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Ny krefttype 
rammer 
bare dem 
med silikon  
i brystene
IMPLANTAT-SYKDOM I 615 tilfeller 
i verden er det oppdaget en sjelden 
krefttype som bare oppstår hos  
kvinner med brystimplantater.
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Svært spent 
mellom Russland  
og Ukraina
Medlemmer av en paramillitær, 
høyreradikal gruppe protesterte 
mot Russland i Kievs gater i går.

Norges  
største  
skitalent
Aftenposten kårer  
Helene Marie  
Fossesholm (17)  
til det største  
langrenns-talentet.

å Kommentar Harald Stanghelle

De ansvarlige for Frode Berg-
skandalen er larmende tause
MENINGER • del 1 • side 3

Implantert

NYHETER • del 1 • side 14–15
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SV vil flytte ham 
fra første rad 
under Nobel-
utdelingen
NYHETER • del 1 • side 16

Drapssak 
kan avgjøre 
hvem som 
eier halv 
delstat
I morgen prosederes en 
sak i USAs høyesterett 
med røtter tilbake til 
1800-tallet. I potten 
ligger et område større 
enn Danmark og Belgia  
til sammen.
NYHETER • del 1 • side 10

Slik blir 
de nye 
stasjonene 
på Fornebu-
banen  
Vinnerne som skal 
designe stasjonene, må 
regne med at prosjektene 
deres nedskaleres  
på grunn av økonomi.

KULTUR • del 1 • side 2–3

Ekspert 
krever 
endring 
etter ny 
Carlsen-
remis

SPORT • del 2 • siste side
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Som på månen
I en artikkel fra Luberon i 
Frankrike, skriver Aftenposten:
«Saignon kunne like gjerne 
ligget på månen. Gatene er 
smale, steinhusene dekket av 
villvin, og løse katter og 
hunder rusler rundt.»
Men ingenting av dette fikk 
Neil Armstrong med seg da 
han ruslet rundt på månen  
for snart 50 år siden.

Travel november
Akershus Amtstidende melder 
at mens Ås har hatt seks og 
Nesodden tre begravelser hittil 
i november, har det vært hele 
17 gravferder i Drøbak og 
Frogn.
Sokneprest Dag-Kjetil Hartberg 
vet ikke om det er snakk om ny 
rekord, men han understreker 
at «hver gravferd er unik».
Unik, men også lik. 

Tiden på toppen
I begynnelsen av 2019 gir Anita 
Krohn Traaseth seg etter fem år 
som toppleder i Innovasjon 
Norge. Og i Aftenpostens 
lørdagsutgave sa Traaseth at 
en toppleder med store 
endringsoppgaver bør ha 
stillingen i nettopp fem år. 
Et annet sted i samme avis sa 
politidirektør Odd Reidar 
Humlegård at seks år som 

toppleder er en passende 
lengde: 
«Sjefer må ikke sitte for 
lenge», sa Humlegård idet han 
reiste seg og gikk etter seks år 
som politidirektør.
Erik Solheim, sjef for FNs 
miljøprogram, går av etter to 
og et halvt år på farten. 
Solheim var intervjuet i samme 
avis, men sa ingenting om at to 
og et halvt år er det perfekte.

Dobbeltintervju
Da intervjuet med politidirektør 
Humlegård var over, oppdaget 
journalisten at ingenting var tatt 
opp. Pinlig berørt måtte 
journalisten pent spørre om 
Humlegård kunne tenke seg å 
bli intervjuet på nytt.
– Ikke noe problem, svarte 
Humlegård, som fikk enda 
bedre dreis på formuleringene 
i finalerunden.

Under streken

Bonustrøbbel både  
i og utenfor Stortinget

F
lybonuspoeng opptjent på arbeidsreiser 
er skattepliktige dersom de brukes pri-
vat.

Slik har regelverket vært lenge. I prak-
sis har trolig mange brutt loven. Risikoen 
for å bli oppdaget er minimal, i tillegg til 
at neppe alle arbeidstagere er bevisst at 

denne ytelsen er skattepliktig.
Nytt av året er en presisering av at arbeidsgiver har 

plikt til å innrapportere slike ytelser til myndighetene. 
Det er enklere sagt enn gjort. 

Det overlates til bedriftene å finne ut av hvordan 
innsamling og vidererapportering skal administreres. 
Den eneste måten bedriftene kan få slik informasjon 
på, er ved at arbeidstageren oppgir den. Dessuten ut-
løser også privat bruk av bonuspoeng arbeidsgiverav-
gift, slik at innrapportering sannsynligvis vil gi økte 
utgifter for bedriftene også.

For arbeidsgivere kan dermed det enkleste være å 
forby opptjening av bonuspoeng i jobbsammenheng. 
Grunnproblemet med denne type lojalitetsprogram 
er at den ansatte nyter fruktene av noe arbeidsgiver 
betaler for. Den ansatte kan derfor ha incentiv til å fly 
mer og velge dyrere flybilletter enn nødvendig. Et for-
bud vil dermed kunne spare penger for arbeidsgiver, 
som da også slipper å bygge opp administrative ruti-
ner for innmelding og bruk av ansattes bonuspoeng.

På den annen side er det mange arbeidsgivere som 

ser fordelen ved at ansatte får et slikt frynsegode: For 
eksempel kan loungetilgang gi bedre muligheter til å 
arbeide på reisen.

Derfor kan en annen løsning være å kreve at opp-
tjente bonuspoeng må brukes på jobbreiser. Da vil be-
driftene spare penger, og den ansatte vil ikke ha pri-
vate incentiver til å opptjene flest mulig bonuspoeng.

Denne siste løsningen gjelder allerede for dagens 
stortingsrepresentanter. Men Aftenpostens sak før hel-
gen viser at også dette alternativet er enklere i teorien 
enn i praksis.

Stortinget har ikke noe system der opptjente bonus-
poeng skal innrapporteres. I tillegg bestilles de fleste 
flyreisene av Stortingets reisekontor, som ikke har til-
gang til representantenes bonuskonti. Om man benyt-
ter reisekontoret, har representantene da i praksis 
valget mellom å bryte regelverket og å la poengene 
forfalle. Ved det første tilfellet snyter man på skatten, 
ved det andre taper staten penger.

Det er grunn for arbeidsgivere til å være skeptiske 
til bonuspoeng. Ideelt sett burde frynsegoder som 
loungetilgang og hurtigkø blitt innkjøpt på ordinært 
vis. 

Men når bonuspoengsystemet engang eksisterer, 
bør det brukes til å redusere reiseutgifter så mye som 
mulig.

Det gjelder ikke minst for våre egne folkevalgte. Selv 
om det innebærer at de må bestille flybilletter selv.

Grunn-
problemet er 
at den ansatte 
nyter fruktene 
av noe 
arbeidsgiver 
betaler for

”
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Et regnskap  
der Frode Berg  
går i minus 
å Kommentar  
Harald 
Stanghelle  

Kommentator                                                                                               

H an er «kastet til ulvene», sier 
Frode Bergs kone, mens de an-
svarlige for skandalen er lar-
mende tause. Så slipper de i 
alle fall å lyve. 

Om en uke er det nøyaktig et år siden 
den pensjonerte grenseinspektøren Frode 
Berg ble arrestert utenfor Hotel Metropol 
i Moskva, anklaget for spionasje. 

Først nektet han alt. Så har nordman-
nen erkjent at han var på et dypt hemme-
lig kuréroppdrag for Forsvarets etterret-
ningstjeneste. Og i helgen viste NRKs Mor-
ten Jentoft på effektivt vis hvordan Frode 
Berg identifiserte en offiser i norsk etter-
retning som sin oppdragsgiver.

