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LØSSALG KR 15,-

Travle dager for Ivar
Lillesanderen Halvor Nes
tiltrer som teknisk sjef senest 1. desember.

Nes er ny
teknisk sjef

Halvor Nes har fått jobben som teknisk sjef i Birkenes kommune. Side 3

Spente førsteklassinger
på Tingsaker skole onsdag morgen.

Gledet seg til
skolestart

ALTMULIGMANN: Ivar Berntsen, altmuligmann hos Blindleia Charter, er tidlig på havna om morgenen.

l Ivar Berntsen (80) stortrives som altmuligmann om l – Jeg kan ikke huske å ha opplevd maken på disse
bord i Brekkestø Charters tre båter, og det har vært årene, sier Ivar, som kan se tilbake på 15 år som alttravle dager i sommer.
muligmann på «Øya».
Side 16–17

Førsteklassingene fikk en
flott start på skoleåret
onsdag.
Side 8

Ber departementet om å
endre regler
Lillesand kommune mener de ikke har fått
en akseptabel og begrunnet forklaring på aldersbegrensning i tilskuddsordning for særlig
ressurskrevende helse- og omsorgstjenester.
Nå fryktes det at dagens ordning kan få en
«diskriminerende» effekt.
Side 10

Innslaget fra Hans Majestet Kongens garde blir ett
av høydepunktene i helga.

Spiller i
hjembygda
BEKYMRET: Assisterende rådmann Geir Jenssen er bekymret.

Tilbudene gjelder t.o.m. lørdag 17/8.

Kaffe

10

ﬁltermalt/kokmalt, 250 g, Ali

00
40,00/kg

Begrensninger på tilbudet kan forekomme.

Gardist Stian Stapnes
gleder seg til å spille på
Birkeland.
Siste side

Finn din nærmeste butikk på www.spar.no

10

KROmNarEkeRdS

Kystens ﬁskegrateng

10
450 g, Findus

10

ERdS
Nrke
KROma

Begrensninger på tilbudene kan forekomme. Vi tar forbehold om trykkfeil og utsolgte varer. Salg kun til private husholdninger.

22,22/kg

00

Egg

10

fra frittgående høns, 6 pk, Prior

00

26,46/kg

10

ERdS
Nrke
KROma

Alltid tilbud på noe godt!
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Altmuligmannen på Øya

l Ivar Berntsen har hatt travelt dager i leia denne sesongen, og telefonen har

TIDLIG: Ivar Berntsen, altmuligmann hos Blindleia Charter, er tidlig på havna om morgenen.

Ivar Berntsen (80) legger
ikke inn årene. Han stortrives som altmuligmann
om bord i Brekkestø
Charters tre båter, og er
førstemann på kaia for å
sjekke at båtene er ship
shape før dagens seilaser.
ANNE MARTA SVENDSEN
red@lp.no

– Det var der det begynte. Og helt
tilfeldig. Jeg satt her nede på havna,
og så kom Sigmund og spurte om
jeg ville være med, forteller Ivar,
som da var pensjonist etter 30 år på
Stansefabrikken.
– Og jeg er en av de få som har
jobbet på skofabrikk, skyter han inn.
På Torgersens skofabrikk. Den ble
etablert her en stund etter krigen.
Det var Tore og Rita Bjørlykke
som kjøpte Øya og satte den inn i
sommertrafikk. Senere kjøpte de
flere båter, og nå er det Tor Asbjørn
Hansen som eier og driver Blindleia
Charter.

– Det er en fornøyelse å komme ned
på havna nå, sier Ivar Berntsen, en Suveren
– Ivar er suveren. Han er en guru
fin smeigedags morgen.
– Her er jeg hver morgen, enten her nede på havna, sier Hansen, og
jeg er på vakt eller ei. Jeg må ned og er lykkelig for å ha Ivar Berntsen
med som mannskap på rederiets tre
se hvordan det ser ut. Sånn i 8-tida.
– Det har vært en fin sommer. Jeg båter.
Sigmund Glastad,
kan ikke huske å ha oppskipperen, har pensjolevd maken på disse årenert seg, men Ivar fortne, sier Ivar som kan se
setter. Han blir selvsagt
tilbake på 15 år som altbetalt for jobben han
muligmann på «Øya».
gjør, men det er gleden
Han har også vakter på de
ved å ha noe å gjøre
øvrige to av Brekkestø
som trekker Ivar til
Charters tre båter. Som
kaia hver eneste moraltmuligmann startet han
gen.
for 15 år siden.
Men det er ikke bare de
Fantastiske
15 siste årene han har
mennesker
fartstid fra «Øya».
Ivar Berntsen, – Det å ha noe å gjøre
På gamle «Øya»
altmuligmann som jeg trives så godt
med og føler at jeg har
– Jeg var på den gamle
«Øya» i 1957-58, der også som alt- det greit, å slippe å sitte innespermuligmann. Stabla varer om bord, ret på en bedrift, og det å komme
og leverte varer i land, den gangen sammen med en fantastisk haug
vi var innom alle havnene på ruta med mennesker, det liker jeg. Jeg
fra Lillesand til Kristiansand. Vi for- treffer på folk i Kristiansand som
lot Lillesand klokka 7 om morgenen roper heia Ivar, eller heia Øya. Det
og var tilbake klokka 7 om kvelden. er fantastisk. Ei dame var med Øya
Det var tøffe dager, vi leverte varer seks ganger i løpet av sesongen.
til butikkene, materialer, bensin – og Hun tok med seg barn og barnebarn, andre familiemedlemmer og
post.
Det bodde folk på øyene i leia da, venner, i tur og orden. De hadde
og rutebåten gikk hver dag. Om søn- med seg mat og kjøpte kaffe om
bord, og før turene ringte hun meg
dagene var det ettermiddagsrute.
– Da gikk vi fra Lillesand klokka og ba meg holde av en spesiell
5 om ettermiddagen og var tilbake plass akterut der de hygget seg på
turen.
i 9–10 tida om kvelden.
– Det er så mange fantastiske
«Øya»s venner
mennesker, men jeg kan jo møte en
Da rutetrafikken tok slutt, og «Øya» og annen som ikke er så fantastisk,
skulle selges, meldte Ivar seg inn i men de er i fåtall. Alt i alt er folk
helt fantastiske, sier Ivar.
Øyas venner.

