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Galleri 1.
l Manfred Evertz maleriutstilling. Utstillingen kan sees i
perioden frem til medio juni.
Galleriet har åpent onsdag til
lørdag.

Lillesand
folkebibliotek
l Bli me’ på SommerLes.
Hent lesepass på biblioteket.

Birkeland Storband
l I kveld har vi konsert på
Tobias jorde. Flere solister.
Ta med stol og nabo’n. Værforbehold.

Torgdag på
Birkeland
l Lørdag formiddag har
NMS sin årlige Torgdag på
Tobias Jorde på Birkeland.
Basar, matservering og appell
Mye moro for barna.
NMS Gjenbruk fra Østregate
deltar med en egen stand på
Torgdagen og har med seg
ting og tang til greie priser.

KJEMPEN FRA KOKKENES: Ole Andreas Hansen var en stor mann i fysisk forstand. Her viser museumsbestyrer Anne Sophie HøeghOmdal fram kjempen i naturlig størrelse.

Kjempen fra Lillesand
l Ole Andreas Hansen fra Kokkenes ble kalt for Nordens kjempe
I anledning Lillesand Byog Sjøfartsmuseums utstilling «Store menn»,
vil vi ta for oss en av
dem.
KURT STANGEBY
redaksjonen@lp.no

Museumsbestyrer Anne Sophie
Høegh-Omdal kan stolt vise fram
en plakatmodell av Hansen i full
størrelse. Den vil bli plassert utenfor utstillingslokalet i sommer.
Hvis Ole Andreas Hansen hadde
fått sett denne ville han kanskje likt
det han så. Han brukte nemlig sin
størrelse til å tjene til
livets opphold. Han ble
nemlig vist fram som
«Kjempen fra Norden»
både i USA og her i
Skandinavia.

Født i Tveit

blitt avbildet i uniform og skal ha
blitt omtalt som major, uten at
man skal legge så mye vekt på det.
Etter at Hansen kom hjem igjen lot
han seg vise fram på Cirkus
sammen med småvokste og andre
kjemper.
Et vittighetsblad skrev en gang
at de høyeste tinder i landet er
Galdhøpiggen og Ole Hansen fra
Lillesand.

l Velkommen til
Sundsåsen på Justøya i
kveld, - en god tradisjon!
Veien finner du ved å følge
ballongene til Øystein og
Valborg Sundvoll på
Sundsåsen. I år er prosjektet
vårt Mamma Maggie og
Stefanusbarna i Egypt. Svikter sola oss, samles vi på Lillesand Bedehus.

Cats Highlights
l En forestilling for hele familien vises til helgen i
Bluebox kulturhus v/ UIA
Grimstad. Med.arr: Ressurssenter i Musikk - Guri Linn.

Redaksjonen mottar gjerne
arrangementsmeldinger på
email: byogbygd@lp.no. Meldingen må være oss i hende
senest kl. 09 dagen før utgivelse

Verdens største mann
I Sverige ble han vist fram som den
norske jätten, Major Ole Hansen,
verdens største mann. Dette sto i
en svensk avisannonse: «De ärade
Damer och Herrar som ej haft tilfâlle at beskåda denne ovanliga jätteman, böra ej fösumma att se honom i betraktande alldenstund
det verkligen är ganska
intressant att åse hans
ofantliga, men väl proportioneliga lemmer så
väl sammenfogade i
den stora jättekroppen».

Museet vil
også ha en
egen barneutstilling i
sommer

Om han var stor som
baby vet vi vel ikke så
mye om i dag, men han
vokste i alle fall opp på
Anne Sophie På slutten av livet
Grødum til å bli en
Høegh-Omdal De siste årene av sitt liv
mann som virkelig raMuseumsbestyrer bodde han i Kokkenesget opp over omgivelkleiva sammen med sin
sene.
kone Anne Thomine som var betyDet hersker litt uenighet om delig mindre enn ham. Da han
hvor høy han egentlig var, men døde ble han omtalt som skipsreder
hvis vi holder oss til det Kjell Ro- og må gjennom sitt omflakkende
senberg skrev for noen år siden så liv ha skrapt sammen nok penger
skal han ha vært 240, 5 centimeter slik at han hadde fått kjøpt seg inn
på strømpelesten og ha veid 188 i skip.
kilo.
Da Ole Andreas Hansen døde
Da han ble voksen var han en tid vinteren 1877 skal det ha vært en
gardist i Sverige før han dro til USA drøy oppgave å få ham til sitt siste
hvor han ble med i nordstatshæren hvilested på Vestre Moland kirkeog deltok i borgerkrigen. Han er gård. Her kunne man i mange år se

Hagebasar Justøya

KAMPANJETILBUD

KOKKENESKLEIVA: Ole Andreas Hansen må ha ruvet godt i de
små rommene i det lille huset sitt i på Kokkenes.
hans grav under et smijernskors.
Graven opphørte og korset forsvant
på 1930-tallet.
Sommeren 2014 kan man gjenoppleve historien til Hansen og
andre store menn som Eidsvollsmannen Hans Jakob Grøgaard,
bondeopprøren Kristian Lofthus,
krigsseileren Finn Abrahamsen og

mange flere på vårt lokale museum
i Nygaardsgate.
Anne Sophie Høeg-Omdal kan
også fortelle at det vil komme en
egen barneutstilling senere i sommer hvor barn kan oppleve sin
egen storhet og i verden omkring
dem.
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