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166. ÅRGANG

KR. 15,-

Elendig frammøte

Bingospillet starter:
Mandag–lørdag kl. 11.00
Søndag kl. 14.00

Kjemper om
gründer-pris
Runhild Gammelsæter fra
Holmestrand kjemper om
prisen til årets kvinnelige
gründer.
Se side 10

Bilselger ble
dømt på nytt

S K A M M E L I G : Det er nesten skammelig på byens vegne at ikke flere enn snaut 200 møtte fram til konsert
med Bjørn Eidsvåg på Dulpen lørdag kveld. (Foto: Hege Frostad Dahle)

ELEKTRIKER

Ring Thomas
direkte i servicebilen
Mobil: 911 44 958
Vi utfører alt
innen el-installasjon

ELFAG - NÅR DU TRENGER ELEKTRIKER

Arrangørene av årets
kulturfestival inviterte
lørdag en av landets
mest folkekjære sangere
til byen. Byens

Roar fikk
statuetten
Statuetten Æresnysgjerrig ble likevel delt
ut under
festivalåpningen - til
festivalsjef Roar
Grønvold.
Se side 12

befolkning svarte med å
møte opp i et antall av
snaue 200 . Det er
skammelig på byens
vegne, og forteller at

Den tidligere innehaveren av
Hammerborg bil ble dømt
igjen - og retten slo fast at Per
Andersen og Else Marie
Johansen ble utsatt for grovt
bederageri.
Se side 5

byens befolkning neppe
fortjener å få slike
sjanser igjen.
Se side 14 og 15

- Har hendene
fulle til ferien
- Fram til ferien har vi faktisk
hendene fulle, sier
verksdirektør Martin Sagen
ved Hydro Aluminium.
Se side 2
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Festival-åpning med laurbæ
Holmestrand kulturfestival ble offisielt åpnet
lørdag, med strålende
vær og hundrevis av publikummere. Festivalsjef Roar Grønvold ble
kåret til årets “Æresnysgjerrig”.

LARS IVAR HORDNES
Telefon 3309 9004

HOLMESTRAND : Åpningen av
kulturfestivalen er en stor begivenhet i Holmestrand, nærmest
å regne for byens egen nasjonaldag. Den kulturelt mest begivenhetsrike uka i året ble tradisjonen tro innledet med blomstertog fra jernbanestasjonen til
Fiskebrygga.

GJORT ÆRE PÅ: Roar Grønvold, leder av kulturfestivalen de siste fem år, fikk diplom og statuett av Lars
Tveito (til v.). Foto: Lars Ivar Hordnes)

– Idrettsmannen
i meg våknet
– Idrettsmannen i meg
våknet da festivalen var
på vei til skifteretten, sa
Roar Grønvold da han
hadde mottatt årets
“Æres-nysgjerrig”.
HOLMESTRAND : Roar Grønvold
erklærte seg glad og rørt over å
motta årets “Æres-nysgjerrig”
på Fiskebrygga lørdag.

Gjorde mye ut av seg
Blomstertoget var kanskje ikke
tidenes største i sitt slag, men
deltagerne gjorde mye ut av seg.
Med korpsmusikk, fargeglade
klær og plakater fikk publikum
også i år mye å se og høre på.
Blant de som utmerket seg i toget, var trommerekka i Holmestrand og Botne skolekorps. De
unge trommeslagerne slo fast at
holmestrandinger og andre bør
benytte seg av de tilbudene festivalen byr på.
Vel framme på Fiskebrygga var

tiden kommet for å åpne herligheten. Festivalsjef Roar Grønvold oppfordret folk til å kjenne
sin besøkelsestid og benytte seg
av de tilbudene festivalen byr
på. Han varslet at Rotary også i
år skulle få slippe til med sin kåring av årets “Æres-nysgjerrig”.
Grønvold oppfordret forsamlingen til å være stolte av byen
sin- og vise det litt mer.
Ordfører Alf Johan Svele foretok
den offisielle åpningen av festivalen.
– Endelig er kulturfestivalen her
igjen. Det er imponerende av
ildsjelene som får til denne begivenheten hvert år. Dette er en
kulturell styrkedemonstrasjon
for byen, erklærte han.
Deretter var det klart for den
ikke -forhåndsvarslede utdelingen av årets æres-nysgjerrig, i
regi av foreningen Rotary. President Lars Tveito leste opp et dikt
skrevet av Ivar Jon Tunheim, om
tankegangen bak prisen.
– Æresnysgjerrig er en hedersbevisning som deles ut av Holmestrand Rotaryklubb til en
person eller organisasjon som
har gjort en synlig, uegennyttig
og samfunnsgagnlig innsats i
Holmestrand eller Hof, sa Tveito, før han ba Roar Grønvold
komme fram for å motta statuetten. Grønvold erklærte seg stolt
og glad over tildelingen.

Full fart med fiskesalget

– Jeg ble litt tatt på senga av
denne utdelingen. Jeg er en enkel gutt fra Hvittingfoss, men jeg
trives over alt. Nå brenner jeg for
denne byen. Idrettsmannen i
meg våknet da festivalen var på
vei til skifteretten for noen år siden. Jeg håper at det kan bli
enda mer fart og liv i denne
byen, sa Grønvold. Han fikk et
diplom og en miniatyrutgave av
statuen “Nysgjerrig” som står på
Fiskebrygga.

TIDLIG UTE: Karl Abrahamsen var tidlig ute med å kjøpe grillet laks. I bakgrunnen i hvit genser står Hans
Hanssen i Kiwanis. (Foto: Lars Ivar Hordnes)

Kiwanis hadde kjøpt inn
250 kilo laks til åpningen av kulturfestivalen
lørdag. Så å si hver
eneste filet ble solgt.
MANGE UNGER : Mange barn var med på å sette farge på årets tog.
Kanskje burde enda flere barn vært med? (Foto: Lars Ivar Hordnes)

LARS IVAR HORDNES
Telefon 3309 9004

HOLMESTRAND : Salg av grillet
laks er en tradisjon i kulturfestivalen. Det er foreningen Kiwanis
som sørger for denne næringstilførselen til festival-publikummet. Tidligere år har det skjedd
at foreningen har gått tom for
fisk på grunn av den store etterspørselen. I år hadde foreningen
kjøpt inn et kvart tonn laksefilet.

Godt fornøyd
Hans Hanssen i Kiwanis Holmestrand er meget godt fornøyd
med årets fiskesalg.
– Dette var en stor suksess. Vi
har solgt så å si all fisken vi kjøpte inn. Kun noen få fileter var til
overs. Det var fint at ingen måtte
gå uten å få fisk, sier Hanssen.

