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Til tross for et strålende 
sensommervær hadde et 
tredvetalls intresserte 
møtt opp for å være 
med på denne markerin-
gen.

KURT STANGEBY
redaksjon@lp.no

Utstillingen «Junaiten i Lillesand» 
ble for to år siden en ubetinget 
suksess. Det ble som en karamell 
som  man fremdeles suger på. Den 
vil liksom ikke ta slutt.

Under markeringen av Kultur-
minnedagen fortalte museumsbes-
tyrer Anne Sophie Høegh-Omdal 
om utstillingen og alt det har ført 
til i ettertid.

Som sikkert de fleste har fått 
med seg så har det blitt laget en 
bok med temaet «Junaiten i Lil-
lesand».  Det er en bok som er 
smekkfull av historier knyttet til 
utvandringen, med drøssevis av 
bilder og andre illustrasjoner.

Kokka fra Heldal
I et av de mange innslagene på 
Råduset fortalte Kristen Heldal om 
sin tante Mathilde Heldal som ble 
kokke hos Kennedy-familien og 
hvilket nært forhold hun hadde til 
dem.

Mathilde Heldal hadde en stor 
plass i utstillingen i 2012 og hun 
har også en markert plass i boken.

Professor Halvard Bjørkvik had-
de også et innlegg om «Det løfte-
rike landet». Det var en historie 
om både sorger og gleder. Han 
brukte sin egen familie som illus-
trasjon. Midt på 
1800-tallet hadde flere 
søsken lagt ut på den 
lange reisen. I dag er 
deres etterkommere 
spredt over hele USA.

Tettpakket pro-
gram
Det var et innholdsrikt 
program det var lagt 
opp til søndag etter-
middag.

Randi Rosenberg 
Hall fortalte om Kristi-
an Grøgaard og den 
skjebne han og hans familie led i 
USA. Alvhild Gulbandson hadde et 

innslag om skipsklokken til barken 
«Anna» som forliste utenfor kys-
ten av North Carolina. Denne 

klokken skal fremdeles 
eksistere. Drømmen er 
å få den til museet i 
Lillesand.

Tor Flaa underholdt  
med fem viser fra det 
løfterike landet «over 
there».

Avslutningsvis sam-
let ordfører Thomas-
sen et panel av de som 
hadde hatt innslag un-
der markeringen.  Det 
kom ikke så mange 
spørsmål til panelet, 
men ordføreren fikk 

fram flere gode poeng som de ikke 
hadde fått med seg i sine innlegg.

En lang og strevsom reise
l Utvandringen til Amerika ble markert under kulturminnedagen på Rådhuset

PANEL: Arne Thomassen, Halvard Bjørkvik, Kristen Heldal, Randi Rosenberg Hall, Alvhild Gulbrandson, Merete Heldal og Anne Sop-
hie Høegh-Omdal.

UNDERHOLDNING: Tor Flaa med 
fem viser fra Amerika.

MYE HISTORIE: Kristen Heldal fortalte om boken og sin tante 
Mathilde Heldal som var kokke hos Kennedy-familien.

Mange his-
torier om 
utvandrin-
gen og livet 
i Amerika 
er kommet 
fram i lyset

Anne Sophie 
Høegh-Omdal


