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Lillesands vikingskip

Samtidig med Kina-utstillingen,
foregikk planene rundt presentasjonen av Lillesands vikingskip som
ble oppdaget i sundet ved Ulvøysund av dykkeren Vegar Strømman
i 1996. Norsk Maritimt Museum
ved Pål Nymoen foretok utgravninger, men først i 2013 var det klart
for lokalt utlån etter lengre påtrykk, ikke minst fra historiker og
musiker Terje Ellefsen. Det var en
stor dag da kvernsteinen fra Lillesands vikingskip ankom. Steinen
ble straks plassert i et stort akvarium utlånt av Agder Naturmuseum
med god hjelp av Kai Holm.
Utstillingen var et samarbeid
med Norsk Maritimt Museum og
bygget på de utgravninger som var
blitt gjort. Funnet bestod av en formasjon av kvernsteiner på havbunnen, og da det ble foretatt en dybdemåling under steinene, dukket
det opp et reinsdyrgevir. Siden gevir er et organisk materiale, var det
mulig å tidfeste det til rundt år
1030 ved C14-datering. Det var
snakk om et handelsskip som hadde forlist, fylt med kvernsteiner og
bein. Kvernsteiner var en svært
viktig handelsvare på den tiden, og
steinen som museet fikk låne, hadde ligget på havbunnen i nesten
1000 år.
En av Setesdals dyktigste jegere,
Anders Dalseg, lånte ut et prektig
reinsdyrgevir til utstillingen. Jorunn
Stålsett lånte ut fine bilder laget av
ilanddrevet vrakgods og drivved fra
strendene på Justøya som eksempel
på hva vrakgods i dag kan brukes
til. Museet fikk også låne vrakgods
av Norsk Maritimt Museum som
var hentet opp fra sjøen av en lokal
dykker i Lillesand. Dette var konfiskerte gjenstander, siden 100 år
gamle eller eldre vrakgjenstander
fra sjøen tilhører Staten. For at skoleelever skulle oppleve hvordan
selve malingen med kvernsteiner
foregikk fikk vi låne en håndkvern
fra Notodden til å kverne bygg.
Praktisk opplevelse kan gi mer forståelse enn 1000 bilder!
Vi fikk produsert et eget hefte
om vikingskipsfunnet som kan kjøpes i bokhandelen og i Lillesands
Sparebank. I heftet er det bidrag
fra arkeolog og forsker Pål Nymoen, professor emeritus Halvard
Bjørkvik, sportsdykker og jurist
Erik Erland Holmen og historiker
Terje Ellefsen. De skrev alle uten
honorar! Utgivelsen ble støttet av
Sparebanken (kr.12.500) og Vestre
Moland og Lillesand Historielag
(kr.10.000,-), foruten av private
sponsorbidrag (kr.2.000,-) og dette
dekket trykkeriutgiftene.
Fordi skipet ble datert til slutten
av vikingtiden, var det naturlig å
fokusere på denne epoken. Ved
hjelp av Bronseplassen, ved Eli Solgaard og Helge Gorm Grønli, og
Terje Ellefsens private samling,
kunne vi montere en tredelt utstilling i vinduene ut mot Nygårdsgaten. Det var krigerne med deres
våpen nederst; bueskytteren og
sverdkjemperen og den lille vikinggutten som syntes det var spennende. I 2.etasje var det håndverket, kvinnenes brikkvev og de staselige kvinnedraktene. Øverst oppe
var det Kvitekrist – eller Olav den
hellige – som symbol på det store
religionsskiftet hvor nordmenn
gikk fra åsatro og menneskeofringer til kristendom og humanisme.

Skjulte skatter
Fellesbetegnelsen for sommerutstillingene var «Skjulte skatter». En
undertittel var «Der dragene møtes», og det er interessant å merke
seg både kinesernes og vikingenes
bruk av drager – et dyr som vi ikke
har grunn til å tro har eksistert.
Hvordan kunne en slik myte oppstå

SOMMERUTSTILLINGEN: Anne Sophie Høegh-Omdal ønsket gjestene velkommen til åpning av museets sommerutstilling. Mange benyttet anledningen til å få med seg utstilling om vrakfunn og kinesisk kunst.

