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Flere mulige svar
Mange strevde med å få til 
quiz-oppgavene på radio/
TV-siden i Aftenposten lørdag, 
særlig det første spørsmålet:
«I hvilken kroppsdel begyn-
ner fornøyelsesprosessen?» 

Barnebarnet 
Et oppklarende, men samtidig 
forvirrende innlegg ble 

publisert på Si:D-siden i 
Aftenposten fredag:
«Derfor blir jeg med videre i 
KrF». Artikkelen var skrevet av 
Simen Bondevik, «leder, 
Akershus Unge Høyre».

Stopp koret
KrF har fått Regjeringen til å 
utrede et eget NRK-kor, men 
utredningen bør bestå av bare 

ett ord, mener Bergens 
Tidende:
«Nei.»
Men hvorfor ikke?
«Det firstemte, borgarlege 
blandakoret høyrest for tida 
ganske surt ut. Det blir ikkje 
meir harmoni av å ause ut 
pengar på eit NRK-kor.»
Et nei til NRK-kor kan utløse 
hylekor. Surt det også, men 
billigere.

Gikk i svart
En kristiansander var ekstra 
uheldig på handledagen Black 
Friday, meldte Fædrelandsven-
nen:
«Skulle ha TV - endte opp med 
tre kilo vaskepulver.» 
Dagen etter, på Black Saturday, 
rykket Start ned.

Stubbe i mosen
«Da skogeier Nils Anders 
Damsgård (83) skulle hugge 
sitt eget juletre, hadde noen 
andre tatt det - og dekket rota 
med mose.»
Nei, dette var ikke rake news, 
men en historie fra virkelighe-
ten i Tvedestrandsposten.

Under streken 

Taxfreedebatt på ville veier

E
n samlet opposisjon, inkludert KrF, har 
bestemt seg for å reversere taxfree-ut-
videlsen fra 2014. Folk får ikke lenger ta 
med seg to ekstra vinflasker dersom de 
avstår fra å kjøpe tobakk.

Travel Retail Norway, som driver tax-
freeutsalgene her til lands, anslår over-

for NRK at dette vil gi en 5 prosent økning i tobakks-
salget, hovedsakelig fordi folk vil ta med seg tobakk til 
venner og kjente. Kanalen reiser dermed spørsmålet 
om reverseringen er god helsepolitikk. Ser man på 
taxfreestatistikken, er bildet at sigarettsalget er kraftig 
fallende. Dette skyldes hovedsakelig endringer i be-
folkningens røykevaner. Målt pr. reisende er sigarett-
kjøp på taxfree mer enn halvert fra 2010 til 2016.

Store deler av en eventuell økning vil da sannsyn-
ligvis komme i form av snus. Da ser neppe helsereg-
nestykket så galt ut, når man tar med at endringen 
trolig også vil gi litt lavere alkoholkonsum.

Men om man virkelig er opptatt av helsepolitikk, er 
helt andre spørsmål om taxfreeordningen mer rele-
vante å stille. Det samme gjelder dersom man er opp-
tatt av miljøpolitikk. Eller samferdselspolitikk. Eller 
fordelingspolitikk. Eller statens inntekter.

Taxfreesystemet er avgiftslette til dem som reiser 
mest. Det er særlig middelaldrende med høy inntekt 
og utdanning, bosatt i Oslo og Akershus, som nyter 
godt av den.

Avgiftsfri innførsel av alkohol gjør at staten taper 
rundt 2 milliarder kroner i året på alkoholavgifter, og 
taxfree-salget subsidierer flybilletter slik at flytrafik-
ken og dermed klimautslippene øker. Det samme gjør 
alkoholkonsumet. I tillegg bidrar den til Avinors finan-
siering, slik at flyplasstilbudet i mindre grad er under-
lagt politiske prioriteringer over statsbudsjettet enn 
resten av samferdselspolitikken.

Alt dette taler for en nedleggelse av hele ordningen. 
Sant å si er det få gode grunner til å beholde taxfre-
esystemet, selv ikke dersom Vinmonopolet skulle få 
overta som operatør. Det er ikke engang en lang tradi-
sjon: Taxfreehandel ved ankomst Norge ble først lov 
i Norge i 2005.

Norske politikere er ikke så feige som ryktet tilsier. 
Røykeloven ble innført av Bondevik 2-regjeringen, 
pensjonssystemet reformert av den neste. Den kollek-
tive adlydelsen av handlingsregelen sitter i nær samt-
lige partiers ryggrad, selv om disiplinen selvsagt kun-
ne vært sterkere.

Jo visst er taxfreeordningen populær, men tidligere 
spørreundersøkelser har også vist at folk kan være po-
sitive til å kvitte seg med ordningen dersom alkohol-
avgiftene på Vinmonopolet ble redusert.

Dette siste kan jo være noe for eksempel for Frem-
skrittspartiet å tygge på, i stedet for å gråte over spilt 
vin.

Leder

Om man 
virkelig er 
opptatt av 
helsepolitikk, er 
andre spørsmål 
om taxfree-
ordningen mer 
relevante. Det 
gjelder også om 
man er opptatt 
av miljøpolitikk, 
samferdsels-
politikk eller 
fordelings-
politikk. 

”
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Postmodernistene 
har ikke skylden  
for Trump

å Kommentar  
Andreas Slettholm  

Kommentator

D et er dårlige tider for postmo-
dernister. 

Dette utskjelte folket av fran-
ske filosofer og deres etterføl-
gere får passet sitt grundig på-

skrevet av størrelser som Jordan Peterson, 
for eksempel. Han mener de har skylden 
for den identitetspolitiske vekkelsen som 
hjemsøker hans campus.

En annen populær teori er at postmo-
dernistene banet veien for en verden der 
virkelighetsfordreiere vinner valg. For var 
det ikke «alternative fakta» de snakket om, 
postmodernistene? At ingen sannheter er 
absolutte, det meste er relativt og at språ-
ket er virkeligere enn virkeligheten? Høres 
ikke det ut som det postfaktasamfunnet 
Trump og Putin dyrker?

Angrende syndere
Thomas Hylland Eriksen fremsto før som-
meren som en slags angrende synder i den 
retning i Morgenbladet. Her i avisen skrev 
forfatter Øyvind Stene om hvordan makt-
kritikk er blitt den enkleste veien til makt, 
eksemplifisert gjennom Sylvi Listhaug og 
Per Sandberg.

Ifølge Stene står disse i gjeld til arven 
fra franske venstresidefilosofer som Mic-

hel Foucault og Jacques Derrida. Foucault 
er kjent for sin utforskning av hvordan uli-
ke historiske epoker har skapt forskjellige 
kunnskapsregimer, Derrida for sin «de-
konstruksjon» og språkfilosofi.

Felles for dem er at de lærde slet med å 
forstå hva de egentlig mente. Dermed lar 
de seg neppe presentere utførlig i denne 
artikkelen – men siden alt uansett kommer 
an på øyet som ser, er det kanskje ikke så 
farlig. Dette siste var en slags postmoder-
nistisk vits.

Skremmende trekk ved vår tid
Men det er ikke bare noe å le av. For noen 
er denne grunnleggende tvilen om sann-
het dypt alvor. På Skavlan i fjor trakk Ho-
locaust-overlevende og psykolog Hedi 
Fried frem den postmoderne idé om at 
«alt er fortellinger» som et av de mest 
skremmende trekk ved vår tid.

Er det sannsynlig at franske teoretikere 
har hatt slik makt over samfunnsutviklin-
gen? I så fall er det en klar oppreisning til 
humaniora, kan man si, som lenge har slitt 
med dårlig selvtillit overfor økonomer og 
andre som driver med tall.

Samtidig var postmodernismen en be-
tydelig kraft i akademia på 90-tallet. Na-
sjonens lyseste hoder brukte mange timer 
på ugjennomtrengelig fransk teori. Etter 
68-erne kan ingen betvile at akademia kan 
påvirke verden utenfor.

Da jeg entret universitetet i 2005, hadde 
den postmoderne bølgen lagt seg for 
lengst. Pliktskyldigst sveipet vi innom Fou-
cault på teorikurset i sosiologi. Kun i biset-
ninger ble disse mystiske typene – Lacan, 
Baudrillard, Latour – nevnt. Som utslag av 
ungdommelig akademisk overmot bestil-
te jeg bøker av og om disse for å lese på 
egen hånd. I motsetning til foregående ge-
nerasjon, som fikk postmodernismen tredd 
nedover hodet på seg, var disse ideene for 
meg mer av et tankevekkende supplement.

Denne typen eksponering tror jeg er 
mer fruktbar. Det kler postmodernismen 
dårlig å være en dominerende tenkemåte. 
Det ligger en ironi i at så maktkritiske teo-
rier skal ha så stor definisjonsmakt.

Indikasjon, ikke resultat
Kanskje er det denne bakgrunnen som gjør 
meg sympatisk innstilt til ideen Bruno La-
tour fremmer i New York Times og en ny 
bok. Han har vært opptatt av hvordan vi-
tenskapelige fakta er noe mennesker er 
med på å konstruere i laboratorier, i mot-
setning til tanken om at de helt passivt opp-
dages. 

Ifølge ham er ikke dagens faktaresistens 
og vitenskapsskepsis et resultat av post-
moderne teori, men heller en indikasjon 
på at teoriene har noe for seg: Vitenska-
pens autoritet er avhengig av sosiale pro-
sesser, hva som blir anerkjent som fakta 
er kulturelt betinget, og vitenskapelig usik-
kerhet er underkommunisert.

Et godt eksempel er den såkalte Clima-
tegate-lekkasjen, der e-postutvekslinger 
mellom klimaforskere ble brukt som bevis 
på at data ble manipulert til å passe gitte 
konklusjoner. I praksis viste dokumentene 
det Latour har forsket på: Hvordan viten-
skapelige funn alltid er avhengig av men-
neskelig tolkning og kreativitet. Når disse 
dokumentene offentliggjøres, utnytter kli-
maskeptikere at disse prosessene er un-
derkommunisert.

Kan ikke insistere på ufeilbarlighet
Det samme gjør Trump, ikke bare når det 
gjelder vitenskapen. En parallell er hans 
forhold til mediene: Trump og hans tilhen-
gere utnytter at pressen for ofte rapporte-
rer feil, er ubalanserte og unøyaktige, ved 
selv å tillate seg å gjøre det samme, bare 
bevisst.

Hvordan skal man da møte disse kref-
tene? Det finnes ingen enkel løsning. Men 
å insistere på ufeilbarligheten til de tradi-
sjonelle autoritetene, virker åpenbart ikke.

Latour ber om en erkjennelse av at og-
så vitenskapsfolk erkjenner at deres arbeid 
også er politisk, at vitenskapelige autoritet 
ikke kommer automatisk, men må kjem-
pes for. Én strategi er å være åpen om svak-
heter, forklare usikkerhet, menneskelig 
interaksjon med data og hvordan forskning 
blir til, heller enn å drømme seg tilbake til 
et samfunn der alle tok for god fisk hva en 
professor sa.

Eller pressen, for den saks skyld.

Har fransk humaniora lagt til rette for at en mann som Donald Trump kunne bli verdens mektigste? Nei, mener vår kommentator.   
FOTO: CAROLYN KASTER, AP/NTB SCANPIX

Trump og 
hans 
tilhengere 
utnytter at 
pressen for 
ofte rapport-
erer feil, er 
ubalanserte 
og unøyak-
tige, ved selv 
å tillate seg  
å gjøre det 
samme, bare 
bevisst
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Hjertestarteren han var
avhengig av, var defekt

Uten en 
 fungerende 

hjertestarter er 
Lars Ellingsbergs 

liv i fare.  

D
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Aftenposten har 
gransket den mektige 
implantatindustrien 
sammen med  
58 mediehus verden 
over.

D D D
Den vokser dobbelt 
så raskt som 
legemiddelindustrien 
og omsetter i år for 
tre ganger staten 
Norges samlede 
inntekter.

Likevel har industrien 
gått under 
myndighetenes radar 
– og skadet en rekke 
pasienter på veien.

En ødelagt vannkoker er lett å bytte. 
Men hva når det er hjertestarteren du 
har operert inn i kroppen som svikter?

L ars Ellingsberg (56) sitter i stuen 
hjemme i Prinsdal i Oslo da han 
hører en svak pipelyd i huset. Han 
tror det kan være en pulsklokke, 
kanskje en mobilalarm i et annet 

rom? Lyden gir seg, og han legger seg til å 
sove.

Dagen etter hører han den igjen. Den 
er svak og litt hul. Først nå forstår han at 
pipelyden kommer fra ham selv. Fra ap-
paratet han har operert inn under huden 
på brystet.

Redder liv
Implantater redder og forbedrer men- 
neskers liv hver dag. Pacemakere holder 
  svake  hjerter i gang. Hofte- og kneproteser 
har fått millioner av mennesker på bena 
igjen. Bare i fjor fikk over 10.000 nordmenn 
bedre syn ved hjelp av kunstige linser.

«Vår medisinske teknologi hjelper to 
mennesker hvert sekund», skriver Med-
tronic på sine nettsider. Selskapet er 
 verdens største produsent av medisinsk 
utstyr, en kategori som inneholder alt fra 
rullestoler og sprøytespisser til røntgen-
maskiner og livsnødvendige implantater.

Men hva når implantatene ender opp 
med å skade pasientene de skulle hjelpe?

Global granskning
De siste månedene har Aftenposten i sam-
arbeid med 252 journalister og dataspe-
sialister fra 59 ulike mediehus over hele 
verden gransket produsentene av medi-
sinsk utstyr – en mektig multimilliard- 
industri som sjelden har vært gjenstand 
for kritisk journalistikk. 

Det er ikke mulig å fastslå i hvor mange 
av disse sakene det medisinske utstyret 
faktisk har sviktet. Men tallene gir likevel 
et unikt innblikk i risikoen ved å være av-
hengig av avansert medisinsk teknologi. 
Som produsenten Boston Scientific skriver 
i en uttalelse til mediehusene: «Risiko kan 
aldri elimineres når avansert teknologi og 
komplekse diagnoser er involvert. Når man 
vurderer medisinsk utstyr, er det viktig å 
veie nytten av teknologien opp mot den 
potensielle risikoen for pasientene.»

Avhengig av implantatet
Implantater som settes inn i norske pasi-
enter, er ikke direkte godkjent av norske 
helsemyndigheter. De er heller ikke god-
kjent av en sentral myndighet i Europa. 

I stedet er ansvaret satt ut til ulike kom-
mersielle aktører som er utnevnt av myn-
dighetene. Får produsenten godkjenning 
her, er veien kort til norske sykehus og 
norske pasienter.

Sommeren 2005 opplevde Lars Ellings-
berg for første gang høyere puls enn nor-
malt. Tobarnsfaren var i begynnelsen av 
40-årene og brukte mye av fritiden sin på 
å trene. Han fikk raskt konstatert at han 
trengte hjertemedisin for å regulere 
 hjerterytmen. Men han kunne fortsette å 
leve som før. 

En ettermiddag halvannet år senere klik-
ker han på seg spinningskoene på Elixia 
treningssenter på Lambertseter i Oslo. El-
lingsberg har syklet en halvtime da han 
kjenner seg svimmel. Han kommer seg av 
sykkelen og bestemmer seg for å dra på 
legevakten. «Det går fint, jeg er bare litt 
uvel», forklarer han instruktøren. Men på 
fortauet utenfor treningssenteret faller 
45-åringen om. 

Da ambulansen ankommer, har hjertet 
hans stoppet. Lege og ambulansepersonell 
forsøker flere ganger å sjokke det i gang 
og gjør kontinuerlig hjertekompresjoner. 
Lars er fortsatt livløs da de etter 20 

Samarbeidet har vært koordinert av 
journalistnettverket International Consor-
tium of Investigative Journalists (ICIJ) og 
ble initiert av den nederlandske gravejour-
nalisten Jet Schouten.

I dag kan vi avsløre at myndigheter over 
hele verden ikke har klart å beskytte pasi-
enter mot implantater som kan punktere 
organer, gi feilaktige støt til hjertet,  forgifte 
blodet og på andre måter påføre menne-
sker smerte. Produsenter har måttet pun-
ge ut milliarder av kroner i erstatning og 
forlik med pasienter, viser rettsdokumen-
ter fra flere land. 

Flere har måttet betale for sine feil: Den 
franske produsenten Poly Implant  Prothèse 
(PIP) gikk konkurs i 2010 etter å ha solgt 
brystimplantater som inneholdt potensielt 
giftig silikon. Rundt 300.000 kvinner i 65 
land skal ha fått operert inn PIP-implan-
tatene. 230 av dem var norske.

I USA knyttes 1,7 millioner pasientskader 
og nær 83.000 dødsfall de siste ti årene til 
medisinsk utstyr som på en eller annen 
måte har sviktet eller kan ha sviktet. Av dis-
se har nær 500.000 pasienter måttet ope-
rere ut implantatet som skulle hjelpe dem.

– Risiko kan aldri elimineres
Tallene fremgår av en analyse vi har gjort 
av en database som forvaltes av den 
 amerikanske legemiddelmyndigheten 
FDA. De største produsentene på  markedet 
er forelagt tallene. De sier man ikke kan 
legge for mye i dem og viser til at FDA selv 
opplyser at man ikke kan trekke konklu- 
sjoner om produkters sikkerhet basert på 
informasjon i databasen.

FAKTA

Medisinsk 
utstyr
Medisinsk utstyr er alt 
utstyr som er laget for å 
diagnostisere, forebygge, 
overvåke, behandle eller 
lindre sykdom, skade eller 
handikap hos mennesker. 

Implantater regnes også 
som medisinsk utstyr.  
Et implantat er et 
 fremmedlegeme som 
settes inn varig i 
 menneskekroppen.

Vår 
medisinske 
teknologi 
hjelper to 
mennesker 
hvert sekund

Medtronic, verdens største 
produsent av medisinsk utstyr
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 minutter haster ham i ambulansen til 
 Ullevål sykehus. På veien begynner  hjertet 
å pumpe igjen, og da han ankommer 
 Ullevål, kjøles han umiddelbart ned for å 
forhindre hjerneskade. 

Legene konstaterer at Lars Ellingsberg 
har et hjerte som kan stanse, men de kan 
ikke forklare hvorfor. Det de vet, er at han 
trenger en hjertestarter som kan overvåke 
hjerteslagene og sjokke hjertet i gang om 
det samme skulle skje igjen. 

Ellingsberg er ikke alene om å trenge et 
implantat. Nøyaktig hvor mange nord-
menn som lever med det, er det ingen som 
vet. Det finnes ingen samlet nasjonal over-
sikt, men Aftenpostens anslag viser at det 
hvert år er minst 110.000 nordmenn som 
får behov for et implantat. Det tilsvarer 12 
nye implantater hver time.

I skyggen av pilleindustrien
Hvor mye makt har industrien, og hvor stor 
kontroll har egentlig myndighetene som 
har ansvaret for pasientenes sikkerhet?

Bransjen er legemiddelindustriens mek-
tige lillebror. Den har «levd i  skyggen  av 
legemiddelindustrien», skrev  Helse- 
direktoratet i en rapport i 2005.

Det gjør den fortsatt. Men industrien 
som lager medisinsk utstyr, vokser nesten 
dobbelt så raskt som pilleindustrien. 
 Hvorfor? Vi lever lenger. Vi har flere kro-
niske sykdommer. Teknologiutviklingen 
har gjort det mulig for industrien å finne 
opp stadig mer avansert utstyr, og lovver-
ket gjør at det nye utstyret godkjennes 
raskt. Medisinsk utstyr er på markedet i 
bare 18 til 24 måneder før det erstattes av 
en ny modell, ifølge bransjeorganisasjo-
nen  MedTech Europe.

Ifølge det internasjonale analyse- og 
 prognoseselskapet Evaluate kommer 
 produsentene av medisinsk utstyr til å om-
sette for 3600 milliarder kroner på ver-
densbasis i 2018. Det tilsvarer tre ganger 
staten Norges samlede inntekter i løpet av 
et år. Bransjen har hatt en enorm vekst. I 
år 2000 tilsvarte inntektene rundt 970 mil-
liarder kroner.

Samtidig som pengene strømmer inn, 
sitter produsentene på flere sider av 
 bordet. De utfører selv studier på utstyr 
de produserer. De lærer opp legene og er 
ofte med på operasjoner. Det er også de 
som undersøker utstyret hvis noe går galt. 

Hverken legene eller myndighetene sit-
ter på kunnskap til å ettergå dem fullt ut.

Et smell i brystet
Uten hjertestarteren ville trolig ikke Lars 
Ellingsberg levd. De siste tre årene har den 
slått inn og fått i gang hjertet hans flere 
ganger. Når det skjer, kjennes det som et 
smell i brystet, forklarer han. Som et esel-
spark eller en kraftig dytt.

Så da 56-åringen en høstkveld i septem-
ber i år forstår at pipingen han hører, kom-
mer fra hjertestarteren hans, tar han umid-
delbart kontakt med Ullevål sykehus. De 
finner ut at apparatet har fått en elektro-
nisk feil. Den er en av få modeller som kan 
ha en svakhet ved en komponent, og som 
produsenten Boston Scientific derfor har 
varslet sykehusene om. 

– Vi tar sikte på å ha færrest mulig uøn-
skede hendelser og arbeider kontinuerlig 
for å fremme sikkerheten og effektiviteten 
på utstyret vårt, står det i en uttalelse fra 
selskapet til ICIJ.

Batteriet i Ellingsbergs hjertestarter skal 

386

12

3600

6–9
nordmenn byttet 
hjertestarteren sin i fjor,  
de fleste rutinemessig.  
Det tilsvarer 30 prosent av alle 
hjertestarter-operasjonene.

nye  
implantater 
settes inn  
i norske  
pasienter  
hver time. 

milliarder kroner kommer 
produsentene av medisinsk 
utstyr til å omsette for i år.

måneder er tiden det tar å få 
godkjent medisinsk utstyr i de 
høyeste risikoklassene i Europa.  
Det kan ta årevis med forskning før  
en ny medisin ser dagens lys.

Lars Ellingsberg  
får operert ut  

sin defekte 
hjertestarter og 

erstatter den med 
en ny på Ullevål 

sykehus  
17. oktober i år.

etter planen ha en levetid på seks år til, 
men på grunn av feilen vet ingen hvor fort 
den vil tappes. 

– Det er som å ha hull i tanken på bilen. 
Bensinen renner ut mens du kjører, og du 
vet ikke hvor mange mil du har igjen. Du 
kan ikke stole på bensinmåleren, forklarer 
overlege og pacemakerkirurg Torkel Steen 
på Ullevål sykehus, som er ansvarlig lege 
for  Ellingsberg.

Det sitter langt inne for en lege å  utsette 
en hjertesyk pasient for risikoen ved en 
ny operasjon. En infeksjon etter en ope-
rasjon kan være katastrofal. 

– Risikoen for en elektronisk feil på en 
hjertestarter er forsvinnende liten sam-
menlignet med risikoen for andre kompli-
kasjoner. Dessuten oppdager vi de aller 
fleste elektriske problemer lenge før de 
skader pasienten, understreker Steen.

Men denne gangen er overlegen helt 
sikker: Det er en elektronisk feil ved El-
lingsbergs hjertestarter. Uten en 
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 fungerende hjertestarter vil 56-åringens 
liv være i fare.

Har ingen oversikt
Hvorfor blir ikke potensielt farlige 
implantater stanset tidligere? 
Hvorfor kommer de i det hele 
tatt på markedet? Forklaringen 
ligger i to bokstaver: CE.

I likhet med telefoner, 
vannkokere og leketøy slip-
pes medisinsk utstyr på 
det europeiske markedet 
når det har fått et såkalt 
CE-merke. Bokstav-
kombinasjonen står 
for Communauté 
Européenne, det 
franske navnet på det 
europeiske felles- 
skapet. Skaffer prod- 
usentene seg dette 
merket, kan de selge 
produktet sitt fritt 
over hele Europa. 

Ingen vet nøyaktig 
hvor mye medisinsk 
utstyr som har fått 
CE-merke, men et vel-
brukt anslag fra indu-
strien er 500.000 ulike 
produkter. Norske helse-
myndigheter vet heller 
 ikke hvilke leddproteser, 
pacemakere og silikonim-
plantater som selges i Norge:

– Vi har ingen oversikt over 
akkurat hvilket utstyr som brukes 
i Norge. Vi har ingen egen godkjen-
ning eller registrering av utstyr for 
bruk eller salg i og til Norge, sier senior-
rådgiver Ingeborg Hagerup-Jenssen i 
 Statens legemiddelverk.

Hun er en av syv ansatte som forvalter 
fag- og tilsynsansvaret for medisinsk ut-
styr i Norge. I etasjen over henne, i Lege-
middelverkets lokaler på Helsfyr i Oslo, 
sitter over 200 ansatte. Deres oppgave er 
å godkjenne og etterprøve legemidler. 

Godkjennes på linje med leketøy
Å få godkjent et nytt legemiddel krever 
årelang forskning og grundig utprøving 
på pasienter i flere faser. Slik er det ikke 
for medisinsk utstyr. Hvis en produsent 
har et nytt utstyr, må den betale et såkalt 
teknisk kontrollorgan for å få vurdert om 
produktet er i tråd med EUs regler. Men 
CE-merket sier ingenting om kvaliteten. 
Og hvis produsenten får nei fra ett kon-
trollorgan, kan den betale for en ny vur-
dering hos et annet.

De tekniske kontrollorganene godkjen-
ner ikke bare medisinsk utstyr og avan-
serte implantater. De samme selskapene 
som godkjenner implantater, godkjenner 
også helt andre produkter, som for eksem-
pel leketøy, byggematerialer og varmt-
vannstanker. 

Enkelt kan man si at godkjenningspro-
sessen for medisinsk utstyr ligner mer på 
den for leketøy enn den for legemidler. 
Europakommisjonen, EUs utøvende myn-
dighet, forsvarer systemet:

– I motsetning til legemidler er det bare 
til en viss grad mulig å forutse hvor sikkert 
medisinsk utstyr er før det kommer på 
markedet. Hvordan utstyret brukes av hel-
sepersonell i en reell situasjon, spiller  også 
en nøkkelrolle når effekten skal vurderes. 

31.0005550

8881

Brystimplantat, eller 
brystprotese, brukes oftest til 
brystforstørrelse ved kosmetisk 
kirurgi og ved rekonstruksjon av 
nytt bryst. Vårt estimat tilsier at 
det var 5550 brystimplantat-
inngrep i 2016.

Metallimplantat: Ved en del 
brudd settes skruer, plater, 
nagler, staver og andre 
metallimplantater inn for å 
behandle bruddet. Vi estimerer 
at minst 10.541 brudd behandles 
med metallimplantater årlig. Hofteproteser er blant de 

vanligste implantatene i 
Norge. I 2016 ble det satt 
inn 8881 hofteproteser  
i norske pasienter.

Kunstige linser: Ved 
operasjon for grå stær settes 
en kunstig linse inn i øyet til 
erstatning for den uklare 
linsen. I fjor fikk 31.000 
nordmenn kunstige linser.

10.541 

Nordmenns 
implantater

5
4

2
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11
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Hver dag opereres over 300 implantater inn i nordmenn

1  
Stent 
  21.817 
implantater

2  
Tannimplantat 
 10.000  
implantater

3  
Kneproteser  
 6466  
implantater

4 
Øredren 
 4229  
implantater

5  
Andre leddproteser  
 4200  
implantater

6  
Pacemaker 
  3259  
implantater

7  
Vaginalband 
  2575  
implantater

8  
Kobberspiral  
 2566  
implantater

9  
Hjerteklaffer  
 1730 
 implantater

10  
Nakkeimplantat  
 1250  
implantater

11  
Implanterbar 
hjertestarter  
 959 implantater

12  
Ryggimplantat  
 950  
implantater

Det finnes ingen 
oversikt over hvor 
mange nordmenn 
som må sette inn et 
implantat hver år.

 
For å forstå 
industrien og ha en 
offentlig debatt 
basert på riktig 
faktagrunnlag, må 
vi ha et bilde av 
omfanget. Derfor 
har Aftenposten 
laget et estimat: 
Nordmenn må ha 

minst 110.000 nye 
implantater hvert 
år, eller over 300 
hver eneste dag.

 
Anslaget er laget 
med bakgrunn i 
offentlig tilgjenge-
lig statistikk, ulike 
helseregistre, 
studier, artikler og 
forespørsler til 
fagpersoner på 
ulike medisinske 
områder. Les mer 
om beregningen på: 

r  ap.no/implantert

De vanligste  
implantatene
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Dette er grunnen til at overvåking av ut-
styret etter at det kommer på markedet, 
er desto viktigere, heter det i en uttalelse 
fra kommisjonen.

Kan skade før det trekkes tilbake
Hva betyr egentlig dette for pasientene? 

Medisinsk utstyr kan bli godkjent før det 
er testet på mennesker. Produsentene har 
ansvar for å følge med på hvordan utstyret 
virker og varsle myndighetene hvis noe går 
galt. I så fall kan myndighetene pålegge 
produsentene å trekke det fra markedet. 

Det vil si at pasienter i verste fall kan bli 
skadet før myndighetene forstår at det ikke 
var trygt å sende utstyret ut på markedet.

Det rammer europeiske pasienter i stør-
re grad enn amerikanske. Reguleringen i 
EU er så effektiv at medisinsk utstyr i snitt 
godkjennes to–tre år tidligere enn i USA. 
Der er det myndighetene selv som god-
kjenner, og det er også krav om dokumen-
tasjon på at utstyret er effektivt.

– I USA bruker vi ikke folket vårt som 
prøvekaniner, sa sjefen for medisinsk ut-
styr i Food and Drug Administration (FDA), 
Jeffrey Shuren, på en pressekonferanse i 
2011.

2-3år
Implantater 
godkjennes to–tre 
år raskere i Europa 
enn i USA.

De er produsenten 
av hjertestarteren 
Lars Ellingsberg 
 hadde: 

– Mange nordmenn 
er blitt hjulpet av 
våre hjertestartere. 
Vår prioritet er 
pasientsikkerhet.

Sikkerhetsinstillin-
gene til Boston 
Scientifics ICDer 
inkluderer en rekke 
mekanismer for 
varsling om utsty-
rets tilstand mens 
det er implantert. 
Monitorer følger 
regelmessig med på 

hvordan systemet 
fungerer og er 
designet for å fange 
opp unormal 
oppførsel.

Våre korrigerende 
tiltak er strenge og i 
henhold til de ulike 
lands reguleringer. 
Boston Scientific 
analyserer grundig 
alle returnerte 
produkter for å fullt 
ut forstå årsaken til 
uønskede hendelser. 

252 journalister fra 59 
ulike mediehus i 36 
land har de siste 
månedene samarbeidet 
om å undersøke 
implantat-industrien. 
Aftenposten er eneste 
norske mediehus.

Vi har jobbet med:

ICIJ, SVT, YLE, DR, 
Politiken, TT, Avrotros, 
NBC, AP, The Guardian, 
BBC, BMJ, Süddeutsche 
Zeitung, NDR, Le 
Monde, El Confidencial, 
L’Espresso, OCCRP og 
40 andre mediehus.

D D
Dette svarer Boston  
Scientific Norden

Våre partnere  
i prosjektet

Den europeiske bransjeorganisasjonen 
MedTech Europe, som representerer over 
600.000 ansatte i industrien, sier det euro-
peiske systemet er effektivt når det gjelder 
å få nytt utstyr raskt på markedet. Ifølge 
MedTech har over en million pasienter 
nytte av deres produkter hver dag.

– Bransjen vår handler om å gjøre livet 
bedre for folk. Hver gang noe går galt, er 
det svært beklagelig og en stor bekymring 
for industrien. Det tvinger oss til stadig å 
se etter forbedringer, sier administreren-
de direktør Serge Bernasconi til allmen-
nkringkasteren NDR i Tyskland.

En komplisert reklamasjon
Klokken er kvart på ti om morgenen da 
Lars Ellingsberg trilles inn i operasjonssal 
A på Ullevål sykehus i oktober i år. Salen 
er vasket og sterilisert, og den nye hjerte-
starteren ble levert av produsenten tidli-
gere i uken. Den er på størrelse med en 
flatklemt vaselinboks og ligger nå i dobbelt 
steril innpakning ved siden av operasjons-
bordet. 

Lars Ellingsberg får lokalbedøvelse i bry-
stet. Torkel Steen begynner å skjære. Etter 
en halvtime er han ferdig. Ellingsberg tril-

1

32
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I USA bruker 
vi ikke folket 
vårt som 
prøvekaniner 

Jeffrey Shuren,  
FDA-sjef

Kommersielle selskaper 
godkjenner medisinsk 
utstyr. Myndighetene i hvert 
EU-land har ansvar for 
overvåking av markedet.

Det kreves bevis for at 
produktet virker som det 
skal.

Produsentene må melde 
uønskede hendelser til de 
statlige overvåkingsorgane-
ne. Slike hendelser skal 
rapporteres til en europeisk 
databank. Informasjonen 
deles mellom statlige 
myndigheter, men ikke med 
offentligheten. Myndighete-
ne kan publisere bivir-
kningsrapporter, sikkerhet-
smerknader og trekke 
tilbake produkter.

Godkjenningsselskapene 
finansieres av de som 
produserer medisinsk 
utstyr. Finansieringen av 
myndighetene som skal 
overvåke markedet, varierer 
fra land til land.

Food and Drug Administra-
tion (FDA) er et statlig 
organ som godkjenner 
medisinsk utstyr og 
overvåker markedet.

Det må dokumenteres at 
produktet er trygt og 
effektivt for å få godkjent 
markedsføringstillatelse.

Produsenter og sykehus 
har lovpålagt meldeplikt 
om uønskede hendelser til 
FDA, som har en offentlig 
database. FDA kan utstede 
offentlige råd, sikkerhets-
varsler og nedlegge forbud 
mot produkter.

Føderale bevilgninger står 
for 80 prosent av FDAs 
finansiering. Brukeravgift 
utgjør cirka 20 prosent.

Struktur

Krav for godkjenning

Produktovervåking

Finansiering

Journalist Nina 
Selbo Torset 
forteller om 
arbeidet med 
artikkelserien 
Implantert i 
dagens episode 
av podkasten 
Forklart.

les ut av operasjonssalen med en splitter 
ny hjertestarter til en verdi av 25.000 kro-
ner på innsiden. Legen er fornøyd. Det er 
Ellingsberg også.

Lars Ellingsberg har ikke vært spesielt 
bekymret etter at det viste seg at den gam-
le hjertestarteren hadde en feil.

– Jeg er helt avhengig av den. Men jeg er 
heldigvis ikke skrudd sammen sånn at jeg 
bekymrer meg for det jeg ikke kan gjøre 
noe med. Vi oppdaget jo feilen og fikk byt-
tet den ut. Det er ikke en quick fix når sli-
ke ting svikter, men jeg har følt meg trygg 
og ivaretatt.

1500 innsynsbegjæringer
Gjennom arbeidet med artik-
kelserien Implantert har Aften-
posten og våre samarbeidspart-
nere sendt mer enn 1500 inn-
synsbegjæringer og samlet inn 
mer enn åtte millioner doku-
menter. Dette inkluderer rap-
porter om uønskede hendelser 
med medisinsk utstyr, offisielle 
advarsler fra produsenter og 
myndigheter, rettsdokumenter 
og årsregnskap.

De neste dagene kan du lese 
om den voksende milliardindu-
strien og hvilke konsekvenser 
EUs svake regulering har for pa-
sientene. Karin Wenke Østhaug 
(66) er en av dem. Hun merket 

at noe var galt  bare dager etter at hun fikk 
operert inn  silikonimplantater i brystene.

EU har erkjent at kontrollen har vært for 
dårlig, og et nytt lovverk skal være på plass 
fra mai 2020. Men produsentene har  drevet 
utstrakt lobbyvirksomhet og sikret seg  flere 
smutthull. Les om smutthullene og 
 Østhaugs historie i Aftenposten i morgen.

Slik godkjennes medisinsk utstyr

Hør Forklart

Godkjenningsbeslutninge-
ne fra de private selskapene 
er ikke offentlige.

Sikkerhets- og godkjen-
ningsdata deles gjennom 
FDAs nettsider.

Innsyn

1

Hjertestarteren 
Lars Ellingsberg 

hadde var en 
eldre Boston 

Scientific-modell.

2

Operasjonen er 
ferdig. Ellings-
bergs hjerte er 

trygt.

