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etter åtte år:  
Pop preget
av hjertesorg 
og død

Knausgård debuterer 
som kurator på Munch-
museet i Oslo havn. 
Knausgård debuterer 

MELLOMVALGET I USA I morgen begynner en ny epoke  
i Donald Trumps presidentskap. Hvor går USA?
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Valget må ikke være 
en dom over Trump
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TRUMP-UTFALLENE 

Ikke bedre 
pensjon for 
én million
nordmenn
POLITIKK KrFs regjerings- 
valg til høyre gjør 
at forslaget om 
pensjonsopptjening fra 
første krone antagelig 
stemmes ned. 

POLITIKK Foreldre til barn med alvorlig sykdom reagerer kraftig på at 
endring av abortloven brukes i regjeringsforhandlinger.
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Nyheter • del 1 • side 11

Derfor er 
avisen din
forandret
i dag
Sporten er flyttet. Det 
samme er kronikk og 
debatt. Les hvorfor 
avisen er forandret  
i dag.

Vi er for 
mange 
til å nå 
klimamålet
VERDEN Alle har fått med 
seg at FNs klimapanel sa 
at utslippene på halveres 
på 12 år. Knapt noen fikk 
med seg at vi også må bli 
færre på kloden.
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Oslo bør betale tilbake 
eiendomsskatten

D
e gir seg ikke, de innbitte motstan-
derne av Oslo kommunes eiendoms-
skatt som de rødgrønne valgvinnerne 
innførte i 2016. Etter et fullstendig 
tap i tingretten foreligger nå dom i 
Borgarting lagmannsrett.

På hovedpunktet taper saksøkerne 
også denne gang. Deres viktigste argument er at bunn-
fradraget på fire millioner kroner er satt for høyt, slik 
at en for liten andel av Oslos befolkning betaler eien-
domsskatt. Saksøkerne har varslet anke til Høyesterett.

Derimot har gruppesøksmålet vunnet frem på et 
annet punkt: Oslo kommune innførte eiendomsskat-
ten på en ulovlig måte. Eiendomsskatt må skrives ut 
innen 1. mars hvert år, men det første året har kom-
munene forlenget frist, til 30. juni. Kommunen for-
holdt seg dermed til 30. juni som frist i 2016. Lagmanns-
retten mener dette er en gal tolkning av loven, fordi 
Oslo hadde eiendomsskatt også på 1990-tallet. Da er 
ikke 2016 «første året» i lovens forstand, siden det egent-
lig er en gjeninnføring.

Siden skatteregningene ble skrevet ut etter 1. mars 
i 2016, er derfor vedtakene om eiendomsskatt i 2016 
ugyldige, mener lagmannsretten. Saksøkerne skal iføl-
ge dommen få pengene for 2016 tilbake. Det er ikke 
helt enkel jus, og tingretten tolket som kjent loven an-
nerledes. Likevel er avgjørelsen pinlig for Oslo kom-

mune. Eiendomsskatt var kanskje det aller viktigste 
temaet i valgkampen og et høyprofilert tiltak fra Johan-
sen-byrådet for å skaffe inndekning for valgløfter. Ar-
gumentasjonen fra lagmannsretten er langt mer detal-
jert og overbevisende enn tingrettens på dette punktet.

Oslo kommune burde altså ha ventet til 2017 for å 
rekke fristen og sikre at utskrivningen var i tråd med 
loven. «Hensynet til kommunens behov for skatteinn-
tekter tillegger lagmannsretten i denne sammenheng 
mindre vekt», skriver lagmannsretten.

Om dommen blir rettskraftig på dette punktet,  reises 
spørsmålet om Oslo kommune også bør tilbake betale 
eiendomsskatten til alle som betalte i 2016, ikke bare 
de som saksøkte. Det vil innebære en utgift for kom-
munen på rundt 250 millioner kroner.

Det er penger byrådet selvsagt gjerne skulle brukt 
på å fullføre sine løfter om barnehagedekning og el-
dreomsorg frem mot valget neste år. Men både av tak-
tiske hensyn og i en ren rettferdighetsbetraktning bør 
kommunen betale denne summen tilbake til alle som 
har fått skatten ilagt i 2016.

Eiendomsskatten er vanskelig nok å forsvare som det 
er for byrådet. Ulovlig eiendomsskatt er uforsvarlig.

At mange tusen boligeiere skal måtte akseptere en 
skatteregning de ikke skulle ha hatt, kun fordi de ikke 
har gått til søksmål, er ikke rimelig. Blir dommen stå-
ende, gjør byrådet lurt i å betale tilbake pengene.

Leder

De rødgrønne innførte  
eiendomsskatt i Oslo i 2016.

Eiendoms-
skatten er 
vanskelig nok  
å forsvare  
som det er for 
byrådet. Ulovlig 
eiendomsskatt 
er uforsvarlig.

”

Alt lykkes for 
denne regjering?
NTB melder at Mulla Krekar 
ønsker å reise til Italia for å bli 
avhørt av en dommer i 
Bolzano. For å reise må han ha 
gyldige reisedokumenter fra 
norske myndigheter.
I går var det mulig å få flybillett 
til Milano for 491 kroner.
Det er snakk om enveisbillett.

Full pakke for 
utleie av hus
Selskapet Easylet tilbyr hjelp 
til folk som har husvære å leie 
ut. På nettsiden forteller 
selskapet mulige kunder om 
«tjenester vi tilbyr». I tillegg til 
vask, skifte av sengetøy og 
annonsering, tilbyr Easylet 
«Uforutsette hendelser» og 
«utfordrende gjester».

Der kjøper og 
selger møtes
Et firma som heter Boklok 
annonserer med spørsmålet: 
«Har du en tomt som bare 
ligger der til ingen nytte?»
Annonsen er rykket inn i 
Nationen, rett over en artikkel 
med overskriften «Vil ha 
bønder til å slutte med 
husdyr».

Helt nødvendig 
voksenopplæring
I helgen besøkte Agderposten 
KrFs nestleder Kjell Ingolf 
Ropstad. Han er forberedt på 
harde tak og lite hjemmetid de 
neste ukene.
Ikke bare skal han bidra til at 
Stortinget vedtar statsbudsjet
tet. Han skal også forhandle 
med Siv Jensen og Erna 

Solberg om å gå inn i regjerin
gen .
I tillegg har han en klar 
melding om hva som 
 prioriteres. Han vil på nytt 
samlivskurs med kona.
Det kan nok være en god 
investering dersom han skal  
i regjering med Fremskritts
partiet.

Under streken
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D et er ofte slik at de amerikanske 
mellomvalgene gir et frempek 
til neste presidentvalg. Dersom 
velgerne er fornøyde med tin-
genes tilstand i Det hvite hus, 

blir det ikke store endringer i Represen-
tantenes hus. Er oppslutningen om presi-
denten over 50 prosent i meningsmålin-
ger, mister partiet i gjennomsnitt 14 seter.

Er oppslutningen derimot under 50 pro-
sent på mellomvalgstidspunktet, mister 
partiet i gjennomsnitt hele 37 seter.

Det er vanskelig å spå utfallet av det fore-
stående mellomvalget, men prognoser fra 
Fivethirtyeight og Realclearpolitics tyder 
på at demokratene har gode sjanser til å 
vinne flertall i Representantenes hus. Re-
publikanerne beholder trolig kontrollen 
over Senatet. Det hører dog med til histo-
rien at det er særdeles få stemmer som 
skiller kandidatene i en rekke stater, og 
spådommene er derfor tilsvarende usikre.

Hvis det blir slik at demokratene får fler-
tall i Representantenes hus, betyr det at 
president Donald Trump ligger dårlig an 
til å bli gjenvalgt i 2020? Det er slett ikke 
gitt.

Selve kandidaten teller også
Det teller selvsagt også hvem som stiller 
til valg. Kontroversielle kandidater preger 
valgene i flere av statene, som Texas og Il-
linois.

I New Jersey sitter den demokratiske 
senatoren Bob Menendez, som har vært 
mistenkt for snusk i så mange sammen-
henger at det knapt skulle gå an å bli gjen-
valgt. Vinner han over motkandidaten Bob 
Hugin, er det sannsynligvis på grunn av 
misnøye med Trump. Kun 33 prosent av 
velgerne i New Jersey var fornøyde med 
presidenten tidligere i år.

I Florida står valget mellom de to guver-
nørkandidatene Andrew Gillum (D) og Ron 
DeSantis (R). DeSantis anklager Gillum for 
å være korrupt, mens Gillum anklager De-
Santis for å være rasist. Eller, for å sitere 
ham presist: «Jeg kaller ikke DeSantis en 
rasist. Jeg sier bare at rasister anser ham 
for å være en rasist», sa Gillum.

Toll på tørketromler
Deler av Trumps politikk appellerer ikke 
til tradisjonelle konservative velgere. Li-
beralkonservative og velbeslåtte republi-
kanere pleier for eksempel ikke å ha noe 
særlig til overs for tollbarrierer.

Under Trump er snart halvparten av ki-
nesisk eksport til USA rammet av straffe-

Mellomvalget 
må ikke være 
en dom over 
Trump

siste 12 månedene har gjennomsnittsløn-
nen steget med 3,1 prosent, noe som er 
den høyeste lønnsveksten USA har sett si-
den 2009.

Som om ikke det er nok, ligger arbeids-
ledigheten på 3,7 prosent. Lavere arbeids-
ledighet har ikke landet hatt siden 1969.

Med slike tall å vise til er det ikke over-
raskende dersom mange lønnsmottagere 
støtter den sittende presidenten.

Men Trump er nokså populær blant de 
rike også. En tredjedel av dem som støttet 
presidenten ved valget, hadde minst 
100.000 dollar i inntekt, og skattelettel-
sene bidrar til at de fremdeles liker ham. 
På den annen side er republikanerne langt 
mer bekymret for veksten i statsgjelden 
enn demokratene er – og gjelden vokser 
veldig under Trump.

Spinnvill pengebruk
Dersom pengeinnsamlinger gir en peke-
pinn om hvor nervøse partiene er forut 
for mellomvalget, leder demokratene i den 
kategorien.

Aldri før har Det demokratiske parti 
brukt så mange penger før et mellomvalg: 
Innen tirsdag har det gått med to og en 
halv milliard dollar.

Det spørs om det holder. Uheldigvis for 
demokratene er Trumps økonomiske po-
litikk foreløpig en stor suksess for både 
fattig og rik. Regningen dukker ikke opp 
før lenge etter valget.

toll. Presidenten har hatt lite til overs for 
USAs handelsavtaler, og han har derfor 
gjort det til en prioritert oppgave å refor-
handle dem. Da avtalen som erstatter NAF-
TA, ble kunngjort, ordla han seg slik: «Det 
er et privilegium å drive handel med USA.»

Innvandring
Et annet område der Trump heller ikke er 
noen gjennomsnittlig republikaner, er på 
innvandringsfeltet. Langt mer restriktiv 
innvandringspolitikk var en kjernesak un-
der valgkampen, og presidenten fortsetter 
å fremføre budskapet under folkemøtene 
for tiden.

Det bryter med hva mange vil anse for 
å være tradisjonell republikansk ånd. Ro-
nald Reagan gjennomførte i 1986 en im-
migrasjonsreform som var ventet å gi am-
nesti til omtrent to millioner ulovlige inn-
vandrere. I de senere år har fremstående 
republikanere som John McCain og Jeb 
Bush vært blant dem som har snakket høy-
est om behovet for reform i liberal retning 
i innvandringspolitikken.

Det er heller ikke gitt at kapitaleiere øn-
sker seg en strengere innvandringspolitikk. 
Den storstilte ulovlige innvandringen dri-
ver lønningene nedover i blant annet land-
bruket, byggebransjen, renholdsindus-
trien og restaurantnæringen.

Apropos lønningene
Så var det dette med lønningene, da. De 

å Kommentar  
Therese Sollien  

ILLUSTRASJON: MARVIN HALLERAKER

Uheldigvis 
for demo-
kratene er 
Trumps 
økonomiske 
politikk 
foreløpig en 
stor suksess 
for både 
fattig og rik

”
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Facebook-
trusler 
står sentralt 
i drapssak
Per Annar Holm 

Kort tid etter at 31-åringen skrev truende 
meldinger på Facebook, ble han slått i hjel.

Fikk uønsket besøk
Søndag 21. januar 2017: Klokken 20.02 
skrev 31-åringen flere grove meldinger på 
Facebook til sine tidligere klubbkamera-
ter, skriver Budstikka.

I én melding navnga norskiraneren to 
medlemmer av Rock Machine før meldin-
gen ble avsluttet med en pistol.

Ifølge tiltalen hadde da to av de tiltalte 
samme ettermiddag vært hjemme hos 
31-åringen og banket på døren uten å slip-
pe inn. 

Klokken 21.15 samme kveld fikk politiet 
den første nødmeldingen om kraftig bråk 
i Åsliveien.

Da de kom til stedet, fant de 31-åringen 
slått i hjel med en vektstang.

Hentet MC-vestene 
Ifølge tiltalen tok de to drapstiltalte samme 
kveld inn på Comfort Hotel Runway på 
Gardermoen under falskt navn. Påfølgen-
de morgen hentet presidenten i klubben 
MC-vestene deres, og gjemte disse hjemme 
hos seg på Jessheim.

Politiet kom raskt på sporet, og samme 
ettermiddag valgte de to å melde seg.

De tiltalte mennene på 29 og 34 år har 
siden sittet i varetekt. En tredje sitter på 
soning, mens de fire andre tiltalte er på 
frifot.

Nekter straffskyld
Advokat Johannes Wegner Mæland forsva-
rer 29-åringen:

– Han erkjenner å ha vært på stedet, 
men ikke straffskyld for drap. Det første 
som skjedde da han kom dit, var at han 
ble slått rett ned, sier Mæland.

Mette Yvonne Larsen forsvarer 34-årin-
gen. I en SMS skriver hun at hennes klient 
nekter straffskyld.

Det er satt av seks uker til hovedforhand-
lingen i tingretten.

I dag møter syv medlemmer av den tid-
ligere MC-klubben Rock Machine i As-
ker og Bærum tingrett. De er tiltalt for 
drap, grov kroppsskade og trusler.

Den drepte 31-åringen skal ha blitt 
kastet ut av MC-klubben få uker før han 
ble slått i hjel.

Som et svar på utkastelsen skal han ha 
sendt bilder av en håndgranat og truet med 
å sprenge klubbhuset på Jessheim. 

– 1 %-klubben (se faktaramme) mente 
også at norskiraneren skyldte dem penger, 
sier en av de tiltaltes forsvarer til Aften-
posten.

– Konflikten eskalerte
Statsadvokat Carl Fredrik Fari sier at det-
te er en meget alvorlig voldssak: 

– Konflikten mellom fornærmede og 
medlemmer av klubben eskalerte dagene 
før drapet. To er tiltalt for forsettlig drap, 
mens tre er tiltalt for grov kroppsskade, 
sier Fari.

Etter hva Aftenposten får opplyst, vil 
utskrifter fra den avdøde og de tiltaltes 
meldinger på Facebook stå sentralt når 
bakteppet for drapet skal tegnes for ret-
ten.

Strafferammen for forsettlig drap er 21 
års ubetinget fengsel.

Norskiraneren (31) 
ble drept i en 
sokkelleilighet 
han leide i Asker.
FOTO: HANS O. 
TORGERSEN 

FAKTA

1 %-klubb
Betegnelse på en motor-
sykkelklubb som definerer seg 
som lovløs, og som har egne 
lover og regler. 

Rock Machine er en  
internasjonal MC-klubb med 
utspring i Canada. 

MC-klubben hadde 25 
medlemmer i Norge før den 
ble lagt ned høsten 2017. 

Flere av medlemmene var da 
dømt for narkotikakriminalitet, 
vold og utpressing.

Dette er vesten til 
europapresidenten i Rock 
Machine, fotografert i 2015.
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Hvilken vei 
velger USA?
H New York Christina Pletten 
Korrespondent i USA

Amerikanske velgere gir nå sin dom over Trumps  
to første år. Utfallet vil uansett få store konsekvenser  
for presidenten de neste to årene.

E n ny epoke begynner i Donald 
Trumps presidentskap i dag. Vi 
kan våkne til en president som er 
blitt oppmuntret til å gå enda len-
ger i sin «Amerika først-politikk». 

Vi kan få en vingeklippet Trump og en låst 
Kongress.

Eller vi kan oppleve at resten av USA gir 
en tydelig tilbakemelding om at de ønsker 
en annen retning. I verste fall for Trump 
kan det ende med riksrett.

Meningsmålingene tyder på at demo-
kratene vinner flertall i Representantenes 
hus, men at republikanerne holder Sena-
tet. Det er også forventet at demokratene 
vil vinne makten i flere delstater. Men det 
er mange usikkerhetsmomenter.

Er målingene riktige, eller bommer de 
som i 2016?

Vil velgergrupper som favoriserer de-
mokratene, som unge, svarte og folk med 
søramerikansk bakgrunn, faktisk gå og 
stemme?

Kan Trump nok en gang sjokkere med 
en dundrende seier?

Historien tyder på at den sittende pre-
sidenten skal få en korreks fra velgerne. 
Men historien er ikke lenger noen rette-
snor, sier forfatter og historiker H.W. 
Brands, som nettopp har gitt ut en bok om 
Kongressens historie.

– Jeg tror ikke historien er noen guide i 
disse dager. De gamle reglene er brutt og 
forkastet, sier han.

Her er de fire mulige utfallene av valget 
og trolige konsekvenser:

Et knapt flertall for demokratene betyr 
trolig at Kongressen vil utrette lite av be-
tydning fordi begge partier vil ha begren-
set handlingsrom, ifølge professor Steven 
S. Smith fra Washington University i Mis-
souri.

Enkeltmedlemmer får dessuten større 
makt, spesielt de i sentrum.

– Størrelsen på demokratenes flertall er 
viktig, sier Smith.

– Det finnes omkring 15 demokrater i 
Representantenes hus som er konserva-
tive når det gjelder offentlige utgifter. De 
kan blokkere mange initiativer som de me-
ner vil koste staten for mye penger dersom 
partiet bare har et lite flertall.

Demokratenes leder i Representantenes 
hus, Nancy Pelosi, sa nylig at partiet vil 
forsøke å redde Obamacare og ruste opp 
USAs infrastruktur. De vil også prioritere 
strengere våpenkontroll og statsborger-
skap for ulovlige innvandrere som kom til 
USA som barn. Pelosi ønsker dessuten å 
sette nytt fokus på klima.

I dette scenarioet svekkes imidlertid og-
så Pelosis lederskap.

– Demokratene vil trenge 218 stemmer 
for å velge en speaker, og hvis de bare har 
fire eller fem seter mer enn dette, vil kon-
servative demokrater presse på for å fjer-
ne henne, sier Eric Schickler, som er pro-
fessor ved Berkeley og har skrevet flere 
bøker om Kongressen.

r Sannsynlighet: relativt stor

435
Representantenes hus har 435 
medlemmer. Alle er på valg 
hvert annet år. 

240 av dem er republikanere, 
195 er demokrater.

I tillegg er det guvernørvalg  
i 36 delstater, tre territorier  
og ordførervalg i hovedstaden.

a
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Alternativ 1 
All makt til Trump
Republikanerne beholder makten 
i begge kamrene.

 
Det er vanlig at partiet som sitter med mak-
ten i Det hvite hus, taper terreng i kon-
gressvalgene. Dersom republikanerne li-
kevel holder stand og vinner begge kam-
rene i Kongressen, må det først og fremst 
regnes som en gigantisk seier for Trump.

– Hvis republikanerne vinner begge 
kamrene, vil presidenten føle seg styrket, 
sier Brands, som også er professor ved Uni-
versity of Texas Austin.

Presidenten har vært kompromissløs i 
valgkampen og gitt signaler om hva han 
ønsker mer av. Det er blant annet en ny 
skattelette for middelklassen. Trump har 
også hamret løs på immigrasjonslovene, 
inkludert grunnlovstillegget som gir alle 
barn født i USA automatisk statsborger-
skap.

Senatsleder Mitch McConnell har sig-
nalisert at det på nytt kan bli aktuelt å prø-
ve å fjerne Obamacare, helsereformen som 
Barack Obama innførte.

Republikansk kontroll av Kongressen 
betyr dessuten at Russland-etterforsknin-
gen neppe får noen konsekvenser uansett 
hva Robert Mueller måtte avdekke. Par-
tiet vil da velge ny leder i Representante-
nes hus, som trolig vil være mer Trump-
vennlig enn dagens speaker, Paul Ryan.

r Sannsynlighet: relativt liten *

 

Alternativ 2 
Moderate demokrater  
får mer makt
 
Demokratene tar Representantenes hus 
med knapt flertall, republikanerne hol-
der Senatet.

En tredjedel av Senatet står 
på valg. Vil republikanerne 
beholde flertallet? 

Senatet i dag
FAKTA

51
Republikanerne

49
Demokratene

GRAFIKK: AFTENPOSTEN

Seter som skal velges

* Sannsynlighets
vurderingene er basert 
på prognosene til 
fivethirtyeight.com.
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Alternativ 3
Granskninger og  
dragkamp om makten 
Demokratene tar Huset med stort 
flertall, men vinner ikke Senatet.

Et solid demokratisk flertall i Represen-
tantenes hus vil trolig sikre Pelosi rollen 
som speaker, mener Schickler. Det vil og-
så gjøre livet surere for Trump.

Representantenes hus kan sette i gang 
granskinger og har fullmakt til å kalle inn 
vitner. De forskjellige komiteene vil trolig 
åpne etterforskning av Trumps forretnings-
affærer og interessekonflikter.

«Medlemmer av regjeringen kan for-
vente å bruke så mye tid på å vitne at de 
like godt kan flytte feltsenger inn i Kon-
gress-bygningen», skriver den konserva-
tive kommentatoren Michael Tanner i Na-
tional Review.

Det man ikke kan forvente mer av, er 
samarbeid mellom partiene, ifølge Schick-
ler.

– Tidligere har et sterkt valgresultat fra 
opposisjonen vært en invitasjon til kom-
promisser mellom partiene, men nå er 
partiene så polarisert og så langt ute på 
krigsstien at jeg tror ikke det er sannsyn-
lig, sier Schickler.

Hvis demokratene tar 
en stor seier, kan de to 
neste årene bli tøffe for 
Trump.
FOTO: ALEX BRANDON, 
AP / NTB SCANPIX 

Jeg tror ikke 
historien er 
noen guide  
i disse dager. 
De gamle 
reglene er 
brutt og 
forkastet.

”
H.W. Brands, historiker og forfatter

F lere selskaper blander 
butikk og politikk før 
valget. Med et ordspill 
kaster iskremgiganten 
Ben & Jerry’s seg inn i 

valgkampen mot Donald 
Trump.

 Navnet på den nye iskremen 
Pecan Resist, et ordspill på «We 
can resist», henspiller til 
begrepsbruken hos innbitte 
motstandere av USAs president 
Donald Trump. Selskapet 
legger ikke skjul på sine 
politiske hensikter og kaller 
Trumps politikk for «bakstre-
versk og diskriminerende».

 Nike, en produsent av 
idrettsutstyr, kjørte en måned 
før valget i gang en kampanje. 
Der var Colin Kaepernick, en 
tidligere kaptein i amerikansk 
fotball, sentral.

 Kaepernick har lenge vært 
på kant med Trump fordi 
fotballspilleren knelte på 
gressmatten i stedet for å stå 
under nasjonalsangen. Siden 
har han ikke fått kontrakt med 
noen lag. Ved åpningen av 
fotballsesongen presenterte 
Nike ham med teksten: «Stå for 
noe. Selv om det betyr at du 
ofrer alt.»

 Trump skrev på Twitter at 
Nike fikk juling av sinte 
boikottere. Aksjemarkedet lot 
ikke til å se det slik. Omsetnin-
gen på nett økte, og i dagene 
etter steg Nike-aksjene, mens 
børsen falt svakt. Siden har 
Nike falt og steget i takt med 
markedet.

 Et selskap som lager 
margarin, Land O’Lakes, og et 
selskap som lager mat til 
kjæledyr, Purina, trakk nettopp 
sin støtte til Steve King, en 
kongressmann fra Iowa. 
Republikaneren har i lang tid 
vært omstridt for kontroversiel-
le utsagn om rase, etnisitet og 
innvandring. Etter at massa-
kren i en jødisk menighet satte 
nytt søkelys på uttalelsene 
hans, kunngjorde selskapene at 
de ikke lenger vil støtte ham.

 Levi’s, et amerikansk 
klesikon, kjører også en politisk 
kampanje, men holder sin mer 
nøytral. Det har satset hardt på 
å få flere til å møte opp ved 
valgurnene. En rekke kjendiser 
har stilt opp for selskapet med 
T-skjorte-budskap om å 
stemme ved valget. I tillegg gir 
Levi's alle sine ansatte fri noen 
timer for å avlegge stemme og 
har fått flere hundre selskaper 
med på det samme.

Ben & 
Jerry’s med 
isfront mot 
Trump

3

Likevel kan Trump fortsette mye av sin 
konservative agenda så lenge han behol-
der flertallet i Senatet. Det godkjenner kan-
didater til en lang rekke offentlige stillin-
ger, fra ambassadører til høyesterettsdom-
mere og ministre.

Trump og republikanerne vil fortsette 
å utnevne konservative dommere, som 
sitter på livstid.

r Sannsynlighet: moderat

Alternativ 4 
Riksrett? En mer autoritær 
Trump?
Demokratene tar både Huset 
og Senatet.

Dersom demokratene får flertall i begge 
kamrene i Kongressen, kommer det til å 
bli en voldsom maktkamp. Demokratene 
vil da ha mer å bevise overfor velgerne, 
enten i form av å få gjennomslag for egen 
politikk eller ved å holde Trump ansvar-
lig.

Da republikanerne fikk full kontroll over 
Kongressen i 1994, tvang de gjennom en 
kjempereform av velferdsstaten som Bill 
Clinton til slutt signerte etter å ha lagt ned 
veto mot to tidligere forslag.

– President George W. Bush la ned veto 
mot mye av det demokratene vedtok etter 
at de tok makten i 2006. Han fikk lite gjort 
i denne perioden, sier professor Steven S. 
Smith.

Når spesialetterforsker Robert Mueller 
leverer sin rapport, er det potensial for 
riksrett dersom han avdekker noe grave-
rende. Representantenes hus reiser riks-
rett, men for at presidenten skal bli felt, 
må to tredjedels flertall i Senatet stemme 
for.

En heldemokratisk Kongress tvinger og-
så president Trump til å finne alternative 
måter å gjennomføre sin politikk på. En 
mulighet er å bruke presidentordre, som 
han allerede har utstedt i et stort antall. 
Dette er imidlertid et verktøy med store 
begrensninger. De kan nemlig reverseres 
av fremtidige presidenter – slik Trump har 
gjort med mange av Obamas ordrer.

r Sannsynlighet: liten

4
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Nyheter Mellomvalg i USA 

Marihuana, gambling og klima

H er er et knippe av sakene vel-
gerne blir spurt om:

Lovlig marihuana
I mormonerstaten Utah skal 
velgerne si sin mening om me-

disinsk bruk av marihuana. Det samme 
gjelder Missouri og Oklahoma. 

I Michigan og Nord-Dakota går folkeav-
stemningene lenger: Der blir folk spurt 
om å gjøre rusmiddelet lovlig for alle over 
21 år. I Michigan tyder målingene på seier 
for ja-siden, i Nord-Dakota spriker de vold-
somt. 

Økt minstelønn
I to delstater er minstelønnen foreslått 
øket. I Arkansas er den nå på 8,50 dollar 
i timen (71 kroner). Ifølge forslaget skal 
den gradvis økes til 11 dollar i 2021. Delsta-
tens toppolitikere er imot, men en me-
ningsmåling tyder på flertall.

I Missouri er minstelønnen på 7,85 dol-
lar. Velgerne skal ta stilling til en gradvis 
økning til 12 dollar i 2023.

Bremser på gambling
I Florida foreligger et forslag om at politi-
kerne ikke skal få tillate kasinoer uten å 
spørre velgerne først. Disney-konsernet 
og Seminole-stammen, et amerikansk ur-
folk, tidligere kalt indianere, har spyttet 
godt over 150 millioner kroner hver inn i 
kampanjen for å få dette vedtatt. 

Disney antas å ha en interesse av å unn-
gå konkurranse i underholdningsbransjen, 
og seminolene vil ha fordel av å beholde 
et gamblingmonopol.

Stemmerett til eksfanger
I Florida skal velgerne også stemme over 
et forslag om å la tidligere straffedømte, 
unntatt drapsdømte og overgripere, få 
stemmeretten tilbake. Dette gjelder 1 mil-
lion personer i delstaten. 

Stemmerett for straffedømte varierer 
sterkt i USA. I to delstater, Vermont og Mai-
ne, får de stemme mens de sitter inne. I 
den andre enden av skalaen er Florida en 
av fire stater der straffedømte ikke auto-
matisk får tilbake stemmeretten etter at 
straffen er ferdig sonet. 

Meningsmålinger tyder på flertall for 
forslaget.

I delstaten Washington stemmes det 
over en avgift på utslipp av klimagassen 

karbondioksid – en klimaskatt på minst 15 
dollar pr. tonn. Oljebransjen, som vil par-
kere skatten, har satset mest penger på 
saken: 31 millioner dollar. Dette er imid-
lertid småpenger mot hva de risikerer å 
betale: 2,3 milliarder dollar innen 2025.

På den andre siden har naturvernere, 
artister – som Pearl Jam og Macklemore – 
og datamilliardær Bill Gates engasjert seg. 
Microsoftgründeren, som bor i Seattle, har 
gitt 1 million dollar til støtte for klimaskat-
ten.

Tak på husleier
I California skal velgerne blant annet ta 
stilling til regulering av husleier. Boligpri-
sene har økt sterkt de siste årene. 

Temaet for folkeavstemningen er om 
det skal bli lettere for lokale myndigheter 
å innføre regulerte husleier. De fleste de-
mokratiske politikere støtter dette. Inte-
resseorganisasjoner har brukt 100 millio-
ner dollar på valgkampen – 25 millioner 
for regulerte husleier, 75 imot.

Dyre nyrer
California-velgerne spørres også om dia-
lysebehandling. Ifølge en kampanjeorga-
nisasjon koster slik nyrebehandling oftest 
rundt 150.000 dollar årlig – ca. 1,2 mill. kr. 
Dette hevdes å være 3,5 ganger så mye som 
det koster å utføre en slik behandling. For-
slaget vil begrense påslaget firmaene kan 
ta, til 15 prosent.

Kjetil Hanssen 

I dag holdes over 150 
folkeavstemninger  
i over 30 amerikanske 
delstater.

I delstaten Washington, der dette bildet er tatt,  
er marihuana legalisert.

Fribryter Hulk Hogan prøvde nye spillemaskiner  
i Florida for ti år siden. 

Bill Gates har gitt 1 million dollar til en kampanje  
for en klimaskatt.

36
delstater avholder guvernørvalg.

Det er ordførervalg, blant annet i 
hovedstaden Washington.

Et stort flertall delstats- 
forsamlinger har også valg.



Sør
Sørlandsparken 38 05 60 00

www.toyotasør.no

- Selskapene i Bauda-konsernet

Asker og Bærum

Rud 67 17 80 00

www.toyota-ab.no

Asker 66 76 56 00

Drammen

Lier 32 22 95 95

www.toyotadrammen.no

Drammen 32 23 46 00

Oslo

www.toyota-oslo.no

Økern 22 70 02 00
Oppsal 23 12 60 00
Skøyen 22 51 01 00

Romerike

www.toyotaromerike.no

Lillestrøm
Jessheim
Eidsvoll

64 83 28 00
63 94 22 00
63 92 46 00

Østfold & Follo

www.toyota-ostfold-follo.no

Sarpsborg
Moss
Follo

69 38 17 00
69 23 31 00
64 91 78 00

Hønefoss

Hadeland

www.toyotahonefoss.no

Hønefoss 31 17 05 00
61 32 47 70

*Inkl. frakt- lev. og reg.omk. 11 900,-. Privatleie eks TOYOTA C-HRHybrid.: Startleie/etabl.gebyr 67 490,-. Md. leie: 2 090,- Totalt 142 730,-. 3 års bindingstid/45 000 km. Renten er subsidiert i
3 år for deretter å bli justert til norm. salgsrente. Forbruk blandet kjøring, utslipp CO₂ og NOx: RAV4 AWD fra 0,50 l/mil, fra 127 g/km, fra 4,4mg/km. C-HR HYBRID: fra 0,38 l/mil, 86 g/km, 5,6mg/
km. j.snittlig kjøreandel 50% (tid) basert på 5000 prøvekjøringer i Sverige, med gj. snittsfart 37,9 km/t. Målingene er utført ved hjelp av utstyr fra Driveco OY, montert i over 600 demobiler hos
Toyota-for-handlere. Tilbudet gjelder et begrenset antall biler. Avbildet modell kan ha ekstrautstyr. Vi tar forbehold om trykkfeil.

Kjøp: 335 500,- PrivatLeie: 2 090,-/md*

TOYOTAC-HRHYBRIDACTIVE

1,95%
FAST RENTE I 3 ÅR*

VERDI: 21 000,-

VINTERHJUL
UTEN TILLEGG I PRISEN

VERDI: 20 000,-
TOTALKUNDEVERDI:

41 000,-

Kjøp:464 900,- PrivatLeie: 3 490,-/md*

RAV4HYBRIDAWDACTIVE S

1,95%
FAST RENTE I 3 ÅR*

VERDI: 29 000,-

VINTERHJUL
UTEN TILLEGG I PRISEN

VERDI: 26 000,-
TOTALKUNDEVERDI:

55 000,-

STARTER LETT
I KULDA

MYKSTART
OGBEDREVEIGREP

RASKTVARM 50%ELEKTRISK
UTEN LEDNING

HVORFORVELGEHYBRID I VINTER:
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Vi må bli færre for  
å nå FNs klimamål

D et er ikke nevnt med ett ord i 
sammendragene, hverken for 
politikere eller beslutningsta-
gere. Ingen steder står hele 
sannheten om hva som må til 

for å stanse oppvarmingen på halvannen 
eller to grader.

All rapportering i verdens medier om 
hva som må til, har dreid seg om energief-
fektivisering, fornybar energiproduksjon, 
kutt i utslipp av klimagasser og hvordan vi 
må fjerne CO2 fra atmosfæren.

Men for dem som ikke nøyer seg med å 
lese sammendrag, har det dukket opp et 
annet kontroversielt «tiltak».

Vi må snart bli færre
I tillegg til utslippskutt og effektivisering 
må nemlig den eksplosive befolkningsvek-
sten stanses – i hvert fall ifølge vurderin-
gene klimapanelet selv trekker frem. Og 
det må skje raskt.

– For å klare å begrense oppvarmingen 
til 1,5 grader må vi i disse beregningene 
ikke bare kutte utslippene med 45 prosent 
innen 2030. Befolkningsveksten må stop-
pe innen 2050, og deretter må verdens 
befolkning reduseres, sier klimaforsker 
Bjørn Samset ved CICERO – Senter for kli-
maforskning.

I kveld skal Samset legge frem klimapa-
nelets funn på Aftenpostens klimakonfe-
ranse. 

– Så det holder ikke med enorme ut-
slippskutt?

– Nei. Og befolkningsvekst er ofte ele-
fanten i rommet i klimasammenheng. Al-
le vet at med så stor vekst som vi har nå, 
blir klimamålene enda tøffere. Men å snu 
den utviklingen, er minst like vanskelig 
som å kutte utslippene, sier han.

Vi er nå drøyt 7,6 milliarder mennesker 
i verden og blir omtrent 83 millioner flere 
hvert år.

Samset vet ikke hvorfor dette ikke ble 

fremhevet da klimapanelet la frem sin rap-
port for et par uker siden.

– Nei, dette er ikke kommunisert ut i det 
hele tatt. Men det er svært viktig. Jo flere 
vi blir, jo mer energi trenger samfunnet. 
Og det gjør kuttene som trengs i CO2-ut-
slipp enda mer dramatiske.

I dag ligger mye av befolkningsveksten 
i Afrika. Derfor blir det viktig både å gjøre 
CO2-fri energi tilgjengelig der, og å øke le-
vestandarden. Det vet vi vil få ned befolk-
ningsveksten på sikt, ifølge Samset.

Umulig uten stans i befolkningsvekst
– Så utvikling i fattige land er et minst 
like viktig klimatiltak som CO2-kutt, 
elbiler og solenergi?

– Ja, absolutt. Det er umulig å stanse glo-
bal oppvarming med solenergi og kvote-
handel alene. Vi trenger en total samfunns-
omlegging. Hele verden er nødt til å tenke 
og gjøre ting på en helt annen måte enn i 
dag.

– Så klimakampen er enda vanskeli-
gere enn det folk flest har fått med seg?

– Ja, sier Samset.

Ole Mathismoen

Håpløsheten bredte 
seg da FNs klimapanel 
sa at utslippene må 
halveres på 12 år. Men 
det stopper ikke der.

Det er 
umulig å 
stanse global 
oppvarming 
med 
solenergi og 
kvotehandel 
alene
”

Klimaforsker 
Bjørn Samset

FAKTA

Aftenpostens 
klimakonferanse
På Folketeateret i dag.

Naturfotograf Asgeir Helge-
stad viser film og forteller fra 
Arktis.

Klimaforsker Bjørn Samset 
spør: Var hetebølgen i som-
mer vær eller bevis på at 
klimaendringene har nådd 
Norge?

Oslo-byråd Lan Marie Nguyen 
Berg skal drøfte konkrete 
klimatiltak med klima- og 
miljøminister Ola Elvestuen.

Storebrands konsernsjef  
Odd Arild Grefstad deler ut 
bærekraftsprisen 2018.

Befolkningsveksten 
blir litt mindre i år 
enn i fjor, men vi 
blir likevel mer enn 
80 millioner flere.
FOTO: CHINA 
STRINGER 
NETWORK/REUTERS 
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I dag  
får du ny 
papiravis

D en siste tiden har vi jobbet med å 
pusse opp avisen, og i dag får du 
se resultatet.

Du vil oppdage at avisen har 
fått et mer moderne, luftig og 

tydelig visuelt uttrykk. Avisen skal være 
lettere å lese. Ved å tydeliggjøre fakta, tall 
og grafer vil vi gjøre det lett å få god 
oversikt, og vi vil fremheve de gode bildene.

