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BOK: Museumsbestyer Anne Sophie Høegh-Omdal (tv), Merete Heldal, Kristen Heldal og redaktør Kari Michelsen er blant flere som har bidradd til bokprosjektet Junaiten i Lillesand.

En usedvanlig prektig bok
l Historien om Junaiten i Lillesand i bokform – mangler sponsormidler før utgivelse
Bokprosjektet Junaiten i
Lillesand fullføres i disse
dager. Redaktøren er
overveldende begeistret
over gode artikler og interessante illustrasjoner.
Men, fortsatt mangler
det en del penger for å
få boka ut.

mottatt av immigrasjonsmyndighetene.

Far og fem
søsken

ANNE MARTA SVENDSEN
anne.marta.svendsen@lp.no

Tidenes mest besøkte utstilling i
Lillesand by- og sjøfartsmuseum er
utstillingen i forfjor, som fikk navnet «Junaiten i Lillesand».

Kunne ikke slippe temaet
– Vi kunne ikke slippe temaet, sier
museumsbestyrer Anne Sophie
Høegh-Omdal som mente det burde skrives en bok om emigrasjonen
fra Lillesand. Og dermed luftet hun
ideen for blant andre, Kristen Heldal og Merete Heldal som begge
hadde slekt som emigrerte, og likeledes var sentrale i forbindelse med
den store utstillingen. Dette er det
blitt artikler av.

16 forfattere
Totalt er det skrevet 18 artikler om
tema knyttet til emigrantene fra
Lillesand og de samfunnsmessige
forholdene som førte til emigrasjonen. Totalt har 16 forfattere gitt
sine bidrag til boka.
Fra utstillingen i 2012 husker vi
blant annet Jacqueline Kennedys
kjoler. Det var familien Heldal som
hadde disse i sine gjemmer. Kristen

SMYKKESKRIN: Eventyrskrinet som inspirerte Merete Heldal.

Heldals tante var kokk hos Josef
Kennedy, presidentens far, og da
John F. vokste til og ble president,
ble Mathilde Heldal invitert til Det
hvite hus, slik at der figurer hun i
gjesteboka. En rett her er for øvrig
kalt opp etter henne, Crabs à la
Mathilda.

Mørke historier
Kristen Heldal har skrevet artikkelen om tanten, men også om en
mørkere side av emigranthistorien,
om Ørkenen Sur i Brooklyn der
fire lillesandere gikk til grunne under den store depresjonen. Heldal
har også signert artikkelen om Ellis
Island, den lille øya ved innløpet til
New York der emigrantene ble

Merete Heldal har
skrevet om sin farmors familie, Nilsen
i Brekkestø. De var
syv søsken, fem av
dem emigrerte til
Amerika. Også faren
emigrerte. Det er i
en brevbunke som
er tatt vare på, at
Merete Heldal har
funnet informasjon
om familien. Men
kanskje aller mest er
det
grandtanten
Marthas smykkeskrin fra tiden som
hushjelp i Brooklyn,
som har inspirert
Merete Heldal til å
ta pennen fatt.

Smykkeskrinet
– Martha fikk galopperende tæring, og dro tilbake til Brekkestø
hvor hun døde i 1913, bare 24 år
gammel. Men en vidunderlig ting
hadde hun med seg hjem fra Junaiten, det var gaven fra fruen i huset
der hun tjente: Dette eventyrskrinet!

Inspirasjon
Smykkeskrin, barbiedukker, klær,
dollarglis og hjemvendte amerikanere. Mange og mangt har inspirert
til fantasier om Amerika, og gitt
inspirasjon til nærmere undersøkelser om forholdene som førte til
emigrasjon og emigrantenes liv.

Det norske samfunnet
Blant artiklene finner vi Halvard
Bjørkviks beretning om det norske
samfunnet og utvandringen til
Amerika, og Knut Djupedals tanker
om tidligere tiders religiøse utvandring. Men også lillesandskvinnen
som ble motedesigner i New York,
en artikkel signert Emma Vennesland og Johan S. Knudsens artikkel
om faren som reiste til Amerika for
å tjene penger til hus, kan nevnes
for å vise hvordan innholdet i Junaiten i Lillesand favner et bredt
spekter.

både fantastiske historier, morsomme og sørgelige historier. Når
foto og andre illustrasjoner kommer til og det er Me & Du som har
ansvaret for designen, er det så jeg
knapt kan vente!
Boka blir rikt illustrert slik at
sidetallet kommer opp i ca. 250.
Den er planlagt utgitt i løpet av
våren, men foreløpig er det ikke
avgjort hvilket trykkeri som for jobben.

Museet er utgiver

– Vi er i forhandlinger med norske
trykkerier, men vi må kanskje ut av
Høyst interessant
landet, sier museumsbesog spennende
tyrer
Anne
Sophie
Redaktør for prosjekHøegh-Omdal. Det er Liltet, Kari Michelsen
lesand by- og sjøfartsmuforteller at boka inneseum som gir ut verket.
holder mange flere
Finansieringen er ikke
artikler enn det prohelt klar ennå. Det mansjektgruppa opprinnegler midler til trykkinlig tenkte seg. Og
gen. Her håper utgiver
mange flere sider –
og forfattere på flere
154 i bare tekst. Siste
sponsormidler i tillegg til
frist for levering av
de 75.000 kronene man
tekst var satt til 23. jaallerede har fått.
nuar, og det holdt.
Merete Heldal
Det er Merete Heldal
– Det var mye spenbidragsyter og Kristen Heldal som
ning knyttet til om
har gått fra dør til dør og
den viktige personen Djupedal, tigget – hos næringsdrivende i Lildirektøren for Utvandrermuseet, lesand.
ville sende noe i det hele tatt, og
når! tross gjentatte påminnelser fra Forhåndsbestillinger
oss. Men den kom, nesten i tide, og De to har også sørget for forhåndser blitt høyst interessant og spen- bestillinger. Kristen Heldal alene
nende, til og med med nye fors- har skaffet 65 bestillinger, kommukningsresultater, sier redaktør Mic- nen har bestilt 25 eksemplarer, og
helsen. Og hun fortsetter:
Merete Heldal har også gjort en
innsats her, så man er oppe i ca. 100
Fantastiske historier
bestillinger, hvilket hjelper på øko– Totalt blir dette etter min mening nomien. Prisen for boka blir på ca.
en helt usedvanlig prektig bok med 400. kroner.

En vidunderlig ting
hadde hun
med seg
hjem fra
Junaiten

