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V I T R E N G E R D I N H J E L P!

Tips oss om stort og smått.
Send inn dine egne bilder og tekster. Delta også på op.no/byrunden.
E-post: redaksjonen@op.no
Direktenummer redaksjonen: 33 16 31 90.

TIPS OSS!

800 82 000

ØSTLANDS-POSTEN

PULS
10.00: Hus og håndverkere i
vikingbyen på Kaupang
10.00: Stavern kunstgalleri.
10.00: Foldvik familiepark.
Foffa-teater.
11.00: Vaffelboden på Kronprinsen.
11.00: Escape Rook Stavern
11.00: Nyttevekster i naturen på
Nordgardsetra 4H-seter
12.00: Kulturminnekafe Tollerodden

12.00: Utstillinger og film på Larvik
Museum
12.00: Åpent i Herregården.
12.00: Åpent på Sjøfartsmuseet.
13.00: Galleri Bølgen: Åke Berg
– Vårt Larvik
17.00: Nerdrumklanen V - utstilling
på Raugland gård.
12.00: Sommerutstilling på brygga
i Nevlunghavn.
13.00: Husvandring Kulturminne-

Vamp vant kampen om
I dag var det svært
gode muligheter til å
finne seg en artist
man liker i Stavern,
med tre konserter
nesten samtidig.
Vinneren var klar.
ARIANIT SELMANI
redaksjonen@op.no

På Fredriksvern Verft i Kommandantens hage sto Vamp på
scenen, mens Jan Eggum holdt
sin sommerkonsert på Hotel
Wasilioff og på Galeiscenen var
det Louis Jacoby som sto for
underholdningen.
Du kan godt si at det var en
ekstra glad-kveld i Stavern.
Med så mange forskjellige artister på scenen samtidig, kan
det naturligvis ikke bli fult alle
steder, for så mange mennesker
er det ikke i Stavern. Men det
skal sies at samtlige steder hadde fyllt nesten alle stolene. Det
som dro flest folk var, kanskje
ikke overraskende, Vamp – hvor
over 600 billetter var solgt.
– Vi skulle egentlig ha konserten i Eplehagen, men det ble ingenting av det. Til slutt endte vi
opp med Kommandantens
hage og det traff vi blink på. Det
er en fin og intim stemning her.
Man får en fantastisk konsertfølelse, sier en av arrangørene
Trond Levsaker.

Mange minner
Det kunne vel ikke vært bedre
vær enn denne torsdagskvelden her i Stavern. Den varme
sola skinte, og man kunne samtidig føle en kald bris fra havet i

det man gikk rundt på Fredriksvern Verft. Mellom Kommandantboligen og låven samlet det seg over 600 mennesker
i alle aldre for å høre på Vamp.
To av dem som hadde tatt turen
hit i dag var, Ewa Gawecka og
mannen hennes Knut Jacobsen
fra Larvik.
– Jeg er her for å kose meg
med mannen min. Vi har vært
på Vamp-konsert to ganger tidligere. Første gang var vel over
20 år siden, også en gang litt senere i Bøkeskogen.
For Ewa var valget enkelt. Jan
Eggum og Louis Jacoby var ikke
aktuelt for henne, da hun stort
sett kun har tidligere minner fra
Vamp-konserter. I tillegg hadde
hun sitt utdrikningslag her på
baksiden av Kommandantboligen, så det kom et par nostalgiske øyeblikk for henne i denne konserten.
– Det er et fantastisk sted her
og mange mennesker har samlet seg her i dag. Jeg liker sangene deres med fiolin best, siden
jeg spiller det instrumentet
selv. Nå har de byttet vokalist så
vidt jeg har forstått, men jeg
nyter fortsatt musikken deres.

rangement i sommer, og de gledet seg til å høre det nye Jacoby
har kommet med.
– Vi har vært og hørt på han
flere ganger, og i år bestemte vi
oss for å komme hit igjen. Det
var snakk om at han har lagd
mye nytt, og vi er spent på hva
det er, sier Kari.
De så fram til en koselig kveld
fylt med humor, sang og refleksjoner, servert av den velkjente
Louis Jacoby.
– Han har gode tekster. Vi har
tro på at det blir en koselig
kveld, sier Mathea.