For at sporten skal bli enklere å finne, har 
vi lagt den bakerst i del 2. Seksjonen med 
debatt og Si;D har vi flyttet til del 1 rett etter 
nyhetene. Du vil fortsatt finne alle de faste 
spaltene i avisen.

Vi benytter også anledningen til å ta 
tilbake den opprinnelige logoen fra 1861. 
Den har vært til restaurering i London og 
skal igjen pryde våre forsider på papir og 
digitalt.

I en tid da fakta og medier er under 
angrep, ønsker vi å markere at vi har vært 
her lenge. Våre ambisjoner om fortsatt å 
bringe kvalitetsjournalistikk ligger fast.

For selv om layouten vår er endret, vil 
journalistikken være den samme gode. Og vi 
skal hver dag gjøre vårt beste for å levere 
Norges beste journalistikk om det som skjer 
i Norge og i verden.

Har du innspill om det nye designet? 
Send oss gjerne ros og ris på  
2286@aftenposten.no.

Aftenpostens siste førsteside 
med «kula».

En av Aftenpostens førstesider i 1862.

å Kommentar  
Espen Egil Hansen  

Sjefredaktør

KUNST Nasjonalmuseet og Sparebankstif-
telsen DNB går sammen om å finne ut hva 
Nasjonalgalleriet skal brukes til fremover. 
Nå kan utøvende kunstnere få plass i 
bygget.
 – Tanken er å gjøre Nasjonalgalleriet til et 
åpent og levende hus for publikum, med 
kunsten i sentrum, sier Nasjonalmuseets 
direktør Karin Hindsbo.
 I flere år har debatten gått om hva Nasjo-
nalgalleriet i Oslo skal brukes til når museet 
stenger 13. januar neste år. Da flyttes de 

over 53.000 verkene museet rommer, til 
det nye Nasjonalmuseet som åpner på 
Vestbanen i 2020.
 I går ettermiddag presenterte Hindsbo, 
kulturminister Trine Skei Grande (V) og 
Sparebankstiftelsen DNBs direktør André 
Støylen et forprosjekt som skal se på videre 
bruk av bygget.
 Forprosjektet skal være klart i løpet av 
neste år og finansieres av Sparebankstiftel-
sen. Da vil også videre bruk av bygget, som 
sto ferdig i 1882, bli konkretisert. (NTB)

Ett steg nærmere ny bruk 
av Nasjonalgalleriet

Dagens førsteside i ny drakt.
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Marie (til høyre) og Charlotte 
er tvillingsøstre på 5 år. Men 
Marie er født med trisomi 22 
og kan derfor ikke gå, spise 
selv eller kle på seg. 
Foreldrene Henriette Taxt 
Røstadli og Tomasz Edsberg 
reagerer kraftig på KrFs ønske 
om å innskrenke abortreglene. 
FOTO: JAN T. ESPEDAL 

POLITIDIREKTØR

Vi søker en strategisk og samlende leder med interesse
og evne til å initiere og gjennomføre endringer. Politi
direktøren må samarbeide godt på tvers av forvaltningen
og skape tillit i befolkningen til politiets arbeid.

Politidirektøren leder en omfattende etat. Ansvaret er
stort, og etaten er i omstilling. Politidirektøren må de
nærmeste årene ha en spesiell oppmerksomhet på å
gjennomføre politireformen. Å utvikle etaten for å møte
økt globalisering, digitalisering og endringer i
kriminalitetsbildet vil være vesentlig. I dette ligger også

utvikling av faglighet, godt lederskap på alle nivåer og
en kultur preget av profesjonalitet, åpenhet og tillit.

Ta gjerne kontakt med Bente A. Paulsrud, Amrop Delphi,
tlf. 91 10 81 65, for en fortrolig og uforpliktende samtale.
Ekspedisjonssjef Unni Gunnes, tlf. 97 59 47 46, eller
departementsråd Heidi Heggenes, tlf. 22 24 55 35, kan
også kontaktes for nærmere informasjon. Se full utlysning
på www.amropdelphi.no eller www.regjeringen.no/jd

Søknadsfrist: 28.11.2018.

Politidirektøren leder Politidirektoratet
og politi og lensmannsetaten.
Politidirektoratet har ansvar for
planlegging, iverksetting og koordinering
av tiltak i politiet. Politidirektoratet og
politi og lensmannsetaten har ca.
17 000 ansatte og et totalbudsjett på ca.
18 milliarder kroner. Sammen skal etaten
medvirke til trygghet i samfunnet, redusert
kriminalitet og god samfunnsberedskap.
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AVDELINGSLEDER

Vi søker en engasjert og utviklingsorientert leder som
ønsker å være med i ledelsen og videreutviklingen
av PU. Avdelingslederen vil lede en nyopprettet
avdeling med ca. 60 dyktige medarbeidere fordelt
på 4 seksjoner, og du må trives med stor bredde
i oppgavene og ha et ønske om å engasjere deg i
hele PUs virksomhet. Du må kunne se helhetlig på
utlendingsfeltet, fange opp langsiktige utviklingstrekk
og tilpasse organisasjonen til skiftende utfordringer.

Stillingen har bred kontaktflate internt og eksternt,
inkludert deltakelse i internasjonale fora.

Aktuelle kandidater har master i rettsvitenskap,
relevant ledererfaring, engasjement for utlendingsfeltet
og politiets arbeid samt erfaring med utviklings-og
endringsarbeid. For full annonsetekst se
www.amropdelphi.no.

Ta gjerne uforpliktende kontakt med
Bente A. Paulsrud, Amrop Delphi, tlf.: 91 10 81 65.

Politiets utlendingsenhet (PU) er et særorgan
underlagt Politidirektoratet. PU registrerer
og identifiserer asylsøkere. I tillegg er
det enhetens oppgave å transportere
ut asylsøkere med avslag på søknad om
opphold og andre utlendinger som ikke har
lovlig opphold i Norge. PU har samordnings-,
koordinerings- og bistandsansvar overfor
politimyndigheter knyttet til disse
oppgavene, og vi er et kompetansesenter
for norsk politi på utlendingsområdet.

Fellestjenester for juridisk, utredning og støttetjenester – Ledergruppe Politiets utlendingsenhet

Miriam Lund Knapstad 
Jan T. Espedal (foto) 

Foreldre til barn med alvorlig sykdom 
reagerer kraftig på at endring av abort
loven brukes i regjeringsforhandlinger.

– Abort bør 
være et valg 
for familiene 
selv – ikke 
politikerne 

H enriette Taxt Røstadli og samboer Tomasz 
Edsberg leker sammen med tvillingene Ma-
rie og Charlotte på fem år. Marie ser ikke ut 
som mer enn en toåring.  Hun er født med 
den alvorlige og svært sjeldne kromosomfei-

len trisomi 22 (det er tre kopier av kromoson 22 i steden 
for to). I praksis betyr det at hun vil være avhengig av 
foreldrene sine resten av livet.

 Henriette og Tomasz reagerer kraftig på KrFs ønske 
om å innskrenke abortreglene. Samboerparet vet hva 
det vil si å gi hjelp til et barn som trenger det døgnet 
rundt, hva det koster av tid og krefter.  

– Politikerne hestehandler med abortloven og bruker 
prinsipielle argumenter, men det er kvinner og enkelt-
familier som betaler prisen, sier Henriette.

Derfor reagerer hun og samboeren kraftig på KrFs 
ønske om å endre loven om selvbestemt abort når par-
tiet skal forhandle om en flertallsregjering med Høyre, 
Frp og Venstre. 

Født med trisomi 22
Helt konkret ønsker KrF å endre paragraf 2c, som åpner 
for abort etter uke 12 dersom det er fare for alvorlig syk-
dom hos fosteret. Det er den såkalte Downs-paragrafen. 
KrF ønsker også et forbud mot tvillingabort, såkalt fos-
terreduksjon, som innebærer å fjerne et ellers friskt fos-
ter.

Statsminister Erna Solberg har åpnet for å drøfte jus-
teringer i abortlovens paragraf 2C med KrF.

– Det er enormt krevende å være forelder til barn med 
alvorlig sykdom. Du skal være svært motivert for opp-
gaven. Derfor bør det være et valg for familiene selv – 
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ikke politikerne, mener paret, som selv 
aldri fikk et reelt valg om å ta abort.

Legene sa at fosteret ville dø i magen
De så tidlig at noe var galt. Henriette Taxt 
Røstadli var gravid med tvillinger, men ul-
tralyden viste stor størrelsesforskjell på 
de to fostrene. 

I uke 16 fikk de vite hvorfor. 
Legene forklarte at trisomi 22 ikke var 

forenelig med liv, at fosteret ville dø av seg 
selv i magen. I stedet for å utføre en tvil-
lingabort ble de rådet til å la naturen ord-
ne opp.

Men Røstadli fødte ikke bare én, men 
to levende babyer. Etter flere runder med 
prøver ble det klart at Marie hadde en så-
kalt mosaikk-variant av kromosomfeilen, 
og ville kunne leve med den. 

– Beskjeden kom som et sjokk. Det var 
umulig å se for seg hvordan fremtiden skul-
le bli, forteller hun og mannen. 

Svaret var våkenetter, sykehusinnleg-
gelser, hjerteoperasjoner og mindre kom-
plikasjoner. I tillegg hadde de tvillingsøs-
teren Charlotte å passe på, og en fire år 
eldre søster. 

– Det var utrolig tøft. Det første året leng-
tet jeg etter å kunne ta opp Marie fra sen-
gen uten at hun gråt, forteller Røstadli. 

Forbudte følelser
I dag er Maries helsetilstand mer stabil. 
Hun går i spesialbarnehage hver dag, og 
foreldrene kan jobbe fulltid. De har au pair 
for å få hverdagen til å gå rundt. 

– Vi kunne trengt enda mer hjelp, alter-
nativet er at vi må jobbe redusert. Det er 
ikke uvanlig at folk i vår situasjon gjør det. 

De mener det er mange forbudte følel-
ser rundt det å være foreldre til alvorlig 
syke barn.

– Av og til skulle man ønske at situasjo-
nen ikke var som den er. Det er vanskelige 
følelser å håndtere, og ikke noe som føles 
greit å snakke høyt om, sier Edsberg. 

De siste fem årene har vært en lang øvel-
se i å lære å leve med usikkerheten. Hen-
riette Taxt Røstadli gir datteren en skje med 
yoghurt og sier Marie har vært en super-
helt. 

– Vi er utrolig glad i jenta vår. Men man 
skal være svært ressurssterk for å ta vare 
på barn som henne. Å bruke retten til å 
bestemme over sitt eget liv som forhand-
lingskort for å sitte i regjering, er rett og 
slett ikke vårt samfunn verdig.

 Urettferdig ansvar
Det er Ingrid Fevang, mor til seks år gam-
le Sara, enig i. I forrige uke skrev hun et 
leserinnlegg som ble publisert i Dagbladet, 
med tittelen «Ikke tving meg til å føde fle-
re syke barn».

Datteren Sara er født med en sjelden 
genfeil – CDG 1a. Hun er seks år, men kog-
nitivt som en ettåring. Hun bruker bleier 
og kan ikke forflytte seg ved egen hjelp. 
Hun kan si mamma, og av til pappa. Flere 
ganger har hun vært så syk at hun har hav-
net i koma og vært nær ved å dø. 

Ingrid Fevang vet at hun ønsker seg fle-
re barn, men ikke flere multihandicappe-
de barn. 

Tre ganger har hun tatt abort fordi fos-
trene har hatt samme genfeil som datteren. 

– At KrF tror de vet hva som er best for 
meg og min familie i denne situasjonen, 

provoserer meg enormt, sier Fevang, som 
bor på Nøtterøy utenfor Tønsberg. 

– Jeg føler at jeg har fått et urettferdig 
ansvar, at beskyldningene om et sorterings-
samfunn skal falle på meg. 

Sint av debatten
Da Sara var halvannet år, fikk hun en frisk 
lillebror, Kasper. Fevang sier hun gjerne 
vil gi gutten mulighet til å oppleve et nor-
malt søskenforhold, men er redd hun må 
reise til utlandet for å ta abort dersom hun 
blir gravid igjen. 

– Et friskt søsken kan styrke Saras utvik-
ling, og det ville vært en solid støtte for 
Kasper. Det er ikke bare bare å vokse opp 
med en søster med så uforutsigbar frem-
tid.

Familien på Nøtterøy har avfunnet seg 
med at de ikke vet hvor lenge eldstedatte-
ren vil leve.

– Men jeg greier ikke gå gjennom de sis-
te seks årene på nytt, for jeg vet alt om hvor 
tøft det er, sier Fevang, som kjenner hun 
blir «sint av hele debatten». 

– Vi ser på Norge som et moderne land. 
Da er det for meg helt uforståelig at vi plut-
selig står i fare for å miste muligheten til å 
velge selv. Man snakker om dette som om 
menneskeverdet til et 13 uker gammelt fos-
ter betyr mer enn en hel familie, mener 
hun.

– Mannen min sier til meg at det ikke er 
sannsynlig at KrF vil greie å endre abort-
loven. Men jeg er redd likevel. Jeg gjør hva 
som helst for å slippe å føde enda et barn 
som er så sykt, sier hun. 

KrF ønsker ikke å kommentere opplys-
ningene i denne saken.

Jeg gjør hva som helst for å slippe å føde enda 
et barn som er så sykt

FAKTA

Abortloven
Dagens abortlov ble vedtatt av 
Stortinget 30. mai 1978. 

Før 12. svangerskapsuke kan 
kvinnen ta avgjørelsen selv. 
Etter 12. uke kan en nemnd 
innvilge abort, dersom det blant 
annet er fare for kvinnens helse, 
kvinnen er i en vanskelig 
livssituasjon, det er fare for 
sykdom hos fosteret eller 
graviditeten er et resultat av 
voldtekt eller incest.

2c
Den omstride paragraf 2c lyder 
slik: Etter utgangen av 12. 
svangerskapsuke kan svanger-
skapsavbrudd skje når det er 
stor fare for at barnet kan få 
alvorlig sykdom, som følge av 
arvelige anlegg, sykdom eller 
skadelige påvirkninger under 
svangerskapet.

Kilder: Store norske leksikon, 
Jusleksikon, Folkehelse
instituttet, Lovdata

– At KrF tror de vet hva som er best for meg og min familie i denne situasjonen, provoserer meg enormt, sier Ingrid Fevang, mamma til Sara og Kasper.  
Sara er født med en sjelden genfeil.

”
Ingrid Fevang
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KrFs valg kan være dårlig 
pensjonsnytt for kvinner
Thomas Spence 

Én million nordmenn 
mister trolig mulig
heten for bedre 
pensjon med KrF  
i regjering. 

K rFs regjeringsvalg gjør at forsla-
get om pensjonsopptjening fra 
første kroner antagelig stemmes 
ned. 

Torsdag klokken 1430 demon-
strer fagbevegelsen med LO-leder Hans 
Christian Gabrielsen i spissen foran Stor-
tinget. Målet er å presse lovgiverne til å gi 
bedre pensjon for utsatte grupper som 
deltidsarbeidere, vikarer og ungdom i pri-
vate bedrifter. 

Men KrFs valg fredag om å gå i inn i Sol-
berg-regjeringen, betyr etter alt å dømme 
at LO demonstrerer til ingen nytte, og at 
ulikhetene i pensjonsopptjeningen vil be-
stå.

I vår avviste NHO det samme kravet i 
tariffoppgjøret. Regningen er på 3,5 mil-
liarder kroner, og det kan bety kroken på 
døren for mange bedrifter, ifølge NHO.

Ap og SV la frem et lovforslag med sam-
me innhold. Høyre og Frp er mot forsla-
get. 

Stortingets finanskomité utsatte for et 
par uker siden saken til januar i påvente 
av KrFs retningsvalg.

Støre: Vanskelig
Hadde KrF-leder Knut Arild Hareide vun-
net avstemningen på landsmøtet, ville for-
slaget temmelig sikkert blitt vedtatt med 
Ap, SV, Sp og KrFs stemmer. Nå vil neppe 
KrF bruke sine trumfkort i regjeringsfor-
handlingene på et forslag fra Ap og SV. KrF 
vil antagelig sette alt inn på å få gjennom-
slag for endringer i abortloven og høyere 
barnetrygd.

KrFs finanspolitiske talsmann Kjell In-
golf Ropstad har ansvaret for pensjonssa-
ken. Hverken han eller noen andre i KrFs 
ledelse vil kommentere det kontroversi-
elle pensjonsforslaget.

Ap-leder Jonas Gahr Støre erkjenner at 
det nå blir vanskelig å få flertall.

LO: Dårlig for kvinner
– Vi har veldig sterke argumenter 
for å få rettet opp denne urettfer-
digheten og kommer til å fortsette 
å jobbe for medlemmene uansett 
regjering. Vi vil vise at det slår sær-
lig dårlig ut for kvinner med deltids-
stillinger, kanskje med omsorgsopp-
gaver, og det er jo kjernegrupper for 
KrF, sier LO-leder Gabrielsen. 

 Stortinget åpnet i 2014 for at ar-
beidsgiverne kunne spare pensjon 
for de ansatte fra første krone. 
400.000 arbeidstagere i privat sek-
tor har pensjonssparing for hele inn-
tekten. Men én million har det ikke. 

De får bare opptjening for den de-
len av inntekten som overstiger 1G 
(96.883 kroner). 

Det andre store problemet med 
dagens ordning er regelen om at 
man må jobbe 12 måneder før man 
har rett til pensjonsopptjening. Det-
te er en ordning som stimulerer til 
ulovlige midlertidige ansettelser, 
ifølge LO. Regjeringen har signali-
sert at den vil komme LO i møte på 
dette punktet.

FAKTA

Forskjeller
LO har laget et eksempel med 
«Anne og Arne» for å illustrere 
ulikheten.

Arne jobber med forsikring, 
tjener 64.000 kroner i måneden 
og har syv prosent pensjonsopp-
tjening. Det betyr at hans 
arbeidsgiver setter av rundt 
4.500 kroner i måneden til hans 
tjenestepensjon.

Anne jobber på hotell, med en 
månedslønn på 30.000 kroner. 
Med en pensjonsordning uten 
pensjon fra første krone og med 
lovens minimumsgrense på to 
prosent pensjonssparing, setter 
hennes arbeidsgiver av 5.000 
kroner i året.

KrFs finanspolitiske talsmann Kjell Ingolf Ropstad har ansvaret for pensjonssaken.  
Han vil ikke kommentere det kontroversielle forslaget. 
FOTO: STEIN J. BJØRGE
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Politiet ønsker  
å avhøre Keshvari 
snarest mulig

terialet dere har undersøkt 
så langt?

– Vi ønsker ikke å gå inn i 
detaljene i dette nå. Vi ønsker å 
konfrontere mistenkte med 
dette først, sier Skjold.

Keshvari har erkjent at han 
har levert feilaktige reiseregnin-
ger og gitt uttrykk for at han 
«beklager dypt».

Hverken advokatene eller 
Stortingets administrasjon vil si 
hvor mye penger Keshvari 
erkjenner at han urettmessig 
har fått utbetalt.

Vil samarbeide med politiet
– Nå skal vi gjennomføre en 
etterforskning og avhør av den 
mistenkte, så vil påtalemyndig-
heten vurdere om det er 
grunnlag for siktelse og tiltale, 
eventuelt om det kan gå som en 
tilståelsessak, sier Skjold.

Keshvaris advokat Arne 
Gunnar Aas bekrefter at han 
har hatt en dialog med politiet, 
men at han foreløpig ikke har 
fått noen formell henvendelse 
om å gjennomføre et avhørt på 
et gitt tidspunkt. 

– Vi vil forholde oss til dette 
når henvendelsen foreligger, 
sier han.

– Hvordan forholder 
Keshvari seg til det som nå 
skjer?

– Han sier at han vil samar-
beide med politiet for å få 
belyst denne saken.

19. oktober opplyste Keshva-
ris daværende advokat, Arve 
Lønnum, at Frp-profilen hadde 
presentert en oversikt over alle 
reiseregningene han hadde 
jukset med. 

– Jeg har ikke sett denne og 
forholder meg til det materialet 
som Stortinget har. Det har jeg 
foreløpig ikke mottatt, sier Aas.

Henning Carr Ekroll 

Politiet bekrefter at de er i 
gang med å etterforske 
stortingsrepresentant 
Mazyar Keshvari etter 
Aftenpostens avsløringer 
om juks med 
reiseregninger på 
Stortinget. 

Keshvari ble politianmeldt av 
Stortingets administrasjon 
dagen etter at Aftenposten 
avslørte hvordan Frps stortings-
representant gjennom to år 
hadde levert udokumenterte 
reiseregninger for minst 
290.000 kroner. 
Frp-profilen er mistenkt for 
grovt bedrageri.

Ved en rekke anledninger 
kan det dokumenteres at 
Keshvari har vært hjemme i 
Oslo mens han har oppgitt å ha 
vært andre steder i landet. På 
denne måten har han urettmes-
sig fått utbetalt store summer i 
kost- og kjøregodtgjørelse fra 
skattebetalerne.

Nå bekrefter politiet at de er i 
en etterforskningsfase, og at 
Keshvari er mistenkt for grovt 
bedrageri.

– Vi er nå godt inne i materia-
let vi har fått fra Stortinget, og 
vi skal avhøre mistenkte.

Dialog med forsvarer
– Når kan avhøret skje?

– Det kommer an på hvor 
tilgjengelig mistenkte er for oss, 
men vi ønsker å gjennomføre 
det så snart det er mulig. Vi er i 
dialog med hans forsvarer for å 
avklare når dette kan skje.

– Hva har dere funnet i ma-

Frps stortingsrepresentant Mazyar Keshvari har levert en rekke reiseregninger til Stortinget for reiser 
han ikke har vært på. FOTO: ØRN BORGEN, NTB SCANPIX 

Han sier 
han vil 
sam-
arbeide 
med 
politiet 
for å få 
belyst 
denne 
saken
”

Forsvareren, advokat 
Arne Gunnar Aas 

Kristersson får ny sjanse 
til å danne regjering 

SVERIGE Det er to måneder 
siden valget i Sverige, men 
landet har fortsatt ikke fått på 
plass ny regjering. 
 I to omganger har Riksda-
gens leder, Andreas Norlén, 
bedt en partileder om å 
prøve å danne regjering, 
først Moderaternas leder Ulf 
Kristersson, deretter 
Socialdemokraternas 
sittende statsminister Stefan 
Löfven. Men begge har 
mislykkes. 
 I forrige uke la Norlén opp til 
en tenkepause der han selv 
skulle snakke med alle 
partier og grupperinger. Men 
heller ikke det har gitt 
resultater. 
 – Min konklusjon er at 
vilkårene for å gi et nytt 
sonderingsoppdrag ikke er til 
stede, sa Norlén mandag 
morgen. 
 – Verktøyene i min verktøy-
kasse er i ferd med å ta slutt, 
sa han, men la til at han har 
ett verktøy igjen: Å foreslå en 
statsministerkandidat som 
Riksdagen skal ta stilling til.  
 Derfor varslet han at han vil 
be om at det blir en formell 
avstemning om ny statsmi-
nister neste uke.  
 Ulf Kristersson leder 
Moderaterna, Høyres 
søsterparti i Sverige. Han 
står i spissen for den borger-
lige Alliansen, som sammen 
med Sverigedemokraternas, 
stemte ut Stefan Löfven som 
statsminister rett etter 
valget. 
 Nå skal Riksdagen stemme 
over om Ulf Kristersson får 
nok støtte, selv om han 
tidligere i høst ga opp å 
danne den borgerlig regje-
ring. Igjen blir det springen-
de punktet hvordan han skal 
sikre flertall.  
Det er også stor usikkerhet 
knyttet til om han klarer å 
samle alle de fire borgerlige 

partiene i én regjering og om 
de skal leve på Sverigedemo-
kraternas nåde. 
 Sverigedemokraterna sier at 
de må ha noe igjen for å 
støtte en regjering. 
 Men Socialdemokraterna 
har alt sagt nei til å støtte en 
Kristersson-regjering, og 
Liberalerna sier nei til å være 
med i en regjering som er 
avhengig av Sverigedemo-
kraterna. 
 Det er blitt spekulert i at 
Centerpartiets leder Annie 
Lööf kunne få prøve å danne 
regjering.  
 Hun har sagt ja til å sondere, 
men satte som vilkår at de 
andre tre partiene i Alliansen 
(Moderaterna, Liberalerna, 
Kristdemokraterna) var enig. 
Men Moderaterna har satt 
foten ned for en slik løsning.  
 Riksdagens talmann, altså 
leder, Andreas Norlén har 
gjort det klart at Sverige er i 
en helt uvanlig og ny situa-
sjon. 
 – Vi befinner oss i en 
situasjon vi ikke tidligere har 
vært i.  Men nå må prosessen 
gå videre, vi må få ny 
dynamikk mellom partiene. 
De resultatløse samtalene 
må ta slutt, sa han på en 
pressekonferanse i går.

Ingeborg Moe

Moderaterna-politiker 
Andreas Norén er talmann i 
Riksdagen. Nå peker han igjen 
på partifelle Ulf Kristersson.

TV Talkshowet til Fredrik 
Skavlan hadde 238.000 
seere fredag, det laveste til 
nå.  
Samtidig tangerte Lindmo sin 
rekord med 821.000 seere.
 Fredag var Knut Arild 
Hareide gjest hos Skavlan, 
kort tid etter at KrF-lederen 
hadde lidd nederlag for sitt 
alternativ til veivalg under 
det ekstraordinære landsmø-
tet. Det ser ikke ut til å ha gitt 
noen positiv effekt, og 
programmet var det minst 
sette til nå. 
 Ifølge TV 2s informasjonsav-
deling hadde Skavlan-sendin-

gen en markedsandel på 18,4 
prosent i aldersgruppen 20 
til 49 år og på 16,5 prosent i 
gruppen 10 til 79 år.  
Det forrige bunnpunktet ble 
nådd forrige helg, da 
programmet hadde 253.000 
seere. 
Konkurrenten Anne Lindmo 
hadde 821.000 seere på sin 
sending fredag, opplyser 
NRK. Ifølge Kampanje er det 
en tangering av hennes 
rekord.
 Bare Nytt på nytt hadde flere 
seere, med rett over 1 million. 
Programmet 10 på topp 
hadde 780.000 seere. (NTB)

Ny bunn for Skavlan, 
rekord for Lindmo
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FAKTA

Matforgiftning 
eller 
matinfeksjon?
Symptomene på matforgift-
ning kommer gjerne én til seks 
timer etter at man har spist 
maten.

De vanligste symptomene på 
matforgiftning er oppkast og 
kvalme. Selv om man kan føle 
seg svært syk, er sykdommen 
over i løpet av et par dager.

Dersom symptomene først 
starter etter noen dager, er det 
høyere risiko for at maten kan 
ha vært forurenset med 
levende bakterier, virus eller 
parasitter som gir infeksjoner i 
tarmen.

Matinfeksjoner er ofte mer 
alvorlige og langvarige enn 
matforgiftningene, men de 
fleste er friske etter en uke 
eller to.

Kilde: Georg Kapperud, Seniorforsker 
og Professor ved Område for smitte-
vern, miljø og helse ved Nasjonalt 
folkehelseinstitutt.

Ble alvorlig forgiftet etter  
å ha spist oppvarmet ris
Ingrid Emilie Thoresen Bakker  

– Hadde jeg visst hva 
som kunne skje når ris 
står lenge i rom-
temperatur, hadde jeg 
aldri spist den, sier 
Inger Kristine 
Rudskjær.

N att til 2. nyttårsdag i år våkner 
Inger Kristine Rudskjær med 
voldsomme magesmerter i sen-
gen hjemme i Larvik. Hun has-
ter inn på badet, men rekker 

ikke å sitte lenge på toalettet før hun svi-
mer av.

Da hun våkner, ligger hun halvt påkledd 
på baderomsgulvet og stirrer opp på sin 
yngste sønn. 

«Mamma, går det bra med deg? Du er 
helt kritthvit i ansiktet», sier han.

Hele kroppen hennes føles paralysert. 
Tungen er helt nummen, men hun klarer 
så vidt å få stotret frem at hun tror hun er 
matforgiftet.

Noen timer tidligere hadde hun spist 
rester av en kalkun- og risgryte. At risen 
da hadde stått i romtemperatur i over ti 
timer, tenkte hun ikke på som farlig. 

– Det var jo bare ris, og jeg varmet den 
opp igjen. 

Det var Østlands-Posten som først om-
talte saken. 

Kan inneholde giftstoffer
Pasta og ris kan inneholde den toksinpro-
duserende bakterien bacillus cereus. Lar 
du matrester med disse ingrediensene stå 
i romtemperatur over tid etter at de er 
kokt, kan bakterien nemlig produsere gift-
stoff i maten. 

– Hennes tilfelle viser hvor alvorlig mat-
forgiftning kan være uten at man mister 
livet. Dersom man får i seg nok toksin, kan 
det være dødelig, sier Per Einar Granum 
ved Institutt for mattrygghet og infeksjons-
biologi ved Norges miljø- og biovitenska-
pelige universitet.

Matforgiftning generelt er dog mye van-
ligere utenfor hjemmet, påpeker han.

Eva Johanne Lillebakken, seniorrådgi-
ver ved seksjonen for hygiene og drikke-
vann i Mattilsynet, forteller at bakterien 
bacillus cereus trives best mellom 14 og 
40 grader.

– Bakterien kan begynne å produsere 
giftstoffer i ris og pasta allerede etter to 
timer i romtemperatur, men det tar seks 
timer før den kan gjøre skade på mennes-
ker, forteller Lillebakken.

Vil advare andre
Inger Kristine Rudskjær fikk god hjelp av 
sønnene på 14 og 16 år. Eldstesønnen snak-
ket med legevakten i Larvik, de anbefalte 
ham å ringe 113. Tre minutter senere var 
ambulansen på plass.   

Senere den kvelden begynte Rudskjær 
å føle seg i bedre form. Hun fikk fargen til-
bake i ansiktet, men i de neste ukene følte 

1. nyttårsdag i år spiste Inger Kristine Rudskjær rester av risgryten fra dagen før. Det 
burde hun ikke ha gjort. FOTO:  INGRID EMILIE THORESEN  BAKKER 

hun seg fremdeles utslitt og tappet for ener-
gi.

Tobarnsmoren ønsker ikke å skremme 
andre til ikke å spise ris, men ønsker å ad-
vare mot å spise ris som har stått i rom-
temperatur over en lengre periode.

– Det var grusomt. Det føltes virkelig ut 
som om jeg skulle dø. Jeg unner ingen an-
dre det jeg opplevde.

Slik unngår du bakterievekst i maten
– Hvis middagsrester ikke skal serveres 
med det samme, bør det enten holdes ry-
kende varmt eller kjøles raskt ned for å 
unngå bakterievekst. Mat bør helst kjøles 
ned i små porsjoner, slik at temperaturen 
synker raskt i hele massen, sier Georg Kap-
perud, Seniorforsker og Professor ved Om-
råde for smittevern, miljø og helse ved Na-
sjonalt folkehelseinstitutt.

Dersom for eksempel kokt ris og pasta 
først har stått ute over tid, vil det ikke hjel-
pe å varme opp maten.

– Bakteriene blir drept når maten var-
mebehandles, men giftstoffene de har la-
get, overlever, sier han.

FAKTA

Bør kjøles 
raskt ned
Krepsdyr og skjell som ikke er 
hermetiske

Ferskt kjøtt og fersk fisk

Bearbeidede produkter som 
kjøttkaker, hamburgere, 
fiskekaker og lignende

Kjøttdeig og kjøtt- og fiskefar-
se

Pølser og kjøttpålegg

Kaker med krem eller fyll

Matvarer laget av egg, som for 
eksempel omelett og egge-
krem

Posteier og salater, som for 
eksempel rekesalat

Bakterien kan 
begynne å 
produsere 
giftstoffer i ris 
og pasta 
allerede etter to 
timer i 
romtemperatur
”

Eva Johanne Lillebakken, 
seniorrådgiver ved seksjonen for 
hygiene og drikkevann i Mattilsynet



Forhandlerlogo
Besøksadresse 12, 3456 Stedsnavn

Tel xx xx xx xx nettsted.no

Forhandleren er en del av Ildstedet. Se ildstedet.no.
Følg oss på Facebook og Instagram.

Henriksen Peisforum Asker
Smedsvingen 6, 1395 Hvalstad.
Tlf. 66 98 40 10

Henriksen Peisforum Oslo
Brobekkveien 115, 0582 Oslo.
Tlf. 22 65 40 88

Henriksen Brenselforretning og Varmesenter AS
Østkilen 6, 1621 Gressvik.
Tlf. 69 94 95 50
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Førjulssalg
NYTT ILDSTED TIL JUL?

JØTUL F 373
ADVANCE
SORT LAKK

NÅ 17.990,-
VEIL. PRIS 24.990,-

Spar
7.000,-

JØTUL F 100 SE
SORT LAKK

NÅ 5.990,-
VEIL. PRIS 9.390,-

Spar
2.000,-

SCAN 68-14
SORT LAKK

NÅ 19.290,-
VEIL. PRIS 21.290,-

Spar
4.000,-

SCAN 41-1
SORT LAKK

NÅ 12.990,-
VEIL. PRIS 16.990,-

JØTUL F 378 ADVANCE
SORT LAKK

NÅ 19.290,-
VEIL. PRIS 26.290,-

Spar
2.000,-

SCAN 68-13 HT
SORT LAKK

NÅ 21.490,-
VEIL. PRIS 23.490,-

Spar
3.400,-

Spar
7.000,-

JØTUL F 162
SORT LAKK

NÅ 11.690,-
VEIL. PRIS 15.690,-

Spar
4.000,-

STORT UTVALG • KJENTE MERKEVARER • GODE PRISER • HØY FAGKUNNSKAP

SPAR PENGER - FYR MED VED!
Når gradene synker ned på minussiden, er det store fordeler med å fyre i peisen fremfor å skru opp panelovnene.
Nå har vi kampanje på flere av våre bestselgere. Kom innom eller ta kontakt så hjelper vi deg å realisere peisdrømmen.
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Natt i Oslo
Vaseli og John fra Romania 
overnatter i inngangspartiet 
til Halléngården på Olaf 
Ryes plass på Grünerløkka. 
De har bodd her i høst. 

FOTO: JAN TOMAS ESPEDAL 
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Renteøkning 
skremmer 
ikke kjøperne
Kathrine  Humberset

Det er rekordmange boliger ute i markedet. 
Likevel er det aldri solgt like mange som nå.

Lenger salgstid
Det tok i gjennomsnitt 43 dager å selge en 
bolig i oktober i år. Det er tre dager mer 
enn i oktober 2017. Oslo hadde kortest 
salgstid med 25 dager. Kristiansand hadde 
lengst salgstid med 79 dager.

Oslo
Prisoppgang på 0,1 prosent.

– Det er vesentlig flere boliger lagt ut i 
oktober i år enn i samme måned i fjor. Det 
var få boliger som ble lagt ut første kvar-
tal, men deretter har det tatt seg betrakte-
lig opp. Vi forventer at tilbudssiden vil fort-
sette å være høy, og at vi kommer til å gå 
inn i 2019 med mange boliger i markedet, 
sier Dreyer.

Bergen
Prisnedgang på −1,3 prosent. 

– Bergen har store svingninger fra må-
ned til måned. Aktivitetsnivået er imidler-
tid veldig stabilt. Tilbudssiden har vært 
stor gjennom hele året og har stabilisert 
seg på et høyt nivå. Vi må tilbake til finans-
krisen for å se en høyere tilbudsside enn 
dette, sier Dreyer.

Trondheim
Prisnedgang på – 0,1 prosent.

– Markedet her er ganske likt som i Ber-
gen. Tilbudssiden her er veldig høy og har 
stabilisert seg der. Det er aldri før solgt så 
mange boliger i Trondheim som det er gjort 
hittil i 2018, sier Dreyer.

Stavanger
Prisnedgang på −0,2 prosent. 

– Dette er den beste nominelle utviklin-
gen vi har hatt siden tiden før oljenedtu-
ren. Antall boliger til salgs og antall solgte 
boliger er det beste siden 2014. Stavanger-
markedet har vært stabilt i hele 2018, og 
det forventer vi at det vil fortsette å være, 
sier Dreyer.

– Nå er det «business as usual» i bolig-
markedet. Det er lenge siden markedet 
har vært så velfungerende, sier adminis-
trerende direktør i Norges Eiendomsme-
glerforbund Carl O. Geving.

B oligprisene i Norge sank nomi-
nelt med 0,6 prosent i oktober 
2018. Korrigert for sesongvaria-
sjoner var prisene uendret.

Boligprisene er nå 2,4 prosent 
høyere enn for ett år siden.

Det viser boligprisstatistikken for okto-
ber. Tallene ble lagt frem av Eiendom Nor-
ge i går. Boligprisstatistikken gis ut av Ei-
endom Norge i samarbeid med Eiendoms-
verdi og Finn.no. 

– Med uendrede sesongkorrigerte pri-
ser fortsetter den moderate prisutviklin-
gen fra de foregående månedene, sier ad-
ministrerende direktør i Eiendom Norge, 
Christian Vammervold Dreyer.

Sterkest prisutvikling av byene hadde 
Ålesund med omegn og Bodø med Fauske, 
med en oppgang på 0,4 prosent. Svakest 
prisutvikling hadde Tønsberg med Færder 
og Porsgrunn/Skien med en nedgang på 
1,4 prosent.

Høy aktivitet
I oktober ble det solgt 9034 boliger i Nor-
ge. Det er 6,0 prosent flere enn i tilsvaren-

de måned i 2017. 
– Så langt i år er det solgt 2,0 prosent 

flere boliger enn på samme tid i rekordå-
ret 2015. Akkumulert har det aldri tidli-
gere blitt solgt så mange boliger i Norge 
som i 2018, sier Dreyer.

Det ble lagt ut 10.013 boliger for salg, 
noe som er 10,2 prosent flere sammenlig-
net med oktober i fjor. 

– Vi må tilbake til før finanskrisen for å 
finne en oktober måned med et høyere 
antall nye boliger på markedet, sier Drey-
er.

