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Lokalene til museet i Lil-
lesand var fylt til randen 
av publikummere som 
ville delta på åpningen 
av utstillingen «Junaiten 
i Lillesand»

Karl OttO tønnessen
karl.otto@lp.no

Da utstillingen ble åpnet i går et-
termiddag, sto de forventningsfulle 
og ventet på hedersgjesten, ambas-
sadeattaché Patrick C. Gerathy. Og 
han ankom standsmessig i en sort-
lakkert Chrysler New Yorker fra 
1947, kjørt av eieren Trond Helge 
Birkedal.

«Junaiten i Lillesand» bygger 
rundt den tilhørigheten mange lil-
lesandere hadde til landet «over 
there», spesielt på 50- og 60-tallet. 
Det spesielle som gir denne utstil-
lingen litt ekstra, er alle klærne og 
gjenstandene som Mathilde Heldal 
i sin tid sendte hjem til Lillesand. 
Hun var i mange år kokk for Ken-
nedy-familien.

Spesielt vekker de fantastiske 
kjolene til Jackeline Kennedy og 
andre kvinnelige medlemmer av 
familien. Mange lillesandstenårin-
ger fikk anledning til å svinge seg 
på ball i disse amerikakjolene.

Det er også et bredt utvalg av 
gjenstander, dokumenter, leker og 
annet som mange eldre kjente 
igjen og stoppet opp ved. Etter om-
visningen dro hele følget opp til 
rådhussalen på den andre siden av 
parken. Der var det duket for en 
smakebit av ekte amerikamat, i 
form av suppe, muffins og andre 
spesialiteter.

Til slutt foredro pensjonert jour-
nalist Anne Marta Svendsen om 
livet i den norske kolonien i Broo-
klyn i disse tiårene.

Mange ville til Junaiten
l Stor begeistring for Amerikautstillingen på Lillesand by- og sjøfartsmuseum

KjOler: Utstillingen inneholder flere kjoler som har tilhørt Kennedy-familien. Museumsbestyrer Anne Sophie Høegh-Omdal sammen med Patrick Geragthy.

stilig: Den amerikanske ambassadeattachene Patrik Geragthy 
ankom i tidsriktig amerikaglis fra 1947.

ball: I denne praktfulle Kennedykjolen stilte Bibbi Høegh på 
danseskoleball i Kristiansand på 60-tallet en gang.

duKKer: Disse damene kjente igjen de karakteristiske amerikadokkene fra 1960-tallet som kunne 
lukke øynene og til og med gråte.

usa-flagg: Museet var pyntet 
for anledningen.
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