Årlig tradisjon
Inne på Hotell Wassilioff var
det Jan Eggum som sto for un-

derholdning denne torsdagskvelden. Dette er den sjette året
på rad at han besøker hotellet i
Stavern.
– Han holdt en konsert torsdag kveld, og en i morgen. Det
har nå blitt en fin tradisjon at
han besøker oss hver sommer,
sier hotelldirektør Morten
Christensen.
Ifølge hotelldirektøren ble
det solgt 100 billetter til konserten i dag, og hotelldirektøren
erkjente at det muligens hadde
vært en idé å ikke ha konserten
på samme dag som Vamp.
– Det får vi tenkte på til neste
gang, men vi er fornøyd med
oppmøtet i dag, sier Christensen.

– Gode tekster
Hos Louis Jacoby på Galeiscenen var det ifølge arrangørene
solgt 150 billetter, nå skal det
nevnes at han holdt en konsert
dagen før, men det var godt
oppmøte for skjærgårdspoeten. Her var gjennomsnittsalderen noe høyere enn i de andre konsertene, men entusiasmen og gleden var like stor.
Venninnene Mathea og Kari fra
Stavern var på deres første ar-

600 SOLGTE: Frontfigur Øyvind Staveland (t.v.) og vokalist
Jan Ingvar Toft (i midten) skapte sommerstemning for rundt 600
tilskuere.

Det blir Los Verandos på meg i ferien

Bybloggen
NILS-ERIK KVAMME

Verandanyter

NÅR DU leser dette er jeg i gang.
Da er shortsen på, sommerhatten tredd nedover ørene og sideren lagt til kjøling i kjelleren.
Ferien er i gang. Tre uker sittende på verandaen med «Det
store spelet» av Tarjei Vesaas i
fanget, betasuppegryta i kjøleskapet og. ja, du gjettet riktig –
siderflaska i kjøleren.
Det er herlig liv dette med ferie. Alle snakker om det, alle
spør om du har hatt ferie eller
om du skal ha ferie. Noen legger ut på Facebook hvor de er,

hva de gjør, hvor vakre de er og
hvor vakkert det er der de er.
Men andre ikke legger ut noe
og bare sitter der med boka si og
tenker at nei, jeg burde vel finne på noe. Men det er da godt å
sitte her på verandaen også. Og
så er det så satans billig!
Mora mi hadde knapt ferie da
jeg var liten. Kanskje ei uke. Da
var vi ofte i Ulvik hos slekta.
Det var billigst. Bussturen dit
tok en time. Dieselbussen sluret og harket seg oppover den
svingete veien og skapte bru-

duljer både i mage og hals.
Midtveis måtte sjåføren stoppe
for at minstemann måtte gi
hals. Bilsyketabletten som jeg
burde tatt kvelden før, virket
først flere timer etter vi hadde
kommet fram og var så sterk at
jeg gjerne sov et par dager i
strekk. De to siste dagene av ferien grudde jeg meg bare til
hjemreisen og nye kvalmetokter.
En gang var vi i Oslo. Mor
kjørte gratis med jernbanen,
det samme gjorde barna fram

til de var 18 år. Da så vi på slottet, overnattet hos ei tante og
dro hjem igjen. En helt annen
gang kjørte vi hydrofoilen til
Sunnfjord for å besøke enda ei
tante. Det var ikke så stas. Lite å
se og bare fisk til middag.
Så jeg har nok et litt anstrengt
forhold til ferie, og har egentlig
nøyd meg med å dra hjem til
min gamle mor opp gjennom
årene. Der ble middagen servert, pilsen sto i kjøleskapet og
sider var det i kjelleren.
Men de siste årene hun bod-

ØSTLANDSPOSTEN

kafe Tollerodden
14.00: Kunstutstilling 6 kreative
kunstnere i Kongegata 26 B.
12.00: Det blomstrer i Stavern,
Stavern Aktivitetshotell / Soldathjemmet.
12.00:Fotoutstilling ved Tryggve
Karlsen, Stavern Aktivitetshotell /
Soldathjemmet.
12.00: Kjetil Jul, Krutthuset Stavern
12.00: Maleriutstilling, Galleri
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Annekset, torget i Stavern.
12.00: Geir Jensen Annekset
Keramikk, Stavern.
12.00: Galleri Per Hoel i Sjaluppskuret på Fredriksvern verft.
12.00: Atelier Nyegaard. Malerier og
grafikk av Fritz H Nyegaard i
Steinbrakka, Fredriksvern Verft
12.00: I Galeiskur 16 på Fredriksvern
verft viser Galeimuseet verftets
militære historie.