Spionbuksene nede
Ingen trenger være i tvil: På jakt etter mi-
litære hemmeligheter fører Norge spioner 
dypt inne i Russland. Alternativt: Norge 
gir viktige bidrag til at et av våre allierte 
land gjør akkurat dette.

Når russerne blir tatt med spionbukse-

ne langt nede på knærne, har de det med 
å blånekte inntil det latterlige. Når Norge 
tas i samme pinlige posisjon, er det den 
larmende taushets strategi som gjelder. 

Fra Forsvarets etterretningstjeneste 
kommer ikke et eneste pip. Statsminister 
Erna Solberg henviser til utenriksdepar-
tementet, mens utenriksministeren og 
hennes folk vrir seg unna med noen intet-
sigende besvergelser om at man gir Frode 
Berg konsulær bistand.

Ingen er i nærheten av å si noe som helst 
om sakens kjerne.

Resultat av skandale
Det er ikke det spor merkelig. Spionasje 
på et annet lands territorium tilhører de 
hemmeligste av et lands hemmeligheter. 
Slikt snakkes det ikke om, og bare ytterst 
få vet om slike operasjoner.

Vi vet likevel noe om at også Norge dri-
ver med slikt. I alle fall vet vi at spionasje 
inne i Sovjetunionen var en del av den kal-
de krigens modus. Den hemmelige verdens 

logikk tilsier at det er liten grunn til å bli 
overrasket over at slikt fortsatt foregår.

Det oppsiktsvekkende med Berg-saken 
er derfor ikke det den avslører, men at det 
avsløres. For i denne bransjen finnes det 
bare én gyllen regel: Det er å ikke bli tatt 
på fersk gjerning.

Og hvis vi skal tro de åpne kildene, er 
arrestasjonen av Frode Berg rett og slett 
et resultat av en skandale som Forsvarets 
etterretningstjeneste har signert. 

Motvillig kurér
Det tegnes et bilde av en meget motvillig 
kurer som følte ubehag ved oppdraget sitt. 
En hemmelig utsending med en bakgrunn 
som kunne virke som invitasjon til russer-
ne om å følge hans bevegelser. Og vi får et 
glimt av et dypt fortvilet menneske som 
legger spionkortene ganske raskt på bor-
det. Kanskje er bevisene mot Frode Berg 
så åpenbare at han rett og slett ikke hadde 
noe annet valg.

Desto viktigere å spørre hva som skjer 
i hovedkvarteret til Forsvarets etterret-
ningstjeneste på Lutvann.

Har de ansvarlige for denne skandaleo-
perasjonen fortsatt sine betrodde jobber? 
Har Berg-arrestasjonen fått konsekvenser? 
Er dette en ren norsk operasjon eller har 
vi «bare» gitt en hjelpende hånd til ameri-
kanerne, britene eller noen andre av våre 
venner? Hvilke informasjoner har Erna 
Solberg og regjeringens sikkerhetsutvalg 
fått?

Svarene får vi kanskje ikke før Berg-sa-
ken om flere tiår bare har historisk inter-
esse.

Forferdelig spørsmål
I Norge har vi jo ikke en etterretningsko-
mité i nasjonalforsamlingen med fullmakt 
til å gå inn i slike hemmelige operasjoner 
for å se hvor det sviktet. Men vi har EOS-
utvalget som i ettertid kan kontrollere at 
norske regler og lover er fulgt. Dette er 
Stortingets måte å passe på at ikke de hem-
melige tjenestene utvikler egne subkultu-

rer der målet alltid vil hellige midlene.
Slik vil vi ikke ha det her i landet, har 

Stortinget erklært.
Nå er Berg-saken i en fase der det finnes 

flere spørsmål enn svar.
Kanskje også for Forsvarets etterret-

ningstjeneste. For der må man jo spørre 
seg om hvorfor denne spionoperasjonen 
på russisk jord gikk så forferdelig galt.

Var det Frode Berg som i sitt amatør-
skap som hemmelig kurer røpet seg? Er 
russiske FSB for dyktige? Eller kan det væ-
re slik at kvinnen Berg sendte penger til, 
har avslørt det norske spillet? Spilte hun 
eller andre en dobbeltrolle for å lure norsk 
etterretning?

For ikke å snakke om det forferdeligste 
spørsmålet av alle: 

Har russerne en kilde i norsk etterret-
ning som har røpet denne dypt hemme-
lige operasjonen?

Farlig oppdrag
Vi har ikke svarene, men de ansvarliges 
absolutte taushet åpner for spekulasjoner. 
Både kvalifiserte og nokså ville.

Sikkert er det imidlertid at Frode Berg 
ble sendt på et oppdrag som i «spionlære-
boken» er i den farligste enden av skalaen. 

Alene og uten noen form for støtte skul-
le han være bindeleddet mellom Forsva-
rets etterretningstjeneste og en russer som 
spionerte for Norge. Det skjedde på «fi-
endtlig» jord. Og ble han tatt, var han helt 
og holdent overlatt til seg selv. Ingen andre 
står opp og tar ansvaret. Heller ikke dem 
som har det.

Dette er et regnskap der Frode Berg går 
i minus.

 Men en skikkelig etterretningstjeneste 
sørger likevel for sine. Eller for familiene 
deres.

Det bør ikke være slik at når Frode Bergs 
kone Anita i helgens NRK-dokumentar 
spørres om hun har hørt noe for Forsva-
rets etterretningstjeneste, så møtes spørs-
målet med en oppgitt latter og et klart 
«nei»!
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615 fikk 
 sjelden kreft-
type av 
 implantat
Nina Selbo Torset, June Westerweld, Tine Dommerud, Frøydis Braathen, 
Tor Stenersen (foto), Jet Schouten (Avrotos), Sasha Chavkin (ICIJ)

Titusener av norske kvinner har operert inn 
 silikon implantater i brystene. Fire har mest 
sannsynlig fått sjelden krefttype.

Klinikksjef Tønseth ved Oslo universi-
tetssykehus bekrefter at flere norske kvin-
ner har fått implantatet hans franske kol-
leger nå advarer mot. Han mener likevel 
fagmiljøet må vite mer før de aktivt adva-
rer kvinnene mot implantatet.

– Hvorvidt vi skal gå helt bort fra dette 
produktet, er en vanskelig sak. Foreløpig 
vet vi for lite om hvorfor noen få kvinner 
får kreft. Men vi vil være de første til å age-
re hvis vi ender med å dele bekymringen, 
sier han.

Vil registrere krefttilfellene
Kreftregisteret bekrefter at det er snakk 
om en sjelden krefttype.

Informasjonssjef Elisabeth Jakobsen 
opplyser at det fra neste år blir en inter-
nasjonal kode for brystimplantat-assosiert 
anaplastisk storcellet lymfom i det medi-
sinske kodeverket.

– I våre meldinger er det allerede nå mu-
lig å registrere denne informasjonen, sier 
Elisabeth Jakobsen.

Risikoen kjent i Norge i flere år
I 2014 skrev forskning.no en artikkel om 
at brystimplantater kanskje kan gi kreft.

Det norske Helsedirektoratet mente da 
at kunnskapen om sammenhengen mel-
lom implantater og kreftsykdommen ikke 
var sikker nok til at man ville gå ut med in-
formasjon til kvinner i Norge om BIA-ALCL.

Men direktoratet ønsket å diskutere det, 
sa daværende strategidirektør for kreft 
Kjell  Magne Tveit.