3

– Jeg bekymrer 
meg ikke for det 

jeg ikke kan gjøre 
noe med, sier 

Lars Ellingsberg 
om at han måtte 

bytte ut hjerte-
starteren sin.

USAEU
D



10 Nyheter a
Mandag 26. november 2018Implantert

I 2014 går den nederlandske journalisten 
Jet Schouten på butikken og kjøper et 
nett med mandariner på tilbud. Så kvit-
ter hun seg med mandarinene og tar et 
bilde i svart-hvitt der hun holder nettet 

i hånden.
Over lang tid har hun undersøkt hvor 

enkelt det er å få medisinske implantater 
ut på det europeiske markedet. Nå vil hun 
finne ut nøyaktig hvor enkelt det er.

På innsiden av systemet
Implantater og annet medisinsk utstyr god-
kjennes ikke direkte av  helsemyndighetene 
i hvert enkelt land. Ansvaret for hvilke im-
plantater som slippes inn på det europei-
ske markedet, hviler på det som kalles tek-
niske kontrollorganer. Det er kommersiel-
le selskaper som er oppnevnt av EU- og 
EØS-landene for å vurdere om nye implan-
tater og nytt medisinsk utstyr er i tråd med 
EUs regelverk.

I dag finnes det 55 slike kontrollorganer 
spredt over hele Europa. En produsent 
som vil ha nytt medisinsk utstyr ut på mar-
kedet, må betale et av disse og få et serti-
fikat før utstyret kan selges i Europa.

– Vi hadde hørt fra flere eksperter at den 
europeiske godkjenningsordningen var 
veldig dårlig. Vi ville teste systemet, sier 
Jet Schouten til allmennkringkasteren Yle, 
Aftenpostens samarbeidspartner i Finland.

La frem oppdiktet dokumentasjon
Derfor utga Schouten og hennes kolleger 
seg for å være produsenter. De oppsøkte 
et teknisk kontrollorgan og viste frem en 
brosjyre med bildet av mandarinnettet. 
De fortalte at det var et vaginalt implantat 
som skulle behandle urinlekkasje. De la 
frem oppdiktet dokumentasjon, som blant 
annet inneholdt en advarsel om at implan-
tatet ville gi permanente skader hos én av 
tre kvinner.

Likevel var godkjenningsinstansen 
 positiv til å sende mandarinnettet ut på 
det europeiske markedet.

– Dokumentasjonen vår var full av feil 
og røde flagg. Vi spurte om de hadde lest 
den. De sa ja. Så spurte vi om de ville god-
kjenne produktet. De sa de ikke så noe 
problem med det. De sa det var 99 prosent 
sikkert, sier Schouten.

Ingen gullstandard
I motsetning til legemidler er det ikke gull-
standarden for forskning som gjelder for 
å få medisinsk utstyr godkjent. Det er in-
gen krav til kvalitetsstudier der produsen-
ten må dokumentere at det nye utstyret 
er bedre enn et annet.

I stedet må produsenten vise at utstyret 
ikke er dårligere enn noe som allerede er 
på markedet. Dette kan produsenten  ifølge 
lovverket vise gjennom «publiserte eller 
upubliserte rapporter basert på klinisk 
erfaring med utstyret eller lignende 
 utstyr».

Det betyr at medisinsk utstyr ofte 
 kommer på markedet fordi det ligner på 
et annet og før det i det hele tatt er testet 
på mennesker. Det var dette smutthullet 
Schouten benyttet seg av. I den tekniske 
dokumentasjonen viste hun kun til 
 litteratur om andre vaginale implantater 
på markedet.

Kan bare gå videre
For å være sikre på at de ikke bare hadde 
hatt flaks hos det første kontrollorganet, 
oppsøkte Schouten og hennes kolleger to 
kontrollorganer til.

Denne ordningen er omstridt, men 
 dersom en produsent får nei av ett 
 kontrollorgan, kan den simpelthen gå til 
neste helt til den får et ja.

– Dokumentasjonen vår var så latterlig 
at jeg aldri trodde vi ville få den gjennom. 
Men det andre kontrollorganet så heller 
ikke noe problem. Da vi gikk til det tredje, 
sa de: «100 prosent, dere kan få godkjen-
ning», sier journalisten.

Implantater godkjennes i to faser: Den 
første handler om den tekniske dokument- 
asjonen. Den skal blant annet inneholde 
opplysninger om produktets konstruksjon, 
fremstilling, testing, risikoanalyse og 
 kliniske evalueringer. Kontrollorganet skal 
på bakgrunn av dette vurdere om 
 implantatet er i tråd med EUs krav.

– Den andre fasen er inspeksjon av 
 produksjonsanlegget. Vi hadde naturlig 
nok ikke et produksjonsanlegg, så vi gikk 
aldri til fase to. Men vi fikk garanti om at 
vi ville få godkjenning hvis vi fullførte 
 prosessen, sier Schouten.

Verdensomspennende industri
Hadde Schouten fullført prosessen, kunne 
mandarinnettet ha blitt solgt som vaginalt 
implantat også i Norge.

– Folk tenker nok at medisinsk utstyr er 
regulert på en måte som beskytter pasien-
tene. Men når man ser nærmere på syste-
met, oppdager man at det ikke er sånn. 
Det var et sjokk for meg, sier journalisten.

I 2014 publiserte hun en TV-dokument- 
ar der hun avdekket store svakheter i den 
europeiske ordningen med å godkjenne 
medisinsk utstyr.

– Det vi godkjenner, er ikke produktet. 
Vi godkjenner produsentens kvalitets- 
system. Da kan produsenten selv erklære 
at produktet samsvarer med EUs regelverk, 
sier en representant fra det ene kontroll- 
organet i dokumentaren. Opptaket er tatt 
med skjult kamera.

I ettertid har kontrollorganet anklaget 
journalistene for selektiv klipping av 
 dokumentaren og insisterer på at nettet 
aldri ville endt opp på markedet.

Internasjonalt samarbeid
I ettertid har Schouten ikke klart å slippe 
temaet. Derfor gikk hun i 2017 til 
 journalistnettverket International Consor-
tium of Investigative Journalists (ICIJ) og 
foreslo et internasjonalt samarbeid.

Det var startskuddet for artikkelserien 
Implantert (Implant Files på engelsk). 
 Aftenposten har vært med som eneste 
 norske mediehus.

– Vi må vise offentligheten at kombi-
nasjonen av et svakt lovverk, lite åpenhet 
og interessekonflikter går utover pasient-
sikkerheten, sier Schouten.

Slik startet samarbeidet om  
implantat-avsløringen.

Den nederlandske 
gravejournalisten Jet 
Schouten tok initiativ 
til samarbeidet.

Journalist fikk
garanti om grønt  

lys for å lage  
implantat av  

mandarinnett

TIPSFAKTA

Kontrollorgan Kontakt oss
Et teknisk kontrollorgan er 
kommersielle selskaper 
utnevnt av EU- og EØS-lande-
ne for å vurdere om medisinsk 
utstyr er i tråd med EUs 
direktiver.

Det finnes 55 slike  
kontrollorganer i Europa.

Har du eller en av dine levd 
med et implantat og opplevd 
at det sviktet? Jobber du i 
helsevesenet og har innspill til 
hva vi bør undersøke? Er du 
ansatt eller tidligere ansatt i 
industrien og har noe å 
fortelle? Da vil vi gjerne høre 
fra deg.

redaksjonen@aftenposten.no

Har du medisinske spørsmål 
om ditt implantat? 
 Sykehusene opplyser til 
Aftenposten at pasienter som 
lurer på noe, kan ta kontakt 
med sitt helseforetak.

ILLUSTRASJONSFOTO: 
STIG B. HANSEN
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J eg kjenner flere som vandrer rundt 
i verden med en pacemaker i brys-
tet. Folk jeg er glad i, og som ville 
vandret heden uten. Mange ganger 
har jeg priset meg lykkelig for at vi 

lever i 2018 og ikke i 1818. Den gangen var 
selv en liten infeksjon livsfarlig. Folk døde 
av flis i fingeren. Forventet levealder ved 
fødselen var 45 år, akkurat så gammel som 
jeg er nå. 

I dag er forventet levealder nesten do-
blet, mye takket være moderne medisin. 
Det finnes piller for det meste (også møk-
kete vann). Og blir noe ødelagt, skifter vi 
det ut. Nye hofter. Nye knær. Nye hornhin-
ner, nye tenner, nytt hjerte og nye blod-
årer. I løpet av min forventede levetid kan 
sannsynligvis implantatene utrette mira-
kler av bibelske proporsjoner.

På Harvard forsker de nå på hjerneim-
plantater som skal kunne gi blinde synet 
tilbake. I Sveits får de allerede lamme aper 
til å reise seg og gå. Implantater er i ferd 
med å bli mer personalisert, mer tilgjen-
gelig, billigere. 

Det er løfterikt, det hele. Hvis vi ser bort 
fra at det er fullstendig ute av kontroll, da. 

Ingen har oversikt
De siste månedene har International Con-
sortium of Investigative Journalists (ICIJ) 

tens legemiddeltilsyn som fører tilsyn med 
medisinsk utstyr i Norge, gjør helt sikkert 
det beste de kan. Men i møte med en så 
stor, komplisert og mektig bransje blir de 
likevel syv små dverger. 

Jeg kan ikke si med sikkerhet om de har 
kompetanse til å teste og kvalitetssikre alt 
medisinsk utstyr ulike produsenter gjerne 
vil ha ut på det norske markedet. Jeg tviler 
på det, ettersom feltet er stort og hastig-
heten på utviklingen høy. Til gjengjeld kan 
jeg garantere at de ikke har kapasitet. Da 
blir etterkontrollen desto viktigere. 

I dag må pasienter ta skade eller dø før 
myndighetene forstår at utstyret ikke var 
bra nok til å operere inn i folk. Med min-
dre produsentens etterforskning av seg 
selv konkluderer med at tiltalte er uskyl-
dig, og myndighetene aldri får vite om det, 
da. Det kan også skje.   

Krever tung satsing
Kanskje er en egen nasjonal godkjennings-
ordning for medisinsk utstyr for mye å be 
om. Men det bør være et minstekrav at de 
ulike produktene samles i nasjonale regis-
tre, at alle uønskede hendelser blir regis-
trert, og at pasienter får beskjed når det 
avdekkes store feil og mangler ved utstyret 
de har fått operert inn. Vi snakker tross alt 
om liv og død her. Det er sikkert krevende 
jobb, men det er bare å brette opp ermene: 
Det er større oppgaver i vente. 

En stadig større andel av befolkningen 
blir gammel. I tiårene vi har foran oss vil 
det være helt avgjørende å effektivisere 
helsevesenet dersom vi skal kunne for-
vente det samme velferdsnivået som vi har 
i dag. Det innebærer å ta ny teknologi i 
bruk for å holde folk unna sykehusene og 
sørge for at de kan bo hjemme så lenge 
som mulig. 

Medisinske implantater er en viktig brik-
ke i dette spillet. For viktig til å overlate til 
tilfeldighetene. 

Rask utvikling
Produsenter av medisiner og pasienter 
har én ting til felles; De er ofte frustrert 
over lange innovasjonssykluser. Det kan 
ta mange år å få nye medisiner ut på mar-
kedet, selv om de i noen tilfeller viser seg 
å være bedre enn de som finnes fra før. I 
mellomtiden lider og dør folk som kunne 
vært reddet. Dét er et ekte paradoks. Vi 
vil gjerne ha bedre medisiner, men ikke 
eksperimentere med folks liv og helse.   

Det eneste positive jeg klarer å se ved 
dagens svake kontroll av implantater og 
annet medisinsk utstyr, er at befolkningen 
tidlig får tilgang til ny teknologi som po-
tensielt redder liv. Ulempen er at den po-
tensielt tar liv også. Det er selvsagt mulig 
å redusere risikoen for det siste, men det 
vil kreve langsiktig satsing. 

Mitt første implantat blir derfor dette: 
Nerver av stål. 

å Kommentar  
Joacim Lund  

kommentator

gravd dypt i denne gigantindustrien. I Nor-
ge er det Aftenpostens gravejournalister 
som har kartlagt situasjonen. 

Det de fant, er kritikkverdig, for å ut-
trykke det forsiktig. 

Når implantater skal godkjennes for 
bruk i norske pasienter, skal det ikke mer 
enn en CE-godkjenning til. Produsentene 
lærer opp legene, og er ofte også havari-
kommisjonen som gjennomfører under-
søkelsene når noe går galt. Ingen har tatt 
seg bryet med å holde orden på hvor man-
ge medisinske implantater norske pasien-
ter bærer på (ironisk nok er det nå Aften-
posten som har den beste oversikten i Nor-
ge). Norske myndigheter vet ikke engang 
hvilke modeller som er på markedet. Når 
et implantat har feil eller mangler og trek-
kes fra markedet, får ikke pasientene nød-
vendigvis beskjed, men forblir lykkelig uvi-
tende om at implantatet kanskje ikke hjel-
per det døyt når det gjelder. Og når det 
først går galt, rapporteres det ikke alltid 
inn til helsemyndighetene. 

Du trenger ikke være doktor for å skjøn-
ne at dette kan koste menneskeliv.  

Syv små dverger
Årsaken til alle disse problemene er, i Nor-
ge, en systematisk nedprioritering gjen-
nom flere tiår. De syv (!) årsverkene i Sta-

I dag må 
pasienter 
ta skade 
eller dø før 
myndighetene 
forstår at 
utstyret ikke 
var bra nok

Har du et svakt  
hjerte, bør du ha  
nerver av stål

Implantert

Landsdekkende gavekort som kan brukes i over 5000 butikker.

Sent ute med julegaven
til ansatte?

https://www.presentkort.no/
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Janne Jemtlands 
sønner vil ha sann-
heten frem i retten

skulle føres bak lukkede dører. 
Særlig forklaringene til de to søn-
nene på 10 og 14 år mente han 
burde gå uten allmennhetens inn-
syn. Guttenes bistandsadvokat 
har uttalt at hun ofte ber retten 
lukke dørene, men at det i denne 
saken har vært nødvendig for al-
le å få høre hvordan faren løy for 
sønnene. 

– Det er så skjerpende, tenker 
jeg. De merbelastningene som til-
talte har påført barna i form av 
sin opptreden. Hver dag har han 
skapt skuffelse ved å late som om 
mor var der, men så var hun visst 
ikke det likevel, sier Reiestad Han-
sen. Det skulle gå to uker fra Jan-
ne Jemtland forsvant og til ekte-
mannen ble pågrepet 12. januar. 
I løpet av hele denne tiden skap-
te han stadige forventninger om 
at mamma skulle komme tilbake 
til familien. Hedmarken tingrett 
har fått se videoavhør av begge 
guttene som beskriver hvordan 
de skjønte faren deres hadde løy-
et da han ble siktet for å ha drept 
moren og at han visste hvor liket 
hennes lå dumpet. 

Måtte velge 
Mens storebroren var hjemme 
natten da dramaet mellom forel-
drene utspant seg, var minste-
mann borte hos en onkel og kom 
hjem dagen etter. Da fortalte sto-
rebroren at han trodde faren had-
de tatt livet av moren deres.

– Jeg tenkte at en av dem løy. 
Storebror sa at han ikke var helt 
sikker. Pappa var jo der, så da 
måtte jo han si det som var helt 
riktig, sa tiåringen i avhøret som 
bli vist for retten.

– Det er nok vanskelig å ta det-
te inn over seg, spesielt for den 
yngste av guttene. De er jo glade 
i faren sin også, og begge to har 
vært preget av selvbebreidelse, 
den kan komme veldig fort for 
barn, sier bistandsadvokaten som 
vil legge ned krav om erstatning 
på vegne av de to guttene.

Peter  Tálos

I to uker lurte faren dem 
til å tro at moren Janne 
Jemtland hadde reist fra 
hjemmet. Nå er sønnene 
opptatt av at sannheten 
kommer frem under 
rettssaken.

D e levde lenge under fal-
ske forhåpninger om 
at moren skulle kom-
me tilbake. Det som 
har vært veldig viktig 

i forbindelse med rettssaken, har 
vært å forklare at det som kom-
mer frem nå, er ekte og sant. At 
man ikke jukser i en så alvorlig 
sak, sier bistandsadvokat Inger 
Johanne Reiestad Hansen.

Begge guttene er for små til å 
vitne eller være til stede i dom-
stolen under rettsoppgjøret mot 
faren i Hedmarken tingrett. De 
er likevel blitt holdt løpende ori-
entert. 

I morgen holdes avslutnings-
prosedyrene. Da vil aktor Iris 
Storås be retten finne den 47 år 
gamle tobarnsfaren skyldig i å ha 
drept guttenes mor.

Belastende
Faren nekter straffskyld og hev-
der det som skjedde om natten 
29. desember i fjor, var en ulykke 
og at Janne Jemtland selv holdt i 
pistolen som gikk av rett mot pan-
nen hennes. Han har imidlertid 
erkjent at han skjulte liket etterpå 
ved å kaste det i Glomma, langt 
fra hjemstedet i Brumunddal. 

I to uker spilte han et spill hvor 
han mange ganger ringte og send-
te meldinger til Janne Jemtlands 
telefon og sa til guttene at moren 
sikkert snart kom tilbake. 

– Skjerpende
Den tiltalte faren har flere ganger 
bedt om at deler av rettssaken 

Bistandsadvokat Inger Johanne Reiestad Hansen i rettssalen i Hedmarken tingrett tirsdag, i saken mot 
Janne Jemtlands drapstiltalte ektemann.FOTO: HEIKO JUNGE, NTB SCANPIX

FAKTA

Janne 
Jemtland-
saken
Janne Jemtland (36) 
forsvant etter en fest i 
Brumunddal 29. 
desember i fjor. 

3. januar ble hun funnet 
død på elvebunnen i 
Glomma i Våler 
kommune i Hedmark. 

Ektemannen ble fredag 
12. januar pågrepet, 
siktet og senere tiltalt 
for drap.

Ifølge tiltalen ble 
kvinnen skutt i hodet 
med pistol, før ekte-
mannen senket henne i 
vann så hun døde.

Saken behandles av 
Hedmarken tingrett til 
30. november. 

Aktor i saken er statsad-
vokat Iris Storås. Den 
tiltalte forsvares av 
advokatene Christian 
Flemmen Johansen og 
Ida Andenæs fra 
Advokatfirmaet Elden. 
Bistandsadvokat for de 
etterlatte er Inger 
Johanne Reiestad 
Hansen.

Rettens administrator 
er tingrettsdommer 
Trond Christoffersen.
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– En trist og 
tragisk dag 
for Europa
Eirin Hurum 

Sentrale statsledere uttrykte oppriktig sorg 
etter gårsdagens historiske skilsmisseavtale. 
Theresa May viste ingen følelser.

May har også varslet at hun vil reise lan-
det rundt de nærmeste ukene for å over-
bevise folk om at avtalen som ligger på 
bordet, er den riktige. Hun har skrevet et 
personlig brev, som skal deles ut til alle 
husstander, med tittelen «My letter to the 
nation».

– Hvis folk tror det på en eller annen 
måte blir flere forhandlinger, så er det ikke 
sånn. Dette er avtalen som ligger på bor-
det, dette er den best mulige avtalen, og 
det er den eneste mulige avtalen, sa May.

Det høyeste hinderet
Det aller vanskeligste blir å få avtalen gjen-
nom i parlamentet. Slik det ser ut nå, har 
Theresa May rett og slett ikke det nødven-
dige flertall. Det viser blant annet en opp-
telling BBC har gjort. 

Statsministeren presses fra alle kanter. 
Opposisjonspartiet Labour har stemplet 
avtalen som et nederlag som ikke fortje-
ner parlamentets støtte. De nordirske uni-
onistene i DUP, som May er avhengig av 
for å ha flertall i Parlamentet, har krevd at 
avtalens løsning for irskegrensen må stry-
kes. 

Skotske politikere krever tettere tilknyt-
ning til EU-markedet.

Fullstendig splittet
Men verst er splittelsen i hennes eget par-
ti. En lang rekke politikere fra Mays kon-
servative parti har gjort det krystallklart 
at de er innstilt på å stemme nei til avtalen.

Men nå er det ikke bare den harde kjer-
nen, med Boris Johnson og Jacob Rees-
Mogg i spissen, som lager trøbbel. De me-
ner Storbritannia er best tjent med å «kræ-
sje ut av EU» uten en avtale. 

De siste ukene skal også en gruppe «soft-
linere», hovedsakelig ministre i Mays egen 
regjering, jobbet med en plan B som skal 
tas ut av hatten om brexit faller i parla-
mentet. Dette skal være en avtale som lig-
ger mellom en EØS-avtale og den såkalte 
«Canada pluss» -frihandelsesavtalen, hvor 
begge vil gi Storbritannia tilgang til det in-
dre marked.

E tter at Storbritannia og EU i går 
morges undertegnet den histo-
riske skilsmisseavtalen, fikk fø-
lelsene fritt utløp hos mange EU-
ledere. Storbritannias 40 år lan-

ge og konfliktfylte ekteskap med EU kan 
snart være ved veis ende. 

– Det er ikke noen grunn til å heve glas-
sene. Dette er en trist dag, sa EU-kommi-
sjonens sjef Jean-Claude Juncker. Ifølge 
ham er det en «tragedie» når et så stort 
medlemsland som Storbritannia går ut av 
unionen.

Avfeide Merkel
Det samme uttrykte Tysklands forbunds-
kansler, Angela Merkel:

– Det er en historisk dag som utløser 
svært motstridende følelser. Det er tragisk 
at Storbritannia forlater EU etter 45 år, 

men vi må selvsagt respektere det britiske 
folkets beslutning, sa en følelsesladet Mer-
kel.

Da Theresa May ble konfrontert med 
Merkels uttalelser og spurt av britisk pres-
se om hun forstår Merkels tristhet, svarte 
May iskaldt:

– Nei. Vi må videre. Jeg tror vi har de 
beste dagene foran oss, og jeg er full av 
optimisme for fremtiden. Men vi skal fort-
satt ta vare på våre venner i Europa, sa 
May.

Hjem til nye tøffer runder
Etter gårsdagen å dømme kan det virke 
som om Theresa May har flere venner i 
Europa enn i Storbritannia. Hun reiser nå 
hjem til uker med knallhard politisk kamp 
for å få avtalen gjennom i det britiske par-
lamentet. 

EU-kommisjonens 
president Jean-
Claude Juncker 
omfavner brexit- 
sjefforhandler, Michel 
Barnier. Full av 
følelser var også 
Frankrikes president, 
Emmanuel Macron, 
og Nederlands 
statsminister, Mark 
Rutte.
FOTO: OLIVER 
MATTHYS / AP/ NTB 
SCANPIX 

FAKTA

Ikke flertall i 
parlamentet
Brexitavtalen skal nå godkjen-
nes i det britiske parlamentet. 
13. desember har vært nevnt 
som mulig dag.

Thereasa May har foreløpig 
ikke flertall for avtalen. 320 
representanter må stemme 
for. 

Det konservative partiet har 
325 stemmer og 10 ekstra 
stemmer fra støttepartiet DUP. 

Men DUP vil ikke støtte avtalen 
(10 representanter).

Så mange som 58 brexitere i 
hennes egen parti sier nei til 
avtalen.

14 «remainers» i hennes egen 
parti vil også stemme nei til 
avtalen. De vil primært 
stemme for ny folkeavstem-
ning.

15 eller flere i Labour har sagt 
de vil stemme mot.

Det skotske nasjonalistpartiet 
(SNP) vil trolig stemme mot.
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D onald Trump kaster kon-
vensjoner over bord og foran-
drer presidentrollen. Samtidig 
endrer Trump-perioden vårt 
syn på historien. Det har vært 

spesielt uheldig for Bill Clinton. 
I en ny TV-serie får kvinnene som an-

klaget Bill Clinton for trakassering og vold-
tekt, fortelle historiene sine. De har vært 
fortalt før, men ikke på denne måten.

Dokumentarserien The Clinton Affair 
har truffet en nerve her i USA som den 
neppe ville gjort for fem år siden.

En gråtende Monica Lewinsky forteller 
åpent om hvordan hun tenkte, hvor ung 
og naiv hun var, og hvordan hennes per-
spektiv på affæren med Clinton gradvis 
har endret seg.

Det interessante er at samfunnet rundt 
henne har endret seg nesten enda raskere. 

Sympatien er plutselig hos kvinnene. Med 
det kommer også viljen til å lytte til deres 
historier med et åpent sinn og en ny til-
bøyelighet til å tro på det de forteller.

En annen av Clintons anklagere som 
blir intervjuet, er Paula Jones. Hun sto frem 
midt på nittitallet og fortalte at Clinton, 
som den gang var guvernør i Arkansas, 
hadde trakassert henne på et hotellrom. 
Behandlingen av Jones i mediene var sjok-
kerende sett med dagens briller. The Wash-
ington Post kalte henne for «nok et utbrudd 
fra Mount Bimbo». 

Det er vondt å se på, men det er mer 
enn det: det er gjenkjennelig. Vi har sett 
mange slike kvinner de siste årene fortelle 
ydmykende historier om maktmisbruk og 
skam. 

Selvransakelse i Trumps tidsalder
Trumps tornado av et presidentskap vir-
vler opp grums fra både nåtiden og fortid-
en. Når det én dag stilner igjen, vil mye 
være snudd på hodet. 

Trump-tiden har satt i gang en voldsom 
selvransakelsessprosses her i USA som om-
fatter mange deler av samfunnet: medi-

ene, rettsvesenet, akademia og selvsagt 
politikken. Det har også satt et nytt og kraft-
ig søkelys på personlige kvaliteter hos lan-
dets ledere, som integritet og ærlighet. 

Vi så det i hvordan John McCains bort-
gang rørte USA på en måte det neppe ville 
gjort hvis det hadde skjedd for tre år sid-
en. 

Vi ser det i utbredelsen av #metoo-bev-
egelsen, som har fått globale konsekven-
ser. 

Og vi ser det i måten amerikanerne har 
endret syn på to av sine siste presidenter: 
Bill Clinton og George W. Bush.

Bill og Hillary Clinton har vært lite smi-
dige de siste årene når de er blitt konfron-
tert med #metoo-spørsmål. Samtidig er 
landet inne i en slags revisjon av historien 
og spesielt Clintons presidentskap. Både 
Bill og Hillary har reagert med å nærmest 
instinktivt hoppe i skyttergravene. Ekspres-
identen nølte med å unnskylde seg overfor 
Lewinsky da han ble gitt en mulighet til å 
gjøre det i et intervju med CNN. Flere 
ganger har han blitt snurt og indignert når 
temaet har kommet opp. 

Det er et reaksjonsmønster som passer 

å Nyhetsanalyse 
Christina Pletten  

Aftenpostens korrespondent i USA

Ekspresi-
denten nølte 
med å 
unnskylde seg 
overfor 
Lewinsky da 
han ble gitt en 
mulighet til å 
gjøre det i et 
intervju med 
CNN
”

Bill Clinton er nå langt mer 
upopulær enn tidligere 
president George W. Bush.  
FOTO: TIJANA MARTIN / AP / 
NTB SCANPIX
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dårlig i #metoo-sammenheng. Det er også 
i ferd med å bidra til at Clintons ettermæle 
havner i grøften for godt.   

Historien snudd opp ned
Da Bill Clinton forlot Det hvite hus, hadde 
han en solid standing hos det amerikanske 
folket. 65 prosent synes han gjorde en god 
jobb. Det var den høyeste ratingen for en 
avtroppende president på femti år. Hans 
personlige rating var lavere etter årevis 
med skandaler og riksrettssak: 41 prosent 
mente han var en bra person, mens 39 
prosent mente han var ærlig og til å stole 
på.

I årene etterpå gikk det oppover. Mens 
den nye presidenten George W. Bush strev-
de med terror, kriger og senere en 
knusende finanskrise, kunne Bill og Hillary 
Clinton nyte stigende popularitet. Bills rat-
ing nådde toppunktet i 2013 da 69 prosent 
av amerikanerne mente han var en bra 
mann. 

George W. Bush fikk en langt mer ublid 
avskjed med Det hvite hus enn sin forg-
jenger. Ingen partikollegaer ville ha ham 
på besøk under valgkampen i 2008. Han 

sluttet som president med rekordlav 
oppslutning på 33 prosent i januar 2009.

Men så skjedde det noe. De neste ni 
årene snudde dette bildet totalt. Samtidig 
som Bush gradvis ble mer populær, har 
Clintons omdømme falt kraftig. I januar 
var det 61 prosent som hadde en positiv 
oppfatning av Bush. Det var 16 prosentpo-
eng bedre enn Clinton. Og utviklingen ser 
ut til å fortsette.

Skiller mellom person og politiker
Bush har vært svært tilbaketrukken siden 
han trådte av som president. Han har stre-
vet med sine smårare malerier og dukket 
opp i offentligheten en sjelden gang. Han 
har også pleid et nært vennskap med Ba-
rack og Michelle Obama, noe som har gitt 
ham en bedre standing blant demokrater. 
De få gangene han har trådt frem som poli-
tiker, har det blant annet vært for å fors-
vare demokratiske prinsipper, som den 
frie pressen, fra angrepene til Donald 
Trump.

Det kan synes som om amerikanerne nå 
skiller mellom den sympatiske privatper-
sonen Bush og politikeren Bush, som start-

et to kriger, godkjente tortur i hemmelige 
fengsler og førte landet inn i en gigantisk 
finanskrise. 

Bill Clinton får ikke den samme velvil-
ligheten. Hans politiske problemer er av 
en mer personlig art, og har fått ny op-
pmerksomhet som følge av Trumps ut-
fordringer. Riksrettssaken mot Clinton blir 
ofte omtalt i mediene og brukt som eksem-
pel når man snakker om en mulig riksrett 
mot Trump. Det bidrar også til stadig å 
minne amerikanerne om Clintons fortid.   

Rykter om ny valgkamp
I disse dager er ekteparet Clinton på vei ut 
på en landsomfattende turne. I et debat-
tinnlegg i The Wall Street Journal nylig 
skrev to av Hillarys nærmeste medarbei-
dere at hun kommer til å stille som kandi-
dat i 2020. Selv sa Hillary i innspurten av 
valgkampen at hun gjerne vil bli president.

Det er nok mange i Det demokratiske 
partiet som heller skulle sett både Bill og 
Hillary med pensler og akvarellmaling. 

Clintons popularitet stuper:

2013: 69 %
2018: 45 %

PROFIL

Bill Clinton
Alder: 72 år

Fødested: Hope, Arkansas

USAs 42. president. Styrte Det hvite 
hus fra 20. januar 1993 til 20. januar 
2001.

Guvernør i Arkansas, fra 1979-81 og 
1983-91.

Gift med Hillary Clinton. Sammen 
har de datteren Chelsea.

2020
To av Hillary Clintons nærmeste 
medarbeidere skrev nylig i et 
debattinnlegg i The Wall Street 
Journal at hun kommer til å stille 
som presidentkandidat i 2020. Selv 
sa Hillary i innspurten av mellom-
valgkampen at hun gjerne vil bli 
president. Ekteparet Clinton er nå 
på vei ut på en landsomfattende tur-
ne.

1998
Bill Clinton stilles for riksrett etter å 
ha gitt falsk forklaring og å ha 
motsatt seg etterforskning av sin 
affære med Monica Lewinsky. 
Clinton ble frikjent etter å ha sagt: 
«I did not have sexual relations with 
that woman.» Senere innrømmet 
han at forholdet likevel hadde 
funnet sted.

Monica Lewinsky.

Hillary Clinton
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Varg A-plattformen i Nordsjøen, en liten, ubemannet plattform som har sikret Norge milliardinntekter. FOTO: TOM  KOLSTAD 

Dette betyr oljepris-
fallet for Norge
Marita E. Valvik 

Oljeprisen har falt  
fra 85 dollar fatet  
i begynnelsen av 
oktober til under  
60 dollar fredag. 

I løpet av fredagen var prisen nede  på 
det laveste nivået siden oktober 2017. For 
hele uken er fallet på 11,3 prosent. 

– Slike svingninger i oljeprisen ser vi 
langt mye oftere enn vi tror. Oljeprisen 
svinger ofte både opp og ned, sier Andre-
assen, som er sjeføkonom i Sparebank 1 
Markets.

Han er ikke særlig bekymret nå, fordi: 
• Vi lever ikke av oljeinntektene
Norge er avhengig av oljeinntektene og 

vi er en oljenasjon, har vi lært. Det stem-
mer bare halvveis, vi lever ikke av inntek-
tene, men av de oljeinntektene vi allerede 
har spart. Oljeinntektene settes inn i Olje-
fondet. Fondet investeres i aksjer og obli-
gasjoner og litt eiendom over hele verden. 
Så bestemmer politikerne hvor mye av av-
kastningen som overføres til statsbudsjet-
tet og brukes på det offentlige.

– Dermed betyr det mye mer for Norge 
hvordan det globale aksjemarkedet går, 
enn hvordan oljeprisen utvikler seg, sier 
Andreassen.

• 60 dollar fatet er levelig
Flere av oss husker da oljeprisen falt 

kraftig fra sommeren 2014 til begynnelsen 
av 2016. Oljebransjen sa opp sine ansatte, 
leverandørene måtte si opp sine ansatte, 
boligprisene i oljerelaterte områder sank 
og situasjonen så mørk ut.

– Problemet var at vi investerte for mye 
i nye prosjekter med utgangspunkt i at ol-

jeprisen var 110 dollar fatet. Da den falt til 
30 dollar, så sugde det, sier Andreassen.

Nå kan vi glede oss over at vi ikke har 
tilpasset oss en oljepris på 85 dollar fatet. 

– Dagens oljepris på rundt 60 dollar er 
omtrent det samme som i starten på 2018, 
og ingen oljeselskap har lagt til grunn en 
pris på 85 dollar fatet for sine investerin-
ger. Det blir heller ingen kutt i prosjektene 
som allerede er i gang, sier Andreassen.>

• Årsaken til oljeprisfallet
I utgangspunktet kan det være to grun-

ner til at oljeprisen faller. Den første er at 
etterspørselen etter olje faller fordi ver-
densøkonomien går dårligere. Når etter-
spørselen går ned, faller også prisen.

Den andre grunnen til at oljeprisen fal-
ler, er at oljeproduksjonen har steget mer 
enn normalt, det vil si at tilbudet er stort. 
Det er mest bekymringsfullt dersom årsa-
ken er at verdensøkonomien går dårlig.

– Nå tror jeg det er økt produksjon som 
har skylden, sier Andreassen.

• Når verdensøkonomien går bra, 
går det bra for Norge

Som nevnt over, vi har lært at vi er en 
oljenasjon. Det betyr ikke at det er oljepri-
sen som er det viktigste for oss nå. 

– Skal vi velge mellom hva som er vik-
tigst for Norge av høy oljepris og sterk ver-
densøkonomi, er verdensøkonomien vik-
tigst, sier sjeføkonomen. 

• Forventningene bekymrer
Vil oppturen i verdensøkonomien vare?
– Verdensøkonomien har vært usedvan-

lig bra. Men det betyr at utsiktene kanskje 
ikke er så gode. Vi har trolig lagt det mes-
te av veksten bak oss, sier Andreassen.

I tillegg kan handelskrigen som Trump 
har satt i gang bli trappet videre opp. Det 
kan åpenbart ramme veksten i verdensø-
konomien og dermed også etterspørselen 
etter olje, og dermed også oljeprisen.

– Heldigvis er oljeinvesteringene nå så-
pass lave at kuttene her blir langt mindre 
alvorlige enn forrige gang, sier han.

Sjeføkonom Harald Magnus 
Andreassen i Sparebank 1 
Markets

Vi lever ikke 
av olje-
inntektene, 
men av de 
inntektene  
vi allerede 
har spart
”

BRUSSEL Swedish Match har 
hevdet at EU-forbudet mot 
snus er uproporsjonalt og 
diskriminerende. Det ble 
fredag avvist av EU-domsto-
len, som viser til at EU har rett 
til å forby slike produkter ut fra 
et føre-var-prinsipp når det er 
risiko for at de kan være 
helseskadelige. (NTB)

REGLER FOR 
INNFØRSEL AV SNUS

Australia: 1,5 kilo

EU, Argentina, Indonesia,
Den dominikanske republikk, Laos: 
Rimelig mengde til 
eget forbruk

Chile, Japan, Kina, Russland,
USA, Vietnam: 500 gram

Kenya, Malaysia: 225 gram

Canada, Tyrkia:  200 gram

Island, Malta, Singapore: 
INGENTING

NORGE, India, Brasil, Cuba, Egypt, 
Israel, Kroatia, Marokko, Mexico, 
New Zealand, Sveits, Sri Lanka, 
Sør-Afrika, Thailand : 250 gram

I Singapore er snus totalt 
forbudt. På Island må du 
betale rundt 170 norske 
kroner i bot.