– Hvorfor er salgstallene rekordhøye 
når det samtidig er uvanlig mange bo-
liger til salgs i markedet? 

– Rett og slett fordi kjøpekraften i hus-
holdningene er sterk, sier Dreyer og utdy-
per:

– Arbeidsledigheten er på vei ned og har 
vært det lenge, det er fremdeles befolk-
ningsvekst i landet, og det har vært en so-
lid lønnsøkning de siste årene. Dette gjør 
at etterspørselen er sterk selv om tilbudet 
er stort. Til tross for at man snakker om 
renteøkning, velger altså folk å handle.

Boligprisstatistikken 
for oktober 2018 
viser at de 
nominelle prisene 
sank, mens de 
sesongkorrigerte 
var uendrede.
FOTO: KYRRE LIEN,  
NTB SCANPIX

FAKTA

Nominell 
prisstigning 
og sesong- 
korrigerte 
 priser
Den nominelle prisstigningen 
forteller hvordan boligprisene 
utvikler seg fra måned til 
måned i prosent. Den forteller 
dermed hvor mye gjennom-
snittprisene på boliger har økt 
eller sunket i faktisk kroner og 
øre fra en måned til en annen, 
omregnet i prosent.

De sesongkorrigerte tallene 
forteller noe om hva som er 
vanlig prisstigning eller 
-nedgang i samme periodes 
foregående år. Dersom tallene 
synker eller stiger etter 
sesongkorrigering, viser det 
med andre ord hvordan 
boligprisene utvikler seg nå, 
sammenlignet med «norma-
len».

I praksis betyr det at selv om 
den nominelle prosenten viser 
økning, kan det sesongkorri-
gerte tallet være negativt, 
fordi man sammenligner tallet 
med året før. Blir økningen 
lavere enn forventet med 
tanke på samme periode 
foregående år, får man et 
negativt tall.

Kilde: Huseiernes Landsforbund, NEF
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Baudelaires selvmords-
brev under hammeren
AUKSJON Et brev fra den 
franske dikteren Charles 
Baudelaire er solgt på 
auksjon for nærmere en 
kvart million euro, vel 2,2 
millioner kroner. Det er tre 
ganger høyere enn 
prisanslaget. Auksjonshu-
set Osenat opplyser at 
kjøperen er en privat 
samler.
 – Når du får dette brevet, 
vil jeg være død. Jeg tar 
livet av meg fordi jeg ikke 

makter å fortsette å leve, 
jeg kan ikke holde ut den 
prøvelsen det er å sovne 
eller våkne igjen, skrev 
poeten til elskerinnen 
Jeanne Duval i 1845, da han 
var 24 år gammel. 
Dikteren stakk deretter seg 
selv med kniv, men ble ikke 
alvorlig såret. 
Mannen som er best kjent 
for diktsamlingen 
«Ondskapens blomster», 
levde i 22 år til. (NTB)

BETALINGSPROBLEMER Det ble åpnet 1076 konkurser i 
tredje kvartal i år. Det er en økning fra 953 i samme periode 
i fjor, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Hardest rammet er 
foretak som driver bygge- og anleggsvirksomhet. (NTB)

Flere selskaper konkurs

Rapport om fly- 
styrt skal være 
klar i desember
INDONESIA Indonesiske myndigheter 
legger om en måned frem en foreløpig 
rapport om forrige ukes flystyrt der 189 
personer mistet livet utenfor øya Java.
 Lete- og redningsmannskap har funnet 
en rekke vrakdeler, og til nå fylt 134 
liksekker (bildet) med kroppsdeler 
plukket opp fra sjøbunnen. Så langt har 
politiet identifisert 14 av de omkomne.
 Soerjanto Tjahjono, leder for landets 
transportsikkerhetskomité (KNKT), sier 
granskerne har lastet ned 69 timer med 
data fra flyets ferdskriver.
 – Vi går nå gjennom og verifiserer 
informasjonen fra ferdskriveren, sier 
Tjahjono.
 Flyets taleregistrator er fortsatt savnet, 
men han håper den snart blir funnet. 
Opplysninger fra de to "svarte boksene" 
kan kaste lys over årsaken til flystyrten.
 Det nesten helt nye Boeing 737 MAX 
8-flyet fra Lion Air styrtet i sjøen nordøst 
for Java mandag 29. oktober, cirka 13 
minutter etter avgang fra Jakarta. 
 I forrige uke ble Lion Airs toppsjef Rusdi 
Kirana konfrontert av opprørte og sinte 
pårørende. (NTB)



Mal./tap./snekr./flis./bad./isoler.
graving,drenering,steinlegging,

gjerderogstøttemur.
Godkvalitet.Erfaring.Referanser.

Snakkerflytendenorsk.
Lilleakerveien43,Oslo.
T. 452 00 276.

POLSKE, PROFFE
HÅNDVERKERE

Maling/tapetsering/snekring/
flislegging/bad. God kvalitet

Erfaring. Referanser.
Snakker flytende norsk.
Lilleakerveien 43, Oslo.

T. 452 00 276

Total rehab. også bad,
steinlegging og støttemur.
God kvalitet. Erfaring.

Referanser.
Snakker flytende norsk.
Lilleakerveien 43, Oslo.

T. 452 00 276

Total rehab. også bad,
steinlegging og støttemur.
God kvalitet. Erfaring.

Referanser.
Snakker flytende norsk.

Kilenveien, Oslo.
T. 452 00 276 PC-Gutta

Vi fikser PC-en din
Tlf. 22 80 20 40DYKTIGE POLSKE

HÅNDVERKERE
Vi har gode referanser
og er våtromssertifisert.
Vi utfører flislegging,
snekring og maling.

Hubert Håndverkservice-Bygg
998 58 906. hubertbygg.no

AlfheimBygg og Renovering tilbyr:
◎ Alle typer av malingsarbeider inne og ute

◎ Oppussing av hus og leiligheter

◎ Snekkerarbeider

◎ Gipsplatemontasje

◎ Gulv- og flislegging
◎Murtjenester

◎ Terrassebygging

Ta kontakt og få en gratis befaring + tilbud

Mateusz Bakaj. T: +47 968 26 291. E: bakajek1@gmail.com
www.alfheimbygg.info

Båtbutikken påAlnabru

Strømsveien 230 • vis-a-vis A-Møbler
WestSystem NorgeAS, Tlf 22 23 35 00

www .we s t s y s t em . n o

OPPLAGSUTSTYR

Krybber • Bakkestativ
Dekkstativ • Presenninger

Biler
kjøpes

Bruktbil Senteret
Enebakkveien 275, Abilsø

T. 22 72 00 08
T. 906 99 416

VI GIR MEST UANSETT
PRIS, MODELL, MERKE.

KONTANT. SERIØS.
Gratis verdivurdering

BILER KJØPES!
ARNE INGIER BIL AS
Vi tilbyr rask handel

av bil, gratis taksering.
Kjøper alt av brukt/
vrakbiler uten risiko

for selger. Vi ordner alt
av papirarbeid.

LARS ARNE INGIER
TLF. 913 82 000

Alt av biler
kjøpes

GOD pRIs!
Vi kjøper bilen din

som den er.
kontant og seriøst

oppgjør.

Autopartner
Arvesetveien 2 ( Alnabru)
Tlf. 22 88 11 22,
Mob. 906 33 809

ALT AV BILER KJØPES
ALLE PRISKLASSER

Feil og mangler ingen hindring.
35 år i bransjen.

Trygg og seriøs handel.
RING 94 15 88 88
BILAGENTEN AS

Hiace/HiLux/Dyna/
Rav4/Canter/Tipp-biler/
L200/Sprinter/GD samt
div. vare-/lastebiler i alle
str. Kjøper også per-
sonbiler fra 80-tallet og
eldre. Erik Wasshaug.
Tlf. 450 08 427

BILER KJØPES
Alt av interesse. Skader
etc. Raskt fordelaktig
oppgjør. Fra årsmodell
2004. Tlf. Fred 915 48 043

BILERKJØPES.ØstfoldAuto
- Alt av biler kjøpes, maks 15 år g.,
henter på dagen.www.bilkjøpes.no
Ring Kim: 98 10 10 98. (Kl 8-22).

www.bilkjøpes.no

Skal vi selge bilen din
for deg?

Miltvedts Autoco
Tlf. 22 72 11 00 ©
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13Biler kjøpes/henter

Bilsalg Auto AS
Tlf. 400 53 521

ARENA MALERSERVICE AS
Til pensjonister i Oslo og omegn.

Tilbud påmalerarbeid.
Ring 458 19 223 for en hyggelig prat!

Bøker
kjøpes!
Adamstuen
Antikvariat

Thereses gate 14.
Vi henter.

Tlf. 22 46 30 79.

Gamle Leker
Fra 1950/60 eller eldre

kjøpes av samler.
Lekebiler, Lego, tegneserier etc.

Kjøper også gjenstander
med norsk reklame.

Skilt, bokser, plakater m.m.
Telefon 958 89 265

Dødsbo kjøpes
Rydding

Bortkjøring
Vasking

Tlf. 40 22 40 22

SØLV/GULL
KJØPES

Alt av interesse-uansett stand
Pris sølv 2750,-/kg.

Gull kjøpes til gjeldendedagspris.
Gratis hjembesøk
Oppgjør på dagen.

Tlf. 63 00 55 57-977 27 230
Firma Frode Vernang
Org nr.947900676

Etablert 1995

Dronning Maudsgt. 1–3, Vika.
Tirs.–fre 11–17. Lør. 11–14.

Mandag stengt.
tlf.: 22 83 28 68

post@solvfunn.no
www.solvfunn.no

SØLVFUNN
Kjøp og salg, sølv og gull.

ANTIKK
ØNSKES KJØPT
Møbler, kunst,
prismekroner osv.
Løsøre, dødsbo.
(vi rydder).
Empire Antikk brukt
Ullevålsveien 113
Telefon 97 11 93 09Telefon 97 11 93 09

GAMLE EMALJESKILT
Fra Lilleborg,
Freia,Aass,
Tiedemanns,Ringnes,m.
flere,ønskes kjøpt.
Tlf.95233650.

Novembertilbud -20%
Massage, forpleie,
voksing. Dada Thai-
massasje. Rådmann
Halmrastsvei 18 5 etg.
(Heis). Sandvika.
Tlf. 93 97 10 12

Båt Helse og
velvære

Varer og tjenesterBil Hus/hjem/fritid

Leseglede hver uke fra kr 699!

Ukeavis for
barn og unge

Bestill på aftenpostenjunior.no

Reisereportasjer og turtilbud finner du onsdag og lørdag i Aftenposten
REISE

REISEREISE
Les mer og registrer deg her:
leserpanel.aftenposten.no

Si din mening
–meld deg inn i

Aftenposten Leserpanel

Les

REISE
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SMAKSTRENDER
JULENS

Få inspirasjon og kom i julestemning på Julens Smakstrender!
Her blir det musikk, signering av bøker, julegavetips og julegavekjøp.
Det blir smaking av julens viner som passer perfekt til julematen og du
får vite om skjulte perler du kan gi bort i gave. Du får smake høstens og
vinterens nyheter innen rød - og hvitvin samt musserende, akevitt og

whisky. I tillegg blir det smaksprøver på mat, sjokolade, skinker og oljer.

Aldersgrense: Vinsmaking 18 år. Akevitt og whiskey: 20 år.

A-kortet er Aftenpostens fordelsprogram som tilbyr opplevelser og gir rabatter til abonnenter

A-kortpris kr. 329,- Ord. kr. 449,-

LØRDAG 24. NOVEMBER - AFTENPOSTEN, AKERSGATA 55, OSLO

WWW.AKORTET.NO
A-kortet er Aftenpostens fordelsprogram som tilbyr opplevelser og gir rabatter til abonnenter

WWW.AKORTET.NO

SMAKSTRENDER

14.00-16.30

17.30-20.00

BOLK 1

BOLK 2

Inklud
ert

i prise
n får

du et Rie
del-

glass!glass!
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Nå publiseres Stephen Hawkings  
tanker om fremtiden i ny bok.

«Jeg tror menneske
heten og dens DNA 
kommer til å øke  
sin kompleksitet 
ganske raskt»

de om mekanismen som lå bak.
Ettersom biologisk utvikling i bunn og 

grunn følger en temmelig tilfeldig løpe-
bane i rommet av alle genetiske mulighe-
ter, har den foregått veldig langsomt. Kom-
pleksiteten, eller antall bits med informa-
sjon som er kodet inn i DNA-et, er hoved-
sakelig gitt ved antall nukleinsyrer i mole-
kylet. Hver bit med informasjon kan be-
traktes som et svar på et ja/nei-spørsmål. 
I de første to millioner år av utviklingen 
må hastigheten i økningen av kompleksi-
tet ha ligget på omkring en bit informasjon 
hvert hundrede år. Deretter steg hastighe-
ten i økningen i DNA-ets kompleksitet grad-
vis til omkring en bit per år i de siste par 
millioner årene. 

Forbedrede mennesker
Nå står vi imidlertid ved begynnelsen av 
en epoke hvor vi kommer til å bli i stand 
til å øke kompleksiteten i vårt DNA uten å 
måtte vente på den langsomme prosessen 
med biologisk evolusjon. Det har vært re-
lativt små endringer i menneskets DNA i 
de siste 10 000 årene. Men trolig blir vi i 
stand til selv å gi det en total fornyelse i 
løpet av de neste tusen årene. Selvfølgelig 
er det mange som vil mene at manipula-
sjon av menneskelige gener bør bannlyses. 
Men jeg tviler på at de blir i stand til å for-
hindre det. Genmanipulasjon på planter 
og dyr kommer til å bli tillatt av økono-
miske grunner, og en eller annen kommer 
helt sikkert til å prøve det på mennesker. 
Med mindre vi får en totalitær verdensor-
den, kommer noen et eller annet sted til 
å designe forbedrede mennesker.

Hvis vi utvikler forbedrede mennesker, 
vil det selvfølgelig forårsake store sosiale 
og politiske problemer i forhold til de ufor-
bedrede. Jeg gjør meg ikke til talsmann for 
genmanipulasjon på mennesker. Jeg sier 
bare at det mest sannsynlig kommer til å 
skje i løpet av de neste tusen år, enten vi 
vil det eller ei. Dette er grunnen til at jeg 

ikke tror på science fiction av typen Star 
Trek, hvor folk 350 år frem i tiden fortsatt 
er mer eller mindre lik oss. Jeg tror men-
neskeheten og dens DNA kommer til å øke 
sin kompleksitet ganske raskt.

Nødt til å øke vår kompleksitet
Menneskeheten er på en eller annen måte 
nødt til å forbedre sine mentale og fysiske 
egenskaper dersom den skal kunne hånd-
tere den stadig mer komplekse verden som 
omgir oss, og møte nye utfordringer, som 
romferder. Den blir også nødt til å øke sin 
kompleksitet dersom biologiske systemer 
skal kunne ligge foran elektroniske syste-
mer. For øyeblikket har datamaskiner et 
fortrinn når det gjelder hastighet, men de 
viser ikke noe tegn til intelligens. 

Dette er ikke så overraskende ettersom 
dagens datamaskiner er mindre komplek-
se enn hjernen til en meitemark – en art 
som ikke er kjent for sine intellektuelle 
evner. Imidlertid følger datamaskiner mer 
eller mindre en versjon av Moores lov, som 
sier at deres hastighet og kompleksitet for-
dobles hver 18. måned. Dette er en av dis-
se eksponentielle vekstrater som selvføl-
gelig ikke kan fortsette i det uendelige, og 
den har faktisk også allerede begynt å sen-
ke farten. Likevel vil den raske takten i for-
bedringene sannsynligvis komme til å fort-
sette inntil datamaskiner får en komplek-
sitet som minner om menneskehjernens. 

En annerledes verdensorden
Enkelte hevder at datamaskiner aldri vil 
kunne fremvise ekte intelligens, hva nå 
det måtte være. Men for meg fremstår det 
slik at hvis svært kompliserte kjemiske mo-
lekyler kan opptre på en slik måte i men-
nesker at de blir intelligente, så vil tilsva-
rende kompliserte elektroniske kretser 
også kunne få datamaskiner til å oppføre 
seg på en intelligent måte. Og hvis de blir 
intelligente, så vil de formodentlig også 
selv kunne designe datamaskiner som har 

D et overlegent mest komplekse 
systemet vi har, er vår egen 
kropp. Livet ser ut til å ha opp-
stått i urtidens hav som dekket 
jorda for fire milliarder år siden. 

Hvordan dette skjedde, vet vi ikke. Det kan 
hende at tilfeldige kollisjoner mellom ato-
mer bygget opp makromolekyler som var 
i stand til å reprodusere seg selv og samle 
seg i mer sammensatte strukturer. 

Det vi vet, er at for 3,5 milliarder år si-
den var det svært kompliserte DNA-mole-
kylet allerede oppstått. DNA er grunnlaget 
for alt liv på jorda. Det har en dobbel he-
liksstruktur, lik en vindeltrapp, som ble 
oppdaget av Francis Crick og James Wat-
son ved Cavendish-laboratoriet i Cambrid-
ge i 1953. De to strengene i den doble he-
liksen er forbundet gjennom par av nu-
kleinsyrer, som fremstår som trinn i en 
vindeltrapp. 

Utvelgelse av mutasjoner
Det finnes fire slags nukleinsyrer: cytosin, 
guanin, adenin og tymin. Rekkefølgen som 
de forskjellige nukleinsyrene opptrer i på 
denne vindeltrappen, bærer i seg den ge-
netiske informasjonen som setter DNA-
molekylet i stand til å bygge opp en orga-
nisme rundt seg selv og reprodusere seg 
selv. Etter hvert som DNA lager kopier av 
seg selv, vil det fra tid til annen dukke opp 
feil i rekkefølgen i nukleinsyrene i vindel-
trappen. I de fleste tilfeller vil disse mis-
lykkede kopiene være ute av stand til å 
reprodusere seg selv. Slike genetiske feil, 
eller mutasjoner, som de kalles, vil dø ut. 
Men i noen få tilfeller vil feilen eller muta-
sjonen kunne øke sjansene for at DNA-et 
kan overleve og reprodusere seg. På den-
ne måten vil informasjonen i sekvensen 
av nukleinsyrer gradvis utvikle seg og få 
en økende kompleksitet. Denne naturlige 
utvelgelsen av mutasjoner ble første gang 
foreslått av en annen Cambridge-fyr, Char-
les Darwin, i 1858, selv om han var uviten-

Den verdenskjente 
fysikeren Stephen 
Hawking døde i mars. 
Nå publiseres hans 
siste bok.
FOTO: ANDRE 
PATTENDEN 

PROFIL

Stephen 
Hawking 
(1942-2018)
Stephen William Hawking var 
en britisk teoretisk fysiker, 
astrofysiker og matematiker.

Professor i matematikk ved 
Cambridge University fra 
1980.

Spesielt kjent for sin forskning 
på sorte hull og rom-tid-teori-
en, og som en populær 
foredragsholder.

Fikk som 21-åring diagnosen 
amyotrofisk lateralsklerose 
(ALS), en uhelbredelig, 
nevromotorisk sykdom. 

Hadde stor suksess med 
populærvitenskapelige bøker, 
som A Brief History of Time 
(norsk oversettelse Univers 
uten grenser, 1988).

Kilde: Store norske leksikon
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Viten

Dagens 
datamaskiner 
er mindre 
komplekse 
enn hjernen 
til en 
meitemark
”

Det har vært kjent i mange år at forskere som får nullfunn oftere 
legger resultatene i en skuff enn de som finner ut noe nytt.  
FOTO: SHUTTERSTOCK/NTB SCANPIX

Les mer på nett
Viten er Aftenpostens satsing på  
forskning og vitenskap, der forskere  
fra hele landet bidrar med artikler,  
debatt og essays. 
Du kan lese en rekke aktuelle artikler på 
ap.no/viten 
 
Vil du skrive for Viten?
Vi søker forskere og akademikere  
innen alle fagfelt som vil skrive om  
egen forskning eller formidle aktuelt 
vitenskapsstoff. 
Kontakt Jeanette Sjøberg,  
js@aftenposten.no

Uviten 
Nina Kristiansen, Atle Fretheim, 
Marit Simonsen og Simen Gaure 
skriver hver uke om det de 
mener er dårlig forskning, flau 
formidling, kunnskapsløse 
politiske forslag og ren fusk.

Uviten
Marit Simonsen , 
Vitenskapsskribent 
og redaktør i Store 
norske leksikon

Forskere som får 
nullfunn, at hypotesen 
ikke stemte, legger oftere 
funnene bort i en skuff. 
Det skaper uheldige 
skjevheter.

P å 1960-tallet ga forskere 
LSD til delfiner. Til deres 
forbauselse responderte 
ikke delfinene i det hele 
tatt – forskerne hadde et 

nullfunn. Selv om nullfunn høres 
kjedelig ut, er det nok en bit i 
kunnskapspuslespillet vi fyller ut 
om verden. Men nullfunn publi-
seres sjelden, med mindre det er 
oppsiktsvekkende at en effekt 
mangler. Forskere har nå under-
søkt skjevheten som da oppstår.

Legges bort i en skuff
Nå er kanskje ikke delfiner og LSD 
det viktigste i verden, men når 
det samme skjer i medisinsk fors-
kning er det mer alvorlig. Det har 
vært kjent i mange år at dette 
skjer: Forskere som får nullfunn 
(negative resultater, at hypotesen 
ikke stemte) legger oftere resul-
tatene i en skuff enn de som fin-
ner ut noe nytt. I tillegg velger 
journaler oftere å publisere mer 
banebrytende funn, eller funn 
med større effekt. Jo tydeligere, 
jo bedre. Problemet er at viten-
skapen handler om det samlede 
inntrykket. 

Dersom delfindopstudien had-
de havnet i en skuff, ville ikke ver-
den vite at delfiner ikke respon-
derer likt som oss på enkelte sti-
muli. Men dersom din kollegas 
delfiner er oppskremte eller 
hypre den dagen og hens resul-
tater kommer på trykk, har vi ba-
re halve bildet. Ved rene tilfeldig-
heter vil også alltid en andel av 
studier gi positivt resultat, selv 
om totalbildet viser at det er ne-
gativt. Når det er snakk om ut-
prøving av legemidler, har slike 
skjevheter enorme og helsefar-
lige effekter. I tillegg kommer 
kostnaden når neste forsker lurer 
på det samme, og ikke vet at du 

ikke fant stort. 

Skaper ytterligere skjevheter
En ekstra effekt som skaper skjev-
heter, er at forskere som først ikke 
finner noe i de innsamlede data-
ene, kan vri litt på spørsmålene 
og hvilke variabler de undersøker 
nærmere. Det fører også til flere 
skjevheter. 

Begge disse skjevhetseffektene 
kan bøtes på av enkle virkemid-
ler: Ved å registrere hvilke spørs-
mål man stiller før man begynner 
arbeidet, forsvinner ikke studien 
i en skuff, og du kan ikke vri på 
spørsmålene for å finne flere svar. 

I 2016 kom AllTrials-kampan-
jen til Norge. Den er et opprop 
for å sikre at alle som skal utføre 
forskning registrerer planene si-
ne før det gjennomføres. Det fin-
nes flere slike tiltak i verden, og 
nå har en gruppe forskere tatt en 
foreløpig titt på konsekvensen av 
slik registrering på resultatene av 
forskningen. 

60 prosent nullfunn
De har sett på de 130 første studi-
ene som både er registrert og pu-
blisert. Blant publiserte studier 
anslår de at forskningsspørsmål 
fører til nullfunn mellom 5 og 20 
prosent av gangene. Men blant 
dem som nå er registrert, er det 
nullfunn i nærmere 60 prosent 
av hypotesene som studiene har 
fremsatt. Skjevheten er alvorlig, 
for det å avkrefte en hypotese er 
også et funn.

Tiltaket med å registrere stu-
dier i forkant av forskningen, brer 
om seg. Nå er det bare viktig at 
det forskes mer på forskningens 
egne skjevheter fremover, og des-
to viktigere at resultatene ikke 
havner i en skuff.

Forskningens 
sorte hull

enda større kompleksitet og intelligens.
Dette er grunnen til at jeg ikke tror på 

science fiction-bildet av en avansert, men 
statisk fremtid. I stedet forventer jeg at 
kompleksiteten kommer til å øke i raskt 
tempo, innenfor både den biologiske og 
den elektroniske sfæren. Lite av dette kom-
mer til å skje i løpet av de kommende hun-
dre årene, som er grensen for hvor langt 
vi med et snev av pålitelighet kan komme 
med forutsigelser. Men mot slutten av de 
neste tusen årene – hvis vi kommer så langt 
– vil endringene være gjennomgripende.

Lincoln Steffens sa en gang: «Jeg har sett 
fremtiden, og den fungerer.» Det han snak-
ket om, var egentlig Sovjetunionen, som 
vi nå vet ikke fungerte særlig godt. Likevel, 
jeg tror den nåværende verdensorden har 
en fremtid, men den kommer til å være 
veldig annerledes.

Dette er et utdrag fra boken «Korte svar 
på store spørsmål» («Brief Answers to the 
Big Questions»), i norsk oversettelse av Erik 
Ringen. Utdraget er hentet fra kapittelet «Vil 
vi kunne overleve på jorda?» og gjengitt med 
tillatelse fra Pax Forlag.
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Kronikk
Bjørn Stærk,  
forfatter og spaltist

K limakollapsen har kommet nær-
mere i år. Det handler ikke bare 
om globale CO2-utslipp og frem-
tidige temperaturstigninger len-
ger.

Nå handler det om ting vi er glade i og 
ikke ønsker å miste. Om måter vi lever på, 
som er en del av problemet.

Vi er alle forskjellige og blir truffet av 
dette på hver vår måte. Dette er ikke en 
sånn katastrofe som treffer alle likt samti-
dig, slik at vi kan gå rundt i årevis etterpå 
og snakke om hvor vi var da det skjedde.

Klimakrisen er ensom i starten. Den tref-
fer deg først der det gjør vondt for akkurat 
deg, og så går du rundt etterpå med en 
uggen følelse av at Noe Er Galt.

Den har truffet noen av oss der vi bor, 
gjennom tørke og flom, men det meste av 
dette ligger fremdeles foran oss. Noen blir 
truffet gjennom en del av naturen de er 
spesielt glade i. Pingvinene på Antarktis 
får det tøft dette århundret. Korallrevene 
ser ikke ut til å overleve. Snøen blir borte 
fra lavlandet i Norge.

Barna rammes mest
Akkurat det med snøen treffer meg hardt. 
Det er ikke lett å forklare. Jeg går ikke sær-
lig på ski. Andre ting er egentlig viktigere. 
Kanskje det har å gjøre med alle de gode 
vinterminnene fra oppveksten nordpå. Jeg 
har snø i grunnmuren min. Å vite at jeg en 
dag må opp i høyden for å finne den, gir 
meg en følelse av å miste ankerfestet.

Kanskje er det noe annet som treffer ak-
kurat deg. Å følge med på dette føles som 

åpningen til en skrekkfilm, hvor hoved-
personen gjør noe koselig med familien 
mens en rolig radiostemme i bakgrunnen 
forteller at insektbestanden i en regnskog 
i Puerto Rico har kollapset.

Kanskje er du ikke blitt truffet ennå. Kan-
skje er du så gammel at du slipper unna. 
Men alle vi som skal være med på dette 
århundret, kommer til å bli truffet der det 
gjør vondt. Barna aller mest. Barn som blir 
født i dag, lever lett til 2100, et år som for 
min generasjon bare er det tallet lengst til 
høyre på klimagrafene.

Vanskelig, men meningsfullt
Først treffer klimaet oss gjennom noe vi 
bryr oss om. Så treffer det oss gjennom alt 
det vi gjør som er årsaken til problemet. 
Også her rammes vi forskjellig. Det treffer 
så hardt at noen ender opp i en dyp, ek-
sistensiell angst over sitt eget og andres 
hykleri. Andre nekter å tenke på det, som 
en sigarettrøyker som har lært seg ikke å 
se de stadig mer groteske lungebildene på 
sigarettpakkene.

Men det er også her håpet ligger. Som 
miljøpodkasten Sustainababble påpekte 
nylig: Tenk hvor fortvilende det ville vært 
å høre om den kommende klimakollapsen 
hvis vi allerede gjorde alt vi kunne for å 
unngå den. Men det gjør vi jo ikke. Vi har 
knapt begynt.  Det er frustrerende å vente 
på de politiske løsningene vi trenger. Men 
det er håp og mening i å komme disse løs-
ningene på forskudd. Vi trenger en høy 
pris på klimagassutslipp.

Vi vet ikke om eller når den kommer. 
Men det er mulig å prøve å leve i dag som 
om den allerede er der. Som om bensinen 
er flere ganger så dyr, og som om biffmid-
dager og flyreiser er luksus. Det er vanske-
lig, men vanskelig på en håndfast og me-
ningsfull måte.

En hel 
generasjon 
har kastet bort 
kreftene sine på 
noe som ikke 
hjalp. Hva nå?

Svart skifte
Og de politiske løsningene er ikke umulige. 
De krever bare en annen måte å tenke på. 
For Norges del krever dette at vi sier farvel 
til det Eivind Trædal i boken Det svarte skif-
tet kaller de tre livsløgnene: At norsk olje 
og gass er bra for klimaet. At teknologiske 
fremskritt vil redde oss. Og at det er billi-
gere og smartere å betale andre land for å 
kutte sine utslipp enn å gjøre noe i Norge.

Sammen utgjør de en stor livsløgn: At 
Norge er en pioner innen klimapolitikk.

Vi var det for tredve år siden. Da var 
både politikere og velgere enige om at Nor-
ge måtte gå foran. Så oppdaget vi at dette 
ville føre til store utgifter og tap av oljeinn-
tekter. Vi fant opp kvotehandelen i stedet, 
som gjør at rike land kan fortsette som før 
og betale fattige for å kutte sine utslipp. 
En fin idé hvis det hadde fungert, men det 
har det ikke.

Vi sitter igjen med en klimapolitikk som 
er så vag, forvirrende og uforpliktende at 
klimaengasjementet vi hadde i 1989, er 
blitt til klimaapati.

Trædal er en bråkete MDG-politiker, og 
for mange er det nok til å nekte å lytte. 
Men det meste av dette er bare historie: 
Norge ville først kutte hjemme. Det ville 
blitt dyrt. Så da valgte vi å kjempe for kvo-
tehandel og global karbonpris i stedet. Der 
har vi oppnådd lite. Samtidig har utslip-
pene økt og klimaforskerne blitt sikrere 
og reddere.

Egeninteresse og frykt
Livsløgnen om at norsk olje og gass er bra 

Vi må fly 
mindre og 
spise 
mindre 
kjøtt. Vi må 
fase ut 
bensin- 
bilene 
fortere. Vi 
kan vise 
andre at det 
er mulig. 

”
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for klimaet er også blitt avkledd i Anne 
Karin Sæthers bok De beste intensjoner. 
Sæther viser hvordan oljebransjen, som 
opprinnelig skulle ta miljøhensyn, vise 
måtehold og tjene Norge, har forført nor-
ske politikere og medier med den tvil-
somme fortellingen om «energirealitete-
ne».

De klimapolitiske livsløgnene står ennå 
sterkt blant politikere og medier. Men det 
er lite mer enn kortsiktig egeninteresse og 
frykt som holder dem oppe. Frykt for kost-
nader og tapte inntekter. Frykt for å måt-
te gjøre noe.

For hvis det er slik at vi ikke kan sitte og 
vente på den perfekte, internasjonale kli-
maløsningen, betyr det at noen land må 
foran som pionérer. Brøyte opp en vei an-
dre kan følge. Sette et eksempel. Land som 
Norge.

Altså må vi ta de store kuttene hjemme 
politikerne har utsatt i tredve år. Vi må 
lage en plan for å fase ut oljenæringen. Vi 
må gjøre det veldig dyrt å slippe ut klima-
gasser. Vi må fly mindre og spise mindre 
kjøtt. Vi må fase ut bensinbilene fortere. 
Vi kan vise andre at det er mulig.

Brøyte opp veien
Hvis dette stemmer for land, så stemmer 
det også for byer og kommuner. Vi ser det-
te klarest i transportpolitikken, hvor stor-
byer over hele verden nå stjeler hveran-
dres beste ideer for å bekjempe hverdags-
bilisme. De som vil lære om hvordan en 
by kan sette opp sitt eget klimabudsjett, 
kommer til Oslo.

Og hvis dette stemmer for byer og kom-
muner, stemmer det også for menneskene 
som bor der. De som går foran, brøyter 
opp veien. Viser hva som er mulig. Samler 
erfaringer andre kan bruke. Skaper nye 
normer.

Enkeltmennesker som går foran, påvir-
ker stedene de bor på. Byer påvirker an-
dre byer og landet sitt. Land påvirker an-
dre land. Og slik kan vi tilføre klimapoli-
tikken musklene den trenger. Løsningen 
vil være politisk, men politikk får energien 
sin nedenfra.

Hva gjør jeg nå?
Der er vi nå, tredve år etter at norsk kli-
mapolitikk begynte å spore av. Bildet er 
både håpløst og håpefullt.

En hel generasjon har brukt kreftene 
sine på noe som ikke hjalp og antagelig 
gjorde ting verre. Helst burde vi hatt et 
generasjonsskifte, men vi har ikke tid til å 
vente på at en ny generasjon skal dytte 
den gamle ut av redaktørstoler og partile-
delser.

Vi som er voksne nå, må omstille oss på 
egen hånd. Det begynner med at alle stil-
ler seg opp foran speilet og sier «Det jeg 
har vært med på, fungerte ikke, og vi er 
ille ute. Hva gjør jeg nå?».

Jeg er ikke fornøyd med det jeg har fått 
til selv. Men hensikten med en slik øvelse 
er ikke å synke sammen i skam, men å 
vende blikket fremover mot noe positivt, 
mot det gode arbeidet som nå ligger foran 
oss.

Vi har ikke tid til å 
vente på at en ny 
generasjon skal 
dytte den gamle 
ut av 
redaktørstoler og 
partiledelser, 
skriver Bjørn 
Stærk.

Solvår Wium , student, University of Maryland, USA

D u får ti ekstra poeng 
på eksamen hvis du 
kan vise at du har 
stemt i valget 6. 
november.» Det sa 

professoren til oss før den 
første eksamenen her på 
University of Maryland i USA.

Det er ikke til å legge skjul på 
at de som er minst politisk 
aktive, og som i minst grad 
bruker stemmeretten sin, er 
den yngre generasjonen. Det er 
også tilfellet i USA.

Lang vei til urnen
Utfallet av kongressvalget 6. 
november kan stå og falle på 
om de unge stemmer eller ikke. 
Da er det dumt at stemmepro-
sessen er gjort ekstra vanskelig 
for de unge i landet.

«For å stemme må jeg dra 
hjem.» Først la jeg ikke så mye i 
dette utsagnet, før det gikk opp 
for meg at medstudenten min 
ikke mente en fem minutters 
tur hjem, men han mente hjem-
staten sin, Texas, over 1500 
kilometer unna.

Studenter må vise «proof of 
residency» for å kunne stemme 
i den staten de er i. Adressen til 
universitetet eller eventuelt 
dormen du bor på, er ikke bra 
nok.

ID for å stemme
Det andre problemet er at USAs 
føderalistiske styreform skaper 
en rekke problemet for 
studenter som ønsker å 
stemme. Noen stater har noen 
regler, og andre stater har 
andre regler.

I noen stater er en regel er at 
man må vise ID. Greit nok, men 
ID-en må ha adressen din i den 
staten du skal stemme. Flertal-
let av amerikanere bruker 

førerkort som ID, men mange 
studenter har førerkort fra 
hjemstaten, og det er det er 
derfor ikke gyldig identifika-
sjon.

De godtar heller ikke 
studentbevis som ID, og 
bankkort fungerer ikke som ID i 
USA. Den eneste ID-en som er 
igjen da, er passet. Det viser 
heller ikke til en adresse der du 
er akkurat nå, men viser 
hvilken stat du ble født i.

Å stemme hjemmefra
USA har systemer som gjør det 
mulig å stemme selv om du ikke 
er i hjemstaten, men å få 
papirene på dette og å sende 
dem hjem igjen, er en lang 
prosess som krever mye 
planlegging.

Nok en gang får statene selv 
bestemme regler for denne 
prosessen, og enkelte stater gir 
kun tillatelse til en slik stemme-
form hvis du har en gyldig 
unnskyldning. Som om det at 
du er flere hundre kilometer 
unna, ikke er en gyldig unn-
skyldning i seg selv.

Systemet stemmer ikke
Universiteter forsøker å gjøre 
det lettere for studenter å 
stemme, slik mitt universitet 
har gjort, men likevel er det 
spådd at under halvparten av 
de yngste velgerne kommer til å 
stemme i år.

Valgene i USA må være 
representative for folket. USA 
må lage nye regler for stemme-
givning, og det må bli lettere.

USA er tross alt «the land of 
freedom, equality and opportu-
nity.» Dette blir det vanskelig å 
forsvare når det nåværende 
stemmesystemet nærmest 
ekskluderer studenter.

Debatt

Valget i USA:  
Det er vanskelig  
for studenter  
å avgi sin stemme
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Debatt 

Tone Wilhelmsen Trøen, 
stortingspresident (H)

A ftenposten gjør for tiden et dyp-
dykk i finansieringen av ryg-
graden i det norske demokra-
tiet: de politiske partiene og 
Stortingets folkevalgte. Men 

hva definerer Aftenposten som demokra-
ti og som demokratisk?

«Stortinget betaler når egne represen-
tanter kjemper for gjenvalg», lød hoved-
oppslaget onsdag 31. oktober. Og dagen 
etter:«Tre ganger så mye støtte for parti-
ene innenfor», altså partier som har fol-
kevalgte på Stortinget. Begge deler blir 
fremstilt som et demokratisk problem. 

Det skjønner jeg ikke. 

Suspekt?
Folkestyre vil si at noen blir valgt til å sty-
re på vegne av hele landet. Norge og andre 
demokratier organiserer et styringsdyktig 
folkestyre gjennom de politiske partiene. 
Mener Aftenposten det er suspekt at Stor-
tingets regelverk legger til rette for at re-
presentantene møter velgerne ansikt til 
ansikt? Mener avisen at de mest uegennyt-
tige, sanne demokrater er de som ikke er 
innvalgt på Stortinget? 

