HISTORIE

Tirsdag 24. juli 2012

SISTE STIKK: Øyvind tok det siste stikket på Tollboden, mens kapteinen fulgte nøye med.
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Båtsmannsklubbens
aller siste stikk
Tirsdag den 17. juli 2012
var en alvorlig dag for
Båtsmannsklubben i Lillesand: Da ble den nedlagt etter å ha vært levedyktig i 35 år.
ANNE SOPHIE HØEGH-OMDAL
Lillesand by- og sjøfartsmuseum

Til tider har det stormet rundt kortklubben for pensjonerte tollere og
andre syndere, men de senere årene er det blitt fredeligere. Faktisk
så fredelig at de frivillig la ned
klubben og kom egenhendig til Lillesand by- og sjøfartsmuseum og
avleverte protokoller og nøkler.
Klubben ble lansert i september
1977, som «Et hyggelig og greit
treffsted for pensjonistene i Lillesand. Vi har en kopp kaffe og frisker opp historier fra
sjølivet og gamle Lillesand.» Snart forelå en
søknad om et kommunalt møtelokale. Det
fikk de også, første tilhold var i Ragna Andersens hus i Østregate,
men fra 1979 holdt de
til på Tollboden, der det
nå er tollmuseum, i et
«hellig rom»: Her hadde kun fullblods medlemmer adgang! Fra
1985 fikk de årlige støttebidrag fra Lillesands Sparebank
fra kr 300,- og oppover. Pengene
gikk i de første årene til kaffe og
inventar, men i senere tid mer til
blomster til etterlatte etter klub-

AVISOPPSLAG I KLUBBLOKALET: – Vi flytter ikke fra lokalet her i
andre etasje i Tollboden. Da får kommunen heller hive oss ut.
Byen trenger ikke enda et museum, sier pensjonistene i Båtmannsklubben i Lillesand. Fra venstre: Trygve Nilsen, Ivar Dahl,
Henry Olsen, Harald Holm, Børge Mosgren, Hans Steinsland og
Arne Bergstrøm.
bens avdøde medlemmer.
På et tidspunkt ble de bedt om
å flytte ned fra 2. til 1. etasje, og det
avfødte stor indignasjon og leserbrev. Dette skjedde i år
2000, da Tollboden var
blitt en del av Lillesand
by- og sjøfartsmuseum.
I protokollen står det
skrevet med sirlig håndskrift: «Vi er dypt skuffet og uforstående til
vedtaket i Driftsutvalget hvor det heter: ”
Båtsmannsklubben tilbys det tidligere turistkontor i 1. etasje på
samme vilkår som nåværende avtale” Og videre: ”Hadde Theisen levd ville han
sikkert ha sagt: ’Her ska’kje væra
noge museum. La karane beholde
Tollbua!” Det ble sendt interpellasjon til ordføreren, og i klubbens

Et hyggelig
og greit
treffsted for
pensjonistene i Lillesand

diskusjoner, som ellers ofte dreide
seg om verdensproblemer, ble temaet med ett ”kommunal uforstand”. Det ble inngått et kompromiss: Båtsmannsklubben fikk et
annet rom i Tollbodens 2. etasje, og
der har de vært siden. Men rommet var mindre og uten utsikt, så
det ble skumlet litt i krokene.
Den «krigen» er nå over, og kortrommet til Båtsmannsklubben er
nesten tømt. Blant de mange papirer lå også en fortegnelse over medlemmene, hvor det totale antallet
kom opp i 63. Ved 50 av dem står
det ikke bare fødselsåret, men også
året de døde. Men det er ingen tvil
om at klubben har hatt mange
gode år, så det var med en viss vemodighet at de siste fire medlemmene tok et siste spill før de leverte nøklene og dro videre for å
drikke gravøl.

GAMLEGUTTA: fra klubbens glansdager: Fra venstre: Knud Andreassen, John Guttormsen, Ragnvald Tellefsen, Birger Berntsen,
Guttorm Monsen, Kåre Knudsen, Birger Andersen, Frithjof Andersen. Ukjent fotograf

HUSKER DU THEISEN?:Mange gode minner fra kortklubben på
Tollboden! Fra venstre: Jens Petter Fjeldal, Leif Pettersen, Øyvind Johansen og Harald Holm.

