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● Båtbyggeriene på Moen i Risør består av 
fire båtbyggerier: K. Christensen&Co, Moens 
Båtbyggeri, Sauviks Båtbyggeri (senere Verner 
Hansens Båtbyggeri), Emanuel Moen & Sønns 
båtbyggeri og Gregersens Båtbyggeri.

● K. Christensens & Co, Moens Båtbyggeri har 
bygd båter på Moen fra 1858, først utendørs, 
så innendørs da Christer Knutsen bygde under 
tak fra 1875. Her er bygd alt fra redningsskøy-
ter, fiskeskøyter, lastebåter, lystbåter, havsei-
ler, losskøyter, oassasjerferger, slepebåter til 
selfangere.

Tradisjonsrike båtbyg-
gerier i Risør

FAKTA

PÅ PLAKATEN

KUNSTUTSTILLINGER

Arendal: Café Lindvedske hus 
på Tyholmen inviterer til utstil-
ling med gouachebilder av Liv 
Hege Støle. Utstillingen varer 
til 31. juli. Åpen daglig kl. 11-23. 

Grimstad: Grimstad kunstfore-
ning inviterer til «Sommerut-
stilling» i Reimanngården der 
flere kunstnere er representer. 
Utstillingen er åpen alle dager 
kl. 11-15 frem til 16. august.

Lillesand: Kunst og håndverks-
utstilling i Brekkestø Det invi-
teres til salgsutstilling av kunst 
og håndverk i Bryggerhuset på 
Brekkestø alle dager kl. 12-17 
frem til 9. august. 

Risør: Risør Kunstforening 
inviterer til åpning av utstilling 
med maleri og tegning av Anne 
Rolfsen i Kunstparken torsdag 
16. juli kl. 19.00. Kunstparken 
er åpen mandag-lørdag kl. 10-
16 og søndag kl. 12-16 frem til 
9. august. 

Tvedestrand: Maleri & Grafikk 
Galleri Sagesund i Sagesund 
inviterer utstillingen «Maleri & 
Grafikk» med Ørnulf Opdahl. 
Galleriet er åpent onsdag - søn-
dag kl. 12-17 frem til 2. august. 

REVY OG TEATER

Grimstad:  Agder Teater invite-
rer til forestillingen «Blomster 
og blod» av Bentein Baardson 
med Gisken Armand i stein-
bruddet i Fjæreheia 16. - 17. juli 
kl. 22.30. 

Grimstad: Stand up-komikeren 
Christer Torjussen underholder 
på Haven Brasserie torsdag 16. 
juli kl. 20.00. 

MUSIKK

Risør: Kabaret «Les Femmes» 
Kabaretensemble underholder i 
Bakgården restaurant ved Gal-
leri Villvin tors. 16. juli kl 19.00

ANNET

Lillesand:  Den årlige sommer-
basaren i Justøy kapell er i år 
torsdag 16. juli kl. 18.00. Her 
blir det bevertning, utlodninger 
og andakt ved Helga Raen.

Arendal: Arendal sommerfugl-
park på Hove på Tromøy er 
åpen onsdag - søndag kl. 10-16.

Arendal: M/S Nidelv kjører 
daglige sightseeingturer «Hisøy 
rundt» med avgang fra Arendal 
(Pollen) kl. 1200 og 1500.

Arendal: Merdøgaard på øya 
Merdø er et gammelt skipper-
hjem som er omgjort til mu-
seum. Åpent hver dag kl. 12-17. 
Omvisninger hver hele time 
- den siste kl. 16.00.

ØRNULF OPDAHL 

Stranden som skal ha inspirert Virginia 
Woolf til å skrive en av verdenslitteraturens 
klassikere er blitt solgt for 80.000 pund eller 
rundt 850.000 kroner, melder BBC News. På 
pensjonatet der familien bodde hadde hun ut-
sikt over stranden Upton Towans og fyret på 
Godrevy Island som lå i nærheten. (©NTB)

Woolfs strand solgt
Det amerikanske nettstedet TMZ, som 
var først ute med å melde at Michael 
Jackson var død, siterer nå kilder i Los 
Angeles-politiet på at dødsfallet hans 
nå etterforskes som mulig drap. TMZ 
hevder å «ha en rekke politikilder», og 
fremholder også at oppmerksomheten 

til politiet er rettet mot en av Jacksons 
leger, Conrad Murray – som var til ste-
de da popkongen brått ble dårlig i sitt 
hjem. Det er funn av beholdere med 
bedøvelsesmiddelet Propofol i Jack-
sons hjem som skal ha gjort at politiet 
angivelig tenker i disse baner. (©NTB)

Hevder politiet ser på Jacko-dødsfall som drap

KULTUR&UNDERHOLDNING

ved K. Christensen & Co, 
elmsen som går i sjøen.

RESTAURERING: Det foregår ikke lenger bygging av båter i båtbygda 
Moen i Risør, men retaureringsarbeid gjøres fremdeles. 

rdig båthus

de hadde hatt slik musikk til arbeidet. 150 tilhørere koste seg med bluegrass-musikk på Moen utenfor Risør.  FOTO: SONDRE STEEN HOLVIK


