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Onsdag dro Anstein Nør-
sett og Arne Thomassen 
til Århus for å hente 
hjem det gamle skapet. 
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Det var en smørblid museumsbes-
tyrer Anne Sophie Høegh-Omdahl 
som tok imot det gamle pengeska-
pet på tollboden i går. Hun ga ut-
trykk for at det var en merkedag 
for museet.

Da Nørsett og Thomassen etter 
en anstrengende tur kjørte i land 
på ferjekaia i Kristiansand stoppet 
de hos tollerne og fortalte hvilken 
last de hadde i bilen. Den ene tol-
leren kunne begeistret konstatere 
at dette skapet husket han fra den 
tiden han som ung toller hadde 
tjenestegjort i Lillesand.

Ble byttet bort
Etter at tollstedet i Lillesand ble 
nedlagt for nokså mange år siden 
ble skapet overflødig. Da var det en 
person som ga uttrykk for at han 
gjerne ville ha dette skapet. Det ble 
gjort en byttehandel og 
dermed forsvant det 
gamle klenodiet fra byen. 
Det havnet i Århus i 
Danmark.

Etter at mannen døde 
for noen måneder siden 
ble det aktuelt å kjøpe 
det tilbake til tollmuseet 
i Lillesand. Anstein Nør-
sett forhandlet om tilba-
kekjøp, men det viste seg 
at en arving ville ha ska-
pet. Dermed ble saken 
lagt bort.

En dag kom det en 
mail til museumsbestyreren fra en 
helt ukjent danske som hadde sett 
en salgsannonse for skapet i «Den 

Blå Avis». Dansken mente dette 
måtte være noe for museet i Lille-
sand.

Tungt og uhåndterlig
Prisen for det gamle pengeskapet 
var 2000 kroner, penger museet 
ikke hadde. Ordfører Thomassen 
sørget for at kommunen kjøpte til-
bake skapet, for som han sa, «dette 

måtte vi bare ha til-
bake til byen».

I går var det klart 
for å prøve å få penge-
skapet tilbake på 
plass. Klenodiet har 
en vekt som gjorde at 
det ikke var gjort i en 
håndvending å få det 
på plass. 

Skapet skal i sin tid 
ha stått i andre etasje, 
men nå ble det i første 
omgang satt inn i gan-
gen i første etasje.

Anne Sophie 
Høegh-Omdal kunne fortelle at det 
i vinter skal foretas en viss oppus-
sing av rommene og etter at det er 

gjort vil nok pengeskapet få sin 
endelige plassering.

Sjømannsforeningen
For å få skapet inn i tollboden 
måtte man ty både til en truck og 
muskelkraft fra en staut gjeng fra 
Sjømannsforeningen.

Etter en drøy times tid hadde 
man klart å få pengeskapet ut av 
bilen, inn gjennom en trang dør og 
til slutt ved hjelp av grønnsåpe 
sklidd det på plass på en medføl-
gende sokkel.

Så kunne ordfører Arne Thomas-
sen sammen med museumsbestyrer 
Høegh-Omdal og den alltid like 
entusiastiske Anstein Nørsett kon-
statere at det gamle pengeskapet 
med inskripsjonen «Lillesand Toll-
sted» var tilbake i sitt rette element.

Lillesand By- og Sjøfartsmuseum 
har for øvrig hatt godt med besøk 
denne sommeren til tross for at det 
ikke akkurat har vært museums-
vær.

–Det har vært et jevnt sig av be-
søkende hele sommeren, sier en 
fornøyd Anne Sophie Høegh-Omdal.

Tilbake til Lillesand
l En historisk begivenhet da det gamle pengeskapet kom på plass i Tollboden

PÅ PLASS: Både ordfører Thomassen, museumsbestyrer Høegh-Omdal og Anstein Nørsett puster lettet ut etter å ha fått det tunge pengeskapet i hus.

I DANMARK: Pengeskapet bukseres på plass i ordførerens bil før 
transporten til Norge.   FOTO: ANSTEIN NØRSETT.

MUSKELSTYRKE: En gjeng med solide mannfolk fra sjømannsfo-
reningen dukket opp for å hjelpe.

TUNGA RETT I MUNNEN: Arne Thomassen måtte skaffe truck for 
å få pengeskapet inn i tollboden.

Dette gamle 
klenodiet 
måtte bare 
tilbake til 
byen

Arne Thomassen 
Ordfører

18 Fredag 2. august 2013


