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Hverdagen anno 1814
l Ny utstilling på museet i forbindelse med grunnlovsjubileet
En gammel skolebok
skrevet av Hans Jacob
Grøgaard, leker, skolemateriell og en krittpipe er
noe av det som utgjør
jubileumsutstillingen.
CARL CHRISTIAN ENGSTAD
carl.christian@lp.no

Utstillingen er laget av kunstneren
Anne-Marie Voje Steen, som har
samarbeidet med blant annet Lillesand historielag, by- og sjøfartsmuseet og Else Rønnevig.
Ikke alle gjenstandene er fra tidsperioden, men tegner ifølge Voje
Steen et bilde av hverdagslivet i Lillesand rundt 1814 og tingene folk
brukte på den tiden.
– Det er et visuelt bilde av hvordan Lillesand var i årene rundt 1814,
med ting som fantes og ble brukt av
folk som levde på den tiden. Jeg er
fornøyd med utstillingen, da den er
illustrerende og interessant.
Skolemateriell, en krittpipe, et
riksvåpen, briller og kjevler er blant
gjenstandene. Bilder av bygninger
som eksisterte i Lillesand i 1814 er
plassert øverst i skapet. I tillegg har FORNØYDE: Kunstner Anne-Marie
Else Rønnevig bakt brød inspirert av den passer for folk i alle aldre.
datidens bakemetoder. Brødene er
uthulet, slik at de ikke mugner i løpet av utstillingsperioden.
Utstillingen skal vises frem på
Utstillingen hedrer også Hans biblioteket til en gang i juni, da den
Jacob Grøgaard, som var blant an- erstattes midlertidig av en ny Ganet sogneprest i Vestre
briel Scott-utstilling.
Moland, lærer og medI anledning grunnlem av Riksforsamlinlovsjubileet og utstillingen på Eidsvoll 17. mai
gen har Voje Steen eta1814.
blert en ny FacebookSkoleboken
han
side kalt Lillesand 1814.
skrev i 1816, Læsebog
Der kan en lese mer om
for Børn, er en del av
personer som Hans Jautstillingen.
cob Grøgaard.
– Læsebog for Børn
– Jeg håper folk vil
finnes kun i tre eksemlegge ut relevante bilplarer, så jeg er veldig
Anne-Marie der og komme med tips
glad for at by- og sjøVoje Steen til ting som angår Lilfartsmuseet var villige
lesand i forbindelse
til å låne ut sin kopi. Det hadde med grunnlovsjubileet.
vært en drøm å kunne stille ut ABC
Biblioteksjef Lizbet Henriksen
også, hans bok fra 1815, men den er har sørget for at utstillingen er noe
nesten umulig å få tak i. Jeg tror av det første man ser, når man enRiksantikvaren i Oslo sitter på de trer biblioteket. Ved siden av har
eneste to eksemplarene.
hun plassert flere aktuelle bøker.

Voje Steen (t.v.) og biblioteksjef Lizbet Henriksen er fornøyde med utstillingen. Sistnevnte mener

Den er
illustrerende og
interessant

AKTUELLE BØKER: For dem
som vil lære mer om 1814 og
grunnloven.

INTERESSANTE GJENSTANDER: Hans Jacob Grøgaards Læsebog
for Børn er en del av utstillingen. Den er lånt ut av by- og sjøfartsmuseet.

Vårkonsert i
eTeateret
l Lillesand hornmusikk
Lillesand Hornmusikk,
Hermanos og Høvåg
brass inviterer til vårkonsert i eTeateret tirsdag.
CARL CHRISTIAN ENGSTAD
carl.christian@lp.no

NY KONSERT: Lillesand Hornmusikk inviterer til spennende korpsmusikk i eTeateret tirsdag.
Her fra fjorårets sommerkonsert i Lillesand sentrum.

– Dette er vårens høydepunkt for
oss. Jeg tror det kommer til å bli
veldig bra og håper mange kommer for å se oss spille, sier Hornmusikk-formann Siw B. Lund.
Hun lover et interessant og

spennende program, med mye
variert korpsmusikk.
– Det er første gangen vi har
Høvåg brass med oss på vårkonserten, og de stiller med korps og
blåsekvintett. De skal spille alene,
mens Hermanos og Lillesand
Hornmusikk har ett fellesnummer, sier Lund, som håper på
mange nye publikummere.
– Det er stort sett de samme
personene som tar turen til våre
konserter. Det hadde vært fint
med noen yngre publikummere,
som kanskje inspireres. Vi trenger
yngre musikanter.

