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STEMNING: Ingen steder kan måle seg med 
Lillesand når solen skinner fra skyfri himmel og 
det er helt vindstille. – Vi kaller dette en 
smeigedag her på Sørlandet, forteller Trine. 

– Her kan du vandre 
med lave skuldre

Blant små, hvitmalte trehus som smiler mot Skagerak,  
ligger koselige nisjebutikker og spisesteder nesten helt ute på bryggekanten.  

– Jeg mener Lillesand har den vakreste havnen som finnes, sier Trine.

Tekst: Camilla Høy Foto: Eva Kylland, Visit Sørlandet og arkiv

LillesandI denne reportasjeserien møter  du Norsk Ukeblad-lesere fra hele landet som tar deg med  til sitt hjemsted og forteller deg hvorfor de er så glad i det.DENNE UKEN: Trine Wilhelmine Rønnevig, 56
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REPORTASJE

Den stolte følelsen kommer 
særlig når byen våkner til 
live igjen etter vinteren. Da 

bobler jeg over av forventninger 
til alt det som skal komme, sier 
Trine Wilhelmine Rønnevig, 
og setter gaffelen i et digert ka-
kestykke på Kafè Strandhaven. 
Båtene tøffer dovent rundt i 
gjestehavnen like bak oss.

Vi er heldige, sier hun. For 
vi har kommet på en «smeige-
dag» hvor Lillesand viser seg 
fra sitt aller beste. 

– Sol og fravær av vind er 
det som skal til for å lage en 
smeigedag som vi kaller det 
her på Sørlandet, og den kan 
forekomme hele året. Men si-

den det blåser mer og mer her 
langs kysten, inntreffer ikke 
disse smeigedagene så ofte som 
før, påpeker Trine. 

UNIKE KVALITETER
Nå om sommeren er det et 
yrende folkeliv i Lillesand. Hyt-
tefolket er på plass, og skjærgår-
den lokker turistene med sine 
glattslipte svaberg, små holmer, 
lune laguner og trange sund, 
for ikke å snakke om de mange 
badebuktene bare en kort spa-
sertur unna sentrum.

– Lillesand har kvaliteter som 
er helt unike, som nærhet til 
sjøen, smau og smale gater. Her 
kan du vandre med lave skuldre 

blant hvitmalte trehus med små-
rutete vindussprosser og nyde-
lige blomsterbed, sier Trine. 

Hun er født og oppvokst i 
Lunteviga ved Rønnevigs brus, 
og hadde hull i alle tennene 
før hun var 10 år fordi hun 
fikk lov til å innta så mye av 
den sukkerholdige drikken 
som hun bare ville. 

MED TÆRNE I TANGEN
Etter over 30 år som gullsmed 
og smykkedesigner i Lillesand 
driver hun i dag Harald Fjeldal 
Kunstkolonial i et 200 år gam-
melt verneverdig hus med mas-
se historie i veggene. Huset lig-
ger på bryggekanten i Lillesand 

havn, sammen med koselige 
spisesteder og nisjebutikker.

– Jeg liker å komme tid-
lig på jobb, sitte med «tean i 
tanga» og kikke ut over havet, 
sier Trine, som helst unngår 
dukkerter sommerstid. 

– Jeg må ha ro rundt meg, 
klart vann og ingen heiarop el-
ler brennmaneter når jeg kaster 
meg uti. Derfor er jeg en land-
krabbe om sommeren, og jeg 
trives best med et glass prosecco 
hjemme på terrassen. Her har 
jeg utsikt til barndomshjemmet 
mitt og til Blindleia, som er 
sørlandsskjærgården på sitt flot-
teste. I sånne stunder føler jeg 
meg virkelig privilegert. • 

Lillesand

BLOMSTERFLOR: Det er  
mange vakre hager i Lillesand. 
Her er lysthuset til Marit Zieglers 
hvor blåklokker, prestekrager, 
peoner og Dronningen av 
Danmark ønsker velkommen.

VAKKER: Vestre Moland kirke 
ble bygd som en langkirke i stein 
midt på 1100-tallet. I 1797 ble 
den utvidet til korskirke ved at 
den fikk tre korsarmer i tømmer.
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«Der lå den lille byen 
så stille og så stum
og luktet sol og sjø og 
tang og kaprifolium ...»
 Fra diktet Søndag i Lillesand av Inger Hagerup

Den første innbygger vi kjen-
ner til som fikk offisielt feste 
på en eiendom i Lillesand, 
var Jacob Justssøn Wolff. 
Huset han fikk bygget på be-
gynnelsen av 1600-tallet, var 
et gjestgiveri, ved utløpet til 
Sandsbekken. Området fikk 
navnet Sanden, og ble etter 
Kristiansands grunnlegging i 
1642 kalt Lillesand for at ikke 
navnene skulle være så like. 
 Lillesand ble et anløpssted 
for særlig hollandske skip, da 
Europa hadde et stort behov 
for tømmer. Med trelasthande-
len fulgte etter hvert skipsbyg-
ging og sjøfart, og Lillesand 
hadde sin storhetstid fra midt-
en av 1800-tallet og frem til 
1890-årene. Overgang fra seil 
til damp i skipsfarten gjorde at 
folketallet sank og den økono-
miske veksten stagnerte. Først 
etter 2. verdenskrig sørget ny 
industri for oppgang. 
 I dag bor det i underkant av 
10 000 mennesker her.

