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Besøker Risør-familier

RISØR: TV 2-programmet «Oppgrader!» med Sigurd Sollien besøker Risør neste uke. Han skal besøke fire familier som skal konkurrere om å få oppgradert noe i hjemmet. Sigurd skal også utfordre folk på torvet i Risør i en «gatequiz» der folk satser noe de
har på seg. Klarer de quizen, vinner de kontanter. Men taper de
tar Sigurd med seg det de har satset! Sigurd er i Risør fra 26.–28.
juni. Programmet sendes på TV 2 høsten 2012 og våren 2013.
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Tilbake til start

Etter at Cirkus Arnardo hadde sin premiere i Arendal tidligere i vår, er
sirkusfølget på vei tilbake til Sørlandet. Her blir det blant annet gjensyn
med 12 år gamle Arne Otto Luigi Folco Arnardo som er oldebarn til
den gamle sirkuskongen Arne Arnardo. I sin debutsesong er Luigi Arnardo i godt selskap med sin mor og far Are og Paola Arnardo, som nå
også er «artistkolleger». Arnardo kommer til Lillesand søndag 24. juni,
til Grimstad torsdag 28. juni og til Eydehavn tirsdag 3. juli.

Kjolen til venstre tilhørte Jacqueline Kennedy og kom til Lillesand takket være Mathilde Heldal. Utstillingen ble åpnet av Patrick C. Geraghty fra den ameriksanske ambassaden som kon
standsmessig kjørende til Lillesand.

Kjoleshow på festutstilling
Det var folksomt da utstillingen åpnet.

Denne festkjolen har tilhørt
Jacqueline Kennedy og stilles
nå ut i Lillesand. Utstillingen
«Junaiten i Lillesand» ble åpnet med storfint besøk fra
den amerikanske ambassaden i Oslo som ankom fornemt i en Chrysler fra 1948.
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Tidligere denne uken var det
åpningsfest på Lillesand by- og
sjøfartsmuseum. Rundt 100
gjester fikk høre amerikansk
musikk og spise amerikanske
muffins og Barcelona-suppe etter Jacqueline Kennedys egen
oppskrift.
Oppskriften på suppen var

selvfølgelig hentet fra lillesandsjenta Mathilde Heldals
kokebok fra den tiden hun var
kokke i Kennedy-familien Her
var hun i over 20 år.
Hun er godt representert på
utstillingene i museet, siden
hun kom hjem med overveldende gaver fra Amerika i en
tid da mange i Lillesand var
svært fattige. Det tok en stund
før byen – som de fleste sørlandsbyer – kom på fote etter
at seilskutetiden var slutt.
Desto større var eventyret da
Mathilde måtte hentes med
buss og lastebil fra Amerikabåten som la til i Kristiansand,
fordi hun hadde så mange kofferter, «trunks», fylt med skatter med seg hjem. Høyt elsket
som hun var i Kennedy-familien, fikk hun flotte gaver, blant
annet mange festkjoler og ekte
Walt Disney-produkter som nå
vises frem for første gang på

Per Mollatt og Anstein Nørsett i munter passiar. I bakgrunnen står museumsbestyrer Anne Sophie Høegh-Omdal.
utstillingene i museet. Walt
Disney var en nær venn av
Kennedy-familien. I utstillingen vises for øvrig også Jacqueline Kennedys badedrakt fra
1950-tallet.
«Junaiten» er gammel lillesandsdialekt for USA. På åpningen var det utover hilsen
fra Den amerikanske ambassade, ved kulturattachè Patrick
Geraghty, og fra Lillesand
kommune, ved varaordfører
Hege Marie Holthe, et mindre
foredrag av journalisten Anne
Marta Svendsen om Lillesandsforeningen i Brooklyn/
New York. Denne foreningen
av emigranter fra Lillesand
hadde mange hundre medlemmer. Til sist var det to vaskeekte amerikanere, Donald Hall
og Coleen Nolan, begge bosatt
i Lillesand siden 1970-tallet
som fortalte om hvordan det
har vært å være emigrant den

Med bilde av John F. Kennedy og
Mathilde Heldal ønskes publikum
velkommen til utstilling.

Kulturattachè Patrick Geraght, Coleen Nolan og Donald Hall.
motsatte veien. Coleen kunne
blant annet fortelle at et typisk
spørsmål fra nordmenn er, etter at hun har bodd i Lillesand
i over 40 år, spørsmålet om
hvordan hun trives i Norge …
Fra nå av er museet åpent

alle dager unntatt mandager
fra 12–16 frem til 19. august.
Innsendt av museumsbestyrer
Anne Sophie Høegh-Omdal
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