– Vi vil ta opp dette med fagmiljøene 
innenfor kreftbehandling og plastisk 
 kirurgi og diskutere med dem om det er 
hensiktsmessig å gå ut med informasjon 
når risikoen er så liten, sa Tveit for fire år 
siden. 

P lastikkirurger verden over har 
oppdaget 615 tilfeller av en sjel-
den krefttype som kun oppstår 
hos pasienter med brystimplan-
tater. Det viser tall fra den ameri-

kanske fagmedisinske foreningen for plas-
tikkirurger.

På verdensbasis er det rapportert om 
12 dødsfall knyttet til denne krefttypen pr. 
september 2017, fastslår en artikkel publi-
sert i Aesthetic Surgery Journal.

I Norge har rundt 100.000 kvinner im-
plantater i brystene. Også her er det meldt 
om slike kreftformer.

– I Norge er det sannsynligvis fire pasi-
enter som har utviklet kreft relatert til brys-
timplantat, sier Kim Alexander Tønseth.

Han er klinikksjef ved Klinikk for hode, 
hals og rekonstruktiv kirurgi ved Oslo uni-
versitetssykehus og professor ved Univer-
sitetet i Oslo.

Uklart hvorfor kreften oppstår
Tønseth opplyser at de fire kvinnene har 
fått kreft etter å ha satt inn silikon i brys-
tene, men sier det ikke er noen klar for-
klaring på hvorfor sykdommen oppstår.

Kreftformen, med navnet brystimplan-
tat-assosiert anaplastisk storcellelymfom 
(BIA-ALCL), er ikke en kreft i selve brystve-
vet, men i en kapsel med hud som kroppen 
naturlig danner rundt et slikt implantat.

– Man har spekulert på om det har sam-
menheng med den ru overflaten noen av 
implantatene har. Andre har en hypotese 
om at det er en avvikende type immunre-
spons, sier Tønseth.

Den amerikanske godkjenningsmyndig-
het FDA opplyser at dokumentasjon så 
langt tilsier at kreftformen oftere oppstår 
hos de med ru overflate på implantatet.

50 rammet i Frankrike
50 franske kvinner er rammet av samme 
krefttype. Franske plastikkirurger gikk sist 
uke ut og advarte mot bruk av en spesiell 
type implantat.

Amerikanske plastikkirurger mener pa-
sienter bør informeres om risikoen for BIA-
ALCL.

Også det svenske Legemiddelverket føl-
ger nøye med og har bedt bekymrede kvin-
ner kontakte legen sin, skriver det i en pres-
semelding 22. november.

I Norge er 
det sann
synligvis 
fire 
pasienter 
som har 
utviklet 
kreft 
relatert  
til bryst
implantat

”
Kim Alexander Tønseth,  
leder for Klinikk for hode,  
hals og rekonstruktiv kirurgi 
ved Oslo universitetssykehus

Å forstørre brystene, gjerne 
med silikon implantat, er det 
verdens vanligste 
kosmetiske inngrep. Men 
det kan få konsekvenser.

TIPS

Kontakt oss
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 høre fra deg.

redaksjonen@aftenposten.no



5Nyhetera
Tirsdag 27. november 2018 Implantert

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

D
I Norge finnes det 
ikke noe register  
over skader som  
kan knyttes til 
brystimplantater.

D
Feil ved implantater 
rammer tusener. 
Myndighetene 
mangler oversikt  
og kontroll.

D

Kan føre til 
 autoimmune 
sykdommer
MEDISIN I tillegg til en risiko for 
BIA-ALCL, knytter forskere silikonim-
plantater til autoimmune sykdommer.

Forskere ved MD Anderson Cancer 
Center i Houston la i september 2018 
frem en studie som fant sammenhen-
ger mellom silikonimplantater og tre 
autoimmune sykdommer. Studier utført 
i Israel, Nederland og USA de senere 
årene, hadde lignende konklusjoner.

De viste ikke at implantater forårsaket 
sykdommene, men at kvinner med 
implantater har høyere forekomst av 
sykdommene enn kvinner uten.

Klinikksjef Kim Tønseth er usikker på 
hvor mange plastikkirurger som i dag ori-
enterer om risikoen, ettersom den er lav.

– De fleste gjør det nok ikke. Vi har som 
generell regel at man ikke informerer om 
komplikasjoner som kan opptre med sann-
synlighet mindre enn 1 prosent. Den ak-
tuelle risikoen for brystimplantatrelatert 
kreft er under dette, men selvsagt en al-
vorlig komplikasjon, sier Tønseth.

Vil ikke advare
Ingeborg Hagerup-Jenssen, seniorrådgiver 
for medisinsk utstyr i Statens legemiddel-
verk, sier at de foreløpig ikke vil advare 
mot bestemte brystimplantater.

– Legemiddelverkets vurdering er at det 
foreløpig er for tidlig å gå ut med noen na-
sjonal anbefaling. Behov for tiltak vurde-
res fortløpende i samarbeid med øvrige 
nasjonale helsemyndigheter, sier hun.

NESTE SIDE: 200 NORSKE KVINNER HAR 
FÅTT ERSTATNING ETTER SILIKONSKANDALE

100.000
norske kvinner har operert inn  silikon implantater i brystene.
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Måtte 
 opereres  
11 ganger  
på 5 år
Karin Wenke Østhaug ble syk etter å ha satt inn 
et silikonimplantat. I USA har 8000 kvinner 
opplevd skader og bivirkninger på grunn av 
brystimplantater bare første halvår i år.

– Til tross for at det amerikanske retts-
systemet slo fast at kvinnene hadde krav 
på erstatning, var den generelle holdnin-
gen blant norske leger at det ikke var noe 
galt med implantatene, sier Bache-Wiig.

Kvinnene som kontaktet henne, opp-
levde at implantatet ble hardt, at silikonet 
lekket ut, at de ble utmattet og fikk alvor-
lige sykdommer som lupus eller binde-
vevssykdommer.

– Det kom kvinner til meg med implan-
tater på norgesglass for å vise meg skade-
ne, forteller Bache-Wiig.

Det er ikke store summer de norske kvin-
nene som har fått eller venter på erstat-
ning, får.

– Noen få har fått 80.000–90.000 kro-
ner, men ikke mange. Et omforent beløp 
ble utbetalt både for bevist skade og ved 
fjerning av implantatet på grunn av ska-
der, sier advokaten.

Rapporterte skader føk til værs
Norske plastikkirurger har lenge etterlyst 
et register over kvinner med rekonstru-
erte bryst.

I USA strammet helsemyndighetene inn 
kravene til innrapportering av skader og 
bivirkninger av brystimplantater i 2016. 

Samme år ble det meldt om 200 skader, 
og i 2017 ble det rapportert om 4567 ska-
der. Bare i første halvår av 2018 økte de 
innrapporterte skadene til over 8000.

Et slikt register har finnes ikke i Norge. 
Det har vært diskutert flere ganger.

– Personlig mener jeg at vi burde ha et 
register, noe vi også antydet for over ti år 
siden, sier Kim Alexander Tønseth, kli-
nikksjef ved Klinikk for hode, hals og re-
konstruktiv kirurgi ved Oslo universitets-
sykehus og professor ved Universitetet i 
Oslo.

– Dette har vært vanskelig å implemen-
tere, da det er så mange aktører som leg-
ger inn implantater.

Bransjen lobbet i flere år
I Norge har det aldri vært forbud mot bryst-
forstørrende silikonimplantater.