KILDE: Aftonbladet

Fortsatt snus-
forbud i EU
Det er forbud mot snus i hele 
EU, bortsett fra i Sverige og i 
EØS-landet Norge. Det er 
imidlertid lov til å ta med seg 
snus til eget bruk på 
ferie i EU og EØS.

Legger ned 
18 butikker
NÆRNGSLIV  Butikkjeden 
CMYK legger ned sine 18 
butikker i Norge gjennom en 
styrt avvikling. Tøft marked og 
netthandel oppgis som 
begrunnelse. CMYK har vært i 
Norge i 14 år og selger 
smykker, klokker og annet 
tilbehør. Kjeden gikk konkurs i 
2016, men 23 av de da 41 
butikkene ble da kjøpt opp og 
drevet videre av tidligere 
aksjonærer, skriver E24. (NTB)

Landbruket 
knuser folk 
flest
PLASTGJENNVINNING Land-
bruket er blant de beste til å 
gjenvinne plast med en 
gjenvinningsgrad på 85 
prosent. For norske hushold-
ninger er tallet 38 prosent av 
plasten. Tall fra Statistisk 
sentralbyrå viser at det ble 
samlet inn 18.432 tonn plast 
fra landbruket i fjor, skriver 
Nationen. Det er 13 prosent 
mer enn året før. (NTB)
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passer ikke for barn
fra barn

Hushjelp, sykepleier, dagmamma.
Seks år.

Mens de andre barna går til skolen,
tar Rougui den lille babyen i et sjal på
ryggen og starter med dagens gjøremål.
Det er hun som lager mat, vasker klær
og passer den malaria-syke babyen hver
dag, mens de voksne jobber. Han kaster
opp og har diaré, men Rougui vasker
han forsiktig og synger for han, helt til

kvelden kommer.

BLI PlanFADDER
Du kan ENDRE barns historie

plan-norge.no/ENDRE

Skann QR-koden eller send SMS med kodeord «FADDER»
til 03123 (300 kr/mnd) for å bli Planfadder nå
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En smakebit av Mosel og Rhinen
11. - 15. mai 2019
Opplev den vakre Moseldalen og den sjarmerende Rhindalen – på ett og samme cruise. Fra den gamle
romerbyen Trier seiler du gjennom fantastisk natur med vingårder, middelalderborger, slott og historiske
byer liggende som perler på en snor. Cruiset ender i Strasbourg, hovedstaden i den franske regionen Alsace.
• Utforsk romerske ruiner i Trier • Opplev historiske byer som Cochem, Koblenz og Mainz
• Seil i sakte fart gjennom vakker natur • Bli med på spennende utflukter • Godt, fransk kjøkken
• Cruiset avsluttes i sjarmerende Strasbourg

A-kortpris fra kr 12.980
For mer info og bestilling: akortet.no/reise • tlf. 24 14 94 00

UGANDA Minst 22 personer har mistet 
livet og over 60 fryktes druknet etter at 
en båt med festdeltagere sank på 
Afrikas største innsjø Victoriasjøen i 
Uganda.

 – 22 omkomne er hentet opp og 26 
personer er reddet. Ifølge en av de 
overlevende var det over 90 personer 
om bord, sa politiets operasjonsleder 
Asuman Mugenyi i går.

 Båten var fylt med festdeltagere som 
drakk alkohol og danset til musikk. 

Forliset fant sted lørdag kveld. Båten 
sank like ved kysten utenfor Mutima i 
Mukono-distriktet, nær hovedstaden 
Kampala. Overfylt båt i kombinasjon 
med dårlig vær ser ut til å ha vært årsak 
til ulykken, ifølge politiet.

 – Fiskere i to små båter oppdaget at 
båten var i ferd med å synke og la ut for 
å hjelpe. Folk forsøkte å hoppe om bord 
i fiskernes båter, men det var for mange 
av dem og fiskebåtene sank. Fiskerne 
døde også, sier han. (NTB)

Minst 22 omkommet etter at  
festbåt forliste på Victoriasjøen

Et helikopter leter etter overlevende på Victoriasjøen. 
FOTO: STEPHEN WANDERA / AP, NTB SCANPIX

På Champs-Élysées bygde demonstrantene 
barrikader. BENOIT TESSIER / REUTERS, NTB 
SCANPIX

130 pågrepet og 
24 skadet etter 
bensinprotester
FRANKRIKE 130 personer ble pågrepet og 
24 ble skadet i lørdagens sammenstøt 
mellom fransk politi og demonstranter 
som protesterte mot dyrere bensin og 
diesel.

 69 av de 130 pågripelsene skjedde i 
Paris. Blant de 24 skadede var det fem 
politifolk. En av politikonstablene ble 
påført brannskader i underlivet, opplyser 
hovedstadens politiavdeling og innenrik-
sminister Christophe Castaner.

 Demonstranter gikk ut i gatene i Paris og 
andre franske byer lørdag, iført gule 
vester, for å protestere mot regjeringens 
planlagte avgiftsøkning på bensin og 
diesel med henholdsvis 1 cent (8 øre) og 4 
cent (32 øre).

 Demonstrantene ble møtt med tåregass 
og vannkanoner på paradegaten Champs-
Élysées i Paris. (NTB)

Robert Mugabe er 94 år gammel.

Mugabe innlagt 
på sykehus  
i Singapore
ZIMBABWE Zimbabwes tidligere 
president Robert Mugabe befinner seg 
i Singapore der han får sykehusbehan-
dling, opplyser etterfølgeren Emmer-
son Mnangagwa.

 – Han er gammel nå. Han kan ikke gå, 
men vi ser til at han får alt han ber om, 
sier Mnangagwa

 For ett år siden ble den da 93 år 
gamle Mugabe presset til å gå av i et 
militærkupp. Militæret tok over 
kontrollen av statlig fjernsyn før de 
satte Mugabe i husarrest. Det ble 

startskuddet for en rekke forhandlinger 
som endte i at Mnangagwa – med 
tilnavnet Krokodillen – overtok som 
landets nye president. (NTB)

Brannvesenet  
stengte P3- 
nachspiel
OSLO Etterfesten etter lørdagens P3 Gull 
ble stengt da branninspektøren kom og 
avdekket flere alvorlige mangler.

Det var en kombinasjon av flere forhold 
som gjorde at festen i Gamle Oslo ikke fikk 
fortsette, skriver Dagbladet, som har 
snakket med Oslo brann- og redningsetat. 
Hovedgrunnen til at brannvesenet gikk så 
drastisk til verks, var manglende rømn-
ingsveier. (NTB)

5
Fem personer er pågrepet 
etter masseslagsmål i Karl 
Johans gate i forbindelse med 
en demonstrasjon mot FNs 
migrasjonspakt.

 – Det var en varslet politisk 
markering hvor det var samlet 
folk fra ulike hold, både 
venstre- og høyresiden. Det 
oppsto en slåsskamp mellom 
flere personer på Egertorget, 
som politiet raskt fikk kontroll 
på. Det er ikke meldt om noen 
skadede, sier operasjonsleder 
Gjermund Stokkli i Oslo 
politidistrikt til NTB. 

FNs migrasjonspakt har som 
mål å styrke global migrasjon 
og styrke rettighetene til 
migranter og flyktninger. 

Marine- 
fartøy  
kolliderte 
HJELTEFJORDEN  To personer 
har fått helsehjelp etter en 
kollisjon mellom KNM Olav 
Trygvasson og et fritidsbåt i 
Hjeltefjorden. Politiet ble 
varslet om ulykken klokken 
16.09 i går ettermiddag.

To personer havnet i sjøen 
som følge av kollisjonen, men 
de ble hentet opp av vannet. 
Ingen skal være alvorlig skadet 
som følge av ulykken. 

Kollisjonen mellom marine-
fartøyet og fritidsbåten 
skjedde mellom Stureterman-
len og Ågotnes. 

På Twitter melder Vest 
politidistrikt at det ene 
fartøyet er en 15-16 fots 
plastbåt.
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Debatt
Cato Guhnfeldt,  
forfatter og journalist

E n flyhistorisk museumspark på 
Kjeller kan bli en internasjonal 
attraksjon som våre nærmeste 
naboland ikke kan oppvise ma-
ken til. For ikke alle vet at Norges 

flyhistorie er unik i vår del av verden. Men 
for at dette skal bli virkelighet, må lokale 
særinteresser, utbygging av boligblokker 
og kjøpesentra, for en gangs skyld vike. 
For Kjeller tilhører ikke bare Skedsmo kom-
mune, men hele nasjonen. Kjeller er «fly-
historiens Eidsvoll-bygning». 

En unik historie i Norden
Norge sitter med den rikeste og mest va-
rierte flyhistorien av alle de nordiske land. 
Fordi vi har polarflyhistorien og pionérer 
som Roald Amundsen, Hjalmar Riiser-Lar-
sen, Bernt Balchen og Trygve Gran. Vide-
re fordi vi under 2. verdenskrig sto for en 
omfattende og utrolig allsidig krigsinnsats 
i luften og i tilhørende bakketjeneste, lagt 
til mange land i flere verdensdeler. Og en-
delig fordi vi befant oss i fremste linje un-
der den kalde krigen da vi voktet NATOs 
nordgrense, med flyavskjæringer, overvå-
king, spionasje, U-2-affæren m.m. 

Selv om finnene under 2. verdenskrig 
sloss både i luften og på bakken i to kriger 
mot russerne, kan ikke Finland, ei heller 
Sverige, Danmark eller Island fremvise 
den samme flyhistoriske bredde og mang-
fold som Norge.

En internasjonal luftkrigsnasjon 
Det er krigsinnsatsen som utgjør den sto-
re forskjellen. For nordmenn deltok i Sla-
get om Atlanterhavet, bombet tyske fabrik-
ker og rakettbaser og sloss over invasjons-
strendene ved Dieppe og i Normandie. Vi 
opererte over Middelhavet og Nord-Afrikas 
brennende ørken, var med under felttoget 
gjennom Frankrike, Belgia og Nederland 
og fløy til og med fra hangarskip i Stilleha-
vet. 

Norge trente opp egne flyvere og bak-
kemannskaper i Canada og England og 
ferget krigsfly fra Nord-Amerika via Grøn-
land til Europa. Vi jaktet fra luften på ubå-
ter i Norskehavet og sloss over eget land, 
både mot tysk skipsfart, ved å landsette 
og hente ut hemmelige agenter og flykt-
ninger og ved å droppe forsyninger til 

En nasjonal  
museumspark på Kjeller!

Hjemmefronten. Slik ble Norge under 2. 
verdenskrig en internasjonal fly- og luft-
krigsnasjon. Ingen av våre naboland kan 
oppvise maken til historie.

Museumsparken
På Kjeller bør det bygges ikke ett, men 
minst tre, kanskje fire museumsbygg! Den 
største samlingen av flyvende historiske 
veteranfly i hele Nord-Europa bør samles 
under ett tak, i en hall som vinterstid blir 
et «levende museum» der publikum kan 
gå blant maskinene mens mekanikere og 
entusiaster vedlikeholder dem og bygger 
opp nye. Under arrangement sommerstid 
trilles veteranflyene utendørs og flys. Kall 
det «museum» nr. 1.

Museum nr. 2 blir en ekte museums-
bygning som blant annet rommer Norges 
pionérfly fra perioden 1912–1939, dessuten 
flyene fra krigsinnsatsen 1940–1945. Begge 
samlingene presentert komplette slik at 
man opplever utviklingen mht. utstyr og 
oppgaver. 

Museum nr. 3 skal gi Norge en ny at-
traksjon som også vil trekke mange fra ut-
landet: En utstilling av fly og utstyr fra det 
tyske Luftwaffe, fiendens materiell under 
okkupasjonen. Hvor historien fortelles om 
både 9. april 1940, tysk bombing av Elve-
rum, Åndalsnes, Molde, Bodø osv. og den 
tyske luftkrigen fra norske baser. Men og-
så historien om de tyskerne som nektet å 
følge ordre, saboterte, deserterte og mis-
tet livet sitt fordi de var motstandere av 
nazismen. 

Museum nr. 4 fylles av Luftforsvarets 
fly og materiell fra etterkrigsperioden, in-
kludert de større flyene. Samtidig utstilles 
også en samling av Luftforsvarets etter-
krigsfly i dagens flymuseum i Bodø, der 
den kalde krigen – i tillegg til den sivile fly-
delen – blir et hovedtema. 

Duk-syerskene på Kjeller flyfabrikk
Føy til spesialutstillinger om duk-syerske-
ne på Kjeller flyfabrikk, Den store flukten 
fra en tysk fangeleir i 1944 der nordmenn 
var med, flydropptjenesten til Hjemme-
styrkene, avskjæring av russiske fly, red-
ningstjenesten m.m., og en museumspark 
på Kjeller kan nærme seg sitt potensial. 
Selvsagt skal vi ta vare på vikingsverd og 
polarskuter, Munch og Vigeland. Men kan-
skje er det nå på tide å tenke nytt. Helt nytt!

Grovskisse av en mulig løsning på Kjeller for en fremtidig nasjonal 
museumspark for landets militære flyhistorie. Flyplassen sett fra sør. 
ILLUSTRASJON: CATO GUHNFELDT

Norge ble under 
annen verdenskrig 
en internasjonal fly- 
og luftkrigsnasjon. 
Ingen av våre 
naboland kan 
oppvise maken til 
historie.

”
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Zero 
snakker om 
en smerte-
full energi-
omlegging, 
men der-
etter: ny 
teknologi, 
økonomisk 
vekst og 
business as 
usual

”

Jostein Henriksen  
skribent, ingeniør  
og fluefisker 

Kronikk

K onferansen til miljøorganisasjo-
nen Zero, som gikk av stabelen 
for noen uker siden, skiller seg 
fra de fleste andre miljøkonferan-
ser i ett viktig henseende: De som 

betyr noe gidder å stille opp. Foruten Kron-
prins Håkon var utviklingsminister Nikolai 
Astrup (H), stortingsrepresentant Espen 
Barth Eide (Ap), Equinor-sjef Eldar Sætre, 
næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H), 
finansminister Siv Jensen (Frp) og Ap-leder 
Jonas Gahr Støre blant deltagerne. Ifølge 
Klassekampen var i tillegg halvparten av 
de påmeldte næringslivsledere. 

«Slik kan vi tjene milliarder»
Årets programposter hadde titler som: «Slik 
kan vi tjene milliarder på hydrogen», «Fra 
Oslo til Times Square: Lærdom fra norsk 
eksportsuksess», «Havvind – Norges neste 
offshore-eventyr» og «Making Investments 
With Triple Return Accessible for Everyo-
ne». 

Zero er typiske representanter for en 
relativt ny type miljøvern. Drivkraften til 
miljøbevegelsen har hele tiden vært en fø-
lelsesmessig tilknytning til den levende 
kloden: Fra dikteren William Wordsworth 
som kjemper for å bevare the Lake District 
i England på 1800-tallet via naturforskeren 
John Muir som slåss for opprettelsen av de 
amerikanske nasjonalparkene, til filosof 
Arne Næss og Venstre-politiker Odd Einar 
Dørum som prøvde å redde Mardøla på 
syttitallet. På Zeros hjemmesider er det få 
bilder av natur, men de som er der, viser 
storslåtte ørkenlandskap ødelagt av enor-
me solcellefarmer og vakre kyststreknin-
ger pepret med vindmøller. Til gjengjeld 
er det masse bilder av elektriske ferger, 
karbonlagringsløsninger og nullutslipp-
hus. La det ikke være noen tvil: Det er kli-
ma, ikke natur, som er Zeros anliggende.

Næringslivets favorittmiljøorganisasjon 
Som årets programposter på ZERO-konfe-
ransen illustrerer, er det imidlertid ikke 
bare organisasjonens motivasjon som skil-
ler seg fra tradisjonelle miljøvernorgani-
sasjoner. Virkemidlene de tar til orde for, 
er radikalt annerledes. I en kronikk på nett-
magasinet Pan, avviser Zeros leder Marius 
Holm radikale nye samfunnsmodeller som 
svar på klimakrisen, og på sin egen Face-
book-side deler han artikler som «The Se-
cret of Eternal Growth» fra frihandelsten-
ketanken «Initiative for Free Trade». Ifølge 
Holm er det ikke en omlegging av økonomi 
og samfunn som skal til, men mer tekno-
logiutvikling, mer markedsbygging og bed-
re kvotemarkeder. Klimaet trenger ikke 

nytenking, men mye mer av det vi allerede 
gjør. Heri ligger forklaringen på at Zero er 
blitt næringslivets favorittmiljøorganisa-
sjon. 

Der tradisjonelle miljøvernere med pre-
steskjegg, islendere og raddisbakgrunn 
ikke kan love noe annet enn reduksjon av 
forbruk, nullvekst og antikapitalisme, snak-
ker Zero om en smertefull energiomleg-
ging, men deretter: ny teknologi, økono-
misk vekst og business as usual. 

Det blir imidlertid stadig tydeligere at 
klimakrisen ikke den eneste krisen Jorden 
står overfor. Planeten er i ferd med å en-
dre seg fundamentalt, og klimaendringer 
er bare én av drivkreftene. Norge er ikke 
forskånet. Norske strender er fulle av stil-
lehavsøsters, Oslofjorden er tom for torsk 
og full av plast, villaksstammene våre for-
svinner og rekefiskere forteller om tomme 
rekefelt. Fuglefjellet Runde er i ferd med 
å stilne, fet villfisk er full av miljøgifter og 
det blir stadig mindre av både våtmarker, 
matjord og villmark. Over halvparten av 
fugleartene som opptrer i sangen Alle fu-
gler har havnet på rødlisten. 

Overskridelser av naturens tålegrenser
For å forstå hva vi står overfor, lanserte 
forskere ved Stockholm Resilience Center 
på Universitetet i Stockholm i 2009 et kon-
sept de kalte «planetary boundaries» som 
på norsk kan oversettes til naturens tåle-
grenser. Konseptet identifiserer ni ulike 
områder der en overskridelse vil kunne 
være katastrofal for planeten: Klimaend-
ringer, tap av biologisk mangfold, biogeo-
kjemisk syklus (både nitrogen og fosfor), 
ozonnedbryting i stratosfæren, forsuring 
av havet, globalt vannforbruk, endring i 
arealbruk, atmosfærisk partikkelbelast-
ning og miljøgifter. 

Forskerne mener vi allerede har over-
skredet grensene for klimaendringer, tap 
av biologisk mangfold og for endringer i 
det globale nitrogenkretsløpet. I tillegg me-
ner de vi er i ferd med å overskride gren-
sene for globale fosforkretsløpet, globalt 
vannforbruk, forsuring av havet og global 
endring i arealbruk. De er usikre på hvor 
nær vi er tålegrensene for miljøgifter (her-
under blant annet plast i havet) og atmo-
sfærisk partikkelbelastning. 

Stadig oftere står aktivister innenfor de 
ulike områdene i konflikt med hverandre, 
og kanskje særlig natur- og miljøvernere: 
Når Bellona vil brødfø verden med opp-
drettslaks, anklager Naturvernforbundet 
Bellona for å være PR-byrå for lakseopp-
drettere. Når ZERO vil kutte karbonutslipp 
ved å forsyne oljeplattformer med vann-

Drømmen 
om grønn 
vekst

kraft fra naturskjønne elver, blir de angre-
pet av Turistforeningen.

I realiteten er gnisningene mellom grup-
pene bortkastet energi. De er som to av-
delinger som krangler om midler i en kon-
kurstruet bedrift. For hverken klimakrisen, 
naturmangfoldkrisen eller de syv andre 
potensielle krisene identifisert i Stock-
holm, er separate fenomener. De er ulike 
symptomer på to enkle fakta: Vi er stadig 
flere mennesker som bruker stadig mer 
ressurser. Økonomer ville ha beskrevet 
det som intensiv og ekstensiv vekst, den 
økonomiske vekstens to hovedkomponen-
ter.

Grønn vekst?
Det helt avgjørende spørsmålet blir der-
med: Er grønn vekst mulig? Finnes det som 
Marius Holm og Initiative for Free Trade 
hevder, et hemmelig knep for å få til «un-
limited growth»? Zero er ikke alene i å tro 
det. Flere økonomer mener at man kan 
koble veksten fra materielt ressursforbruk 
ved å gjøre «lineær materialflyt sirkulær» 
og ved å satse på økonomisk aktivitet som 
ikke er ressurskrevende. 

Teoriene om grønn vekst ser imidlertid 
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stadig mer teoretiske ut. Det er i dag an-
slått at Jorden kan håndtere et ressursfor-
bruk på om lag 50 milliarder tonn i året 
(ressursforbruk måles i tonn, men omfat-
ter så forskjellige ting som blant annet skog, 
metall, mineraler, husdyr, fisk og fossilt 
brensel). I dag ligger vi på 70 milliarder 
tonn. 

En rekke store empiriske studier er blitt 
gjort siden ideen om grønn vekst ble in-
korporert i FNs bærekraftsmål under FNs 
toppmøte om bærekraftig utvikling i 2012.  
De har forsøkt å modellere ressursforbruk 
i en verden der samtlige av verdens nasjo-
ner har iverksatt optimal effektiv ressurs-
bruk og høye karbonskatter. Studiene an-
slår at vi ender opp på et forbruk i under-
kant av 100 milliarder tonn i 2050. Og det 
forutsetter et «grønt skifte». 

I fjor slapp FN selv rapporten Assessing 
Global Resource Use. Den utprøvde et sce-
nario der man priset karbon til 573 (!) dol-
lar pr. tonn, la til en ressursutvinningsskatt 
og antok rask statlig subsidiert teknologisk 
utvikling. Rapporten endte på at verdens 
ressursforbruk da ville ligge på 132 milli-
arder tonn i 2050, eller på rundt 264 pro-
sent av Jordens tåleevne. 

Radikalt annerledes enn tidligere kriser
Tallene illustrerer at krisen planeten står 
ovenfor, er radikalt annerledes enn tidli-
gere kriser fordi den henger sammen med 
en uttalt målsetning for nesten samtlige 
samfunnsaktører, organisasjoner, politis-
ke partier og nasjoner: kontinuerlig øko-
nomisk vekst. 

Det er ikke dermed sagt at det grønne 
skiftet og nullutslippsløsninger ikke har 
noe for seg. Klimakrisen forsterker bio-
mangfoldskrisen, forsuring av hav, fersk-
vannsproblematikk og en rekke andre pro-
blemer. Men det blir stadig mer klart at 
klimakrisen ikke er «den viktigste miljøsa-
ken» som Zero hevder på sine hjemmesi-
der. Den er snarere (sammen med bio-
mangfoldskrisen) det mest alvorlige symp-
tomet på en krise som stikker mye dypere. 
Behandler man klimaproblematikken iso-
lert, driver man i beste fall med symptom-
lindring. I verste fall får den norske politi-
kere og næringslivsledere til å jakte på tri-
ple gevinster, hydrogenmilliarder og off-
shoreeventyr mens naturen forsvinner 
foran øynene våre.

Helle Stensbak,  
samfunnsøkonom

F olk har begynt å legge 
merke til oss. Det 
norske oljefondet er 
verdens største 
investeringsfond, og vi 

blir stilt forventninger til. Jeg 
fikk merke det i hovedkvarteret 
til OECD i Paris, der en sinna 
engelskmann begynte å lekse 
opp for meg da han oppdaget 
at jeg var norsk. Som alle 
nordmenn i hans øyne, var jeg 
en rentenist og en rik, sløv 
medeier. 

Han trengte kanskje å lære 
mer om oljefondet, men der og 
da ønsket i hvert fall jeg at jeg 
kunne litt mer om både fondet 
og norsk oljenæring. 

Lærerik TV-serie
Nå er anledningen til å lære 
veldig god. NRK-serien Lykke-
land dramatiserer starten på 
det norske oljeeventyret, og 
allerede i første episode aner vi 
hvor forutseende og kloke folk 
vi hadde i statsadministrasjo-
nen den gang. Phillips petrole-
um hadde lett i alle felt de var 
blitt tildelt, unntatt ett, og ikke 
funnet noe. De ville gi opp. Men 
så ble de klar over en kontrakts-
betingelse fra norske oljemyn-
digheter, kløktig ledet av Jens 
Evensen: Boten for ikke å lete 
tilsvarte kostnaden ved å lete! 
Da boret Phillips også det siste 
feltet. 

Og de fant olje. Et lønnsomt 
funn for Phillips, et avgjørende 
funn for Norge.

Det sies at alle nordmenn 
burde hatt en byste av Jens 
Evensen. Det er jeg enig i, men 
de var flere om å gjøre uvurder-
lige tjenester for det norske 
samfunnet. Dokumentarserien 
Olje! ligger på NRKs nettsider, 
og der kommer flere helter og 
mer av historien til syne. Den 
er vel verdt å se parallelt med 
Lykkeland. 

Det samme er en bok som 
kom i høst, Drømmefondet, 
hvordan Norge ble finansbran-
sjens George Clooney, og veien 
videre for Oljefondet. Der 
skriver Camilla Bakken Øvald 
om oljehistorien, om tilblivel-
sen av oljefondet og hva det å 
eie og forvalte et slikt fond 
handler om. Leser du denne, 
kan du hevde deg i selskapsli-
vets diskusjoner om oljefondet, 

samt svare, om du møter den 
sinte engelskmannen. 

Drømmefondet omtaler også 
hvordan Evensen og hans 
hjelpere klarte, uten forkunn-
skaper, å stable en nasjonal 
oljevirksomhet på bena. De fikk 
internasjonale oljeselskaper til 
å drive, lære bort sine ferdighe-
ter og betale den betydeligste 
andelen av gevinsten til den 
norske stat. 

Den sinna engelskmannen
Siste lesetips fra meg om denne 
thrilleren fra virkeligheten er 
Stortingsmelding nr. 25 fra 
1973–74. Ja. Faktisk. 

Per Kleppe var finansminis-
ter, og på 17 sider beskriver 
meldingen Petroleumsvirksom-
hetens plass i det norske 
samfunn, forfattet av et knippe 
fagfolk i Finansdepartementet. 
De klarte å angripe en helt ny 
og ukjent situasjon og lage en 
god plan for fremtiden. 
«Regjeringen mener at en i 
første rekke må benytte 
muligheten til å utvikle et 
kvalitativt bedre samfunn», står 
som hovedmålsetning. Deretter 
konkretiserer de hva de mener 
med dette. Den som leser 
meldingen i dag, blir slått av 
hvor godt de traff og hvor mye 
som er virkeliggjort. 

For eksempel: For det 
velferdsnivået vi har i Norge i 
dag, er verdien av oljefondet at 
hver enkelt av oss i gjennom-
snitt betaler 45.000 kroner 
mindre i skatt, hvert år. 

Så det går nesten an å forstå 
den sinna engelskmannen.

Debatt

Vi og vårt  
oljesmurte  
lykkeland

Som alle 
nordmenn  
i hans øyne, 
var jeg en 
rik, sløv 
medeier
”

Kronikkforfatteren 
mener Zero ikke er så 
opptatt av natur, men 
heller hyller ny og 
mer miljøvennlig 
teknologi 
ILLUSTRASJONSFOTO: 
JON HAUGE
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Det virker 
som om 
Northugs 
inntreden 
har drevet 
Brutalt-
indeksen 
høyere og 
høyere.

”

Debatt
Ulf Johansen , 
Langrennsentusiast og 
stipendiat, NTNU 

D u har kanskje hatt følelsen av 
at det er ett ord som går igjen 
litt for ofte når langrennsløpe-
re intervjues på TV. Og det er 
ikke «motor», Northug, Klæbo, 

melkesyre, barneskirenn eller noe i de ba-
nene, nei, det er rett og slett ordet «bru-
talt». Jeg vil våge å påstå at jeg hører ordet 
i ti av ti langrenns-intervjuer/portretter på 
TV. Bare fra denne uken er eksemplene 
mange. Northug: «Det har vært lite grunn-
trening siden juni, og da er det brutalt.», 
Johaug: «Det er brutalt, men det er utrolig 
bra trening.», og Northug igjen: «Men ni-
vået der er blitt brutalt de siste årene, så in-
genting er selvsagt.»

Bare et plagsomt uttrykk?
Spørsmålet er om dette bare er et litt plag-
somt uttrykk som langrennsløpere med 
fordel kunne variert, eller har det et dy-
pere budskap? Jeg tror mer på det siste. 
Uttrykket «brutalt» sier oss noe mer. Jeg 
lanserer herved noe jeg har valgt å kalle 
Brutalt-indeksen for langrenn. Dette er en 
indeks som kan benyttes av sponsormar-
kedet og skiforbundet. Eller av langrenn-
sløperne selv for den saks skyld, i egene-
valuering av årets resultater og tilhørende 
medieprofilering.  

Kort fortalt er Brutalt-indeksen basert 
på søkeresultater fra et medieanalyseverk-
tøy, i dette eksempelet er det brukt Retri-
ever. Slike analyseverktøy gir deg mulighet 
til å søke gjennom mengder av norske avi-
ser og nettaviser etter gitte søkeord. Og 
det var gjennom et slikt søk ideen om Bru-
talt-indeksen dukket opp. 

Søkeordkombinasjonen «Brutalt Lang-
renn» hadde treff på 328 saker i mediene 
i 2017. Ser man på disse søkeordene i et 
historisk perspektiv, så er dette det desi-
dert høyest observerte treffantallet. I 2006 
for eksempel, gir det bare et treff på 61. 
Det bør også nevnes at søkeordet kun 
«langrenn» har vært stabilt omtalt i medi-
ene siden 2006 med et søketreff på rundt 
25.000 årlig, så det må være noe med kom-
binasjonen «langrenn» og «brutalt» som 
beskriver et nytt fenomen, eller er en in-
deks på noe.

En følelse
Er det noen andre enn meg som sitter med 
følelsen av at langrenn aldri har vært mer 
populært enn det var i 2017? Kanskje sier 
Brutalt-indeksen noe om langrennsspor-
tens popularitet? 

Northugs score på Brutalt-indeksen (sø-
keord: «Northug Brutalt») i 2017 var på 
354, altså høyere enn selve Brutalt-indek-
sen som var på 328. Det virker som om 
Northugs inntreden, sportslige resultater 
og popularitet etter 2006 er det som har 
drevet Brutalt-indeksen høyere og høyere. 
Men alle vet jo at Northug ikke hadde noe 
godt langrennsår i 2017, så hva sier egent-
lig Brutalt-indeksen noe om? Jo, den sier 
tydeligvis noe om markedsverdi. 

Brutalt-indeksen virker altså som en ri-

Langrenns-Norge  
er blitt for brutalt

melig markør for markedsverdi i Northug-
eksempelet, men hva med den nye kron-
prinsen Klæbo, hvilken verdi har han på 
Brutalt-indeksen (søkeord: «Klæbo Bru-
talt»)? Han gikk fra lave 28 i 2016 til høye 
212 i 2017, en vekst på over 600 prosent! 
Altså en betydelig vekst i Brutalt-indeksen/
markedsverdi, men fortsatt litt lavere enn 
Northugs. Vi får altså vente til året er om-
me og 2018-tallene er klare, for å se om 
tronskiftet også har skjedd på Brutalt-in-
deksen. 

Therese Johaug etter 10 km fri teknikk på Beitostølen 18. november.  
FOTO: TERJE PEDERSEN, NTB SCANPIX 

Kort sagt

En kinesisk  
provins?
Vi setter stor pris på at Aftenposten 
tidligere i år skrev om rettighetene 
til taiwanske studenter i Norge i 
artikkelen «Taiwan-studenter 
slipper inn med egne pass». 

Offisielt navn på Taiwan er 
«Republikken Kina», og landet 
kalles også ofte for Taiwan. På 
Utlendingsdirektoratets nettside 
fikk imidlertid navnet Taiwan nylig 
tillegget «en kinesisk provins», 
uten at det er noen god grunn til 
det.

En endring av navnet til «Tai-
wan, en kinesisk provins» gir for 
det første et feilaktig inntrykk av at 
Taiwan styres fra Kina. For det 
andre er det svært upraktisk, siden 
det kan forårsake mange proble-
mer for norsk-taiwanere som skal 
søke om dokumenter utstedt av 
UDI. For det tredje er det ydmy-
kende for folket og demokratiet i 
Taiwan. Taiwan er et demokratisk 
land som respekterer menneske-
rettigheter og grunnleggende 
borgerrettigheter, og som setter 
disse verdiene høyt.

Jeg kan fortelle at de fleste 
EU-land bruker betegnelsen 
«Taiwan, ROC (Taiwan)» eller 
«Taiwan (ROC)» når de henviser til 
vårt land. Vi ville ha satt stor pris 
på om UDI kunne oppheve 
navneendringen og bruke det 
tidligere navnet «Republikken Kina 
(Taiwan)» igjen.
Daniel T.C. Liao, representant for 
Taipei Mission i Sverige 
Oversatt av  
Inger Sverreson Holmes

Hvor er  
næringslivs- 
nyhetene?
Det er med stor skuffelse jeg 
konstaterer at næringslivsnyheter 
nå er totalt fraværende i Aftenpos-
tens spalter. Et eksempel kan være 
avisen 21. november. Den består av 
52 sider med diverse stoff. Av dette 
finnes litt under 1/3 side med 
«næringslivsstoff», det vil si noen 
få tabeller med gårsdagens 
valutakurser, børskurser o.l. 
Tidligere hadde Aftenposten i alle 
fall én eller kanskje to sider med de 
mest aktuelle forretningsnyheter 
og trender innen industri, offshore 
og shipping. I dag får man bare 
slike opplysninger i Finansavisen 
eller Dagens Næringsliv.

Hva er for øvrig resultatet av de 
nylig utførte endringer i avisens 
layout og utseende. Svært lite, 
forekommer det meg. Riktignok 
har kulturdelen blitt beriket med 
en «K» som er slående lik den 
Kongsberggruppen bruker i sin 
logo, ellers er det liten forskjell.  

Aftenposten bør igjen kunne 
fremstå som en allmenn opplys-
ningskilde og ikke bare en avis man 
abonnerer på for å lese dødsan-
nonsene som avisen fremdeles ser 
ut til å ha monopol på.
Øivind Selvig, redaktør 
(pensjonert)
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På felt etter felt der det 
finnes solid forskning,  
faller Michelets 
prosjekt fra hverandre  
”

Kort sagt

Hogg  
fregatten
For 20 år siden ble Norge 
rådet til å anskaffe tre 
fullverdige fregatter vi kunne 
operere effektivt. Vi valgte 
fem mangelfulle fartøyer vi 
aldri har klart å utnytte fullt 
ut. Fregattene våre har en 
god, men gammel og vedlike-
holdskrevende hovedteknolo-
gi. De har bare en fjerdedel av 
den luftvern missilkapasitet 
som er vanlig på moderne 
fregatter og de mangler 
radarstyrt nærforsvarsvåpen 
som siste skanse mot sjømåls-
missiler. Da kalkylen nådde 
12,2 milliarder, sa forsvarsmi-
nister Jørgen Kosmo at hvis 
det ble mer, ville det ikke bli 
noen fregatter. Det endte med 
det dobbelte.

Sjøforsvarets neste prosjekt 
er nye ubåter, som mange 
mener vil bli vårt aller 
viktigste våpen. Igjen har vi 
valgt god, men unødvendig 
gammel hovedteknologi, og 
bare fire fartøyer mens 
behovet er minst seks. Da blir 
det meningsløst å bruke store 
penger på å reparere en 
halvgod fregatt, for igjen å 
kunne seile fire fartøyer med 
mangelfull besetning. Det er 
bedre å seile tre fregatter med 
komplette besetninger, om 
enn fortsatt med mangelfull 
bevæpning. Hogg KNM Helge 
Ingstad på billigste måte. Det 
er minst et halvt dusin mye 
viktigere prosjekter som 
roper etter bevilgninger.
John Berg, major (R), 
forsvarsanalytiker

14.000 ofre
Portugals ambassade i Oslo 
henviser til Aftenpostens 
artikkel 11. november 
angående første verdenskrig, 
og ønsker å klargjøre følgen-
de:

Ved utbruddet av første 
verdenskrig hadde Portugal 
erklært nøytralitet. Landet 
fortsatte å være nøytralt frem 
til 1916, selv om det av og til 
forekom trefninger mellom 
portugisiske og tyske tropper 
i Afrika.