i to forskjellige verdensdeler? Her det med sin stefar Per Mollatt,
er det mye å grave i for den som Terje Ellefsen fortalte om de første
har lyst til å avdekke fortidens skriftlige kildene vi har fra Ulvøymange mysterier. Konservator Jo- sund, og Erik Erland Holmen forhanne Huitfeldt, som holdt fore- talte om det å dykke i skjærgården.
drag i museet om kinesisk kunst, Formann i museumsnemnda, Berit
var ikke fremmed for at det kan ha Eide Johnsen sa noen gode ord om
vært langt mer kontakt mellom øst museumsarbeidet, og vår alles Arne
og vest enn det vi er klar over opp ordfører ønsket museet til lykke
gjennom tidene og påpekte som med sesongen og åpnet utstillineksempel den underlige likhet mel- gene, fem i alt: Vikingskipet, vinlom de kinesiske pagoder og de dusutstillingene fra vikingtiden,
norske stavkirker.
den ukjente kinesiske kunstskatten,
Til de forskjellige sommerutstillin- tresliperiet på Kaldvell og kunstutgene i 2013 ble det innkjøpt digi- stilling i Tollboden ved Erlend Lartale hjelpemidler sponsorert av sen. Etter mat og mere musikk fra
Familien Henrik Hansens legat the Spuds, gikk turen opp i Bysty(kr.17.414,-), blant annen en lystav- resalen i Rådhuset, hvor Pål Nyle og en digital fremviser. Terje El- moen holdt foredrag om skipsfunseth fra Lillesand kommune bidro net i Ulvøysund. Det var en flott
med hjelp til trykk av plakater, og åpning som også fikk fin omtale i
Helges Studio med gunavisen.
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på kinesisk suppe sponårsmelding nytt, selv om han har
sorert av China House i
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Lillesand og norrøn gui Museumsbutikken i
demusikk ved Nora Bang. Marian- lengre tid. Vi startet med et felles
ne Denstad fortalte om den kine- guidekurs i samarbeid med Alvhild
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guider, men også for andre i turistnæringen i Lillesand. Dette har vi
fått mange positive tilbakemeldinger for.

Tollboden
På Tollboden var det skiftende
kunstutstillinger gjennom hele
sommeren, de holdt samme åpningstid som museet under ledelse
av kunstner Erlend Larsen. Det ble
vist frem fabelaktige skulpturer,
treskjæringskunst, malerier, grafikk
og spesialteknikker, et stort pluss
for både Lillesand, museet og sommergjestene. Utstillere sommeren
2013 var foruten Erlend Larsen,
Anna Karin Tabarand, Ingebjørg
Sordal, Odd Gresslien, Pernille
Usterud-Svendsen og Christian
Muri Clemetsen. Clemetsen hadde
også juleutstilling i Museumsbutikken. I august fikk vi forøvrig tilbake
det gamle tollskapet som en gang
stod på tollkontoret. Det hadde
havnet i Danmark og kom på internettauksjon. Derfra ble det kjøpt
og hentet hjem av ordføreren selv,
Arne Thomassen, og Anstein Nørsett og det ble omtalt i både Fædrelandsvennen og Lillesands-Posten.
Det vakre rommet ut mot havet
i Tollbodens 1.etasje kom tilbake
på museale hender i slutten av året,
etter at Sjømannsforeningens kontordel flyttet over i bibliotekshuset.
Tollbodslokalet hadde gjennom
noen år vært brukt som kontor for
hjemmesiden sjøhistorie.no og det

var felles enighet om at et slikt kontor ikke nødvendigvis behøvde Lillesands fineste utsikt. Fremover vil
det bli skiftende utstillinger i lokalet.
Omvisninger, tilstelninger og besøk
Januar 2013 startet med besøk
fra Langemyr skole i Grimstad.
Elever herfra står mitt hjerte nær,
og det er den største ros jeg kan få,
når de ønsker å komme tilbake til
museet år etter år, sommer som
vinter, og gjerne sjøveien.
Det ble ingen 17.mai-feiring for
barn i museumsbakgården i 2013,
men vi fikk et fint foredrag om
«Kvinnene på Agder», ved Nils
Martinius Justvik, 1.amanuensis
ved UiA, i finstuen. Foredraget var
en av flere markeringer av Stemmerettsjubileet 2013 på museet.
Senere fulgte Barnas Kulturdager
og eventyrstund med Hilde Eskild
som var veldig populært. Gjennom
månedene april-september hadde
museet besøk av skoler, barnehager, voksenopplæring og av flyktningemottak fra Høvåg, Birkeland,
Grimstad og Lillesand. Fra Lillesand har utvalgte klasser fra samtlige skoler og barnehager vært
innom i løpet av året. Over 800
barn har besøkt museet i 2013.
Sven H. Svendsen fra Lillesands
Sjømannsforening har vært innom
museumskontoret nesten daglig og
skjemt museumsbestyreren bort
med kaffe og en vaffel innimellom.

