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Tante Synnøves vev

En dag kom Odd Eigeland på Lillesand by- og sjøfartsmuseum og
spurte om vi ville ha en vevstol.
Veven hadde tilhørt hans tante,
Synnøve Kjøstvedt. Hun hadde arvet
den fra sin mor, så antakelig stammet den fra Ramselia på Herefoss.
Nå var gamle tante død, og ingen i
familien hadde plass til den. Men
det var synd å kaste den, fint håndverk var det og helt i stand var den.
Vi holdt på å rydde det gamle
seilmakerverkstedet for å slå det
sammen med blokkmakerverkstedet
i museets bakgårdsbygning.
Der var det altså et fint rom
som passende kunne brukes
til et kvinneverksted. Det
har vi manglet på museet.
Jeg kontaktet Solveig Vassbotn som gjerne ville se på
den. Sven Øverbø og Solveig
satt opp vevstolen, Solveig satt
opp renning og dermed var begynnelsen lagt til et nytt utstillingslokale: Siden har vi fått mange flere
gjenstander, så nå er det nesten ferdig. Men det begynte med tante
Synnøves vev fra Herefoss
Museumsbestyrer
Anne Sophie Høegh-Omdal
Lillesands by og sjøfartsmuseum

Gaver til

MUSEET

Gaver til museet er en reportasjeserie hvor museumsbestyreren tar for
seg de mange gavene museet får

DØDSFALL

Min kjære pappa,
vår gode svigerfar, snille
"Far", oldefar, svoger
og onkel

Normann G.
Andersen
født 20. februar 1924
døde fredfullt i dag
i troen på sin Frelser.
Sjømannshaven,
4. mai 2014.
Takk for alt
du var for oss.

Birgit

GAVE: Solveig Vassbotn ved veven.

Conradi
Begravelsesbyrå

Betinget fengsel
etter promillekjøring
Da lillesanderen ble arrestert viste
blodprøven en promille på 1,67. I
retten var noe av stridens kjerne
om 24 åringen hadde kjørt bilen i
alkoholpåvirket tilstand eller om
alkoholen var inntatt etter at bilturen var avsluttet.
Påtalemyndigheten hadde tatt ut
tiltale for promillekjøring, men
også en subsidiær tiltale som gikk
ut på å ha inntatt alkohol selv om
han måtte forstå at det kunne bli
politietterforskning i kjølvannet av
kjøreturen. Dette fordi bilen han
førte havnet i grøfta i snøværet på
Hovden.
Bilføreren erkjente at han tidligere på kvelden hadde drukket to

øl på et utested på Hovden, men
forklarte at han var edru da han
kjørte og at den høye promillen
skyldes alkoholinntak etter at han
ankom hytten hvor det etter sigende skal ha vært full fest.
En drosjesjåfør ga imidlertid
motstridende opplysninger og retten fant ikke å kunne feste lit til
tiltaltes forklaring. Dette ble ifølge
dommen styrket av at mannen nektet å oppgi navnet på passasjeren i
bilen. Det var etter tips fra drosjesjåføren klokken halv fire om natten at 24-åringen ble pågrepet to
timer senere. Og ifølge retten stemte drosjesjåførens forklaring godt
overens med observasjoner fra po-

litiet, blant annet i forhold til fotspor.
Aktor hadde lagt ned påstand
om 30 dagers betinget fengsel med
en prøvetid på to år. Dette sluttet
retten seg til. Aktor hadde foreslått
en bot på 70.000 kroner, men retten valgte å redusere denne til
45.000 kroner, blant annet som
følge av tiltaltes forklaring om at
han uten førerkort hadde fått redusert sine inntekter.
Retten bestemte også at 24-åringen må klare seg uten førerkort i
to år. Før dette kan fås tilbake må
det avlegges full førerprøve.
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Inneh.: Tonje Margrete og
Trond Magne Teistedal
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Hele døgnet

John
Wenche

Monica og Øyvind
Linda og Kolbjørn
Audun og Sunniva
Kristian, Adrian, Sander,
Lea, Colin
(oldebarn)
Øvrige familie
Begraves fra
Vestre Moland kirke
onsdag 14. mai kl.10.30.
Like kjært som blomster er
en gave til Sjømannshaven.
Sørgehøytideligheten
avsluttes ved graven.

Hjertelig takk

for blomster, hilsener, omtanke, forbønn og deltakelse
ved vår kjære Per-Egil Mangor Pedersens bortgang.
En spesiell takk for gaven til Grimstad Frikirkes
barne- og ungdomsarbeid.
Tone, Christian, Henrik og øvrig familie
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