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– Jeg følte at
Gud ble borte

Inger Lill Lauvnes

Hun gikk
til Roma

ANNONSE

TId FOR
PERIODISK KJØRETØYKONTROLL?
VI har åpent
når det
passer deg!

7-21.30

Setesdalsveien 90, Kristiansand

Gir byen et løft
Side 8-9-10-11 Del 1

Foto: Tore André Baardsen

Aquarama åpnet

Tøft møte
med brannskadet hus
I går tok Maria Kielland Krag de tunge
skrittene inn i bestefarens brannskadde hus.
Det ble en tøff opplevelse. Side 2 Del 1

””

Det som har
kommet fram om
kreftoperasjoner
i Arendal, er intet
mindre enn en
skandale. Og
stiller spørsmål
om vi kan ha tillit
til de ansvarlige
etter dette.
Vidar Udjus,
politisk redaktør

Side 6 Del 1

Strid om
elitesatsing
i Start

stuper i det: De er store dimensjoner over Aquarama. Her kan det stupes fra 10 meter og nedover, alt etter mot og
ferdighet. – Anlegget gir Kristiansand et løft, sier ordfører Arvid Grundekjøn. Foto: Torstein Øen

Styret i junioravdelingen i Start har trukket
seg etter strid om elitesatsing.
Uviklingssjef Bård
Borgersen
forsvarer
den nye
sportsplanen der elitesatsingen starter i 13-14
års alderen.
Side 26 Del 1
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aquarama åpnet etter en 17 år lang prosess

– Vi har fått det beste result
Aquarama vil gjøre
folkehelsen bedre og
byen mer attraktiv,
mener ordfører Arvid
Grundekjøn.

KRISTIANSAND
Tangen

Fredag kunne han åpne anlegget
som det har vært snakket om i
snart tjue år.
– Det har vært en sytten år
lang prosess, men så fikk vi det
beste resultatet man kunne tenke seg, sa ordfører Arvid Grundekjøn da han åpnet Aquarama.
Inne i anlegget var de aller
første gjestene i ferd med å betale billett til badeanlegget.
– Dette kunne få meg til å flytte tilbake til byen, men det er vel
flere som skal være med i den
diskusjonen, spøkte den utflyttede kristiansanderen Kjell
Enok Vatne som hoppet ut i bassenget sammen med sønnen Daniel Vatne (8).
De ble de første betalende
gjestene i Aquarama.
Mye å feire
Grundekjøn mener Aquarama
er den siste i en lang rekke investeringer som har løftet byen:
Først Kilden, så Idda og nå Aquarama.
Aquarama blir regnet som et
av de beste anleggene i landet
både når det gjelder stupe- og
svømmeanlegg. Det mener i
hvert fall arkitekten som har
tegnet det.
– Men dette er ikke bare viktig
for idretten, men også for folkehelsen. Det er et garderobeanlegg her til tusen mennesker, så
her er det mange som kan komme for å holde seg i form, sier
Grundekjøn til Fædrelandsvennen.
– I tillegg er dette viktig for å
styrke byens profil. Dette vil
gjøre oss mer attraktive, legger
han til.
Selv har han konkurrert som
svømmer i en fjern fortid, og
han gikk jevnlig i bassenget før
han flyttet til Kristiansand.
– Jeg ser absolutt på meg selv
som en potensiell bruker, sier
han.
Spent
Aquarama er bygd som et offentlig privat samarbeid (ops).
Det vil si at private eier de kommersielle delene av bygget, slik
som hotell og næringsarealer.
Inntekter fra husleie og billetter skal sikre overskuddet.
De første timene etter åpningen var det fremdeles god plass
i Aquarama. Eierne legger ikke
skjul på at de er spente på hvordan besøket blir ut over i 2013.
Det er avgjørende for hvordan
anlegget vil gå økonomisk.
– Nå blir ikke 2013 et helt
driftsår og vi vil ha mange enkeltkostnader det første året.
Det viktigste er ikke regnskaps-