I sjøfartsbyen Lillesand var 
skutebrødet populært, og det 
ble produsert i store meng-
der til seilskutene som dro på 
langfart fordi det kunne holde 
seg i ukevis. Så til tider var 
det svært krevende og travelt 
for byens bakere. Lillesand 
hadde på slutten av 1800-tal-
let hele fem bakerier, og ett 
av dem tilhørte Trines tippol-
defar, bakermester Johan 
Wilhelmsen Rønnevig. 
 Skutebrødet bakes ikke i 
Lillesand lenger, men nå kan 
innbyggerne til gjengjeld 
skryte av sin egen italienske 
isfabrikk og isbar, hvor det 
serveres hjemmelaget og 
fersk gelato. 
 – Fiskesuppe på restauran-
ten Hos Oss på fiskebryggen 
er også et must for alle som 
besøker Lillesand. Den lages 
av dagens fangst, forteller 
Trine.

Historien: Maten:

Arkitekturen:
Lillesand er kjent for sin hvite trehusbebyggelse, og ut-
gjør en av de fem «hvite byene» langs kysten av Aust-
Agder. Det som kalles Sandra Svendsens hus, er trolig 
byens eldste. Det ble bygget i 1724, og er typisk for den 
lokale byggeskikken på tidlig 1700-tall. Både kledningen 
og de smårutete rokokkovinduene er opprinnelige. 
«Grand Hotel» i Strandgata er en fredet bygning som ble 
oppført av kjøpmann Rosenkilde i 1816. Det er det enes-
te huset i Lillesand sentrum med mansardtak, og det 
hadde opprinnelig engelske skyvevinduer. 
 Else Rønnevig (bildet) fra Lillesand har fått tilnavnet 
«Sprossa» for sitt engasjement for å bevare og restaure-
re originale vinduer i gamle hus. Hun har blant annet 
mottatt Kongens fortjenstmedalje og Lillesand kommu-
nes kulturpris og byggeskikkpris. Else Rønnevig er mor 
til Trine Wilhelmine Rønnevig.

Været:
Høyeste temperatur i  

Lillesand i fjor var 26,8 grader 
17. juni. Det falt 1230 mm ned-
bør det året, og byen hadde 
272,6 soltimer i juli. Vinterne  

er forholdsvis milde, ofte med 
noe snø i januar og februar. 

Ellers preges Lillesand  
av mye vind.

DAGENS 
FANGST: 
Fiskesuppe på restauranten 
Hos Oss på 
bryggen er et 
must dersom 
du er innom 
Lillesand, 
mener Trine.

IDYLLISK: I havnen i Lillesand er det et yrende liv om sommeren. Her  
ligger restauranter og nisjebutikker på rad og rekke. (Foto: Visit Sørlandet)

KULTURVERN: Else Sprossa Rønnevig ble født i Lillesand i 1940. Hun har 
alltid vært engasjert i bygningsvern, og spesielt gamle vinduer.
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– Lillesandslynnet er mildt. 
Men det sies at har du en 
sørlending som venn, har du 
en venn for livet, og har du en 
sørlending som fiende, så vet 
du ikke om det. Og dette gjel-
der nok i Lillesand, sier Trine. 
 I Marit Zieglers historiske 
rosehage i Lillesand står fem-
ti roser i full flor på somme-
ren (bildet). Kjente personer 
med tilknytning til Lillesand 
er forfatter Gabriel Scott 
(1874–1958), Høyre-politiker 
Tine Sundtoft og maratonhel-
ten Ketil Moe (1966–1999).

Lillesand hører til den «blau-
de kyststripa», hvor b, d og g 
erstatter p, t og k, altså mad, 
tøbe og bage ei kage. Dette 
skyldes kommunikasjon over 
Skagerak mellom Danmark 
og kysten av Agder, særlig på 
1500-tallet.
 Andre kjennetegn ved dia-
lekten er skarre-r og et øst-
norsk tonelag som vi kaller 
lavtone, det vil si at tonen går 
opp på slutten av ordet som i 
«sola» og «senga».
 I Lillesand sier de «kan e 
kjøre med du» og ikke «deg».
•  Kjådde = stort
•  Herreli = herlighet
•   Johau = påstand for; det er 

slik det er
•  Me å du = meg og deg
•    E kovner = jeg er altfor varm
•    Javel = hei, hvordan går det?
•   Steggeli varmt = veldig varmt
•   Spiggen = kaldt
•   Ulili = uholdbart
•   På med sjeisene = på med 

skøytene

Menneskene: Dialekten:

Mellom Lillesands mange øyer 
og fastlandet går Blindleia. 
Den nesten 20 kilometer lange 
strekningen ligger inna skjærs, 
godt beskyttet mot røff sjø. 
Her finner vi eldre, verneverdig 
bebyggelse med særegen arki-
tektur, interessante, historiske 
minnesmerker og flere kjente  
uthavner hvor seilskutene plei-
de å søke ly i påvente av bedre 
vær og lagelig vind. De gamle 
uthavnene var i tidligere tider 
handelssentra som også tjente 
som overvintringshavner for 
seilskip. I dag benyttes de aller 
fleste gamle boplassene som 
feriesteder. (Foto: Jorunn Jensen, 
Visit Sørlandet)

Kulturarven:

BLOMSTERFLOR: På en spasertur rundt i Lillesand vil du oppdage mange 
vakre hager. Her fra den historiske rosehagen til Marit Zieglers. 

Visste du at ...... forfatteren Knut Hamsun kom til Lillesand når han tren gte påfyll og hvile? 

NESTE
UKE:
Brevik

REPORTASJE

KILDE: Martin Steinar 
Skjekkeland (UiA), yr.no, 
og lokalhistoriewiki.no