Spesielt problematisk er det at noen har 
reist i valgkampøyemed. Hvorfor det?

I mine øyne bør vi som er innvalgt på 
Stortinget, kombinere parlamentarisk ar-
beid med en størst mulig kontakt med li-
vet utenfor. Vi skal kjempe for velgernes 
gunst og befolkningens tillit til våre beslut-
ninger. Vi må møte folk, snakke med dem, 
lære av dem. Vi må skape engasjement for 
medvirkning, påvirkning og debatt. Dette 
kan vi ikke gjøre via e-post, Facebook el-
ler Twitter alene. Som Jorodd Asphjell (A) 
sier, vi reiser på vegne av partiet. Og jeg 
vil tillegge, vi reiser som folkets ombuds-
menn. Mener Aftenposten at vi ikke er det 
i de seks ukene før hvert valg?

Også i Sverige og Danmark er ideen som 
i Norge: Et medlem av nasjonalforsamlin-
gen er det hele tiden. Når jeg blir bedt om 
å innlede hos et lokallag eller besøke en 
bedrift, er det som folkevalgt ombud, Jeg 
setter stor pris på slike møter, men jeg er 
på tjenestereise. Da er det rimelig å få dek-
ket utgiftene, slik også Grunnlovens §65 
sier vi skal.

Konkurransevridende?
Bjørnar Moxnes (Rødt) mener modellen 

Vi på Stortinget 
må møte 
velgerne

er konkurransevridende. Mon det! Både i 
2013 og 2017 vokste Stortinget med et nytt 
parti – med én representant hver. Sist ute 
er nettopp Rødt.  

Jeg er glad for å kunne slå fast at Stor-
tinget legger til rette for at både store og 
små partier skal ha gode arbeidsvilkår. 

Stortingspolitikere er engasjerte men-
nesker fra alle fylker som er villige til å 
langpendle bort fra familie og venner og 
være til tjeneste både hverdager og helge-
dager. Samtidig skal de ha rimelig anled-
ning til å ha kontakt med sin familie, sitt 
nærmiljø, det fylket de representerer og 
sine velgere. Da må de ha anledning til å 
reise.

Vi vet at det er nyttig for alle, om ikke 
bestandig behagelig, med en presse som 
kikker oss stortingspolitikere i kortene. 
Men noen ganger stiller jeg spørsmål ved 
motivene for å ta opp temaer, som i de 
siste dagers «avsløringer» i Aftenposten.

Det ville slått hardere hvis avisen skrev 
om politikere som ikke reiste ut for å mø-
te velgerne. Enten det er definert som valg-
kamp eller ikke.

Mener 
Aftenposten  
det er suspekt  
at Stortingets 
regelverk  
legger til rette  
for at represen-
tantene møter 
velgerne ansikt 
til ansikt? 

”

Kjell Ingolf Ropstad,  
nestleder, Kristelig Folkeparti 

T akk for ditt ærlige Si 
;D-innlegg i Aftenpos-
ten søndag 4. 
november. Jeg forstår 
at du er skuffet og 

frustrert over det du mener er 
et dårlig vedtak for KrF, og jeg 
vet at det er mange KrF-ere 
som kjenner som deg i etter-
kant av vårt ekstraordinære 
landsmøte før helgen. 

Derfor vil jeg si så tydelig jeg 
kan at KrF ikke bare ønsker og 
trenger å ha deg med videre, 
men vi er også helt avhengig av 
at du og andre engasjerte 
KrF-ere som nå er skuffet, 
fortsetter arbeidet for et 
varmere samfunn og for at KrFs 
verdier og saker i større grad 
skal få prege samfunnet.

Vi vet hvem vi er
Jeg er helt enig i at KrF er 
avhengig av å samle oss etter 
den prosessen vi har vært 
gjennom. Bare da kan vi bevare 
og forsterke KrF som et politisk 
redskap. I dette arbeidet blir 
det politiske prosjektet som 
hele KrF har stilt seg bak, 
viktig. Det løfter frem kampen 
for menneskeverd og mot 
sorteringssamfunnet, en god 
familiepolitikk og forankringen 

i vår kristne verdi- og kulturarv. 
Den sier også at KrF skal være 
en tydelig stemme i vår tids 
store utfordringer, som 
klimakampen og bekjempelse 
av fattigdom og slaveri. Vår 
visjon er et varmere samfunn 
preget av tillit og samhold.

Vi opplever nå at mange har 
interesse av å definere KrF på 
den ene eller andre måten. Jeg 
er opptatt av at vi ikke skal la 
andre definere oss. Vi vet hvem 
vi er og hva vi står for. Vi er et 
kristendemokratisk sen-
trumsparti, som engasjerer oss 
sterkt i en bredde av politiske 
saker og for vårt felles mål: et 
varmere samfunn.

La oss gjøre det sammen!
Så kjære Simen, la oss intensi-
vere arbeidet for klimaet og 
verdens fattige og forfulgte. La 
oss fortsette byggingen av 
fremtidens klasserom, med nok 
lærere til å se og hjelpe hver 
enkelt elev. La oss løfte den 
kristne forankringen og 
menneskeverdet. La oss fortset-
te kampen for disse sakene og 
det samfunnet som jeg vet at vi 
begge brenner for. Og, la oss 
gjøre det sammen.

Debatt

KrF trenger  
deg, Simen!

Simen Bondevik var blant taperne på «rød side» under KrFs ekstraordinære 
landsmøte fredag.
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Vi oppnår 
ikke like-
stilling i 
verden før 
mødre- og 
barnehelse 
anses som 
en prioritet 
i stedet for 
et annen-
rangs mål

”

Debatt
Melinda Gates, 
medgrunnlegger, Bill & 
Melinda Gates Foundation

 

E nkelte kaller dette for «kvinneå-
ret». Jeg liker ikke den betegnel-
sen fordi det antyder at vi kan 
slutte å fokusere på likestilling 
neste år. Jeg foretrekker å tenke 

på 2018 som «bevisstgjøringsåret». Vi er 
endelig blitt bevisst på at det er på høy tid 
å lytte til det kvinner har å si. 

I mitt arbeid møter jeg kvinner fra noen 
av de fattigste stedene i verden. Når jeg 
spør dem hva som er viktig for dem, for-
teller de meg alltid det samme: et bedre 
liv for dem og deres barn. Og de vet at 
bedre helse er en vesentlig del av dette 
bedre livet.

Helse er forutsetning for bedre liv
Fattigdom og sykdom skaper en ond 

sirkel. Når folk blir syke, mangler de ener-
gi, tid og penger til å forbedre livsvilkåre-
ne for seg selv og sine familier. Når de der-
imot er i form, har de overskudd til å få en 
utdanning, starte en karriere og trives. 

Helse er en forutsetning for et bedre liv, 
og for mange kvinner rundt om i verden 
er tilgang til prevensjonsmidler en forut-
setning for bedre helse. Når kvinner kan 
planlegge sine svangerskap bedre, er de 
friskere, og barna deres blir også friskere. 
Men millioner av kvinner og jenter har 
ikke tilgang til midlene og informasjonen 
de trenger for å bestemme om eller når 
de blir gravide. På grunn av det, forsvin-
ner håpet både for dem selv, deres fremtid 
og deres familier.

Kort sagt kan vi ikke oppnå likestilling 
i verden før mødre- og barnehelse anses 
som en prioritet i stedet for et annenrangs 
mål.

Tall verdt å feire
Derfor er det som skjer i Norge denne 
uken, så viktig. Den 6. november er jeg i 
Oslo for å støtte verdens fond for mødre- 
og barnehelse, kjent som den globale fi-
nansieringsfasiliteten (GFF). 

Mannen min, Bill, og jeg var en av de 
første bidragsyterne til GFF da den ble stif-
tet i 2015 fordi vi mener stiftelsens mål er 
en av nøkkelprioritetene i verden. GFF 
hjelper land med å oppfylle kvinners og 
barns helsebehov, fra tilgang til preven-
sjonsmidler og informasjon om familie-
planlegging, til helsetjenester til mødre 
og nyfødte og riktig ernæring slik at barnas 
hjerner og kropper utvikler seg slik de skal.

Når det gjelder verdens fattigste kvin-
ner, har Norge vært lydhør i lang tid. Ikke 
bare er Norge en av vertene for konferan-
sen neste uke, men regjeringsmedlemmer 
offentliggjorde nylig at de ville fortsette å 
bidra med 600 millioner kroner pr. år til 
GFF frem til 2023. Nå har andre land mu-

Norge har ledet an med sitt 
sjenerøse bidrag, men nå 
håper jeg andre vil følge etter

ligheten til å bygge videre på fremskrittene 
GFF allerede har støttet i 27 av verdens 
fattigste land.

Ta eksempelet i Den demokratiske re-
publikken Kongo. I fjor valgte myndighe-
tene i DR Kongo 12 prioriterte investerin-
ger i 14 prioriterte regioner som tidligere 
er blitt forbigått, med mål om å redde liv-
ene til mødre og barn. Førsteprioriteten, 
som får tre fjerdedeler av bidragene, er å 
levere et grunnleggende sett med helse-
tjenester til kvinner og barn. Slike initiati-
ver er de mest kostnadseffektive, de har 
størst påvirkning og fører til de viktigste 
resultatene i kvinners og barns liv: fra fa-
milieplanlegging til pleie av mødre og ny-
fødte, samt helse og ernæring for småbarn. 

På bare ett år gikk antall spedbarn i dis-
se prioriterte områdene som ble brakt til 
verden av en faglært helsearbeider, opp 
med 14 prosent, og antall barn som fikk 
grunnleggende vaksiner, gikk opp med 25 
prosent. 

Disse tallene er verdt å feire fordi de be-
tyr at tusenvis av kongolesere får mulig-
heten til å lykkes – og fordi de beviser at 
GFF kan forbedre millioner av liv hvis den 
får bidragene som trengs. 

Håper arbeidet kan fortsette
I januar reiste jeg til Burkina Faso og fikk 
nok en gang se hvordan helse gir kvinner 
flere muligheter og setter i gang en god 
sirkel. Jeg møtte en kvinne som het Mini. 
Hun fortalte meg om problemene med sitt 
første barn som konstant var syk. Hun måt-
te ta seg fri fra jobben i flere dager for å 
pleie ham. Familien brukte det lille de had-
de av penger til å kjøpe medisiner og ble 
enda fattigere. 

Med de to neste barna hennes var det 
annerledes. Takket være et lokalmøte for 
kvinner organisert av en forening kalt Ali-
ve & Thrive, lærte Mini at morsmelk inne-
holdt alt barna trengte for å bygge opp et 
sterkt immunsystem. Makten lå i hennes 
hender. Derfor var de to yngre barna hen-
nes friskere, og Mini kunne jobbe mer, tje-
ne mer og bekymre seg mindre.

Det jeg liker med denne historien, er at 
Minis avgjørelse om å amme de yngre bar-
na forandret fremtiden til det eldste bar-
net hennes også. Hun vil sannsynligvis 
kunne betale skolepenger, og det er nøk-
kelen til det bedre livet hun drømmer om 
for alle de tre barna. Det er slike fremskritt 
som GFF kan tilby hundre tusenvis av kvin-
ner i mange land.

Konferansen vil samle inn penger til GFF 
slik at dette viktige arbeidet kan fortsette 
de neste fem årene. Det er verdt å følge 
med på det som skjer. Norge har ledet an 
med sitt sjenerøse bidrag – og med sine 
interessegrupper blant andre bidragsy-
tere. Jeg håper at andre bidragsytere vil 
følge etter Norge. Fordi når vi lytter til kvin-
ner og gir dem det de trenger for å dekke 
familiens behov, vil mange lokalsamfunn 
og land hjelpes på vei mot selvforsyning 
og vekst.  

I dag er Melinda Gates i Oslo for 
å støtte verdens fond for 
mødre- og barnehelse, (GFF – 
the Global Financing Facility).  
FOTO: STEIN J. BJØRGE

Kort sagt

Tvillingabort 
ikke mulig for 
eneggede
I Aftenposten søndag uttaler Abid 
Raja (V) at motstanden mot 
tvillingabort kan gi KrF en liten 
«seier». 

Han skriver, sitat: Dette må vi 
kunne utrede og se nærmere på. 
Ta for eksempel en situasjon med 
eneggede tvillinger som er 100 
prosent genetisk like. Det vil ha 
psykologiske konsekvenser for 
gjenlevende tvilling: «Hvorfor 
fikk jeg leve?»

Det lar seg ikke gjøre å fjerne 
en enegget tvilling uten at begge 
dør. Eneggede tvillinger har felles 
morkake og fosterhinne. Dermed 
faller dette argumentet, som 
vekker sterke følelser, bort. 

Marit Nerem, Oslo

Dette 
handler om 
mer enn abort!
De siste dagene har mange 
politikere erklært seg som 
motstandere av sorteringssam-
funnet. Men hva mener de med 
det? Vil de bare beskytte fostre 
det er noe «feil» med? Vil de også 
i praktisk politikk beskytte barn 
som er annerledes fra å bli sortert 
bort fra fellesskapet når de blir 
voksne?  

Som foreldre til barn i spesial-
skole er vi bekymret for deres 
fremtid. Vil de få delta og bidra? 
Hva er sannsynligheten for at 
denne gruppen får leve aktive, 
sosiale liv også når skolegangen 
tar slutt?

En forsvinnende liten andel av 
personer med funksjonshemning 
får tilbud om ordinær eller 
tilrettelagt jobb. En ny rapport fra 
NTNU samfunnsforskning viser at 
under 6 prosent av personer med 
utviklingshemning i alderen 
18- 67 år var sysselsatt i 2014. 

Vi har selv fått råd om ikke 
engang å forsøke å forberede våre 
barn for arbeidslivet, fordi det er 
så liten sjanse for å lykkes. Det 
skyldes ikke mangel på viktige 
oppgaver de kunne fylle! Vi tror 
dessuten at arbeidsplasser som 
gir plass til folk utenfor normalen 
blir vennligere, rausere, morsom-
mere og dermed bedre.    

Vi er glade og takknemlige for 
at våre barn ble født i Norge. Men 
vi protesterer mot at de allerede i 
ungdomsskolen skal måtte belage 
seg på å bli sortert bort fra en 
meningsfull rolle i samfunnet 
som voksne. 

Kampen mot sorteringssam-
funnet bør etter vårt syn primært 
handle om å legge til rette for å 
inkludere dem som er annerle-
des. Da vil også presset for 
selektiv abort bli mindre!   
Trude Arnesen, 
Gry  Brandsnes, mødre til barn i 
spesialskole
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Ung 
debatt
Zabrin Usmail (17)  

V i må kunne hindre at 
diskriminerande or-
ganisasjonar får ska-
pe støy og hat. Førre 
veke hadde den na-

zistiske grupperinga Den nor-
diske motstandsbevegelsen mar-
keringar i både Fredrikstad og 
Moss. Det var sjokkerande for 
mange. Rasisme er noko vi alle 
har høyrt mykje om, men kan-
skje ikkje så mykje om at det 
skjer i Noreg. Vi har i alle fall 
ikkje sett ei så høgreekstrem 
gruppe få så mykje merksemd 
før.

Opprøret i meg
Eg har mine røter frå Afrika. Alt-
så er eg innvandrar og flyktning-
barn. Det fantastiske Noreg lær-
te meg som sjuåring at verda 
ikkje var delt i svart og kvit, men 
at alle er like mykje verdt. Når 
eg ser tilbake på det, skulle eg 
gjort alt eg kunne for å verne 
optimismen eg hadde.

Etter kvart som åra gjekk, vart 
skjellsord vanleg, og ord som 
«neger» vart ei enkel tyding for 
ein mørkhuda person.

Markeringane i Fredrikstad 
og Moss minte meg om den op-
timismen eg hadde som barn. 
Motdemonstrantane møtte opp 
i mykje større tal enn nazistane. 
Regnbogefargane vart vifta høgt 
opp i vêret og viste at vi var man-
ge og at dei var så få.

Det vart ikkje mykje opprør 
rundt markeringane, men det 
vart opprør inne i meg. Det flam-

Det har flamma opp ein 
brann i meg som vil vere 
umogeleg å sløkkje

ma opp ein brann inne i meg som 
vil vere umogeleg å sløkkje, for 
som eg ser det, bygger dagens ra-
sisme seg opp.

Rasisme er ein radikal jævel 
som tek livet av kjensla av verdig-
heit og tilhøyrsle. Det er dessver-
re akkurat det rasisme blir brukt 
til. Så ein kan ha nokon å sjå ned 
på, dytte alt sinnet ein har mot 
og fortelje seg sjølv at ein gjer det 
for ei god sak. For det følast så 
godt å hate, ikkje sant?

Det er ubeskriveleg kor mange 
forferdelege og rasistiske hendin-
gar som skjer rundt i verda i dag. 
Om Noreg skal vere eit førebilete, 
må vi kunne hindre at slike dis-
kriminerande organisasjonar får 
skape så mykje støy og hat. Ra-
sisme bygger seg opp, og alle fei-
ar det under teppet for å unngå 
kleinheita. Vi er rett og slett for 
flaue til å diskutere rasisme.

Vi mister fargane
Det er akkurat det den vil. Vi skal 
vere stumme, for stumme til å 
seie det vi meiner, for stumme til 
å beskytte våre medmenneske. 
Om vi held fram med å ignorere 
rasisme, vil konsekvensane av 
stilla vere mykje større enn det 
vi har venta oss.

Sidan eg var lita har rasisme 
vore ein hjartesak, ikkje naudsyn-
leg fordi eg sjølv er mørkhuda, 
men fordi eg såg korleis samfun-
net har forandra seg. Vi splitter 
oss meir, vi byrjar å miste fargane, 
og verda blir meir og meir svart-
kvit. Det Noreg eg flykta til for ti 
år sidan, var i eit barns auge eit 
likestilt, fargerikt land. Eit håp 
for framtida. Vi må ikkje gløyme 
at vi alle tilhøyrer same mennes-
kerase. Vi må ikkje ta kvarandre 
for gitt.

Det 
fantastiske 
Noreg lærte 
meg som 
sjuåring at 
verda ikkje 
var delt i 
svart og 
kvit, men at 
alle er like 
mykje verdt

”

s

I 2008 mottok en østerriksk 
kvinne en bot for å kritisere 
islam. Boten ble nylig 
akseptert av den Europeis-
ke Menneskerettighetsdom-

stolen (EMD).
Det er en skremmende og 

totalitær utvikling at domsto-
lene brukes for å innskrenke 
ytringsfriheten. Blasfemi skal 
aldri straffes, og EMDs 
avgjørelse hører hjemme på 
historiens søppeldynge.

Ytringsfriheten er grunn-
verdien i ethvert demokrati, 
og uten ytringsfriheten 
eksisterer ikke demokratiet. 
Man skal kunne si sin mening 
uten å frykte sanksjoner. Selv 
om Norge har fjernet lovgiv-
ningen som straffer blasfemis-
ke ytringer, betyr ikke det at 
ytringsfriheten ikke er under 
press. Senest i 2010 demon-
strerte tusener i Oslo mot 
publiseringen av karikaturteg-
ninger, og vi finner krefter 
overalt som prøver å sette 
grenser for ytringsfriheten.

Krenkelsestyranniet
Ytringsfriheten skal kun ha én 
begrensning: trusler om vold. 
Krenkelse i et demokratisk 
samfunn er både legitimt og 
nødvendig. Rettssystemer 
som bøtelegger utøvelse av 
ytringsfrihet og blasfemi, er 
langt ifra et velfungerende 
rettssystem.

I et ideelt demokratisk 
samfunn skal borgerne kunne 
krenke og fornærme hveran-
dre så mye de vil, helt uten 
juridiske konsekvenser. Det 
gjelder spesielt kritikk mot 
religioner. Misforstå meg rett, 
vi skal aldri tolerere hatefulle 
og diskriminerende ytringer. 
Men desto viktigere er at 
rettssystemet ikke bøyer seg 
for de krenkede. Gjennom å 
begrense ytringsfriheten 
basert på befolkningens 
følelse av fornærmelse, 
risikerer vi en tilstand hvor 
flertallet av befolkningen 
definerer ytringsfrihetens 
rammer. Den danske karika-
turtegneren, Rose Flemming, 
kalte denne tilstanden for 
"krenkelsestyranniet" og 
mente det er en åpenbar 
trussel mot demokratier.

Konspirasjoner
Det er ikke kun i Østerrike 
man ser begrensninger på 
ytringsfriheten. Tyrkiske 
myndigheter har gjort det 
straffbart å ytre at osmanerne 
hadde noe som helst med 
folkemordet på armenerne å 
gjøre. Franske myndigheter 
har sensurert kritiske artikler 
om Frankrikes rolle i Algerie-
krigen.

Gjennom å kriminalisere 
legitime debatter og sensurere 
informasjonskilder, stenger vi 
debatten inne i de krenkedes 
komfortsone. Denne tilstan-
den har ingen demokratisk 
legitimitet. Skal et folkestyre 
være velfungerende i fremti-
den, er vi avhengig av en 
samfunnsdebatt med høy 
takhøyde og et bredt menings-
mangfold. Slutter vi å ta 
kontroversielle temaer opp til 
debatt og tviholder på 
fortidens sannheter, legger vi 
til rette for konspirasjoner og 
alternative sannheter.

Ytringsfrihetens voktere 
burde ikke straffe krenking, 
men beskytte retten til å 
krenke.

Internrevisjonen ung

Domstolene 
krenker 
ytringsfriheten

FAKTA

Intern- 
revisjonen 
ung
Hver uke rullerer fem unge 
politikere på å kritisere sin 
egen voksenfløy. Ola Berg 
Edseth (19) er formann i Oslo 
Vest FpU. Neste uke skriver 
Rameen Sheikh i Rød 
Ungdom.

Markeringane i Fredrikstad og Moss minte meg om den optimismen eg hadde som barn,  
skriver Zabrin Usmail (17). 
FOTO: ØRN BORGEN, NTB SCANPIX

Ola Berg 
Edseth (19), 
 formann, 
Oslo Vest 
FpU  

Ung debatt kontakt 
Si ;D-ansvarlig 
Ingvild Berg 
Send innlegg eller tegning til  

sid@aftenposten.no  
Legg ved fullt navn 
adresse, fødselsdato 

mobil og evt. nick. 
Dagens innlegg får 
gavekort fra XXL. 

Ingen innlegg kan brukes  
uten tillatelse  
fra redaksjonen. 

Vi forbeholder oss retten  
til å redigere/forkorte  
innlegg. 

Twitter: Aft_sid 
Facebook: Aftenposten Si;D 
Snapchat: Aft-_sid



Er Tøyen en bydel for alle?

FOR MER INFORMASJON OG BILLETTER SE

EVENT.AP.NO
AFTENPOSTENS BYUTVKLINGSKVELD
27. NOVEMBER – KL. 18:00 –MUNCHMUSEET, TØYEN

FRA KR. 99ANNONSE FOR AFTENPOSTEN EVENT

BYUTVIKLINGSKVELD
TØYEN

I 2013 inngikk Høyre, Venstre, KrF og SV en hestehandel i Oslo bystyre om å flytte Munchmuseet fra Tøyen til Bjørvika. I motytelse skulle Tøyen få et
områdeløft. 250 millioner kroner ble satt av til et femårig prosjekt frem til 2018. Nå er det tid for å oppsummere. Hva har skjedd, har Tøyen blitt slik
politikerne og innbyggerne drømte om?

Foto: Torgeir Strandberg



34 Striper & spill

Fyll ut de tomme 
feltene slik at både de 
loddrette og 
vannrette radene, 
samt hver av boksene 
med 2x3 felter, 
inneholder alle 
tallene fra 1 til 6.

a
Tirsdag 6. november 2018

Sudoku

Eliteserien er i gang med Vå-
lerenga og SK 1911 i ledelsen 
etter tre runder. Jon Ludvig 
Hammer ledet et ungt OSS-
lag, men gikk selv på en mi-
ne mot den serbiske stor-
mesteren til Trondheims-
klubben Hell:

Hammer

Stojanovic ∆
Hammer har nettopp spilt 
27…De7–Dc5?? 28.Se4!! 
Dc2 Eller 28...Sxe4 29.De8† 
Kh7 30.Dxd7. 29.Sxf6† 
gxf6 30.Dxh5! (1–0, 75 
trekk). 16-åringen Andreas 
Tryggestad har fått en fin 
start for Nordstrand med 
blant annet følgende klok-
kerene mattangrep mot As-
kers veteran og tidligere 
president i Norges Sjakkfor-
bund:

Tryggestad ▼

Aulin-Jansson
Datamaskinen annonserer 
at svart har ett vinsttrekk, 
et trekk som fører til forsert 
matt innen 9 trekk. 34…
Df5!! 35.Tff1 Dh5† 36.Kg1 
Dh1† 37.Kf2 Df3† 38.Ke1 
De2#

Tryggestad

Aulin-Jansson
atle.grønn@unio.no

Dagens spill fra krets- 
serien i Oslo kan kanskje 
gjøre sluttspill mer forståe-
lig for litt uerfarne spillere:

Vest server ruter E, og vrir 
til kløver D. Hvordan spiller 
du?

Hvis du prøver å vinne 
med kløver K i bordet, er 
du dessverre redningsløst 
fortapt (hvis ikke Dkn i spar 
sitter dobbel), for Øst har 
nok kløver E. Din beste sjan-
se er derfor at Øst også har 
sparlengden, for da vil han 
bli skvist.

Du må lasjere utspillet, 
stjele kløver kn, trumfe ru-
ter kn på bordet og spille 
hjerteren til bunns:

Når du nå spiller hjerter 7 
og kaster spar fra bordet, 
vil Øst få det riktig vondt. 
Han kan ikke holde både 
3-korts spar og kløver E, og 
med mindre han legger klø-
ver E, topper du ut spar D, 
og vinner kontrakten 

Av og til kan motparten bry-
te skvisen, men her er Ø/V 
sjanseløse: Hvis Vest spiller 
spar i stikk 3, får du ingen 
spartaper!

 K10865 
 D1092 
 7 
 K97 
 
 
 
 E94 
 EKkn7654 
 kn9 
 5 
  Vest Nord Øst  Syd 

 Lyngedal Nordvik Hegbom Jonsen 
  pass pass   11) 
   2NT2) 4 5 5 
 pass pass pass  

1) 5+. 2) Minst 5-5 i minor. 

 

 K108 
 K 
kn2  D73 
K  - 
10  E 
 E94 
 7 
 

Sjakk
Atle Grønn

Bridge
Tommy Sandsmark

Glimt fra  
eliteserien

Et godt  
poeng



101
Olav  
Grisledal

Solkroken 1 
4520 Lindesnes

 
Olav Grisledal er født på 
Grisledal i gamle Sør-Audnedal 
kommune. Han var kommune-
kasserer fra 1954 til 1964 og 
hadde jobben med å slå 
sammen regnskapene da tre 
kommuner ble til Lindesnes 
kommune. Han førte også 
regnskapet for både lag og 
private, og han fortsatte å jobbe 
på kommunekassererkontoret 
til han gikk av med pensjon i 
1984. I 1982 fikk han Norske 
kommuners sentralforbunds 
hedersmerke for lang og tro 
tjeneste i Lindesnes kommune. 
I 1998 mottok han diplom fra 
Norsk Kommuneforbund. 
Jubilanten drev også gård på 
Grisledal, og han var aktiv i 
hagelaget på Vigeland. Hage-
stell, skog og skogplanting har 
vært hans interesse i alle år. 
Han har to døtre, syv barne-
barn og ti oldebarn. Han bor på 
Vigeland og har god helse, selv 
om han på slutten av barnesko-
len begynte å høre dårlig. Han 
kjørte bil til han var 94 år. Olav 
leser daglig aviser og følger 
nyhetene på TV. For tiden er 
han spesielt opptatt av kommu-
nesammenslåingen. 
 

75
Sivilingeniør

Joan Frost 
Urstad

Holmenveien 75 
0376 Oslo

Joan Frost Urstad hadde først 
en karriere innen kjemiteknikk, 
men har de siste 40 år arbeidet 
med prosjektledelse innen 
industri, IKT og undervisning. 
Hun har en bachelorgrad i 
kjemi, senere mastergrad i 
prosjektledelse IKT fra Univer-
sitetet i Sheffield og er PMP-ser-
tifisert prosjektleder. Hun har 
vært ansatt ved Falconbridge 
Nikkelverk, i flere Elkem-sel-
skap, Norwegian Petroleum 
Consultants og Tandberg Data. 
De siste 20 årene har hun 
arbeidet fra eget konsulentsel-
skap for blant annet Kongsberg 
Gruppen, Elkem og i et 
solcelle- og petroleumsselskap. 
Nå er hun styreleder i lokalav-
delingen for Project Manage-
ment Institute. Hun er gift med 
Reidar, har barn og barnebarn 
og bor på Smestad i Oslo. Mye 
av året tilbringes i Høllen i 
Søgne på familiens eiendom 
der.
 
Tidligere disponent

Otto Henrik 
Frølich

Hytteveien 5 
3477 Båtstø

Jubilanten er født og oppvokst i 
Durban i Sør-Afrika, og han er 
udannet maskiningeniør. Etter 
utdannelsen ble han ansatt i 

flere større industrier i Sør-Afri-
ka, med produksjon av Volvo 
personbiler og fyrstikkproduk-
sjon til han til slutt ble produk-
sjonsdirektør i møbelindustri-
en. I 1978 flyttet han med sin 
norske kone og sønn til Norge, 
hvor han ble disponent i 
Elopaks datterselskap A/S 
Mekanikk Mek. Verksted. Etter 
at bedriften ble solgt i 1999, 
avsluttet han sin yrkeskarriere i 
administrasjonen i morselska-
pet Elopak AS. Som pensjonist 
er han aktiv i Kjekstad Golf-
klubb.
 
Professor emeritus

Erik Niord 
Larsen

Lalienveien 6 
1453 Bjørnemyr

Erik Niord Larsen er tidligere 
solooboist i Oslo-Filharmonien 
og professor ved Norges 
musikkhøgskole. Som 16-åring 
ble han ansatt i Operaen. I 1963 
ble han solooboist i Oslo-Filhar-
monien, der han var frem til 
pensjonsalder i 2008. Larsen 
har gjestet alle Nordens 
symfoniorkestre som solist, 
vært medlem av Den Norske 
Blåsekvintett, samt fast 
medlem i Det Norske Kamme-
rorkester, der han turnerte 
med Iona Brown som solist. 
Han har gjort flere plateinnspil-
linger med obokonserter av 
norske komponister. Ved 
Norges musikkhøgskole hadde 
han fra 1973 til 2013 bistilling, 
også som professor fra 1994. I 
perioden 1960–2018 var han 
ansatt ved musikkhøgskolene i 
Göteborg og Ingesund, samt 
ved Universitetet i Stavanger. I 
tillegg har han vært gjestepro-
fessor i Paris, London, Lyon og 
Genève. larsen ble 1998 tildelt 

Lindemanprisen for sitt virke 
som pedagog. I 2006 var han 
medlem av den internasjonale 
juryen i Eurovision Young 
Musician of the Year i Wien. 
Han er gift med tidligere 
fiolinist og kollega i Oslo-Filhar-
monien, Signy Hauge.

70
Driftssjef

Finn  
Ellingsrud

Skinstadberga 14 
3370 Vikersund

Finn Ellingsrud er født i Oslo og 
oppvokst på Skedsmokorset. 
Han startet sin yrkeskarriere 
som lærer ved Skådal døvesko-
le, deretter ved Birkeland 
folkehøgskole. Etter hvert 
flyttet familien til Modum, hvor 
han jobbet i barne- og ung-
domsskole. Som spesialpeda-
gog fikk han jobb ved skolen på 
Modum Bad, hvor han jobbet i 
ni år. Etter seks år i datafirmaet 
Daisy kom Ellingsrud tilbake til 
Modum Bad – denne gang som 
driftssjef. I løpet av sine 22 år 
som driftssjef har jubilanten 
vært sentral i små og store 
byggeprosjekter ved Modum 
Bad. Han har hatt ansvar for 50 
ansatte i driften. Ellingsrud har 
ofte omtalt driftssjefsjobben 
som noe langt mer enn en 
vanlig jobb. Engasjementet på 
Modum Bad er blitt en livsstil. 
Blant annet har han satt sitt 
preg på kulturlivet ved institu-
sjonen. Kona Birgit, samt hans 
døtre og barnebarn, har fått 
merke hans omsorg, ikke minst 
gjennom hans bake- og 
kokkekunst.
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Navnedag 
Lennart, Leonard
Lennart, som er mer utbredt i 
Norge enn Leonard, er en 
kortform av det tyske Leonhard, 
sammensatt av det gammeltyske 
«levon» (løve) og «hardt» (hard). 
Opprinnelsen er det latinske ord 
for løve, leo. Andre former er Leo, 
Leon. Lennart er en lavtysk form, 
mye brukt i Sverige og Norge.

Fødselsdag
Siri Kalvig
Olympisk mester på skøyter Knut «Kupper'n» Johannesen og professor Anne-Lise Seip 
fyller 85 år i dag, eksstatsråd Tora Aasland 76 år, forfatter Arild Kolstad 75 år, investor David 
Montgomery 70 år, skuespiller og regissør og adm.dir. Bentein Baardson 65 år, forfatter 
Karin Fossum 64 år, forretningsmann og lege Fedon Lindberg 56 år, fotballtrener Kjetil 
Rekdal 50 år, meteorolog og gründer Siri Kalvig 48 år, sjefredaktør Tuva Ø. Sørheim 47 år 
og skuespiller Pål Sverre V. Hagen 38 år. (NTB)

Jubilanter På denne dag
1860: Abraham Lincoln ble 
valgt til president i USA. 
Lincoln huskes som en av de 
mest ruvende presidentene i 
amerikansk historie, ikke bare 
politisk, men også fysisk. Med 
sine 193 cm var han den 
høyeste som noensinne har 
bekledd vervet. Rekorden ville 
ha blitt tangert i 2004 om John 
Kerry hadde slått George W. 
Bush (182 cm) i presidentval-
get. I stedet forblir Lyndon B. 
Johnson (192 cm) den hittil 
nest høyeste som har inntatt 
presidentstolen. Den tredje 
høyeste skal være Donald 
Trump, som ifølge Det hvite 
hus måler 190,5 cm. Det 
hersker imidlertid tvil om 
riktigheten av opplysningen. 
Ifølge avisen The Guardian 
avviker den fra det som 
fremgår av Trumps førerkort, 
utstedt i 2012, der høyden 
hans er oppgitt til 188 cm. 
Statistikk viser at et klart 
flertall av USAs presidenter i 
det 20. århundre var høyere 
enn sine motkandidater i 
valgkampen. En populær teori 
har derfor gått ut på at 
amerikanerne har en tendens 
til å falle for den høyeste 
kandidaten. (NTB)

Abraham Lincoln (1809–1865).
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Meldte 
dødsfall
Oslo, fredag 2. november 
2018

Egelund, Vibeke   
f. 05.08.1966

Mohindru, Rajeev  
f. 12.12.1964

Bøhn, Haakon Erich  
f. 07.07.1939

Christensen, Anne Bente  
f. 06.09.1939

Christoffersen, Thoralf  
f. 17.07.1941

Fjeldhaug, Laila   
f. 15.02.1924

Fjellheim, Kirsten 
Solveig Henriksen  
f. 26.08.1926

Fjellstad, Eva Irene  
f. 30.08.1931

Gulliksen, Sigrid Hedvik  
f. 06.01.1916

Hussein, Roble Ali  
f. 10.12.1972

Jensen, Tordis Irene  
f. 15.04.1927

Johnsen, Morten 
Sponberg  
f. 15.06.1956

Khan, Mohammad Akbar  
f. 12.04.1942

Kjøllesdal, Hallstein  
f. 24.11.1925

Kvalvik, Karin Margareth  
f. 07.01.1928

Langtvedt, Elly  
f. 20.04.1933

Larsen, Per Tore  
f. 12.12.1956

Nilsen, Tore Kjell  
f. 14.01.1946

Nilssen, Hilda Rinnan 
f. 10.03.1927

Platou, Harald Mikkel 
Stoud  
f. 25.09.1945

Sunde, Atle  
f. 13.05.1951

Svendsen, Kjelborg 
Marie  
f. 27.08.1919

Sæther, Edvin Andreas  
f. 20.07.1924

Tidemann, Per  
f. 29.09.1930

Vera 
Micaelsen 

En av Kagge Forlags 
kjæreste forfattere er 
gått bort. Vera Micael-
sen var bare 43 år 
gammel da hun døde 28. 
oktober. Det er ufattelig 
at Vera er borte, hun 
som var den mest 
levende av alle.

Vi møttes første gang i 
2001 da vi skulle lage en 
bok med intet mindre 
enn tusen morsomme 
leker og aktiviteter som 
kan gjøres sammen med 
barn. Alle tingene skulle 
skrives om, lages, 
prøves ut og kvalitets-
sjekkes, og så skulle det 
tegnes og fotograferes. 
Vi jobbet tett sammen. 
Vera skrev og jeg 
redigerte. Våre barn og 
menn, fotografens barn, 
og venner og familie ble 
brukt som hjelpere og 
fotomodeller. Vera 
skapte en moderne 
klassiker som alle 
småbarnsforeldre 
trenger.

Det ble flere bøker: På 
månen spiser de 
kameler handler om 
filosofi for barn. 
Deretter kom en bok 
med skjevt blikk på 
småbarnsliv, familiekaos 
og tilkortkommenhet, 
og så en bok om 
fantastiske fortellinger 
fra virkeligheten. Å 
klemme fingeren i døra 
handler om følelser, og 
hvordan man kan 
snakke med barn om 
dem, også sorg. Det er 
den følelsen vi kjenner 
på nå som hun ikke er 
mer. En mer kreativ, 
fargerik, klok, morsom, 
ekte, kunstnerisk, 
gnistrende og energisk 
person skal man lete 
lenge etter. Hun var så 
full av liv. Hun var både 
ekstremt barnslig og 
ekstremt voksen. En 
perfekt kombinasjon for 
en barnebokforfatter, 
som alltid tok barna på 
det dypeste alvor. En 
ordentlig stjerne har 
gått bort, men lyset fra 
den stjernen skal skinne 
fremdeles. 