I mars 1916 internerte 
portugisiske myndigheter et 
antall handelsskip som 
tilhørte sentralmaktene, og 
som lå ankret opp i Lisboa. 
Den tyske regjeringen så 
dette som en fiendtlig 
handling og erklærte krig.

Portugals bidrag til 
krigsinnsatsen i Europa besto 
i å sende det portugisiske 
ekspedisjonskorpset (CEP 
– Corpo Expedicionário 
Português) til Frankrike – en 
infanteristyrke på omtrent 55 
000 menn, sammen med et 

uavhengig artillerikorps.
CEP ble sendt til Frankrike 

tidlig i 1917, der de første 
gruppene fikk opplæring i 
skyttergravskrig og ble tildelt 
utstyr. Innen november 
forsvarte CEP alene en sektor 
av frontlinjen. I slutten av 
oktober hadde Portugal sendt 
i underkant av 60 000 
soldater til Frankrike. Fra 6. 
november 1917 overtok CEP 
ansvaret for hele «den 
portugisiske sektoren» av 
Vestfronten, med en frontlin-
je på tilsammen 18 kilometer. 

Om morgenen 9. april 1918 
startet tyskerne slaget ved 
Lys. CEP registrerte 400 døde 
ved frontlinjen, og rundt 
6500 ble tatt til fange. Dette 
var en tredjedel av styrken.

De siste portugisiske 
kampene under første 
verdenskrig fant sted på 
våpenhviledagen, 11. novem-
ber 1918. Under kommando 
av kaptein Barros Bastos 
foretok 4. kompani fra IV 
infanteribataljon (tidligere 23. 
bataljon i 1. divisjon) det siste 
angrepet mot tyskerne ved 
munningen av elven Schelde i 
Belgia.

Da våpenhvilen ble inngått 
i 1918, lå CEPs tapstall på 2160 
døde, 5224 sårede og 6678 
krigsfanger. 14.000 ofre av en 
styrke på 60.000 mann.

Portugals ambassade i Oslo ,  
Oversatt av Inger Sverreson 
Holmes

Fest og moro  
i et samfunns-
perspektiv
På Nyfødtintensiv jobber høyt 
kompetente fagpersoner som 
hver dag bidrar til samfunnet. 

Som leder har jeg et ønske 
om å invitere til samvær med 
god mat og godt drikke. Vi er 
offentlig finansiert og i det 
ligger et stort ansvar for 
nøktern forvaltning. 

Det er jo selvsagt ikke slik 
at politikerne detaljstyrer 
våre budsjetter, og vi blir ikke 
instruert når det gjelder 
velferd for våre ansatte. Men 
det forutsettes at vi finner 
økonomisk dekning for alle 
oppgaver vi er pålagt. 

Det hender vi bestiller 
pizza til et kveldsmøte, vel 
innforstått med at denne kost-
naden er tilgjengelig for alle 
som måtte ønske å ta en titt i 
regnskapet vårt. Det skulle da 
også bare mangle om ikke vi 
som finansieres via fellesska-
pets midler har transparens. 

Politikernes vulgære bruk 
av penger på fest og moro, og 
enda verre, manglende vilje 
og evne til åpenhet rundt 
pengebruk er egnet til å 
fremkalle forakt. 

Dette handler ikke om 
verdsettelse i samfunnet. 
Dette handler om noe mye 

Arnfinn  Moland, førsteamanuensis  
og tidligere leder av Norges Hjemmefrontmuseum

O ver 13 – tretten – 
spalter i Aftenpos-
ten (22. novem-
ber) kjemper 
Marte Michelet 

videre for sitt prosjekt. Hun vil 
etter hvert trenge mer plass. 
Cand. philol Ståle Tangen 
skriver i Tidens Krav (21. 
november), med bakgrunn i sin 
hovedfagsavhandling: «[Ey-
stein] Gjelsvik var ingen politisk 
ideolog, han var ein lojal 
landbruksteknisk innovatør og 
praktisk orientert «byråkrat» 
som sto på sin post bokstaveleg 
talt heile livet, til han døydde i 
1950. Han fekk i 1955 sin 
fortente bauta ved forsøksgar-
den på Moldstad, seinare Norsk 
myrmuseum. Å kople Eystein 
Gjelsvik til nazismen er derfor 
'fake news'. Bautaen på Smøla 
står støtt.» På felt etter felt der 
det finnes solid forskning, faller 
Michelets prosjekt fra hveran-
dre.

Når historien om hennes 
bidrag til okkupasjonstidens 
forståelse en gang skal skrives, 
vil to forhold stå frem: For det 
første hennes manglende evne 
til å tolke kilder og for det 
andre den tilsvarende man-
glende forståelse av og kunn-
skap om nazismens vesen og 
dens håndlangere i Norge. 

Urovekkende
I hennes siste innlegg er det et 
godt eksempel på det første. 
«Det er oppsiktvekkende at 
Moland ser på sitt eget prosjekt 
som så vaklevorent at én bok 
kan få det hele til å rase 
sammen», skriver hun. Min 
kronikk med tittelen «Et faglig 
og etisk forfeilet prosjekt» er 
hennes kilde. Her har jeg 
beskrevet den mottagelsen 
hennes «bokbombe» fikk av de 
fleste anmeldere og kommenta-
torer i mediene. 

For å karakterisere det 
inntrykket man satt igjen med 
etter å ha lest og hørt alle 
påstandene som der kom frem, 
og etter å ha regnet opp en del 
av disse, avsluttet jeg slik: 

«Flere tiår med forskning, 
innsikt og forståelse ligger 
tilbake i ruiner.» At Michelet, 
gitt tittelen på min kronikk, 
ikke klarer å sette mitt utsagn 
inn i konteksten, men tolker 
det som at jeg «oppsummerer 
konsekvensen av hennes bok», 
er urovekkende. Samtidig 
bidrar det til å forklare hennes 
omgang med kilder, som blant 
annet har resultert i et alvorlig 
angrep på historiker Ragnar 
Ulstein. 

Sjokk og protester
For å illustrere det andre 
forholdet, tar jeg frem ett 
eksempel fra hennes bok (s. 
153):

«For å gjennomføre ’den 
endelige løsningen’ i Norge var 
man avhengig av samarbeid fra 
de sentrale aktørene i det 
norske okkupasjonsregimet: 
den norske statspolitisjefen, de 
viktigste NS-toppene og 
Terboven. Fraværet av sjokk og 
protester da aksjonen ble satt i 
verk tyder på at disse aktørene 
må ha blitt informert og 
bearbeidet på forhånd.»

Det fremgår på påfølgende 
side at hun i dette sitatet, i 
tillegg til Karl Marthinsen og 
Josef Terboven, sikter til 
politiminister Jonas Lie og 
justisminister Sverre Riisnæs. 
La meg gjenta: Michelet hevder 
at man kunne ha forventet 
«sjokk og protester» mot 
deportasjonen av jødene i 
Norge fra disse fire hvis de ikke 
hadde blitt «informert og 
bearbeidet på forhånd».

Marthinsen var en av de 
fremste og farligste SS-menne-
ne i Norge, likvidert av Hjem-
mefronten 8. februar 1945, Lie 
hadde vært gjest hos Einsatz-
gruppe D (se Bernt Roughtvedt, 
Med penn og pistol. En biografi 
om politiminister Jonas Lie, s. 
226-228), Riisnæs var SS-ideo-
log og Terboven var Reichs-
kommissar für die besetzten 
norwegischen Gebiete. «Sjokk 
og protester»? Det trengs ikke 
13 spalter for å karakterisere 
dette. 

Debatt

Manglende kilde- 
kritikk, kunnskap  
og forståelse

Farlig retorikk
Når man vil svare på noe som 
er skrevet, er det lurt å lese 
nøye før man skriver. Det må 
også gjelde for Sylvi Listhaug.

I Aftenposten 23. novem-
ber skriver Listhaug at 
undertegnede i en søn-
dagskommentar 18. novem-
ber sier at «det er farlig når 
høyresiden bruker tøff 
retorikk, men det er helt greit 
når venstresiden gjør det 
samme». Jeg er, skriver hun 
«øredøvende stille» om 
venstresidens lignende 
retorikk.

I virkeligheten tok jeg i 
kommentaren Listhaug i 
forsvar mot påstanden om at 
hennes famøse facebookinn-
legg hadde noe med 22. juli å 
gjøre. Jeg skrev til og med at 
«Sylvi Listhaug utvilsomt har 
rett i at det aldri var hennes 
mening å knytte dette til 22. 
juli-tragedien».

Norge trenger et røft 
offentlig ordskifte. Men 
politikere som tilhører den 
samme tradisjon når det 
gjelder ytringsfrihet, folkesty-
re og rettsstat, skal ikke 
demonisere hverandre. Siv 
Jensen har ikke noe ansvar for 
Anders Behring Breivik, Jonas 
Gahr Støre som statsminister 
ville ikke ha vært noen 
«katastrofe» for landet.

I et demokrati er modera-
sjon en dyd, ekstremisme et 
onde, og begge deler er 
smittende. Det var mitt enkle 
budskap i søndagskommenta-
ren. I en verden av nødvendi-
ge kompromisser bør 
kompromissløshet være 
forbeholdt de som utfordrer 
vår livsform – det være seg 
fascister, islamister eller 
kommunister.

Per Edgar Kokkvold, 

mer alvorlig, nemlig fullsten-
dig fravær av innsikt og forstå-
else for sin rolle i det sam-
funnsperspektivet vi andre 
forholder oss til.
Heidi Ugreninov, 
avdelingsleder, Nyfødtintensiv 
avdeling, Oslo 
Universitetssykehus
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Ung debatt
Ingrid Ravnanger (21),  
student ved Sciences Po Paris 

D et har forundret meg lenge hvorfor 
det ikke er flere nordmenn på verdens 
prestisjeskoler. Med Lånekassen som 
støtteapparat bør norske studenter 
ha råd til det uten å falle i ekstrem 

gjeld.
Hvorfor vi ikke informerer om utenlandsstud-

ier og heller satser på at norske studenter forblir 
i Norge, er uforståelig. Særlig når det er gode 
økonomiske og akademiske argumenter for at 
det er på tide å slippe de norske studentene ut 
av landet.

Sparer vesentlige summer
I en analyse fra NIFU i samarbeid med Deloitte 
gjennomført i 2016 kommer det frem at en gjen-
nomsnittlig student ved et norsk universitet ko-
ster Norge mellom 72.000 og 750.000 kroner 
pr. år. Tatt i betraktning at de fleste eliteuniver-
sitetene i utlandet koster mellom 50.000 til 
500.000 i året, er det enkel hoderegning å forstå 
at den norske stat kan spare vesentlige summer 
på at nordmenn studerer utlands.

Dessverre er det slik at den enkelte student 
må ta opp et stort lån for å kunne gå på eliteuni-
versitetene, så hvorfor sponser vi dem ikke?

Bidrar til ny kompetanse og nytenkning 
Selv om norske utdanningsinstitusjoner er go-
de, er det et faktum at de ikke er verdensledende. 
Dermed må vi også fremheve og styrke de nor-
ske institusjonene. Det forutsetter at vi får inn 
nye perspektiver og erfaringer i akademia.

Det trengs også et bredt spekter av kom-
petanse dersom norske bedrifter skal kunne til-

Det er på tide å sende 
flere norske studenter 
ut av landet

by nye varer og tjenester og hevde seg internas-
jonalt. Tilbakevendende norske studenter fra 
verdens beste universiteter kan derfor påvirke 
den norske økonomien til det positive ved å bidra 
til ny kompetanse og nytenkning.

Jeg vil hevde at det norske samfunn kan nyte 
godt av at nordmenn reiser ut og opplever an-
dre kulturer og levemåter. Det vil være flere for-
deler ved for eksempel å ha norske studenter i 
Nord-Amerika og Asia, da disse områdene særlig 
skiller seg fra det norske samfunn.

I tillegg kan det bidra til å skape tettere 
forbindelser til andre land og promotere Norge 
på den internasjonale arena.

Styrker norsk akademia og næringsliv
Det er flere gode grunner til at norske studenter 
bør dra utlands og at Lånekassen bør øke andel 
stipend i forhold til lån. 

Dersom det koster mer eller mindre det 
samme å sende en student til Harvard, som lenge 
har vært verdens ledende utdanningsinstitus-
jon, og Universitetet i Oslo, er det uforståelig for 
meg hvorfor vi ikke støtter utenlandsstudentene 
bedre. 

Selv om det er i norsk interesse å bevare nor-
ske institusjoner, går vi glipp av kompetanse som 
kunne bidratt til å styrke norsk akademia og 
næringsliv. 

Til tross for uklarhet over hvor mange som 
faktisk vender tilbake til Norge etter endt utdan-
ning, er tendensen slik at flertallet som regel 
gjør det. Eventuelt kan man iverksette en ord-
ning som gjør det obligatorisk for utenlandsstu-
denter å jobbe fem til ti år i Norge etter fullførte 
studier. 

På den måten sikrer vi at kompetansen som 
er dannet i utlandet, kommer Norge til gode, og 
disse studentene trenger vi for å hevde oss i frem-
tiden.

Det trengs et bredt spekter av kompetanse dersom norske bedrifter skal kunne tilby nye varer og tjenester og hevde seg 
internasjonalt, skriver Ingrid Ravnanger (21). FOTO: WILLIAM POTTER / SHUTTERSTOCK / NTB SCANPIX  

Kompe-
tansen fra 
utlandet 
kommer 
Norge til 
gode
”

Vi har  
ikke råd til  
å miste flere
Virkeligheten er ikke en 
pent sminket tenårings-
drøm hvor hver dag er en 
dans på roser, en evig 
parfymeduftende drøm. 
For det er nettopp det det 
er, en drøm.

Drømmen vi tror alle 
andre lever, og som står der 
som en sterk kontrast og 
skinner ned på ens eget, 
hakket mer realistiske, liv. 
Dette er bare en av årsak-
ene til at livet for noen rett 
og slett blir for mye.

For vanskelig å leve
72 menneskeliv som ikke 
ennå var fylt 25 år, 30 jenter 
og 42 gutter, avsluttet så 
altfor tidlig. Mellom 60 og 
80 unge mennesker har 
forlatt oss hvert år, og slik 
har det vært i flere tiår.

Dette er altfor høye tall 
for Norge, et land med 
ressurser til å hjelpe de som 
trenger det.

Er det virkelig slik i det 
som tidligere ble klassifisert 
som verdens beste land, at 
noen skal føle at det er for 
vanskelig å leve her?

Statistikken står stille, ta 
grep
I disse tider med diskusjon-
er rundt statsbudsjett og 
planlegging fremover vil jeg 
oppfordre alle som har noe 
å si i denne saken, og da 
spesielt Stortingets helse- 
og omsorgskomité, helsemi-
nister Bent Høie og barne- 
og likestillingsminister 
Linda Hofstad Helland, til å 
benytte sjansen til å 
prioritere en sak som vi 
ikke har råd til å la fortsette 
slik det går i dag.

Å prioritere ressurser 
mot barn og unges psykiske 
helse er noe som har vært 
tema for debatt i mange år 
nå, men med en statistikk 
som står stille, er det på tide 
å ta nye grep.

Alle unge i dag må kunne 
ha noen å gå til for hjelp, 
uten å måtte dø i køen 
allerede før en blir møtt av 
et helsevesen som ikke 
klarer å løse problemet. 
Vær så snill. Vi har virkelig 
ikke råd til å miste flere.
Iver Daaland Aase (18), 
sentral-
styremedlem 
Humanistisk 
ungdom 
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Sjakk
Atle  
Grønn 
atle.gronn@ilos.uio.no

Bridge
Tommy  
Sandsmark 
tommy@sandsmark.org

Sudoku
Fyll ut de tomme 
feltene slik at 
både de loddrette 
og vannrette 
radene, samt hver 
av boksene med 
3x3 felter, 
inneholder alle 
tallene fra 1 til 9.

PE
LS

 &
 P

O
TE

R 
- P

at
ric

k M
cD

on
ne

ll
RA

D
IO

 G
AG

A
- F

lis
FA

N
TO

M
ET

 - L
ee

 Fa
lk

PE
RL

ER
 F

O
R 

SV
IN

 - S
te

ph
an

 P
as

tis
ZI

TS
 - J

im
 B

or
gm

an
 o

g 
Je

rry
 S

co
tt

SK
A

RP
E 

K
A

N
TE

R 
- V

er
lo

 o
g 

Rø
be

rg

2 6 3 5

6 2 5 4
1

3 4
5 2 3

Stille før 
stormen
Magnus Carlsen skuffet 
mange med en tam hvitåp-
ning og i praksis en ny hvi-
ledag i 11. parti på lørdag. 
Klimaks inntraff i første 
trekk da den forrige VM-ut-
fordreren Sergej Karjakin 
fikk æren av å utføre Carl-
sens åpningstrekk. Karjakin 
skapte litt liv på scenen da 
han nektet å adlyde ordre 
fra Carlsen og spilte 1.b2–b4. 
En ellers alvorlig og innbitt 
verdensmester brøt ut i et 
stort smil og fikk rettet opp 
førstetrekket til kongebon-
den 1.e2–e4. «Best by test», 
som Fischer sa.

Fabiano Caruana svarte 
med sin innøvde russiske 
variant. Caruana fortsatte 
med en litt uvanlig springer-
manøver til d7 og videre til 
f6, en idé som i forrige uke 
ble avslørt gjennom en vi-
deolekkasje fra Caruanas 
treningsleir. Carlsen må ha 
vært forberedt, men da 
Caruana i neste trekk fulgte 
opp med bonden til c5, falt 
verdensmesteren i tanker. 
Forberedelsen var skuffen-
de svak fra Carlsen-leiren, 
faktisk «skandaløs», ifølge 
den tidligere Carlsen-sekun-
danten Jon Ludvig Hammer.

Ingenting av interesse 
skjedde før sluttstillingen, 
dit spillerne kom i et så høyt 
tempo at Caruana hadde 
opptjent mer tid enn før 
partiet startet:

Caruana 

Carlsen
55…Lc2! remis. Svart ta-

per hvis han slår på f5 på 
grunn av 56.h5! Men etter 
partitrekket er stillingen 
død etter 56.Kxf7 Lxf5.

Siste ordinære parti, med 
en VM-tittel på spill, begyn-
ner i dag kl. 16!

 Kkn985 
 K92 
 K6 
 EK5 
 
 
 
 ED1072 
 E7643 
 D74 
 - 
 

 Kkn985 
 K92 
 K6 
 EK5 
3  64 
kn8  D105 
Ekn1085 932 
Dkn986 107432 
 ED1072 
 E7643 
 D74 
 - 
 

 Vest Nord Øst  Syd 
    1 
   2NT1)   4NT2) 5   53) 
 pass 6        pass rundt 

1) «Marmic»: minst 5-5 i  og . 2) 
Blackwood med  som trumf. 3) 
«DOPI»: 2 E + D.  

 

Mandags-
prøven

Vest spiller ut kløver D. 
Hvordan spiller du?

Dette ser jo litt tungt ut, 
ikke sant? Du har jo en helt 
bombesikker rutertaper og 
en ganske sikker hjerterta-
per. Hvorfor ikke bare legge 
seg på bet, da?

Neimen! Fy skamme seg! 
Har du ikke hørt at du aldri 
skal gi opp? Når det ser 
mørkt ut, iler motparten of-
te til hjelp, eller du får plut-
selig et genialt innfall!

Men du må gjøre tingene 
i helt riktig rekkefølge. Ser 
du hvordan du må spille?

Stjel utspillet på hånden, 
ta ut trumfen og spill lav ru-
ter mot K, for Vest har nok 
E. Tar han for E, kan du se-
nere kaste en hjertertaper 
på ruter D. Da vinner du 
helt uavhengig av hvordan 
hjerteren sitter.

Legger Vest lav ruter, vin-
ner K. Da forsvinner 2 ru-
tere på kløver og du tåler 
en hjertertaper uten å gå 
bet!
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Fødselsdager
Rita Ora
Sanger, danser og låtskriver Tina Turner er 79 år i dag, tidligere fotballspiller Jan Stenerud 76 år, 
SV-politiker, tidligere utdanningsdirektør Kjellbjørg Lunde og tidligere politimester i Oslo 
Anstein Gjengedal begge 74 år, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet Torunn Janbu 64 år, 
programleder og komiker Rune Gokstad 60 år, religionshistoriker Lena Larsen 58 år, skuespiller 
og filmprodusent Nasrullah Qureshi 57 år, skuespiller Gisken Armand 56 år, operasanger 
Ingebjørg Kosmo 52 år, jazzmusiker og komponist Andreas Utnem 45 år, og artist og skuespiller 
Rita Ora fyller 28 år i dag. (NTB)

Navnedag 
Konrad, Kurt
Konrad og Kurt har navnedag i dag.
Konrad er et tysk navn som er 
sammensatt av djerv og råd, 
rådgiver. Kurt er en kortform av 
Konrad. Konrad er kjent i Norge siden 
1300-tallet. Kurt er en lavtysk 
kortform og har vært brukt her  
i landet siden 1400-tallet. (NTB)

90
Kaptein

Kolbjørn 
 Andersen

Langenesveien 389, 
4643 Søgne

Kolbjørn Andersen vokste opp i 
Orkdal i Trøndelag. Han har 
tjenestegjort ved flere militære 
baser i Norge, som Lista 
flystasjon, Værnes, Soma-leiren 
og Kjevik Tekniske Skolesenter. 
Han gjorde også en innsats ved 
FNs fredsbevarende styrker på 
Kamina-basen i Kongo i 1963. 
For sin 44 år lange tjeneste i 
Forsvaret har Andersen mottatt 
flere medaljer og diplomer, 
blant annet Kongo-medaljen. 
På Kjevik var han også ansvarlig 
for militærets testing av Dr. 
Brændens nesedråper.

Etter nådd pensjonsalder 
fortsatte han med jobb som 
vekter i Kristiansand. Andersen 
er nå eneste gjenlevende av en 
større søskenflokk.

Han bor i Søgne sammen 
med sin kone. Han har også fire 
døtre. Han har vært aktiv innen 
idrett og friluftsliv, med blant 
annet fjellturer og fiske. Denne 
interessen har han opp 
gjennom årene videreformidlet 
til barn og barnebarn. Dagen 
feires med familien på 
 hjemstedet i Søgne.

85
Sivilingeniør

Sven Edvard 
Ammerud

Ørekroken terrasse 
34, 1528 Moss

Ammerud tok utdannelse ved 
University of Washington i 
Seattle. Etter noen år der reiste 
han hjem til Norge og jobbet 
med kraftutbygging i Statkraft. 
Han var NK ved Folgefonnan-
leggene, også blant annet i 
Ulla-Førreverkene. Etter hvert 
flyttet han med familien hjem 
til Oslo, før han overtok en gård 
i Våler i Østfold i 70-årene og 
ble pendler til Oslo. Senere 
hadde han utenlandsopphold i 
Kina, Vietnam, India og Nepal 
for Statkraft. Da sønnen 
overtok gården, ble det noen 
kommunale verv, blant annet 
som medlem av kommunesty-
ret og formannskapet for Våler 
Høyre. Han nyter nå pensjonist-
tilværelsen med kone, fire barn 
og fem barnebarn i nærheten.

80
Rune-Val 
 Aksmar

Ryenbergveien 75B, 
0677 Oslo

 
Rune-Val Aksmar begynte å 
spille piano ved Barratt Due 
musikkinstitutt som seksåring, 

og senere ble det kornett i 
Frelsesarmeen. Aksmar ble 
rammet av polio som 13-åring, 
men trente seg opp igjen. 16 år 
gammel kom han i lære som 
notestikker, en læretid som tok 
fem år. Han studerte også tre år 
ved Musikkonservatoriet. Som 
18-åring fikk han seg bil, og fra 
da av preget bilkjøring, og 
særlig rally, store deler av hans 
liv. Jubilanten kjørte billøp i 17 
år, hvorav åtte år i Rally Monte 
Carlo. Han har spilt i SAS 
janitsjarorkester i 45 år.

 
Jarl  
Halvdan  
Bibow

John Østensens vei 
8, 1394 Nesbru

 
Bibow tok examen artium ved 
Ullern skole og er utdannet 
siviløkonom fra St. Gallen i 
Sveits. Han har hatt ledende 
stillinger i blant annet Elkem, 
Raufoss Ammunisjonsfabrik-
ker, Norges Apotekerforenings 
Laboratorier og Schibsted-
gruppen, i tillegg til styreverv 
innen privat virksomhet og 
idretten. I dag er han partner i 
Nivåmetoden AS. Bibow var 
president i Norges Tennisfor-
bund fra 1990 til 1996, senere 
leder av Ullern Tennisklubb og 
leder i The International Tennis 
Club Of Norway. Han har 
mottatt Gullmerket, norsk 
tennis' høyeste utmerkelse, 
Norges Idrettsforbunds 
hedersmerke med diplom, og 
han er æresmedlem i Ullern 
tennisklubb. Jubilanten bodde 
nesten 20 gode år i Østerdalen, 
først på Elverum og siden i Stor-
Elvdal, og gleder seg derfor 
stort over Elverums store 

fremganger i herrehåndball. 
Han har vunnet norgesmester-
skap i single, double, mixed og 
lagtennis, spilt tennislandskam-
per og Davis Cup for Norge og 
deltatt både i Wimbledon og 
French Open. Nå senest har 
han vært leder av redaksjons-
komiteen som i fjor utga boken 
Harde slag. Norsk tennishistorie 
fra 1872. Jubilanten er medlem 
av Norske Idrettsleder- 
Veteraner.

75
Lege

Olav Asgard

Monolittveien 72, 
0375 Oslo

Olav Asgard er født i London. 
Han er spesialist i allmennme-
disin og samfunnsmedisin og 
var fra 1998 til 2015 fastlege på 
Frogner i Oslo. Etter utdannel-
se ved Universitetet i Oslo 
tjenestegjorde han som 
distriktslege og kommunelege. 
Fra 1985 til 1993 var han 
bydelsoverlege i Gamle Oslo og 
deretter assisterende fylkeslege 
i Akershus. Fra 1990 til 1991 var 
han fagsjef i Helsedirektoratet.

Jubilanter

På denne dag
1940: Den norske døgnrekor-
den for nedbør ble satt i Indre 
Matre i Kvinnherad. I løpet av 
24 timer ble det målt 229,6 
millimeter regn på stedet, men 
mangelfullt måleutstyr gir 
grunn til å anta at den reelle 
nedbørsmengden var enda 

større. «Regnmålaren var full 
kl. 08», noterte den lokale ned-
børsobservatøren. «Kor mykje 
som hev runne yver, er ikkje 
godt å segja.» Rekorden ble 
satt under en ualminnelig våt 
periode i Hordaland. Regnvæ-
ret hadde satt inn 24. novem-
ber, og i løpet av de neste fem 
døgnene falt det nesten en 
halv meter vann over Indre 
Matre. Som en slags vassen 
trøst satte stedet norsk rekord 
for både ett, to, tre, fire og fem 
døgns nedbørsmengder. 
Ekstremværet over Vestlandet 
26. november 1940 førte blant 
annet til at skinnegangen til 
Bergensbanen ble brutt på ti 
forskjellige steder.

1942: Det tyske skipet Donau 
forlot Oslo havn, med kurs for 
Stettin i det nåværende Polen. 
Om bord i skipet var 532 
norske jøder som var blitt 
arrestert og overlevert til 
tyskerne for deportasjon. 302 
av de deporterte var menn, 
188 kvinner og 42 barn. I 
Stettin ble fangene stuet om 
bord i tog og fraktet videre til 
utryddelsesleiren Auschwitz-
Birkenau. Bare ni personer fra 
denne transporten, alle menn, 
skulle overleve annen verdens-
krig. Samme dag ble ytterlige-
re 26 norske jøder sendt til 
Auschwitz med skipet Monte 
Rosa. Av de totalt 767 norske 
jødene som ble deportert fra 
til tyske utryddelsesleirer, 
overlevde bare 30. Donau ble 
senket av sabotører i januar 
1945. Vraket skal ha blitt hugd 
opp i Hamburg i 1952. Skips-
klokken fra det beryktede 
fartøyet var lenge oppbevart 
ved Hjemmefrontmuseet, 
mener er i dag utstilt på 
HL-senteret på Bygdøy. (NTB)
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Gerd  
Haugen
12. november døde Gerd 
Haugen stille og fredelig 
som hun hadde levd, 
noen uker etter at hun ble 
75 år. Vi visste at hun 
hadde en kreft som det 
ikke var noe å stille opp 
mot. For over tre år siden 
fikk hun føflekkreft i øyet, 
og det ble fjernet. Hun 
klarte seg bra med ett øye 
og fortsatte å kjøre til Flat-
dal i Telemark og 
barndomshjemmet med 
storslått utsikt. Der 
dyrket hun «jordepli» og 
passet sitt flotte telemark-
språk til stor glede for 
oss. Hun fikk Vinjes 
språkpris for å ta så godt 
vare på dialekten.

Gerd var evig takknem-
lig for alle som stilte opp 
da hun ble syk. Hun skrøt 
av alt og alle: av den fine 
sykehussengen, den flotte 
stolen, hjelpemidlene og 
all hjelpen især fra nabo 
Lise og datter. Aldri en 
klage. Alle naboene fra 
Brekkelia og vennene 
kom da hun feiret 
75-årsdagen, inkludert 
hunden til naboen og 
katten og alle som hun 
passet på. Gerd var et 
stort menneske som tok 
liten plass. Gerd hadde 
omsorg og var hjelpsom 
«nabokjerring».

Gerd var et kulturmen-
neske som elsket teater, 
litteratur og opplevelses-
rike reiser, især til 
Russland. Hun var et 
levende leksikon og svak 
for sport på TV. Hver 
påske lå hun foran i 
løypen når Viggo Valle 
hadde spørsmål. Hun 
likte å gå på ski, sykle til 
jobben og hadde hemme-
lig multested i «Fladdal», 
som hun kalte bygda.

Hun var i alle år 
støttekontakt og telefon-
kontakt for mennesker 
som trengte støtte, og 
også frivillig familieav-
laster. Hun arbeidet i 
mange tiår i NKL og 
avisen Vårt Blad. Som 
sekretær i Landsforenin-
gen for pårørende innen 
psykisk helse var det nok 
mange pårørende som vil 
minnes hennes lyttende 
empati.

Det blir vanskelig for 
oss å fortsette uten Gerd, 
men det flotte mennesket 
som alltid ytet og aldri 
krevet, har satt varige 
spor i oss. Hun vil leve 
videre i alle minnene.
Lise og Ylva 
Henriksen 
Bente Kolderup 
Gerd Grønvold Saue 
Åsa Børussen 
Guri Jaer 

Nekrologer Tone  
Elisabeth 
Eikestad

Tone Elisabeth Eikestad 
sa farvel til livet, som hun 
elsket, torsdag 15. 
november. Kreftsykdom-
men fikk dessverre altfor 
mye makt i Tones liv, men 
den fikk aldri makt over 
Tone. Hun beholdt regien 
til siste slutt og lot 
hverken venner eller 
helsevesen bestemme 
hvordan og hva hun 
skulle tenke om sitt liv og 
sin skjebne. Tones liv var 
lyst! Det var vakkert! Det 
var fargerikt! 

Hun ble født i Eckers-
bergs gate lille julaften 
1953 og vokste opp i 
Thereses gate. Etter 
begivenhetsrike år i 
Seilduksgata bestemte 
hun seg for å følge 
drømmen om å leve og 
jobbe i takt med egne 
evner og interesser. I 
Drøbak skapte hun et liv 
fylt av det hun ville ha 
rundt seg, lys, farger og 
skjønnhet. I 1990 fikk hun 
og Arild sin kjære 
Karoline. 

På 80-tallet ble hun og 
Vibeke kolleger i Aften-
posten, og hun ble Majas 
trygge favn. Som en mild 
pust tilførte hun våre liv 
varme, omsorg og humor. 
Tone drev butikk i Drøbak 
med estetikken i høyse-
tet. Hun startet det som 
senere ble Tegne-Tone, 
en sprudlende produks-
jon som kommer til å 
prege våre hjem for alltid. 
Maja og Tone hadde årlige 
julemarked sammen, til 
inntekt for barneavdelin-
gen på Rikshospitalet.

Etter hvert ble Tones 
kreativitet til den profes-
jonelle kunstneriske 
virksomheten mange i 
Drøbak kjenner godt. 
Også barna på Regnbuen 
ble mer enn en vanlig 
jobb. Kjærligheten og 
kunstnersinnet preget 
måten hun løste ut-
fordringer på. Hennes 
frodige kreativitet var til 
glede for familie og 
venner og kanskje til 
fortvilelse for én og 
annen revisor. 

Vi er takknemlige for at 
vi fikk være så nær Tone. 
Vi delte henne med 
mange og vet at hennes 
evne til å se oss og ikke 
minst barna våre, gjør at 
takknemligheten flom-
mer fritt i mange hjerter 
og vil gjøre det lenge. Vi 

tenker på Karoline og 
gleder oss til å følge 
henne videre i livet.
Vibeke Ljungberg 
Rydland 
Maja Ljungberg 
Bjåland 

Olav  
Skrindo
Olav Skrindo, født 11. juli 
1935, gikk bort fredag 16. 
november 2018. I en 
årrekke drev han med 
kjøp og salg av an-
tikviteter og var viden 
kjent som dyktig fag-
mann. Han var et elskelig 
menneske. Smilet – litt 
skøyeraktig og underfun-
dig – lå alltid på lur. Man 
kunne ikke unngå å bli 
glad i ham. 

Olav Skrindo startet i 
ung alder som lagerme-
darbeider i min tekstilfor-
retning Semb & Co. på 
Karl Johan. Han var meget 
populær blant alle 
ansatte. Etter en tid 
meddelte han at han 
ønsket å leie et nabo-
lokale for å handle med 
antikviteter. I dette yrket 
ble han værende. 
Sommerstid åpnet han 
utsalg fra en gammel 
kremmergård på Rotnem 
i Hallingdal. Det var et 
eventyr å komme inn i 
den gamle handelsboden. 
Antikke møbler var 
vakkert presentert med 
utsøkt smak. Her hadde 
han stor støtte av sin 
samboer Lis, som selv er 
kunstner med betydelige 
evner innen den dekora-
tive hallingtradisjonen.

I fritiden var det 
naturen som opptok ham, 
ikke minst å komme til 
fjells for å fiske ørret var 
en stor interesse. Olav 
Skrindos bortgang 
smerter. Det var alltid en 
glede å møte ham, ikke 
minst med den varmen 
han kom sine medmenne-
sker i møte. En stor 
personlighet er borte. Vi 
savner ham.
Olav Thon 

Nekrologer
Innsendte nekrologer skal ikke 
være på mer enn 1800 tegn 
inkludert ordmellomrom. 
Redaksjonen ber om at  
minneordene inneholder  
opplysninger om avdødes alder 
og dødsdato. 
Hovedregelen er at nekrologer 
skal trykkes senest 30 dager 
etter dødsdatoen. De skal 
være skrevet i omtaleform og 
undertegnet av én eller flere 
personer som ikke er i nær 
slekt med avdøde. 
Aftenposten trykker normalt 
ikke mer enn én nekrolog over 
hver avdød. Vi forbeholder oss 
retten til å forkorte og redigere 
innsendte manuskripter. 
Send gjerne med bilde. 
Manuskripter kan sendes som 
e-post til nekrologer
@aftenposten.no, eller 
Aftenposten, Postboks 1178 
Sentrum, 0107 Oslo. 

