
Det var en liten skolepi-
ke som offisielt tok fly-
gelet ved Valstrand Kul-
turarena i bruk, men
ordføren i Birkenes
tjuvstartet med to fing-
re foran en fullsatt sal.

ANNE MARTA SVENDSEN
anne.marta.svendsen@lp.no

Dresset opp i mørk dress med
slips og blankpussede sko sto
den nyvalgte birkenesordføre-
ren Arild Windsland og bank-
sjef Harald Flaa i Birkenes Spa-
rebank ved inngangen til  Bir-
kenes Kulturarena og ønsket
publikum velkommen til kon-
sert søndag kveld. Flygelet som
Birkenes Sparebank har gitt i
gave til Birkenes kommune
skulle høytidelig innvies. Dette
var ordførerens første oppdrag
blant folket.

– Det første veldedighetsopp-
draget, som Windsland kalte det
etter fire dager som ordfører.

– Dette er en stor dag for byg-
da, og det er trivelig å få lov å
være ordfører når banken over-
rekker en så generøs gave som
et flygel til 400.000 kroner, sier
Windsland.

Publikum som strømmet til
kommenterte finstasen bank-
sjef og ordfører hadde iført seg
for anledningen.

– Her står vi ved inngangen og
viser oss frem, så publikum kan
se hvordan man kler seg til kon-
sert, sa banksjefen, som kunne
fortelle at gaven på til sammen
600.000 kroner er den største
Birkenes Sparebank har gitt til
én mottaker. I tillegg til flygelet
har Valstrand Kulturarena tidli-
gere mottatt 200.000 kroner til
lys- og lydanlegg.

Overraskelsen var stor da de
to velkledde herrene høytidelig
trådte inn på scenen, bukket fo-
ran publikum, gikk direkte til
flygelet og spilte firhendig «Den
melodien som alle kan». Det lød
riktig flott. Ordføreren brukte
to fingre. Selv påsto han én. Han
visste ikke hva melodien het,
men kveldens konferansier, mu-
sikkskolerektor kunne fortelle
at det var «Den melodien alle

kan». Den som alle barn kan
spille.

Styreleder Gunnar Birkeland
i Birkenes Sparebank mente fly-
gelet var en gave folk i Birkenes
fortjente.

– Våre kunder er å stole på, sa
han og fremhevet blant annet
pålitelighet som en av bygdefol-
kets dyder. Han sa også at ban-
ken hadde et ønske om å være en
sammfunnsaktør, og at denne
gaven ville bli til glede for kom-
munens innbyggere.

Ordfører Arild Windsland
takket for flygelet. Han viste i
den anledning til at banken er
pålagt å gi gaver, men at han og-
så trodde at Birkenes Sparebank
hadde en indre glede i å se at
kulturlivet i bygda blomster, og
at flygelet vil bli satt stor pris på.
Han vendte se til publikum og
kommenterte at blant andre var
tidligere ordfører til stede, og

også tidligere rådmann som han
berømmet for å ha vært en på-
driver for å få dette flygelet.

– Vi har en tradisjon i Bir-
kenes for klassisk musikk, sa
han, men flygelet er også et ins-
rument for nye musikkgenre, sa
ordføren videre og nevnte blant
annet jazz og rock. Selv er han
med i Birkenes Storband på
slagverk.

Han viste til at med flygelet på
plass ville det bli mulighet for å
arrangere klassiske konserter,
men også moderne musikk.
Ordføreren nevnte store navn
innen moderne genre, blant an-
dre Billy Joel og Elton John.

– Kanskje blir Elton John det
neste store navn på scenen her,
men det blir nok for dyrt for ban-
ken, mente han.

– Sei kje det, repliserte bank-
sjefen.

Og Windsland gleder seg til å

høre musikk fra alle genre med
det nye flygelet på plass.

Først 
Det var musikkskoleelev Ida
Marie Håbesland i 4. klasse ved
Birkeland skole som fikk æren
av å være den første som offsielt
tok flygelet i bruk. Hun spilte
«Dansevise» av Agnestig. Og
dernest ble klaverkrakket gitt
til Geir Knutsson. Han fortalte
at han hadde hatt musikkunder-
visning i bygget siden 70-tallet,
og ut fra sine erfaringer med ny-
begynnere komponert melodier
for dem.

I tillegg til Knutson, var det
var musikerparet fra Arendal,
Hui-Hsuan Wang og Vidar Kris-
tensen som ga publikum en for-
smak på klassiske konserter på
Valstrand Kulturarena. Wang
startet med en komposisjon av
sin ektefelle, og sammen spilte
de stykker av Ravel, Schubert,
Fauré og norske danser av Gri-
eg.