ENDELIG FERDIG: Aquarama har kostet rundt en milliard å bygge og har 10.000 kvadratmeter for svømming og stuping. Stupeanlegget skal være det beste i
landet og ble åpnet av tidligere ordfører Per Sigurd Sørensen. Han ble etterfulgt av litt mer habile stupere fra Kristiansand Stupeklubb. Foto: Torstein Øen

tallene, men tilbakemeldinger
og besøkstall. Det er også det
mest spennende, sier David
Reme, daglig leder i BRG Eiendom. De er medeiere i Aquarama sammen med Kruse Smith.
Arvid Grundekjøn må konstatere at det neppe blir råd til lignende satsinger i Kristiansand
de kommende årene.
– Nå er det viktig å ha fokus på
å konsolidere økonomien, sier
han.
Tekst: Kjetil Reite
kjetil.reite@fvn.no - 90681205

SVØMMER OG STUPER: Arvid Grundekjøn (tv) drev med svømming da han
gikk på ungdomsskolen. Forgjengeren Per Sigurd Sørensen har nylig frisket
opp gamle ferdigheter innen stuping. Her klipper de snoren til Aquarama og
gjør seg klar til å endelig kunne ta i bruk anlegget. Foto: Torstein Øen
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tatet man kunne tenke seg

STOLTE: Med fullt galleri og stående applaus ble Aquarama åpnet for publikum. Daglig leder Unni Mesel i Aquarama og David Flotve Reme i BRG Eiendom
AS likte å se publikum strømme inn i badeanlegget. Foto: Torstein Øen

ÅPNINGSFEST: Aquarama åpnet fredag etter å ha vært planlagt siden 1997.
Sammen med Kilden og Idda skal anlegget løfte byen og gjøre den mer attraktiv. Foto: Torstein Øen

DIGGBART: Aquarama har 17 bassenger. Her er Adrian Andersen Reijners (13)
og broren Jonatan Andersen Reijners (7) på vei ut i et av dem. – Vi bare digger å
være her, sier Adrian. Foto: Torstein Øen

Fakta

Aquarama

ELEGANT: Med smidige og elegante stup imponerte utøverne
fra stupeklubben de fremmøtte.   Foto: Torstein Øen

ee Eid av BRG, Kruse Smith og Kristiansand
kommune.
ee Det har kostet rundt en milliard å bygge. Av
dette eier Kristiansand kommune en andel på
543 millioner.
ee Bassenget er på 50 x 25 meter og har kapasitet
til tusen personer. Stupetårn på ti meter.
ee Aquarama har i tillegg vannsklier, bølgebasseng, barnebasseng, utendørs basseng,
surfebasseng og spa-avdeling.
ee Idrettshall med to håndballbaner og 1700
sitteplasser.
ee Hotellet har 229 rom med 800 senger. I kjelleren
er det parkeringsplass.
ee Samlet areal på hele Aquarama er 41.000
kvadratmeter.

STILFULLT: Det hørtes tydelige gisp blant publikum da stuperne gjorde sine
krumspring. Foto: Torstein Øen
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Full feiring
i folkebadet
Barn og tenåringer
frydet seg over det nye
folkebadet i Kristiansand. De var nesten like
begeistret som arkitekten som har tegnet det.
KRISTIANSAND

Tangen
– Vi bare digger å være her. Det
er jo helt sykt, sier Adrian Andersen Reijners (13) i det han
kommer opp fra et av de 17 bassengene i Aquarama.
Han er omtrent like entusiastisk over Aquarama som mannen som kommer forbi like etterpå:
Eyvind
Øglænd
Marcussen som har tegnet badeanlegg i 25 år og som jobbet
fire år med Aquarama.
– Dette er bedre enn Piren i
Trondheim, skryter Adrian Reijnes.
– Takk for det, men jeg har
tegnet Piren også, svarer arkitekten som også tegnet Sørlandsbadet i Lyngdal.
Han sier han har prøvd Aquarama før, men dette var første
gang med varmt vann.
Folkebad
Ifølge Eyvind Øglænd Marcussen har Aquarama det beste
svømmeanlegget, det beste stupeanlegget og det beste tribuneanlegget i landet.
Han har vært på Island for å

