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Forny dine skinnmøbler, bilseter og skinnklær!

Lærdoktor´n

Vi kan hjelpe deg! Vi renser, restaurerer,
trekker om, fargebehandler dine skinnmøbler, Forlenger livet til dine skinnmøbler.
skinnjakker og bilseter rimelig og effektivt.
hvor du kan få reparert og fargefornyet
De vil fremstå «som nye» og du vilVerkstedet
få glede
dine skinnmøbler og skinnklær.
av dem i enda mange år...

SPAR PENGER OG MILJØET
– VI HENTER OG BRINGER.

Har du falmede, slitte, sprukne skinnmøbler? Vi kan hjelpe deg!
Vi restaurerer, fargebehandler, trekker om og reparerer rimelig
dine skinnmøbler. Som vil fremstå som “nye” før
og som du
vil få glede av i enda mange år.

etter

Giovanni har 24 års erfaring i behandling
og preparering av skinnprodukter.

Vi henter og bringer.

Giovanni har 20 års erfaring i
Madlaveien 5, 4008 Stavanger. Tel. 51 53 34
30. Mob. 475
879. E.post:itdes-as@online.no
behandling
og18preparering
av skinnprodukter.

Bryllup på Horgstad.

Dragens Vinge.

Riskaspelet 2010
Endelig – vil noen kanskje
si, er det klart for fram
føring av hele Riskaspelet.
Det som startet med
Skalden Einars besøk på
vikingedagen på Bryggen
Senter i 2006, blir nå
i 2010 fullendt med fram
føringen av hele Riska
spelet.

- Kort fortalt, Hjalmar Arnø, hva
er Riskaspelet?
- Riskaspelet er et historisk skuespill. Ikke i den forstand at alt
som skjer i spelet er historisk korrekt, men det er et skuespill som
forteller en historie fra slutten av
900-tallet, slik jeg tror det kan ha
skjedd.

Historisk sentrum
- Men Hommersåk og Riskaområdet, er det historiske hendel-

ser eller forhold her som det kan
være verdt å skrive et historisk
skuespill ut fra?
- Absolutt! Arkeologiske utgrav
inger viser at gården Horgstad
- nå Hogstad, der hvor IVARs
kompostanlegg ligger - var et
økonomisk sentrum på slutten av
900-tallet. For det andre: Hvem
kjenner ikke til Tingholmen i
Høgsfjorden? Noen sier at kong
Olav Tryggvasson holdt landsting
der på slutten av 900-tallet. Om
det stemmer, det er en annen historie. Men at det har blitt holdt
lokale ting på Tingholmen, det
er det nok ikke tvil om. Så svaret
på spørsmålet ditt blir ”ja”, det
er absolutt hendelser og forhold
som det er verdt å skrive et historisk skuespill ut fra.

En tur på fjorden?
- Hva skal skje lørdag 19.juni
kl.12.00?
- Lørdag 19.juni kl.1200 ankommer skuespillerne som skal

være med i Riskaspelet Bryggen Senter om bord i «Dragens
Vinge». «Dragens Vinge» er en
ett år gammel åfjordsbåt som er
hjemmehørende i Riska. Etter at
lederen i Riska bydelsutvalg offisielt har åpnet Riskaspelet 2010,
blir Riskaspelet vist på utescenen som skal bygges på parkeringsplassen utenfor Bryggen
Senter. Når jeg sier «utescene»,
er det viktig å understreke at
«scenen» blir på bakkenivå, og
at parkeringsplassen er flat. Det
betyr at området nærmest scenen blir reservert barn og de som
har med seg sittepute til å sitte
på bakken. Området bak dette
blir forbeholdt de som har med
seg egen stol. Helt bakerst vil det
være plass til de som vil stå og se
forestillingen.
Hjalmar Arnø forteller videre at
Riskaspelet varer om lag en time.
Etter at selve spelet er slutt, vil
det bli mulighet til å steike seg

pølser og pinnebrød. De som vil
ta en tur på fjorden med «Dragens Vinge» vil også få sjanse til
dette.