I USA ble slike implantater forbudt i 
1992. Men to store amerikanske implan-
tatprodusenter lobbet i flere år mot USAs 
godkjenningsmyndighet FDA (U.S. Food 
and Drug Administration) for å få silikon 
inn på markedet på nytt.

Motstanden har vært stor fordi mange 
leger mener at brystimplantater utgjør 
betydelig risiko for komplikasjoner.

J eg husker jeg tenkte at dette kan 
ikke være riktig. Det ene brystet var 
mykt og kjentes relativt naturlig ut, 
mens det andre var hardt, presset 
seg inn i kroppen og skapte smerter 

ut i armen, forteller Karin Wenke Østhaug 
(65).

Østhaug opererte ikke inn silikon fordi 
hun ønsket større bryster. Tvert imot had-
de hun tunge bryster, som ga belastning 
på rygg og skuldre. Derfor fikk hun som 
20-åring innvilget en brystforminskning. 
Men operasjonen gikk ikke som hun had-
de håpet. Det meste av det hun hadde av 
bryster, ble fjernet.

– Det hang løst skinn, og det ene brystet 
ble etter hvert blågrått i fargen med en rar 
fasong. Jeg var fortvilet og lei meg, fortel-
ler Østhaug.

Hun fikk støtte fra det offentlige til å leg-
ge inn implantater. Hadde hun visst hvor 
mange problemer silikonimplantatet skul-
le gi henne, ville hun aldri ha operert det 
inn. Få dager etter operasjonen fikk hun 
store smerter i høyre bryst.

– Jeg klarte ikke løfte armene og måtte 
opereres på nytt.

De neste fem årene var Østhaug gjen-
nom 11 operasjoner på Ahus, der legene 
forsøkte å «sprenge» silikonet som var blitt 
hardt. Men plagene forsvant ikke.

Silikonimplantater ble forbudt i USA
Mer enn 1,6 millioner kvinner over hele 
verden mottok kosmetiske brystimplan-
tater i 2017. Siden har brystforstørrelse 
vært det vanligste kosmetiske kirurgiske 
inngrepet i verden.

I USA ble silikonimplantater forbudt et-
ter en skandale på 90-tallet. Tusenvis av 
kvinner over hele verden fikk erstatning 
etter å ha blitt syke av implantatet, som var 
produsert av silikongiganten Dow Corning. 
I flere tilfeller hadde silikonet lekket ut i 
kroppen, blitt hardt og smertefullt eller 
dannet tykk hud og arrvev rundt protesen.

Hadde med implantater på norgesglass
Det var nettopp et slikt implantat som gjor-
de Karin Wenke Østhaug syk. Advokat Hei-
di Bache-Wiig har representert 65-åringen 
og 200 andre norske kvinner i det såkalte 
Dow Corning-forliket, som for noen frem-
deles ikke er avsluttet.

Karin Wenke Østhaug slet 
i 40 år med store smerter 
etter at hun fikk operert 
inn silikonimplantater  
da hun var i 20-årene.

FAKTA

Dow Corning-
forliket
I 2004 ble det klart at 170.000 
kvinner som hadde operert inn 
silikonimplantater fra den 
amerikanske produsenten 
Dow Corning, hadde krav på 
erstatning. Blant disse var 200 
norske kvinner.

Ikke alle kvinnene hadde fått 
plager, opplyste selskapet.

25
milliarder kroner fikk kvinner 
på verdensbasis tilsammen  
i erstatning etter Dow  
Corning-forliket i 2004.

Pengene 
veier ikke 
opp for alle 
plagene
”

Karin Wenke Østhaug (65)
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2017 
4567 

tilfeller

2016 
200 

tilfeller

Meldte skader 
forårsaket av 
brystimplantater
Etter at de amerikanske 
godkjenningsmyndighetene 
FDA strammet inn håndhevel-
sen av rapporteringsreglene 
på skader fra brystimplantater, 
har antall meldte skader økt 
mye.

2018 
8242 

tilfeller

Da et ekspertpanel nedsatt av FDA til 
slutt anbefalte å godkjenne silikonimplan-
tater på nytt i 2003, trakk lederen for ek-
spertpanelet, dr. Thomas Whalen, seg i 
protest.

Han oppfordret FDA til å se bort fra an-
befalingen og sa at å godkjenne dette kun-
ne få alvorlige konsekvenser for kvinner 
på sikt.

– Å godkjenne dette utgjør trusler mot 
kvinner som ikke er kjent, skrev Whalen 
i sitt avskjedsbrev.

FDA: En av fem må fjerne implantatene
Da FDA igjen godkjente silikonproteser i 
medisinsk behandling, krevde de at det 
skulle forskes på bivirkninger over lang 
tid, såkalte bivirkningsstudier. Dette er 
ikke gjort.

Til tross for at amerikanske helsemyn-
digheter på nytt har godkjent silikonim-
plantater, er de bekymret over bivirknin-
gene.

De advarer skriftlig og sier at så mange 
som én av fem kvinner som får brystim-
plantater, vil få dem fjernet innen ti år på 
grunn av komplikasjoner.

Etter nærmere 40 år med trøbbel og en 
årelang kamp for å få erstatning, fikk  Karin 

Wenke Østhaug til slutt en erstatning på 
69.000 kroner. Pengene ble ikke utbetalt 
før i fjor.

– Pengene veier ikke opp for alle plage-
ne jeg har hatt gjennom de 40 årene som 
har gått siden jeg fikk implantatet i krop-
pen. Etter 24 år i jobb, ble jeg ufør på grunn 
av smertene. Men det er en lettelse likevel 
at dette selskapet har fått sin straff, sier 
Østhaug.

– Tenkte ikke på at noe kunne gå galt
Lene Alexandra Øien, tidligere modell og 
sanger, opererte som 19-åring inn siliko-
nimplantater. I 2008 fjernet hun dem. Hun 
har ikke hatt helseplager på grunn av brys-
timplantatene, men kjenner til flere som 
har opplevd det.

– Jeg får stadig e-poster fra kvinner som 
har spørsmål angående å fjerne silikon. 
Endel forteller om utfordringer med kaps-
ling, sier Øien, som i dag driver et eget 
livsstilsselskap.

Da hun først opererte inn silikon, tenk-
te hun ikke at noe kunne gå galt. 

– I dag bruker jeg mer tid på å sjekke 
fakta, gjøre research og evaluere før jeg 
tar valg som kan påvirke min helse, sier 
Øien.

Fjernet implantatene:  
Lene Alexandra Øien

NESTE SIDE: SMUTT-
HULLENE I  LOV - 
GIVNINGEN OM 
MEDISINSK UTSTYR

FOTO: TOR STENERSEN
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A ftenposten og en rekke andre 
mediehus over hele verden av-
slørte i går at sviktende implan-
tater har skadet tusenvis av pa-
sienter. Myndighetene mangler 

oversikt og kontroll på området, og pro-
dusentene gis stor tillit og makt.

Implantater og annet medisinsk utstyr 
godkjennes ikke direkte av europeiske 
myndigheter, men av kommersielle aktø-
rer som er utnevnt av myndighetene og 
som produsentene betaler. Slik har det 
vært i Europa siden 1994.

Lovet «fundamentale» endringer
EU har for lengst erkjent at kontrollen har 
vært for dårlig. I 2008 sendte unionen for-
slag om reform ut på høring.

EU-kommisjonen lovet den gang 
 «fundamentale» endringer som ville «om-
støpe hele rammeverket». Etter en omfat-

tende prosess ble den nye loven vedtatt i 
fjor.

