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SELFIEVEGG:
Utenfor Madam
Reiersen er det
kommet opp en
selfievegg. Her er
festival-tilretteleggerne Hans Birger
Nilsen, Marianne
Kalleberg, Roger
Einhaug, Sverre
Knutsen (Arendal
by) og Ola Eiksund.

PUB-TIL-PUB: Ændalske Hållivuddfuå var med i 2017. Muligens de samme som var utkledd som sykepleiere
og påmeldt som «Sick players» et annet år?
FOTO: SILJE BRATLAND ROKSVÅG

AFTERNOON TEA:
Styret i Arendal
vinterfestival har
styremøte på Tyholmen
kolonial, der det skal
være Afternoon tea med
høytlesning under
festivalen. Her er Ola
Eiksund (f.v.), Sverre
Knutsen (Arendal by),
Marianne Kalleberg,
Hans Birger Nilsen,
Roger Einhaug og
innehaver Susanne
Ommundsen.

VINTERFESTIVAL: Styret i Arendal vinterfestival 2020: Ola Eiksund (fra venstre),

Lager festival for å få liv i

Arendal vinterfestival er i
full gang. – Dette virker.
Hvis festivalen ikke
hadde trukket folk til
byen, hadde vi sluttet for
lengst. Restaurantene er
fullbooket, sier styret.
Inger Stavelin

inger.stavelin@agderposten.no

I år er det niende året på rad at det ar-

rangeres vinterfestival i Arendal sentrum. Hensikten har hele tiden vært å få
mer folk til byen i en ellers stille tid.
– Det er ikke alltid så lett å se at det er
mye folk i byen under Vinterfestivalen,
fordi det foregår mange små arrangementer på én gang rundt omkring, sier
styreleder i festivalen Hans Birger Nilsen.
Fullbooket
– Men dette virker. Hvis ikke, hadde vi
sluttet for flere år siden. Restaurantene
er fullbooket, og over 30 lag har meldt
seg på pub-til-pub-touren, sier Marianne
Kalleberg, som er restaurantbransjens
representant i styret.

Pub-til-pub-touren er blitt et av vinterfestivalens glansnumre, og en runde
som mange legger mye arbeid og glede i.
Noen begynner å lage kostymer i månedsvis i forkant og er med hvert år. Og
folk synes det er så moro å se på, at de
bestiller bord i lang tid på forhånd.
Arrangementene er spredt over hele
sentrum, fra Gjestehavna til Langbrygga, Sam Eydes plass og Munkehaugen
scene, med Torvet som et sentralt sted
på flere måter.
Økt handel
Det fører til økt handel, ifølge styret, fordi folk rusler i gatene både mellom arrangementene og mens de venter på

hverandre. Biblioteket skal ha flere arrangementer for førskolebarn, og biblioteksjef Ola Eiksund håper for eksempel
at ikke alle barna kommer med fem
voksne hver, men at noen av de voksne
bruker sjansen til å oppleve byen imens.
I år er det over 20 arrangementer rundt
om i sentrum. I Gjestehavna ligger det to
flytende badstuer i år, med mulighet for
å ta sjøbadsertifikat som tidligere, men i
år frister de også med varme bad. Det er
familiearrangementer på Torvet, quizorientering for barn med poster i butikker
og kafeer, afternoon tea med høytlesning og forfattermøte på Tyholmen kolonial, Smagfull mat, øl og vinfestival i
Bankgården, utstillinger, teater og kon-
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TORVSTRØFABRIKKEN:
Birkenes bygdemuseum er i full
gang med planleggingen av et
nasjonalt formidlingssenter for
torvmyr på torvstrøfabrikken
Myhre på Tveide i Birkenes.
FOTO: SINDRE HAUGEN MEHL

Kan bli
nasjonalt
myrsenter
Birkenes kommune og
Birkenes bygdemuseum
ønsker å gjøre torvstrøfabrikken på Myhre til et
nasjonalt besøkssenter
for myrområder, torvuttak
og klima.
Museet har søkt Miljødirektoratet om tilskudd til et forstudium, med sikte på å gjøre tveidemyrene og torvstrøfabrikken til en formidlingsarena knyttet til torvmyr,
våtmark, natur og klima.

Hans Birger Nilsen, Roger Einhaug, Sverre Knutsen (Arendal by) og Marianne Kalleberg. Birgit Fostervold er også med i styret.

FOTO: INGER STAVELIN

i vintertomme gater
serter rundt om.
50 dansere fra Bølgen dansestudio skal
vise danseshowet Frost på Sam Eydes
plass. En større forestilling enn den cruiseturistene pleier å få se på Batteriet, forteller
Roger Einhaug.
«Byen min og folka i den»
På Lilandgården i Torvgata kan folk se de
20 beste bildene som kom inn til fotokonkurransen «Byen min og folka i den», og
vinneren skal kåres. Mange av arrangementene er gratis eller koster lite.
Festivalen har et budsjett på 100.000
kroner, som betales av private sponsorer.
Pengene brukes til premier, markedsføring, tilrettelegging, nettside og annen

drift. Årsaken til at det ikke koster mer, er
at de som står bak de enkelte arrangementene driver sine ting for egen maskin. Festivalstyret er bare paraplyen over, som
samler, markedsfører og tilrettelegger.
Styret er litt lei av at noen later til å tro at
snø er et være eller ikke være for festivalen.
De har hele tiden hatt en plan for hva de
skulle gjøre hvis det kom snø og kulde.
Men siden ikke noe tyder på det i år, blir
det vinterfestival med en annen type innhold.
Skøytebane
– Det var vi som fikk brannvesenet med
oss på å lage skøytebane på Sam Eydes
plass de første årene. Nå ser det ut til at det

kan føre til en permanent skøytebane der,
sier Hans Birger Nilsen, glad for alle de
kreative og nye ideene som kommer opp.
På Torvet lørdag blir det forresten anledning for alle som vil til å prøve seg på ski,
uansett vær og temperatur. For den lille
hoppbakken, Bringsverdbakken, kommer,
som en del av aktivitetene på familiedagen
lørdag.
Redningsskøyta kommer til å ligge i Pollen, åpen for alle som har lyst til å komme
om bord.
Hele programmet for festivalen ligger
både på Facebook og på www.arendalvinterfestival.no.

Investerer selv
Bygdemuseet har søkt om
145.000 kroner, noe som
ifølge budsjettet vil utgjøre
halvparten av kostnadene til
forprosjektet. Det blir også
søkt om penger fra næringsfondet, Agder fylkeskommune og Birkenes sparebanken, og i budsjettet på til
sammen 290.000 kroner har
man også lagt inn en egeninnsats på 40.000 kroner.
Søknaden tar utgangspunkt i kultur- og naturgrunnlaget som har vært
knyttet til stedet siden 1989.
Det er Birkenes bygdemuseum som har hatt ansvar
for formidlingen av anlegget
på torvstrøfabrikken, men
myrene har i stor grad grodd
igjen, ifølge museet.
Vil tilpasse formidlingen
I henvendelsen til Miljødirektoratet kan vi lese at man
ønsker å utrede en mer tidsmessig tilpasset formidling,
og det er planer om å bruke
torvmyrene aktivt som en
del av museumsopplevelsen.
Det skal legges vekt på
klima og naturvern, samt
myrenes egenskap med å
binde opp karbondioksid
(CO2), skriver LillesandsPosten.
Torvstrøfabrikken
ble
bygd i 1896. Her ble det revet
og presset torvstrø til torvstrøballer. Tre baner med
jernbaneskinner utgjorde
transportårene inn til fabrikken.