Red.
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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 Radio Rock
04.03 Radiolangs
05.33 Morgenandakt

Ved Petter Normann Dille
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 På treff med Sigvald-

sen
20.03 Madde spiller svensk
21.03 Swing & sweet
22.03 Hovigs hangar
23.03 P1+ musikkmiks
04.03 Radiolangs
05.33 Morgenandakt

Ved Petter Normann Dille
05.45–06.00 Værmelding

med varsel for fiskeban-
kene

Dagsnytt hver hele time
samt kl. 07.30, unntatt kl.
15.00, 17.00, 18.00 og 20.00.
06.03 P2-portrettet
06.33 Nyhetsmorgen
07.45 Politisk kvarter
08.03 Nyhetsmorgen
09.03 Ekko
11.03 Spillerom
12.03 Nyhetslunsj
13.03 Verdibørsen
14.03 Ekko – Abels tårn
15.05 Nyhetsettermiddag
16.03 Studio 2
18.00 Dagsnytt 18
19.03 Debatt i P2
20.03 All makt
21.03 Ekko
23.03 Verdibørsen
00.05 Dagsnytt 18
01.03 Ekko – Abels tårn
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 Running with Wol-

ves (r)
12.45 Dr. Jeff: Rocky

Mountain Vet (r)
13.40 Missouri Mountain

Family (r)
14.35 I'm Alive (r)
15.30 Keeping Up with

the Kruger (r)
16.25 Animal Cops Hous-

ton (r)
17.20 Villhundøya (r)
18.15 Monsters Inside Me

(r)
19.10 Shark City (r)
20.05 Wildest Islands Of

Indonesia (r)
21.00 I Was Prey (r)
21.55 Pit Bulls & Parolees

(r)
22.50 Monsters Inside Me

(r)
23.45 Shark City (r)
00.40 I Was Prey (r)
01.35 Villhundøya (r)
02.25 Nattsending

06.00 Pointless
06.50 Live At The Apollo
07.45 QI
08.55 The Graham Norton

Show
09.55 Top Gear: From A-Z
11.05 Live At The Apollo
12.05 Pointless
13.05 The Graham Norton

Show
14.10 QI
15.30 Top Gear: From A-Z
16.35 Pointless
17.35 The Graham Norton

Show
18.40 QI

(16) New.
20.00 Pointless
21.00 Live at the Apollo
21.55 QI

(2) Fire & Freezing.
22.30 Would I Lie To You?
23.55 QI
01.40 Would I Lie To You?
02.40 Live at the Apollo
03.30 QI
05.00 Would I Lie To You?
05.30-06.00 Would I Lie

To You?

06.55 Morgensending
13.10 Richard Storken

Animert ty./norsk
familiefilm fra 2017.
Regi: Toby Genke.

14.35 The Mountain Bet-
ween Us
Am. actiondrama fra
2017. Regi: Hany Abu-
Assad.

16.25 Mord på Orientek-
spressen
Br. krim fra 2017.
Regi: Kenneth Bra-
nagh. (11 år)

18.20 Tulip Fever
Br. drama fra 2017.
Regi: Justin Chadwick. 

20.00 Collateral Beauty
Am. drama fra 2016.
Regi: David Frankel.

21.40 Alien: Oppstan-
delsen
Am. science fiction
fra 1997. Regi: Jean-
Pierre Jeunet. (18 år)

23.30 Hannibal
Regi: Ridley Scott.

01.40 Nattsending

05.05 Close Up
06.55-07.40 Parenthood
11.10 Close Up
12.05 Parenthood
16.20 Close Up

(37) Edward Norton.
16.45 Parenthood

(3) Nipple Confusion.
21.00 Wentworth

(5) Bitter Pill.
21.45 Wrong Man

(1) Evaristo Salas: The
Letter. Am. dokumen-
tarserie fra 2018. Seri-
estart. Når en ung
mann blir skutt og
drept på åpen gate,
peker et vitne ut 16-
årige Evaristo Salas
som gjerningsmann.
30 år senere velger en
gruppe eksperter å
etterforske saken og
finne ut om riktig
person sitter fengslet.

00.25 Ash vs Evil Dead
02.45 Wentworth
04.20-05.05 Wentworth

06.55 Morgensending
15.20 This Means War

Am. romantisk acti-
onkomedie fra 2012.
Regi: McG.

16.55 Valerian and the
City of a Thousand
Planets
Fr. sci-fi-action fra
2017. Regi: Luc Bes-
son. (11 år)

19.10 Almost Christmas
Am. komedie fra
2016. Regi: David E.
Talbert. (12 år)

21.00 Supernullet
Am. komedie fra
1979. Regi: Carl Rei-
ner. (15 år)

22.30 Beck – på tynn is
Sv. thriller fra 2018.
Regi: Mårten Kling-
berg. (15 år)

00.10 Detroit
Regi: Kathryn Bige-
low.

02.30 Nattsending

06.15 Morgensending
14.10 One More Time

Am. dramakomedie
fra 2015. Regi: Robert
Edwards.

15.45 Loving Vincent
Polsk-br. animasjon
fra 2017. Regi: Hugh
Welchman.

17.20 Og så kom Polly
Am. romantisk kome-
die fra 2004. Regi:
John Hamburg. (7 år)

18.50 Prebz og Dennis –
The Movie
Norsk komedie fra
2017. Regi: Kaspar
Synnevåg. (6 år)

20.10 Crazy Heart
Am. romantisk drama
fra 2009. Regi: Scott
Cooper. (15 år)

22.00 Sully
Am. drama fra 2016.
Regi: Clint Eastwood. 

23.35 Winnerbäck et
slags liv
Regi: Øystein Karlsen.

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 Powerpuff-jentene
09.30 Diverse sendinger
15.30 Teen Titans Go!
16.00 Unikitty
16.15 Bekkens helter
16.30 Vi bare bjørner
17.00 Gumballs Fantastis-

ke Verden
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
20.02-06.00 Nattsending

06.25 Baggage Battles (r)
07.20 Hus i tretoppene (r)
08.15 Ultimate Survival (r)
09.05 Wheeler Dealers (r)
10.00 Fast N' Loud (r)
11.00 Deadliest Catch (r)
12.00 Yukon Men (r)
14.00 Ville Midtøsten (r)
15.00 How Do They Do It?

(r)
16.00 Mighty ships (r)
17.00 Salvage Hunters (r)
18.00 Wheeler Dealers (r)
19.00 Fast N' Loud (r)
20.00 Wheeler Dealers (r)
22.00 Kindig Customs (r)

Am. realityserie fra
2018.

23.00 Railroad Alaska (r)
Am. dokumentarserie
fra 2014.

24.00 Mythbusters (r)
01.00 Wheeler Dealers (r)
02.00 Kindig Customs (r)
03.00 Dual Survival (r)
03.55 Deadliest Catch (r)
04.45 Fast N' Loud (r)
05.35-06.00 How It's

Made (r)

06.20 Valpevenner
06.37 Minnis Toons
06.40 Spider-Man: Into

The Spider-Verse Spe-
cial

06.50 Mysteriet i Gravity
Falls

07.00 Miraculous: Lady-
bug & Cat Noir på
eventyr

07.31 Raven's Home
08.00 K.C. Hemmelig

agent
08.31 Harley i midten
09.00 Diverse sendinger
17.00 Raven's Home
17.31 Bunkd
18.00 Penny på M.A.R.S.
18.31 Harley i midten
19.00 Raven's Home
19.32 Mech X4: Vi får en

slutt på det!
20.29 Harley i midten
21.00 Raven's Home
21.31-22.00 Miraculous:

Ladybug & Cat Noir på
eventyr

22.00 Penny på M.A.R.S.
22.20 Nattsending

06.05 Start – Rosenborg
(r)

07.00 Alpint: Verdenscup
(r)

11.00 Fotball: VM (r)
12.30 Fotball: VM (r)
14.00 Hopp: Verdenscup

(r)
15.30 Alpint: Verdenscup

(r)
19.30 Watts (r)
20.00 Fotballfesten 2018
22.00 Fotballrunden (r)
23.30 Brann – Odd (r)
00.30 Rosenborg –

Bodø/Glimt (r)
01.25 Fotballrunden (r)
03.00 Brann – Odd (r)
03.45 Rosenborg –

Bodø/Glimt (r)
04.35 Eliteserien: Fotball-

runden (r)
05.50-06.40 Brann – Odd

(r)

06.30 Morgensending
13.30 Alpint: V-cup (r)
14.30 Fotball: VM (r)
16.30 Kunstløp: Grand

Prix
18.30 Olympic Games:

Hall of Fame
19.30 Olympic games:

Anatomy of (r)
19.55 News
20.03 The Minute (r)
20.05 Hopp: Verdenscup

(r)
21.30 Alpint: Verdenscup

(r)
23.43 The Minute (r)
23.45 News
23.50 Watts
24.00 Olympic games:

Anatomy of (r)
00.30 Olympic Games:

Hall of Fame (r)
01.25 News (r)
01.30 MLS (r)
03.00 Hopp: Verdenscup

(r)
04.30 MLS: Playoffs (r)
05.30-06.30 MLS: Playoff

(r)

06.00 Science of Stupid (r)
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 Family Guy (r)
20.00 Lucifer (r)
21.00 9-1-1 (r)
22.00 The Walking Dead
23.00 Talking Dead

Am. talkshow fra
2018. Talkshow hvor
ukens episode av The
Walking Dead blir dis-
kutert.

23.50 The Walking Dead
(r)

00.50 Lucifer (r)
01.45 The Good Wife (r)
04.15 Medium (r)
05.05-06.00 Medium (r)

06.05 Morgensending
15.20 Two Hairy Bikers –

Comfort Food
16.15 Leilas Jul på Matka-

nalen
17.10 Nigella: At my table
17.50 Culinary Journeys
18.20 Smakslandet

sesong 2 – Norske
oster

18.50 Nadiya's British
Food Adventure

19.30 Donna Hay – Basics
to brilliance

20.00 Culinary Journeys
20.30 Nigella: At my table
21.10 Leilas Jul på Matka-

nalen
22.05 Smakslandet

sesong 2 – Norske
oster

22.30 Nadiya's British
Food Adventure

23.10 Donna Hay – Basics
to brilliance

23.40 Culinary Journeys
00.10 Nigella: At my table
00.50-06.30 Nattsending

06.05 Morgensending
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)
21.30 Norske rednecks

camping (r)
22.00 Pantelånerne i Las

Vegas
(5) The Pawnshine
State.

22.30 Værdal'n karsk &
BASE (r)

23.30 The Big Bang Theo-
ry (r)

00.30 Two and a Half
Men (r)

02.00 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 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
19.00 Det beste fra Vin-

terveiens helter Norge
20.00 Flyplassen – Peru
21.00 Flyhavarikommisjo-

nen
22.00 Vinterveiens helter
23.00 Flyhavarikommisjo-

nen
24.00 Fengslet i utlandet
01.00 Vinterveiens helter
02.00 Cosmos
03.00 Wicked Tuna
04.00 Dubai – den ultima-

te flyplass
05.00-06.00 Ekstrem

overlevelse

06.30 Store maskiner (r)
06.35 Ra Ra, den bråkete

løven (r)
06.50 Peppa Gris (r)
07.00 Lundefjell (r)
07.05 Ridder Mikkel (r)
07.15 Evies familie (r)
07.20 Nysgjerrige Nils (r)
07.35 Bien Maja (r)
07.45 Brannmann Sam (r)
08.00 Kasper og Lisa (r)
08.10 Charlie og Lola (r)
08.25 Katten med hatten

(r)
08.35 Men hvorfor det? (r)
08.40 Diverse sendinger
17.25 Molang (r)
17.30 Store maskiner (r)
17.40 Ra Ra, den bråkete

løven (r)
17.50 Peppa Gris (r)
18.00 Rita og Krokodille
18.05 Molang (r)
18.10 Jet fra Bortom (r)
18.20 Lesekorpset (r)
18.35 Kosmoo
19.00 Dyrevenn (r)
19.15-19.28 Dyrevenn (r)

06.00 Morgensending
11.00 House Hunters

International
13.00 Going RV
13.30 Tough Trucks
14.30 Bizarre Foods with

Andrew Zimmern
15.30 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 World's Greatest

Motorcycle Rides
21.00 Shed and Buried:

Best Bits
22.00 Mysteries at the

Museum
23.00 Bizarre Foods with

Andrew Zimmern
24.00 Mysteries at the

Museum
01.00 World's Greatest

Motorcycle Rides
02.00-06.00 Nattsending

07.20 Morgensending
12.50 The Shack

Am. drama fra 2017.
Regi: Stuart Hazeldi-
ne.

15.00 Viceroy's House
Am. drama fra 2017.
Regi: Gurinder Chad-
ha.

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

18.50 Only the Brave
Am. biografisk drama
fra 2017. Regi: Joseph
Kosinski. (12 år)

21.00 High-Rise
Br./be. drama fra
2015. Regi: Ben Whe-
atley. (18 år)

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

01.00 The Book of Henry
Regi: Colin Trevorrow.

03.00 Nattsending

06.00 Morgensending
14.00 Silver Hawk

Hongkongkin. eventy-
raction fra 2004. Regi:
Jingle Ma.

16.00 The Librarian
Am. actionkomedie
fra 2004. Regi: Peter
Winther. (7 år)

18.00 American Made
Am. action fra 2017.
Regi: Doug Liman. (15
år)

20.00 Fast & Furious 8
Am. actioneventyr fra
2017. Regi: F. Gary
Gray. (15 år)

22.15 The Marine 5: Batt-
leground
Am. actionthriller fra
2017. Regi: James
Nunn. (15 år)

24.00 Kaos
Regi: Tony Giglio.

02.00 Nattsending

06.00 Morgensending
14.00 If Only

Am. romantisk kome-
die fra 2004. Regi: Gil
Junger.

16.00 Blind Dating
Am. romantisk kome-
die fra 2006. Regi:
James Keach. (15 år)

18.00 Simon og eiketrær-
ne
Sv./da./ty./norsk
drama fra 2011. Regi:
Lisa Ohlin. (12 år)

20.00 The Devil Wears
Prada
Am. komedie fra
2006. Regi: David
Frankel. (11 år)

22.00 You Get Me
Am. thriller fra 2017.
Regi: Brent Bonacor-
so. (15 år)

23.55 Kvinnen fra Brest –
Kampen mot legemid-
delindustrien
Regi: Emmanuelle
Bercot.

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
17.00 Frasier
17.45 Will & Grace

(7) The Needle and
the Omelet's Done.

18.30 NCIS: Los Angeles
(8) Collateral.

19.15 NCIS
(23) Dead Letter.

20.00 The Good Wife
(17) Shoot.

21.00 Empire
(1) Steal From the
Thief.

22.30 Okkupert
(8) Februar [del 2].

23.15 The Late Late Show
with James Corden
(33) Busy Philipps,
Noah Centineo, Der-
ren Brown, Morrissey.

23.55 Will & Grace (r)
00.35 Nattsending

07.00 Morgensending
15.00 Askepop – The

Movie
Da. musikaldrama fra
2003. Regi: Charlotte
Sachs Bostrup, Mikala
Lage.

17.00 Nysgjerrige Nils
Am. animasjonsfilm
fra 2006. Regi: Mat-
thew O'Callaghan. (7
år)

19.00 Step Up 2: The Stre-
ets
Am. musikaldrama
fra 2008. Regi: Jon
Chu. (7 år)

21.00 Girls Trip
Am. komedie fra
2017. Regi: Malcolm
D. Lee. (15 år)

23.00 Temptation Island
Am. romantisk kome-
die fra 2005. Regi:
Randal Kleiser. (12 år)

01.00 Nattsending

06.00 Morgensending
10.00 Mitt bittelille hjem

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

drøm (r)
13.30 Husfikserne – Spesi-

al (r)
15.30 The Kardashians (r)
19.30 Husfikserne – Spesi-

al (r)
20.30 Kirurgiske katastro-

fer (r)
21.30 Born This Way
22.25 First Time Call Girl
23.30 Kirurgiske katastro-

fer (r)
00.30 Younger (r)
00.55 Den nakne sannhet

(r)
01.25 Grey's Anatomy (r)
02.20 Min bittelille bolig-

drøm (r)
02.50 Mitt bittelille hjem

(r)
03.45 Brothers & Sisters

(r)
04.35 The Talk
05.25-06.00 Rom123 (r)

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)
20.30 Modern Family (r)

Am. komiserie fra
2017.

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)

13.25 Tottenham –
Chelsea

15.15 Watford – Liverpool
17.05 Wolverhampton –

Huddersfield
18.55 West Ham – Manc-

hester City
Fra London Stadium
og kampen mellom
West Ham og Manc-
hester City 13. runde i
Premier League.

20.50 Burnley – Newcast-
le
Fra Turf Moor og
kampen mellom
Burnley og Newcastle
i 13. runde i Premier
League. Kommenta-
tor: Simen Stamsø
Møller. Direkte.

23.00-01.00 Burnley –
Newcastle

06.00 Morgensending
13.25 Premier League i

dag
14.00 Sportsnyhetene
14.25 Premier League i

dag
15.00 Sportsnyhetene
15.25 Nyheter fra Premier

League
16.00 Sportsnyhetene
16.25 Nyheter fra Premier

League
17.00 Sportsnyhetene
17.25 Nyheter fra Premier

League
18.00 Wolverhampton –

Huddersfield
20.00 Premier League

Sunday Review
21.00 Rally-VM: Løpsopp-

summering: Australia
22.00 Mobil 1 The Grid

2018
22.30 UEFA Champions

League: Magasin
23.00 The Fighter
24.00 Sportsnyhetene
00.25 Nattsending

06.00 Morgensending
13.30 Le journal de la

RTBF
14.00 Alliances rouge

sang
Policier.

15.29 Escapade, le maga-
zine des patrimoines

16.00 Cut
16.28 Questions pour un

champion
17.03 Le point
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
18.37 Le chalet
20.30 Le journal de France

2
20.56 Météo
21.00 Échappées belles
22.28 Le journal de la RTS
22.54 Météo
22.57 Après mai

Drame.
00.54 Nattsending

06.00 Morgensending
11.05 Dr. Phil
12.00 Boligjakten UK
13.00 Luksusfellen Dan-

mark
14.00 Dr. Phil (r)
15.00 Idas fristelser
15.30 NCIS: Los Angeles
16.30 NCIS

(21) Return to Sender.
17.30 Kirstie's Handmade

Christmas
(2) Luxury Christmas
Fair.

18.30 Santa's Little Helper
Canadisk familieko-
medie fra 2015. Regi:
Gil Junger. (7 år)

20.30 One Christmas Eve
Am. TV-familiefilm
fra 2014. Regi: Jay
Russell.

22.30 Åndenes makt Sve-
rige

23.30 NCIS: Los Angeles
(r)

00.30 NCIS (r)
01.30 MasterChef UK (r)
02.45 Nattsending

11.00 NHL
Nashville Predators –
Anaheim Ducks.

13.00 Sportsmagasin
14.00 Bundesliga

Bayern München –
Fortuna Düsseldorf.

16.00 Sportsmagasin
17.00 Sportsmagasin
18.00 Sportsmagasin
19.00 Sportsmagasin

Championship High-
lights.

19.25 KHL
Dinamo Riga – SKA St.
Petersburg. Ishockey,
KHL. Dinamo Riga –
SKA St. Petersburg.
Direkte.

22.00 NHL
Nashville Predators –
Anaheim Ducks.
Ishockey, NHL. Nas-
hville Predators –
Anaheim Ducks.

24.00 Sportsmagasin
01.00-04.10 NHL

NY Rangers – Ottawa
Senators. Direkte.

11.00 Sportsmagasin
12.00 NFL

Amerikansk fotball,
NFL. Minnesota
Vikings – Green Bay
Packers.

14.30 NFL
Amerikansk fotball,
NFL.

17.00 NFL
Amerikansk fotball,
NFL.

19.30 NFL
Amerikansk fotball,
NFL. Minnesota
Vikings – Green Bay
Packers.

22.00 NFL
Amerikansk fotball,
NFL.

00.30 Sportsmagasin
Høydepunkter fra
Bundesliga.

01.30 Sportsmagasin
Ukentlig NFL-maga-
sin.

02.10-06.00 NFL
Amerikansk fotball,
NFL. Direkte.

11.00 Championship
13.00 Championship
15.00 Championship

Fotball, Champions-
hip. Brentford – Midd-
lesbrough.

17.00 Championship
Fotball, Champions-
hip. Ipswich – West
Bromwich.

19.00 Sportsmagasin
Ligue 1: Highlights.

20.00 Championship
Fotball, Champions-
hip. Aston Villa – Bir-
mingham.

22.00 Championship
Fotball, Champions-
hip. Stoke – Queens
Park Rangers.

24.00 Sportsmagasin
Høydepunkter fra
Bundesliga.

01.00-04.15 NHL
Ishockey, NHL. Toron-
to Maple Leafs – Bos-
ton Bruins. Direkte.

06.20 Roomservice (r)
07.10 Superveterinærene

(r)
08.05 Husjakt i Karibia (r)
09.25 Drømmen om et

øyliv
10.20 Hyttejakten
11.20 Drømmedesign (r)
12.25 Superveterinærene

(r)
13.25 CSI: Miami (r)
14.25 Forsvunnet (r)
15.25 Jeg slapp nesten

unna (r)
16.25 Castle (r)
17.25 CSI: Miami (r)
18.20 Åndenes makt
19.25 Drømmedesign (r)
20.30 Drømmedesign

Australia
21.35 CSI (r)
22.35 Special Victims Unit
23.35 Cold Case (r)
00.40 Åndenes makt (r)
01.40 Cold Case (r)
02.35 Skattejegerne (r)
03.25 Verdens myter og

mysterier (r)
04.10-06.15 Nattsending
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07.05 Det gode bondeliv (r) 07.35 Poirot (r)
08.25 Antikkduellen (r) 08.55 Midt i naturen
09.55 Anne lager mat i New York (r) 10.25 Det
gode liv i Alaska 11.10 Poirot (r) 12.00 NRK
Nyheter 12.15 Kjæledyrenes ville instinkter (r)
13.10 Under hammeren 13.40 Hygge i Strömsö
14.10 Tidsbonanza (r) 15.00 Det gode bondeliv
(r) 15.30 Torsteins sjakkskole (r) 15.45 VM sjakk
Parti 12: Magnus Carlsen – Fabiano Caruana.
Direkte fra London. Forts. på NRK2.
18.50 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Viten og vilje

(3:6) Norsk dokumentarserie fra 2018.
Vi hører stadig at insektene dør ut og
at det blir krise for oss. Per Olav
undersøker hvor ille det står til med
insektene, og han møter Engla som er
engasjert og driver med bier. 

20.25 Norge nå
(55:78) Norsk talkshow fra 2018. I
Narvik herjer ishockeyfeberen, til
tross for at byen ikke har lag i toppse-
rien. Nå vil Narvik ishockeyklubb løfte
sporten i hele Nord-Norge. Hva har
klubben gjort for å få narvikingene så
interessert i hockey, og hvordan skal
de spre kjærligheten til sporten i
resten av regionen?

20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.20 Vår tid er nå

(5:10) Sv. familiekrønike fra 2018.
Året er 1957. Peter og Ester prøver å
få Nina ut av DK Club, men en person
fra fortiden dukker opp og snur opp
ned på alt.

22.20 Babylon Berlin
(5:8) Ty. dramaserie fra 2018. Greta
blir vitne til et forferdelig drap. Samti-
dig er Charlotte kidnappet. Vil hun
overleve?

23.05 Distriktsnyheter
23.10 Kveldsnytt
23.25 Vitner i fare (r)

(1:4) Br. krimserie.
00.10 Vitner i fare (r)

(2:4) Br. krimserie.
00.55 Frøken Frimans krig (r)

(1:3) Sv. dramaserie fra 2016.
01.55 Frøken Frimans krig (r)

(2:3) Sv. dramaserie fra 2016.
02.55 Frøken Frimans krig (r)

(3:3) Sv. dramaserie fra 2016.
03.55-04.47 Kjæledyrenes ville instinkter (r)

06.00 NRK Nyheter 07.45 Politisk
kvarter 08.00 Sixten (r) 09.00 Me-
Åkerneset (r) 09.15 Hovedscenen
(r) 11.00 Midt i naturen (r) 12.00
NRK Nyheter 12.15 Et døgn uten
løgn (r) 12.45 Familieekspedisjo-
nen (r) 13.25 Hva er et mennes-
ke? (r) 14.25 Spioner blant dyra
(r) 15.25 Lindmo (r) 16.15 Er eg
sjuk? (r) 17.00 NRK Nyheter 17.15
Jan i naturen (r) 17.30 Oddasat –
nyheter på samisk 17.45 Tegn-
språknytt 17.50 Anjas reiser (r)
18.00 Dagsnytt atten
18.50 VM sjakk

Parti 12: Magnus Carlsen
– Fabiano Caruana.
Direkte fra London. Ver-
densmester Magnus
Carlsen skal forsvare
VM-tittelen mot ameri-
kanske Fabiano Caruana.
I studio har programle-
der Line Andersen med
seg NRKs sjakkeksperter
Torstein Bae og Heidi
Røneid. Forts. fra NRK1.

22.00 Et bedre liv (r)
(8:20) Sv. livsstilsserie.

22.20 Urix
Programleder: Hege Moe
Eriksen, Gry Blekastad
Almås.

22.35 Gåten Orderud (r)
(5:6) Norsk dokumentar-
serie.

23.30 Mannen som ville 
avrettast
Br. dokumentarfilm fra
2015. Etter 23 år på
dødscelle har Nick bedt
om å bli henrettet. Han
er dømt for mord. Regi:
David Sington.

01.00 NRK Nyheter
01.03 Charlotte Kallas heim-

bygd (r)
01.35 Urix (r)
01.55 Norge nå (r)

(55:78) Norsk talkshow
fra 2018.

02.25 Oddasat – nyheter på
samisk (r)

02.40 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 – Vancouver (r) 14.30
Bolighjelpen – Vancouver (r) 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

(85:100) Norsk aktualitetsprogram.
19.30 Blålys

(47:48) Norsk dokumentarserie fra
2018. Natt til lørdag i Bergen sentrum
er en hektisk tid for politiet som er
ute på patrulje. Frode og Olav må
håndtere en guttegjeng som har vært
involvert i en slåsskamp.

20.00 Jakten på kjærligheten
(14:15) Norsk realityserie fra 2018.
Bøndene har invitert med sine utvalg-
te friere på en tur til Geneve og vi får
bli med som flue på veggen.

21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Julekveld hos Prøysen

(1:4) Norsk talkshow fra 2018. Alf
Prøysen er en viktig del av den norske
juletradisjonen, og programleder
Bjarne Brøndbo har invitert kjente
gjester til Prøysenhuset på Ringsaker.
I fire førjulsprogram blir det nære,
gode samtaler, stemningsfull musikk,
den beste julematen og gode tips til
julepynting. I kveld kommer Anita
Skorgan.

22.40 Jul hos Linn Skåber (r)
Norsk underholdningsprogram fra
2016.

23.40 Hawaii Five-0
(1:24) Am. dramaserie fra 2018. Etter
at Steves agentvenn i CIA blir drept,
lar McGarrett seg ta til fange av grup-
pen han tror er ansvarlig og må da
takle et opphold i en sanseberøvende
torturtank for å finne morderen.

00.40 Criminal Minds (r)
(11:22) Am. krimserie.

01.35 Hawaii Five-0 (r)
02.30 Blindspot (r)
03.25 Blue Bloods (r)
04.20 Bonanza (r)
05.30-06.00 Dagens God morgen Norge (r)

06.00 Nanny Regi: Randy Ben-
nett, Jim Cox, Fran Drescher,
Linda Day. 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 Hellstrøms kjøk-
ken 14.30 MasterChef Norge
15.30 Real Housewives of Potom-
ac (r) 16.30 Svenske Hollywood-
fruer 17.30 Luksusfellen Sverige
18.30 Camp kulinaris

(21) Norsk realityserie fra
2018. 

19.30 Boligjakten
(7) Norsk livsstilspro-
gram fra 2018. Det unge
paret Ingvild og Tom
André ønsker seg ut av
byen og bort fra naboer,
mens Sebastian er klar
for å flytte ut av kollekti-
vet for å investere i sin
første bolig. 

20.30 Svenske Hollywoodfruer
(8) Sv. realityserie fra
2018. Fruene sin pressfo-
tografering forrige uke
gikk ikke som forventet,
når det ble drama med
Anna, Sofie og Elena. I
kveld får drama sin opp-
løsning, og spørsmålet er
om det vil være fotogra-
fering.

21.30 NCIS: New Orleans
(1) Am. krimserie fra
2018.  

22.30 NCIS: Los Angeles
(1) Am. krimdramaserie
fra 2018.

23.30 Love Island Danmark
(29, 30) Da. realityserie
fra 2018.

01.35 The Martian
Am. actiondrama fra
2015. I rollene: Matt
Damon, Jessica Chastain,
Kristen Wiig. Regi: Ridley
Scott. (11 år)

03.55 Luksusfellen Sverige (r)
04.40 Svenske Hollywoodfruer

(r)
05.30-06.00 The Mick

06.00 Top 20 Funniest (r) 06.50
Sinnasnekker'n (r) 07.45 Sinna-
snekker'n (r) 08.40 Top 20 Funni-
est (r) 09.30 Camping på Öland
(r) 10.30 Sinnasnekker'n (r) 11.30
4-stjerners middag (r) 12.30 Sin-
nasnekker'n (r) 13.30 Praktisk
info med Jon Almaas (r) 14.30
The Big Bang Theory (r) 15.30 Fri-
ends (r) 17.00 Two and a Half
Men (r)
18.30 The Big Bang Theory (r)

(15, 16:17) Am. komise-
rie.

19.30 4-stjerners middag (r)
(5:52) Norsk underhold-
ningsprogram fra 2015.

20.30 Jul i Tangerudbakken (r)
(3:6) Norsk underhold-
ningsserie.

21.30 The Big Bang Theory
(1, 2:24) Am. komiserie
fra 2018. Sheldon og
Amys bryllupsreise
grunnstøter i New York,
mens Penny og Leonard
oppdager at de er ube-
hagelig like Amys forel-
dre, herr og fru Fowler.
Koothrappali fornærmer
fysikeren Neil deGrasse
Tyson og starter en Twit-
ter-krig. 

22.30 Hvite gutter
(7:10) Norsk komiserie
fra 2018. Jens og Her-
man inngår et veddemål
om hvem som er kjek-
kest. Mathias tar kraftige
grep når han får høre at
han ser anonym ut.

23.00 Praktisk info med Jon
Almaas (r)
(10:10) Norsk talkshow
fra 2018.

24.00 Brille (r)
(1:6) Norsk underhold-
ningsserie fra 2017.

01.00 Special Victims Unit (r)
02.00 CSI (r)
02.55 Castle (r)
03.50 Ut på tur med Morgan

og Ola-Conny (r)
04.45 Gossip Girl (r)
05.30-06.00 Hundepatruljen

NZ

06.05 Morgensending
13.15 Håndværkerne ryk-

ker ind (r)
13.50 Bergerac (r)
15.30 Dommer John Deed

(r)
17.00 En ny begyndelse (r)
17.50 TV AVISEN
18.00 Antikduellen
18.30 TV AVISEN med

Sporten
Da. nyhetsmagasin.

18.55 Vores vejr
19.05 Aftenshowet
19.55 TV AVISEN
20.00 Kender Du Typen?

Med håndsæbe og
hjemmebiograf.

20.45 Fri os fra kontant-
hjælp

21.30 TV AVISEN
21.55 De skadede patien-

ter
22.40 Sporten

Da. sportsmagasin fra
2018.

22.50 Mord i Wales (r)
00.25 Herrens Veje (r)
01.20 Nattsending

06.00 Morgensending
10.50 Millionær søker

kjæreste (r)
11.50 Sofias engler (r)
12.55 Sinnasnekker'n Sve-

rige (r)
13.55 Wahlgrens verden

(r)
14.55 90 days to Wed (r)
15.55 Sofias engler (r)
16.55 Sinnasnekker'n Sve-

rige (r)
17.55 Wahlgrens verden

(r)
18.55 Friends (r)
19.25 Friends (r)
19.55 Friends (r)
20.30 Herlige hjem

(9) Globetrotter.
21.30 Sofias engler

(9) Anders og Emma.
22.30 Voldelig barn – des-

perate foreldre (r)
23.30 Friends (r)
00.05 Friends (r)
00.35 Friends (r)
01.05 Spinnville bryllup (r)
02.05 Nattsending

19.30 Bondi Beach (r)
19.55 Petra elsker seg selv

(1) Da. serie fra 2017.
20.25 Daniels siste sjanse

Da. dokumentar fra
2018.

21.25 Bølgen
Norsk actiondrama
fra 2015. Regi: Roar
Uthaug. (15 år)

23.05 Satiriks 2018 (r)
Norsk underhold-
ningsprogram fra
2018.

23.25 Skremmerne
Spookers. Newz.
dokumentar fra 2017.
Regi: Florian Habicht.

00.45 VM i framandar-
beid (r)

02.15-02.37 Bondi Beach
(r)

04.45 Morgensending
13.35 Andra åket (r)
14.05 Alla hästar hemma

(r)
14.35 Dom kallar oss

artister: Ögonblicket
(r)

14.40 Barnvagnen
Sv. drama från 1963. 

16.15 Kari-Anne
16.45 Hemma igen

(9) Matriarken.
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport
18.13 Kulturnyheterna
18.25 Sportnytt.
18.30 Lokala nyheter
18.45 Fråga doktorn
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Vår tid är nu
21.00 Första dejten
22.00 Familjen Hammar-

ström
22.55 Rapport
23.00 Jag är nyfiken – blå

Sv. drama från 1968. 
00.45 Nattsending

07.40 Morgensending
16.00 Rapport
16.05 SVT Forum
16.15 Gudstjänst (r)
17.15 Nyheter på lätt

svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Engelska Antikrun-

dan (r)
19.00 Svenska dialekt-

mysterier (r)
19.30 Förväxlingen
20.00 Vetenskapens värld
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssamman-

fattning
22.00 Sportnytt
22.15 Poddilainen
22.45 Eleanor Roosevelt –

rebellen i Vita huset
(r)

23.40 Kortfilmsklubben –
franska

00.05 Agenda (r)
00.50 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 Body Cam Cops
22.00 Panikk i lufta
23.00 Blålys (r)
23.30 Fjorden Cowboys (r)
24.00 60 Days In (r)
00.55 Scorpion (r)
02.40 Duck Dynasty (r)
03.10 American Ninja

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

(r)
05.30-06.00 Besatt av bil

(r)

05.45 Morgensending
13.00 Doktorn kan

komma
14.00 Husjägarna
14.55 Bygglov
15.55 Veterinärerna
16.55 Tina i fjällen
17.55 Fixer upper
18.50 Keno
19.00 TV4Nyheterna
19.15 Sporten

Sportnyheter från
TV4.

19.20 TV4Vädret
19.30 Halv åtta hos mig
20.00 Gråzon
21.00 Biggest loser VIP
22.00 TV4Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.40 Sporten

Sportnyheter från
TV4.

22.50 TV4Vädret
23.00 CSI

(7) Caged.
24.00 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.
06.55 Morgensending
10.25 Dokumentar: The

Comfort Zone
Sv. dokumentar fra
2018.

11.20 Nyheter, vær og
sport

11.55 Dokumentar: The
Things We Keep

13.00 Nyheter, vær og
sport

14.15 Dokumentar: Inside
Facebook

15.15 Sjakk-VM: Parti 12
23.30 Dokumentar: Saken

Kevin – Del 1: Hem-
meligheten

00.40 Dokumentar: Bruce
Gold – Den siste surfe-
hippien

00.50 Nyheter, vær og
sport

01.00 Nattsending

06.45 Cheers
07.35 Bundy (r)
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
(3) The Sweet taste of
Liberty.

19.00 Storage Hunters UK
(9) Lincolnshire.

20.00 OSL 24-7
21.00 Whose Line Is It

Anyway?
(1) Cornelius Smith Jr.

22.00 På glattisen
23.00 The Brave

(4) Break Out. Am.
actiondramaserie fra
2017.

24.00 Daylight
Am. action fra 1996.
Regi: Rob Cohen.

02.15 The Simpsons (r)
03.00 Family Guy (r)
04.25 OSL 24-7 (r)
05.10-06.00 Airwolf (r)

På kryss&quiz

Kryssord: Åge A. Holter • audgar.holter@gmail.com

1. Hva heter forfatteren og skuespille-
ren som er aktuell med romanen 
Vår i det hinsidige?

2. Hvem utgjorde komikertrioen KLM?
3. Den norske kirke fikk sin første 

kvinnelige prest da Ingrid Bjerkås 
ble ordinert. I hvilket år? 

4. Hva heter den gule og optimistiske 
dukken som hjelper til i kafeen på 
Sesam Stasjon?

5. Hvilken del av kroppen rammes av 
sinusitt?

6. Hvilket stoff er lettest av alle 
grunnstoffer?

7. Hvilken elv renner gjennom  
New Orleans?

8. Hvilket nomadisk folk ble på 
400-tallet ledet av Attila?

9. Hvilken farge er det mest av i det 
greske flagget?

10. Hva betegner både en type 
underholdning og en matrett  
av gelé og grønnsaker?

Svar:
1. Gine Cornelia Pedersen.

2. Trond Kirkvaag, Knut 

Lystad og Lars Mjøen.

3. 1961.