Jo Eskild kunne fortelle at
han tidligere arbeidet mye med
folkemusikk, og nå var han glad
for at Gunhild Tømmerås var
flyttet tilbake til bygda, slik at
han kunne leke med henne
rundt folkemusikken. De frem-
førte sammen en birkelandsfol-
kevise «Å mor får jeg legge ditt
hode».

Fra folkemusikken gikk det
over i rytmisk musikk der den
opprinnelige birkelendingen
Kristian Ask, med bachelor-
grad innen faget fra Agder Mu-
sikkonservatorium, først sang
og spilte et par solonumre til
stor applaus fra publikum før

han introduserte sine venner,
vokalistene Pål Bakken og Sofie
Mendosa, bassgitaristen Tor-
bjørn Tveit og Kristian Frøland
på slagverk. Blant annet frem-
førte de Birkelandssangen, den
også til stor applaus, og avslut-
tet med «I can’t take my eyes off
you».

Kristian Ask takket for at han
ble invitert til å delta på denne
konserten, og berømmet det nye
flygelet. Han omtalte det som en
vakker kvinne, mørk. Aldeles
nydelig. Og Jo Eskild kunne ik-
ke begripe hvorfor man skulle få
Elton John og Billy Joel til Bir-
keland når man hadde folk som
Kristian Ask.

Det er kulturskolerektor Jo
Eskild som har vært konsulent
for flygelinnkjøpet, og valget
falt på Bøsendorfer.
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PÅ HJEMMEBANE: Geir Knutsson
spiller egne komposisjoner

GRUPPE: Kristian Ask ved flygelet med vokalistene Pål Bakken og Sofie
Mendosa, Torbjørn Tveit på bassgitar og Kristian Frøland på slagverk. 

FØRST: Ida Marie Håbesland går i 4. klasse ved Birkeland skole. Hun var
den første som offisielt tok flygelet i bruk.

Innviet flygel med to fingre
DUO: Ordfører Arild Windsland og banksjef Harald Flaa ved flygelet som
ble innviet i Valstrand Kulturarena søndag.

SAMSPILL: Jo Eskild akkompagnerer Gunhild Tømmerås som fremfører en lokal folkevise.

Når det lokale muse-
et under Kulturnatta
viser den aller første
Drakula-filmen, er
det også startskuddet
på Museets klassiske
filmklubb.

Museet har passende nok valgt
Kulturnatta som premiere for
sin nyvinning. Da skal museet
som noe helt nytt vise film i fjø-
set i museumsbakgården.

Det er snakk om Nosferatu
fra 1922, den første Drakula-fil-
men noensinne.

Klassiker
Historien om Nosferatu/Dra-
kula er siden blitt filmatisert
utallige ganger, men den første
filmen har lagt grunnsteinen
til hvordan de senere filmene
har formet seg.
– Med tanke på den stadige fa-
sinasjonen av vampyrer på
film, er denne gamle filmen
forbausende aktuell, mener
museumsbestyrer Anne Sop-
hie Høegh-Omdal, som gleder
seg til å vise klassikeren i mu-
seumsfjøset.
Nosferatu fra 1922 er en stum-
film i sort-hvitt med dramatis-
ke effekter og tidvis pantomi-
melignende skuespillerkunst.
Flere av bildene fra filmen er
gått inn i den klassiske film-
historien, for eksempel skyg-
gebildet av greven, hvor hans
lange klør er tydelige...

Filmklubb
Filmen bygger på boken «Dra-
kula» av Bram Stoker og ble re-
gissert av F.W. Murnau. Den
var egentlig gått tapt, men er
blitt restaurert og satt sammen
av deler herfra og derfra på
nytt i årene 2005-2006.

Grunnen til at filmen heter
Nosferatu, skyldes at filmsel-
skapet ikke fikk filmrettighe-
tene til å bruke Stokers Draku-
la, og måtte skape et nytt navn,
men selve historien er den
samme.

– Om man ikke er til uhyg-
gelige filmer, kan denne film-
klassikeren også oppleves
som en konsert. Fordi det er
snakk om en stumfilm, blir
ikke musikken avbrutt i sek-
sjoner, men spilt i sin helhet.
Musikken er rekonstruert et-
ter Hans Erdmanns original
fra 1921, og fremført av Saar-
brücken Radio symfoni Or-
kester under dirigent Berndt
Heller.