12.00: Atelier Forberg. Steinbrakka
på Fredriksvern verft.
12.00: Elt & Kna keramikk på
Planken, Fredriksvern verft
12.00: Galleri kunstverftet i
Steinbrakka.
12.00: 30 år med Galleri Laila i
Stavern.
13.00: Sommerutstilling, Galleri den
Gamle Stallen. Eidsten
14.00: Dukkeutstilling, Stavern
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20.00: Real Roots på Anvik Gård. Irsk
aften.
21.00: Freya med Frozen Lake Band,
Torpevannet Feriepark
21.00: Connect band på Skotta

gamle Rådhus.
14.00: (Og 15.00) Kaptein Knurr på
Kaikanten. Larvik barne- og ungdomsteater.
14.00: Tour of Norway for kids.
16.00: (og 17.00) Havehusets
dukketeater for barn.
18.00:Strandkapellet i Stavern.
18.30: Spillelista i Teaterhuset
Munken
19.00: Du og ViTo, Kjærstranda

m publikum
MÅ KANSKJE VEKK: Denne oppsatsen på Storgata må
kanskje vekk fordi det henger et skilt på samme stolpe.
FOTO: BJØRN-TORE SANDBREKKENE

Derfor forsvinner
blomsteroppsatsene
Dette gjelder imidlertid
kun på fylkesveiene, og
oppsatsene vil bli hengt
opp igjen andre steder.

POPULÆRE: Vamp tiltrakk seg mange publikummere da de besøke Stavern i kveld. Her ble det god
BEGGE FOTO: ARIANIT SELMANI
stemning for folk i alle aldre, fra de aller minste og til de godt voksne.

de på sykehjemmet syntes ikke
de ansatte det var noe stas at jeg
kom for å spise middag der. Så
jeg har tydd til broren min. Han
sier det er greit at jeg kommer
så lenge jeg er fornøyd med
hjemmebrygget hans. Men til
og med en bror lukter det av etter et par dager, så jeg har innsett at i år blir det verandaen.
«Det store spelet» av Tarjei
Vesaas har jeg prøvd å komme
gjennom hver eneste sommer
uten å lykkes. Nå satser jeg
igjen, og har tro på at Per Bufast
klarer å rive seg løs og i det minste komme seg på ferie i Syden
ett eller annet sted.

PRØVER IGJEN: I år håper jeg å komme gjennom boka i ferie,
og at Per Bufast får seg en Hellas-tur.

ØP fikk torsdag formiddag flere henvendelser om at kommunens folk reiste rundt og
fjernet de vakre blomsteroppsatsene som har hengt på stolper langs veien i og nær Larvik
sentrum i sommer.
– Det er trist hvis disse blir
borte. De har vært et vakkert
innslag i byen i sommer og bør
absolutt få lov til å henge videre.
– Synd hvis kommunen mener disse må vekk, sa en av
flere innringere til avisa torsdag formiddag.
Kvinnen som ringte hadde
observert at blomsteroppsatsene i Prinsegata ble tatt ned.
– De pyntet opp, så trist hvis
de blir borte, sa hun.
Torsdag formiddag kom det
også flere reaksjoner på Facebook over at flere blomster-

oppsatser ble tatt ned.

Krav fra veivesenet
Kjell Håkon Bjørnø i Larvik
kommune bekrefter overfor
avisa at flere av oppsatsene nå
blir tatt ned.
– Det er imidlertid ikke Larvik kommune som har bestemt dette, men vi tar dem
ned på oppdrag fra Statens
vegvesen, sier Bjørnø.
– Bakgrunnen for at noen av
oppsatsene tas ned er at de tar
vekk konsentrasjonen fra skilt
langs veien.
Bjørnø sier at det kun gjelder oppsatser som står på stolper der det også står skilt.
Så langt er blomsteroppsatser fjerne fra Prinsegata og fra
Nansetgata.
– Dette gjelder kun langs
fylkesveiene i byen, og blomsteroppsatsene vil bli hengt
opp igjen andre steder.
– Blant annet er oppsatsene
i Nansetgata hengt i området
ved biblioteket, sier Bjørnø.

BLE FJERNET: Blomsteroppsatser på stolper i Prinsegata ble
tatt ned torsdag formiddag. FOTO: BJØRN-TORE SANDBREKKENE