Den nye loven vil føre til økt pasientsik-
kerheten, opplyser Helsedirektoratet og 
lister opp strengere forhåndskontroll og 
styrket regelverk om klinisk evaluering 
som to av de viktigste endringene. Men 
hvor mye strengere blir det nye lovverket?

– Realistiske endringer
EU-kommisjonen sier at økt pasientsikker-
het hele tiden har vært hovedmålet, men 
sier det fremdeles vil være utfordringer. 
Den skriver i en uttalelse til mediehusene:

– Det tok fem år å få forslagene godkjent 
av Europaparlamentet og Det europeiske 
råd. Et annet forslag ville kanskje ikke ha 
blitt akseptert og kunne ha forsinket re-
formen med flere år eller til og med stan-
set den helt. Det ville i siste instans ha ska-
det Europas borgere og pasienter.

Dette blir bedre 
med EUs lov

Dette er usikkert 
med EUs lov

01
Tredjepart godkjenner
Kommersielle selskaper skal 
fremdeles godkjenne medisinsk 
utstyr for det europeiske marke-
det. Produsenter som får nei av ett 
selskap, kan fremdeles gå videre 
til neste helt til de (eventuelt) får 
ja. De tekniske kontrollorganene er 
avhengig av inntekten de får fra 
produsentene, og systemet kan 
føre til ulik kvalitet og kapasitet 
blant de ulike organene.

02
Fri flyt i Europa
Dersom produsenten skaffer seg 
et CE-merke, kan den markedsføre 
utstyret sitt over hele Europa. 
Systemet ble laget for å fremme fri 
flyt av varer og økonomisk 
aktivitet. Det betyr at myndighete-
ne ikke må godkjenne medisinsk 
utstyr før det blir solgt i landet 
deres. 01

Alt medisinsk utstyr vil få et 
unikt identifikasjonsnummer, 
noe som vil være til stor nytte i 
markedsovervåkingen.

02
Det vil stilles krav om «tilstrek-
kelig klinisk dokumentasjon» 
for å få godkjent utstyr i de 
høyere risikoklassene.

03
Produsenter av høyrisikoutstyr 
må offentliggjøre et sammen-
drag av data som finnes om 
utstyrets sikkerhet og effekt.

04
Tekniske kontrollorgan kan 
komme på uanmeldte tilsyn 
hos produsentene, og det er 
strengere krav for å bli 
kontrollorgan.

01
En europeisk databank skal 
inneholde viktige datasett, 
men det er uklart om den vil 
bli offentlig tilgjengelig.

02
Det er uklart hvilke straffetiltak 
tekniske kontrollorgan kan 
bruke på produsenter som 
ikke følger regelverket.

03
Kvalitet på studier
Såkalte randomiserte kontrollstu-
dier er gullstandarden innen 
forskning. De kalles gjerne 
kvalitets studier. I ny lov vil det 
fremdeles ikke stilles krav om 
kvalitetsstudier. Det heter bare at 
den kliniske dokumentasjonen må 
være «tilstrekkelig» – uten at det er 
nærmere definert hva «tilstrekke-
lig» betyr.

05
Krav om rapportering
Det er fremdeles produsenten 
som avgjør hvilke uønskede 
hendelser som skal undersøkes og 
meldes videre til de ulike landenes 
helsemyndigheter. Det vil ikke 
være krav om at helsepersonell 
rapporterer uønskede hendelser, 
men de oppfordres til det. I praksis 
betyr dette at hvis helsepersonell 
ikke varsler produsenten, vil ikke 
produsenten ha noe å melde 
videre. I Norge er dette noe 
annerledes, fordi helsepersonell 
også har meldeplikt.

04
Ingen endring før 2020
Det nye lovverket får ikke full 
anvendelse før 26. mai 2020. 
Dersom et medisinsk utstyr får 
CE-merke like før den nye loven er 
på plass, vil utstyret ha gyldig god-
kjenning i rundt tre år.

Dette er smutt-
hullene i EUs  
nye loverDette blir som før 

med EUS nye lov

EU lover bot og bedring med en ny lov for 
medisinsk utstyr. Her er smutthullene.

06
Ekvivalens-smutthullet
Det vil fortsatt være mulig for 
utstyr i de høyere risikoklassene å 
komme på markedet uten at 
produsenten har gjennomført nye, 
kliniske studier. Smutthullet er 
mindre, men produsenter kan 
fremdeles få godkjent utstyr ved å 
dokumentere at deres produkt er 
«ekvivalent med», altså likt, et 
utstyr som allerede er på marke-
det.

Et annet 
forslag kunne 
ha forsinket 
reformen

”
Uttalelse fra  
EU-kommisjonen

Implantert
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5. februar kl. 19.00 besøker K&K
Philharmoniker Oslo for 25. gang i
Oslo Konserthus. Sammen med den
østerrikske K&K-balletten presente-
rer de sin «Wiener Johann Strauss
Konzert-Gala».

Kendlinger dirigerer
K&K Philharmoniker
Ubeskrivelig vakkert, konsentrert,

nøyaktig og som regel utsolgt. Det
er slik publikum kjenner konsertene
fra K&K Philharmoniker, som står for
musikken denne kvelden, ledet av
Matthias Georg Kendlinger.
Den karismatiske autodidakten er

grunnlegger av K&K Philharmoniker
og opphavet til den mest vellykkede
Strauss-turneen siden Johann Strauss
selv, med mer enn én million besø-
kende så langt. De som er raskt ute
med å sikre seg billetter til konserten

5. februar, kan se frem til en nydelig
fest både for øyne og ører.

An der schönen
blauen Donau
Forvent å høre klassiske melodi-

er som «An der schönen blauen
Donau», polkastykket «Vélocipède»
og valsen «Delirien». Østerriske K&K
Ballett ledsager disse melodiene med
dans. K&K Ballett ble grunnlagt blant
annet av den uforglemmelige Gerline
Dill, som i mange år var koreograf for

den verdenskjente nyttårskonserten i
Wien.
I tillegg til de kjente Strauss-

melodiene, står også flere melodier
på programmet, som «G’schichten
aus dem Wienerwald», og tradi-
sjonelt også mer sjeldne stykker,
som ouverturen «Die Göttin der
Vernunft», «Bijouterie- Quadrille» og
polkastykket «Mit Dampf».
For første gang tolker K&K

Philharmoniker den fortryllende val-
sen «Frauenwürde» av Josef Strauss.
Naturligvis får vi ekstranummeret

over alle ekstranumre: «Radetzky-
marsjen». Hva mer kan man ønske
seg?

BILLETTER

✆Oslo Konserthus
23 11 31 11

www.oslokonserthus.no
www.ticketmaster.no
www.kkphil.at/oslo

Wienervalstoner iOslo<
5. februar besøker K&K Philharmoniker Oslo Konserthus for 25. gang
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Wienervalstoner i Oslo<
5. februar besøker K&K Philharmoniker Oslo Konserthus for 25. gang
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Fattige migranter kontant avvist på grensen  til USA 
FOLKEVANDRING Rosa Villa (30) fra Honduras og hennes fem måneder gamle sønn Esteban har 
sammen med tusener andre vandret i ukevis med karavanen fra Sentral-Amerika mot USA. Men i 
Tijuana er det full stopp foran grensemuren mellom Mexico og USA. Mexicansk politi hindrer 
effektivt alle som vil ta seg over grensen til det rike nabolandet i nord.  98 migranter ble i går 
deportert fra Mexico til sine hjemland. (Reuters) 

150
Kystverket opplyste i går at 
forsvarets innleide selskap 
Subseapartner hadde tømt 
tilsammen cirka 150 kubikk-
meter med marin diesel, altså 
150.000 liter, fra den havarer-
te fregatten KNM Helge 
Ingstad. 

