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UFREMKOMMELIG: Ulf Nilsen viser som
fører ut til en av Kristiansands godt bevarte
hemmeligheter. Stien er klemt inn mellom
en garasje og husveggen til Dag Rasmussen, og er vanskelig å få øye på hvis man
ikke er kjent. Nå har Framnes og Kuholmen
velforening satt opp skilt som viser vei.
FOTO: TRYGVE SKRAMSTAD

10 år siden
14. august 2002: – Folk er ikke
klar over at det skjuler seg
et fantastisk friområde
med badeplasser og
offentlig brygge her,
sier Ulf Nilsen, leder av
Kuholmen og Framnes
velforening. Naturperlen
som kalles «Stikka» etter den
gamle fyrstikkfabrikken, ligger ytterst på Kuholmen. Godt
gjemt mellom en garasje og
rederidirektør Dag Rasmussens
fasjonable bolig går det en liten sti
som fører deg rett ut til svabergene.
Men bare de færreste vet at området
er en del av skjærgårdsparken, og at
det derfor er fritt frem for deg og meg
å ferdes her.

25 år siden
14. august 1987: Dag Otto Lauritzen
er hjemme. Riktignok bare for fire
dager, men besøket er en fin avveksling for en sykkelproff som i år
har syklet 30.000 kilometer i
trening og konkurranser.
Besøket i Grimstad har
gjort godt. – Det er en fin
avveksling, men på langt
nær noen avslappende ferie,
sier sykkelproffen som nå er
i gang med oppkjøringen frem
mot VM i Villach i Østerrike. Det
er en skadefri og humørfylt Dag
Otto som inspiserer det nye huset
på Fevik. Kona Ellen har vært familiens interiørarkitekt, og familiens
hjem er blitt en perle med utsikt helt
til Danmark på gode solskinnsdager.

50 år siden
14. august 1962: «Hennes Magasin»
åpnet sine dører i går. Selvgående
dører og innkjøp til bakgrunnsmusikk er blant de nyheter den nye
damekonfeksjonsforretningen kommer til å tilføre Kristiansands forretningsverden. I følge eieren, Anker
Arnesens utsagn, blir det Sørlandets
største spesialforretning i damekonfeksjon. Forretningen er lagt
opp etter selvvalg-prinsippet og får en betjening
på 15 -20 damer. Kundene
skal fritt kunne vandre
omkring og i ro og mak treffe
sine valg. Ekspeditrisen trer
først til når varene skal pakkes
inn og betales.

POPULÆRT: Valle var nest varmest i landet søndag med 25,2 grader. Disse valldølene brukte badeplassen ved Honnevje rasteplass for å svale
seg. Da var det populært at Ron van Driel (tv) og Will van der Broek har fått lov til å drive gatekjøkken der. FOTO: JOHS. BJØRKELI

Endelig gatekjøkken
på Honnevje
I årevis har det vært snakket om
at det må komme et gatekjøkken
på Honnevje rasteplass i Valle. Det
måtte to blide nederlendere til for
å få det til.

VALLE
BADEIS
– Vi syntes det måtte være midt i blinken med et gatekjøkken her på Honnevje. Derfor kaller vi det Bullseye,
som en fulltreffer i Dart-spillet, sier en
fornøyd Will van de Broek.
I 14 dager har det drøyt åtte kvadratmeter store gatekjøkkenet han og
Ron van Driel egenhendig har bygget

servert hamburgere, pølser, is og brus
til fastboende og veifarende. Den prisbelønnede rasteplassen ved riksvei
9 nord for Valle sentrum – kåret av
Norges Automobilforbund (NAF) til
Norges beste rasteplass – er både et
populært stoppested og badeplass.
Det eneste som har manglet på denne idylliske plassen, der kommune og
veivesen har lagt forholdene så glimrende til rette, har vært et sted å kjøpe
noe å leske og mette seg på.
– Men det satt langt inne. På grunn
av at formannskapspolitikerne i Valle
først sa nei til å la oss etablere oss her,
har vi mistet minst fem uker, ja, kanskje nesten to måneder av sesongen,
sier van de Broek, fortsatt med et smil
rundt munnen.

Det var da næringsforeningen i Valle
sentrum fortalte politikerne i Valle at
de på ingen måte mislikte konkurranse fra et gatekjøkken ved Honnevje, at
det gikk i boks for de to nederlenderne
som har gjort valldøler av seg. Heller
ikke Statens vegvesen hadde noe i mot
et forsøk med et gatekjøkken ved rasteplassen.
– Nå sier folk til oss at det jammen
var på tide at det ble matsalg her. Vi
skal holde åpent ut september, så satser vi på en lang sesong neste år, sier
de to driverne av Bullsey gatekjøkken.
Tekst: Johs. Bjørkeli
johs.bjoerkeli@hotmail.no - 92463671

Jubler for museumsgjest nr. 5000
LILLESAND
Gjest nr. 5000 på Lillesand By- og sjøfartsmuseum kom ikke fra «Junaiten»,
men fra Italia.
Den heldige gjesten ble Monika
Heim fra Nals i Italia. Sammen med
familien har hun reist langs norskekysten og måtte innom By- og sjøfartsmuseet mens de var på Tingsaker
camping. Dermed ble en italiener rekordgjest på museet.
Utstillingen «Junaiten» har ganske
sikkert bidratt til at årets sesong på
museet i Lillesand ble en jubelsesong.
Det var søndag bestyrer Anne Sophie
Høegh-Omdal kunne telle inn gjest nr.
5000.
– Sesongen har vært fabelaktig med
rundt 700 flere besøkende enn på sam-

me tid i fjor, sier Høegh-Omdal.
Søndag 19. august er sesongen med
spesialutstillingen «Junaiten» i Lillesand over.
– Grip sjansen. Ta familien med på
museumsbesøk, oppfordrer museumsbestyrer Anne Sophie Høegh-Omdal.
HELGE CORNELIUSSEN

STEINEN: Gaven til Monika Heim fra Italia var denne flotte steinen fra St.Gobain
i Lillesand. FOTO: PRIVAT