Her er jeg
hver
morgen,
enten jeg er
på vakt
eller ei

ORIENTERER: Henry Thompson og Borghild Arnesen vil på ettermiddagstur i leia. Ivar Berntsen orienterer om avg

Altmuligmann
Som altmuligmann om bord, gjør
han alt arbeid som tenkes kan. Unntatt maskineriet. Han selger iskrem,
sjokolade, kaffe og mineralvann, og
billetter.
– Og øl og vin. Men det går det
ikke mye av på slike turer, sier han
om Øyas formiddagsturer tur-retur
Kristiansand. Når han er tilbake i
Lillesand, må han gjøre båten klar
til neste tur. Om morgenen tar han
turen til Sandsmyra og handler inn
varer til båten hos Henrik, når det
trengs.

Telefonvakt
Og telefonvakt har han hele tiden.
Telefonen kimer fra tidlig morgen til ti om kvelden. Folk ringer og
spør om avgangstider, priser og bestiller plass om bord. Mens Øya er
på retur fra Kristiansand kan folk ta
ettermiddagsturen i Blindleia med
MB Brekkestø. 2,5 timer tar turen,
og da får passasjerene besett hele
leia.

Passasjerene er tidlig på plass.
Anne Grethe og Christian Hansen
fra Oksbøl nord for Esbjerg i Danmark kommer på sykkel. De har
vært på fem ukers campingferie
gjennom Sverige til Kiruna, og videre gjennom Nord-Norge til Lofoten og Helgelandskysten. Nå camper de på Møglestu.
– Dere har en fantastisk skjærgård. Den er minst like smuk som
Lofoten, mener de to danske turistene som nå skal på tur med Øya til
Kristiansand.
Så kommer Henry. Henry
Thompson. Og Borghild Arnesen.
Fra Halden. De vil ta charterturen i
leia.
Den tidligere rockekongen snuser
på prisen, 240 kroner pr. person. Er
det den billigste turen man kan få i
leia? Ja.

Alltid hørt om Blindleia
– Som båtfolk må vi ha en tur i
Blindleia. Vi har ikke kommet nedover her med båt tidligere, men vi

har alltid hørt om Blindleia og sett
bilder av den i bøker og blader, forteller Henry. Så det skal bli fint å få
seg en tur i leia.
Og så synes han det skal bli fint å
se seg selv i avisen. Det er lenge siden nå, men det hendte tidligere da
han var rockestjerne.

Charterturer
Charterturene er det lite av i de hektiske sommermånedene. Det er ingen bedrifter som kan samle folkene
sine på sommeren, ifølge Ivar Berntsen.
– Men vi har bryllupskjøring.
Søndagen etter bryllupet, tar gjerne
brudeparet med seg gjestene på tur
i skjærgården. Vi har mange av disse
turene, forteller Ivar. M/S Brekkestø
er registrert for 48 personer. Under
dekk er det en fin salong der det kan
dekkes til fest.
– Da kongen var om bord, dekket
vi til 31 mennesker, forteller Ivar
som reklamerer for Havets festbord,
som fiskebrygga leverer.
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r kimt fra tidlig morgen til ti om kvelden

INGEN BETALINGSMASKIN: Anne Grethe og Christian Hansen fra
Danmark skal på tur med Øya. Men først til banken og få cash.

SKIPPEREN: Ivar Berntsen slår av en prat med passasjerene. Skipperen, Jan Pettersen (th.)

ganger og priser.

TIL ÅKERØYA: Marit Johansen tar ofte turen mellom Lillesand og
Åkerøya, og slår av en prat med altmuligmannen.

FILMER ØYA: NRK-båten, MS Sjøkurs’ filmer Øya på vei ut havnebassenget i Lillesand.

TIDLIG: på morgenen starter telefonvakta, og den varer til langt på
kveld. Ivar Berntsen svarer på spørsmål om turer og avgangstider.
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