Vi skal alltid minnes 
Vera med glede og 
kjærlighet. Hun vil alltid 
være i både mitt og 
forlagets hjerte. Før, nå 
og til evig tid. 

Hvil i fred, fineste fine 
Vera.
Nina Tandberg, på 
vegne av Kagge 
Forlag 

Nekrolog
Ingebjørg 
«Søster» 
Roll-
Matthiesen 

Etter å ha vært alvorlig syk 
i lengre tid sovnet Inge-
bjørg Roll-Matthiesen stille 
inn hjemme på Hadeland, 
nesten 78 år gammel. 
Ingebjørg bodde mestepar-
ten av sitt liv på Gran. I 
studietiden traff hun sin 
forhenværende ektefelle 
Atle, som hun fikk de tre 
barna Inger, Anders og Atle 
jr. med. Ingebjørg har hele 
livet følt seg sterkt knyttet 
til Hadeland. Hun hadde 
solide kunnskaper om 
mennesker, gårder og 
annen virksomhet der. 
Interessen for kunst og 
kultur var stor, og reiste 
mange ganger i inn- og 
utland for å oppleve dette.

Etter dommer- og 
politifullmektigpraksis på 
Ringerike åpnet hun på 
begynnelsen av 1970-tallet 
advokatforretning på Gran, 
der hun ble en sentral 
person. Advokat Ingebjørg 
Roll-Mathiessen var en 
kunnskapsrik og dyktig 
jurist preget av praktisk 
skjønn. Hun søkte alltid å 
finne frem til løsninger som 
de stridende parter kunne 
leve med. Hun hadde stor 
arbeidskapasitet, satte seg 
godt inn i sakene og var vel 
forberedt. Jeg har et 
bestemt inntrykk av at hun 
ivaretok sine klienters 
interesser på en meget 
aktiv og god måte.

I tillegg til advokatvirk-
somheten har Ingebjørg 
Roll-Matthiesen sittet i 
viktige råd og utvalg. I 
Sivillovutvalget satt hun i 
mange år. Hun deltok i 
Ekteskapslovutvalget og 
Klagenemnda for kringkas-
tingsprogram, og satte 
meget stor pris på arbeidet 
i den tidligere Utmarks-
kommisjonen for Nordland 
og Troms, der hun lenge 
var en aktiv og ivrig 
deltager. På 1980-tallet var 
Ingebjørg kretsleder og 
medlem av Hovedstyret i 
Advokatforeningen.

I all sin virksomhet 
utviste Ingebjørg mye 
energi og en ukuelig, sterk 
vilje til å gjøre det beste for 
både klienter og sin 
nærmeste. Den sterke 
viljen fulgte henne til siste 
åndedrag. Vi lyser fred 
over Ingebjørg Roll-Matt-
hiesens minne. Tankene 
går til hennes familie.
Gunnar Hanssen, 
tidligere sorenskriver i 
Hadeland og Land

Ørnulf Boye 
Hansen 

Tirsdag 23. oktober  døde 
en av Norges fineste 
musikere, Ørnulf Boye 
Hansen. Han ville fylt 85 
år i desember. Spesielt må 
fremheves hans uforligne-
lige tolkninger av Mozarts 
musikk. Ut fra sin edle 
fiolin lot han trylle frem 
toner som var slanke, 
frodige og muntre, og på 
samme tid sødmefylte og 
vemodige. Tonene ble 
båret frem av en frasering 
som var enestående i kraft 
av stringens, musikalsk 
retning og rik nyansering, 
slik Mozart forlanger. 
Disse musikalske kvalitete-
ne tok han med til Oslo 
Kammerorkester, som han 
ledet fra 1968 til 1982.

Vi i orkesteret lærte å 
lytte til hverandre på en 
helt annen måte enn 
tidligere. Ørnulf ledet oss 
fra konsertmesterplassen, 
slik det ble praktisert i 
Bachs og Mozarts dager. 
Han var like lydhør 
overfor alle grupper. 
Instruksjonene kunne 
være knallharde, men som 
oftest ispedd en god del 
humor. Han gjorde ofte 
lærerike karikaturer av 
våre feil.

I 1981 ble vi forvekslet 
med Det norske kamme-
rorkester da vi spilte en 
konsert i Reykjavik. Ørnulf 
sa da "Vi blir altså nå nødt 
til å spille SOM OM – for-
stått?!" Suksessen var stor. 
Stor var også overraskel-
sen under Oslo Kamme-
rorkesters 40-årsjubile-
umskonsert i Aulaen i 
1997, da en mann reiste 
seg fra bakerste pult på 
annenfiolin, gikk frem til 
dirigenten og fremførte 
Haydns fiolinkonsert i 
C-dur med største 
innlevelse og virtuositet. 
Så var han da heller ingen 
vanlig tutti-musiker, men 
ganske enkelt Ørnulf Boye 
Hansen! 

Alle som er og har vært 
med i Oslo Kammerorkes-
ter skylder Ørnulf Boye 
Hansen stor takk for hans 
iherdige og fruktbare 
arbeid med orkesteret. 
Han vil fortsatt bli regnet 
som hovedarkitekten bak 
det høye nivået vi har 
nådd, og vil bli dypt savnet 
av alle som har fått sin 
musikalitet beriket 
gjennom møtet med ham. 
Våre tanker og medfølelse 
går til hans kjære hustru 
Olaug og øvrige familie.
Trond Jahr,  
på vegne av Oslo 
Kammerorkester 
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M gonnamedeksleni
b ellinsråv,nnevetse
p ,rafregivsgoappa

v gorafrometsebsnedre
o rorberæjknim,rafedl

o leknoråvg

Magne Conrad
Krohn

f tdø 3 .1 d rebmese 1 ,829
s neortinniellitstenvo

p suseJå
L mejhekysduregna

3 .1 o rebotk 2 .810
I ennahoJregn

E htebasil
A enn

S niev
K tun

S sungaMnnev go
R nietsyØ,dlihnga go

S nnugnI,ejli go E ,dnivi
S hara go K ,repsa
M saitta go T aro

J ,eniraC,esilEadI,eilu
F sailE,errevS,pili

E htebasil
Ø eilimafegirv
B arfsevarge
O ekriklaspp

t rebmevon.31gadsri
k .00.11.l

A litenmoklevreell
m irævmasenni

m inelasstehgine
O retteekriklaspp

b .neslevarge
S telanosreplitkkatrot

v mejhekysduregnaLde
f !grosmomravetrejhro

L mostræjkeki
b litevagnereretsmol
S .llepakneyøkSerdnø

G aivsignakneva
M åpedisennimsenga

j .nekrikirelleon.datslo

M ,aziglOeræjkni
v efføt,emravrå

m ,romregivsgoamma
v rometsebellinsrå

Olga Sparre
f tdø 1 .1 j rauna 1 ,739

s .gadinniellitstenvo
D ,kabør

1. n rebmevo 2 .810

I nevargdevåtsekk
m ,tårggoni

f .ekkiredregejro
J .ekkirevosge

J nesutrege
b ;rednivedneu

j snetnamaidrege
g ,neensåpgnirtil

j nnikslosrege
p .nroktnedomå

J .ngertsøhellitsrege
I ekymstesylnegrom

s gejretehllit
f repievsmosnelgu

o .nelemmihrev
I nevargdevåtsekk

m ,reråtllefgoni
j ,ekkiredrege
j .ekkiedødge

O el
E akir
A alitt

K tun
M ano

A ,htenneK,saerdn
M nekinnA,sukra

F eilima go v renne

F nragnUieilima
B arfsettesi

D ekrikkabør
f rebmevon.9gader

k .03.01.l
E litkkatmravn

U pakssellefobdurell
o ,ggybeslehdurellUg

a .5A.dv

M ettofl,egilrehni
o ,naJedalgsvilg

v eræjkgilrednirå
p ,rafregivs,appa
l ,rafromedneke

m ,nnøsellinsgoedogni
v regovs,rorberæjkrå

o nnøsregivsg

Jan Frederik
(Janni)
Bugge

f tdø 7. o rebotk 1 ,059
d .8102rebmevon.3edø

T diru
F adir
R anga
P rette
V mlehli

E kir

Y avl

I givduL,nilr

H iraKenele ( )nredom
M netro go M etere

K eneleHira go P re

A dirts go O val
( )erdlerofregivs

Ø eilimafgirv

B isettesi
V dnulvargertse

N llepakey
f rebmevon.61gader

k .03.41.l
I retsmolbroftedets

t temmejhli
k litsigevagennimna
L .resnerGnetUrege
K .82763605005.rn.t

j on.datslo

V ,romeræjkgilrednirå
s ,romraf,romregiv
m romedlo,romro

o etnatg

Magdeli Norman
Hauge

f tdø 2 .5 j ilu 1 ,419
g .suseJlitmejhkki

O ,ols 3 .0 o rebotk 2 .810

S gievlo
Ø nietsy
F nni

S kirEniev
S gievlo
B etne

K enirta
J dlirAnaJ-ettenae

E airaM-kir
A enitsirKtiraM-sredn

M sraL-ennaira
A erA-etten

M ,netroM,suira
M ,grobegnI,edlihta
K ,htebasilEallima

E ,esiuoL,saerdnAkir
J ,enfiesoJ,negrø

C ,namreH,eilenro
V ettoL,aroruA,airotci

Ø eilimafgirv

B arfsevarge
G llepaknesfer

t rebmevon.31gadsri
k .00.21.l

S on.datslojedisennime

V emmosknetmorå
o edetrejhdogg

Even Rishovd
f tdø 2 .4 m ia 1 ,079

d issoarftetnevuedø
V .52gadsrot,mantei

o .8102rebotk

M gedivkkatde
i retrejheråv

g .remmej
D irdlaivtehdogni

g .remmel

L nao

K netsri go B nrøj
( )ammam

P lå
K eni

( )appap

G egeHor

A aivilO,revilO,eilam

Ø eilimafgirv

B eslettesi
f ekrikguaHar

t rebmevon.31gadsri
k .00.21.l

L mostræjkeki
b litevagnereretsmol
L .resnerGnetUrege

V eræjkrå

Thor Sætre
f tdø 2 .5 m sra 1 ,149

s nniellitstenvo
4. n rebmevo 2 .810

M dirflå
regnI

gitS
raniE

K nitsir
N araS,ani

J asiaK,sailE,sano

B isettesi
H ,muirotamerkmulsa

s llepakerot
m rebmevon.21gadna

k .03.11.l

L mostræjkeki
b litevagnereretsmol

K negnineroftfer
s tellepakisignakmo

e srohTåprell
m .edisenni

j on.datslo

M goetseræjkni
b ,nnevetse

m raferæjkni
o eræjksellaråvg

Bjørn Egil
Almskog

f tdø 1 .4 j rauna 1 ,639
d åp,gadissoarfedø

D stemmejhnokai
s suheky

O ols 2. n rebmevo 2 .810

U inn
P rette

J ettenae
T riegro B etne

P eppeJ,aivilO,pilih

Ø eilimafgirv

B arfsettesi
U ekrikgrobneinar

o rebmevon.41gadsn
k .00.41.l

s on.datsloj-edisennime

V eræjkrå
f ,rafregivs,ra

b rafedlogorafetse

Jan Erling
Moldegård-

Eriksen
f tdø 8. j inu 1 ,329
d tllufderfedø

O ols 3 .0 o rebotk 2 .810

V radi
G rie

E eiraMesl
H enna

A rednaskel go A an
A érdn

C naitsirh go I nnugn
C eilice go K naitsir

N nrabedloi

B arfsettesi
N ekrikdnartsdro

t rebmevon.31gadsri
k .00.41.l

w on.eslevargebgna

M ,appapedog,eggyrtni
v ellinsrå

b rafedlogorafetse
P trenojsne

F ,rekinomrahli
T tsinobmor

Arild Jensen
f tdø 2 .5 m sra 1 ,629
d .gadissoarfedø

O ,ols 3. n rebmevo 2 .810
L lli

L eéneRnni
J ettenae

R ranga
V drage

A ,ekkirneH,saerdn
S .ekkyL,suniL,naitsabe

Ø eilimafgirv
B arfsettesi

O ekrikyømr
f rebmevon.9gader

k 00.31.l
s on.datslojedisennime

M goretsøseræjkni
s eræjkråv,enniregiv
t etnatdnarggoetna

Olaug Helene
Olsen

f tdø 1 .1 a lirp 1 ,539
d .gadissoarfedø

N dnartsdro
1. n rebmevo 2 .810

L sra go T evo

T tireB,enirtaK,eno
R rattO,liroTregnI,idna

T adgaM,esiLevo

A anrabetnatdnargell

V needlohlivi
m kilsellitsdnutsenni

O .tedteksnøgual

V eræjksellarå

Einar Molland
f tdø 1 .4 j ilu 1 ,049

d .gadissoarfedø
O ,ols 3 .1 o rebotk 2 .810

I drejgn

H ege
H engo

K llej

O ev
S evønny

R ,bocaJ,ardnaS,nibo
S nomiS,iraM,enit

E acuL,esil

B ertsØarfsettesi
g llepakerots,dnulvar
m rebmevon.21gadna

k .03.11.l
M settulsvanednutsenni

i .tellepak

M ,edeksleni
v eræjksellarå

Kjell Amund
Karlsson

f tdø 2 .0 d rebmese 1 ,629
d .gadissoarfedø

O ols 1. n rebmevo 2 .810
R idna

N na
S nev

A enr
T evo

N ,nuduA,rovlaH,nnuro
F .eiluJ,adir

Ø eilimafgirv
B arfsettesi

A llepaktesafl
f rebmevon.9gader

k .00.41.l
f on.suno

V eræjksellarå

Gyro Sylten
f tdø 2 .3 s rebmetpe 1 ,819
s .gadinniellitstenvo
O ols 3 .0 o rebotk 2 .810

H dlara

A nudu go H edli
T samo go M eira

K nitraM,aja

Ø eilimafgirv

B arfsettesi
G llepaknesfer

t rebmevon.31gadsri
k .00.41.l

s on.datsloj-edisennime

V ,romeræjkrå
s ,romrom,romregiv
f romedlogoromra

Solveig Lorentze
Kristiansen
f tdø 1 .5 j inu 1 ,229

s .gadinniellitstenvo
O ols 1 .8 o rebotk 2 .810

B tire
I regn go K llej

K ira go J na
T raniEdnor

B nrabenra go o nrabedl
B rahneslettesi

f eddemdetstennu
n .edetslitetsemræ

V ,ammameræjkrå
m romrafgoromro

Yrsa Kirstine
Borkerud

f tdø 1 .9 m sra 1 ,329
d .gadissoarfedø

O ols 3 .1 o rebotk 2 .810

T ssoagudtlarofkka

F gnimmel
V sidgi

M eilimE,nera

B sedlohneslettesi
i tehllits

V eræjksellarå

Sissel Aamodt
f tdø 1 .8 o rebotk 1 ,939

d .gadissoarfedø
B ,muræ

1. n rebmevo 2 .810
S kirEniev

K netsir
I drejgn

T grøjbro

A ann
B arfsettesi

L ekriknelademmo
f rebmevon.9gader

k .00.21.l
j on.datslo

V eræjksellarå

Ola Bror Isaksen
f tdø 6. f raurbe 1 ,259

d retteedø
k .eielekyssdittro

O ols 2 .3 o rebotk 2 .810
O ranrøjBal
R gninneHyo T ajna

B nrabenra
S neksø

B tennufrahneslettesi
s rettetehllitsidet

a .eksnøsedødv

H kkatgiletrej f llaro
o goretsmolb,eknatm

v eslegatledgilnne
v eræjkråvde

N sirYdlavro

s .eslevargebgomodky
E litkkatlleisepsn

p suhekysdevtelanosre
o rofnetsenejtemmejhg

g .grosmogoeielpdo
E rofåsgokkatmravn

g .nenojsimlitneva
F neilima

V tsgiletrejhrekkati
f moennimlitenevagro

K rettiStreboRtun

V tsgiletrejhrekkati
f moennimlitenevagro

L regniWeslEalia

V ,rafregivs,raferæjkrå
b rafedlogorafetse

Erik Andreas
Kjøs

f tdø 2 .1 j rauna 1 ,529
s ttisinniellitstenvo

h .gadimej
L ,netø 4. n rebmevo 2 .810
R idna
B enraj
O val

E kir
T elaa
K reffotsir
P ai
P rette
M netro

F sidyør
B etne

K nitsir
C alima

M netro
K enilora
T ejno

O nrabedl
Ø eilimafegirv

B netøLarfsevarge
k gadsritekri

1 .00.11.lkrebmevon.3
L mostræjkeki

b litevagnereretsmol
t åpkrevttentsøldår

L nevaG.nuteslehnetø
k litrellenekrikisigna
b .04200.70.5681:otnokkna

A litenmoklevreell
m retterævmasenni

s .neinomere

V eræjksellarå

Inger Kari
Rønning

f tdø 2 .0 s rebmetpe 1 ,639
d .gadissoarfedø

R eggy 2 .9 o rebotk 2 .810
T eilimaf/mevOroh

I ialOramgn
H ialOnie

G ialOrannu
B nrabenra go o nrabedl

Ø eilimafgirv
B ekrikeggyRarfsettesi

t rebmevon.31gadsri
k .00.31.l

S netehgiledityøhegrø
a .nekrikisettulsv

F on.suno

M ,nnamedeksleni
v ,rafregivs,raferæjkrå

b sanrabenra
o etseBsanrabedlog

Bjørn Kildeborg
f tdø 5. m ia 1 ,239
d åptllufderfedø

M temmejhnesåtdi
3 .1 o rebotk 2 .810

G ehter
N ani go T mo

L esi
J rettePna go E nell

M ,netroM,ennaira
A †sredn

A aehT,ettoL,nekcinn
O anrabedl

B arfsettesi
N ekrikdnartsdro

t rebmevon.31gadsri
k .00.21.l

T åpellalitkka
M temmejhnesåtdi

p tdogrof,1tso
s .eielpgollet

L mostræjkeki
b litevagnereretsmol

D .gninksrofsneme
G nekrikisignakneva

e :nedisennimåprell
w on.eslevargebgna

Takk



UNDERHOLDNING BARN

FILM / UNDERHOLDNING

FRANSK SPORT

FILM / UNDERHOLDNING

Dagsnytt hver halvtime kl.
06.00-09.00, deretter hver
hele time. Morgenandakt kl
08.20.
06.03 Distriktsprogram
09.03 Nitimen
11.05 Utakt
12.05 Norgesglasset
14.03 Distriktsprogram
17.03 Her og nå
18.30 Kveldsåpent
21.03 Nesten helt sant
22.03 Underholdningsavde-

lingen tar kvelden
00.05 Nattradioen
02.03 Underholdningsavde-

lingen tar kvelden
04.03 Radiolangs
05.33 Morgenandakt

Ved Anita Hagerup
05.45–06.00 Værmelding

med varsel for fiskeban-
kene

Dagsnytt hver hele time,
unntatt kl. 13.00, 17.00 og
18.00.
06.03 P1+ musikkmiks
06.30 Nyhetsmorgen
07.05 Frokostradio
09.03 Holm
11.05 Jukebox
12.30 Radiokontakten
13.30 P1+ musikkmiks
14.03 Alle tiders blinkskudd
15.05 Nonstop
16.03 Radiolangs
18.00 P1+ musikkmiks
18.30 Lutter øre
19.03 NRK for 50 år siden
19.30 Messing og treblås
20.03 Syng!
21.03 Perler fra Platearkivet
22.03 Countrybaren
23.03 P1+ musikkmiks
04.03 Radiolangs
05.33 Morgenandakt

Ved Anita Hagerup
05.45–06.00 Værmelding

med varsel for fiskeban-
kene

Dagsnytt hver hele time
samt kl. 07.30, unntatt kl.
17.00, 18.00 og 20.00.
06.03 Språkteigen
06.33 Nyhetsmorgen
07.45 Politisk kvarter
08.03 Nyhetsmorgen
09.03 Ekko
11.03 Spillerom
12.03 Nyhetslunsj
13.03 Verdibørsen
14.03 Ut i kulturen
15.05 Nyhetsettermiddag
16.03 Studio 2
18.00 Dagsnytt 18
19.03 P2-portrettet
19.30 Kulturreportasjen
20.03 Åpen bok
21.03 Ekko
23.03 Verdibørsen
00.05 Dagsnytt 18
01.03 Ut i kulturen
02.03 Ekko
04.03 Spillerom
05.03–06.00 Verdibørsen

Nyheter hver halvtime kl.
06.00-10.00 og 15.00-18.00.
Ellers hver time frem til kl.
20.00.
06.00 Morgenklubben med

Loven & Co
10.00 Formiddag med Eirin
14.00 Marthe Sveberg & Kim

Nygård
18.00 Radio Norges musikk-

veld
20.00 80 tallet og ukas

album
21.00 Høydepunkter fra Mor-

genklubben
22.00–06.00 Radio Norge

musikken

Nyheter hver hele time
06:00-24:00, hver halvtime
06:00-09:00 og 15:00-18:00.
Utvidet nyhetssending kl.
07:30 og 16:00. P4-sport kl.
06:50, 08:50, 09:50, 15:03 og
16:03.
06.00 P4s Radiofrokost
10.00 P4 direkte
12.00 Jorda rundt
13.00 P4 direkte
15.00 Midt i Trafikken
18.00 P4-kvelden
21.00 Kjærlighet uten gren-

ser
24.00–06.00 P4-natten

06.00 Morgensending
10.55 Pit Bulls & Parolees

(r)
11.50 Slik jagter haien (r)
12.45 Animal Precinct (r)
13.40 Crikey! It's the

Irwins (r)
14.35 After the Attack (r)
15.30 The Lion Queen (r)
16.25 Animal Cops Hous-

ton (r)
17.20 Overlevende etter

haiangrep (r)
18.15 Pit Bulls & Parolees

(r)
19.10 Guardians of

Rescue (r)
20.05 Life On Earth: A

New Prehistory (r)
21.00 After the Attack (r)
21.55 Pit Bulls & Parolees

(r)
23.45 Guardians of

Rescue (r)
00.40 After the Attack (r)
01.35 Overlevende etter

haiangrep (r)
02.25 Nattsending

06.00 Morgensending
10.45 Amazing Hotels:

Life Beyond the Lobby
11.55 Pointless
12.55 Live At The Apollo
13.55 QI
15.15 The Best of Top

Gear 2017/18
16.25 Pointless
17.20 Would I Lie To You?
18.40 QI

(4) Miscellany.
20.00 Pointless
21.00 Live at the Apollo

(6) Dara O Briain,
Stephen K Amos and
Frankie Boyle.

22.00 QI
(6) Marriage and
Mating.

22.40 The Graham Norton
Show

23.45 8 Out of 10 Cats
01.10 QI
01.45 KKK: The Fight for

White Supremacy
Br. dokumentarserie
fra 2015.

02.40 Nattsending

06.45 Oppdrag Dory
08.20 For et sirkus!
09.30 Alle elsker Mary
11.30 Crazy Heart
13.20 Everything, Everyt-

hing
Am. drama fra 2017. 

14.55 Honey 3: Dare to
Dance
Am. dansedrama fra
2016. 

16.30 Zootropolis
Am. animasjonsfilm
fra 2016.

18.20 The Boy Downstairs
Am. dramakomedie
fra 2017. 

20.00 Marley
22.20 Halloween II
23.50 Ted for kjærlighe-

tens skyld
Regi: Hannes Holm.

01.50 Hannibal
Regi: Ridley Scott.

04.00 Miss You Already
Regi: Catherine Hard-
wicke.

05.55-06.25 Close Up

05.00 Close Up
06.55-07.35 Parenthood
11.10 Close Up
12.05 Parenthood
16.15 Close Up

(7) Tom Hanks.
16.45 Parenthood

(1) Vegas.
21.00 Wrong Man

(5) Christopher Tapp:
The Confession.

21.50 Sweetbitter
(3) Everyone is Soig-
ne.

22.45 Riviera
(3) La chambre secrè-
te.

00.15 The Girlfriend Expe-
rience

01.40 Wentworth
04.00-04.50 Wentworth

07.15 Morgensending
14.15 Manifesto

Austr./ty. drama fra
2015. Regi: Julian
Rosefeldt.

15.50 Mord på Orientek-
spressen
Br. krim fra 2017.
Regi: Kenneth Bra-
nagh.

17.35 R.L. Stine's Mostly
Ghostly: One Night in
Doom House
Am. skrekkomedie fra
2016. Regi: Ron Oli-
ver. (11 år)

19.05 Breathe
Br. drama fra 2017.
Regi: Andy Serkis. (11
år)

21.00 Scarface
Am. dramathriller fra
1983. Regi: Brian De
Palma. (15 år)

23.45 Den store Lebowski
Regi: Joel Coen.

01.40 Maze
Regi: Stephen Burke.

03.10 Nattsending

06.55 Morgensending
13.50 Bigfoot junior

Fr./be. animasjons-
film fra 2017.

15.20 Loving Vincent
Polsk-br. animasjon
fra 2017.

16.55 Mens vi lever
Da. drama fra 2017. 

18.30 Coraline og den
hemmelige dør
Am. eventyrfilm fra
2009. Regi: Henry
Selick. (11 år)

20.15 Winnerbäck et
slags liv
Sv. dokumentar fra
2017. Regi: Øystein
Karlsen. (7 år)

22.00 Johnny Frank Gar-
rett's Last Word
Am. skrekkthriller fra
2016. Regi: Simon
Rumley. (15 år)

23.35 The Great Wall
Regi: Zhang Yimou.

01.15 Nattsending

06.00 Gumballs Fantastis-
ke Verden

06.15 Det regner kjøttbol-
ler

06.30 Ben 10
06.45 Teen Titans Go!
07.15 Ninjago: Spinjitzu-

mesterne
07.46 Gumballs Fantastis-

ke Verden
08.00 Vi bare bjørner
08.30 Teen Titans Go!
09.00 Diverse sendinger
17.30 Teen Titans Go!
18.00 Bekkens helter
18.15 Teen Titans Go!
18.30 Ninjago: Spinjitzu-

mesterne
19.01 Trolljegerne
19.32 Bekkens helter
19.47 Eplet og Løken
20.02 Vi bare bjørner
20.32 Gumballs Fantastis-

ke Verden
20.47 Teen Titans Go!
21.05 Ninjago: Spinjitzu-

mesterne
21.35 Trolljegerne
22.00 Kveldssending

06.00 Morgensending
07.20 Treehouse Masters

(r)
08.15 Ultimate Survival (r)
09.05 Wheeler Dealers (r)
10.00 Fast N' Loud (r)
11.00 Deadliest Catch (r)
12.00 Alaska: The Last

Frontier (r)
14.00 Railroad Alaska (r)
15.00 How Do They Do It?

(r)
16.00 Mega Shippers (r)
17.00 Salvage Hunters:

The Restorers (r)
18.00 Wheeler Dealers (r)
19.00 Fast N' Loud (r)
20.00 Gold Rush (r)
22.00 Alaska: The Last

Frontier (r)
23.00 Railroad Alaska (r)
24.00 Mythbusters (r)
01.00 Gold Rush (r)
02.00 Alaska: The Last

Frontier (r)
03.00 Dual Survival (r)
03.55 Deadliest Catch (r)
04.45 Fast N' Loud (r)
05.35 Nattsending

07.00 Miraculous: Lady-
bug & Cat Noir på
eventyr

07.31 Harley i midten
08.00 K.C. Hemmelig

agent
08.31 Raven's Home
09.00 Diverse sendinger
16.31 Harley i midten
17.00 Raven's Home
17.31 Bunkd
18.00 Mech-X4
18.31 K.C. Hemmelig

agent
19.00 Harley i midten
19.31 Miraculous: Lady-

bug & Cat Noir på
eventyr

20.00 Lab Rats Elitestyr-
ken

20.31 Harley i midten
21.00 K.C. Hemmelig

agent
21.31-22.00 Miraculous:

Ladybug & Cat Noir på
eventyr

22.00 Kid Vs Kat
22.20 Dog With A Blog
22.45 Kveldssending 

06.30 Snooker: Internatio-
nal Championship (r)

08.30 Watts (r)
09.00 Kunstløp: Grand

Prix of Helsinki (r)
11.00 Squash: Qatar Clas-

sic
12.00 Judo: Grand Slam

Tournament (r)
12.30 Snooker: Internatio-

nal Championship (r)
13.30 Kunstløp: Grand

Prix of Helsinki (r)
15.30 Eliteserien: Fotball-

runden (r)
17.30 Kunstløp: Grand

Prix of Helsinki (r)
19.30 MLS: Playoff (r)
21.00 NYC Marathon (r)
22.00 MLS: Playoff (r)
23.30 Eliteserien: Fotball-

runden (r)
01.00 Brann – Strømsgod-

set (r)
02.00 Tromsø – Molde (r)
03.00 PGA: Helgens høy-

depunkter (r)
03.55-06.15 Nattsending

06.30 Morgensending
11.30 Hesteløp: Melbour-

ne Cup
12.30 NYC Marathon (r)
14.00 MLS: Playoff (r)
15.30 NYC Marathon (r)
16.58 Maraton: Beat the

Record (r)
17.00 Hestesport: Ver-

denscup
18.00 MLS: Playoff
19.30 Hestesport: Moroc-

co Royal Tour
20.00 Hestesport: Horse

Excellence
20.30 Olympic Games:

Legends live on (r)
21.00 MLS: Playoff
22.00 Judo: Grand Slam

Tournament (r)
22.30 Droneracing: Cham-

pions Series (r)
23.33 The Minute
23.35 MLS: Playoff (r)
00.35 MLS: Playoff (r)
01.35 MLS: Playoff (r)
03.00 Kunstløp: Grand

Prix of Helsinki (r)
05.00-06.30 MLS: Playoff 

06.30 Animals Unleashed
(r)

07.25 The Good Wife (r)
08.15 Elementary (r)
09.05 Animals Unleashed

(r)
10.05 New Girl (r)
11.00 American Dad (r)
13.00 The Good Wife (r)
14.00 Elementary (r)
15.00 New Girl (r)
16.00 Futurama (r)
20.00 Lucifer (r)
21.00 American Dad (r)
23.00 The Orville (r)
24.00 Futurama (r)
02.00 The Resident (r)
02.55 The Good Wife (r)
04.40 Elementary (r)
05.30-06.00 Science of

Stupid (r)

06.25 Morgensending 
16.55 Donna Hay – Basics

to brilliance
17.30 Culinary Journeys
18.00 Bornholm på én

dag
18.20 Rachel Allen's Easy

Meals
18.55 Donna Hay – Basics

to brilliance
19.25 Two Hairy Bikers –

Comfort Food
20.20 Jonathan Phang's

Gourmet Trains
21.20 Ostereisen med

Nevada Berg
21.30 Oste VM i Bergen

med Ingvill Måkestad
Bovim

21.55 Rachel Allen's Easy
Meals

22.30 Donna Hay – Basics
to brilliance

23.00 Two Hairy Bikers –
Comfort Food

23.55 Jonathan Phang's
Gourmet Trains

00.55 Nattsending 

06.05 Morgensending
08.30 Grensevakten (r)
09.30 T-banen Stockholm

(r)
10.25 Pantelånerne i Las

Vegas (r)
11.25 Two and a Half

Men (r)
12.55 Bilfikserne (r)
13.55 Nattpatruljen (r)
14.55 T-banen Stockholm

(r)
15.55 Oslo S (r)
16.55 Livsfarlig fangst (r)
17.55 Pantelånerne i Las

Vegas (r)
18.55 Nattpatruljen (r)
19.55 Grensevakten (r)
21.00 Norske rednecks (r)
22.00 Politiet i Södertälje
23.00 The Big Bang Theo-

ry
(11) The Celebration
Reverberation.

24.00 Two and a Half
Men (r)

01.30 Møkkajobber (r)
03.25 Bilfikserne (r)
04.15 Nattsending

06.00 Morgensending
11.00 Flyplassen: Colom-

bia
12.00 Flyhavarikommisjo-

nen
14.00 Nazistenes bygg-

verk
15.00 Gull i Yukon
16.00 Flyhavarikommisjo-

nen
17.00 Når katastrofen

inntreffer
18.00 Flyhavarikommisjo-

nen: Spesialrapport
19.00 Vinterveiens helter
20.00 2. verdenskrig i nytt

lys
21.00 Nazistenes kjempe-

konstruksjoner: Russ-
lands krig

22.00 Hevnen mot ond-
skapen

23.00 Flyhavarikommisjo-
nen

24.00 Fengslet i utlandet
01.00 Hevnen mot ond-

skapen
02.00 Cosmos
03.00 Nattsending 

06.30 Uki (r)
06.35 Ra Ra, den bråkete

løven (r)
06.50 Nelly og Nora (r)
06.55 Hunden Ib
07.00 Ridder Mikkel (r)
07.15 Petra og pasientane

(r)
07.20 Regnbue-Rubi (r)
07.30 Gjengen på taket (r)
07.45 Masha og Mishka

(r)
07.50 Monchhichi (r)
08.05 Charlie og Lola (r)
08.15 Diverse sendinger 
17.05 Teletubbies (r)
17.20 Thomas og venne-

ne hans (r)
17.30 Uki (r)
17.40 Ra Ra, den bråkete

løven (r)
17.50 Nelly og Nora (r)
18.00 Bien Maja (r)
18.10 Klart eg kan
18.20 Piratene i gata (r)
18.35 Villmarksbarna (r)
18.45 Floopaloo (r)
19.00 Rot
19.15-19.30 Rot

06.00 Morgensending
11.00 House Hunters

International
13.00 Going RV
13.30 Shed and Buried:

Best Bits
14.30 Mysteries at the

Museum
16.30 Man V. Food with

Casey Webb
17.00 Bizarre Foods with

Andrew Zimmern
18.00 House Hunters

International
20.00 Bizarre Foods with

Andrew Zimmern
21.00 Man V. Food with

Casey Webb
22.00 Bizarre Foods: Deli-

cious Destinations
23.00 Bizarre Foods with

Andrew Zimmern
24.00 Mysteries at the

Museum
01.00 Bizarre Foods with

Andrew Zimmern
02.00 Man V. Food with

Casey Webb
02.30 Nattsending

07.00 Morgensending
13.00 Ballerina

Fr./kan. animasjon fra
2016. Regi: Eric Sum-
mer, Éric Warin.

14.50 Thor: Ragnarok
Am. actionfilm fra
2017. Regi: Taika Wai-
titi.

17.00 Overdrive
Br. actionthriller fra
2017. Regi: Antonio
Negret. (12 år)

19.00 Maudie
Irsk-canadisk drama
fra 2016. Regi: Aisling
Walsh. (12 år)

21.00 La La Land
Am. musikal fra 2016.
Regi: Damien Chazel-
le. (12 år)

23.05 Fantasten
Da. thrillerdrama fra
2017. Regi: Christian
Dyekjær. (15 år)

01.00 Den bedste mand
Regi: Mikkel Serup.

03.00 Nattsending

06.00 Morgensending
13.50 Only the Brave

Am. biografisk drama
fra 2017. Regi: Joseph
Kosinski.

16.00 The Librarian: The
Curse of the Judas
Chalice
Am. actioneventyr fra
2008. Regi: Jonathan
Frakes. (11 år)

17.30 Star Wars: The Last
Jedi
Am. action fra 2017.
Regi: Rian Johnson.
(12 år)

20.00 Resident Evil: The
Final Chapter
Am. action-grøsser
fra 2016. Regi: Paul
W.S. Anderson. (15 år)

22.00 Dead Man Down
Am. action fra 2013.
Regi: Niels Arden
Oplev, Niels Arden
Oplev. (15 år)

24.00 Kill 'Em All
Regi: Peter Malota.

01.40 Nattsending

06.00 Morgensending
14.00 Alex & Emma

Am. romantisk kome-
die fra 2003. Regi:
Rob Reiner.

15.45 Manchester by the
Sea
Am. drama fra 2016.
Regi: Kenneth Loner-
gan.

18.00 Sami blood
Sv. drama fra 2016.
Regi: Amanda Kernell.
(12 år)

20.00 Gud taler ud
Da. dramakomedie
fra 2017. Regi: Henrik
Ruben Genz. (12 år)

22.00 The Killing of a
Sacred Deer
Br. thrillerdrama fra
2017. Regi: Yorgos
Lanthimos. (15 år)

24.00 Miller's Crossing
Regi: Joel Coen, Ethan
Coen.

02.00 Nattsending

07.00 Morgensending
13.00 NCIS (r)
14.00 The Late Late Show

with James Corden (r)
14.45 Frasier (r)
15.30 Seinfeld
16.15 Nashville

(19) You Can't Lose
Me.

17.00 Frasier
(15) Frieriet.

17.45 Will & Grace
(6) Rules of Engage-
ment.

18.30 NCIS: Los Angeles
(18) The Dragon and
the Fairy.

19.15 NCIS
(9) Day in Court.

20.00 The Good Wife
(3) Cooked.

21.00 Rig 45
22.30 NCIS: Los Angeles

(3) Omni.
23.15 The Late Late Show

with James Corden
23.55 Will & Grace (r)
00.35 Nattsending

07.00 Morgensending
13.00 Rakkerungene

Am. familiekomedie
fra 1994. Regi: Pene-
lope Spheeris.

15.00 Mer Ståhai 2
Am./sørkoreansk ani-
mert familiefilm fra
2012. Regi: Mark A.Z.
Dippé, Taedong Park.

17.00 Ooops! Noah is
Gone...
Ty. animasjonskome-
die fra 2015. Regi:
Toby Genkel, Sean
Mccormack. (7 år)

19.00 My Little Pony Fil-
men
Am. animasjonseven-
tyr fra 2017. Regi: Jay-
son Thiessen. (0 år)

21.00 Extract
Am. krimkomedie fra
2009. Regi: Mike
Judge. (15 år)

23.00 Blind Dating
01.00 Nattsending

06.00 Rachael Ray (r)
08.00 Jane the Virgin (r)
09.00 Min første kjærlig-

het (r)
10.00 Mitt bittelille hjem

(r)
12.00 Flipp eller flopp? (r)
13.00 Min bittelille bolig-

drøm (r)
13.30 Husfikserne (r)
14.30 Unge foreldre (r)
15.00 Bloggerne (r)
15.30 The Kardashians (r)
19.30 Bloggerne (r)
20.00 Unge foreldre (r)
20.30 Kirurgiske katastro-

fer (r)
21.30 Bloggerne (r)
22.00 Unge foreldre (r)
22.30 Husfikserne (r)
23.30 Kirurgiske katastro-

fer (r)
00.25 Bloggerne (r)
00.55 Unge foreldre (r)
01.25 Grey's Anatomy (r)
02.20 Min bittelille bolig-

drøm (r)
02.50 Nattsending 

06.00 Kollektivet (r)
06.30 My name is Earl (r)
07.30 New Girl (r)
08.00 Scrubs (r)
09.30 Man with a Plan (r)
10.30 That '70s Show (r)
12.30 Scrubs (r)
14.00 Modern Family (r)
16.00 That '70s Show (r)
18.00 The Office (r)
20.00 Klovn (r)

Da. komiserie.
20.30 Modern Family (r)

Am. komiserie.
22.30 The Tonight Show

with Jimmy Fallon
The Tonight Show
Starring Jimmy Fal-
lon. Am. talkshow fra
2018.