Når filmen vil bli vist i fjøset
i museumsbakgården på Kul-
turnatta er det også starten på
en nyopprettet filmklubb. For å
komme inn, må man bli med-
lem av klubben som har fått

navnet Museets klassiske film-
klubb.

Museumsbestyreren beroli-

ger imidlertid med at med-
lemsskapet ikke kommer til å
være av den eksklusive sorten.

Medlemsskapet koster 20 kro-
ner og vil gi adgang til nye
filmvisninger i fjøset senere.

Skrekkfilm i museet

Uteområder ved serve-
ringssteder over hele
landet bygges mer og
mer inne, og gir inn-
trykk av egentlig å fun-
gere som restauran-
tenes røykerom. Nå må
alle kommunene i Aust-
Agder svare på hva de
gjør for å følge opp røy-
keforbudet.

KARL OTTO TØNNESSEN
karl.otto@lp.no

● Bakgrunnen for at dette aktu-
aliseres nå, er et brev Helsedir-
ketoratet har sendt ut til samtli-
ge kommuner i landet. Direkto-
ratet hadde mottatt henven-
delser fra publikum og bransjen
om at røykelovens paragrafer
ikke ble etterlevd tilfredsstil-
lende på mange uteserveringer.

Mange har i så stor grad laget
så skjermede uteserveringer
hvor eierne tillater røyking, at

de må betraktes som røykerom.
Noe som ikke lenger er tillatt å
tilby kundene. Det foreligger nå

en  Høyesterettsdom for hva
som kan regnes som «uteområ-
de». Dommen kommer fra Sta-
vanger, hvor utestedet Pakkhu-
set på Holmen AS gikk til sak
mot Staten ved Helse- og om-
sorgsdepartementet. Spørsmå-
let i saken var hvorvidt serve-
ringsområdene utenfor Hall
Toll i Stavanger var så innebyg-
get at røykeforbudet måtte gjel-
de.

Juridisk sett var det et spørs-
mål om et område med levegger
og markiser på et tidspunkt går
over fra å være «uteområde» til
å bli «et lokale» i Tobakkskade-
lovens forstand. Det var Sta-
vanger kommune som la pre-
missene som lå til grunn for sa-
ken og som ble godkjent av fyl-
kesmannen i Rogaland, og der-
etter av Gulating Lagmanns-
rett.

Premsissene sa blant annet at
alle vegger som ikke er en del
av selve bygningskroppen ikke

måtte overstige sittende skul-
derhøyde, som ble definert til
110 centimeter. Videre må ikke
markiser og annet overbygg
være lavere enn normal tak-
høyde som er 230 centimeter.
Åpninger mellom lave vegger
og eventuelt tak eller markiser
skal ikke kunne tettes igjen. Og
dersom det ikke lar seg gjøre å
redusere høyden på veggene
må all form for markiser, tak el-
ler overbygg fjernes.

Dette sa Høyesterett seg enig
i, og nå har fylkesmannen i
Aust-Agder grepet fatt i det, og
vil ha svar fra kommunene om
det for eksempel er planlagt til-
syn på serveringsstedene for å
følge opp røykeforbudet, og om
det er etablert dialog mellom
kommunen og serveringsste-
dene. Fristen for å gi tilbake-
melding på dette er 1. desember
i år.

MÅ VURDERES: Er dette et «uteområde» eller «et lokale» for røykere.
Birkenes kommune må blant annet vurdere dette ved Sakura restaurant
og andre serveringssteder med uteområder.

Aksjonerer mot skjulte røykerom

Fylkesmannen i Aust-Agder har gitt Naturhisto-
risk museum tillatelse til søk etter og innsam-
ling av underjordiske sopper i Olashei naturre-
servat i Lillesand. Undersøkelsene er en del av et
større «trøffel»-prosjekt og det vil bli foretatt
undersøkelser av hund og mennesker flere an-
dre steder i fylket også. Fylkesmannen stiller
som vilkår at graving skal begrenses til det som
er strengt nødvendig og tillatelsen gjelder 2011
og 2012-sesongen. Det er også et krav at tilla-
telsen skal medbringes under søket og at resul-
tatene skal innrapporteres til fylkesmannen.

Sopp 
Kokkenes og Kirkehei vel får 25.000 kroner av
folkehelsemidlene som Lillesand kommune skal
fordele til å utvikle møteplasser for barn, unge
og familier i sentrumsområdet.

Folkehelsekoordinator Gro Berit Haatveit tak-
ker også ja til invitasjonen fra velforeningen om
å delta i utformingen av aktivitetsområdet som
foreningen nå får støtte til.

25.000 til velforening