hente inspirasjon da han tegnet
det. Der er de eksperter på velvære når de lager bassenger.
– Utebassenget blir veldig
gøy på vinteren når det er kaldt
ute, sier han og peker ut på bassengene som foreløpig kun er
fylt av snø.
– Og se den effekten der, den
er utrolig fin, sier han og viser
varmtvannsbassenget som er
hevet en halv meter over gulvet.
Her ligger vannspeilet på
bassenget en halv meter under
horisonten på havet utenfor.
– Men det er ikke noe badeland. Badeland er et sted der du
ikke kan stupe og ikke svømme,
sier han.
Har ventet
De som var først ute i bassenget
på fredag hadde rikelig med
plass å boltre seg på. Sondre
Clausen og Julia Aaslie (begge
16) var blant de første som
prøvde vannsklia.
– Jeg tror jeg har snakket om
dette et helt år. Mange snakker
bare om dette, sier Julie Aaslie.
Eyvind Øglænd Marcussen er
ikke i tvil om hva han er mest
fornøyd med i Aquarama.
– Det er helheten. Jeg er fornøyd med designet og det at vi
har klart å få til noe slikt i Kristiansand med egne ingeniører
og arkitekter.
Tekst: Kjetil Reite
kjetil.reite@fvn.no - 90681205

HOPPET I DET: Kristiansands tidligere ordfører regner ikke seg selv som noen stor stuper, men var sporty nok til å
innvie anlegget i Aquarama med et stup fra 10-meteren. Foto: Privat

Far og sønn innviet
FØRST UTE: Like etter åpningen av Aquarama, hoppet Kjell Enok Vatne og
sønnen Daniel Vatne i bassenget på Aquarama. De var de første betalende
gjestene i anlegget. Foto: Torstein Oeen

Bildene som er tatt
med 48 års mellomrom, viser far og sønn
som stuper seg inn i
historiebøkene i hver
sin svømmehall i
Kristiansand.

KRISTIANSAND
AQUARAMA

LANG ERFARING: I 25 år har Eyvind Øglænd Marcussen fra Asplan Viak
tegnet badeanlegg. De siste fire årene har han brukt på Aquarama. Han har
hentet inspirasjon til anlegget på Island der de er eksperter på velvære. Foto:
Torstein Øen

– Forskjellen på far og meg, er at
han var en god stuper. Det er
ikke jeg. Det kan man tydelig se
på bildet, humrer Per Sigurd Sørensen.
Kristiansands tidligere ordfører fikk fredag æren av å innvie
badeanlegget i Aquarama med
et solid stup fra 10-meteren. Lig-

nende ærefulle oppdrag fikk
hans far, den kjente idrettsmannen og idrettslederen Sigurd Sørensen, da Kristiansand svømmehall ble åpnet i 1965.
– Mest mulig skadefri
Stupet til pappa Sørensen var
elegant. Stilen var stram og storslagen.
– Min far tok vare på bildet i
sin levetid, og leverte det videre
før sin død. Han var en god stuper som man ser på bildet. Den
gangen var det svalestup som
gjaldt, sier Per Sigurd Sørensen.
Han innrømmer gladelig at
fredagens stup var mer anstrengt og uryddig. I rettferdighetens navn skal det nevnes at
farens stup skjedde fra 5-meteren, mens Per Sigurd tok sats
dobbelt så høyt.
– Målet mitt var bare å kom-

me meg ned mest mulig skadefri. Når jeg nå ser på stupet i etterkant, observerer jeg mange
ting jeg burde gjort annerledes.
I stuping handler det om å
stramme seg opp. Der har jeg
mye å gå på, sier Sørensen.
Kjent idrettsskikkelse
Far Sigurd Sørensen var en kjent
idrettsskikkelse i Kristiansand
og forbindes både med stuping,
svømming, turn og skihopp. I
likhet med sønnen var han i en
årrekke formann i Kristiansand
svømmeklubb.
– Svømmingen var en viktig
del av livet hans. Hans entusiasme for svømming, bading og
vannlek gjorde at vi søsknene
også begynte med idretten, forteller Sørensen som satt i styret
i klubben fra 1979 til 2006, hele
27 år.
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HAR VENTET: Sondre Clausen og Julia Aaslie er her i ferd med å avslutte en
av veldig mange runder i vannsklia på Aquarama. – Jeg tror jeg har snakket om
dette et helt år, sier Julia Aaslie. Foto: Torstein Øen

SKLIA: Eivind Bentsen (6) gleder seg stort til å prøve sklia. Han besøkte Aquarama sammen med mamma Live Skjeggedal Bentsen.