23.30 The Office (r)
01.30 That '70s Show (r)
03.30 The Tonight Show

with Jimmy Fallon (r)
04.25 Klovn (r)
05.00 What Went Down

(r)
05.30-06.00 What Went

Down (r)

12.40 West Ham – Burn-
ley

14.30 Wolverhampton –
Tottenham
Eng. fotball.

16.20 Arsenal – Liverpool
Eng. fotball.

18.10 Tippekampen: Ever-
ton – Brighton
Fra Goodison Park og
11. runde i Premier
League.

20.00 Huddersfield – Ful-
ham
Fra The John Smith's
Stadium og 11. runde
i Premier League.

21.50 Chelsea – Crystal
Palace
Eng. fotball. Fra Stam-
ford Bridge og 11.
runde i Premier Lea-
gue. Kommentator:
Peder Mørtvedt.

23.40-01.40 Newcastle –
Watford

06.00 Morgensending
14.00 Sportsnyhetene
14.25 Nyheter fra Premier

League
15.00 Sportsnyhetene
15.25 Nyheter fra Premier

League
16.00 Sportsnyhetene
16.25 Nyheter fra Premier

League
17.00 Sportsnyhetene
17.30 Tidenes øyeblikk:

Miraklet i Lourdes
17.50 UEFA Champions

League: Magasin
18.25 Premier League

Monday Review
19.25 Dansk håndball:

Nykøbing – Herning-
Ikast
Direkte.

21.00 The Fighter (r)
22.00 UEFA Europa Lea-

gue: Magasin
23.00 UEFA Champions

League: Inter – Barce-
lona

01.00 Sportsnyhetene
01.25 Nattsending

06.00 Morgensending
12.35 Diplomatie
13.30 Le journal de la

RTBF
14.01 Au service de la

france
16.00 Cut
16.28 Questions pour un

champion
17.00 Temps présent
18.00 64' le monde en fra-

nçais – 1re partie
18.23 Le journal de l'éco-

nomie
18.26 Météo
18.30 L'invité
18.39 Secrets d'histoire
20.30 Le journal de France

2
20.56 Météo
21.00 Les pays d'en haut
22.25 Le journal de la RTS
22.51 Météo
22.54 grève générale

1918, la suisse au bord
de la guerre civile

00.25 TV5monde, le jour-
nal Afrique

00.51 Nattsending 

06.00 Morgensending
12.00 Boligjakten UK
13.00 En plass i solen:

Sommersol
14.00 Eiendomsbrødrene

– bror mot bror
15.00 Idas fristelser
15.30 Nordens perler (r)
16.30 Luksusfellen Dan-

mark
17.30 Dr. Phil (r)
18.30 Nordens perler
19.30 NCIS: Los Angeles

(6) Keepin' It Real.
20.30 NCIS

(7) 16 Years.
21.30 Raskt og enkelt

med Jamie Oliver
(17) Asian Tuna Steak
Salad, Ale Barley
Lamb Shanks, Sweet
& Sour Chicken
Noodles, Duck &
Orange Salad.

22.35 Pascals konditori
23.35 NCIS: Los Angeles

(r)
00.30 NCIS (r)
01.30 Nattsending

11.00 Morgensending
13.55 UEFA Youth League

Inter – Barcelona.
Direkte.

15.55 UEFA Youth League
Atlético Madrid –
Borussia Dortmund.
Direkte.

18.00 Sportsmagasin
18.30 Viasport Studio:

UEFA Champons Lea-
gue – Før kampen
Direkte.

18.50 UEFA Champions
League
Monaco – Club Brug-
ge.  Direkte.

20.00 Viasport Studio:
UEFA Champons Lea-
gue – Før kampen
Direkte.

20.55 UEFA Champions
League
Napoli – PSG. Direkte.

22.55 Viasport Studio:
UEFA Champions Lea-
gue i kveld Direkte.

24.00 Sportsmagasin
01.00 Nattsending

11.00 Sportsmagasin
Høydepunkter fra
Bundesliga.

12.00 NFL
Amerikansk fotball,
NFL. Dallas Cowboys
– Tennessee Titans.

14.30 Ligue 1
Fotball, fransk liga.
PSG – Lille.

16.30 Bundesliga
Fotball. Wolfsburg –
Borussia Dortmund.

18.25 Champions Hockey
League
Ishockey, CHL. Storha-
mar – Skellefteå AIK.
Direkte.

20.55 UEFA Champions
League
Atlético Madrid –
Borussia Dortmund.
Kampdag 4, Direkte.

23.00-01.00 UEFA Cham-
pions League
Røde Stjerne – Liver-
pool. Kampdag 4,
UEFA Champions Lea-
gue.

11.00 Championship
13.00 Championship
15.00 Championship
17.00 Sportsmagasin
18.00 Sportsmagasin

FIFA Football Show.
18.30 Viasport Studio:

UEFA Champons Lea-
gue – Før kampen
UEFA Champions Lea-
gue. Direkte.

18.50 UEFA Champions
League
Monaco – Club Brug-
ge. Kampdag 4, UEFA
Champions League.
Direkte.

20.55 UEFA Champions
League
Inter – Barcelona.
Kampdag 4, UEFA
Champions League.
Direkte.

23.00 NHL
01.00 NHL

Direkte.
04.00 Sportsmagasin
04.30-08.00 NHL

Direkte.

06.35 Morgensending
10.30 Hyttejakten
11.30 Drømmedesign (r)
12.35 Sporløst forsvunnet

(r)
13.35 Forsvunnet (r)
14.30 Jeg slapp nesten

unna (r)
15.35 CSI: Miami (r)
16.30 Sporløst forsvunnet

(r)
17.30 Castle (r)
18.25 CSI: Miami (r)
19.25 Drømmedesign (r)
20.30 Dyrlegen i Rocky

Mountain
(14) A Tiny Miracle.

21.30 CSI (r)
22.30 Special Victims Unit

(10) Psycho/Thera-
pist.

23.30 Cold Case (r)
00.30 Jeg slapp nesten

unna (r)
01.30 Cold Case (r)
02.30 Skattejegerne (r)
03.20 Verdens myter og

mysterier (r)
04.05 Nattsending
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07.05 Det gode bondeliv (r) 07.35 Med hjartet
på rette staden (r) 08.25 Fra gammelt til nytt
(r) 08.55 Det store symesterskapet (r) 09.55 På
kakeeventyr i Danmark med Tobias (r) 10.25
Det gode liv i Alaska 11.10 Med hjartet på rette
staden (r) 12.00 NRK Nyheter 12.15 Nye triks (r)
13.10 Det gode bondeliv (r) 13.40 Hygge i
Strömsö (r) 14.20 Det store spranget (r) 15.20
Eventyrjenter (r) 16.00 Det store symesterska-
pet (r) 17.00 NRK Nyheter 17.15 Tall som teller
(r) 17.30 Oddasat 17.45 Tegnspråknytt 17.50
Verdens tøffeste togturer (r)
18.35 Extra
18.50 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Ein ekte gullgravar

(2:2) Norsk dokumentarserie fra 2018.
Gullgraveren leter etter gull i Finn-
mark, der det er størst sjanse for rike
funn her i landet. Resultatet er gan-
ske overraskende.

20.25 Norge nå
(44:78) Norsk talkshow fra 2018.
Drammen havn er landets største
havn for import av biler, her blir også
bilene ombygde og spesialtilpasset
før utsending til kunde. Hvorfor er
nettopp Drammen så godt egnet til
dette?

20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.20 Debatten

Programleder: Fredrik Solvang.
21.50 Urix

Programleder: Hege Moe Eriksen, Gry
Blekastad Almås.

22.55 Distriktsnyheter
23.00 Kveldsnytt
23.15 Studio Sápmi

(4:10) Samisk talkshow fra 2018.
Hvorfor er nektende setninger som
«In háliit» viktige når barn skal lære å
snakke samisk? Det skal språkforsker
Ritva Nystad finne ut av.

23.45 Chicago Fire (r)
(1:20) Am. dramaserie fra 2018.

00.25 Chicago Fire (r)
(2:20) Am. dramaserie fra 2018.

01.05 The Master
Am. drama fra 2012. Den alkoholiser-
te krigsveteranen Freddie sovner om
bord i en tilfeldig båt. I rollene: Philip
Seymour Hoffman, Joaquin Phoenix.
Regi: Paul Thomas Anderson. (11 år)

03.15 Verdens tøffeste togturer (r)
04.00-04.56 Nye triks (r)

07.45 Politisk kvarter 08.00
Oddasat – nyheter på samisk (r)
08.15 Distriktsnyheter (r) 10.00
Mesternes mester (r) 11.00 Sven-
ske hemmeligheter (r) 11.15
Uttak av Håndballjentenes EM-
tropp Direkte. 12.00 NRK Nyheter
12.15 Norge nå (r) 12.45 Famili-
eekspedisjonen (r) 13.25 Simon
Reeve – Irland i dag (r) 14.15
Team Bachstad i Finland (r) 14.55
I Hillary og Donalds bakgård (r)
15.35 Charlotte Kallas heimbygd
(r) 16.05 Kjæreste med en innsatt
(r) 16.50 Urix (r) 17.05 Nye triks (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Fader Brown (r)

(2:15) Br. krimserie.
19.45 Abels tårn

(6:8) Norsk vitenskaps-
program fra 2018.

20.25 Undring og mangfald
(5:5) Norsk vitenskapsse-
rie fra 2018. Alle som
kommer i nærkontakt
med en hval blir fasinert.
Og Barentshavet er et
robust hav, fordi de ark-
tiske artene har tilpasset
seg store temperaturen-
dringer fra år til år.

20.55 Hitlåtens historie (r)
(6) Musikkdokumentar-
serie.

21.25 Apokalypse – første 
verdenskrig
(4:5) Fr. dokumentarserie
fra 2013. Opprør, mytteri
og tynnslitte nerver pre-
ger soldatenes hverdag
etter fire lange år på
slagmarken. Tyske ubå-
tangrep i Atlanterhavet
drar amerikanerne inn i
konflikten.

22.20 Olje! (r)
(1:4) Norsk dokumentar-
serie fra 2004.

23.10 Olje! (r)
24.00 Olje! (r)
01.00 NRK Nyheter
01.05 Kalde tanker (r)
01.30 Urix (r)
01.50 Norge nå (r)
02.20 Oddasat (r)
02.35 Distriktsnyheter (r)

06.00 What Went Down (r) 06.30 Nyhetene
06.55 God morgen Norge 10.00 God morgen
Norge 12.00 Tid for hjem (r) 13.00 Dyrepasser-
ne (r) 13.30 Bolighjelpen UK 14.30 Bolighjelpen
UK 15.30 Solsidan (r) 16.00 Solsidan (r) 16.30
Home and Away (r) 17.00 Home and Away
17.30 Tid for hjem (r)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Dagens God morgen Norge

(74:100) Norsk aktualitetsprogram fra
2018.

19.30 Blålys
(37:48) Norsk dokumentarserie fra
2018. Den nye politireformen har ført
til at flere lensmannskontorer har
blitt lagt ned. Kaare, Politimesteren i
Vest politidistrikt, skal derfor møte
ordføreren på Osterøy for å diskutere
utfordringen med bemanningen der.

20.00 På tur med Dag Otto
(3:10) Norsk underholdningsserie fra
2018. Dag Otto har en drøm om å gå
1000 år tilbake i tid for å gjenoppleve
vikingtiden. Han inviterer med seg
Helene Olafsen, Stian Sivertzen og
Kristian Ødegård for å realisere drøm-
men. Programleder: Dag Otto Laurit-
zen.

21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Farmen

(25:44) Norsk realityserie fra 2018.
Idet vi går inn i den syvende uken på
Farmen møter vi en gjeng som preges
av mangelen på mat. Den nye stor-
bonden håper på å snu trenden med
mislykkede ukesoppdrag, men det er
ikke alle som vil at storbonden skal få
en kniv når finalen nærmer seg. Pro-
gramleder: Gaute Grøtta Grav.

22.40 Truls à la Hellstrøm (r)
(4:9) Norsk livsstilsprogram fra 2018.

23.40 Åsted Norge (r)
(11:12) Norsk dokumentarserie fra
2018.

00.40 Valgnatt USA
01.30 Hawaii Five-0 (r)
02.25 Blindspot (r)
03.20 Blue Bloods (r)
04.15 Bonanza (r)
05.30-06.00 Dagens God morgen Norge (r)

06.00 Nanny 06.25 MasterChef
Norge (r) 07.10 The Ellen DeGe-
neres Show (r) 07.55 The Ellen
DeGeneres Show 08.40 Dr. Phil
(r) 09.35 Dr. Phil 10.30 NCIS 11.30
NCIS: Los Angeles 12.30 Lethal
Weapon 13.30 The F Word 14.30
MasterChef Norge 15.30 The Real
Housewives of Potomac (r) 16.30
Svenske Hollywoodfruer 17.30
Luksusfellen Sverige
18.30 Camp kulinaris

(10) Norsk realityserie fra
2018. 

19.30 Boligjakten
(10) Norsk livsstilsserie
fra 2017.

20.30 Svindeljegerne
(7:8) Norsk dokumentar-
serie fra 2018.

21.30 Hånd i hånd
(3:16) Da. komiserie fra
2018. En gang i tiden var
Niels og Lise lykkelig gift,
men etter hvert har
flammen sluknet. Hver
lille ting som irriterer
dem ved hverandre har
blitt til store personlige
feil.

22.30 Eventyrlig oppussing (r)
(7) Norsk oppussingspro-
gram fra 2018.

23.30 Love Island Danmark
(8, 9) Da. realityserie fra
2018. Jakten på kjærlig-
het fortsetter når de
unge elskerne dater, flør-
ter, krangler og elsker i
en luksusvilla på Gran
Canaria.

01.30 Sex og singelliv
(16) Am. komiserie fra
1999.

02.05 Luksusfellen Sverige (r)
(12) Sv. livsstilsprogram
fra 2017.

02.55 Svenske Hollywoodfruer
(r)
(5) Sv. realityserie.

03.40 Chicago Med
(9:23) Am. dramaserie
fra 2016.

04.25 NCIS: Los Angeles (r)
05.10-06.00 MasterChef Norge

06.00 Top 20 Funniest (r) 06.50
Sinnasnekker'n (r) 07.40 4-stjer-
ners middag (r) 08.35 Danskebå-
ten (r) 09.00 Top 20 Funniest (r)
09.55 4-stjerners middag (r) 10.55
Sinnasnekker'n (r) 11.55 Alt for
Norge (r) 12.55 Det kunne vært
verre (r) 13.25 Kongsvikklinikken
(r) 13.55 Danskebåten (r) 14.25
The Big Bang Theory (r) 15.20 Fri-
ends (r) 17.00 Two and a Half
Men (r)
18.30 The Big Bang Theory (r)

(11, 12:24) Am. komise-
rie fra 2017.

19.30 Danskebåten (r)
(37:48) Norsk dokusåpe
fra 2018.

20.00 Danskebåten
(38:48) Norsk dokusåpe
fra 2018. 

20.30 71° nord
(17:20) Norsk realityserie
fra 2018. Semifinalen er
tradisjonen tro en lang
og tung etappe. Med ski
og pulker skal deltakerne
få hjelp av trekkhunder
over et fjellparti i Finn-
mark, og det står om
hvem som skal få plass i
finalen. Programleder:
Tom Stiansen.

21.30 Brille (r)
(11:12) Norsk underhold-
ningsprogram fra 2017.

22.30 Det kunne vært verre (r)
(8:10) Norsk humorserie
fra 2018. I rollene: Espen
Eckbo.

23.00 Kongsvikklinikken (r)
(8:10) Norsk humorserie
fra 2018. I rollene: Lene
Kongsvik Johansen.

23.30 Brille (r)
(2:12) Norsk underhold-
ningsserie.

00.30 Special Victims Unit (r)
01.30 CSI (r)
02.25 Castle (r)
03.25 Morgan og Ola-Conny

gjør Norge (r)
04.20 Gossip Girl (r)
05.05 Hundepatruljen NZ
05.35-06.00 Hundepatruljen

NZ

06.20 Morgensending
13.05 Hammerslag (r)
13.50 Bergerac (r)
14.40 Fader Brown
15.30 Kriminalkommis-

sær Barnaby (r)
17.00 En ny begyndelse (r)
17.50 TV AVISEN
18.00 Skattejægerne (r)
18.30 TV AVISEN med

Sporten
18.55 Vores vejr
19.05 Aftenshowet
19.55 TV AVISEN
20.00 Sporløs
20.45 Din psykopat!
21.30 TV AVISEN
21.55 Sundhedsmagasi-

net
HPV vaccine til
drenge.

22.20 Sporten
Da. sportsmagasin fra
2018.

22.30 Mord i skærgården:
I sandhedens navn

24.00 Taggart: Lejemor-
deren (r)

00.50 Nattsending

06.05 Morgensending
13.00 24 timer på lege-

vakten (r)
14.00 Fødeavdelingen

Norge (r)
15.00 90 days to Wed (r)
16.00 Sofias engler (r)
17.00 Sinnasnekker'n Sve-

rige (r)
18.00 Fødeavdelingen

Norge (r)
18.55 Friends (r)
19.30 Friends (r)
20.00 Friends (r)
20.30 Ungkaren Sverige

(1) The Bachelor Swe-
den.

21.30 Ex on the Beach
Norge

22.00 Sofias engler
(4) Karolina og Mika-
el.

23.00 Første date Austra-
lia
(5) Jana & Chris.

00.05 Friends (r)
00.40 Friends (r)
01.20 Nattsending

19.55 Ekteskap og nabo-
skap
Am. komiserie fra
2015.

20.15 Smilehullet (r)
20.35 Manndom på prøve

(r)
Br. serie fra 2017.

21.25 Chicago Fire
Am. dramaserie fra
2018. Casey er preget
av at Dawson frem-
deles er borte og
handler noe tankeløst
under en redningsak-
sjon. Brett sliter med
en rekke nye part-
nere, mens Boden må
finne seg i at Grissom
holder et ekstra øye
med brannstasjonen.

22.45 Lykkeland (r)
Norsk dramaserie fra
2018.

23.30 Ei verd av fargar (r)
02.00 Ekteskap og nabo-

skap (r)
02.25-02.43 Bondi Beach

(r)

04.45 Morgensending
13.30 Skavlan (r)
14.30 Vår tid är nu (r)
15.30 Briggen Tre Liljor

Sv. drama från 1961.
Regi: Hans Abramson.

16.55 Matmagasinet
17.25 Jag ringer pappa (r)
17.27 Jag ringer pappa (r)
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport
18.13 Kulturnyheterna
18.25 Sportnytt
18.30 Lokala nyheter
18.45 Go'kväll
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Det sitter i väggar-

na
21.00 Statsministrarna

(1) Ingvar Carlsson.
22.00 Banken som fick

skulden
Am. dokumentär från
2017.

23.30 Rapport
23.35 Vanity Fair (r)
00.25-01.25 Shetland (r)
01.25 Nattsending

09.00 Morgensending
16.00 Rapport
16.05 SVT Forum
16.15 Agenda (r)
17.00 Vinterliv (r)
17.05 Kampen om kronan

(r)
17.15 Nyheter på lätt

svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Ishockey: Champi-

ons hockey league
Ishockey.

20.00 Korrespondenterna
20.30 Plus
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssamman-

fattning
22.00 Sportnytt
22.15 Billions
23.15 Stanley Kubricks

högra hand (r)
00.15 Svenska dialekt-

mysterier (r)
00.45 Nattsending

06.00 American Ninja
Warrior (r)

07.55 What Went Down
(r)

08.55 Besatt av bil (r)
09.25 Alligatorjegerne (r)
11.15 Ax Men (r)
13.15 Ødemarkens menn

(r)
14.10 Alarm 112 – På liv

og død (r)
18.00 Ax Men (r)
20.00 Ødemarkens menn

(r)
21.00 Åsted Norge (r)
22.00 Oslo brenner
23.00 Blålys (r)
23.30 Fjorden Cowboys (r)
24.00 Wunderland (r)
01.00 Scorpion (r)
02.45 Duck Dynasty (r)
03.15 American Ninja

Warrior (r)
04.10 Alligatorjegerne (r)
05.05 What Went Down

(r)
05.35-06.00 Besatt av bil

(r)

05.45 Morgensending
13.00 Doktorn kan

komma
14.00 Husjägarna
14.55 Bygglov
15.55 Veterinärerna
16.55 Renées brygga
17.55 Fixer upper

(18) A Home for Hos-
pitality.

18.50 Keno
19.00 TV4Nyheterna
19.15 Sporten

Sportnyheter från
TV4.

19.20 TV4Vädret
19.30 Halv åtta hos mig
20.00 Hela Sverige bakar
21.00 Brottsjournalen
22.00 TV4Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.40 Sporten

Sportnyheter från
TV4.

22.50 TV4Vädret
23.00 CSI
23.55 Law & order: Speci-

al victims unit
00.55 Nattsending

Nyheter, Sporten og
Været hele døgnet hver
halvtime om ikke erstat-
tet/forskjøvet av annet
program.
06.05 Morgensending
14.15 Dokumentar: Cool

It
16.00 Dokumentar: Fas-

cist France: The Rise of
the Extreme Right

17.00 Dokumentar: Toxic
Playground

18.25 Dokumentar: Out
of the Dark

19.30 Dokumentar: Milli-
on Pound Party People

20.30 Unreported World:
India’s Blind Daters

21.00 Dokumentar: Con-
fessions of a Male
Stripper

22.00 Unreported World:
India’s Blind Daters

22.40 Dokumentar: Saken
Kevin – Del 2: Hoved-
vitnet

00.15 Dokumentar: The
Monster

06.00 Morgensending
09.00 Seinfeld (r)
11.00 Simpsons (r)
13.00 Kongen av Queens

(r)
15.00 Simpsons (r)
17.00 How I Met Your

Mother (r)
19.00 Storage Hunters UK

(2) Preston.
20.00 Hundepatruljen

Oslo
21.00 Terminator 3: Rise

of the Machines
Am./ty./br. action fra
2003. Regi: Jonathan
Mostow. (15 år)

23.10 24 timer i varetekt
(2) To Catch a Pae-
dophile.

00.10 Family Guy (r)
02.05 Terminator 3: Rise

of the Machines
Am./ty./br. action fra
2003. Regi: Jonathan
Mostow.

03.55 People Behaving
Badly (r)

04.20 Nattsending

Dagen quiz
1. Hvem er aktuell med boken Det som 

betyr noe?
2. Hvilken idrett driver New York Mets 

med?
3. Hva heter det store spaanlegget i 

Oppegård kommune?
4. Hva het talshowet som Anne 

Grosvold ledet på NRK fra 2007 til 
2009?

5. Hvilke to lag spiller mot hverandre i 
golfturneringen Ryder Cup?

6. Hvilket britpopband er aktuelt med 
albumet The Blue Hour?

7. Hva heter Larsons Gale Verden på 
originalspråket?

8. Mjøsa er Opplands største innsjø. 
Hvilken er nest størst? 

9. Hvilken bilprodusent står bak 
modellen Niro?

10. Hvilken nåværende avisredaktør 
ble norsk toppscorer under 
håndball-VM i Tsjekkoslovakia i 
1964?

Svar:

1. Knut Arild Hareide.

2. Baseball.

3. The Well.

4. Grosvold.

5. USA og Europa.

6. Suede.

7. The Far Side.

8. Randsfjorden.

9. Kia.

10. Trygve Hegnar.



 

 

 

  
 

 
 

 

   
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Europa i morgen

KyprosKairoAthen

Budapest

Tunis Roma

Paris

Lisboa
Istanbul

Warszawa

MadridMarrakechLas Palmas

Norge i dag Langtidsvarsel

Tydal

Tiltykning til regn. Temperatur 
mellom 7 og 14 plussgrader. 
Middel vind for området er laber 
bris.

Skyet og sludd. Etter hvert 
gløtt av sol. Temperatur 
mellom 0 og 14 plussgrader. 
Middel vind for området er 
frisk bris.

Regn. Senere delvis 
skyet oppholdsvær. 
Temperatur mellom 5 
og 14 plussgrader. Mid
del vind for området er 
frisk bris.

For det meste pent vær. 
Temperatur mellom 9 og 17 
plussgrader. Middel vind for 
området er laber bris.

Delvis skyet. Etter 
hvert tilskyende og 
lett regn. Temperatur 
mellom 8 og 17 plussgrader. 
Middel vind for området er 

Skiftende skydekke og sludd. 
Temperatur mellom -6 og 
11 grader. Middel vind for 
området er liten kuling.

Regn Temperatur 
mellom 4 og 
15 plussgrader. 
Middel vind for 
området er laber 
bris.

Nordland

Vestlandet

Troms og Finnmark

Trøndelag,
Møre og Romsdal

Sørlandet

Fjellet i Sør-Norge

POLENE
Nordpolen 
Sydpolen 

EUROPA

MIDØSTEN

AMERIKA

Solen opp og ned  

Turværet
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ASIA

OSEANIA

Norge i går
VARMEST 

 
 

KALDEST 
 

 

VÅTEST 
 

 

Langtidsvarsel  

Vindstyrke

Europa i morgen 

Europa og verden i morgen 
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 Sol opp  Sol ned Dagen +/- Flo Fjære

Oslo 

Kristiansand 

Bergen 

Trondheim 

Bodø 

Tromsø 

 I dag I morgen

Alta

Bjorli

Dovrefjell

Fagernes

Finse

Hallingskarvet

Hemsedal

Lofoten

Nordmarka

Norefjell

Rondane

Sognefjell

Tydal

London København Stockholm Helsingfors Moskva

 °C  

 °C  

 °C  

 °C  

 °C  

 °C  

 °C  

 °C  

 °C  

 °C  

 °C  

 °C  

 °C  

 °C  

 °C  

 °C  

 °C  

 °C  

 °C  

 °C  

 °C  

 °C  

 °C  

Oppdal

Geilo

Lillehammer

Trysil

OSLO

Moss

Fredrikstad
Tønsberg

Arendal

Kristiansand

Hovden

Hamar

Kongsberg

Stavanger

Værdataene leveres av:
Meteorologisk institutt

Værkartet leveres av:

 Stille Flau vind Svak vind Lett bris Laber bris Frisk bris

(meter pr. sekund) 0 - 0,2 0,3 - 1,5 1,6 - 3,3 3,4 - 5,4 5,5 - 7,9 8 - 10,7

 Liten kulig Stiv kuling Sterk kuling Liten storm Full storm Sterk storm Orkan

(meter pr. sekund) 0 - 0,2 0,3 - 1,5 1,6 - 3,3 3,4 - 5,4 5,5 - 7,9 8 - 10,7 over 32,6

r Dag +/- er endring i dagens lengde sett i forhold til vinter-/sommersolverv

Oslo

Fredrikstad

Tønsberg

Kongsberg

Arendal

Kristiansand

Hovden

Geilo

Hamar

Lillehammer

Trysil

Oppdal

Stavanger

Bergen

Ålesund

Trondheim

Mosjøen

Bodø

Tromsø

Hammerfest

Kautokeino

Kirkenes

Longyearbyen

Alicante
Amsterdam
Antalya
Barcelona
Berlin
Brussel
Dublin
Dubrovnik
Edinburgh
Firenze
Frankfurt
Genève
Göteborg
Krakow
Kreta
Lanzarote
Liverpool
Madeira
Málaga
Milano
Murmansk
Newcastle
Nice
Palma
Praha
Rhodos
Riga
Salzburg
Split
St. Petersburg
Tallinn
Valletta
Wien
Zagreb

Amman
Bagdad
Bahrain
Beirut
Damaskus
Jerusalem
Sharm el Sheikh
Teheran
Tel Aviv

Boston
Buenos Aires
Cancún

Bogotá
Panama by
Chicago
Havanna
Honolulu
Las Vegas
Los Angeles
Mexico by
Miami
Natal
New Orleans
New York
Orlando
Ottawa
Rio de Janeiro
San Francisco
San Juan
Santiago de Chile
Seattle
Vancouver
Washington DC

Cape Town
Casablanca
Dakar
Johannesburg
Lagos
Mauritius
Mombasa
Nairobi
Seychellene
Tripoli

Bali
Bangkok
Beijing
Delhi
Dubai
Hongkong
Jakarta
Kuala Lumpur
Manila
Phuket
Shanghai
Singapore
Tokyo

Auckland
Canberra
Melbourne
Perth
Sydney
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Skyet Delvis skyet

Skyet Skyet

Tåke Skyet

Delvis skyet Delvis skyet

Tåke Tåke

Tåke Tåke

Skyet Delvis skyet

Delvis skyet Delvis skyet

Tåke Tåke

Tåke Delvis skyet

Skyet Skyet

Tåke Delvis skyet

Tåke Skyet

5 1

8 6

1 3

2 5

1 1

1 3

5 6

5 7

4 5

2 5

5 5

-1 4

4 5

Regn. Senere delvis skyet opp-
holdsvær. Temperatur mellom 0 
og 8 plussgrader. Middel vind for 
området er lett bris.

Skyet og regn. Senere 
oppholdsvær og til dels pent 
vær- Temperatur mellom 0 og 
10 plussgrader. Middel vind 
for området er svak vind.

Lettskyet eller delvis 
skyet, til dels pent vær. 
Temperatur mellom 1 og 
14 plussgrader. Middel 
vind for området er svak 
vind.

Delvis skyet oppholdsvær. 
Temperatur mellom 3 og 11 
plussgrader. Middel vind for 
området er svak vind.

Skyet, senere delvis skyet, opp-
holdsvær. Temperatur mellom 3 
og 10 plussgrader. Middel vind 
for området er lett bris.

Delvis skyet oppholdsvær. 
Temperatur mellom -4 og 7 gra-
der. Middel vind for området er 
lett bris.

Delvis skyet opp-
holdsvær. Tempe-
ratur mellom 5 og 
14 plussgrader. 
Middel vind for 
området er lett 
bris.

6-10

2-5

2-5

0-3

2-5
3-7

0-3

0-3

3-7

3-7

3-7

2-5

Ørskog
Tafjord

Øvre Heimdalsvatn
Sihccajavri

Sortland mm
mm

15.9
11.6

-9.4
-11.1

17.0
17.1

°
°

°
°

Sortland - Kleiva

Nordland

Vestlandet

Troms og Finnmark

Trøndelag,
Møre og Romsdal

Østafjells

Sørlandet

Fjellet i Sør-Norge

Værkartet ble produsert:
2018-11-05 13:46:25
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DRONNINGEN 
AV DANSBAR 
HJERTESORG
AFTENPOSTEN har møtt Robyn i Stockholm.
KULTUR side 2–3

FO
TO

: O
RR

E 
PO

N
TU

S,
 A

FT
O

N
BL

AD
ET

/IB
L 

BI
LD

BY
RÅ

/N
TB

 S
C

AN
PI

X 



2 Kultur a
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Stockholm, Robert Hoftun Gjestad 

Ut kom et album som gjør at dronningen av dansbar 
hjertesorg nå hylles som det største svenske popikonet.

E n julidag for tre år siden danser 
Robyn i et kjellerrom i Stockholm, 
alene. Gulvet er rosa, den ene 
veggen er et stort speil. Hun har 
danset slik mange ganger, time 

etter time. 
Bakerst i rommet står DJ-utstyr og en 

gammel synthesizer av typen Casio, og 
helt tilfeldig trykker hun ned to knapper 
samtidig. Ut kommer en tung blanding av 
rytmer og bass som setter seg i kroppen. 
Det er dette hun har danset etter. 

Øyeblikket av magi blir starten på låten 
«Honey» og det som nå er blitt til albumet 
med samme navn. Robyns comeback, åt-
te år siden sist.

En hektisk tilbakekomst
Nå sitter Robyn – eller Robin Miriam Carls-
son – sammenkrøllet i en lenestol i det hvi-
te naborommet i den samme kjelleren. I 
sitt eget «headquarter» i bydelen Liljehol-
men, der hun bor, der alt starter og alt blir 
bestemt.

– «Honey» er en utrolig viktig låt for al-
bumet og for meg. Jeg visste at jeg ville 
lage ny musikk, men det var vanskelig å 
finne motivasjon. Det var i det rommet og 
med den låten at jeg forsto hva jeg holdt 
på med. Der jeg kjente at det var gøy å la-
ge musikk igjen, der jeg følte meg inspirert 
og glad, sier Robyn.

39-åringen er kledd i blå sportstights og 

grå hettegenser og er knapt sminket. Den 
siste uken har hun sluppet albumet, gjort 
intervjuer og spilt sin første konsert på tre 
år. Robyn sier at det har vært hektisk, og 
at hun har fått for lite søvn, men at alt er 
«lugnt» nå, hun «mår bra». 

Slik har det ikke vært i alle de åtte årene 
mellom forgjengeren Body Talk (2010) og 
Honey (2018).

– Jeg vet ikke om albumet ble helt slik 
jeg først tenkte, men jeg nådde frem til en 
beskrivelse av visse følelser og stemninger 
som jeg ville sette fingeren på, sier Robyn.

Sterkt påvirket av vennens død
Hun har snakket om dette i et par inter-
vjuer allerede, blant annet med The New 
York Times. Om hvordan hun havnet i et 
dypt mørke etter at turneen med Body Talk 
var over, samtidig som det ble slutt med 
kjæresten Max Vitali. I tillegg døde hen-
nes musikalske partner Christian Falk av 
kreft i 2014.

Tre-fire år med psykoterapi flere ganger 
i uken hjalp henne opp, og de sterke opp-
levelsene er blitt til Honeys åpningslåt «Mis-
sing U». En ny klassiker fra dronningen av 
dansbar hjertesorg. Musikalsk leken, men 
tekstmessig fylt av sorg og savn. 

– Det er enkelte ting det rett og slett ikke 
finnes noe bra med. At Christian ble syk 
og døde så brått – jeg ser ingenting bra der. 
Men man kan lære av det, sier Robyn.

Hun strekker seg over bordet etter kop-
pen med te, som for lengst er tom.

– «Missing U» handler om den fysiske 
opplevelsen av et tap. Helt konkret, hvor-
dan det faktisk kjennes. Når man opplever 
sorg på denne måten, om et menneske 
dør eller man går gjennom et brudd, så 
kan det være ganske psykedelisk og endre 
ens perspektiv på hva som er viktig i livet.

Robyn bruker tid når hun snakker, som 
om hun sikrer seg at ordene blir riktige.

– Det var veldig skremmende, men på 
en måte også frigjørende. Det å møte fryk-
ten og kunnskapen om hvor sensitivt livet 
er, hvor lett noe kan forsvinne, ens egen 
forgjengelighet. Det å la seg synke ned i 
dette, bruke tid og så komme seg ut igjen, 
var spennende også. Litt som et eventyr.

– Fordi du lærer noe underveis?
– Ja, virkelig. Man forstår ting om seg 

selv som ikke er mulig på en annen måte, 
men også noe om andre. Har man følt seg 
veldig dårlig, kan man forstå – eller kan-
skje aller helst forstå at det ikke alltid går 
an å forstå – hvordan andre mennesker 
føler det. Det er viktig, sier Robyn.

Det største svenske popikonet
Der hun sitter i sin egen kjellerhule, er det 
ikke lett å kjenne igjen popstjernen Robyn 
slik hun oftest fremstår. Hun som selger 
ut konsertarenaer og er DJ på de feteste 
festene på Ibiza. Popikonet med en status 

DØD, 
BRUDD 
OG TERAPI

Det å la seg 
synke ned i 
dette, bruke 
tid og så 
komme seg 
ut igjen, var 
spennende 
også. Litt 
som et 
eventyr.

”
Robyn



3Kultura
Tirsdag 6. november 2018

som stadig øker, 21 år etter det brå gjen-
nombruddet med låten «Show Me Love» 
i 1997. Når The Guardian lister opp artister 
som har hentet inspirasjon fra henne, er 
alle med. Som Rihanna, Taylor Swift, Ari-
ana Grande og Lorde. 

I et popland som har fostret ABBA, Ro-
xette, Ace of Base og Max Martin, skriver 
svenske anmeldere nå at Robyn er den stør-
ste. «Drottningen av skandinavisk pop, ori-
ginalet som alla andra måste följa eller över-
träffa», som det sto i Aftonbladet etter hen-
nes konsert i Stockholm forrige lørdag.

Robyn ser nesten litt brydd ut.
– Jeg får bare takke, og det ville bli «kon-

stigt» i mitt hode om jeg begynner å mene 
noe om dette. Men jeg er glad og takknem-
lig for at folk fortsatt er interessert og for-
står det jeg gjør. Det er virkelig en lykke.

Hun har også kjent på at åtte år borte 
er lang tid, selv om hun har vært med på 
flere musikalske prosjekter i mellomtiden, 
blant annet en EP med Röyksopp. Fansen 
har mast og mast etter ny musikk, særlig 
i sosiale medier gjennom «kampanjen» 
#releasehoneydammit.

– Man kan ikke ta noen ting for gitt, og 
jeg er litt forundret over at folk har ventet. 
I starten var det ganske stressende, for de 
sluttet jo aldri å mase. He, he. Men da jeg 
endelig hadde musikk ferdig, var det fan-
tastisk å ha denne støtten, og alle spørsmå-
lene om når albumet skulle komme, ble 

Svenske Robyn 
tilbake på scenen 
i Stockholm 
forrige lørdag, for 
første gang på tre 
år. – Jeg var 
skitnervös, sier 
hun.
FOTO: CLAUDIO 
BRESCIANI, TT/ 
NTB SCANPIX 

bare søtt, sier Robyn.Fredag gikk Honey 
rett til topps på de svenske albumlistene.