4. Alfa.

5. Bihulene.

6. Hydrogen.

7. Mississippi.

8. Hunerne.

9. Blå.

10. Kabaret.



 

 

 

  
 

 
 

 

   
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

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

 
AFRIKA

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) 10,8 - 13,8 13,9 - 17,1 17,2 - 20,7 20,8 - 24,4 24,5 - 28,4 28,5 - 32,6 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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Delvis skyet Skyet

Delvis skyet Lett regn

Lettskyet Sol

Delvis skyet Sol

Lettskyet Sol

Lettskyet Sol

Delvis skyet Lettskyet

Delvis skyet Sol

Lettskyet Sol

Sol Sol

Lettskyet Sol

Tåke Sol

Lettskyet Sol

0 -5

0 1

-6 -8

-6 -9

-7 -9

-4 -7

0 -5

-7 -10

-2 -3

-9 -9

-4 -5

-12 -11

-6 -9

Snø. Senere delvis skyet opp-
holdsvær. Temperatur mellom 
-12 og 3 grader. Middel vind for 
området er laber bris.

Skiftende skydekke og snø. 
Temperatur mellom -12 og 
4 grader. Middel vind for 
området er lett bris.

Lettskyet eller delvis 
skyet, til dels pent vær. 
Temperatur mellom 
-4 og 6 grader. Middel 
vind for området er svak 
vind.

Pent vær. Temperatur mellom 
-8 og 3 grader. Middel vind for 
området er flau vind.

Pent vær. Temperatur mellom 
-3 og 3 grader. Middel vind for 
området er flau vind.

For det meste pent vær. 
Temperatur mellom 1 og 15 
minusgrader. Middel vind for 
området er lett bris.

For det meste 
pent vær. Tem-
peratur mellom 
-6 og 4 grader. 
Middel vind for 
området er flau 
vind.

8-12

2-5

5-9

2-5

3-7
2-5

3-7

0-3

0-3

0-3

0-3

0-3

Sula
Veiholmen

Leirflaten
Bjorli

Tromsø - Langnes mm
mm

22.0
16.8

-19.8
-19.9

6.3
6.7

°
°

°
°

Nuvsvåg

Nordland

Vestlandet

Troms og Finnmark

Trøndelag,
Møre og Romsdal

Østafjells

Sørlandet

Fjellet i Sør-Norge

Værkartet ble produsert:
2018-11-25 13:41:13
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08:40 15:27 12:02 20:05 12:4904:08 00:37

09:05 15:46 12:17 12:51 18:5200:29 06:22

09:52 13:47 20:06 14:17 20:4101:54 08:04

08:39 15:50 11:03 17:42 23:5105:02 11:19

09:13 14:57 14:49 13:32 19:4701:12 07:13

10:52 12:09 22:43 15:20 21:3402:58 09:06

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

–

–

–

–

–

–

-1

-2
-3

7

1

13

22
20

16
10

13

38

0

-3

16

19

25

21

Lettskyet
Regn
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Delvis skyet

Skyet

Delvis skyet

Lettskyet

Lettskyet

Delvis skyet

Delvis skyet

Delvis skyet

Delvis skyet

Sol

Lettskyet

Delvis skyet

Kraftig regn

Lette 

Delvis skyet

Kraftig regn

Delvis skyet

Delvis skyet

Sol

Lett regn

Lettskyet

Lettskyet

Skyet

Regnbyger

Sol

Delvis skyet

Lettskyet
Skyet

Regn

Delvis skyet

Delvis skyet

Delvis skyet

Sol

Sludd

Delvis skyet

Skyet

Lettskyet

Delvis skyet

Regn

Regnbyger

Regn

Lette 

Regn

Skyet

Sol

Lettskyet

Sol

Delvis skyet

Skyet

Lettskyet

Sol

Delvis skyet
Sol

Skyet

Sol

Delvis skyet

Sol

Delvis skyet

Lettskyet

Skyet

Sol

Sol
Delvis skyet

Lettskyet
Regnbyger
Regnbyger

Sol

24
25

18

-33

14
18

19

3

23

18

28

16

10

2

6

6

16

8

1

14

25

7

15

13

11

5

11

8

4

-1

0

20

-2

16

22

22

22

25

4

28

19

24

18

26

13

18

-5

31

7

26

15

20

16
2

27

20

30

-1

9

2

24

14

24

-4

21

16

27

0

29

5

30

10

16

11

28

21

12

20
17

19

18

20

26

28

8

17

22

25
21

5
23
25

-7

Delvis skyet29

-20 Skyet
17

26 Kraftig regn
Lett regn

Tirsdag Onsdag Fredag LørdagTorsdag

Et arktisk eventyr med privattog
Fra Moskva via St. Petersburg og Murmansk til Kirkenes 1.- 11. juni 2019
Etter kulturspekkede dager i Moskva og St. Petersburg går vi om bord på vårt private tog mot Polarsirkelen,
der natur og fantastisk landskap kommer i fokus. Første stopp er Petrozavodsk, der vi besøker den idylliske
øya Kizji på Onega-sjøen. Videre til Murmansk, der vi får se byen fra fjorden om bord på et havnecruise.
Neste stopp er Kirkenes før vi flyr til Oslo. Bli med på en skreddersydd, innholdsrik og variert tur på den
beste tiden å reise til arktiske strøk, nemlig sommeren, når solen knapt går ned og dagene aldri tar slutt.

A-kortpris fra kr 33.995
For mer informasjon og bestilling: akortet.no/reise • 22 98 22 11
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BARNAS 
NYE 
KONSERT-
HUS?
BARNEKULTUR I 2020 åpner det nye 
Munchmuseet i Bjørvika, og kampen  
om hva som skal fylle de 4800 kvadratstore 
lokalene på Tøyen er forlengst i gang. 
KULTUR • side 2–3

Sølvguttene, Det Norske Jentekor og strykeinstituttet Nor59 ønsker å bruke det gamle Munchmuseet på Tøyen til et konserthus for barn og ungdom. Og de vil ha med Oslo 
musikk- og kulturskole på laget. FOTO: HÅKON MOSVOLD LARSEN, NTB SCANPIX
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Vil lage konserthus 
for barn og unge 
på Munchmuseet
Arve Henriksen 

Sølvguttene, Det Norske Jentekor og strykeinstituttet 
Nor59 ønsker å gjøre det gamle Munchmuseet  
om til et eget konserthus for de yngste. 

I løpet av de siste 20 årene er det blitt 
bygget mange flotte kulturhus rundt i 
landet der det finnes scener hvor akus-
tisk musikk kan vise seg frem. Unntaket 
er Oslo. Her må de yngste leie seg inn 

på de profesjonelle scenene. Det er svært 
kostbart, sier Ola Beskow, styremedlem i 
strykeinstituttet Nor59.

Sammen med blant andre Sølvguttene 
og Det Norske Jentekor ønsker de å bruke 
det gamle Munchmuseet på Tøyen til et 
konserthus for barn og ungdom, og sam-
lokalisert med Oslo musikk- og kultursko-
le.

En privat aktør
– Vi ønsker å avlive klisjeen om at klassisk 
musikk er noe man bare driver med på 
vestkanten. Samtidig har Oslo et stort be-
hov for en ny fremføringsarena og et pe-
dagogisk senter, der man arbeider målret-
tet med bredde og inkludering. Da er det 
et sterkt signal i et sosialt sett polarisert 
Oslo å plassere et slikt senter på Tøyen, 
sier Beskow. 

I 2020 åpner det nye Munchmuseet i 
Bjørvika, og kampen om hva som skal fyl-
le de 4800 kvadratstore lokalene på Tøyen 
er forlengst i gang. 

Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) 
har på oppdrag fra Byrådsavdeling for by-
utvikling kartlagt kommunale og statlige 
behov for lokalene til Munchmuseet på 
Tøyen. Blant forslagene er ulike aktiviteter 
for kultur- og idrett, boliger med dagsen-
ter og midlertidig bruk for Nationalthea-
tret. Kun én privat aktør finnes i oversik-
ten. 

– Vi har allerede hatt flere møter med 
både kulturbyråden og ordføreren, Byrå-
det for næring og eierskap og Tøyenrådet 
for å presentere våre planer, sier Beskow. 

Vil bli et lavterskeltilbud
Strykeinstituttet Nor59 på Nordstrand tel-
ler i dag 125 elever fra hele Oslo, en stor 
andel av barna har innvandrerbakgrunn. 
Mangfold og inkludering er to av institut-
tets nøkkelverdier. Beskow mener mye av 
det pedagogiske arbeidet for barn og ung-
dom knyttet til klassisk musikk i dag er 
preget av en elitekultur, der sosial tilhørig-
het og tradisjoner får stor betydning for 
rekruttering og talentutvikling. 

– Nesten alle kan bli gode klassiske utø-
vere. Vi mener derfor at Tøyen er det ide-
elle stedet for en slik virksomhet. Her kan 
alle få muligheten, uansett sosial bakgrunn, 

sier han. 
Tøyen konserthus vil tilby konserter for 

og med unge musikere, utleie av scene og 
øvingsrom, egne orkester for barn og ung-
dom, kompetanseutvikling og musikkopp-
læring. Dette er også ment å dekke opp 
for et manglende tilbud på øvingslokaler 
og fremføring. 

Her kommer Sølvguttene inn. De øver 
i dag i NRK på Marienlyst, men mangler 
en fast scene. 

Mangler fast scene
– Samtidig som vi ønsker oss en fast base, 
ønsker vi å være med på å utvikle en fast 
hjemmebase for kulturvirksomhet rettet 
mot barn i Oslo, sier Fredrik Otterstad, di-
rigent og daglig leder i Sølvguttene.

For Norges kanskje mest kjente gutte-
kor vil et eget konserthus på Tøyen nær-
mest bli som å komme hjem igjen.

– Da Sølvguttene la grunnlaget for den 
posisjonen de har i dag, var det østkant-
gutter som sang i koret. På vestkanten skul-
le man spille klaver, mens sangtradisjonen 
var knyttet til arbeiderbevegelsen, sier Ot-
terstad. 

Rina Mariann Hansen, kulturbyråd i Os-
lo, lover at det skal komme en avklaring 
på etterbruken av Munchmuseet, enten 
rett før eller etter jul.

– De fleste forslagene som er kommet 
inn har mange ting ved seg vil kunne være 
en berikelse, både for byen og for Tøyen. 
Samtidig er det viktig at vi ikke tenker på 
dette som et isolert bygg. Det vi til slutt 
lander på må være bra for hele området 
og utviklingen av Tøyen, sier hun.

Advarer mot enkeltprosjekter
Matti Lucie Arentz, seniorkurator ved De-
sign og arkitektur Norge (Doga) og tøyenak-
tivist, advarer mot å la en enkeltaktør få 
hevd på bygget før man har gjort en god 
analyse av hva fellesskapet har behov for.

– Hele området er i endring og dette bør 
derfor ikke handle om hva ett enkelt bygg 
skal etterbrukes til, men om hvordan byg-
get kan inngå i en helhetlig plan og et godt 
samspill med andre bygg, funksjoner og 
tilbud. Dette handler om grunnleggende 
byutvikling og vi er nå i en unik situasjon 
hvor mye ikke er endelig avgjort. Kommu-
nen bør derfor benytte muligheten de nå 
har til å teste ut nye prinsipper og meto-
der i byutviklingen, sier hun. 

Finnm
arksgata

Geologisk
museum

Botanisk
museum

Zoologisk
museum

Munch-
museet

M
onrads gate

OSLOBY

Aftenpostens 
byutviklings-
konferanse
Tøyen er tema når  
Aftenposten i morgen  
kl. 18.00 arrangerer  
byutviklingskonferanse  
på Munchmuseet. 

Fem år har gått siden Tøyen-
løftet ble inngått, hva har 
dette betydd for Tøyen?

Er Tøyen i dag en bydel for alle, 
og hva skal Munchmuseet 
fylles med når bygget blir 
stående tomt i 2020?

Gratis inngang  
med påmelding via : 
event.aftenposten.no/
byutvikling
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Slik har 
arkitektene sett 
for seg inngangen 
til det som kan bli 
Tøyen konserthus.
FOTO: LINK 
ARKITEKTUR 

FAKTA

Munchmuseet
Åpnet dørene i 1963, 100 år 
etter Edvard Munchs fødsel. 
Eies av Oslo kommune. 

Tegnet av arkitektene Gunnar 
Fougner og Einar Myklebust. 
Sistnevnte var også arkitekt 
for utvidelse og rehabilitering 
av bygget i 1994. 

Bygningen er ikke fredet men 
kommunalt listeført som 
bevaringsverdig. 

Det nye Munchmuseet åpnet i 
Bjørvika i juni 2020.

FORSLAG

Slik vil  
Nor59 bruke 
Munchmuseet 
Dagens foredragssal blir 
konsertsal

Dagens utstillingslokaler blir 
øvingslokaler/mindre konsert-
saler og musikkrelatert utleie.

Dagens foto- og konserve-
ringsatelierer blir instrument-
verksted.

Dagens kontorer blir til 
kontorer, møterom, fellesrom, 
sosiale soner.

Dagens bibliotek – Bibliotek, 
musikk og notemagasin.

Dagens magasiner kan det bli 
oppbevaring og lagring av 
instrumenter.

Dagens inngangsparti med 
museumsbutikk og en kafé 
fortsetter som kafé men som 
konserthusbutikk.

Vi ønsker  
å være med 
på å utvikle 
en fast 
hjemmebase 
for kultur-
virksomhet 
rettet mot 
barn i Oslo
”

Fredrik Otterstad, dirigent  
og daglig leder i Sølvguttene

Kraftwerks Ralf Hütter 
opptrådte i Operaen i 2016.

Kraftwerk til 
svensk for-
nøyelsespark
Kraftwerk rykker inn i fornøy-
elsesparken Liseberg til 
sommeren.

 30. august stiller de seg på 
Lisebergs store scene, melder 
Göteborg-parken.

 Det er snakk om gruppens 
mye omtalte 3D-konserter, der 
publikum tas med på en reise 
gjennom fire tiår med musikk, 
projeksjoner og animasjoner.

 I senere år har Kraftwerk 
fremført disse showene rundt 
om i verden, senest i sommer 
på Pstereofestivalen i Trond-
heim, mens det i 2016 var 
Operaen i Oslo som fikk besøk 
av elektronikagruppen.

Sparer  
stemmen  
på dagtid
 Mick Hucknall (bildet)bryter 
sitt eget løfte for å fortelle BBC 
hvordan han har klart å 
beholde spennet i stemmen 
– 33 år etter at Simply Red 
platedebuterte.

Den i dag 58 år gamle 
Hucknall, aktuell med livealbu-
met «Symphonica in Rosso» 
der han synger med et helt 
orkester, prøver nemlig å la 
være å snakke på dagtid.

– Etter hvert som jeg er blitt 
eldre, har jeg fått mer bass i 
stemmen. Men også fordi jeg 
ikke sier særlig mye på dagtid, 
har jeg klart å holde stemmen 
min i god kondisjon, sier han til 
BBC.

– Jeg er fremdeles heldig som 
klarer å treffe de høye tonene. 
Jeg vet ikke helt hvordan jeg 
har klart det lykketreffet, tror 
Mick Hucknall.



4 Kultur a
Mandag 26. november 2018

-25%

Elegant kompresjon til jul!
• mediven elegance: strømpebukse,
lårstrømper og knestrømper

• mediven for men: knestrømper
• mange lekre farger

Banda Frogner, Balchens gate 5, 0265, tlf. 22 64 64 21 Tilbudene gjelder frem til 24.12.18 – www.banda.no

Peker nese til romantikken 
Per Christian  
Selmer-Anderssen 

Cyrano er både en 
hyllest og en parodi på 
romantikken. Ikke så 
veldig morsom, men 
fantastisk vakker.

Når løvet faller i siste scene, med på-
skrevne dikt, er det både originalt og ny-
delig. Det samme kan sies om den overdi-
mensjonerte stjernehimmelen og den sta-
dig voksende månen, som blir en slags iro-
nisk kommentar til teksten.   Musikken er 
en potpurri av franske klassikere, og Ingrid 
Nylanders kostymer er en kostelig blan-
ding av 1600-tallet og etterkrigsdrakter. 
Ingjerd Egeberg og Kim Haugen rører oss 
med sine små biroller. 

Deres bitte lille samtale utenfor bake-
riet om svikefulle kvinner og smakfulle 
terter er mer romantisk enn hele hoved-
historien. 

En romantisk tragedie
Cyrano er egentlig mer parodisk enn den 
er romantisk. Roxane er jo forelsket i en 
idé om Christian, akkurat som at han er 
forelsket i selve forelskelsen. 

Kjærlighet-ved-første-blikk, som nesten 
alle romantiske komedier er basert på, blir 
avlivet av Rostand i Cyrano de Bergerac. 

Dette er en livsvisdom som særlig An-
drea Bræin Hovig får frem i sitt spill. Hun 
forstår at hun ikke bare elsket to menn, 
men også to livsløgner. 

Før teppet går ned, er det som om hun 
tenker: «Synd for dem, deres tap.» Jeg sy-
nes det er et morsomt budskap å ta med 
ut i kulden: Vi er selv ansvarlige for vår 
egen romantiske tragedie.

 
Cyrano spilles til 28. januar

C yrano de Bergerac har alltid 
vært ute av sin tid. I det virke-
lige livet fektet han seg rundt 
i teaterbygningenes barndom 
på 1600-tallet. Skuespillere 

han ikke likte, fikk ikke bare svi verbalt – 
men også fysisk. Da Edmond Rostand skrev 
et romantisk drama på aleksandriner-vers 
om ham i 1897, gikk han på tvers av dati-
dens realistiske teatertrender. 

Her i Norge ble Cyrano de Bergerac satt 
opp på Det Norske Teatret i 1993, og virket 
både melodramatisk og gammeldags på 
datidens anmeldere. Nå har den samme 
regissøren, Kjetil Bang-Hansen, tatt tak i 
Cyrano på nytt. 

Fektingen er tilbake
I programmet skriver han at han vil lage 
«teater i en annen toneart». Det får han 
til. Skuespillerne snakker uten mikrofon, 
det er få nåtidige referanser og publikums-
frieriet er borte. 

Isteden har fektingen kommet tilbake. 
Fylliken drikker av lommelerke. Kjæreste-
paret møtes på en balkong. Alle snakker 
normert bokmål og spiller typer så klare 
at de ikke er til å misforstå. 

Cyrano er som å finne igjen et antikva-
riat du trodde var tapt for godt. For dem 
som er glad i slikt, er det en herlig følelse. 

Mye poesi, lite forakt
Plottet er som følger: Cyrano er smertelig 
forelsket i sin kusine Roxane, men selvfor-
akten for hans lange nese er så stor at han 
ikke makter å møte henne som seg selv. 

Isteden forfatter han rivalen Christians 
kjærlighetsbrev og sufflerer under møtene 
ved balkongen. Både selvforakten og selv-
bedraget er nydelig skildret i Rostands 
vers, og Bjarte Hjelmeland får hvert ett 
ord til å dirre.   

Men likevel er det noe som mangler. 
Selvforakten forblir en påstand i poesien, 
og ikke en følelse som når ut i salen. Kan-
skje er det meningen, men det er i så fall 
et merkelig valg. 

Hjelmeland er en av Norges mest folke-

lige scenepersonligheter. Når Hjelmeland 
topper en komedieplakat som regissør el-
ler skuespiller, vet du at publikumsfrieri-
et vil være hemningsløst, blødmene man-
ge og tempoet heseblesende. 

Det er en gammel komedieform, som 
det snart bare er Bjarte Hjelmeland som 
holder fast i. Samtidig er Hjelmeland en 
av landets beste karakterskuespillere. 
Hvem har ikke fått sympati for Heimeba-
nes største skurk, Bjørn Ove Tangsrud? 

Hvem har ikke blitt moret av hans man-
ge karakterer i Gu’ kor gøy? De som har 
sett ham gjøre hovedrollen i La Cage Aux 
Folles, vil aldri glemme det. I denne opp-
setningen har han hatt en regissør som 
holder ham i tøylene. 

Det er på godt og vondt. I en scene for-
søker Cyrano å stoppe en mektig beiler av 
Roxane, ved å snakke østfolddialekt i en 
munkekappe. Publikum flirer, fordi han 
ligner på E.T.   

Burde det vært mer av det? Kanskje ikke. 
Cyrano er isteden elegant og går aldri vekk 
fra sitt nostalgiske prosjekt. Men denne 
ene scenen med hjelmelandsk komikk gjør 
det tydelig at resten av komedien ikke er 
morsom. 

Akk, så nydelig å se på
Cyrano er imidlertid mye annet, som gjør 
den verdt å se. John-Kristian Alsaker har 
laget en helt fantastisk scenografi. Tepper 
med skjønnskrift henger ned over scenen 
og skaper stadig nye romantiske rom. 

Ingjerd Egeberg og Kim Haugen briljerer som venninne og baker i Cyrano. FOTO: ØYVIND EIDE/NATIONALTHEATRET 

Teater
Edmond Rostand
Cyrano

Nationaltheatret. Regi: Kjetil 
Bang-Hansen. Koreograf: Kris-
tian Støvind. Scenografi: John-
Kristian Alsaker. Kostyme: Ingrid 
Nylander. Musikalsk ansvarlig: 
Simon Revholt. Med: Bjarte Hjel-
meland, Andrea Bræin Hovig, 
Kristian Støvind, Lasse Lindtner, 
Bjørn Skagestad m.fl.
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Cyrano er 
som å finne 
igjen et 
antikvariat du 
trodde var 
tapt for godt

”
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KUNSTHÅNDVERK
BÆRUM
KUNSTHÅNDVERK
De vakreste julegavene juleåpent:
Hverdager 10–20, lør10–18, søn12–18.
bkh.noVerksgata 11, BærumsVerk

KUNSTHÅNDVERKERNE
I KONGENSGATE 2 T. 47 65 14 83.
JULEUTSTILLING 27. november.
www.kunsthandverkerne.no

GALLERIER
BOGSTADGÅRD – «FJØSET»
Sørkedalen
24. nov – 2. des.
ANNETHEØSTENSEN
Malerier
Velkommen til åpning
lørdag 24. november kl. 12.
Åpent tirsdag – søndag kl. 12–16.
Mandag stengt.
www.annethe.com

ALBIN ART
Kalligrafi på Albin Art
Holtegt 2B, Briskeby. 1.–13. desember.
Kl 12–17, alle dager unntattmandag.
IngjerdBOudenstad

GALLERI ALBIN UPP
Holtegaten 2, 0259 Briskeby.
Solveig Sveen og
Grete Rydning –maleri.
Åpning onsdag 21. nov. kl 18.
Tirs–fre. 12–17, lør–søn.12–16.

BÆRUM KUNSTFORENING
RAGNHILDSTUBERG og
KEISUKEUENO– keramikk
«GLAZE TABLEAU»
SISTE UKE! Varer til 2. desember.
Kinoveien 12, 1338 SANDVIKA
Tir–fre: 11–16, lør–søn: 12–16.
www.baerumkunstforening.no

GALLERI D40
Åpent 7 dager i uken!
Kontakt 22 44 85 86 galleri@d40.no
Salg av kvalitetsgrafikk i over 45 år.
Henrik Ibsens gt. 90, Solli Plass.
Åpningstider: Man.– fre. 10–17,
tor. 10–18, lør. 10–16, søn. 12–16.
NORGES BESTE UTVALG I GRAFIKK
100-vis av bilder utstilt av
en rekke forskjellige kunstnere.
Salg rett fra vegg – ingen venting
Godt utvalg av bl.a.:
FRANKBRUNNER
JANBAKER
KARLERIKHARR
ROLFNERLI
THORSTEINRITTUNm. fl.
På utkikk etter en gave?
Vi har egen gavevegg i galleriet
Vi har egen rammemaker
Hyggelige priser – kort leveringstid
Kvalitetsinnramming i over 45 år
GAVEKORT – VALGFRITT BELØP
Kan sendes direkte per post
Se kunsten på nett:www.d40.no
FRI FRAKT I VÅRTNETTGALLERI
Lik oss på Facebook:Galleri D40
Velkommen til enhyggelig handel!

DALYPE GALLERI
Bentsegata 1, Tlf. 952 08 887.
Kvadraturen Kunstateliér.
Åpning lørd. 1/12 kl 14–17.
Åpent kl 13–17. Stengtmand–tirsd.
www.dalype.no

GALLERI AKVARELLEN
Hellerudveien 50,Lommedalen,
tlf. 907 83 997.
Juleutstillingmed IngerHoff,
ErikAnker, LenaB. Anker,
Anne-LiseHolo,Malin Redval,
AnneHaavik, EllenM. Stien,
MonaMortensen,LailaG.
Engebretsen ogBritt S. Lønaas.
22. nov. – 16. des. Tors–søn 12–16
eller etter avtale.
www.akvarellen.no

GALLERI ARCTANDRIA
Frognervn. 4, Oslo. Tlf 934 37 720.
JANICKEEBBING / tekstiler og skulptur.
Varer til søndag 9. desember.
Åpent: Onsdag og fredag 12–17,
torsdag 12–18. Helg 12–15.
Mandag & tirsdag lukket.

GALLERI BRISKEBY
30.11 – 23.12: J U L E U T S T I L L I N G
2018 –maleri / grafikk / tegning / foto
/ skulptur.
IngridHaukelidsæter, Bertil Greging,
SøssaMagnus,Oddvar Torsheim
AnnetteKierulf, Trym Ivar Bergsmo,
EvaHarr, BjarneAgerbo,
Roar Kjærnstad ogmange flere.
Salg rett fra vegg.
Skovveien 27, 0257Oslo.
Tel: 24 11 87 00. Åpningstider:
Tirs–fre. 12–18, lør. 12–16, søn. 12–15.

GALLERI EKG
Strandgt 71, Hamar
Inngang fra Stortorget
Utstillingsrom1:
GUNHILDVEGGE&LASSEKOLSRUD
«Bilder til Børli»
Utstillingsåpning 1.12 kl. 13
Utstillingsrom2:
Juleutstilling av galleriets faste kunstnere.
Informasjon og nettbutikk:
www.galleriekg.no

GALLERI RAMFJORD
Schwensensgt 1, 22 56 43 70.
Hovedgalleriet:
JULEUTSTILLING – div kunstnere.
Åpning torsdag 29. nov 17–19,
Tor–fre, 12–18 & lør–søn 12–16.
www.galleriramfjord.no

GALLERI NYHUUS,
NYHUUS GARD
Nyhusvegen 9, 3810 Gvarv,
Telemark. Tlf. 4040 4787.
Juleutstilling, julemarked
17. nov. –16. des., fre–søn 12–18.
A.K.Hagesæther, grafikk, maleri
L. SolbergAndersen, grafikk, maleri
Daniel Erlandsson, kunstglass
LivAndreaMosdøl, tekstil
Anne-GretheAmundsen, smykker
GheorgheMurarasu, ikoner
Ida Tveiten, lydbilder
Grafikk, smykker, julepynt, gaver.
Kafé, gardsbutikk.
www.gallerinyhuus.no

GALLERI OMK
inng. fra Briskebyveien 48, Oslo
1. – 9. desember
Siri Smorr – akryl og akvarell.
Lørdag og søndag 12–16.
Mandag – fredag 14–18.
www.omk.no

Se kunstenhosGalleri AlbinUpp. Se kunstenhosGalleriOMK. Se kunstenhosGalleri Akvarellen. Se kunstenhosGalleri EKG.

Se kunstenhosGalleriWhitebox.

Se kunstenhosGalleri Arctandria.

Se kunstenhosBærumKunsthåndverk. Se kunstenhosGalleri Nyhus. Se kunstenhosGalleri AlbinArt. Se kunstenhosGalleri Bogstadgård.

GALLERI RØED JELØY
20 kunstnere stiller ut!
Østlandets nye store galleri & kunstcafé
facebook.com/galleriroedjeloy/

Vi ønskjer alle velkommen til opning av
GUNNAR S.
Galleriet i Høyanger, Byporten.
Torsdag den 29. november 2018
kl. 17.00.
Offisiell opning v/ToneHansen
– leiar Norsk Kulturråd
Høyanger kommune

GALLERI WHITEBOX
Hesselbergsgate 1, Oslo
«InMy Room» LeneANorlund.
Salg avmalerier og gavetrykk.
Åpen fra 23. nov til 16. des
tors–fred 12–18 lør–søn 12–17
www.whitebox.gallery

HOLMSBUSTUENE
Åpen vernissasje lørdag 1. desember
kl. 12. Stor salgsutstilling
ToreHaaland 100 år
På Råloftet:
Brdr Kalsing – dansk bronseskulptur.
Salg rett fra sokkel og vegg.
Fredag, lørdag, søndag til ogmed
16. desember.
Storg. 17, Holmsbu, Hurum

KIHLEGALLERIET
MED SAKSEN SOMPENSEL
Horten Kunstforening ønsker
velkommen til ustillingmed den kjente
danske papirkunstneren
KARENBITVEJLE.
Også fine julegaver fra Porsgrunn
Porselenmed kunstnerensmotiver.
Åpent lørdag og søndag 12.00–15.00
fra 17.11. til 9.12.
Falkenstensveien 29, 3189Horten

INTERIØR-GALLERIET
Briskebyveien 2, Oslo tlf 22 33 40 40.
JULEUTSTILLING
BJØRNWIINBLAD
TOREHOGSTVEDT
GINOSCARPA
VICTORIAMARYTALBOT
ANITAHEGERLAND
Mandag–fredag 10–18 Lørdag 10–16
www.interiorgaleriet.no
www.facebook.com/interiorgalleriet

SOLI BRUG (40 ÅR)
24.11–9.12. Alle dg 13–18
Reddy for Resell, Rygh & Raadlund?
Chris Reddy, maleri.
Terje Resell, dyptrykk.
MagneRygh,maleri&grafikk.
Christopher Raadlund,maleri&grafikk
E6 v/Råde/Sarpsborg. Avkj.nr. 9
Ca 45min fra Oslo. soli-brug.no
Tlf 916 35 560 / 970 75 520.

INNRAMMING
GYLDENLÖWE
KUNSTHANDEL
Cecilie Thoresensvei 5, Oslo
Nordstrands største galleri og ramme-
verksted. Stort utvalgmalerirammer.
Rimelige prser. Rask levering.
Godt utvalg av norske og utenlandske
kunstnere. Man–fre 10 – 17, lørd. 12–16.
tlf. 911 00 012 – 23 13 47 50
www.gyldenlowe.no

RAMMEVERKET AS
Unikt utvalg av rammer tilpasset:
• Ethvert kunstverk
• Ethvert hjem
• Enhver institusjon
Vårt arbeid gir garantert varig verdi.
Jacob Aalls gate 14,Majorstuen.
Åpent:man – fre 9–17, lør 10–14.
www.rammeverketas.com

MUSEER
BLAAFARVEVÆRKET
Juleutstillingmed Liv S. Grønlund.
Servering i Bødtkerkroa.
Julehandel i butikkene
Åpent hver dag til 16. desember,
alle dager kl. 11–16 (torsdag kl. 19)
www.blaa.no

UTSTILLINGER
JULESALG PÅ FRYSJA
1.–2. desember,
Kjelsåsveien 145, 0491Oslo,
v/ Tekniskmuseum
åpent: kl 12–17,
keramik, glass, grafik, tekstil, smykker,
foto,maleri, skulptur og julekafe.
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Ring +47 474 00 125, send epost
til post@sharespaces eller book tid
for visning på www.sharespaces.no

Dette er et eksklusivt og meget smakfullt innredet
kontorfellesskap midt i Bogstadveien. Vi kan skreddersy
kontorer/baser fra 1 - 20 personer. For mer utfyllende
informasjon og bilder, se FINN-kode: 111786623.

Ekslusive kontorlokaler i Bogstadveien 54

Sprudlende  
elskovsdrikk 
med variabel 
sang
Maren Ørstavik 

Donizettis romantiske komedie satt i et 
klasserom på syttitallet er underholdende,  
uten å være særlig minneverdig.

Men det sklir ut i noen uforståelige grep: 
Hvorfor er bryllupet i akt to også utkled-
ningsfest? Hvorfor ender doktor Dulcama-
ra (Guenes Guerle) opp i eksamensantrekk 
og kaster studenterluen i luften? 

Retrorealismen får dessuten et uheldig 
sammenstøt med virkeligheten når yrkes-
militæren Belcore ( John Chest) veiver 
rundt med en pistol i Adinas klasserom og 
det hele presenteres som et litt overmas-
kulint, men sjarmerende sjekketriks. Så 
de ikke referansen til skoleskytinger eller 
bare ignorerer de den?

Champagnegalopp
Blant de innleide solistene er det Jack Swan-
son som bærer mye av det musikalske med 
sin klare og lyriske tenor. Han leverer en 
fin «Una furtiva lagrima» – den velkjente 
arien brukt blant annet i Woody Allens film 
Match Point (2005). Også Guenes Guerles 

D en livlige og upretensiøse ope-
raen Elskovsdrikken har siden 
premieren i 1832 skaffet seg bå-
de begeistrede fans og oppgitte 
motstandere. Den er lett å elske 

for sin lekne historie og sprudlende mu-
sikk. Men den er også lett å avskrive som 
useriøs og lettbeint – rett og slett kjedelig.

I Bjørvika understrekes operaens lystig-
het ved å legge fortellingen til historiens 
kanskje mest fargerike tid, et studentmil-
jø på syttitallet. Ilona Karas’ kostymer be-
står av slengbukser, spraglete strikkegen-
sere og oransje strømpebukser, mens Ke-
vin Treacys lysdesign bader hele operaen 
i en varmrosa glød. Konseptet er under-
holdende, selv om det maler seg inn i et 
hjørne i ny og ne. Det er først og fremst 
mangelen på stor sang som gjør at denne 
produksjonen fort blir forglemmelig.

High School Musical
Historien om den naive og ulykkelig for-
elskede Nemorino ( Jack Swanson) som 
kjøper «trylledrikker» for å få Adina (Clau-
dia Boyle) til å falle for han, lar seg fint 
oversette til klasseromssituasjonen. Ne-
morino er den nerdete studenten, Adina 
den attraktive læreren og Dulcamara den 
lurvete kjemiprofessoren. 

Koret som klasse gir en fin dynamikk – 
når de mobber Nemorino for godtroenhe-
ten hans og etterlater ham teipet til en stol 
med papirkurven på hodet er det trover-
dig og sympatiskapende.

Gnuenes 
Guerle som 
den opp-
finnsomme 
doktor 
Dulcamara  
i Donizettis 
Elskovs-
drikken.

OPERA

Elskovsdrikken
Musikk: Gaetano Donizetti

Libretto: Felice Romani

Medvirkende: Jack Swanson, 
Claudia Boyla, John Chest, 
Guenes Guerle, Astrid 
Nordstad, Operakoret, 
Operaorkesteret

Dirigent: Daniele Callegari

Regi: Oliver Mears

Oppsetningen er basert på en 
produksjon fra Northern 
Ireland Opera.

Premiere i Den Norske Opera 
og Ballett 24. november 2018.

Dulcamara er god, med en svær røst og en 
nesten like svær Super Mario-bart. 

Claudia Boyle som Adina gjør seg best 
i de mer poetiske, langsomme melodiene 
– bare synd det er så få av dem i Elskovs-
drikken. I stedet raser både ord og toner 
av gårde. Hun treffer alle med inntrengen-
de spikerpresisjon, men rekker liksom ikke 
å legge på nok fylde til å gjøre det virkelig 
interessant. I dette ensemblet får den ta-
lentfulle solistpraktikanten Astrid Nord-
stad skinne som medstudent Gianetta, en 
rolle som ellers ikke trekker så mye opp-
merksomhet.

Donizettis musikk er en champagnega-
lopp nærmest fra ende til annen, og diri-
gent Daniele Callegari gjør så godt han kan 
for å holde steget sprettent. Likevel letter 
liksom aldri forestillingen. I stedet forblir 
den en god idé, ganske godt gjennomført.
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CyberMonday
Bli abonnent i dag og få halv pris!

Få et år med Dine Penger+ for kun kr 300!

Bestill på dinepenger.no/cyber

50%

D et er et konsept som 
får mange til å smile: 
Cheerleading, denne 
lavættede dansesjan-
geren hentet så 

direkte ut fra amerikansk 
massekultur at den ikke engang 
har et norsk navn, som utgangs-
punkt for samtidsdans av det 
mest kulturelitistiske slaget, på 
Studioscenen på Dansens Hus? 
Det må jo bli gøy.