– Gleder meg til sklia

ELEGANSE: Året er 1965 og åpning av Kristiansand svømmehall. Ifølge historiske vitner var svømmehallen fullsatt av
forventningsfulle publikummere da Sigurd Sørensen foretok sitt elegante svalestup fra 5-meteren. Foto: Privat

hvert sitt folkebad
Mangeårig
svømmetrener
Steinar Tangstad husker svært
godt stupeferdighetene til eksordførerens pappa.
– Han var en enormt god stuper. Så god at han deltok i NM i
stuping i Bertes i 1948.
Dagen da Sørensen innviet
svømmehallen med svalestup,
glemmer han aldri.
– På åpningsdagen husker jeg
vi løp som gale opp trappa for å
være førstemann uti vannet.
Den gangen ble Kristiansand
svømmehall regnet for Norges
flotteste. Sigurd var en ettertraktet speaker. Han hadde en
god og klar røst som ledet mange stevner på 60- og 70-tallet,
forteller Tangstad.
Tekst: Jon Anders Møllen
jon.anders.mollen@fvn.no - 90551626

VARM VELKOMST: Etter å ha stått i kø i snø og vind, kunne Sveinar Rødner og
datteren Maja Rødner (19 måneder) teste ut varmtvannsbassenget i Aquarama.
Bassengene på utsiden av Aquarama er ennå ikke ferdige. Foto: Privat

– Jeg gleder meg til å prøve den
sklia. Den så veldig gøy ut, sier
Eivind Bentsen til Fædrelandsvennen.
Fredag overvar han åpningen
av Kristiansands nye stolthet
sammen med mamma Live
Skjeggedal Bentsen. Seksåringen var ekstra stolt av storebroren som deltok i åpningsnummeret.
– Det blir fint å få et stupeanlegg tilbake i byen. Nå har vi
måttet kjøre ungene til nabobyer for at de skal kunne drive med
idretten, sier mamma Live
Skjeggedal Bentsen.
Hun likte spesielt godt de store panoramavinduene med utsikt ut over byfjorden.
– Det er åpent og lyst. Her er
det noe å finne på for alle, mener
hun.
Strikkeentusiasten Annemor
Sundbø hadde tatt turen til Aquarama sammen med Myrtel Jørgensen. De var mektig imponert
over synet.
– Jeg var selv med i stupeklubben da jeg var yngre, men

jeg må innrømme at jeg aldri ble
særlig god. Stupeanlegget her
var fantastisk flott, sier Sundbø.
Kamilla Leganger Krogstad og
Mikkel Klein sier førsteinntrykket var bra.
– Jeg synes de har utnyttet
stupeområdet på en god måte.
Det er mange stupebrett på ulike nivå. Jeg vil påstå at Kristiansand nå har det beste stupeanlegget i Norge, mener Leganger
som selv har vært aktiv stuper.
– Det ser utrolig flott ut. Det
blir moro å prøve sklia. Vi kommer nok til å være her en del,
sier Klein.
17-åringene Grete Rånås, Helle Myhrstad, Ingrid Hodnemyr
og Maren Kirkhus ble overrasket over hvor stort badeområdet
var.
– Det var sykt stort, mye større enn jeg hadde sett for meg,
sier Rånås.
– Det virker kjempegøy. Jeg
gleder meg til å bade her, sier
Helle Myrstad.
Jon Anders Møllen

IMPONERT: Annemor Sundbø og Myrel Jørgensen var mektig imponert over
det nye badeanlegget. De likte godt utsikten ut mot byfjorden.
Foto: Jon Anders Møllen

