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Det sto i

ningen
For om lag to år siden det ble klart at Georg Lederer

skulle stille ut i Kragerø sommeren 2009. Odd Iversen
var kontaktmann.

– For det første er jeg begeistret for bildene til Georg
Lederer. For det andre var jeg kjent med at han spilte
hovedrollen i Munch-filmen. Skulle vi ha en utstilling
med Georg Lederer, passet det bra nå i forbindelse med
Munch-jubileet.

Gammel teknikk
Bildene som stilles ut strekker seg over en periode fra
tiden i Frankrike og fram til i dag. 

Georg Lederer bruker en veldig gammel teknikk og
betegner bildene som «etruskisk realisme». 

Teknikken som han bruker kan spores tilbake så
langt som  500 år før vår tidsregning.

30. juni 1969: Kragerø herrelag var nær ved å gå helt til topps i
årets Kragerø-leker i håndball. For første gang siden 1952 nådde la-
get til finalen, hvor det i imidlertid ble slått av det sterke Oslo-laget
Arild med 11–6 etter å ha hatt ledelsen i først del av kampen. I da-
meklassen vant Brandval som måtte ha ekstraomganger mot Sta-
bekk. Brandval vant finalen 4–3.

Arild og Brandval til topps
30. juni 1969: I forbindelse med bryggedansen lørdag kveld, hadde
politiet full mannskapsstyrke ute. Politimester Dalen sier at det
ikke skjedde noen store ting. Imidlertid ble 10 personer arrestert
for åpenbar beruselse. Det forstemmende var at det var vesentlig
unge mennesker ned til 17 – 18 år. I tillegg var det en del småfyll.

10 ble satt i fyllearresten

«Hjørnet delika-
tesse» åpnet denne
uken dørene. Det er
Jeanette Hihn som
har åpnet butikken
som kan minne mye
om et koselig lite
bakeri i Hellas eller
Italia.

l PATRICK STEN ROWLANDS
– Jeg ønsket å skape en
«gammel» stil. Som en
slags gammel kolonial. Vi
kan by på masse forskjel-
lige bakervarer, også for
allergikere som ikke tåler
gluten eller spelt, sier Je-
anette Hihn. 

– I tillegg har vi ferske
grønnsaker hver dag. Og
thai grønnsaker. Skriv at
vi har thai grønnsaker,
smiler hun.

Lokalet er dekorert
med blomster og gamle

krukker og framstår som
en nisjebutikk.

– Ja, det var det jeg så

for meg. En nisjebutikk. 
Det skal også nevnes at

«Hjørnet delikatesse» sel-

ger helsekost, så her er
det noe for enhver smak.

Koselig delikatesse

NISJEBUTIKK: Jeanette Hihn (t.v.) og Oda Hihn i «Hjørnet delikatesse». 

Uheldig måke
– Måken må ha tråkket i
en musefelle, sier Knut
Nyhus som tok bildet på
Rauane St. Hans aften.

Nettavisen i dag...
..er fylt med mange nye fotoalbum fra begivenheter i
Vestmar de siste dagene. Blant annet fra St. Hans-fei-
ringen, Blindtarmen skifestival og Drangedalsdagene.

Om du ikke ser albumene direkte i snarveien på før-
stesiden, klikker du deg videre inn i bildeseriene, der
du kan velge mellom kategoriene nyheter, sport og kul-
tur. 

Heidi Fosli i Galleri Paletten

I dag åpner en utstilling hos Eddy Sovart i Galleri Pa-
letten bak rådhuset.

Der vises bilder av Heidi Fosli, som er født i Sande-
fjord og nå bosatt i Oslo.

Heidi Fosli debuterte i 2006 og har siden den gang
hatten rekke utstillinger.

Heidi Foslis bilder blir ofte assosiert med Edvard
Munch.

Utstillingen varer fram  til og med 5. juli.

Lanternen med suppestunt
Kjøkkensjef
Lars Helge
Røed og res-
taurantsjef
Jon Andreas
Lysebø fra
Lanternen
delte ut hu-
sets fiske-
suppe på
Jens Lauer-
søns plass.

– Vi har
åpnet for
sommeren,
sier Jon An-
dreas Lyse-
bø.

Etter arbeidet og res-
taureringen på taket er
det ifølge Lysebø mange
som ikke har fått med seg
at Lanternen nå har åp-
net for sommeren. Derfor
sto de to og delte ut gratis
fiskesuppe til alle som vil-
le ha. At det var fiskesup-
pen som ble delt ut var
ikke tilfeldig.

– Sørlandet har om-
trent like mange innbyg-
gere som de har fiskesup-
pe elskere. Lista er høy og
stort sett alle serverings-
steder har en variant av
fiskesuppe. Vi er veldig
stolte av vår og etter
etterspørselen i dag så
virker det som om mange
er fornøyde, sier kjøkken-
sjef Lars Helge Røed som
håper at stuntet sørger
for at mange tar turen
opp på «taket» i sommer.

Patrick Sten Rowlands DRANGEDAL
NÆRRADIO
FM 101,2 * 104 MHz
FM 106,2 * 107,4 MHz

Mandager, tirsdager,
onsdager og torsdager
17.30 Nyheter og aktuelt

Torsdager
19.00 Radio Sion
20.00 Radiobingo
Fredager
17.30 Nyheter og aktuelt
18.05 Godt budskap

Sommer
Varmen har kommet

til våre kanter
og den har vi

ventet lenge på.
Nå kan vi kle oss
i lette gevanter

og kaste ulsteren
tung og grå.

Nå kan vi ta frem
bomull og lin

til og med silkekjolen fin.
De nye sandalene

tar vi på;
de er så søte

på føttene små.
Det kommer

en sjekte der ute
på fjorden.

Det er sommeren selv
og hit inn ror den.

Else Liv Tellefsen


