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De jubler i skrekk-
blandet fryd over
ulven som angriper.
Midt på Torvet i
Arendal.

b VINTERFESTIVALEN

Det er fortsatt vinterfestival i
Arendal.
Vinteren er også tiden for eld-

gamle tradisjoner, og fredag var
turen kommet til våre tradisjo-
ner med å lage masker.
«Gran i håret», var tittelen
på naturkunstparaden Vippa
FUS Barnehage sammen med
vinterfestivalen arrangerte på
Torvet i Arendal.

Tovede masker
Nesten helt fremst i den lange
paraden gikk Jan-Erik Søren-
stuen.
Som førstelektor i Kunst og
Håndverk ved UiA er han le-
vende opptatt av nordiske jule-

Se, ulven angriper!
ULVEN ENGRIPER: Førstelektor i Kunst og Håndverk, Jan-Erik Sørenstuen, sørget for at barna fikk møte ulven under Arendal Vinterfestival. FOTO: ARNE INGMAR EGGEN

KOSTE SEG: Barna koste seg på Arendal Vinterfestival. TOVET SELV: Barna fra Stemmehagen Barnehage på Hisøy hadde tovet
maskene sine selv.
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bukktradisjoner og masker.
Nordens eldste maskefunn er
ifølge Sørenstuen en tovet bjør-
nemaske fra Hedebye i Slesvig.
Som om ikke vikingene var
skremmende nok i seg selv, ble
masken funnet i et vikingskip
fra 800-tallet.
– Dette kan bety at vikingene

hadde med seg tovede masker
på tokt – kanskje for å skremme
sine potensielle ofte, sier han.

Laget selv
Langt mindre skremmende var
barna fra Stemmehagen Barne-
hage på Hisøy som fredag had-
de tatt turen til Torvet i Arendal

for å delta på den store paraden.
Men maskene de hadde tovet
selv – etter tradisjonelle meto-
der, var fine å se på.
– Barna har laget alle maske-
ne selv, forteller barnehagelæ-
rer Inger Vesteng Stensrud som
synes det er hyggelig at de også
blir invitert på Arendal Vinter-

festival.
Festivalen varer frem til søn-

dagmed en rekke aktiviteter for
store og små.
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