Og det er det, i hvert fall 
ganske. Koreograf Kristin Ryg 

Helgebostad har selv bakgrunn 
fra cheerleading, og har laget 
en forestilling som peker i 
mange retninger. Mot det 
sportslige fellesskapet i å øve 
sammen, mot gruppepress og 
massemanipulasjon, mot 
performativ overtenning og 
rytmisk suggesjon. 

Cheerleadingelementene 
gjør den underholdende å se 
på, men forestillingen mangler 
en dramatisk utvikling som 
ville gjort de ulike delene til 
mer enn frittstående tablåer. 

Celebert selskap
Helgebostad (33) er den yngste 
av de tre norske koreografene 
som får hver sine urpremierer 
på Vulkan denne sesongen. 
Sammen med Ina Christel 
Johannessen og Lise Nordal er 
hun i celebert selskap, og hun 
forsvarer plassen sin godt. I 
Cheers! samarbeider Helgebo-
stad med rådhus-klokkenist og 
komponist Laura Marie 
Rueslåtten. Det forrige arbeidet 

fra denne duoen, forestillingen 
Me Too ble nominert til 
Kritikerprisen i 2014/2015.

Cheers! inviterer publikum 
inn i salen med stum heiing – vi 
går mellom danserne som heier 
oss frem med rytmisk pumpen-
de pom pom-dusker, som 
idrettsutøvere på vei ut på 
banen. Videre veksler forestil-
lingen mellom ulike situasjo-
ner: Fra den spente gruppen 
som girer hverandre opp med 
rytmiske hvisk «Yes, do it!», til 
en sekvens der de utfører 
klassiske cheerleading-struktu-
rer som pyramider, hopp og 
kast – men horisontalt, liggende 
på gulvet.

Så går det hele i oppløsning 
gjennom dansernes overten-
ning, der de ordløse hylene vi 
bruker til å heie hverandre 
frem dekonstrueres til primiti-
ve uttrykk for fellesskap, og alle 
ramler om hverandre. En liten 
radiobil dekket av en gulldusk 
er et humoristisk innslag som 
på en snodig måte gir eget liv til 

Cheers! Gøy, men  
underlig stillestående
Maren Ørstavik 

Kristin Ryg Helgebostad og Laura Marie Rueslåtten står bak 
forestillingen Cheers! på Dansens Hus.
FOTO: SIMEN DIESERUD THORNQUIST

Dans
Danseforestilling av kore-
ograf Kristin Ryg Helge-
bostad og komponist  
Laura Marie Rueslåtten
Cheers!

Dansere: Marianne Kjærsund,  
Sigrid Hirsch Kopperdal,  
Ju l ie  Moviken,  Bergl ind  
Rafnsdottir, Charlott Utzig
Premiere 23. november 2018  
på Dansens Hus

duskene. De røde, blå, grønne og 
gule duskene sitter på både 
hender og føtter, og brukes 
gjennomgående til å lage lyd og 
sette rytme på mange av 
bevegelsene.

Hvorfor stille spørsmål?
Rytme og lyd er i det hele tatt 
viktige elementer. Rueslåttens 
musikk og lyder fungerer både 
som bevegelsestriggere og som 
stemningsskapere. I tillegg til 
duskene ligger det en metallisk 
klang over mye av forestillingen, 
og en av danserne får frem dype 
technolyder gjennom å trykke 
på en rekke lysende knapper på 
det som ser ut som et lekebilratt 
for babyer.

Mange av disse elementene er 
spennende å følge, og forestillin-
gen åpner for mange spørsmål: 
Hva er heiing, hvordan kan det 
brukes og misbrukes, hvordan 
bruker vi rytmisk suggesjon, 
hvordan beveger vi oss med og 
mot hverandre i gitte sosiale 
settinger? 

Dansens hus’ fine program-
blad gir kontekst til tematikken, 
men forestillingen selv klarer 
ikke helt å formidle hvorfor det 
er viktig å stille disse spørsmåle-
ne. De ulike elementene, 
musikken, bevegelsene, de 
forskjellige scenene oppleves 
avkoblet fra hverandre. Dermed 
blir Cheers! stående som et fint, 
men litt umotivert prosjekt.
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Vi bygger din foretrukne bolig

magasinparken / Ski Se mer informasjon på:magasinparken.no

Vegar Skredlund —T: 95 40 84 49 — E: vs@sem-johnsen.no

Christoffer Askjer — T: 92 04 05 87— E: ca@sem-johnsen.no

Registrer din interesse på
urbanvillas.no

Urban Villas er seks moderne teglsteinsbygg i prosjektet
Magasinparken i Ski, som utvikles på tomten til tidligere Ski Magasinleir.
Urban Villas omfatter 145 boliger fra ca. 40 til 130 kvm fordelt på seks
bygg over fire til fem etasjer og underliggende garasjeanlegg.

• Magasinparken byr på moderne og variert arkitektur
• Private hager, romslige balkonger og private takterrasser
• Vannbåren gulvvarme og 1-stavs eikeparkett
• Lekre innredninger fra Sigdal på kjøkken og bad
• Solide materialvalg og flerfoldige tilvalgsmuligheter

Urban Villa Hus F:
Nye boliger med faste priser fra kr 2 950 000,- til kr 10 000 000,- + lave omk.

Velkommen til siste forhåndsvisning før salgsstart i Artilleriveien 17
(tidligere Ski Magasinleir): Idag mandag 26. november kl. 17.00–18.00.
Salgsstart tirsdag 27. november.

Nå lanseres siste Urban Villa,
Hus Fmed 28 nyemuligheter
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Trikkeholdeplasser

Bo i byen er en nyboligportal som presenterer våre boligprosjekter i sentrale Oslo - kanskje finner du din nye drømmebolig her?

w
w
.v
oi
ce
.a
s

Meld interesse på www.torshovhøyden.no

Tom Z. Bliksmark, Tel. 909 25 904, tzb@sem-johnsen.no
Christopher Lejonberg, Tel. 47 37 10 31, cl@sem-johnsen.no
Helene Røgler, Tel. 97 77 66 80, hr@sem-johnsen.no

Regulering/ideutvikling Prosjektstyring Byggherre

Storo

Grefsenveien

Sandaker senter

Torshov
Biermannsgate

Birkelunden

Olaf Ryes plass

Schous plass

Nybrua

BO DER DET SKJER
- BOIBYEN, BO PÅ TORSHOV!

BO
IBY
EN

Bo høyt og fritt på byens tak!
Sydblokka med 18 leiligheter fra 37-67 kvm

Sydblokka på Torshovhøyden består av fantastiske
toppleiligheter, samt flere moderne 2- og 3-roms
leiligheter tilpasset de fleste behov. Sydblokka ligger
tilbaketrukket innenfor parken mot Sandakerveien, og
blir et moderne nybygg med teglfasade og store
vindusflater. Noen av boligenes kvaliteter:

• Balkonger og terrasser
• God takhøyde, lyse boliger
• Kvalitetskjøkken inkl. hvitevarer
• Hvitpigmentert eikeparkett
• Vannbåren gulvvarme
• Spektakulær utsikt
• Heis
• Felles takterrasse med fantastisk utsikt over byen

Velkommen til
salgsvisninger i

Sandakerveien 56 på
Torshovhøyden:

Lørdag 1/12 kl 12-14
Søndag 2/12 kl 16-18
Mandag 3/12 kl 17-19

Salgsstart 4/12



Ønsker å kjøpe gamle
pelskåper og symaskiner.
Ta kontakt på tlf: 930 333 81

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

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
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

Biler kjøpes/henter
Bilsalg Auto AS
Tlf. 400 53 521

Bare Blåbær
Enkel og effektiv

hjemmehjelp for din
PC, Mac og Nettbrett.

Tlf. 40 20 40 12
barebare.no

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 40

DØDSBO KJØPES
Rydd/vask/bortkjøring
Brukthandleren Sørensen
Maridalsv. 300, oslo.
T 977 60 665.

ARENA MALERSERVICE AS
Til pensjonister i Oslo og omegn.

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

TESTAMENT - ArvEoppgjør
For bistand kontakt:

Advokat/Siv.øk T. Bruland
Tlf: 920 89 125

Alkoholproblemer?
Privat behandling

m/individuelle opplegg.

Tlf. 61 16 28 00
www.kildevangen.no

BØKER KJØPES!
Gjerne større

partier
Ruuds Antikvariat
Tlf. 22 46 34 76

oslo@ruudsantikvariat.no

Brukthandel
Thomas
Antikk/brukt
Kadettangen
Etabl. 1992

Kjøper/rydder
dødsbo og annet

Tlf 900 62 159

A.BOTTOLFS VERKSTED AS
Heggenveien 9, 3370 Vikersund

www.bottolfs-verksted.no
Tlf. 952 28 625

Husqvarna ST227P

16.499.-

A. BOTTOLFS
VERKSTED AS

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

Best hos West
i 32 år

Niels Juels gt. 27/inng. Frognervn.
Diamanter – Gull – Sølv
30–50% av nytt.

Kjøp/salg.
Tlf. 22 55 75 83 / 908 93 515

37 år

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

BBB -20%
Bokhyller og innred. i heltre!
T.o.m. 15. desember. Gjelder lakkert/ubehandlet

www.bbbsystem.no
MAGNUSSEN
BOKHANDEL
Ullevålsvn. 35, Oslo

Tlf. 22 06 87 50/928 90 355

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

HØSTBESKJÆRING:
Beskjæring av hekker, busker og trær.
Trefelling. Løvrydding, opprydding
og bortkjøring. Gratis befaring.

Ring Norsk Hagefirma 471 73 322

Hus/hjem/fritid Varer og
tjenester Bil Helse og

velvære

Hører du kofferten rope i skapet?
Ta et hint! Sjekk reisestoff og turtilbud i Aftenposten og ap.no/reise

REISE
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Sentralbord: 21 80 21 80
Kundesenter: 23 49 10 00
Epost: postmottak@pbe.oslo.kommune.no

Besøk: Vahls gate 1
Post: Boks 364, Sentrum, 0102 OSLO
www.oslo.kommune.no/pbe

Oslo kommune

Vedtatte arealplaner

Les planforslagene om byutvikling i Oslo på
http://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/sidinmening.

Si din mening om byutvikling i Oslo

Papirutgave av planforslagene til offentlig ettersyn finner du i Plan- og bygningsetatens kundesenter,
hos Deichmanske hovedbibliotek eller opplysningstjenesten i den aktuelle bydelen.

Arealplaner til offentlig ettersyn

BYDEL GRORUD

Nedre Kalbakkvei 2–4 - bolig
Detaljregulering

Nord Arkitektur AS foreslår å
regulere Kalbakken senter i
Kalbakkveien 2–4 til hovedsakelig
bolig. Området er uregulert.
Hensikten med planen er å
videreutvikle og oppruste
Kalbakken senter med flere
boliger, tjenesteyting, forretninger,
kafeer og et nytt torg. Det vil bli
70–80 boliger, og høydene vil være på 4–8 etasjer.

Plan- og bygningsetaten anbefaler planforslaget
med forbehold om at forslagsstiller vurderer følgende
nærmere: Mer regnvann må tas opp i grunnen på
tomten, og uteområdene og torget må få flere innslag
av grønt. Forslagsstilleren må også vurdere utformingen
av gangarealet på vestsiden av bebyggelsen, antall
P-plasser og antall etasjer på høyblokka.

Si din mening:
http://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/sidinmening
Saksnummer: 201609614
Høringsfristen er 14. januar 2019

BYDEL GRÜNERLØKKA

Haslevangen 14 – bolig
Detaljregulering

Haslevangen 14 Eiendom AS
foreslår å omregulere
Haslevangen 14 fra en kombi-
nasjon av bolig-, kontor- og
industriformål til boligformål og
en begrenset andel forretning/
tjenesteyting. Forslaget sikrer et
torg med uteservering.

Forslagsstiller planlegger å
oppføre en sammenhengende blokkbebyggelse med
varierende høyder på 5–9 etasjer, med rundt 160
leiligheter totalt. Plan- og bygningsetaten anbefaler ikke
planforslaget, og fremmer et alternativ med lavere
høyder og et større torg.

Hos Plan- og bygningsetaten kan du se en fysisk modell
av forslaget.

Si din mening:
http://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/sidinmening
Saksnummer: 201415352
Høringsfristen er 14. januar 2019

BYDEL SAGENE

Hans Nielsen Hauges gate 50 – boligformål
Detaljregulering

Bystyret vedtok 24.10.2018 å omregulere Hans Nielsen
Hauges gate 50 fra næringsformål til blandet bolig-
og næringsformål. Det var Plan- og bygningsetatens
alternativ 2 som ble vedtatt. Bebyggelsen plasseres i en
L-form som skjermer balkonger og felles uteoppholds-
areal mot støykilder i øst. All parkering blir plassert under
terrenget, uteoppholdsareal blir anlagt på lokk.

Bebyggelsen er i henhold til kommuneplanens høyde-
bestemmelser med byggehøyder på maks 10 etasjer.

Det blir lagt opp til utadrettet virksomhet mot
Hans Nielsen Hauges gate. Planen regulerer og sikrer
opparbeidelse av turvei fra Hans Nielsen Hauges gate til
Borger Witts gate.

Les vedtatt plan: http://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/
sidinmening
Saksnummer: 201509539

Klagefristen er 17. desember 2018

BYDEL ØSTENSJØ

Haakon Tveters vei 8 – (S-4912)
Mindre reguleringsendring

Byutviklingskomiteen vedtok 10.10.2018 en mindre
endring av detaljregulering S-4912 for Haakon Tveters
vei 8. Bakgrunnen for reguleringsendringen er at
sameiet i Haakon Tveters vei 10 (gnr/bnr 144/1362) ved
en feil ikke hadde fått sikret bruksrett til felles gangvei.

Den vedtatte reguleringsendringen sikrer nå at
sameiet i Haakon Tveters vei 10 (gnr/bnr 144/1362) har
bruksrett til gangveien.

Les vedtatt plan:
http://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/sidinmening
Saksnummer: 201705093

Klagefristen er 17. desember 2018

Kunngjøringer

Aftenpostens byutviklingskveld
27. november kl. 18:00
Munchmuseet, Tøyen

Du møter blant annet:

Geir Tveit
Politiets forebyggende avdeling

MohamedFariss
årets Osloborger 2017

RinaMariannHansen
kulturbyråd

SaraBarzinje
leder for ungdomsrådet

i bydel Gamle Oslo

Er Tøyen en
bydel for alle?

FOR MER INFORMASJON OG PÅMELDING SE

EVENT.AP.NO

FÅ

BILL
ETTE

R

IGJE
N

Hører du kofferten rope i skapet?
Ta et hint! Sjekk reisestoff og turtilbud i Aftenposten og ap.no/reise

REISE
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Karjakins 
råd: Slik kan 
Caruana  
beseire  
Carlsen

VM-utfordreren fra 2016 mener 
Fabiano Caruana bør ta stor risiko  
i VM-runde 12.

D et står 5,5–5,5 i sjakk-VM før sis-
te runde. I dag kan det hele av-
gjøres. 

Kanskje sitter utfordreren, 
Fabiano Caruana, og grubler 

over et dilemma akkurat nå. For bør han 
ta stor risiko for å jakte en seier med de 
hvite brikkene i 12. parti? Eller bør han 
spille trygt, vel vitende om at Magnus Carl-
sen er favoritt i et eventuelt omspill?

I 2016 tapte Sergej Karjakin VM-kampen 
mot Magnus Carlsen etter 1–3 i omspillet. 
Russeren kommer med følgende råd til 
Caruana: – Jeg synes han bør ta sjanser. 
Han bør kjempe i det 12. partiet. Det er 
mye lettere å vinne ett langsjakkparti enn 
å vinne omspill mot Magnus. Det er jo fire 
partier hurtigsjakk. Det er sånn jeg føler 
det, men jeg skjønner hvis Fabi ikke vil ta 
store sjanser, sier Karjakin.

– Men tror du vi får et kampparti i 
siste runde?

– Ja. Jeg tror teamet hans vil si til ham at 
han må kjempe. Vi får et kampparti, men 
jeg tipper det blir remis igjen.

Forskjellen mellom Caruana og Carlsen
Å delta i en VM-kamp endrer en sjakkspil-
lers liv. Det er mottagelsen av Karjakin i 
VM-lokalet i London lørdag et nytt eksem-
pel på. Journalister og autografjegere sto 
i kø. Den vennlige russeren tok seg god tid.

– Hva er de største forskjellene mel-
lom Carlsen og Caruana som spillere?

– De har forskjellig stil. Fabiano er ikke 
en spiller som elsker å spille syv timer i et 
litt fordelaktig sluttspill. Men det liker Mag-
nus så godt. Hvis det er et veldig jevnt tårn-
sluttspill, der Magnus ligger litt bedre an, 
presser han noen timer. Fabiano tilbyr ba-
re remis hvis han står litt bedre, sier Kar-
jakin.

Det spørs imidlertid om mandagens par-
ti blir en lang affære. I New York for to år 
siden var det også likt etter 11 runder. Da 
endte det 12. partiet med remis etter kun 
35 minutter.

Den gangen hadde Magnus Carlsen hvi-
te brikker. Det er usikkert om historien vil 
gjenta seg, i og med at det er Caruana – 
den antatt dårligste i hurtigsjakk – som nå 
har fordelen av hvite brikker.

– Fabiano vil prøve hardere enn Magnus 
i 2016, sier Mike Klein, en amerikansk 
chess.com-journalist som har fulgt Carua-
nas vei mot sjakktoppen tett.

– Hva får deg til å tro det?
– Han har to sjanser til å vinne denne 

VM-kampen. Hvis han får et «ingenting-
parti», som Magnus i 2016, sløser han bort 
én av de sjansene. Caruana vil ha selvtillit 
før omspillet, men hvorfor ikke gi seg selv 
to sjanser til å vinne? Jeg tror det er det 
han tenker på.

Slik svarer spillerne
Etter lørdagens parti ble spillerne spurt 
om strategien før siste runde. Både Carl-

Det blir 
veldig 
anspent for 
begge. Jeg 
skal ikke gå 
amok eller 
noe, men 
jeg vil prøve 
å presse 
ham.

”
Fabiano Caruana

Jeg synes 
Caruana bør 
ta sjanser  
i det 12. 
partiet.  
Det er mye 
lettere  
å vinne ett 
langsjakk-
parti enn  
å vinne 
omspill mot 
Magnus.

”
Sergej Karjakin, tidligere 
VM-utfordrer

å London
Nicholas Bergh 
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sen og Caruana svarte litt unnvikende. 
Begge var naturligvis varsomme med å 
avsløre planene sine.

– Vi får se hva som skjer. Jeg ville selv-
følgelig ha foretrukket å ha hvite brikker i 
siste parti. Jeg håndterer situasjonen som 
den er, sa Carlsen på pressekonferansen.

Og Caruana?
– Jeg har alltid kampvilje. Mye står på 

spill i siste parti. Det blir veldig anspent 
for begge. Jeg skal ikke gå amok eller noe, 
men jeg vil prøve å presse ham, sa Carua-
na i intervjuet med russiske Matj TV rett 
etter partiet.

Topalovs store feilvurdering
Kanskje kan Caruana ta lærdom av VM-
kampen fra 2010? Den gangen hadde Ve-
selin Topalov hvite brikker mot Viswanat-
han Anand i siste runde.

– Topalov visste at Anand var en bedre 
hurtigsjakkspiller, og derfor gikk han helt 
berserk i siste runde. Alle var umiddelbart 
kritiske til trekkene hans. Til slutt vant 
Anand et veldig fint parti, men det var ba-
re fordi Topalov tok for høy risiko, fortel-

ler Stefan Löffler, sjakkskribent for den 
tyske storavisen Frankfurter Allgemeine 
Zeitung.

Dermed slapp altså Anand å spille om-
spill. I det 12. partiet vil nok Carlsen være 
klar til å utnytte en eventuelt overambi-
siøs Caruana. Men Jonathan Speelman, en 
engelsk stormester som tidligere tilhørte 
verdenseliten, tror ikke Caruana vil gjøre 
som Topalov i 2010.

– Det er selvfølgelig ikke Caruanas siste 
sjanse. Hvis han spiller remis, er han nok 
litt underdog i omspillet. Men han er de-
finitivt ikke så underdog at han bør begå 
harakiri i 12. parti, sier Speelman.

Speelmans sidemann i presserommet, 
den norske stormesteren Jonathan Tisdall, 
er enig.

– Jeg tror ikke Caruana går berserk. Det 
er nok ikke så stor forskjell i hurtigsjakk 
som folk flest tror. Jeg tror ikke Magnus 
tror det heller, sier Tisdall.

Siste ordinære VM-runde spilles i dag 
klokken 16 norsk tid. Et eventuelt omspill 
starter onsdag klokken 16 norsk tid.

Fabiano Caruana har én 
siste mulighet til å unngå 
hurtigsjakkomspill om 
VM-tittelen. Men hvor 
hardt tør han satse? Her 
er Caruana og Magnus 
Carlsen under runde 10.
FOTO: WORLD CHESS 

Jeg ville 
selvfølgelig 
ha fore-
trukket å ha 
hvite brikker 
i siste parti. 
Jeg 
håndterer 
situasjonen 
som den er.

”
Magnus Carlsen

FAKTA

Tidligere omspill
Sjakk-VM 2006:

Vladimir Kramnik-Veselin 
Topalov 6–6 (2,5–1,5 etter 
omspill)

Sjakk-VM 2012:

Viswanathan Anand-Boris 
Gelfand 6–6 (2,5–1,5 etter 
omspill)

Sjakk-VM 2016:

Magnus Carlsen-Sergej 
Karjakin 6–6 (3–1 etter omspill)
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Han har «kjedet  
seg» til toppform

rival og åtte andre løpere på søndagens 15 
kilometer. 

– Bolsjunov virker å være i mye bedre i 
form i år enn i fjor. Han er sterk, og jeg er 
ikke på samme nivå som på samme tid i 
fjor. Men jeg føler at det blir bedre helg for 
helg, sa Klæbo, som er veldig oppsatt på å 
korte ned forspranget til den jevngamle 
russeren. 

Stolt sjef
At det blir en russer i gult lenge denne se-
songen, er også Russlands sjeftrener, Mar-
kus Cramer, sikker på.

– Han er vel favoritt til å vinne den nå. 
Han kommer til å gå i gult lenge, sa han og 
smilte. Han var stolt av innsatsen til det 
russiske laget i Ruka den første verdens-
cuphelgen. Russiske langrennsløpere vant 
tre av de fire øvelsene. 

Selv om det er tyske Cramer som leder 
det russiske laget, trenes Bolsjunov og fle-
re av de unge russiske løperne av en gam-
mel ringrev i russisk langrenn, Jurij Bo-
rodavko. Han var for øvrig suspendert i to 
år mellom 2010 og 2012 for det som det 
russiske skiforbundet kalte «å ha vært in-
volvert i dopingsaker».

Bare Aleksandr 
Bolsjunov var bedre  
i Ruka. Emil Iversen  
var nest best og kan 
forklare hvorfor. 

I versen har fått en åpning av sesongen 
han sjelden har hatt maken til. På Bei-
tostølen var han på pallen i alle tre renn 
i den nasjonale åpningen. I Ruka ble det 
en fjerdeplass på sprinten. Han fulgte 

opp 24 timer senere med en annenplass 
bak Bolsjunov på verdenscupens første 
distanserenn for sesongen.

Det fikk frem smilet til gladgutten fra 
Meråker, som mener at nøkkelen til suk-
sessen ligger i litt mer kjedsomhet og se-
riøsitet. 

– Det er mange som tror det er kult å 
være skiløper, men jeg kan bekrefte at det 
ikke alltid er det, sier han. 

For å nå sine mål om å bli en av de aller 
beste i verden har Emil Iversen kuttet ned 
på den han kaller utskeielser. 

Det handler om gode treningsøkter, god 
mat og god hvile. 

– Det har vært veldig få utskeielser og 
veldig mye hvile, sier han. 

Hjelp fra broren
Han har holdt seg i den nordtrønderske 
langrennsbygda Meråker og vært mye ale-
ne. Bortsett fra i de periodene han har fått 
god hjelp av broren. 

– Hvis dere bare hadde visst hvor mye 
han har gjort. Han vasker ikke klærne mi-
ne, men han stiller alltid opp og har gjort 
livet mitt mye lettere. 

Men selv om det var en strålende for-
nøyd Iversen som satt i det trange presse-
konferanserommet i dommertårnet på 
skistadion denne mørketidsettermiddagen 
i Ruka, så var det én mann som var i en 
klasse for seg. 

Aleksandr Bolsjunov viste i fjor at han 
er en russisk langrennsløper for fremti-
den. Lørdag stjal han seieren fra Johannes 
Høsflot Klæbo på målstreken. I går var han 
suveren og hadde over 20 sekunder ned 
til Iversen.

– Jeg ble ikke skremt, men han var over-
raskende god. Nå er det han som er favo-
rittene til å vinne verdenscupen, og akku-
rat nå er det jeg som er nærmest.

Har ikke gitt opp
Den 22 år gamle russeren vil ha den gule 
ledertrøyen når han kommer til verdens-
cup på Lillehammer neste helg. 

– Den kommer han til å ha en stund, sa 
Johannes Høsflot Klæbo. 

– Har du gitt opp seier i verdenscu-
pen allerede?

– Det har jeg ikke, men det er VM som 
er det store målet i år. Å kapre den gule 
trøyen blir bare en bonus.

Klæbo var fjorårets «konge av Ruka», 
som speakeren kalte det, med to seiere. 
Han måtte seg grundig slått av sin russiske 

Emil Iversen på pressekonferansen etter annenplassen Ruka. Bare Aleksandr 
Bolsjunov var bedre. Trønderen innrømmer at toppformen kommer etter at han har 
kuttet ut det han kaller utskeielser.FOTO: RICHARD SAGEN, ADRESSEAVISEN 

PROFIL

Emil Iversen
Født: 12. august 1991

Fra: Meråker i Nord-Trøndelag

Bor: Meråker

Klubb: IL Varden

Meritter: 5 seiere i verdens- 
cupen, ett gull i stafett fra 
junior-VM. Ingen VM- eller 
OL-medaljer.

Verdenscupen: 73 starter  
i verdenscupen. 5 seiere og  
11 ganger på pallen. 

Sønn av det norske dame- 
lagets trener, Ole Morten 
Iversen

å Ruka
Kurt B. M. Haugli 

Knockout 
på lillebror
SKISKYTING Tarjei Bø holdt 
hodet kaldt på siste skyting i 
duell med lillebror Johannes 
Thingnes Bø og sikret fel-
lesstartseieren under ses-
ongåpningen på Sjusjøen i 
går. 

Brødrene kom inn som en 
duo på siste skyting, men der 
Tarjei plaffet ned alle blinkene 
for fjerde gang, klarte ikke 
Johannes å følge opp. Lillebror 
skjøt to bom og passerte ut fra 
fjerde skyting på sjetteplass, 
42,5 sekunder bak storebror.

– Han slo knockout på meg. 
Han tok meg på rutinen, sa 
lillebroren til NRK. (NTB)

Tiril Eckhoff

Dobbel- 
vinner:  
– Greit at  
ikke alt er 
perfekt
SKISKYTING Tiril Eckhoff 
leverte langt fra feilfritt på 
standplass, men rakettfart i 
sporet ga en drømmeåpning 
på sesongen. I går ble det ny 
seier på Sjusjøen.

 28-åringen måtte ut i fire 
strafferunder på fellesstarten, 
men kom likevel til mål i 
ensom majestet. Rakettfart i 
langrennssporet kompenserte 
for problemene på standplass.

 – Det ble hardt, for jeg 
havnet hele tiden i bakleksa. 
Men jeg ga aldri opp og 
kjempet meg hele tiden opp 
igjen. I tillegg hadde jeg flaks 
med at ingen andre skjøt fullt 
hus, sa Eckhoff.

 Allerede forrige helg viste 
hun at langrennsformen er 
bra. Da imponerte skiskytter-
profilen stort ved å bli nummer 
fire i sprinten under lan-
grennsløpernes sesongstart 
på Beitostølen.

 På Sjusjøen fortsatte hun i 
samme stil. På standplass har 
28-åringen samtidig mer å 
rette på. I går ble det én bom 
på hver av de fire skytingene.

 – Det er litt slurv. Den siste 
skytingen var veldig bra. Da 
kjempet jeg ned blinkene, men 
jeg har litt å jobbe med, fastslo 
Eckhoff – og la til:

 – Dette var uansett en god 
start, og så er det greit at alt 
ikke er perfekt også. Så har jeg 
noe å jobbe med fremover. 
(NTB)
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Oldemor (76) 
løp i 24 timer 
og tilbakela 
135 km 

Mette Bugge og Olav Olsen (foto) 

Oline Yksnøy har vært med  
på ultraløp 11 ganger. Hun klarte 
prestasjonsmedaljen denne  
gangen også. 133 løpere deltok.  
Tre endte på sykehus.

H un var den eldste deltageren, 
og for å få prestasjonsmedaljen 
må kvinner løpe minst 130 ki-
lometer før speakeren etter 24 
timer teller ned og roper 

«STOPP» i mikrofonen. Da må alle stanse 
umiddelbart. Menn må klare 150 kilome-
ter. Halvparten av deltakerene klarer med-
aljen. 

Oline Yksnøy er sunnmøringen og født 
i Ulsteinvik. Hun er et eksempel på at alt 
er mulig. Hun begynte å løpe som 55-åring, 
da hun ble med i en lokal joggegruppe på 
Bøler i Oslo. Fra da har det bare tatt av, og 
nå har hun løpt 140 maraton, etter at de-
buten fant sted som 59-åring.

– Jeg husker den første gangen her, da 
løpet var helt nytt. Da sov vi på madrasser 
i tre timer, inntil speaker sa at vi måtte 
reise oss og løpe videre, forteller hun.

Nå la hun seg slett ikke ned, men gjen-
nomførte og klarte 135 kilometer.

– Jeg var veldig spent halvveis, om jeg 
skulle komme meg til 75 kilometer, men 
det gikk.

Yksnøy har seks barn, elleve barnebarn 
og ett oldebarn, og har ingen tanker om å 
gi seg med å løpe langt. Det gir så mye, 
både av opplevelser, gleder og venner.

Før hatet hun det
Torunn Brandt (56) hadde vannblemmer 
på føttene og det verket i lårene. Men hun 
tok seg frem meter for meter innendørs 
på Bislett. Brandt som er fra Sommarøy i 
Troms og som er regnskapssjef i Reitan-
gruppen klarte 174 kilometer før signalet 
gikk. Hun hadde ikke sovet ett sekund i 
løpet av natten.

– Vi fulgte rådet om at vi skulle gjøre det 
så ubehagelig som mulig for henne, slik at 
hun ikke ble fristet til å legge seg ned, el-
ler ønske å dra hjem, sier mannen Svein-
Erik Bakke (50).

Det var trønderen Marit Bjerknes, en av 
de to løpslederne, som kom med dette tip-

set. Hun vet at løperne kan få tanker om å 
dra hjem når de har det som verst. Men alt 
handler om tankegangen i hodet, og at de 
gode følgerne ikke blir for «bløte». 

– Jeg måtte ikke synes synd på henne, 
sier ektemannen.

Han fjernet seg fra henne en periode på 
natten, i de vanskelige timene da tanker 
om sengen kan være ekstra fristende.

Løpe lenge, og så gå
Paret, som er bosatt i Oslo og løper for Rye, 
har funnet sin nisje. Han er også ultralø-
per.

– Torunn hatet løping. Hun klarte kun å 
løpe fem kilometer.

– Jeg burde fått en diagnose, jeg som stil-
ler opp på dette, ler hun.

Brandt fulgte taktikken sin hele natten 
gjennom: Løpe ni runder og gå én, løpe ni 
runder og gå én. Hun spiste og drakk ofte 
underveis, og sluttet å tenke.

– Men jeg hadde fryktelig vondt i magen 
i løpet av natten. Heldigvis er det mange 
toaletter her.

Da hun kom i mål fikk hun synsforstyr-
relser og ble litt svimmel. Visstnok normalt 
d e t  o g s å .  Hu n  ko m  s e g  fo r t .  
Og innrømmer at hun har funnet en indre 
glede i denne idretten. Før denne kvinn-
domsprøven hadde hun bare løpt 55 kilo-
meter.

Oline Yksnøy debuterte 
som maratonløper da hun 
var 59 år gammel. Det er 
rundt 17 år siden.  
FOTO: OLAV OLSEN 

Jeg husker 
da løpet var 
helt nytt.  
Da sov vi på 
madrasser  
i tre timer, 
før vi reiste 
oss og løp 
videre

”
Oline Yksnøy (76)
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Kom fra helvete
Jo Inge Norum (41), som løper for Hell Ul-
traløperklubb i Stjørdal og som jobber som 
pilot i Norwegian, ble klassevinner. Trøn-
deren fra Inderøy, nå med samboer Aina 
Nygård (42) som også deltok, klarte den 
utrolige distansen 243,736 kilometer. I top-
pen teller hver meter i oppmålingen. 

Han hadde en gjennomsnittsfart på 5,54 
minutter pr. kilometer og klarte 446 run-
der. Han er utholdende, og var høyt oppe 
etter at løpet var over.

– Mitt beste øyeblikk var da midnatt ble 
passert og jeg opplevde «runners high». 
Da var det vanskelig å holde igjen på tem-
poet. 

FAKTA

Bislett 24 timers
Startet i 2006 med ca. 100 
deltagere.Målet er å løpe 
lengst mulig på 24 timer.

Nå hadde den tolvte utgaven 
163 påmeldte og 133 starten-
de. Løpet er “utsolgt” hvert år. 
Antallet begrenses av arran-
gøren Romerike Ultraløper-
klubb.

Han kvalifiserte seg dessuten til VM, som 
arrangeres om et år.

Svenske som perset
Aller lengst dette døgnet kom svenske Dan 
Välitalo. Det å gjennomføre 250 kilometer 
og 743 meter er imponerende, og han per-
set. Gjennomsnittsfarten ble da 5,44 mi-
nutter pr. kilometer. Han klarte 459 run-
der.

Siw B. Nicolaisen, tidligere storrøyker 
fra Porsgrunn, har funnet sin vei: Ultraløp. 
Nå kunne hun glede seg over å bli klasse-
vinner og komme seg 179,088 kilometer.

– Dette er mye smerte, men man må la 
være å kjenne på den. Tidvis har man ba-

re lyst til å gi opp. Men den følelsen man 
får når det er ferdig, kan knapt beskri-
ves.

Olav Engen, som både er leder av Ro-
merike Ultraløperklubb og løpsleder for 
dette arrangementet, konstaterer føl-
gende:

– Folk er veldig fornøyde, både de 43 
som var i staben, de 40 deltagerne fra 
klubben, alle de andre og de som kom 
for å gi sin støtte.

– Hvorfor er ultraløp blitt så popu-
lært?

– Folk har lyst til å utfordre seg selv. 
Man har et lettere arbeidsliv nå enn i 
gamle dager.



Hvem får A-kortet?
Alle Aftenpostens abonnenter på papiravisen, digitale pakker og Aftenpostens magasiner (inkludert MAGASIN+), har automatisk A-kortet
inkludert fra dag 1. Tilbudene gjelder for hele husstanden. Dersom du ikke finner ditt A-kort, kan du få det på din mobil ved å sende
SMS: A-kort til 1905. Ved behov for veiledning, kontakt vårt kundesenter på telefon 21896040.

A-kortet tar forbehold om trykkfeil i annonsene.

Learn2Ski - Klassisk
LEARN2SKI - En rekke kurssteder i Norge
Formidling av teknikk er Learn2Skis fagområde.
Uansett hvilket nivå man er seg på, finner man et kurs
som passer hos Learn2Ski. Fra nybegynner og helt
opp til elite. Klapper du med skiene? Da er du ikke
alene. Det betyr at du faktisk ikke har et ordentlig
fraspark, men drar med deg skiene.

A-kortpris kr 1305/1611 Helg/3kvelder
Mer info/bestill: akortet.no/fritid

Skiforeningen langrennskurs
SKIFORENINGEN - 11 kurssteder i Oslo/omegn
- tom. mars 2019
Skiforeningen har holdt skikurs siden 1923 og
utviklingen har vært enorm. Bli med på kurs
for å lære deg moderne skiteknikk som gjør
skiopplevelsen bedre. Klassisk og skøyting. • Nybegyn-
ner • Litt øvet • Viderekomne • Ekspert med video

A-kortrabatt 25 %
Mer info og bestilling: akortet.no/fritid

Skiskytterfinale i Kollen
HOLMENKOLLEN - 21. - 24. mars 2019
Kjent som skiidretten hvor vendepunktene står i kø.
Millimeterne avgjør, strafferundene er nådeløse, og
publikum og utøvere holder pusten samtidig. Negle-
biting og spenning. Verdenscupfinale i Holmenkollen.
Skiskytterne gjør seg klare for nervepirrende straffe-
runder og intense oppgjør på standplass.