«Honey» er et typisk album
At ingen av de ni låtene på platen er inne 
topp 20 på landets singleliste, er ikke så 
rart som man skulle tro. Honey er et typisk 
album, ingen samling av hitlåter. Velkjent, 
men også annerledes. 

Dette var helt bevisst. Jobben startet 
lyttende til gamle klubblåter i Robyns ro-
sa rom. Hun kaller det en «fordypning i 
dansemusikken» hun har spilt inn med 
andre artister.

– Jeg tok det veldig rolig og utsatte ikke 
meg selv for så mange andre inntrykk. Det-
te albumet startet med musikken, ikke tek-
stene, og det var nytt. Jeg ville finne en 
slags rytme, dette «groovet» som jeg for-
søker å beskrive. Å lage musikk er som å 
starte opp en motor som langsomt blir 
varm, og da må jeg holde på en stund før 
det kjennes naturlig, sier Robyn.

Hun danset mange runder. Først alene, 
så sammen med sin faste musikalske part-
ner Klas Åhlund, så i et studio i Paris med 
engelske Joseph Mount fra bandet Metro-
nomy. Folk hun kjenner og stoler på.

– Jeg får angst når ting ikke føles riktig. 
Det er derfor jeg samarbeider med få folk 
og har mitt eget plateselskap. Det må fin-
nes et lag av ærlighet og kvalitet i alt jeg 
gjør, sier Robyn.

PROFIL

Robyn (39)
Fullt navn Robin Miriam 
Carlsson 

Svensk vokalist og  
låtskriver.

Har blant annet samarbeidet 
med norske Röyksopp og blitt 
nominert til Spellemannprisen 
sammen med dem flere 
ganger.

Kilde: Wikipedia

Tre 
samarbeid 
som ledet 
frem til Honey

Röyksopp & Robyn
Do It Again (2014)
 
 
Dette året turnerte Robyn med 
den norske duoen, blant annet 
på Øyafestivalen. De ga også 
ut denne EP med drivende 
elektronika sammen. Tittelku-
ttet var pur, leken elektropop, 
mens de fire andre låtene 
enten la seg nærmere techno 
eller var mer atmosfærisk i 
lydbildet. Platen ble nominert 
til amerikansk Grammy-pris.

Robyn & La Bagatelle 
Magique
Love Is Free (2015)

En EP med fem låter som 
Robyn skrev og spilte inn 
sammen med sin musikalske 
parter Christian Falk, som 
døde ganske brått av kreft i 
2014. Låtene her beveger seg 
lenger inn på det røffe og 
mørke dansegulvet enn Robyn 
noen gang har gjort alene, og 
er mest av alt en adrenalin-
pumpende hyllest til avdøde 
Falk.

Mr. Tophat
Trust Me (2017)

Svenske Rudolf Nordström 
gjemmer seg bak artistnavnet 
Mr. Tophat. Han har samarbei-
det med Robyn i flere år, også 
på én av låtene på det nye 
albumet Honey. Her synger 
hun gjennom tre lange låter 
med alternativ og leken house 
og disco, for øvrig gitt ut på 
det norske plateselskapet 
Smalltown Supersound.
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E tter at den canadiske psykologi-
professoren Jordan Peterson gjes-
tet Norge i slutten av oktober, ble 
det på nytt en stor debatt om kvin-
ner, menn og likestilling.

I Norge, som er verdens mest likestilte 
land, blir kjønnsforskjellene bare større, 
forklarte professoren fra scenen foran et 
fullsatt Oslo Konserthus. 

Han lener seg på forskningsfunn gjort 
over tid, som viser en tydelig tendens: Kvin-
ner og menn i likestilte land med stor fri-
het, velger ofte kjønnstypiske yrker (se 
faktaboks). 

Fenomenet kalles «The Gender-Equali-
ty Paradox». 

Biologiske trekk
Ifølge Peterson er forklaringen at kvinner 
og menn har biologiske trekk som gjør dem 
rustet til ulike arbeidsoppgaver.

– Jeg synes det er trist når folk lager ste-
reotyper og presser noe som er stort og 
komplekst, inn i superpopulistiske og en-
kle forklaringer. Slike overforenklede mo-
deller er veldig lett å misbruke. Det er lett 
å tenke at det er det Jordan Peterson driver 
med, sier biologiprofessor Anne Sverdrup-
Thygeson.

Uforstående
Hun er professor i bevaringsbiologi ved 
NMBU og har forsket på insekter i mange 
år. Hun er en av tre naturvitenskapelige 
forskere som er blitt nominert til Brage-
prisen i kategorien populærvitenskap i år 
for boken Insektenes planet. 

Dessuten ble hun fredag den første kvin-
nen til å bli tildelt Kristine Bonnevie-pri-
sen. Den fikk hun for sin formidling av bio-
logifaget. 

Anne Sverdrup-Thygeson stiller seg ufor-
stående til å bruke biologiske forskjeller 
mellom menn og kvinner som forklaring 
på hvorfor noen ikke velger en karriere i 
STEM-fagene.

Kunnskapen om hvor komplekse men-
nesker er, blir bare større. For eksempel 
om at gener kan skrus av og på gjennom 
hele livet, avhengig av miljøet rundt oss, 

forklarer Sverdrup-Thygeson. Det betyr at 
mennesker er mer fleksible enn vi har an-
tatt.

– Selv om det skulle vise seg å være gjen-
nomsnittsforskjeller mellom kjønnene, er 
det ikke sikkert disse forskjellene er så 
spennende. Spennet innenfor hvert kjønn 
er enormt stort og vanskelig å lage stereo-
typier av. Poenget må være at hvert indi-
vid får anerkjennelse og blir sett for den 
de er, enten man er han, hun eller hen, 
sier hun.

Hun føler ikke at det at hun er kvinne, 
har påvirket den naturvitenskapelige kar-
rieren.

– Jeg er fantastisk heldig som lever i det-
te århundret og ikke i det forrige. Ta Kris-
tine Bonnevie, Norges første kvinnelige 
biolog. Selv faren hennes mente at kvin-
ners plass var i hjemmet. Takk og lov for 
at jeg er forsker i Norge.

Hun tror rollemodeller og mentorer har 
mye å si for at flere kvinner skal ta plass i 
de naturvitenskapelige fagene. Mannlige 
så vel som kvinnelige.

– Insektsforskning er et mannsdominert 
felt innenfor biologien internasjonalt, og 
det er i stor grad menn som har oppfor-
dret meg til å søke stilling eller gå videre i 
karrieren. Jeg har møtt unge kvinner som 
tenker at dersom de skal jobbe i de tyngre 
STEM-fagene, så må de være supergenier. 
Sånn er det ikke. Man må jobbe for å bli 
god. 

– Komplekst samspill
Katharina Vestre er biokjemiker ved Uni-
versitetet i Oslo og har skrevet boken Det 
første mysteriet, om hvordan mennesket 
blir til i livmoren. Hun mener det er for-
enklet å se på kjønn som en todelt kate-
gori.

– Hvordan vi utvikler oss, avhenger av 
et komplekst samspill mellom gener, hor-
monaktivitet og miljø. Det holder ikke å si 
at hvis du har x-kromosomer, så er du 
mann, har du xx, er du kvinne. Et gen på 
y-kromosomet igangsetter produksjonen 
av mannlige kjønnshormoner, men det 
kan være stor variasjon i hvordan cellene 

PROFIL

Jordan 
Peterson
56 år. Født i Edmonton i 
Canada.

Klinisk psykolog og professor i 
psykologi ved University of 
Toronto.

Kjent for sine videoer på 
Youtube der han blant annet 
har gitt råd til unge menn. Det 
var først da han la ut en video i 
2016 der han kritiserte et 
canadisk lovforslag for å være 
for politisk korrekt, at han ble 
kjent.

Har blant annet forsket på 
 religiøse forestillinger og 
myter. 
 
 

12 
 
Ga i januar 2018 ut 12 levere-
gler. En motgift mot kaos. 
Boken er blitt en bestselger  
i flere land.

– Petersons
forklaringer
er unyanserte 
og forenklede 
Thea Storøy Elnan 

Vitenskapskvinner kjenner seg ikke igjen i stjerne-professorens 
påstander om forskjellene mellom kvinner og menn i Norge.
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Rami Malek spiller rollen som 
Freddie Mercury i Bohemian 
Rhapsody.

Knallstart
for Queen-
film

 
Historien om Queen i Bohemian 
Rhapsody, med Rami Malek i 
rollen som Freddie Mercury, 
ble sett av 66.912 i Norge i løpet 
av åpningshelgen.  Selv om 
dette gir «bare» en tiendeplass 
på listen over de mest sette 
premierefilmene gjennom 
tidene, omtales det som en 
svært lovende start.

– Selger seg selv
– Filmer som Mamma Mia, 
Skjelvet og andre norske filmer 
selger egentlig seg selv. De gjør 
det alltid bra på åpningshelgen. 
Bohemian Rhapsody er en litt 
annen type film. Derfor vil jeg 
si at dette er en svært god start, 
sier Guttorm Petterson, 
administrerende direktør i Film 
& kino.  317.000 nordmenn var 
innom kinosalen i løpet av 
helgen, dette mye takket være 
den store kinodagen lørdag. En 
normal helg drar i snitt mellom 
180.000 og 200.000.

 – Bare på lørdag hadde vi 
220.000 innom. De store 
vinnerne var Kutoppen og 
Månelyst i Flåkypa, sier han. 

 Også internasjonalt fikk 
Bohemian Rhapsody en 
knallstart. I USA og Canada 
spilte den inn 50 millioner 
dollar, internasjonalt endte den 
på 72,5 millioner dollar.

 – Vi regner 100 millioner 
dollar i inntekt på en åpnings-
helg som en blockbuster. Når 
man passerer 72 millioner 
dollar på en åpningselg, så er 
det veldig bra, sier Petterson. 

Beskjeden start
Til sammenligning hadde 
storsatsingen fra Disney, 
Nøtteknekkeren og de fire 
kongerikene, en langt mer 
beskjeden start. Til tross for et 
produksjonsbudsjett på 120 
millioner dollar endte åpnings-
helgen på beskjedne 20 
millioner dollar internasjonalt. 
Her hjemme endte åpningshel-
gen for Disneys film på i 
overkant av 28.000 besøkende.

FAKTA

Jenter er best

Den canadiske 
psykologiprofessoren 
Jordan Peterson 
gjestet Norge 24. 
oktober i år og skapte 
på nytt en stor debatt 
om kvinner, menn og 
likestilling.  
 FOTO: SIGNE DONS

responderer på disse hormonene, sier hun.
Samtidig tror hun mennesker, i likhet 

med andre dyr, har medfødte egenskaper 
som påvirker adferden vår. Mange dyr har 
også kjønnsspesifikk adferd, men de må 
ikke forholde seg til reklame, TV-serier og 
ulike forventninger på samme måte som 
mennesker.

– Hvis du forteller et barn at «du er gutt, 
så du burde like biler og bli ingeniør», blir 
det jo en selvoppfyllende profeti. En vik-
tig grunn til at jeg ble interessert i natur-
vitenskap, var at faren min alltid har for-
talt meg spennende ting om verdensrom-
met, dyr og planter. Det hadde vært synd 
om han aldri gjorde det fordi jeg var jente, 
sier Vestre.

– Peterson er unyansert
Hun har aldri opplevd motstand i sitt fag-
felt fordi hun er kvinne.

– Men jeg har lagt merke til at det er en 
stor overvekt av kvinner blant de yngre 
forskerne, mens det er flere menn blant 
de eldre.

Vestre mener at Petersons forklaringer 
er unyanserte og grovt forenklede. 

– Vi kan finne statistiske forskjeller mel-
lom kvinner og menn, men samtidig er 
det stor variasjon innen hver gruppe. Selv 
om menn biologisk sett er bedre disponert 
for å få større muskelmasse enn kvinner, 
vil jeg anta at de aller fleste menn ville tapt 
en boksekamp mot Cecilia Brækhus.

Større forskjeller
For fysiker Anja Røyne, forfatter av boken 
Menneskets grunnstoffer, har menn alltid 
vært i flertall i miljøet rundt henne. Både 
i tiden som student på NMBU og som an-
satt ved Fysisk institutt ved Universitetet 
i Oslo. Men hun har aldri følt seg som en 
pionér i et mannsmiljø.

– Dersom det er blitt gjort et poeng ut 
av at jeg er kvinne, har det vært positivt. 
Folk er ganske bevisste på kjønnsbalanse.

Hun tror ikke det er noen grunnleggen-
de biologiske forskjeller som gjør at kjønn 
velger ulikt. Etter hennes erfaring er det 
mye større forskjeller mellom folk enn mel-
lom kjønn. 

– Å velge fysikk er gjerne mer aktuelt 
for flere menn enn kvinner, fordi de har 
flere rollemodeller. Det er et behagelig, 
men også naturlig valg å velge en vei der 
du er blant mange. Men jeg hører ofte at 
de kvinnene som velger fysikk, også er 
blant de beste forskerne, sier Røyne.

Røyne mener det fine med den norske 
arbeidsmodellen er at folk kan ta de yr-
kesvalgene de vil, uten å måtte forholde 
seg til biologi. Hun forteller om en kollega 
i USA som måtte skjule at hun var gravid 
for arbeidsgiveren slik at hun kunne ut-
sette å få sparken.

– Jeg fikk to barn mens jeg holdt på med 
doktorgraden og et tredje da jeg var post.
doc. Jeg fikk permisjon og støtte på alle 
mulige måter. 

En studie i 
tidsskriftet 
Psychological 
Science beskriver 
det tydelig: 
Jenter gjør det 
bedre enn gutter 
på skolen. 

Særlig mye bedre 
er de i språkfag, 
men de scorer 
jevnt over litt 
bedre også i de 
såkalte STEM- 

fagene, altså 
naturvitenskap, 
teknologi, 
ingeniørfagene 
og matematikk. 

Likevel velger 
færre kvinner å 
studere STEM-fag 
enn resultatene 
skulle tilsi, og 
denne forskjellen 
er spesielt tydelig 
i likestilte land.
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Denne fyllearresten 
ble fylt opp  
hver fredag
Wasim  Riaz

– Fredager var det kø av politibiler som skulle  
kjøre folk i fyllearresten, minnes Finn Abrahamsen.

D en gule bygningen ovenfor 
Youngstorget rommer en over 
100 år lang historie som den el-
dre garde i hovedstaden har et 
helt annet forhold til enn de 

som har vokst opp de siste 50 årene. 
Fra 1866 til 1978 holdt nemlig byens ho-

vedpolitistasjon til i Møllergata 19. Mange 
kjenner bygningen bare som «Nummer 
19».

Mens arresten lå i kjelleren, lå det be-
ryktede fengselet i bakgården. Fengselet 
ble revet i 1976 da Regjeringskvartalet ble 
utvidet. I dag er også «Nummer 19» en del 
av Regjeringskvartalet.

Nå har Jørn-Kristian Jørgensen skrevet 
boken Møllergata 19 – Trøster og tyrann. 
Jørgensen forteller om politiets historie 
mens «Nummer 19» var hovedpolitista-
sjon, og om hvordan bygningen ble brukt 
som fengsel under krigen.

Jørgensen har i 37 år jobbet i Oslo-poli-
tiets stab for kommunikasjon. Han har der-
for hatt god tilgang til kilder i sitt arbeid 
med boken.

– Det var sikkert ille å havne i kvinnear-
resten i gamle dager. Der var det både vått 
og kaldt. I tillegg var det rotter i kjelleren, 
sier Jørgensen.

Han ble interessert i politihistorien et-
ter at han begynte i etaten.

– Både bygningen og institusjonen Oslo 
politidistrikt har stor historisk verdi. Der-
for ville jeg skrive en bok der jeg kunne 
fortelle om begge deler, sier forfatteren.

Tysk fengsel under krigen
Fengselet i bakgården hadde over 100 cel-
ler. Under krigen tok tyskerne over stasjo-
nen og fengselet.

– Mange av dem som ble kjente politi-
kere senere i livet, ble fengslet her under 
krigen. Dette gjelder blant andre Einar Ger-
hardsen og stortingsrepresentanten Sver-
re Løberg. Også forfatter Arnulf Øverland 
ble satt i fengsel her. Den gang var det ikke 
uvanlig med to-tre personer i en trang cel-
le, sier Jørgensen.

Fengselet hadde offisielt kapasitet til 145 
innsatte, men på det meste satt det 550 
innsatte her under krigen.

Det gikk en bro fra politistasjonen til 
fengselet, Sukkenes bro. Under krigen ble 
broen brukt som en kommunikasjonsplatt-
form mellom fangene.

– De som satt her, dultet borti hveran-
dre og ga hverandre lapper med beskjeder. 
Mange av dem ble senere sendt til Grini og 
konsentrasjonsleirer i Europa.

Og det var her, på trappen foran Møl-
lergata 19, at Vidkun Quisling overga seg 

til norske myndigheter etter Tysklands 
kapitulasjon. 

1,5 gram hasjisj
Boken gir også et innblikk i hvordan kri-
minaliteten i Oslo har utviklet seg i perio-
den etter krigen. Det lå for eksempel om-
fattende spaningsarbeid bak beslaget av 
1,5 gram narkotika i mai 1965. 

Etter undersøkelser på Universitetet i 
Oslo viste det seg at stoffet var hasjisj. I 
1972 ble det opprettet et eget narkotikaav-
snitt i Oslo-politiet. Nå kan de ta flere tonn 
hasj i året.

Jørgensen skriver også om de mange 
politiprofilene på «kammeret», blant dem 
fengselsdirektør Thomas Segelcke Thrap, 
som bodde i tjenesteboligen.

– Thrap visste når de forskjellige fange-
ne skulle løslates. En av de innsatte som 
ble løslatt, kom tilbake om kvelden fordi 
han ikke hadde noe sted å overnatte. Thrap 
inviterte ham hjem på kaffe og kaker. Den 
løslatte fikk en åpen celle for natten. Det 
kaller vi kriminalomsorg i praksis, sier for-
fatteren.

Jørgensen legger ikke skjul på at det har 
vært vanskelig å finne informasjon om al-
le temaer han er innom i boken.

– Det kan hende at det forekommer no-
en feil i boken. Jeg vil oppfordre leserne 
til å skrive om disse til meg.

Startet i Møllergata 19
En som gleder seg til å lese boken, er den 
pensjonerte politimannen Finn Abraham-
sen. Han var i begynnelsen av 20-årene da 
han ble stasjonert i Møllergata 19 i 1971.

– Den gang hadde vi mye fotpatrulje, 
særlig i Karl Johans gate og ved Østbanen. 
Dette burde ha vært viktig også i dag. Vi 
som var unge aspiranter, gikk sammen med 
de «gamle» som var 45–50 år. Vi lærte mye 
av dem, sier Abrahamsen.

Han minnes godt fredagene:
– Vi hadde en løsgjengerlov som vi kun-

ne bruke til å arrestere fulle folk og de som 
lå ute. Derfor var fredager en travel dag. 
Det sto kø av politibiler som ville inn til 
Møllergata 19. Noen ganger ble det så fullt 
at vi måtte kjøre dem til den gamle politi-
stasjonen på Grønland, sier Abrahamsen.

Han husker godt den ærverdige bygnin-
gen fra innsiden, men alt var ikke bedre 
før.

– Vi hadde bare to dusjer på deling, min-
nes 69-åringen.

– Jeg føler at folk hadde mer respekt for 
politiet da. Mange mennesker opptrer på 
en truende måte overfor politiet i dag, si-
er Abrahamsen. 

FAKTA

Møllergata 19
Hovedpolitistasjonen i Oslo 
fra 1866 til 1978. 

På folkemunne ble den oftest 
bare kalt «Nummer 19». 

Ligger rett bak Youngstorget i 
Oslo sentrum.

I bakgården lå et fengsel. Det 
gikk en bro mellom politista-
sjonen og fengselet.

Ble i okkupasjonsårene 
1940–45 brukt av det tyske 
sikkerhetspolitiet.

Bygningen er fredet og vil bli 
en integrert del av det nye 
Regjeringskvartalet. 

Vidkun Quisling ute i luftegården i Møllergata 19. 
FOTO: HJEMMEFRONTMUSEET

Flere unge ble pågrepet under rockeopptøyer i 
Oslo i september 1956. FOTO: MØLLERGATA 19 
TRØSTER OG TYRANN
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I dag er 
Møllergata 19  
en del av 
Regjerings-
kvartalet.
FOTO: WASIM RIAZ 

Arresten i kjelleren var ofte full på fredager, minnes Finn Abrahamsen. Han jobbet 
der i første halvdel av 1970-tallet. FOTO: MØLLERGATA 19 - TRØSTER OG TYRANN

Slik så en celle ut i Møllergata 19. FOTO: MØLLERGATA 19 - TRØSTER OG TYRANN

E ngelske Robert Smith 
(59) og hans The Cure 
topper første dag av Øy-
afestivalen i august nes-
te år. Det er konserten 

som Øyas bookingsjef Claes Ol-
sen, en svoren The Cure-fan, nes-
ten ikke turte å drømme om å få 
til.

– For meg er dette helt sinns-
sykt. Jeg har vært fan siden jeg 
var 14–15 år og kan nesten ikke 
tro at det er sant. Vi har prøvd å 
få dem hit i fryktelig mange år, 
sier Olsen.

Fikk personlig skrevet mail
At han er fan, kan illustreres med 
at Olsen som 20-åring og full av 
feber dro til England for å over-
være slippkonserten for albumet 
Wish i 1992. Samtidig viser det seg 
at Robert Smith også er en «fan» 
av Øyafestivalen.

– For fem-seks år siden fikk vi 
beskjed om at Øya sto på en liste 
over festivaler som Smith ønsket 
å spille på. Det er jo utrolig artig. 
Nå har vi fått en personlig skrevet 
mail fra ham, full av detaljer og 
ønsker. Bandet er ute etter å ska-
pe det perfekte festivalsettet, sier 
Olsen.

The Cure er kjente for sine 
svært lange konserter, og siste be-
søk i Oslo i 2016 bød på 34 låter. 
Så voldsomt blir det nok ikke på 

Øya neste år, selv om dette vil bli 
den lengste konserten i festiva-
lens historie.

– Man blir kanskje litt blasert 
etter hvert i denne bransjen, men 
akkurat her tror jeg at jeg blir litt 
«starstruck». De er et band som, 
selv om de siste platene kanskje 
ikke er like sterke, fortsatt inspi-
rerer nye generasjoner av fans og 
artister, sier Claes Olsen.

Planer om nytt album
The Cure har ikke gitt ut ny mu-
sikk siden 2008, da deres 13. stu-
dioalbum 4:13 Dream kom ut til 
nokså lunkne kritikker. Men nå 
snakker bandsjefen om ny krea-
tivitet og et klart ønske om å lage 
mer musikk, selv om han knapt 
har skrevet et ord. Han blir skuf-
fet om det ikke snart kommer et 
nytt album, sier Robert Smith til 
The Guardian.

– Jeg blir det nå, ja, fordi jeg 
har forpliktet meg til å gå i studio 
og skape sanger for bandet. Det 
har ikke skjedd på ti år.

Flere sterke følelser
I sommer spilte bandet kun to 
konserter. Den første var på fes-
tivalen Meltdown, som Robert 
Smith også kuraterte, den andre 
i Hyde Park i London. Sistnevnte 
som en markering av at det nå er 
40 år siden bandet holdt sin før-
ste konsert med navnet The Cure. 

– Meltdown inspirerte meg til 
å skape noe nytt, fordi jeg lyttet 
til så mange nye band. Jeg ble en-
tusiastisk av deres entusiasme. 
Så hvis dette ikke fungerer nå, blir 
jeg ganske opprørt, fordi det vil 
bety at de nye sangene ikke er 
gode nok, sier Robert Smith.

Rockelegendene 
ønsket selv 
å komme til Øya

Robert Hoftun Gjestad 

Det blir ny 
norgeskonsert og 
sannsynligvis nytt 
album fra bandet 
neste år.

I kjent stil med grått, støvete og rufsete hår, 
tykk eyeliner og rød leppestift stilte Robert 
Smith på scenen i Oslo Spektrum i 2016. 
FOTO: INGAR STORFJELL 

Bandet er 
ute etter å 
skape det 
perfekte 
festivalsettet

”
Øyas bookingsjef Claes Olsen
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Tilbehøret redder Wünderburger

D et kan ta tid å få maten, det er 
flere som satt her da jeg kom, 
og som ennå venter på bestil-
lingen sin, sier Spisevennen.

Han kom først til Wünder-
burger i Torggata og koser seg nå med en 
øl og jalapenopoppers: friterte osteballer 
med chilisting.

Vi ser på menyen over disken før jeg går 
bort og bestiller til oss. Spisevennen vil ha 
en standard cheeseburger, mens Bordven-
ninnen bestemmer seg for å prøve en av 
vegetarburgerne med ekstra tilbehør. Jeg 
starter med en vanlig hamburger med stekt 
løk.

Ved siden av ber vi om parmesanfries 
og to typer dipp: urtemajones og haba-
nero, der styrkegraden er angitt med to 
chilier. Jeg får tildelt et nummerskilt slik 
at de kan servere oss når maten er ferdig.

Selv om noen av servitørene er usikre 
på hvilke bord som skal ha hva, får vi bur-
gerne i løpet av et kvarter. I mellomtiden 
har vi prøvd de friterte osteballene, som 
har en flytende kjerne under den sprø 
overflaten.

– De kunne hatt mer sting, mener Spi-
sevennen, som ellers er fornøyd med sin 
Wunder Classic Cheese. Burgeren kom-
mer med pickles, en stor ring rå løk, ket-
chup og sennep.

Bra vegetar
Bordvenninnen har fått en falafelburger 
med ekstra avokado på toppen. Burgeren 
er en stor puck med en skive bifftomat og 
urtemajones. Selv om falafelen er litt tørr 
i kanten, er den god på smak – man kjen-
ner tydelig krydderne i kikertburgeren.

Hun er mindre begeistret for parmesan-
friesene, som rett og slett er vanlige fries 
med ostepulver ujevnt strødd over dem.

– Du får betydelig bedre fries med par-
mesan på for eksempel Burger Joint eller 
Døgnvill, sier hun.

– Men der har de også flere ingredien-
ser i dem, og habanerodippen vi har fått 
her, har sting, sier Spisevennen. Han har 
allerede spist opp sin cheeseburger, og 
lurer på om vi ikke skal bestille en runde 
til.

– De er ganske små, mener han.

Mye for lite penger
Min hamburger er den minst spennende, 
selv om den stekte løken er saftig og god, 
så jeg blir med på en ny bestilling.

Denne gangen bygger vi hver vår bur-
ger: Han tar en dobbel med bacon, stekt 
løk og grillet sopp, mens jeg ber om en 

enkel med paprika og blåmuggost.
Baconskiven er stor og tykk, og både 

løken og den grillede soppen gir burgeren 
ekstra saftighet.

– Best av alt: Du slipper å betale ekstra 
for dem. Det som koster her, er ekstra ost, 
bacon, avokado og egg til burgeren, sier 
han og skryter også av soppen.

Blåmuggosten på burgeren har en fyl-
dig smak, men den er blitt varmet så mye 
at den er blitt helt flytende og klissete.

Bra stikk-innom-sted
Selve lokalet er lyst og greit, men vi blir 
sittende tett i tett når det er mange gjester 
og musikknivået er høyt, som denne kvel-
den.

– Dette er jo ikke et sted man sitter hele 
kvelden, sier Bordvenninnen, som begyn-
ner å gjøre seg klar til kinoforestilling.

Spisevennen skal ta treffe noen andre 
for et par øl.

– Som stikk-innom-sted er Wünderbur-
ger et ypperlig valg: nær sentrum uten at 
det blir kø. Dessuten synes jeg burgerne 
her er bedre enn Tommis og Troys Burger 
lenger bort i gaten. Ingen av dem når imid-
lertid opp til nivået på Munchies, men der 
er det så å si umulig å få sitteplass.

Falafelburger med parmesanfries og urtemajones.
FOTO: SIGNE DONS 

Dagobert , FAKTA

Ypperlig stikk-
innom-sted
Adresse: Torggata 35

Åpningstider: Man.-tor. 11–22, 
fre. 11–03, lør. 12–03, søn. 
13–22

Prisnivå: Middels

Hva vi spiste: Hamburger, 
cheeseburger, vegetarburger, 
fries med parmesan, jalapeno-
poppers

Hva det koster: 90–145 (enkel 
til trippel burger), sideretter 
42–52, ekstra tilbehør 6–27, 
dipp 18

Passer for: En burger i farten 
før/etter bytur/konsert/kino

Lydnivå: Høyt, både prat og 
musikk

Vegetarretter: Ja

Rullestolvennlig: Nei

Innsidetipset: En del av 
tilbehøret er gratis, så du kan 
bli god og mett uten å bruke 
for mye penger

Som stikk-
innom-sted er 
Wünder-
burger et 
ypperlig valg: 
nær sentrum 
uten at det blir 
kø

”

TIL BORDS 
WÜNDERBURGER

Vurdering

Miljø: 3

Meny: 4

Mat: 4

Service: 4

Verdi for pengene: 4

19
av 30 poeng
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GJØR NOE HYGGELIG FØR JUL!
EKSTRAFORESTILLINGER I SALG NÅ:

Søndag 11. november 15:00
Søndag 18. november 15:00
Onsdag 21. november 19:30
Onsdag 28. november 19:30
Torsdag 6. desember 19:30
Torsdag 13. desember 19:30

Se alle forestillingene på folketeateret.no
eller ring billettluken på 21 09 65 00

presenterer
ANDREW LLOYD WEBBERS

Hotellpakker på showpakker.no Billetter på solvguttene.ticketco.no www.solvguttene.no

Årets julekonserter
Universitetets Aula

5. des.
Hønefoss kirke

7. des.
Helgerud kirke

12. des.
Oslo domkirke
15. & 16. des.

Nystemt piano
til jul!

Ring for avtale til
pianostemmer
Marianne Helle
971 12 875

VERNISSAGE i atriet i Albin Upp onsdag 7.11 kl 18 - 20

IdaBeth HALD
Salgsutstilling 6 - 18.11, atriet i Albin Upp, Briskebyveien 42, Oslo.

Åpningstider tirs - lør 12-19, søn 12-16, man stengt.
facebook Idabeth Hald - Mine bilder, instagram haldidabeth, www.idabeth.no

• MALERIER • PAVER • TEGNINGER • KRONER • EMOJIS •

Underholdning

Hører du kofferten rope i skapet?
Ta et hint! Sjekk reisestoff og turtilbud i Aftenposten og ap.no/reise

REISE

Hver fredag.

A tegnet av Rikke Rosenberg (12), Oslo

Les mer og registrer deg her:
leserpanel.aftenposten.no

Si din
mening
–meld deg inn i
Aftenposten
Leserpanel

REISE
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Trevi i Umbria - Italias grønne hjerte
Italia, avreise 7. mars, 23. mai eller 26. august 2019, 5 dager
Italiensk stemning og kortreist mat • Bo i et middelaldersk herskapshus • Helpensjon med lokale retter og
tilhørende vin • Besøk på vingård og olivenmølle • Utflukt til landsbyene Gubbio, Assisi og Spello •
Landskapet er malerisk vakkert med vinmarker, olivenlunder og middelalderbyer som klamrer seg fast
på bakketoppene. Len deg tilbake og nyt Umbrias mange herligheter! Hotellet er stilfullt innredet med
moderne suppleringer til det opprinnelige. Vertskapet gjør alt for at du skal ha et perfekt opphold.

A-kortpris fra kr 8790
Pris gjelder per person i delt dobbeltrom
For mer info og bestilling: akortet.no/reise • tlf. 24 14 94 00

Japan rundt med luksuriøse Azamara Quest
23. april – 12. mai 2019 (20 dager)
Bli med når Azamara Club Cruises legger ut på denne unike spesialseilingen rundt Japan. På denne seilingen
får du virkelig et dypdykk i den Japanske kulturen. Fra feudale Samurai-byer til det som nå er verdens
største by – Tokyo. Her får man se, føle og ikke minst smake på den rike historiske japanske kulturen.
Azamara Club Cruises spesialiserer seg på å gi sine gjester lokale opplevelser på stedene som besøkes.
Vi ankommer Japan kirsebærblomstringen, som regnes som en av verdens vakreste naturopplevelser.

A-kortpris fra kr 74.600
Pris gjelder per person i delt dobbeltlugar.
Mer informasjon og bestilling: akortet.no/reise • tlf. 22 34 06 00

INKL. 3 VERITAS GLASS

Riedel-kurs med Liora Levi & juleshopping
HOWARD - Karenslyst allé 53, onsdag 7. november 2018, kl 18:00
Kvelden starter med et interessant vinkurs hvor sommelier og Riedel-ambassadør Liora Levi introduserer
oss til betydningen av glass laget spesielt til ulike druetyper. Det vil bli benyttet Riedel Veritas-glassene
Old World Syrah, New World Pinot Noir og Cabernet og smaking av tre ulike rødviner og en champagne.
Deltakerne får med seg de tre smaksglassene til en verdi av kr 974. Etter kurset åpner Howard sin julebutikk
og gir 20 % rabatt på hele butikken (Rabatten gjelder dessverre ikke på produkter fra KitchenAid og Jura).

A-kortpris kr 798 Pris uten A-kortet kr 1298
Mer info og påmelding: akortet.no/drikke
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Legenden 
er tilbake  
som trener-
bestemor

Mette Bugge 

M arit Breivik (63) tar en av de 
små jentene i hånden for å 
vise henne hvordan et 
hoppskudd i håndball skal 
gjøres. Sammen tar de tre 

skritt og et hink på gulvet.
– Nå gjør du det riktig, roper 63-åringen, 

og åtteåringens ansikt lyser opp.
Flere av de andre kommer bort for å få 

trenerens oppmerksomhet, og snart er 
det flere som behersker denne litt ukjente 
og underlige måten å gå på mål på. 

Nesten 40 unge spillere fyller Kjelsåshal-
len i Oslo denne kvelden. De er alle født i 
2010, året etter at Marit Breivik ga seg som 
landslagstrener.

Hun førte Norges kvinnelandslag til 13 
internasjonale medaljer gjennom 15 år. 
Men det barna i hallen vet om henne, er 
det foreldrene som har fortalt. 

Breivik er i dag assisterende top-
pidrettssjef og sommeridrettssjef ved 
Olympiatoppen. Hun er sparringpartner 
for landslagets sjef Thorir Hergeirsson og 
hans co-trener Mia Hermansson Högdahl, 
og skal noen dager til EM i Frankrike i de-
sember. 

På tirsdager er det imidlertid klubben 
Kjelsås som har gulltreneren.

– Er det sånn, bestemor?
Vesle Vilma oppsøker treneren for å få 

vite om hun holder ballen riktig.
Vilma Hertzberg Bremnes (8) er årsak-

en til at Marit Breivik ville engasjere seg 
på ny, denne gangen for spillere helt i start-
en av sin karriere.

Breiviks ektemann Niels Hertzberg, som 
døde brått i 2013, hadde datteren Kari som 
spilte håndball. Hun er mammaen til Vil-
ma, Milla og Tuva, men har også hove-
dansvaret for åtteåringene i osloklubben. 

Og helt i starten på treningen samler 
hun alle spillerne i en ring og gir dem da-
gens viktigste oppgave: Å si noe hyggelig 
til en lagvenninne i løpet av treningstimen. 

 Alle skal med 
Det var Kari Hertzberg og den eldste dat-
teren Vilma som lurte på om Marit kunne 
tenke seg å bli trener igjen.

Den tidligere landslagssjefent sa ja.
Kjelsås IL har klart å engasjere mange 

foreldre, som er helt nødvendig når det er 
så mange unge som tilhører bare ett år-
skull.

Bare for åtteåringene har klubben ni 
trenere, åtte foreldre og Breivik. På den 
måten blir det tett oppfølging av hver 
eneste spiller og ingen køer for å vente på 
å få tak i ballen. Oppmann, kasserer og 
leder av sosialkomiteen er andre oppgaver 
foreldre har tatt på seg. 

Det var ikke slik den gangen 14 år gam-
le Marit Breivik startet opp som trener i 
moderklubben Nessegutten i hjembyen 
Levanger. Da tok hun den oppgaven sam-
men med ett år eldre Gerd Jørstad.

– Vi holdt til i en gymsal på samfunnshu-
set, og jeg husker at vi hadde røde plast-
baller. Det var mest ballek, og treningen 
foregikk én gang i uken, sier Breivik. 

Det spesielle var at både Breivik og Jør-

stad senere skulle komme til å bli land-
slagsspillere, men det visste de ikke den 
gangen. 

Glede og nysgjerrighet
I mange perioder de neste årene fortsatte 
hun å ta ansvaret for de yngre, også da hun 
i 1988 ble trener for Byåsen i eliteserien, 
deretter to år i Larvik før hun ble landslag-
strener i 1994.

Da hadde Breivik selv gått hele veien 
som spiller i elitelagene Nordstrand og 
Skogn, utdannet seg til lærer og startet 
som underviser på videregående.

– Jeg har alltid hatt interesse for hvordan 
trening skal være for barn og unge. Det er 
veldig fint å se deres glede og nysgjerrighet. 
Vi var med laget på en miniturnering for-
rige helg. Det er en stor opplevelse å se at 
de etter hvert oppdager spill og motspill.

Breivik opplevde en gjeng ivrige åt-
teåringer, stolte i klubbens blå drakt med 
et tall på ryggen, og dommere som var for-

Dette er 
veldig artig. 
Jeg har jo 
håndball 
under 
huden 
fortsatt

”
Marit Breivik

Ringen er sluttet for Marit Breivik. Nå 
er hun blitt trener igjen. For jenter 8 år.
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nuftige kampledere. Hovedtrener Kari 
Hertzberg (38) observerte at Marit tok en 
av spillerne på fanget og sa følgende: 
«Eline, jeg har sett at du skyter veldig hardt 
på trening. Gjør det nå.»

– Eline vokste to meter, og begynte å 
skyte hardt, sier Hertzberg.

