15

Mandag 30. juli 2007

Lionshyllen er tilbake
Boktilbudet som Lions
Club i Flekkefjord har
hatt stående i inngangspartiet til Spor 2 er nå
tilbake.
AV RUTH KELLEY
r.kelley@avisenagder.no

Gjennom oppussingsperioden
av kjøpesenteret ble bøkene tatt
vekk, men står nå igjen til disposisjon for interesserte lesehester.
– Boktilbudet har vært savnet, og mange har spurt om når
det kommer tilbake, opplyser
senterleder Alf Morten Normann på kjøpesenteret Spor 2 i

Flekkefjord til Agder. Han synes bokhyllen er et godt tilbud
fra en prisverdig organisasjon.
– Dette er et godt formål å engasjere seg i, og mange av våre
senterkunder setter pris på tilbudet enten de ønsker å støtte
en god sak eller å finne noen
billige bøker, forteller han.
Bokhyllen tilbyr et utvalg av
bøker til en billig penge, og opplegget fungere ved selvbetjening som før.

Mye brukt tilbud
Ole Kr. Olsen i Lions forteller
at boktilbudet har vært populært i de årene det har stått på
Spor 2.
– Tilbudet har vært mye
brukt, og vi får faktisk inn litt

på det. Det virker som folk synes det er greit å støtte våre
gode saker, samtidig som de
kan ta seg tid til å finne en bok
de liker, sier Olsen.
Bokhyllen er nå plassert litt
lenger inne i lokalene, rett ved
minibankautomaten utenfor
Prix-butikken.

GODT FORMÅL: Til venstre:
Senterleder Alf Morten Normann på kjøpesenteret Spor 2 i
Flekkefjord er glad for å se at
Ole Kr. Olsen og Lions Club har
fått opp igjen boktilbudet til
kjøpesenterkundene. – Hyllen
har vært savnet av mange, forteller Normann.

SKOLEFERIE:
Anne Lise storli
kom på i Stavanger og har hatt to
fabelaktige dager
ombord i «Dyrafjeld» – Vi får oppdrag som byssevakter,
brannvakter og
får dermed være
med på alt samtidig som det er en
kulturopplevelse å
være på skuten,
forteller hun. Her
med skipper Jon
Warhuus på venstre side, bestmann Erling Krogstad og mannskap
og tidligere elever
på dekk.

Seilskip måtte i ly for været
Det storslagne og gammeldagse skoleskipet
«Dyrafjeld» måtte i forrige uke søke til havn i
Flekkefjord, for å komme seg i ly av uværet.
AV RUTH KELLEY
r.kelley@avisenagder.no

Torsdag la seilskuten «Dyrafjeld» til kai ved Eschebrygga i
Flekkefjord for å komme i ly for
uværet som ble meldt. Skuta var
på vei til hjemmehavna på Sollerudstranda skole i Lysakerelva i Oslo da turen måtte avbrytes grunnet værvarsel om stiv
kuling.

Skipper Jon Warhuus tok avgjørelsen.
– Vi avventer
været i Flekkefjord, det
er ingen vits
i å gå i slikt
vær som det
nå er meldt. Og
hvorfor ikke ligge her
og kanskje få med litt av den populære Laksefestivalen i byen,
forklarer han.

rastløs ungdom, men at denne
turen er en kombinert transport og
ferietur for tidligere elever
med familier.
– Båten er en
galeasrigget jakt,
på 80,40 brutto registertonn og 120 tonn deplassement
ved løft. Den er en typisk representant for den tids fraktefartøyer da den ble bygget i 1889, forteller Warhuus.
«Dyrafjeld» er 17 meter lang
og har 10 seil fordelt på to master hvorav den høyeste er 17 meter.
To av seilene er råseil - storseilet er 100 m2 og tilsammen utgjør alle seilene 410 m2. Motoren

Brygge slengen

Nasjonalt kulturminne
Skuten er et flytende nasjonalt
kulturminne som i 1985 ble godkjent av riksantikvaren.
Skipper Warhuus forteller at
«Dyrafjeld» idag vanligvis benyttes som en flytende skole for

er en Volvo TMD 100A motor,
med 230hk.

Gikk rundt
Etter flere eiere ble «Dyrafjeld»
rigget ned og brukt som lastebåt
fra 1931inntil den i 1970 ble solgt
til Kristian Jakobsen i Reine,
Lofoten- som etter en dekkslastforskyvning gikk rundt med båten i -71.
Heldigvis kom alle uskadd fra
hendelsen og skuten ble reddet.
Hollenderen Hans van de Vooren, bosatt i Norge, kjøpte og restaurerte båten til original stand
og satte riggen opp igjen.

Skole og film
Da skolen overtok båten i 1999
gikk den til Lysakerelva og Sol-

lerudstranda skole i Oslo. Skolen gjorde klart til elevtokt til
Østersjøen og deltagelse i Cutty
Sark Tall Ship Races, hvor «Dyrafjeld» gjorde det ganske bra.
På senhøsten 2000 fikk Dyrafjeld bli med på innspillingen av
filmen Det største i Verden med
Herborg Kråkevik i hovedrollen. I perioden 2002-04 har Sollerudstranda skole latt skuten
gjennomgå en stor restaurering
og er ifølge skipperen klar for
hundre nye år som skoleskip.
På denne turen er det tidligere
elever med familier som får
være med som en slags gjenforening og klassefest. Med barn og
kjærester kan ungdommene få
nyte en uke på den staselige jakten.