I helgen tømte Forsvaret tre 
drivstofftanker og beregnet da 
at det var 385 kubikkmeter 
diesel igjen i tankene. 

 Samtidig som dieseltankene 
tømmes, har Kystverkets 
oljevernfartøy OV Utvær tatt 
opp cirka 13 kubikkmeter 
oljeblanding fra havaristen i 
løpet av helgen.

 Det er forventet fint vær i 
området også i dag, og 
arbeidet fortsetter. 

 – Det ble innført stopp i 
dykkeoperasjoner klokka 17 
søndag ettermiddag på grunn 
av endringen i krengevinkelen 
på fartøyet, skriver Forsvaret.

  Etter at  fartøybevegelsene 
igjen ble mindre, ble det 
ansett som forsvarlig å gjenop-
ta operasjonene.  (NTB)

To menn 
siktet for 
drap etter 
dødsbrann 
ROMERIKE To menn er 
siktet for drap etter en 
brann i en kommunal bolig 
på Skedsmokorset fredag 
ettermiddag. 

En mann i 60-årene døde i 
brannen. 

De to ble pågrepet natt til 
søndag. 

De to er henholdsvis 32 
og 57 år gamle.

Politioverbetjent Christi-
an Berge i Øst politidistrikt 
ønsker ikke å si noe om 
forholdet de to har til 
avdøde, men opplyser at 
ingen av dem har adresse 
der brannen oppsto, i et 
boligområde på Leirsund.

Ingen av de to siktede 
mennene erkjenner 
straffskyld, ifølge advoka-
tene Dag Svensson og 
Gunhild Lærum, som er 
oppnevnt som de siktedes 
forsvarere. 

Begge mennene ble i går 
fremstilt for varetekts-
fengsling i Nedre Romerike 
tingrett, som etterkom 
politiets begjæring om 
fengsling i fire uker. (NTB)
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SILD & JAZZ
Live musikk fra 19-21
på Rådhusbrygga torsdager

Fisketorget På Rådhusbrygga i Oslo.
E-post: post@pipervika.no

Bordbestilling: Tlf 940 80 932

Sildas Venner

Kjellsen & Andersen spiller cooljazz mens man nyter deilig sjømat

Oklahoma

Oklahoma City

En grufull drapssak kan avgjøre  
om halve staten er indianerreservat
Kjetil Hanssen 

I morgen prosederes en sak i USAs høyesterett 
med røtter tilbake til 1800-tallet.  
I potten ligger suverenitet over et område  
større enn Danmark og Belgia tilsammen.

B akgrunnen for disputten mellom 
dødsdømte Patrick Dwayne 
Murphy og delstaten Oklahoma 
er grotesk: 28. august 1999 pres-
set han George Jacobs’ bil av vei-

en i et øde område. 
Jacobs var eksmannen til Murphys kjæ-

reste. Sammen med to kompiser halte 
Murphy offeret ut av bilen.

Fem minutter senere lå Jacobs døende 
i en grøft. Han var rundjult, hadde genita-
liene i munnen, blødde fra kutt i strupen 
og på brystet og var blitt trampet på ho-
det. Senere dro gjerningsmennene videre 
for å drepe Jacobs’ sønn, men han reddet 
seg. Murphy ble i flere instanser dømt til 
døden for overlagt drap.

Øl på tåteflaske
Den drapsdømte er siden blitt en mønster-
fange. Hans advokater har hevdet at rus 
og livslang alkoholisme bidro til ugjernin-
gen, og at Murphy ble matet med øl på tå-
teflaske som baby. Nå håper han på en ny 
rettssak i en føderal domstol og livstid i 
fengsel i stedet for dødsstraff.

Creek-folket
I morgen kommer saken opp for de ni dom-
merne i USAs høyesterett i hovedstaden 
Washington. Nå har saken fått en helt spe-
siell vri: Er nesten halve Oklahoma egent-
lig indianerreservat? 

Både gjerningsmann og offer i den gru-
fulle saken er nemlig medlemmer av creek-
stammen, et amerikansk urfolk, tidligere 
kalt indianere. Dermed blir spørsmålet 
om drapet skjedde på creek-territorium 
slik at delstaten ikke kan tiltale og dømme 
i saken.

Grenser fra 1866
Delstaten Oklahoma tapte i den føderale 
ankedomstolen. Det er derfor delstatsmyn-
dighetene som har anket saken til landets 
øverste dommere. Ankedomstolen begrun-
net sin beslutning med at USAs kongress 
aldri har opphevet grensene fra 1866 for 
creek-stammens reservat.

I april 1889 strømmet 50.000 nybyggere inn i Oklahoma for å få seg et stykke land.
FOTO: AP/NTB SCANPIX 

– Historisk 
Delstaten anfører i et prosesskriv at hvis 
høyesterett ikke omgjør dommen fra an-
kedomstolen, blir saken historisk. Aldri 
før har en domstol fratatt en delstat så mye 
av dens suverenitet, mener Oklahoma.

Saken for høyesterett handler nå ikke 
om Murphys skyld eller straff, men om 
delstaten kan straffe forbrytelser begått 
av stammemedlemmer på indianeres om-
råde.

Murphys advokater mener delstaten 
overdriver konsekvensene og at dommen 
bør bli stående. Delstaten trekker for sin 
del i hovedsak frem tre argumenter:

1. Den spektakulære størrelsen
Creek-reservatet omfattet i 1866 et areal 
på 12.000 kvadratkilometer. Området er 
til sammenligning større enn Rogaland.  
I dag bor flere enn 750.000 personer her, 
mange av dem i byen Tulsa. 

Oklahoma påpeker at historien er for-
holdsvis lik for de andre fire såkalte «si-
viliserte stammene». På deres område fra 
1866 bor det i dag 1,8 millioner mennesker. 

Arealet er på 77.000 kvadratkilometer.
Dette tilsvarer et område større enn Dan-

mark og Belgia tilsammen. 

2. Avståelsen av suverenitet
Delstaten viser til at de vil miste retten til 
å påtale forbrytelser der enten gjernings-
personer eller offeret har stammetilknyt-
ning. Dette vil i sin tur i hovedsak bli over-
ført til føderale myndigheter og delvis til 
stammene. Det føderale politiet FBI har 
nå bare syv politifolk i det aktuelle områ-
det. De viser også til en plutselig usikker-
het om hvem som for eksempel kan ilegge 
skatter, regulere utnyttelse av naturres-
surser og gi skjenkeløyver.

3. Farlige straffedømte på frifot
Etter avgjørelsen i ankedomstolen har 
minst 46 straffedømte levert søksmål mot 
delstaten med påstand om at dommene 
deres er ugyldige. Delstaten mener at man-
ge hundre – kanskje tusener – vil prøve seg 
hvis de taper saken. Da risikerer man at 
voldelige kriminelle med gamle dommer 
slipper ut, advarer delstaten.

FAKTA

Ble lovet evig 
selvstyre
Bakgrunnen for saken  
omfatter stammenavn som er 
kjent for lesere av western- 
litteratur: creek (muscogee), 
cherokee, choctaw, chickasaw 
og seminole. Disse var kjent 
som de «fem siviliserte 
stammene» fordi de hadde 
plukket opp mye av de hvite 
innbyggernes kultur. De ble 
tvangsflyttet til Oklahoma på 
1830-tallet og lovet lokalt 
selvstyre i all evighet.

