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MANGE GJENSTANDER: Erik Holmen, Anne Sophie Høegh-Omdal og Terje Ellefsen forsøker å tidfeste noen av funnene.

Vrakfunn i museet
Årets sommerutstilling
på museet er viet ”Norges eldste skipsvrak”.
Museumsbestyrer Anne
Sophie Høegh-Omdal
har mange godbiter å vise frem – også funn som
i strid med loven var i
ferd med å bli solgt.
THOR BØRRESEN
thorb@lp.no

Fredag var Pål Nymoen fra Norsk
Maritimt Museum på besøk i Lillesand. Med seg hadde han en
kvernstein fra 1720 som skal stilles
ut på sommerens utstilling.
– Vi er glad for at vi får låne
denne til utstillingen, sier museumsbestyreren som har gjort klar
en monter hvor den spesielle steinen skal ligge i vann sommeren
gjennom. Nymoen hadde også med
seg informasjon og film som
Høegh-Omdal gleder seg til å dele
med lokalbefolkningen og feriegjester.

Ulvøysund
Utgangspunktet for årets utstilling
er vrakfunnet utenfor Ulvøysund.
Dette regnes som Norges eldste og
forteller mye om historien i vårt
nærområde. Hun har fått hjelp av
Terje Ellefsen og Erik Holmen til å
formidle denne.
Erik Holmen er jurist og sportsdykker. Han var med på utgravingen og takket være funnet av et
reinsdyrgevir var det også mulig å
stadfeste funnene.

STILLES UT: Denne krittpipen
er en av gjenstandene som stilles ut.
Terje Ellefsen er styremedlem i
Vestre Moland og Lillesand Historielag og har en master i Nordic
Viking and Medieval Culture fra
Universitetet i Oslo. Han finner
funnene i Ulvøysund og historien
om stedet svært interessant.
- Det eldste av funnene man har
hentet opp fra havbunnen, er en
såkalt Siegburgkrukke. Den har sitt
navn fra den tyske byen Siegburg
ved Rhinen, som i middelalderen
var kjent for sin keramikk. Disse
krukkene ble brukt blant hanseatene som drikkekar til vin, men ble
ikke solgt videre til lokalbefolkningen i land hvor hanseatene drev
handel. Denne typen krukke ble
produsert på 1300- og 1400-tallet.
Dermed er dette funnet intet mindre enn bevis på at det har vært
hanseater her i kommunen i senmiddelalderen, forklarer en entusiastisk Ellefsen.

Ulovlig salg
Med på utstillingen er også maritime antikviteter som museumsbestyreren kom over i en bruktbutikk
i Lillesand.
– Jeg fikk et tips om at det ble
solgt maritime antikviteter i en

FUNN: Pål Nymoen fra Norsk Maritimt Museum overleverte kvernsteinen til Anne Sophie HøeghOmdal.
bruktbutikk, og det viste seg å
stemme. På slike ting er alle funn
over 100 år Statens eiendom, og i
dette tilfelle var det ting til salgs
helt tilbake fra før Reformasjonen.
Uvitenhet ble tilgodesett, derfor ble
det ikke noen sak ut av dette, men
det kan vel tilføyes at om det hadde
vært en antikvitetshandel, ville butikken ha mistet lisensen, så det er
en alvorlig sak, forteller Anne Sophie Høegh-Omdal, som koplet inn
Norsk Maritimt Museum i saken.
Butikken har samarbeidet og
gitt alt de har av opplysninger, men

dessverre viser det seg at skipsfunnene kom fra et dødsbo.
– Dermed er vanskelig å vite
hvor funnene stammer fra og det
er litt tragisk. Dette er ting som er
så uendelig mye mer verdifulle når
vi kan sette dem inn i den rette
konteksten og bruke dem til å fortelle en historie, sier hun og får
støtte av Erik Holmen. Hans erfaring er imidlertid at sportsdykkere
flest er godt kjent med reglene om
at eldre skipsfunn skal rapporteres
til staten og at de fleste også gjør
dette.

– Jeg har en klar formening om
at sportsdykkere flest er opptatt av
å bidra til å til å fortelle historien,
sier Holmen, som selv synes det er
utrolig givende å jakte på sunkne
skipsskatter. Og utenfor Lillesand er
det mye å ta av skal vi tro sportsdykkeren med mer enn 30 års erfaring.
– Det er derfor en spennende og
relevant utstilling vi år gleder oss
til å vise frem, smiler Anne Sophie
Høegh-Omdal som nå jobber på
høytrykk sammen med sine medhjelpere for å får årets utstilling
ferdig.

