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■ BØ «Classic meet» gjekk av stabelen for sjuande
gong i helga. Motorsykkeltreffet på Bø camping omfat-
tar japanske syklar frå 1960-talet og oppover - Honda,
Kawasaki, Suzuki og Yamaha er kjende namn for  mo-
torsykkelfrelste. Leiar Tom Brattskard i Suzuki-klubben
fortel at det deltek alt frå hjernekirurgar til arbeidsle-
dige, med snittalder på over 40 år. T.v. Jan Tore Gustav-
sen med den eldste sykkelen på stemnet. Geir Stoa og
Halvor Otterholt (t.h) ser på det gamle kjøretøyet. På
biletet t.h. Olav Sønsttveiten og sambuar Unni Brudal
frå Seljord. FOTO: HALVOR ULVENES

Japanske klassikarar på treff

Tusenvis av barn i de
flotteste kostymer.
Tivoli, fest og et
yrende liv. Hele Pors-
grunn feiret 200 år i
porsblomstens tegn
under Barnas Dag
lørdag.

TORE SVARVERUD
tore.svarverud@varden.no

PORSGRUNN Både arrangø-
rene og mange tusen barn og
voksne bidro med sitt for å gjø-
re den tradisjonsrike Barnas
Dag i Porsgrunn til en skikke-
lig festdag. Selv værgudene bi-
dro med sitt. Etter flere uker
med surt og vått vær sprakk
skydekket opp akkurat i tide til
arrangementet.

Folkehav
Barnas dag har vært arrangert
i Porsgrunn sentrum hvert år
siden 1946. Det har vokst til et
kjempearrangement med opp
mot 50.000 besøkende og 300 fri-
villige funksjonærer. I år var
det blant annet en utstilling av
skulpturer og hus laget av barn
i Porsgrunn, barneteater, barn-
sirkus, sjørøvershow og kon-
sert med «Idol-Tone». En fami-
liefar med 20 års erfaring fra
Barnas Dag erklærte med krav
på å bli trodd at dette måtte væ-
re tidenes publikumsrekord.

Historisk tog
Selve høydepunktet var nå som
før det store kostymeopptoget
tvers gjennom byen. I år var te-
maet «200 år i porsblomstens
tegn». Kreative sjeler hadde
virkelig lagt seg i selen. Stulen
gårdsbarnehage kom med
drakter og redskaper i gammel
stil. 

Flere hadde tatt tak i Pors-
grunns stolte sjøfartshistorie
og kom med ulike versjoner av
den berømte skuta Skomvær.
Bamselia barnehage hadde la-
get sin egen vri på det og kom
med «Bamsevær». 

Radehuset barnehage, høyti-
delig anført av en kullsvart
nonne, presenterte historiske
bilder med stor oppfinnsomhet. 

Ellers var det nok av nye va-
rianter på kjente porsgrunns-
folk å se i toget. Ordføreren,
Fritjof Fomlesen og Petter
Stordalen dukket alle opp i u-
originale varianter, mens ei

ferm dame i kort gulljakke
agerte Olav Hanto som «Mr.
Gay International».

Ellers vandret frosker og fis-
ker, blomster og planter, små
brannfolk og Hydro-arbeidere
gjennom gatene. Fyrlykta og et
par av stakene i elva var med,
komplette med måker og gua-

no. Også en fiks mini-utgave av
Posgrund Porselens berømte
og utskjelte rundkjøringsdeko-
rasjon var med.

Helgas hedersgjest var Tone
Damli Aaberget, kjent blant an-
net fra Idol. Hun samlet hun-
drevis av tilhørere til en gratis-
konsert i Rådhusparken. Før

hennes opptreden slapp tre lo-
kale talenter, Andreas Monsen,
Thomas Nordbø Baråsen og
Stine Marie Oterholt til. 

Se flere bilder på 
www.varden.no

Barnas Dag ble 
historisk byfest

LEVENDE BILDER: Radehuset barnehage hadde laget et levende bildegalleri. Her er Marie Holst (5) som
lykkebarn fra 1946 og Ole Meen (3) som ordfører Øystein Beyer.

STOLTE SKUTER: Skomvær fantes
i flere varianter. Bamselia barne-
hage hadde laget sin egen vri...

RUNDKJØRING: Nå har også PPs
rundkjøringsdekorasjon gått i tog
- med  Skrapeklev Barnehage.

BARNETEATER: Fantasia barneteater spilte «Nesegrevet». Her skal
Nesegrevet gifte seg med prinsen som er blitt forhekset til en isbjørn. 

MARITIMT: Kverndammen barnehage tok        

■ NOTODDEN En 73 år gammel kvinne kjør-
te av veien på Notodden lørdag ettermiddag.
Bilen hennes havnet på taket ved Stiviveien.

- En fotgjenger måtte kaste seg til side for å
unngå å bli truffet av bilen hennes. Hva som
er årsak til ulykken, vet vi ikke ennå. Ulykken
blir etterforsket videre, og vi har valgt å ta
midlertidig beslag i kvinnens førerkort, sier
operasjonsleder Karl Jørgensen hos politiet.

Sneiet fotgjenger