Etter USAs borgerkrig mistet 
stammene en stor slump av 
delstaten fordi mange av dem 
støttet de tapende sørstatene. 
Mot slutten av 1800-tallet 
mistet de stadig mer suvereni-
tet over det land de fremdeles 
rådet over. 

I 1907 undertegnet president 
Theodore Roosevelt beslutnin-
gen om å gjøre Oklahoma til 
en delstat.
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Her finner du kostholdseksperter, fri rettshjelp, treningsmuligheter, samtalepartnere – eller bare
en god kopp kaffe. Vardesentrene er et samarbeid mellom Kreftforeningen og helseforetakene.
Besøk oss på Radiumhospitalet og Ullevål sykehus – sjekk kurs og tilbud på vardesenteret.no

Koppen din står klar.
Noen vil snakke om kreften. Andre vil gjerne ha en pause fra den.

Hos oss er det plass til deg uansett.
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Et senter for kreftrammede og pårørende

Viking 2
Polar Lander
Deep Space 2
Beagle 2
Spirit
Curiosity
Mars InSight

9
10
11
12
13
14
15

(USA)
(USA)
(USA)
(USA)
(USA)
(USA)
(USA)

Mars 2
Mars 3
Mars 6
Viking 1
Sojourner
Opportunity
Phoenix
Schiaparelli EDM

1
2
3
4
5
6
7
8

(Sovjet)
(USSR)
(USSR)
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MARS-LANDINGER

GN/

Skorpe
Kjerne

Jernrik ytre kjerne

Indre kjerne: 
Data fra roboten
kan gi svar på om
kjernen er flytende
eller stabil

5. mai 2018 tok romfarkosten InSight fatt på ferden mot Mars. I går kveld landet den på planeten. 
InSight skal finne ut hvor stor planetens kjerne er, hva den består av og hvilken temperatur den har.  
I dag  vet ikke forskere om planetens kjerne er stabil eller flytende, og hvorfor overflaten 
ikke er delt inn i tektoniske plater som på Jorden.

VARMESONDE. Borrer fem 
meter ned i bakken for blant 
annet å måle hvor varmt det 
er inne i planeten. 

InSight har landet på MarsInSight har landet på Mars

SEIS: Seismometer skal 
ta pulsen på planeten. 
Måle seismisk aktivitet
og registrere bølger 
forårsaket av jordskjelv. 
Dataene kan gi forskerne 
ny kunnskap om 
planetens indre. 
Seis-mometret vil også 
kunne måle rystelser 
fra meteornedslag.

Robotarm 
som plasserer 
de viktigste 
instrumentene 
på overflaten.

HP3: 
Temperatursonde
HP3: 
Temperatursonde

RISE: Mottar et radiosignal fra jorden og sender det 
tilbake igjen, og ut fra signalets reisetid kan forskerne 
beregne små variasjoner i planetens rotasjon.

Landingsområde: Vestlige 
delen av Elysium Planitia som 
er den nest største vulkanske 
regionen på planeten. Flatt 
og godt egnet for boring.
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Kilder:NASA/Mars InSight Mission/tu.no Foto: NASA

Olympus Mons: Solsystemets høyeste 
vulkan er 624 km i diameter, og 25 km høy.

Valles Marineris: 4000 km langt canyon-system

Schiaparelli
Acidalia Planitia
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Sier opp 
tusenvis
USA/CANADA. Den ameri-
kanske bilprodusenten 
General Motors skal kutte 
14.700 stillinger i USA og 
Canada. Flere fabrikker blir 
trolig nedlagt. 15 prosent  
av arbeidsstyrken i bilgi-
ganten må gå, og målet er 
å spare 6 milliarder dollar, 
drøyt 51 milliarder kroner. 
8100 av dem som må gå, 
har kontorjobber, mens de 
øvrige er fabrikkarbeidere. 
(NTB)

– Brexit- 
avtalen  
er selv- 
skading
STORBRITANNIA. Avtalen  
den britiske regjeringen  
har inngått med EU, er 
selvskading, mener 
Labour-leder Jeremy 
Corbyn.

– Underhuset har ikke noe 
annet valg enn å avvise 
 denne avtalen, sier han.

– Denne avtalen gjør at vi 
ender opp med det verste 
av to verdener. Avtalen har 
ikke støtte i noen del av 
dette huset og heller ikke 
av allmennheten, hevdet 
han i Underhuset i går. 
Statsminister Theresa May 
slo tilbake og forsvarte 
avtalen som ble godkjent 
av EUs 27 øvrige 
medlemsland i helgen. 

– Vi kan støtte denne 
avtalen, levere ønsket fra 
folkeavstemningen og gå 
videre for å bygge en lysere 
fremtid. Eller så kan Par- 
lamentet velge å si nei og 
gå tilbake til start, sa May. 

Parlamentet vil ifølge BBC 
trolig stemme over avtalen 
12. desember. (NTB)

Britisk  
spion 
benådet
STORBRITANNIA. De forente 
arabiske emirater har 
benådet en britisk stats-
borger som var dømt til 
livsvarig fengsel for 
spionasje, melder britiske 
medier. Doktorgrads- 
stipendiaten Matthew 
Hedges (31) ble i forrige 
uke dømt til fengsel på 
livstid, noe som skapte 
sterke reaksjoner  
i Storbritannia.  I går 
kunngjorde imidlertid 
Emiratene at Hedges var 
benådet med umiddelbar 
virkning. Matthew Hedges 
forsket på Emiratenes 
sikkerhetspolitikk i inn- og 
utland etter den arabiske 
våren. Han ble pågrepet 
ved en flyplass i Dubai  
5. mai i år. (NTB)

Døde etter 
bilulykke  
i Hedmark
HEDMARK. En person i 
70-årene omkom etter at 
en personbil og en lastebil 
kolliderte på riksvei 2 ved 
Arneberg i Hedmark i går.

Politiet fikk melding om 
ulykken kl. 10.58. Det var  
to personer i 70-årene i 
personbilen. Den ene ble 
først ansett som livstru-
ende skadet etter å ha blitt 
sittende fastklemt og 
deretter frigjort av nødeta-
tene, opplyste operasjons- 
leder Haagen Løvseth i 
Innlandet politidistrikt . 

- Den ene i personbilen er 
bekreftet omkommet, 
meldte politiet like før 
klokken 12.  (NTB)
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KJØKKENFORNYING

GRATIS BEFARING OG
KOSTNADSOVERSLAG!
Ring 9175 8008 for avtale

eller send en epost til
ola@smartinn.no

Kampanjetilbud!
Vi bytter dører, skuffer, benkeplater, vask og leverer
hvitevarer, uansett type og alder på ditt kjøkken!

GRATIS benkeplater ved hel fornying

w
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n.
noLogg deg inn på vår hjemmeside www.smartinn.no og få inspirasjon til

hvordan ditt nye kjøkken kan bli

Fra gammelt til nytt kjøkken på en dag!

Nyt godværet 
mens du kan 
Harald Stolt-Nielsen  
Oav Olsen (foto)

Denne uken kan vinterjakken byttes ut med 
paraply og regnjakke. 

snø og gå over til regn torsdag. Hva slags 
nedbør det blir fredag, er avhengig av vind-
retningen. sier Bergheim. 

Økende vind
– I løpet av onsdagen vil høytrykket som 
har preget landet, trekke østover. Det gir 
plass til lavtrykksaktivitet, så utover ons-
dagen vil vinden øke i Nordsjøen og på kys-
ten av Vest- og Sørlandet, sier vakthavende 
meteorolog Gunnar Livik ved Meteorolo-
gisk institutt.

