikt over alle øyer i
Lillesand som har vært eller

er bebodd. Over 30 øyer har
vært hjemsted for familier
hvor det ikke var uvanlig med
store barneflokker.
Her fortelles at de flere
steder spadde opp jorden om
høsten, fra de små jordlappene, og oppbevarte jorden
inne, så den ikke skulle blåse
bort om vinteren.
Museets gamle reimdrevne
snekkerverksted har endelig
har fått strøm, og på åpningsdagen ble det mulig å se
hele verkstedet i full drift for
første gang.
Fisker og havbonde Kristin
Unander fra Fevik fortalte
om mat av tang og om livet
som moderne fisker, og delte
ut smaksprøver.
Leder av bygdekvinnelaget
i Høvåg, Ingjerd Modal, fortalte om livet til kystens
kvinner i tidligere tider og
Elinor Ducan fra Arendal
underholdt med sørlandsviser.
Museumsåpningen avsluttet med foredrag av historiker Bjørn Bandlien om
«Kvinner, kjærlighet og ekteskap – de lange linjene», helt
fra norrøne tider og frem til
våre dager. Han kunne fortelle at kvinner i Norden,
med noen unntak, selv har
fått bestemme hvem de skulle gifte seg med, i over tusen
år.

MUSEUM: Fra v. Sylvi Moldal, Gunhild Marie Grarup, Liv Tveide,
Anne Sophie Høegh-Omdal og en plakat av bruden, Alice Danielsen, f. Johnsen.