For Breivik er det viktig at de unge op-
pleve at håndballtrening er artig med lek 
og mye læring. Grunnleggende teknikk 
skal læres gjennom kast, mottak og skudd. 
Det aller viktigste, som også Hertzberg pre-
siserer, er imidlertid at alle skal føle at de 
hører til, at de er trygge, og har det fint 
uansett.

– Dessuten lærer vi bort at nykommere 
på laget alltid skal føle seg velkomne, og 
at de som er mer erfarne lærer bort til dem 
som ikke har vært med så lenge, sier Hertz-
berg.

Marit Breivik stråler der hun snakker 
og veileder i hallen. 

Hun er i sitt ess.

– Dette er veldig artig. Jeg har jo hånd-
ball under huden fortsatt, sier hun.

Mange positive meldinger
Treningen er over. Karit Hertzberg samler 
hele troppen og spør om noen har løst sin 
oppgave. 
Hender strekkes i været.

«Jeg sa til Mathilde at hun var veldig flink 
til å sprette ball!» 

«Jeg sa til Eline at hun var en god venn!»
«Jeg sa til Fride at det var hyggelig å være 

på lag med henne!»
Marit Breivik liker det hun hører. Et so-

sialt fellesskap er i ferd med å dannes for 
spillere som kommer fra fire skoler. Det 
er slik det skal være.

 – Du er tilbake der du startet, som 
trener for små unger. Er ringen sluttet?

– For meg er fremtiden åpen og jeg har 
stor arbeidslyst. Hva det blir til de neste 
årene, får tiden vise.

Vilma (t.v.) har bestemor  
som trener. 

Marit Breivik ser at de 
unge jentene i Kjelsås 
behersker spillet mer og 
mer, men det aller 
viktigste på dette 
alderstrinnet er at de 
føler trygghet og finner 
et sosialt fellesskap.
FOTO: SIGNE DONS

PROFIL

Marit Breivik
Født: 10. april 1955

Kommer fra: Skogn

Klubber: Nessegutten, 
Nordstrand, Skogn IL 

Meritter: 139 landskamper og 
286 mål. Landslagstrener fra 
1994 til 2009. Har 13 internas-
jonale medaljer, ett OL-gull, 
ett VM-gull og tre EM-gull.

Noen utmerkelser: Kåret til 
Årets trener på Idrettsgallaen 
fire ganger. Utnevnt til Ridder 
av St. Olavs Orden i 2009.
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Øystein Vik , Hamar

– Man begynner å tvile på seg selv når det går 
så veldig sakte, sier OL-vinner Håvard 
Holmefjord Lorentzen.

hold, gjør vi det, sier Nilsen.
Vikingskipet har som ambisjon å få 

Norges Skøyteforbund og Olympiatoppen 
med på laget til å lage bedre forhold. 

– Vi er ydmyke med tanke på denne 
problemstillingen. Vikingskipet er ikke 
tjent med å få et renommé som et anlegg 
med treg is, sier Sundmoen.

– Hadde blitt bedre med rask is
– Alle land som vi må konkurrere med har 
gode forhold. Det må vi få til i Norge også, 
vi kan ikke tape på dette, sier Bjarne Ryk-
kje, trener for det norske allroundland-
slaget.

Tyskland har raske baner i Inzell og Ber-
lin, Nederland har Heerenveen, USA har 
Salt Lake City, Canada har Calgary. I tillegg 
har Japan fått bedre forhold. Den store 
ulempen for løperne er at det er forskjell 
på teknikken når man går 29-runder kon-
tra 32-runder, for eksempel.

– Jeg er helt sikker på at vi hadde blitt 
bedre om vi hadde hatt gode forhold hver 
gang. Da kunne vi målt bedre hva vi gjør, 
og tilpasset treningen ut ifra det. Nå er det 
vanskelig å vurdere prestasjonene, sier 
Rykkje. Han viser til at de samme løperne 
nylig gikk 5000-meter 15 sekunder tregere 
på Hamar enn i Inzell.

Lorentzen sier han kan leve med kald 
luft, men ber i det minste om at det blir 
kald is. 

– Vi må få øve på den isen vi skal konkur-
rere på, samstemmer Lunde Pedersen.

Sistnevnte har vist at han er best i 
verden på treg is – som under allround-VM 
i Amsterdam tidligere i år – men har til go-
de å demonstrere det samme på lynrask 
is. 

– Det kommer selvsagt av at jeg trener 
mest på treg is, sier Lunde Pedersen.

I nne i Norges nasjonalanlegg for skøyter 
har sesongen nettopp startet opp igjen 
med NM enkeltdistanser. Medaljene er 
delt ut, men vinnertidene er ikke egnet 
til å skremme noen utlendinger. For van-

ligvis i Vikingskipet er forholdene langt fra 
optimale. Her er isen for varm, målt til tre 
minusgrader – skal helst være syv. Og i luft-
en er det for kaldt. Pluss 6 grader i stedet 
for pluss 15. 

– Man begynner fort å tvile litt når det 
går så veldig sakte. Selv om det hjelper når 
alle andre går tregere også. Da vet du at 
forholdene spiller inn, sier Håvard Hol-
mefjord Lorentzen, forrige sesongs OL- og 
verdensmester.

Enkelt forklart er det slik at varmere is 
betyr mykere is, og dermed tregere is. Hard 
is gir mer fart. Lufttemperaturen er også 
en viktig faktor. Det er lettere å prestere i 
15 grader enn i 6 grader.

– I Norge har vi en del å gå på når det 
gjelder treningsforholdene. Ting kan være 
bra når vi går løp, men det er for sjelden. 
Jevnt over trener vi på for dårlige forhold, 
sier Sverre Lunde Pedersen, som tok OL-
gull og VM-sølv forrige sesong.

Det er ikke bare i Vikingskipet forhold-
ene er langt fra optimale. Også i Sørmarka 
Arena i Stavanger, den andre skøytehallen 
landslaget bruker, er isen for myk og luft-
en for kald. 

– Vi snakker om en million
Hovedgrunnen til de dårlige forholdene 
er selvsagt at kald is og varm luft koster 
penger. BT får opplyst at det koster Viking-
skipet 20.000 kroner i strøm i døgnet å ha 
forholdene løperne ønsker seg kontra det 
de blir tilbudt i dag.

– Dersom vi skal løfte kvaliteten i 50 
døgn, for eksempel, snakker vi om en mil-
lion kroner. Relaterer vi dette til hva som 
brukes på smøreprosjekter av langrenn, 
så er det lite, men dette er en regning som 
må betales, sier Viggo Sundmoen, daglig 
leder i Vikingskipet.

Sørmarka Arena opplyser at en verdens-
cuphelg koster mellom 75.000 kroner og 
150.000 kroner mer enn vanlig, alt etter 
hva lengden på arrangementet og strøm-
prisen.

 – Dette handler til syvende og sist om 
økonomi. Jeg vet ikke hvem som skulle 
betalt den merkostnaden. Vi er et offentlig 
anlegg som allerede bruker tre millioner 
kroner i året på strøm, sier Karton Nilsen, 
daglig leder for Sørmarka Arena. 

Han forteller at Sørmarka Arena – som 
er et treningsanlegg, kontra Vikingskipet 
som er nasjonalanlegg – derfor har lagt seg 
på et nivå som er «godt nok» ut ifra pris. 

– Dette er et grunnivå som vi har satt i 
samråd med det lokale skøytemiljøet. Ved 
enkelte mesterskap, stevner eller når 
utøvergrupper krever oppgraderte for-

Landslagstrener 
Bjarne Rykkje.

PROFIL

Håvard 
Holmefjord 
Lorentzen
Født: 2. oktober 1992 (26 år).

Yrke: Skøyteløper.

Trener: Jeremy Wotherspoon.

Klubb: Fana Idrettslag.

Noen meritter: OL-gull på 
500-meter (2018), OL-sølv på 
1000-meter (2018), VM-gull i 
sprint (2018), VM-sølv i sprint 
(2017).

Treg is går på selvtilliten 
løs for skøytestjernene

– Det er greit nok at 
de ikke bruker 
penger på å varme 
opp hallen, men de 
kan i det minste lage 
hard is, sier Håvard 
Holmefjord 
Lorentzen.
FOTO: BJØRN ERIK 
LARSEN 
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Sveitsisk 
alpinist 
omkom 
ALPINT Den sveitsiske 
alpinlandslaget mistet 
søndag en av sine 
utøvere da Gian-Luca 
Barandun (24) omkom 
i en paragliderulykke. 
Den sveitsiske avisen 
Blick skriver at ulykken 
fant sted under en 
treningstur i Graubünden 
søndag morgen. Avisen 
skriver at ulykken 
skjedde da 24-åringen 
fløy spiral og deretter 
kræsjet i bakken. 
Skadene var så kraftige 
at alpinkjøreren omkom 
på stedet. Gian-Luca 
Barandun debuterte 
i verdenscupen i 
begynnelsen av 2017 
og hans beste resultat 
ble en 9. plass i 
kombinasjonen i Bormio i 
2017 samme år. (NTB)

Gian-Luca Barandun.

Floyd 
Mayweather 
(41)

Sportsbørsen og sport på TV

FOTBALL Kasper Schmeichel (32) 
snakker ut etter helgens bortekamp 
mot Cardiff (1-0), Leicesters første 
etter den tragiske helikopterulykken 
forrige lørdag.
Schmeichel forteller at han var på 
banen og vinket farvel til klubbeier 
Vichai Srivaddhanaprabha som tok 
av med sitt helikopter etter 1-1-kamp-
en mot West Ham. Sekunder senere 
styrtet helikopteret i bakken og 
klubbeieren og fire andre mennesker 
livet.
 – Jeg så alt sammen. Det er noe som 
dessverre vil følge meg resten av 
livet. Det er ikke noe hyggelig minne, 
men jeg får all den støtten jeg 
trenger, sier dansken som sammen 
med blant andre Jamie Vardy, Wes 
Morgan, Harry Maguire og tidligere 
trener Claudio Ranieri reiste til 
Thailand for å overvære begravelsen 
til Srivaddhanaprabha.
 Begravelsesseremonien begynte 
lørdag og skal vare til 9. november. 
Den holdes i et buddhisttempel i 
Bangkok, men Leicester-spillerne 
reiste i går tilbake til England. (NTB) 

Var vitne til helikopterulykken: 
Vil følge meg resten av livet

Leicester-keeper Kasper Schmeichel 
hedret klubbeier Vichai 
Srivaddhanaprabha på T-skjorten 
under oppvarmingen i helgens kamp 
mot Cardiff. 

14.000
FOTBALL Samtidig som Rosenborg fosser mot nok et seriegull, opplever 
klubben de svakeste tilskuertallene på tre år, skriver VG. De tre siste hjemme-
kampene har det vært under 14.000 tilskuere på Lerkendal, noe det ikke har 
vært siden 2. august 2015. Rosenborgs styreleder Ivar Koteng sier at noe av 
forklaringen kan være at det er et voldsomt tilbud om fotball i Trondheim, og at 
de er med i tre turneringer – Og i år spiller også Ranheim i Eliteserien. Det har 
også vært litt kaldt. Og vi har kanskje ikke spilt underholdende fotball. Det tror 
vi betyr litt. Men jeg klarer ikke å svare på om det er en trend eller bare en 
tilfeldighet, sier Koteng. (NTB)

Gjør comeback 
mot japansk 
kickbokser

BOKSING Boksestjernen Floyd 
Mayweather er blitt 41 år, men føler seg 
ikke ferdig med å dele ut slag. Nyttårsaf-
ten gjør han comeback mot den japanske 

kickbokseren Tenshin Nasukawa 
(20). – Jeg vil gi folket det de vil 

ha: blod, svette og tårer, sa 
Mayweather på en presse-
konferanse i Tokyo. Det er 
15 måneder han sist var i 
ringen. (NTB)

FOTBALL Meritterte Rafael van der 
Vaart er ferdig som fotballspiller, kun 
få måneder etter at han skiftet klubb 
til danske Esbjerg fra Midtjylland. Det 
bekrefter 35-åringen overfor neder-
landske De Telegraaf. Grunnen til den 
brå karriereslutten er at veteranen 

har pådratt seg en ny skade. 
– Det er en vanskelig beslutning, men 
det er best sånn, sa Rafael van der 
Vaart, som rakk å spille 109 
landskamper for Nederland og 
noterte seg for 25 mål i landslags-
drakten. (NTB)

Van der Vaart legger opp 
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Marit Breivik 
(63) er blitt 
trener igjen - for 
barnebarnet (8)
 

SPORT   side 12-13

Dro fra 
penge- 
bingen, 
mange-
doblet 
verdien

Debuterte for England
Sancho har fem mål og åtte assist i høst. 
18-åringen scoret da Borussia Dortmund 
slo Atlético Madrid med 4–0 for to uker si-
den. 

Noen få uker før det igjen fikk han sine 
første 12 minutter for Englands landslag 
borte mot Kroatia i Rijeka. Englands land-
slagsstjerner så på de få minuttene at San-
cho hadde noe helt spesielt. 

– Jadon Sancho var fantastisk da han kom 
på banen. Han var direkte og selvsikker, 
rask og teknisk veldig god. Forhåpentligvis 
vil han spille en sentral rolle for England 
i fremtiden, sa midtbaneanker Eric Dier. 

I kveld spiller Sancho og Borussia Dort-
mund borte mot Atlético Madrid i Cham-
pions League. Dortmund vant 4–0 hjemme 
over spanjolene, totalt har de en målfor-
skjell på 8–0 på de tre første kampene i 
Champions League. 

Dortmund er videre til utslagsrundene 
med poeng i kveld. 

Storkamp mot Bayern lørdag
De flyr høyt i verdens største klubbturn-
ering. Og de flyr høyt hjemme i tysk fotball 
med tabelltopp og fire poeng ned til stor-
favoritt Bayern München. 

Lørdag møtes nettopp de to lagene på 
Westfalen stadion i Dortmund. 

– Det er en av de viktigste kampene 
denne sesongen. Bayern kan vippes ned 
fra tronen dersom de taper den kampen. 
«Alle» trodde de skulle surfe gjennom 
denne sesongen. Men så har Dortmund 
dette unge og fremadstormende laget ...

Blant de fremadstormende: Jadon San-
cho. 

Erlend Nesje 

Det var ikke plass til 
ham i pengesterke 
Premier League. Men  
i tysk fotball skinner 
Englands stortalent, 
Jadon Sancho (18). 

B orussia Dortmund har vunnet 
alle sine tre Champions League-
kamper. De leder Bundesliga. Og 
lørdag kan de rive giganten Bay-
ern München ned fra tronen. Like 

spennende: Engelskmannen Jadon San-
cho. 

– Jeg kan ikke være her lenger. Jeg må 
spille fotball, sa Sancho. 

Han var en av de mest lovende spillerne 
på Manchester Citys akademi. Også man-
ager Pep Guardiola så at høyrevingen 
kunne være fremtidens mann.

Men veien frem til å få spille regelmes-
sig med de største Premier League-st-
jernene var lang. Ifølge analysebyrået CIES 
Football Observatory har City verdens 
mest verdifulle stall til den nette sum av 
10 milliarder norske kroner.

Verdi: 430 millioner kroner
I fjor sommer forhandlet Sancho om ny 
kontrakt. Men den da 17 år gamle fotball-
spilleren kom med et krav Manchester City 
ikke kunne innfri: Forsikringer om spille-

tid i den nye kontrakten. 
Sancho ble utelatt fra Citys tropp i pre-

season. Unggutten tok et valg ikke mange 
engelskmenn gjør: Han forlot landet for å 
få spille fotball.

17-åringen ble hentet til Borussia Dort-
mund for rundt 75 millioner kroner. 

Og Sancho har gjort sine saker bra. Han 
har mangedoblet sin verdi på et drøyt år.

22. oktober ble han verdsatt til 45 mil-
lioner Euro (430 millioner kroner) av vel-
renommerte Transfermarkt, et tysk nettst-
ed som lever av å vurdere markedsverdien 
til fotballspillere. 

Med det er han verdens mest verdifulle 
18-åring på en fotballbane. 

– Sancho var ønsket med videre av Pep 
Guardiola, men valgte å dra til Dortmund 
for å få spille fotball. Han kom inn på 
høyrekanten og har gjort det bra. Sancho 
har noen ting ved seg som er spennende: 
Han er rask, han er god én mot én, han er 
god i de avgjørende situasjonene. Han tr-
effer på den siste pasningen. Vi hører ofte 
om spillere som ikke har sluttproduktet, 
men Sancho har sluttproduktet. Derfor er 
han så spennende, sier Eivind Bisgaard 
Sundet, som kommenterer Bundesliga for 
Viasat. 

Sancho visste hva han gjorde da han 
forlot City i fjor sommer. 

– Det er lettere å få sjansen i Tyskland, 
særlig i en klubb som Dortmund. Gjør du 
det bra der, er det en bra sjanse for å havne 
i en virkelig storklubb. Mange har tatt den 
veien. Ousmane Dembélé, som nå er i Bar-
celona, er et godt eksempel, mener Sun-
det.

Her har Jadon Sancho scoret to ganger på Hertha Berlin-målvakt Rune Almenning Jarstein og ble omfavnet av lagkamerat Marco Reus.
FOTO: LEON KUGELER, NTB SCANPIX 

FAKTA

Champions 
League
Kampene i fjerde gruppespill-
runde i Champions League. 

I kveld: Monaco-Brugge, Røde 
Stjerne-Liverpool, Tottenham, 
PSV Eindhoven, Atletico 
Madrid-Borussia Dortmund, 
Inter-Barcelona, Napoli-PSG, 
Schalke-Galatasaray, Por-
to-Lokomotiv Moskva. 

Onsdag: CSKA Moskva-Roma, 
Valencia-Young Boys, Benfi-
ca-Ajax, Bayern München-AEK 
Athen, Manchester City-
Sjakhtar Donetsk, Lyon-Hoffen-
heim, Viktoria Plzen-Real 
Madrid, Juventus-Manchester 
United. 

21.00
Atletico Madrid-Borussia 
Dortmund på Viasat+ i kveld.



TOALETPAPIR
20 pk Lambi, pr. 100 m 19,41

15% bonus
Bli Trumf- og KIWI PLUSS-kunde og få

15% bonus
Bli Trumf- og KIWI PLUSS-kunde og få

på all fersk frukt og grønt hver gang du handler. Se kiwi.no

JULEPØLSE
400 g First Price, pr. kg 49,75

1.200.000
KIWI PLUSS-

kunder!

NÅ
650.000

MEDLEMMER!
Meld deg inn du også!

Send sms KIWI til 2155

NÅ over
650.000

ALLEREDE
650.000

MEDLEMMER!
Meld deg inn du også!

Send sms KIWI til 2155

ALLEREDE
650.000

MEDLEMMER!
Meld deg inn du også!

Send sms KIWI til 2155

KIWI PLUSS-
kunder!

1.500.000
KIWI PLUSS-

kunder!

Snart

ALLEREDE

TOALETPAPIR

COCA-COLA UTEN SUKKER
6x1,25 liter, pr. l 11,87

8900+ pant

JULEPØLSE
400 g First Price, pr. kg 49,75

1990

9900
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Maiken Caspersen Falla
KIWI - Stolt sponsor 
av kvinnelandslaget!

15% bonus
Bli Trumf- og KIWI PLUSS-kunde og få

på all fersk frukt og grønt hver gang du handler. Se kiwi.no

på all fersk frukt 1690
KNASKEGULROT

200 g pr. kg 84,50

BROKKOLI
Pr. stk

BROKKOLI
Pr. stk

990

ERTESTUING
400 g Grønn & Frisk, pr. kg 49,75KÅLROTSTAPPE

400 g Grønn & Frisk, pr. kg 49,75

1990

2
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15% bonus
Bli Trumf- og KIWI PLUSS-kunde og få

15% bonus
Bli Trumf- og KIWI PLUSS-kunde og få

på all fersk frukt og grønt hver gang du handler. Se kiwi.no

1.200.000
KIWI PLUSS-

kunder!

NÅ
650.000

MEDLEMMER!
Meld deg inn du også!

Send sms KIWI til 2155

NÅ over
650.000

ALLEREDE
650.000

MEDLEMMER!
Meld deg inn du også!

Send sms KIWI til 2155

ALLEREDE
650.000

MEDLEMMER!
Meld deg inn du også!

Send sms KIWI til 2155

KIWI PLUSS-
kunder!

1.500.000
KIWI PLUSS-

kunder!

Snart

ALLEREDE

SØT PAPRIKA
2 pk rød, spiss, pr. stk 9,95

TOMATER ROMANTICA
400 g Season, pr. kg 74,75

MANDELPOTETER
2 kg Gartner, pr. kg 14,95

MANGO
Cevita, pr. stk

NORSK EPLER
Løse, pr. kg

1990
2990

MANDELPOTETER

2990
1990

1990

3
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Hel pkit ne 
du  vår y pkitef, 

og å ki.

KYLLING
Hel, Favorittkylling, Prior, pr. kg

KYLLINGFILET
910 g Favorittkylling, Prior, pr. kg 110,00

KYLLINGFILET, STRIMLET
400 g Favorittkylling, pr. kg 121,50

KYLLING

INDREFILET AV SVIN
Hel, naturell, Folkets, pr. kg

499010010

10900

STRIMLET SVINEKJØTT
350 g Folkets, pr. kg 68,00

2380

SVINSTEK AV BOG
Surret m/svor, Folkets, pr. kg

4990

4860

KYLLING HEL GRILLET
650 g First Price, pr. kg 65,85

4280

Billigste
i KIWI

Hel pkit ne 
du  vår y pkitef, 

og å ki.

Fø

ler d
u deg gryteklar?

co  vi  

Du tg

 1 hel  Kylling
  Flaksalt 
  Nykvernet pepper 
 1 pk.  Bacon, 140 g
 250 g  Sjampinjong
 200 g  Sjalottløk
 1 ss  Smør
 2 fedd  Hvitløk
 2 ss  Tomatpuré
 2 ss  Hvetemel
 1 terning  Hønsebuljong
 4 dl  Vann
 1 fl aske  Rødvin
 2  Laurbærblader
 10  Timianstilker
 3  Gulrøtter
 1 neve  Persille til servering

4 PERSONER             CA. 2 TIMER

4
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 1 hel  Kylling
  Flaksalt 
  Nykvernet pepper 
 1 pk.  Bacon, 140 g
 250 g  Sjampinjong
 200 g  Sjalottløk
 1 ss  Smør
 2 fedd  Hvitløk
 2 ss  Tomatpuré
 2 ss  Hvetemel
 1 terning  Hønsebuljong
 4 dl  Vann
 1 fl aske  Rødvin
 2  Laurbærblader
 10  Timianstilker
 3  Gulrøtter
 1 neve  Persille til servering

LAKSEFILET
4x125 g Lerøy, pr. kg 178,00

8900

LAKSEFILET M/SKINN
750 g First Price pr. kg 163,87

12290

FISH&CHIPS
500 g Fiskemannen, pr. kg 118,00

5900

GULLHØNE, STOR
Frossen, Prior, pr. kg 

KJØTTKAKER
800 g Gilde, pr. kg 97,38

KARBONADER
810 g Gilde, pr. kg 98,40

SVENSKE KJØTTBOLLER
600 g Folkets, pr. kg 74,67

7970

4480

2990

7790

KJØTTPØLSER
450 g skinnfri, Gilde, pr. kg 66,44

SVINEKNOKE LETTSALTET
Folkets, pr. kg

3490

2890

TORSKEFILET PANKOPANERT
350 g Lerøy, pr. kg 199,71

6990

HØYRYGG AV STORFE
Folkets, pr. kg 

15900

5
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APPELSINJUICE
2 liter, First Price, pr. l 6,20

ENTRECOTE AV STORFE
180 g First Price, pr. kg 137,22

NAKKEKOTELETTER AV SVIN
First Price, pr. kg

KJØTTDEIG
400 g First Price, pr. kg 92,25

SANDWICHBAGUETTER
16 stk First Price, pr. stk 1,53

TOALETTPAPIR
8 ruller, First Price, pr. 100 m 6,47

HÅNDSÅPE
500 ml flytende, First Price, pr. l 17,00

JORDBÆRSYLTETØY
1 kg First Price

SMÅRETTSKINKE
170 g First Price, pr. kg 170,00

MAKRELLFILET I TOMATSAUS
2x110 g First Price, pr. kg 45,00

TORTILLA-LEFSER
320 g 8 stk First Price, pr. kg 20, 00

KOKT SKINKE
250 g First Price, pr. kg 72,00

MAISKORN
340 g First Price, pr. kg 17,61

2440

850 1140

1760

640500

39902470 3690

1240

Billigste
i KIWI

Billigste
i KIWI

Billigste
i KIWI

Billigste
i KIWI

Billigste
i KIWI

Billigste
i KIWI

MAISKORN

Billigste
i KIWI

Billigste
i KIWI

Billigste
i KIWI

Billigste
i KIWI

Billigste
i KIWI

Billigste
i KIWI

Billigste
i KIWI

Garanterte 
prisvinnere i KIWI!

1800 990

2890

6
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YTREFILET AV SVIN
160 g skivet, pr. kg 124,37

STEKTE KARBONADER
200 g pr. kg 99,50

KYLLINGFILET
190 g skivet, pr. kg 157,37

BRATWURST
180 g pr. kg 110,56

TORSKEFILET
2x100 g pr. kg 149,50

Billig middag 
for én

RØDBETEBURGER, VEGETAR
160 g pr. kg 186,87

KAST
MINDRE 

MAT!

STRIMLET SVINEKJØTT
220 g pr. kg 90,45

1990

1990

1990

29902990

2990

LAKSEFILET
2x100 g pr. kg 149,50

2990

«G0’middag 
på 1, 2, 3»!på 1, 2, 3»!

GRØNNSAKSSUPPE
1 liter GO’ middag på 123

FISKESUPPE BASE
1 liter GO’ middag på 123

THAISUPPE
1 liter GO’ middag på 123

TEX MEX PØLSEGRYTE
1 kg GO’ middag på 123

BLOMKÅLSUPPE
1 liter GO’ middag på 123

LYS LAPSKAUS
1 kg GO’ middag på 123

4900

3900

4900

4900

6900

1 kg GO’ middag på 1231 kg GO’ middag på 123

PASTA CARBONARA
1 kg GO’ middag på 123

6900

5900

TEX MEX PØLSEGRYTETEX MEX PØLSEGRYTE
1 kg GO’ middag på 123

LASAGNE KIT
1,2 kg GO’ middag på 123, pr. kg 82,50

9900

1990

7
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4990

1960

8900

1990

2690

1290

2690

jul!
LUTEFISK, TORSK

Ca 1,4 kg helside, First Price, pr. kg

NORA SURKÅL
450 g Nora, pr. kg 28,67

ERTESTUING
500 g Toro, pr. kg 48,60

GRØTRIS
800 g Geisha, pr. kg 33,62

SENNEP, GROV
275 g Idun, pr. kg 76,00

TYTTEBÆRSYLTETØY
960 g First Price, pr. kg 20,73

LUTEFISKBACON I BITER
250 g First Price, pr. kg 76,90

TYNNRIBBE AV SVIN
Ca 2,3 kg krydret, First Price, pr. kg

MEDISTERKAKER
800 g First Price, pr. kg 62,37

JULEPØLSE
400 g Gilde, pr. kg 67,25

SYLTE I SKIVER
150 g First Price, pr. kg 130,67

SYLTE I SKIVER
170 g Gilde, pr. kg 234,71
SYLTE I SKIVER

3990

Ca 1,4 kg helside, First Price, pr. kgCa 1,4 kg helside, First Price, pr. kg

jul!jul!jul!jul!jul!jul!jul!jul!En smak av

2090

5990

1990

2430

8
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KAST
MINDRE 

MAT!
SKOGBRØD

500 g Våre minste
Bakehuset, pr. kg 37,80

SPELTBRØD
500 g Våre minste, Bakehuset, pr. kg 49,80

PROTEINBRØD
500 g Våre minste, Bakehuset, pr. kg 49,80

NYHET! NYHET!

SMÅBRØD

2490 2490

SETERBRØD
500 g Våre minste

Bakehuset, pr. kg 37,80

1890

ÅKERBRØD
500 g Våre minste

Bakehuset, pr. kg 39,80

1990 1890

KIWI er opptatt av at alle skal kaste mindre mat. Og noe av det vi kaster mest av er brød. I 2015 lanserte 
derfor KIWI en serie små brød. En liten nyhet, men en stor sukess. Nå lanserer vi to nyheter til i småbrød-

serien. I tillegg fjerner vi også plast fra emballasjen på alle brødene – i alt 19 tonn! 
Kjøp mindre, kast mindre, og spar både penger og miljøet.

9

DM Oslofjord uke 45 2018_tanja.indd   9 29.10.2018   14:16



SUN ALT I 1
66 stk Max Power, pr. vask 0,91

SIMPLE WIPES CLEANSING
25 stk pr. stk 1,20

LANO HÅNDSÅPE
300 ml Lilleborg, pr. l 53,00

OMO ULTRA HVITT
1,17 kg Lilleborg, pr. vask 1,92

BOMULLPADS
70 stk Sano, pr. stk 0,18

AJAX
1 liter, original

TØRKERULL
4 ruller Lambi, pr. 100 m 64,48

BLENDA
1,04 kg farget og hvitt tøy, pr. vask 1,95

NEUTRAL TØYMYKNER
1 liter, normal, pr. vask 0,52

SHAMPOO OG BALSAM
250 ml Sunsilk, assortert, pr. l 79,60

5990

2990

GILLETTE SKUM REGULAR
200 ml pr. l 89,50

1790
MACH3 BLADER

6 stk turbo, Gillette, pr. stk 29,83

17900

1590

4990

1290

3690

3740

2620

1990

4690

NY FAST

KIWI-PRIS!

NY FAST

KIWI-PRIS!

10
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TOALETTPAPIR
20 pk Lambi, pr. 100 m 19,41

YOGHURT HØSTFRISK
8 pk Tine, pr. kg 33,25

COCA-COLA UTEN SUKKER
10x0,33 liter, boks, pr. l 26,97

YOGHURT APPELSIN
4x150 Tine, pr. kg 33,17

PASTA M/OST OG SKINKESAUS
350 g Fjordland, pr. kg 121,14

TROPISK JUICE
1 liter, Sunniva

KJØTTKAKER M/ERTESTUING
605 g Fjordland, pr. kg 94,05

GOD MORGEN JUICE
1,75 l assortert, Arla, pr. l 20,23

JARLSBERG
700 g Tine, pr. kg 127,14

3540 3990

8900 5690 4240 8900+ pant

TOALETTPAPIR

9900

3790 1990

11
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18MEIERI
Q skummet melk 1 liter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,70
Havredrikk 1 liter, kalsium, Oatly. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,90
Danonino drikke 4x100 g jordbær pr. kg 64,75  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,90
BRØD
100% grovt brød 750 g Bakehuset pr. kg 35,87  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26,90
Kjernesunt 700 g Pågen pr. kg 45,29  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31,70
Grovbakst 1 kg Møllerens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,90
KAKER/KJEKS/KNEKKEBRØD
Salinas kjeks 200 g Sætre pr. kg 181,50  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36,30
Gullvafler 250 g vanilje, Sætre pr. kg 127,60. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31,90
Fyrstekake 450 g Bakeverket pr. kg 104,22  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46,90
Husman knekkebrød 520 g økonomi, Wasa pr. kg 23,27  . . . . . . . . . . . .12,10
Helsprøtt knekkebrød 220 g Sigdal pr. kg 172,27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37,90
KAFFE/TE/KAKAO
Nescafe gull 200 g pr. kg 497,50. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99,50
Earl Grey te 25 poser, Twinings pr. stk 1,24  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,90
Kakao original, Regia 260 g Freia pr. kg 86,15  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,40
FROKOST
Weetabix frokostblanding 430 g original pr. kg 78,84  . . . . . . . . . . . . 33,90
4-korn 675 g AXA pr. kg 29,48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19,90
Smacks Honni Korn 375 g Kelloggs pr. kg 82,40  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,90
MIDDAG
Bacon i skiver 130 g Finsbråten pr. kg 253,08. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32,90
Lofotburger 500 g 86% torsk og sei pr. kg 151,80  . . . . . . . . . . . . . . . . . 75,90
Wrap tortilla original 742 g Santa Maria pr. kg 46,36. . . . . . . . . . . . . . 34,40
HERMETIKK
Spaghetti à la Capri 850 g pr. kg 26,94  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,90
Crushed tomater 400 g Mutti pr. kg 34,00. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13,60
FRYSEVARER
Pizza Casa Di Mama, Trio di Carne 405 g Dr. Oetker pr. kg 97,28  . . . 39,40
Pan pizza 170 g original, Billys pr. kg 111,18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18,90
Opphøgde potteter 475 g Hoff pr. kg 52,63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,00
Springrolls 600 g oksekjøtt, Daloon pr. kg 101,50 . . . . . . . . . . . . . . . . .60,90
Sørlandsis 2 liter, Tricolor, Hennig Olsen is pr. l 16,00 . . . . . . . . . . . . . . 32,00
PÅLEGG
Gulost 1 kg Synnøve Finden  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84,90
Strandasalami 150 g Grilstad pr. kg 366,00. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54,90
Rekesalat 200 g Delikat pr. kg 105,00  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21,00
Makrellfilet, skinnfri i tomat 110 g King Oscar pr. kg 126,36  . . . . . . . . . 13,90
Ekte honning 350 g Honningcentralen pr. kg 185,43  . . . . . . . . . . . . . .64,90
SJOKOLADE/SNACKS
Ahlgrens biler 160 g original pr. kg 205,62  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32,90
Supermix 270 g original, Brynild pr. kg 207,04  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55,90
Matador mix 180 g Haribo pr. kg 232,78. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41,90
Sørlandschips 170 g Tynn&Sprø, havsalt pr. kg 152,35. . . . . . . . . . . . . 25,90
Pringles 190 g original pr. kg 138,95 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26,40
Cheez doodles 120 g OLW pr. kg 143,33  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,20
Saltstenger 250 g Soletti pr. kg 89,60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,40
DYREMAT
Friskies 400 g junior pr. kg 59,75. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23,90
Pedigree hundepølse 500 g pr. kg 38,80  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19,40
DRIKKE
Husholdningssaft u/sukker 0,9 liter, Lerum pr. l 8,87  . . . . 39,90 + pant
Red Bull 250 ml regular pr. l 69,20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,30 + pant
Munkholm 0,33 liter, alkoholfritt øl pr. l 25,45  . . . . . . . . . . . . 8,40 + pant
Clausthaler 0,33 liter, alkoholfritt øl pr. l 25,45. . . . . . . . . . . . 8,40 + pant
PAPIRARTIKLER
Toalettpapir 40 ruller, Unik pr. 100 m 11,05. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99,00
Torky 1 rull, Edet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29,40
VASK/RENGJØRING
Omo flytende 595 ml ultra hvitt pr. vask 2,92. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49,60
Klar tøyvask 750 ml flytende pr. vask 2,78. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58,40
Vanish oxi action 470 g gold, rosa pr. kg 104,04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48,90
Ariel flytende color  900 ml pr. vask 2,09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41,90
Jif skurekrem  500 ml original, Lilleborg pr. l 35,40. . . . . . . . . . . . . . . . . 17,70
Domestos Fresh 7,5 dl pr. l 38,53  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28,90
HYGIENE
Håndsåpe 300 ml Palmolive pr. l 70,00  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21,00
Libresse truseinnlegg 50 stk classic pr. stk 0,46  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,90
Clynol frisørspray 200 ml pr. l 199,50  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39,90
Nivea body lotion 250 ml soft caring pr. l 159,60. . . . . . . . . . . . . . . . . . 39,90
Elvital shampoo 250 ml anti breakage pr. l 139,60. . . . . . . . . . . . . . . . 34,90
Elvital balsam 200 ml anti breakage pr. l 174,50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34,90
Listerine munnskyll 500 ml total care pr. l 119,80 . . . . . . . . . . . . . . . . . 59,90
Sensodyne tannkrem 75 ml original, mot ising pr. l 385,33. . . . . . . . 28,90
Always ultra normal+ 28 stk pr. stk 1,21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33,80
DIVERSE
Vitaminbjørner 60 stk Collett pr. stk 1,40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83,90
Plumbo 600 g pulver pr. kg 99,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59,40
Glade luftfrisker 300 ml fresh, lemon pr. l 113,00  . . . . . . . . . . . . . . . . . 33,90
Halogenpære 30 W classic B E14  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28,90
Fyrstikker 3 pk Nitedals pr. pk 5,13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15,40
Batterier AA Max 12 stk BP12 Energizer pr. stk 6,58  . . . . . . . . . . . . . . . 79,00

EVERGOOD
500 g filtermalt pr. kg 99,80

HAVREGRYN, LETTKOKT
1,1 kg Bjørn, pr. kg 17,27

POLARBRØD
450 g Fullkorn, pr. kg 68,67

KAVIAR 60%
190 g Kavli, pr. kg 104,74

DANSK GRÄDDOST
125 g skivet, Arla, pr. kg 187,20

TORTILLAS LARGE
350 g 6 stk Super soft

Old El Paso, pr. kg 40,86

PITABRØD
6 stk 480 g frossen, Hatting

pr. kg 46,88

KJØTTKAKESAUS
Toro

PASTASAUS
500 g Classico, Dolmio

pr. kg 40,80

FULLKORNSRIS
500 g Boil-in-bag, Uncle Bens

pr. kg 51,80

MELANGE MARGARIN
520 ml flytende, pr. l 61,35

FISKEGRATENG
390 g Kystens, Findus

pr. kg 39,74

4990 1900 3090 1990

2040 2590 3190 1550

GULROTKAKE
360 g Berthas, pr. kg 102,50

MANDELKAKE DAIM
400 g Almondy, pr. kg 150,75

BAMSEMUMS
250 g Nidar, pr. kg 195,60

FIRKLØVER
200 g Freia, pr. kg 111,50

3690 6030 4890 2230

MØLLERS TRAN
500 ml naturell, pr. l 184,00

BADEROMSSPRAY KLAR
500 ml flytende, pr. l 81,80

MILO ULLVASK
595 ml pr. vask 3,11

ULLSOKK, TYKK
3 par assortert, La Mote

pr. par 26,63

9200 4090 5290 7990

2340 1430 2250 1540

MILJØMERKET

241      Trykksak      
72
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