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Trodde du at Lillesand 
alltid har vært en idyll, 
må du tro om igjen. 
Eventuelt skaffe deg et 
eksemplar av Hilde Es-
kild, Terje Ellefsen og 
Anne-Marie Voje Steens 
nye bok.

HEIDI LØLAND-ANDERSEN
heidi@lp.no

De tre forteller historien om Lil-
lesands første innbygger, Jakob Jus-
tssøn Ulv, som 22. juli 1940 ble 
skutt av hollendere på brygga si 
mens han handlet våpen med sjø-
røvere. Boka heter «Sjørøverne 
kommer», og er en kombinert his-
torie- og aktivitetsbok for barn. 
Hilde Eskild har skrevet historien, 
basert på research av Terje Ellefsen, 
mens Anne-Marie Voje Steen står 
for illustrasjonene. Eller rettere 
sagt, hun har begynt på dem.

– Vi ville lage ei historiebok som 
ser minst mulig ut som ei skolebok, 
og som skulle være et samarbeid 
mellom oss og den som leser. Vi 
håper at barna vil fortsette der vi 
slapp, at de får lyst til å tegne og 
fargelegge og løse oppgavene un-
derveis i historien, forteller Anne-
Marie Voje Steen.

Boka er hennes første utgivelse, 
Hildes tiende, og Terjes første IS-
BN-nummer. 

– Det er jeg som er ferskingen i 
gamet, her. Dette er utrolig spen-
nende, kjempegøy, og jeg har ikke 
helt landet ennå, forteller Anne-
Marie. 

– Dette betyr mye
Etter å ha ventet litt i det uvisse, og 
håpet på å få boka ferdig i tide til 
helgas julemarkeder, kunne hun 
fredag ettermiddag endelig hente 
tusen rykende ferske eksemplarer 
hos forlaget i Tvedestrand. Der 
rakk hun en aldri så liten smug-
kikk, før hun kjørte rett til Lille-
sand By- og Sjøfartsmuseum, hvor 
museumsbestyrer Anne Sophie 
Høegh-Omdal i en fei hadde stelt i 
stand en liten lanseringsfest for de 
tre spente forfatterne. Museet har 
også vært med på å støtte utgivel-
sen finansielt, takket være over-
skuddet fra boka «Junaiten i Lille-
sand».

– Jeg er så glad for at vi kunne 
gjøre det, og for å få være en del av 

dette. For denne boka betyr virkelig 
mye for museet. Historien om Ja-
kob Justssøn Ulv er vår lokale his-
torie, men den er ikke kjent for så 
mange. Det at vi nå får en bok om 
Lillesands første innbygger er vel-
dig, veldig spennende og bra. Og 
ikke minst at det er en barnebok, 
og en aktivitetsbok, sier Høegh-
Omdal.

– Og akkurat det er hovedmålet 
med boka, at folk i Lillesand skal få 
litt mer kjennskap til vår egen bys 
historie. Ikke minst alle tilflytterne, 
som ikke har flere generasjoner av 
lillesandere bak seg, sier Hilde Es-
kild. Som forteller at historien om 
Jakob Justssøn Ulv ikke ble valgt ut 
ved en tilfeldighet.

Eksotisk og brutalt
– Jeg har alltid syntes at historie 
blir gøyere jo lenger tilbake en 
kommer. Og 1600-tallet var virkelig 
en eksotisk og spennende tid, sett 
med dagens øyne. Dessuten er det 
en periode de fleste av oss vet vel-
dig lite om. Mange har hørt litt om 
seilskutetida, men færre vet at det 
faktisk utspilte seg krigsscener på 
brygga i Lillesand i den tiden. Det 
var ganske brutale greier, sier Es-
kild.

– Samtidig var det naturlig å be-
gynne fra begynnelsen, sier med-
forfatter og leder av Vestre Moland 
og Lillesand Historielag, Terje El-
lefsen.

– Det har nok bodd mennesker 
i Lillesand siden steinalderen, men 

det er jo ikke så lett å fortelle om 
noe man ikke har kilder fra. Her 
har vi derimot hatt virkelig gode 
kilder, spesielt Jakob Ulv Justssøns 
egen almanakk. Et helt fantastisk 
kildeverk, og en salig blanding av 
hverdagslige betraktninger og helt 
grusomme greier, forteller Ellefsen.

Halshogging på Fjære
12. september 1629 skrev Justssøn 
Ulv for eksempel: «I dag var jeg 
ved Fjære. Der så jeg på at en som 
het Anders Jacobssen ble halshug-
get av mester Elling». 5. oktober 
1631 var tydeligvis mindre begiven-
hetsrik. Da har Justssøn Ulv notert 
at «I dag var Jens Selle her hos 
meg, og han hadde fått langt hår». 

– Det var da vi fant fram til den-
ne almanakken at det virkelig løs-
net. Bare stavemåten er fantastisk, 
og alle detaljene, fra det virkelig 
verste til det helt alminnelige. Det 
har vært så gøy å jobbe med dette, 
og vi gir oss ikke nå, forteller Eskild, 
Ellefsen og Voje Steen.

Hvilket tema de tar for seg neste 
gang, og når det blir bok av plane-
ne, vet de foreløpig ikke, men både 
kapertiden og Kristian Lofthus blir 
nevnt.

– Barn er glade i å bli fortalt his-
torier, og jeg har veldig tro på at 
hvis vi fremstiller den lokale histo-
rien som en historie, vil de bli fen-
get av det. Det er jo fryktelig spen-
nende – og akkurat denne historien 
var verre enn noe vi tre kunne ha 
klart å finne på, mener Hilde Es-
kild.

Boka «Sjørøverne kommer» leg-
ges ut for salg hos Vel Gjort og i 
Museumsbutikken.

En brutal historie for barn
l Hilde Eskild, Terje Ellefsen og Anne-Marie Voje Steen gir ut historiebok for barn

SPENNENDE DAG: Fredag ettermiddag fikk de endelig se resultatet av to års arbeid. Da kom boka fra trykkeriet i Tvedestrand, akkurat i tide til å bli med på helgas 
julemarkeder i Høvåg og på Kjerlingland. Det måtte feires, her fra lanseringsfesten på Lillesand By- og Sjøfartsmuseum.

STOLTE: Anne-Marie Voje Steen, Hilde Eskild og Terje Ellefsen har samarbeidet om «Sjørøverne 
kommer», en kombinert aktivitets- og historiebok for barn, basert på vår lokale, eldgamle historie.
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