A-kortrabatt 25 %
Mer info og bestilling: akortet.no/fritid

Kom deg ut i snøen
med A-kortet
Sammen med våre gode samarbeidspartnere, har vi gleden av å tilby
mange spennende aktiviteter. For flere tilbud, sjekk akortet.no

Barnas Holmenkolldag
HOLMENKOLLEN - Søndag 10. februar 2019
Velkommen til verdens største barneskirenn! Barna
kan velge mellom fire ulike løyper: Ekorn, Harepus,
Bamse og Elg. Løypene har forskjellig lengde og er
spesielt tilrettelagt for barn i alderen 4 til 12 år.
Alle barn får premiesekk med spennende innhold og
medalje når de kommer i mål.

A-kortrabatt 25 %
Mer info og bestilling: akortet.no/fritid

Learn2Ski - Skøyting
LEARN2SKI - En rekke kurssteder i Norge
Å skøyte gir en frihets- og dansefølelse. Mange synes
først det er tungt - Hvis man ikke lærer teknikkene rik-
tig. Det er mye lettere å lære enn man tror. Vi lærer deg
hvordan. Blant instruktørene finner man: Anette Bøe,
Inger Helene Nybråten, Marthe Katrine Myhre, Marit
Elveos og Siri Halle.

A-kortpris kr 1305/1611 Helg/3kvelder
Mer info/bestill: akortet.no/fritid

Kurs påfjellet
LEARN2SKI - En rekke destinasjoner i Norge
Learn2Ski, spesialisten på teknikkurs i langrenn, holder
kurs ved en rekke hytte-destinasjoner: Beitostølen,
Budor, Geilo, Gomobu, Hafjell, Hemsedal, Hovden,
Rauland og Sjusjøen. Tidligere toppløpere og topptrene-
re i langrenn hargått steget videre og er drillet på for-
midling avteknikk overfor mosjonister på ulike nivåer.

A-kortpris kr 1305
Mer info/bestill: akortet.no/fritid

Skifest & RAW AIR
HOLMENKOLLEN - 8. - 10. mars 2019
Skifest-helgen er et årlig, internasjonalt arrangement
i Holmenkollen. Skifesten består av tre konkurranse-
dager hvor du kan oppleve RAW AIR-turneringen,
hopp for kvinner, langrenn og kombinert. Skifesten en
del av den årlige verdensomfattende FIS World Cup
Nordic. Bli med på verdens beste skifest!

A-kortrabatt 25 %
Mer info og bestilling: akortet.no/fritid

Barnas skiskole
SKIFORENINGEN - Helgekurs i uke 2 – 6 i 2019
Skiskolen er en unik arena for fantastiske skiopple-
velser og for å utvikle grunnleggende ferdigheter på
ski. Målet er at barna skal oppleve glede og mestring
gjennom skileik. Alder 3 – 8 år
Hvor: Asker, Greverud, Skullerud, Sollihøgda,
Sørkedalen, Vestli/Stovner.

A-kortpris kr 1355 Pris uten A-kort kr 1600
Info og påmelding: akortet.no/fritid

Verdenscup i parallellslalåm
HOLMENKOLLEN - 1. januar 2019. Kl. 16.30
To står på toppen. En skal vinne, en skal tape. Duell er
nådeløst, det er spenning hele tiden. Verdens beste al-
pinister kjemper om verdenscupseier i Kollen. Én etter
én forsvinner de, helt til vi kan kåre kveldens vinner.
Dette er førstemann ned! Alpintsirkuset gjør come-
back i Kollen 1. januar 2019.

A-kortrabatt 25 %
Mer info og bestilling: akortet.no/fritid
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Fotball
ELITESERIEN   /30
Brann – Odd 1-0 (1-0)
11.677 tilskuere
Mål: 1-0 Daouda Bamba (3).
Dommer: Trond Ivar Døvle, 
Fjellhamar.
Gult kort: Espen Ruud, Odd.
Lagene, Brann (4-3-3): Markus 
Olsen Pettersen – Taijo Teniste 
(Ruben Kristiansen fra 46.), Bismar 
Acosta, Christian Eggen Rismark, 
Thomas Grøgaard – Fredrik 
Haugen, Ruben Yttergård Jenssen, 
Peter Orry Larsen – Gilbert Koom-
son (Daniel Braaten fra 76.), Daouda 
Bamba (Steff en Lie Skålevik fra 79.), 
Gilli Rólantsson.
Odd (4-3-3): Sondre Rossbach – 
Espen Ruud, Vegard Bergan (Odin 
Bjørtuft fra 46.), Steff en Hagen, Birk 
Risa – Jone Samuelsen, Vebjørn 
Hoff , André Sødlund (Torgeir Bør-
ven fra 67.) – Bilal Njie (Filip Møller 
Delaveris fra 77.), Tobias Lauritsen, 
Elbasan Rashani.

Haugesund – Start 3-1 (0-1)
3841 tilskuere
Mål: 0-1 Adeleke Akinyemi (12), 1-1 
David Akintola (59), 2-1 Ibrahima 
Wadji (68), 3-1 Wadji (77).
Dommer: Kai Erik Steen, Gneist.
Gult kort: Adnan Hadžic, Adeleke 
Akinyemi, Start, Helge Sandvik, 
Haugesund.
Lagene, Haugesund (4-4-1-1): Hel-
ge Sandvik – Kristoff er Haraldseid, 
Ben Karamoko (Bruno Leite fra 
51.), Fredrik Pallesen Knudsen, 
Alexander Stølås – David Akintola 
(Tobias Svendsen fra 79.), Sondre 
Tronstad, Joakim Våge Nilsen, 
Torbjørn Kallevåg (Ibrahima Koné 
fra 58.) – Christian Grindheim – 
Ibrahima Wadji.
Start (3-4-3): Jonas Deumeland 
– Espen Berger, Simon Andreas 
Larsen, Henrik Robstad – Eirik 
Wichne, Herolind Shala, Adnan 
Hadžic (Tobias Christensen fra 71.), 
Niklas Sandberg – Kasper Skaanes 
(Afeez Aremu fra 81.), Adeleke 
Akinyemi (Mathias Bringaker fra 
61.), Kevin Kabran.

Lillestrøm – Kristiansund 2-0 (1-0)
6783 tilskuere
Mål: 1-0 Arnór Smárason (16), 2-0 
Thomas Lehne Olsen (85).
Dommer: Svein Oddvar Moen, 
Haugar.
Gult kort: Amidou Diop, Kristians-
und.
Lagene, Lillestrøm (4-4-1-1): Marko 
Maric – Mats Haakenstad, Marius 
Amundsen, Frode Kippe, Simen 
Rafn – Fredrik Krogstad (Alek-
sander Melgalvis fra 90.), Ifeanyi 
Mathew, Daniel Pedersen, Kristoff er 
Ødemarksbakken (Erling Knudtzon 
fra 73.) – Arnór Smárason – Thomas 
Lehne Olsen.
Kristiansund (4-2-3-1): Andreas 
Vaikla – Bent Sørmo, Christophe 
Psyché, Dan Peter Ulvestad (Henrik 
Gjesdal fra 43.), Christoff er Aasbak 
– Amidou Diop (Liridon Kalludra fra 
77.), Andreas Hopmark – Flamur 
Kastrati (Sondre Sørli fra 65.), Stian 
Aasmundsen, Torgil Gjertsen – 
Bendik Bye.

Rosenborg – Bodø/Glimt 1-1 (0-0)
19.086 tilskuere
Mål: 0-1 Ulrik Saltnes (70), 1-1 Yann-
Erik de Lanlay (73).
Dommer: Ola Hobber Nilsen, 
Nordstrand.
Gult kort: Anders Trondsen, 
Rosenborg.
Lagene, Rosenborg (4-3-3): Arild 
Østbø – Vegar Eggen Hedenstad, 
Even Hovland, Tore Reginiussen, 
Birger Meling – Mike Jensen, 
Anders Trondsen, Anders Konrad-
sen – Pål André Helland (Jonathan 
Levi fra 78.), Nicklas Bendtner 
(Alexander Søderlund fra 84.), 

Langrenn
VERDENSCUP I RUKA
Menn, 15 km klassisk:
1) Alexander Bolsjunov, Russland 
36.17,8, 2) Emil Iversen, Norge 
0.19,5, 3) Calle Halfvarsson, Sverige 
0.21,2, 4) Martin Johnsrud Sundby, 
Norge 0.31,1, 5) Andrej Larkov, Rus-
sland 0.34,3, 8) Martin Løwstrøm 
Nyenget, Norge 0.45,4, 9) Johannes 
Høsflot Klæbo, Norge 0.47,6, 10) 
Didrik Tønseth, Norge 0.50,6.
Øvrige norske: 11) Simen Hegstad 
Krüger 0.55,8, 14) Sjur Røthe 0.59,6, 
24) Hans Christer Holund 1.29,6.
Verdenscupen (2 av 32 renn):
1) Bolsjunov 200, 2) Iversen 130, 
3) Klæbo 109, 4) Halfvarsson 96, 
5) Eirik Brandsdal, Norge 60, 6) 
Sundby 5010) Sondre Turvoll Fossli, 
Norge 40.
Øvrige norske (topp 30): 14) Nyen-
get 32, 16) Tønseth 26, 18) Krüger 
24 21) Kasper Stadaas 21, 23) Røthe 
18, 27) Sindre Bjørnestad Skar 15.
Kvinner, 10 km klassisk:
1) Therese Johaug, Norge 28.02,5, 
2) Charlotte Kalla, Sverige 0.22,5, 
3) Ebba Andersson, Sverige 0.32,8, 
4) Ingvild Flugstad Østberg, Norge 
0.49,5, 5) Julia Belorukova, Rus-
sland 0.54,9, 6) Krista Pärmäkoski, 
Finland 0.55,5, 7) Natalia Neprajeva, 
Russland 1.07,1, 8) Sadie Bjornsen, 
USA 1.10,5, 9) Astrid Uhrenholdt 
Jacobsen, Norge 1.15,6, 10) Ragnhild 
Haga, Norge 1.26,2.
Øvrige norske: 13) Heidi Weng 
1.37,2, 19) Kari Øyre Slind 1.54,8, 
27) Anna Svendsen 2.14,3, 28) Tiril 
Udnes Weng 2.17,6.
Verdenscupen (2 av 32 renn):
1) Belorukova 145, 2) Johaug 100, 
3) Krista Pärmäkoski, Finland 85, 4) 
Kalla 80, 4) Maja Dahlqvist, Sverige 
80, 10) Bjornsen 56.
Øvrige norske (topp 30): 11) Øst-
berg 55, 12) Falla 50, 15) Jacobsen 
29, 16) Haga 26, 20) H. Weng 20, 
24) Svendsen 18, 30) T.U. Weng 15.

Galopp
5+ FRANKRIKE
Rekkefølge: 17-11-14-16-13
Jackpot 5+ og lykketall: Ingen 
utbetaling
5 første i rekkefølge: 4.761.368,-
5 første: 14.470,-
4 første: 1.422,-
4 av de 5 første: 492,-
3 første: 324,-
Omsetning: 54.900.564,-

Trav
V65 HARSTAD
Utbetaling, 6 rette: Kr 37
5 rette: Jackpot
1. avd: 5 Augustus F. (36.492)
2. avd: 1 Pinewood Man (31.259)
3. avd: 2 Kor Kosen (27.182)
4. avd: 2 Kringlers Viktor (19.035)
5. avd: 4 Billy Kravall (12.220)
6. avd: 11 Juliano Extreme (8960)
Rangering: 1. avd: 5 (str. 4), 2. avd: 
1, 3. avd: 2 (str. 1), 4. avd: 2 (str. 1), 5. 
avd: 4, 6. avd: 11 (str. 3, 4, 5, 8, 12).
Omsetning: Kr 887.336

V5A HARSTAD LØRDAG
Utbetaling, 5 rette: Kr. 390
1. avd: 2 Kor Kosen (6646)
2. avd: 2 Kringlers Viktor (4839)
3. avd: 4 Billy Kravall (3716)
4. avd: 11 Juliano Extreme (3178)
5. avd: 5 Stjerne Fia (717)
Rangering: 1. avd: 2 (str. 1), 2. avd: 2 
(str. 1), 3. avd: 4, 4. avd: 11 (str. 3, 4, 
5, 8, 12), 5. avd: 8-7-9-5 (str. 3).
Omsetning: Kr. 430.647.

DD HARSTAD LØRDAG
DD-1: 4 Billy Kravall
DD-2: 11 Juliano Extreme
Odds: 8,92
Omsetning: Kr 138.578
Strøket: DD-1: - - DD-2: 3, 4, 5, 8, 12

Samuel Adegbenro (Yann-Erik de 
Lanlay fra 72.).
Bodø/Glimt (4-3-3): Ricardo Frie-
drich – Brede Moe, Martin Bjørnbak, 
Marius Lode, Emil Jonassen – Jose 
Angel, Patrick Berg, Ulrik Saltnes 
(Thomas Jacobsen fra 90.) – Håkon 
Evjen, Kristian Fardal Opseth 
(Marco Tagbajumi fra 87.), Amor 
Layoni (Morten Konradsen fra 61.).

Sandefjord – Molde 1-3 (1-0)
2564 tilskuere
Mål: 1-0 Håvard Storbæk (8), 1-1 
Leke James (49), 1-2 James (72), 1-3 
Magnus Wolff  Eikrem (75).
Dommer: Espen Eskås, Bæk-
kelaget.
Gult kort: Pau Morer, Rufo Herraiz, 
Sandefjord, Kristoff er Haugen, 
Magnus Wolff  Eikrem, Molde.
Lagene, Sandefjord (4-2-3-1): Eirik 
Holmen Johansen – Victor Bindia 
(Christer Reppesgård Hansen fra 
29.), Marius Høibråten, Lars Grorud, 
Stian Ringstad – Enric Vallès, Emil 
Palsson (Erik Mjelde fra 70.) – 
Håvard Storbæk, William Kurtovic, 
Pau Morer – Rufo Herraiz (Sander 
Risan fra 77.).
Molde (4-3-3): Andreas Linde – 
Christoff er Remmer (Daniel Chima 
Chukwu fra 62.), Vegard Forren, 
Ruben Gabrielsen, Kristoff er 
Haugen – Fredrik Aursnes, Etzaz 
Hussain, Magnus Wolff  Eikrem 
(Babacar Sarr fra 78.) – Eirik Hestad 
(Isak Ssewankambo fra 84.), Leke 
James, Petter Strand.

Stabæk – Strømsgodset 2-2 (1-1)
4938 tilskuere
Mål: 1-0 Franck Boli (str. 17), 1-1 
Mustafa Abdellaoue (32), 2-1 
Aboubakar Keita (54), 2-2 Abdel-
laoue (90).
Dommer: Tom Harald Hagen, Grue.
Gult kort: Franck Boli, Stabæk.
Lagene, Stabæk (4-4-2): Simen 
Lillevik – Daniel Granli, Vadim 
Demidov, Andreas Hanche-Olsen, 
Jeppe Moe – Ola Brynhildsen (John 
Hou Sæter fra 74.), Tobias Borch-
grevink Boerkeeiet, Aboubakar 
Keita (Emil Bohinen fra 85.), Moussa 
Njie – Franck Boli, Ohi Omoijuanfo.
Strømsgodset (4-4-2): Morten 
Sætra – Lars Vilsvik, Mounir 
Hamoud, Jakob Glesnes, Jonathan 
Parr – Amahl Pellegrino (Lars Sætra 
fra 80.), Herman Stengel (Francisco 
Júnior fra 86.), Henning Hauger, 
Eirik Ulland Andersen – Mustafa 
Abdellaoue, Tokmac Nguen.

Tromsø – Sarpsborg 0-2 (0-2)
2998 tilskuere
Mål: 0-1 Rashad Mohammed (6), 
0-2 Tobias Heintz (33).
Dommer: Dag Vidar Hafsås, 
Kolstad.
Gult kort: Tobias Heintz, Jørgen 
Horn, Ole Jørgen Halvorsen, 
Sarpsborg.
Lagene, Tromsø (4-3-1-2): Jacob 
Karlstrøm – Magnar Ødegaard, 
Simen Wangberg, Jostein Gun-
dersen (Hans Norbye fra 15.), Tom 
Høgli (Magnus Andersen fra 55.) 
– Kent-Are Antonsen, Onni Valakari, 
Gjermund Åsen – Mikael Ingebrigt-
sen – Robert Taylor (Sigurd Grønli 
fra 79.), Daniel Berntsen.
Sarpsborg (4-4-2): Aleksandr 
Vasyutin – Jon-Helge Tveita (Kristof-
fer Zachariassen fra 70.), Jørgen 
Horn, Joackim Jørgensen, Joachim 
Thomassen – Ole Jørgen Halvorsen, 
Matti Lund Nielsen (Orri Sigurdur 
Ómarsson fra 70.), Harmeet Singh 
(Kristoff er Larsen fra 83.), Tobias 
Heintz – Rashad Mohammed, Jør-
gen Strand Larsen.

Vålerenga – Ranheim 2-1 (0-0)
7860 tilskuere
Mål: 1-0 Bård Finne (51), 2-0 Finne 
(53), 2-1 Øyvind Storflor (90).
Dommer: Rohit Saggi, Drafn.
Gult kort: Eirik Valla Dønnem, 
Ranheim.

Lagene, Vålerenga (4-2-3-1): Adam 
Larsen Kwarasey – Amin Nouri, Jo-
natan Tollås Nation, Ivan Näsberg, 
Sam Adekugbe – Magnus Lekven, 
Mohammed Abu – Felix Myhre (Da-
niel Fredheim Holm fra 88.), Abdi 
Ibrahim (Magnus Grødem fra 70.), 
Chidera Ejuke – Bård Finne.
Ranheim (4-3-3): Even Barli – Da-
niel Kvande, Ivar Furu, Aslak Fonn 
Witry, Aleksander Foosnæs – Mads 
Reginiussen, Eirik Valla Dønnem 
(Sondre Sørløkk fra 80.), Kristoff er 
Løkberg – Ola Solbakken (Øyvind 
Storflor fra 67.), Mats Lillebo 
(Andreas Helmersen fra 45.), Erik 
Tønne.

Rosenborg 30 19   7   4 51-24 64
Molde ........ 30 18   5   7 63-36 59
Brann ........ 30 17   7   6 45-31 58
Haugesund 30 16   5   9 45-33 53
Kristiansund ..30 13   7 10 46-41 46
Vålerenga . 30 11   9 10 39-44 42
Ranheim ... 30 12   6 12 43-50 42
Sarpsborg . 30 11   8 11 46-39 41
Odds ......... 30 11   7 12 39-38 40
Tromsø ...... 30 11   3 16 41-48 36
Bodø/Glimt 30   6 14 10 32-35 32
Lillestrøm .. 30   7 11 12 34-44 32
Strømsgodset 30   7 10 13 46-48 31
Stabæk ..... 30   6 11 13 37-50 29
Start .......... 30   8   5 17 30-54 29
Sandefjord 30   4 11 15 35-57 23

SCORINGSTOPPEN

Franck Boli, Stabæk   (1)  17
Marcus Pedersen, Strømsgodset   14
Patrick Mortensen, Sarpsborg   12
Thomas Lehne Olsen, Lillestrøm   (1)  12

KVALIFISERING TIL ELITESERIEN
1. runde:
Aalesund – Nest-Sotra 1-0 (0-0)
3102 tilskuere
Mål: 1-0 Pape Habib Gueye (52).
Dommer: Tommy Skjerven, 
Kaupanger.
Gult kort: Kaj Ramsteijn, Andreas 
Lie, Aalesund, Sherko Faiqi, Nest-Sotra.
Rødt kort: Sherko Faiqi (71, to gule), 
Nest-Sotra.

Sogndal – Ull/Kisa 1-0 (0-0)
1902 tilskuere
Mål: 1-0 Sigurd Haugen (90).
Dommer: Trygve Kjensli, Nesod-
den.
Gult kort: Nikolas Walstad, Ull/Kisa, 
Tomas Totland, Sogndal.

Håndball
EHF-CUPEN
3. kvalifiseringsrunde 2. kamp:
Drammen – Kiel 18-36 (9-17)
sammenlagt 41-70
1523 tilskuere
Mål Drammen: Aksel Horgen 7, 
Joakim Andre Hykkerud 3, Thomas 
Horneland Boilesen 2, Erik Skifjeld 
Alm, Ole-Jacob Borch, Håvard 
Johannesen, Ola Hoftun Lillelien, 
Kristoff er Raastad-Hoel, Espen 
Gommerud Våg.
Toppscorer Kiel: Sebastian 
Firnhaber 8.
Utvisninger: Drammen 1 x 2 min., 
Kiel 3 x 2 min.

Kombinert
VERDENSCUP I RUKA
Lagkonkurranse (plassering hopp-
langrenn i parentes):
1) Tyskland 50.23,7 (2-2) – Eric 
Frenzel, Fabian Riessle, Johannes 
Rydzek, Vinzenz Geiger, 2) Japan 
1.04,8 min. bak (1-8) – Go Yama-
moto, Yoshito Watabe, Hideaki 
Nagai, Akito Watabe, 3) Norge 
1.48,4 – Magnus Moan, Jan Scmid, 
Jarl Magnus Riiber, Jørgen Graabak.

Norge lå opprinnelig 24 sekunder 
bak Japan etter hoppdelen, 
men ble degradert til 6.-plass da 
Riiber ikke fikk dressen godkjent. 
Utgangspunktet ble satt til 3.22 
minutter.

Sportsbørsen og sport på TV
Se ap.no/live for ytterligere oppdaterte fotballresultater
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NRK1

15.45 Sjakk                                     •LIVE

VM. Parti 12: Magnus Carlsen –
Fabiano Caruana.

NRK2

18.50 Sjakk                                    •LIVE 

VM. Parti 12: Magnus Carlsen –
Fabiano Caruana.

TV 2 SPORT PREMIUM

20.50 Fotball                               •LIVE

Burnley – Newcastle.

VIASPORT 1

19.25 Ishockey                           •LIVE

KHL. Dinamo Riga – 
SKA St. Petersburg.

01.00 Ishockey                          •LIVE

NHL. NY Rangers – Ottawa Se-
nators.

VIASPORT +

02.10 Am. fotball                      •LIVE

NFL. Houston Texans – 
Tennessee Titans.

VIASPORT 2

01.00 Ishockey                          •LIVE

NHL. Toronto Maple Leafs –
Boston Bruins.

TV-sporten1.!
KFUM Oslo havnet 
bakpå i returoppgjøret 
mot Åsane i kvali-
fiseringen til 1. divis-
jon, men slo kraftig 
tilbake, vant 3-1 i 
Bergen og 4-3 sam-
menlagt i går. Det 
betyr at KFUM Oslo 
gjør comeback i 1. 
divisjon, nest øverste 
nivå i norsk fotball.

 – Jeg er ganske tom 
for ord. Jeg er utrolig 
stolt av spillergruppa 
og ikke minst av at det 
dukker opp så mange 
fra Oslo. For en 
prestasjon, sa 
KFUM-trener Jørgen 
Isnes til Eurosport.

 Åsane må ta den 
tunge turen ned til 2. 
divisjon.

 – Når man rykker 
ned, skuffer man 
mange flere enn seg 
selv. Nå har Åsane vært 
noen år i 1. divisjon og 
vært et lag som ligger i 
det sjiktet. Men dette 
er en sum av hele 
sesongen, sa 
Åsane-trener Mons 
Ivar Mjelde til Euros-
port.

 Åsane hadde 
2-1-seier fra Oslo å gå 
på, og det så enda 
bedre ut da Magnus 
Bruun-Hanssen ga 
bergenserne ledelsen 
da han var nådeløs i 
feltet etter 17 minutter.

 KFUM Oslo produs-
erte deretter store 
sjanser på rekke og rad 
og hadde avslutninger 
i tverrliggeren og som 
ble reddet på streken, 
men det sto 1-0 til 
hjemmelaget og 3-1 
sammenlagt til pause.

 Men da Lars Olden 
Larsen gjorde som i 
første oppgjør og utlig-
net til 1-1, fikk bortela-
get håp om å gå opp 
en divisjon. Håkon 
Lorentzen fikk sjansen 
til å avgjøre, men 
skuddet ble reddet på 
streken. Erik Huse-
klepp ble også kastet 
innpå, til ingen nytte.

 I stedet ordnet 
toppscorer Moses 
Mawa og Stian 
Sortevik 3-1-seier og 
4-3 sammenlagt. 

 – Vi møtte ikke opp til 
annen omgang. Vi vant 
ikke en eneste duell en 
gang. Dessverre er det 
en gjenganger for 
sesongen at vi slipper 
inn billige mål. Det er 
skuffende, sa Åsanes 
Jonas Hestetun. (NTB)

Én utvist, 
trenerne 
sendt på 
tribunen 
FOTBALL  Det kokte helt 
over for både trenerne 
og spillerne i Aalesunds 
1-0-seier over Nest-Sotra 
i eliteseriekvalifiserin-
gen. Sogndal slo Ull/Kisa 
med samme sifre.

Syv minutter etter 
pause sikret Pape Habib 
Gueye målet som sendte 
AaFK til neste runde, 
men det var de skan-
daløse scenene 20 
minutter før slutt som vil 
være snakkisen etter 
gårsdagens kamp.

Aalesund-trener Lars 
Bohinen reagerte 
voldsomt på at Gueye 
ikke fikk et åpenbart 
frispark. Rett etter ble 
Nest-Sotras Haris Cirak 
taklet av en AaFK-spiller. 
Da eksploderte det.

En illsint Bohinen 
havnet i klammeri med 
gjestenes Sherko Faiqi. 
Sistnevnte dyttet 
AaFK-treneren, og da løp 
nærmest samtlige 
spillere til i et forsøk på å 
roe ned situasjonen.

Dommer Tommy 
Skjerven ga Faiqi gult 
kort for dytten. Det var 
hans andre i kampen, og 
dermed var Nest-Sotra 
redusert til ti mann. Bohi-
nen ble sendt på tribu-
nen. Det samme ble 
bortelagets trener 
Steffen Landro for sine 
reaksjoner. (NTB)
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Drømte langrenn om natten:  
– Der gikk det til helvete

gi, ble hun liggende i snøen i målområdet. 
Ingen som buet. Bare jubel og flaggvifting. 

Litt avslapning
Alt hadde gått lettere enn hun hadde for-
ventet. Dette var jo ingenting. I tillegg vant 
hun rennet med klar margin. Det var 22 
sekunder ned til Charlotte Kalla på annen-
plass. 

– Jeg har ikke opplevd en negativ ting 
her i Finland. Det har jo nesten vært slik 
at jeg har lett etter noen som ville at jeg 
ikke skulle gå. Jeg har ikke funnet dem, sa 
hun. 

Nå er hun ferdig med det hun har gle-
det seg til i månedsvis – og gruet seg til. 

– Nå kan jeg slippe skuldrene ned, slap-
pe av og glede meg til verdenscup på hjem-
mebane neste helg. 

Ingen som buet, ingen 
plakater. Bare jubel. Da 
smilte Therese Johaug 
igjen. 

H un hadde gruet seg, hun hadde 
vært nervøs og spent som en 
felestreng på forhånd. Lagven-
ninne Ingvild Flugstad Østberg 
fortalte om en skistjerne som 

oppførte seg som en fersk debutant.

Husket mobbingen
I bakhodet til 30-åringen fra Dalsbygda lå 
antydningen til mobbing som hadde møtt 
norske skiløpere høsten 2016 etter at Nor-
ge hadde vært gjennom to dopingsaker i 
månedene før. 

Derfor så hun ut som inkarnasjonen av 
lettelse da hun kunne sette seg på presse-
konferansen i tårnet på skistadion. Pres-
sesjef Gro Eide var ryggsekkbærer med 
vinnerosten stikkende opp av sekken. Til 
høyre for seg hadde hun to svenske jenter 
som Johaug hadde knust i løypa. 

Urolig natt
Therese Johaug var tilbake etter å ha sonet 
sin 18 måneder lange dom for brudd på 
dopingreglementet. Nå var dagen kom-
met. 

Det var dette hun hadde tenkt på og 
drømt om i månedsvis. Og det var dette 
hun hadde drømt om natten før løpet.   

– Det handlet om langrenn hele natten. 
I disse drømmene gikk det til hel***e hele 
tiden. Det gjorde det ikke akkurat bedre, 
sa hun og gliste. 

Men en rolig joggetur i nordfinske kul-
degrader, en god frokost og rolig avslap-
ning på hytta som hun delte med lagven-
ninnene, gjorde ventetiden kortere.

– Det varmet hjertet 
Klokken 11.58 lokal tid var det klart. Hun 
var spent, norske ledere og trenere var 
spente, veldig mange nordmenn var spen-
te. 

Først ganske stille. Speakeren annon-
serte Therese Johaug. 

Jubelen brøt løs. Det var ikke noen tvil. 
Også finnene ønsket henne tilbake. 

– Jeg fikk frysninger da jeg gikk ut fra 
start og hørte publikum som brølte. De 
ropte navnet mitt, de heiet meg frem. Det 
varmet hjertet mitt. 

Åtteogtyve minutter og to sekunder se-
nere var det over. Etter et løp hvor alt hun 
gjorde hadde lyst av innsats, kraft og ener-

Therese Johaug i lederstolen. Der ble hun sittende. Det var liten tvil om hvem som 
var raskest i Ruka i går. FOTO: RICHARD SAGEN, ADRESSEAVISEN
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Det er 988 dager siden sist 
Therese Johaug gikk et 
verdenscuprenn. Det skjedde i 
Canmore 12. mars i 2016. Da 
gikk hun inn til seieren i 
minitouren i Canada som 
avsluttet 2015/16-sesongen. 

PROFIL

Therese Johaug
Født: 25. juni 1988

Fra: Dalsbygda

Bor: Oslo

Klubb: IL Nansen

Meritter: 1 OL-gull på stafett 
(Vancouver 2010), syv VM-gull 
(3 av disse på stafett), 1 
VM-sølv og 3 VM-bronse

Verdenscupen: 195 starter i 
verdenscupen, 43 seiere og 
101 pallplasser

Gikk i går sitt første verdens-
cuprenn etter å ha vært 
utestengt i 18 måneder for 
brudd på dopingbestemmel-
sene. Hun testet positivt på 
det forbudte stoffet clostebol, 
som hun hadde fått i seg 
gjennom salven Trofodermin 
brukt på såre lepper. 

å Ruka
Kurt B. M. Haugli 

De ropte 
navnet mitt, 
de heiet 
meg frem. 
Det varmet 
hjertet mitt.

”
Therese Johaug



SAMME STORE UTVALG OG TILBUD PÅ NETT SOM I BUTIKK

Torskefi let
2x140g, med baconsmør, Lerøy (194,48/kg)

Jacobs utvalgte
alle produkter

Nygrillet kyllling
hel, fra varmeskapet

3990
/ STK

SPAR 42%
ORD.PRIS 69,90 

Tilbudet på kylling gjelder mandag-onsdag

5990
/ PK

SPAR 33%
ORD.PRIS 89,90

UKENS MIDDAGSTILBUD

Pepsi Max
8x1,5l (10,75/l +pant)

12900
/ PK

SPAR 26%
ORD.PRIS 175,00

KUN 16,13 PR FLASKE

Ali ka� e
250g, original/mørkbrent (59,60/kg)

1490
/ PK

SPAR 44-53%
ORD.PRIS 26,90-31,90

Conference pærer
Belgia

1690
/ KG

2990
FERSKE 
HAMBURGERE

ORD.PRIS 53,90
2X150G, MENYS EGNE FERSKVARER (99,67/KG)

SPAR 44%
/ PK

UKENS MIDDAGSTILBUD

3 2FOR

PLUKK & MIKS

VÅR JULEPRIS

UKENS MIDDAGSTILBUDUKENS MIDDAGSTILBUDUKENS MIDDAGSTILBUDUKENS MIDDAGSTILBUDUKENS MIDDAGSTILBUDUKENS MIDDAGSTILBUDUKENS MIDDAGSTILBUD
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MIDDAG PÅ UNDER 20 MINUTTER

Ferske hamburgere
2x150g, MENYs egne ferskvarer (99,67/kg)

Torskefi let
2x140g, med baconsmør, Lerøy (194,48/kg)

HAMBURGER 
MED COLESLAW

JULETORSK 
MED BACONSMØR

UKENS MIDDAGSTILBUD

32

2990
/ PK

SPAR 44%
ORD.PRIS 53,90

42 3 1

5990
/ PK

SPAR 33%
ORD.PRIS 89,90

UKENS MIDDAGSTILBUD

41

Ukens middag er alltid 4 varer 
og tar under 20 minutter å lage

4varer = miDDaG

på under 20 minutter

I butikk har vi 

samlet alt du 

trenger i én og 

samme disk.



2490
/ PK

SPAR 13-37%
ORD.PRIS 28,90-39,90

2990
/ PK

SPAR 22-29%
ORD.PRIS 38,50-42,50 

2990
/ FL

SPAR 23%
ORD.PRIS 38,90

Alltid størst utvalg

Rømmegrøt/risengrøt
148-186g, Toro

Colston Bassett Baby Stilton
håndskåret, fra ostedisken (299,00/kg)

Leverpostei
185-400g, baconpostei/Vita hjertego/ju-
lepostei, Mills (62,25-134,59/kg)

MENYs egen lasagne
fra varmeskapet (119,00/kg)

Rundstykker
402-420g, møllehjul/veggen speltbrød/protein-
stykker, Hatting (71,19-74,38/kg)

Appelsinjuice
1l, med fruktkjøtt, Tropicana +pant

Freia storplater
190-200g, stort utvalg (174,50-183,68/kg)

TORO
dessert/kake - og brødmix

Rengjøringsartikler
stort utvalg, Ajax/Jif

Berlinerbolle 
90g, bringebær/vanilje, fra bakeriet (111,11/kg)

1000
/ STK

SPAR 40%
ORD.PRIS 16,90

UKENS FRISTELSE

3490
/ STK

SPAR 10-36%
ORD.PRIS 38,90-54,90

Kakemakeren
stort utvalg bestillingskaker

20%
TILBUDET GJELDER VED HENTING 
I BUTIKK FØR 30.NOVEMBER

1190
/ HG

SPAR 25%
ORD.PRIS 15,90

UKENS FERDIGMAT

1690
/ PK

SPAR 22-28%
ORD.PRIS 21,90-23,50

30%

2990
/ HG

SPAR 25%
ORD.PRIS 39,90

UKENS OST UKENS BRØD

2500
/ STK

SPAR 28%
ORD.PRIS 34,90

Nystekt Grovt bondebrød
700g, fra bakeriet (35,71/kg)

56%

50%



Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil. 
Salg kun til private husholdninger. 
Kampanjeperiode: Mandag 26.11 – Lørdag 01.12.2018

SVANEMERKET

Trykksak
5041 0004

Ringerikspotet 
2kg, Norge (17,45/kg)

Ananas 
Costa Rica

Nykvernet medisterdeig
kvernet i butikk, MENYs egen ferskvare

3490
/ PK 1990

/ STK

Ukens Sunnhetsbonus 
alle epler

Nystekt ribbe
fra varmeskapet (199,00/kg) 

stekt I BUTIKK

1990
/ HG

VÅR JULEPRIS

5990
/ KG

VÅR JULEPRIS

4990
/ KG

VÅR JULEPRIS

4990
/ PK

VÅR JULEPRIS

4990
/ PK

VÅR JULEPRIS

9900
/ KG

VÅR JULEPRIS

Fersk julekylling
1,5-1,8kg, hel,Kyllinggården

Rå

Fersk laks/ørret/torsk
hel, fra fi skedisken (skiver 119,00/kg)

Julefisk

Vegme
300g, pulled/boller/deig (166,33/kg)

kjøttfri jul

Heat & Eat
MENY ferdigretter og fersk pizza

25%

matskatter fra
buskerud

STOrT UTvAlg. 
billiGERE Enn Du TROR!
Hos MENY fi nner du det største utvalget av gode råvarer. Hver uke 

fi nner du også mer enn 500 billige varer i MENY.


