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Konserter og kulturfor-
midling har overtatt for 
tradisjonsrik båtbygging 
på Moen utenfor Risør. 
Tirsdagens bluegrasskon-
sert ga mersmak for ar-
rangøren.

GEIR LID

geir@agderposten.no 958 98 726

De ville nok hevet øyenbrynene 
en smule, de gamle trebåtbyg-
gerne som fra 1875 og frem til 
1968 laget tradisjonsrike og 
kjente båter, dersom de tirsdag 
hadde kunnet oppleve den hef-
tige bluegrasskonserten i huset 
der båtmonumenter tidligere 
ble reist.

Et taust språk 
Tharald Moen, som er første 
generasjon «ikke-trebåtbyg-
ger» som drifter båtbyggeriet, 
har meislet ut en annen bruk av 
båthuset enn hans 
forfedre. 

Men selv om ak-
tivitetene nå er helt 
andre enn da tre-
båtbyggerne jobbet 
på sitt mest aktive, 
ligger båtbygger-
tradisjonene og 
kystkulturen som en dirrende 
resonansbunn i alt som blir 
gjort. 

Foran tirsdagens konsert 
hadde Tharald Moen omvis-
ning i båtbyggeriet, hvor verktøy 
og maskiner etter den siste ar-
beidsdagen for trebåtbyggerne 
på slutten av 60-tallet fremde-
les står og taler sitt tause språk. 
Tharald Moen gir dette språket 
innhold gjennom sin historie-
undervisning.

Jazzete westernswing
Tsjekkiske Bluegrass Cwrkot 

og Kirka Kralik & The Crowdy 
Rascals laget skikkelig stem-
ning for de 150 tilhørerne som 
var møtt frem for å ta del i 
den helt spesielle konserten 
som ga slik mersmak for Tha-
rald Moen at han kommer til 
å prøve nye varianter av dette 
konseptet. 

– Jirka er en av Europas bes-
te felespillere innen bluegrass. 
Han har de siste årene vært på 
Risør Bluegrassfestival med 
sitt eget band, Rowdy Rascals. 
Det er en trio med topp musi-
kere. Konserten varierte fra 
litt jazzaktig westernswing, via 
old-time til ren bluegrass, for-
teller Tharald Moen, som synes 
det var kjempeartig å bruke det 
gamle ærverdige båthuset til 
annet enn båtopplag om vinte-
ren.

Kan bli næringsvei
Det er ikke mange steder i ver-
den det er så mange trebåtbyg-
gerier på en plass som på Moen 

utenfor Risør. 
Tharald Moen 
håper at formid-
lingsarbeid og 
kulturaktivite-
ter på sikt kan 
bli en tilleggs-
næring som kan 
dekke utgiftene 

til vedlikehold av K. Christen-
sens & Co, Moen Båtbyggeri. 
Båtbyggeriene på Moen er de-
finert som kulturminner av 
nasjonal interesse. Både fylket 
og staten har gått inn med mid-
ler for at stedet skal bevare sin 
egenart. 

Eierne av båtbyggeriene fikk i 
1997 Aust-Agder fylkeskommu-
nes bygningsvernpris.

– Jeg synes tirsdagens arran-
gement viser at vi er på rett vei 
når det gjelder nyskaping i de 
gamle båtbyggeriene, sier Tha-
rald Moen. 

«Dette arrange-
mentet viser at 
vi er på rett vei i 
nyskapingen»

THARALD MOEN

Operadirektør Tom Remlov ber kulturminister Trond Giske (Ap) om 50 millio-
ner ekstra fra staten neste år. Operaen er fra før lovet 15 millioner. Driften av 
operahuset i Bjørvika er blitt langt dyrere enn antatt og pensjonsutgiftene 
har skutt i været. De kommersielle inntektene er langt fra nok til å demme 
opp for kostnadene, skriver Dagens Næringsliv. I fjor ba administrerende 
direktør Tom Remlov kulturdepartementet om 40 millioner kroner ekstra 
ettersom utgiftene eskalerte også da. Svaret var nei. (©NTB)

Ber om mer penger til operaen
Drive-in-kinoen på Eikerapen Roots 
Festival er som tatt ut av en klassisk 
amerikansk film fra 50-tallet. Her kan 
du velge om du vil høre lyd på din egen 
bilradio eller fra festivalens kraftige 
PA-anlegg. Her kan gjester skal kunne 
bli sittende i bilen under hele forestil-

lingen, mens festivalens rullende servi-
tører serverer popcorn, hotdogs, soda-
pops med mer - direkte inn i bilvinduet. 
Årets film er en klassisk drive-in-film: 
GREASE. Det var den samme filmen 
som åpnet den første  Drive-In-happe-
ningen man hadde på Eikerapen i 2005. 

Landets mest autentiske drive-in-kino

KULTUR&UNDERHOLDNING

SJØSETTING: En av de mange sjøsettingene v
Moens Båtbyggeri. Her er det båten Willi Wilh 

1900-TALLET: Christer Knutsen startet båtbygging i 1875. Dette bildet 
er tatt av ham foran båtbyggeriet rundt 1900. Nå er det andre tider.

NYE TIDER: Jirka Kralik & The Rowdy Rascals på scenen i et av de gam-
le båthusene på Moen representerer nye tider i båtbygda.

Nye toner i ærver

BÅTBYGGERI BLE KONSERTLOKALE: De ville nok fått ekstra sving på arbeidet sitt, de gamle trebåtbyggerne, dersom 