Gratis adgang
- Men Hjalmar Arnø: På nettsiden
til Riskaspelet reklameres det
med at det er gratis adgang. Hvordan er oppsetningen finansiert?
- Riskaspelet er en del av jubileumsprogrammet i forbindelse
med at Sandnes er 150 – år i år,
så noe støtte har vi fått fra Sandnes 2160. Vi har også fått støtte
fra Rogaland fylkeskommune, og
ikke minst fra Sparebank 1 SR –
Bank. Dette til sammen gjør at vi
kan ha gratis adgang. Men det må
også legges til at oppsettingen av
Riskaspelet er et dugnadsprosjekt, vi har ingen på lønningsliste! I tillegg har vi bygget opp
spelet år for år, slik at vi har kjøpt
inn nødvendige kostymer og utstyr gradvis.

Tre akter

- Du bruker ordet «gradvis». Hva
har dere gjort tidligere år?
- Som nevnt startet det hele med
«vikingedag» på Bryggen Senter
i 2006. I 2007 lanserte vi den
trykte versjonen av Riskaspelet,
samtidig som vi viste den første
scenen fra den første akten. I
2008 satte vi opp den siste akten,
og i fjor viste vi hele den første
akten. Dermed er det innøvingen
av den andre akten som har hatt
hovedfokus under øvingene i vår,
i og med at første og siste akt allerede er innøvd.

Trofaste lokale skuespillere
Arnø legger til at det er de samme
skuespillerne som har vært med
år etter år, kun èn skuespiller har
blitt «erstattet», men det er fordi
han har flyttet for langt vekk fra
Riska til å kunne være med.
- Hvem er skuespillerne?
- Alle skuespillerne er fra Riska,
men unntak av èn som er fra

Pølse - og pinnebrødgrilling.

Høle, og èn som bor i Sandnes.
Men sistnevnte har bodd i Riska
før, sier Arnø og ler. - Det er en flott
gjeng å jobbe sammen med.
- Men det er ikke bare skuespillere
som trengs for å få satt opp Riskaspelet?
- Nei, det skal være sikkert. Vi har
flere som jobber med de praktiske
oppgavene rundt oppsettingen,
f.eks scene – og kulissebygging.

Usikker framtid
- Til slutt, hva skjer med Riskaspelet etter 2010?
- Den som visste det! I 2006 la vi
en fem – årsplan som vi nå er i

ferd med å fullføre med oppsetningen av hele Riskaspelet nå i år. Det
vil jo være synd hvis dette blir den
første og siste gangen Riskaspelet
blir satt opp. Men vi i Foreningen
Riskaspelet har ikke lagt videre
planer – foreløpig. Noen i bygda leker med tanken om at Riskaspelet
burde ha blitt satt opp på Tingholmen, det er èn idè. En annen idè er
å bygge et amfi eller en utescene
i Riska hvor ulike arrangementer
kunne ha blitt arrangert. Så vi får
se hva framtida vil bringe!
Tekst: Berit Glittenberg
Foto: Magnhild Arnø

Modul 23 Lokalavisen 144 x 146

Møtet er satt!
Hvor er maten?
God Smak setter serveringen høyt på dagsorden.
Du har lov å innrømme at maten var et av høydepunktene. Uten mat
& drikke duger som kjent verken helter, gjester, kunder, festdeltakere,
jubilanter eller foreningsmedlemmer.
Planlegger du dåp, konfirmasjon, bryllup eller 50-årsdag?
Skal du samle venner til et gjensyn? Har du ansvar for kurs, møter og
konferanser på jobben?
Vi kan love at maten du får fra God Smak er helt superb! Vårt tilbud
spenner fra klassiske retter til spennende og utradisjonelle smaksopplevelser.
Vi komponerer selskapsmenyer, vi lager smørbrød & småretter,
og du kan plukke blant mange fristelser når vi serverer tapas,
koldtbord, fingermat & kaker.
Da var maten i boks. Nå kan du se på gjestelisten...

Auglendsdalen 81, 4017 Stavanger.
Telefon 51 81 25 25. Faks 51 81 25 10.
post@god-smak.com www.god-smak.com
Hjalmar Arnø (Skalden Einar).

Sigurd fra Horgstads hjemskomst.

Astrid og Helge tar avskjed.

Trellen Wir tjuvlytter.

Dragens Vinge på vei inn Riskafjorden.