Natt til torsdag vil nedbørfrontene trek-
ke inn over Sør-Norge. Hva slags nedbør 
det blir, er vanskelig å si. 

– Det kan hende det kommer snø lokalt 
i indre strøk på Vestlandet, men det vil nok 
gå over til regn. 

På Østlandet kan det komme som snø 
natt til torsdag og tidlig om morgenen, men 
også her vil det gå over til regn.

Livik sier det er Agder-fylkene og Tele-
mark som vil få mest nedbør torsdag og 
fredag. 

– Det er ganske mild luft som kommer, 
og temperaturene vil stige. Lokalt vil det 
kunne komme 60 til 88 mm nedbør i løpet 
av 36 timer, så det er snakk om ganske sto-
re mengder som vil treffe Sør-Norge og de-
ler av Østlandet, sier han. 

L avtrykk fra vest vil gi store meng-
der nedbør i Sør-Norge og på Øst-
landet torsdag. Sludd, regn og kul-
de kan føre til vanskelige forhold 
torsdag morgen.

– Det kan fort bli kaos i trafikken. Selv 
om det kommer regn, kan det fortsatt fry-
se på, sier vakthavende meteorolog Lillian 
Bergheim i Storm Geo.

Etter en periode med fint og kaldt vin-
tervær vil værsituasjonen snu.

60- 80 millimeter
– Nedbøren vil nok komme inn over Oslo-
området natt til torsdag og torsdag mor-
gen. Langs kysten vil det nok starte som 
sludd og regn, men gradvis gå over til regn. 
For Oslos del vil det starte som sludd og 

Det kan  
fort bli kaos 
i trafikken. 
Selv om det 
kommer 
regn, kan  
det fortsatt 
fryse på.  
”

Meteorolog Lillian Bergheim 
i Storm Geo

Bakerlærling Paul Johannessen hadde jobbet hele natten til i går og brukte den fine november-formiddagen ved Svartkulp i Oslo.
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INTRODUKSJONSPRIS FRA KR 313.742,- EKS MVA (369.900,- inkl mva)

PREMIUMPAKKE Verdi 57.500,- NÅ KUN 20.000,- SPAR 37.500,-
18” aluminiumsfelger - LED-lys foran og bak - Automatisk klimaanlegg - Stigtrinn - Alarm
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Elektronisk tilhengerassistent
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Oslo
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Ensjøveien 15B
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Bergheim Auto
Ensjøveien 4
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Ski
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Dynamitveien 19
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Drammen
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Berg Auto
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– Press ham! 
jeg vil ta ham! 

Per Anders Johansen  
Aftenpostens korrespondent 
Moskva

Lydlogger og en video fra det russiske 
kystvaktfartøyet Don gir et skrem
mende innblikk i hvorfor Ukraina
konflikten nå trappes opp.

F aren for at krigen skal eskalere, 
førte til ekstraordinært møte i FNs 
sikkerhetsråd i går kveld.

I Kiev erklærte president Petro 
Porosjenko militær unntakstil-

stand og 250.000 soldater er satt i full 
krigsberedskap. 

Hendelsene som har utløst en av de far-
ligste situasjonene siden Ukraina-krigen 
brøt ut i 2014, startet søndag morgen i Kert-
sjstredet mellom Svartehavet og Azovha-
vet.

Vannkanoner virket ikke
Klokken 03.58 natt til søndag hevder ukrai-
nerne at de meldte seg til FSB-sentralen 
som overvåker skipstrafikken, ifølge en 
lydlogg publisert av ukrainske myndighe-
ter. 

Russerne på sin side svarer at de aldri 
fikk melding. Da de tre ukrainske militære 
fartøyene nærmet seg Krimbroen, ble de 
møtt av russiske kystvaktfartøy.

 En av grunnene til at kystvaktskipet 
valgte å kollidere, skal ha vært at vannka-
nonene om bord ikke fungerte, ifølge den 
ukrainske gravegruppen Conflict Intelli-
gence Team. 

På videoen, som er publisert av den rus-
siske sikkerhetstjenesten FSB, høres stem-
men til det som trolig er kapteinen og of-
fiserene om bord. 

Kapteinen roper og hyler da det rus-
siske kystvaktfartøyet prøver å stoppe ett 
av de tre ukrainske skipene.

Her er en oversettelse av hva som skjed-
de om bord på broen på det russiske kyst-
vaktfartøyet: 

– Press på, godt jobbet! Press ham på 
høyre, for faen, ropes det på russisk av en 
av offiserene.

 – Press ham, jeg vil ta ham, for helvete, 
hold roret rett frem.

– Kom igjen, kom igjen. Press ham, for 
faen.

– Venstre fem, venstre 10, stopp moto-
ren.

– Tilbake! Tilbake, motherfucker! Gå til-
bake, ropes det på russisk til det ukrainske 
skipet. – Kom igjen, for faen! Kom igjen for 
faen! Stå på, fucking bitches! Hardt til ven-
stre!

Så smeller det. Det russiske kystvaktfar-
tøyet kjører kraftig inn i siden på den lille 
ukrainske militær taubåten Yani Kapu, som 
fulgte de to militære kanonbåtene Berdi-
jansk og Nikopol. 

Herfra skulle det bare bli verre. 

Beskutt og bordet
Etter påkjøringen søndag formiddag, meld-
te den russiske sikkerhetstjenesten FSB at 
de tre ukrainske skipene hadde snudd og 
satt kursen tilbake mot Odessa.

Ved 19.00-tiden eskalerte situasjonen 
igjen.

De tre ukrainske skipene ble beskutt og 
deretter bordet av russiske spesialsoldater.

Bordingen fant sted omtrent 12 sjømil 
fra Krim. 

Ukrainerne hevder de var ute i interna-
sjonalt farvann, mens russerne hevder de 
var innenfor grensen.

FAKTA

Konflikten
Det har i flere måneder vært 
økende spenning mellom 
Ukraina og Russland. Krim er 
etter folkeretten ukrainsk 
territorium, men Russland 
gjennomførte i 2014 en ulovlig 
annektering av halvøya.

Russland har i årene etter satt 
mye inn på å befeste sin kontroll 
over området. Landet har blant 
annet bygd en bru over stredet.

En traktat fra 2003 slår fast at 
Ukraina og Russland deler 
Kertsjstredet og Azovhavet. 
Kertsjstredet er den eneste 
passasjen inn i Azovhavet. 

250.000
Ukrainas president Petro 
Porosjenko erklærte i går militær 
unntakstilstand og 250.000 
soldater er satt i full krigsbered-
skap.



15Nyhetera
Tirsdag 27. november 2018

Russlands opp
treden føyer seg inn  
i et kjent mønster. 
Det gir grunn  
til bekymring.

I verste fall er søndagens feide 
starten på en stor russisk 
militæroperasjon. Problemet 
er at ingen vet.

Den militære konflikten 
mellom Ukraina og Russland 
har pågått i fire og et halvt år. 
Søndag kveld havnet den igjen 
på toppen av den internasjona-
le agendaen.

Som vanlig hagler beskyld-
ningene fra begge sider, og det 
er vanskelig umiddelbart å få 
full klarhet i hendelsesforløpet. 

Men videoen der den 
russiske kystvakten dundrer 
inn i et lite, ukrainsk militært 
fartøy, mens besetningen 
banner og jubler, er oppsikts-
vekkende og skremmende. Det 
gjelder også for Norge og andre 
land som har Russland som 
nærmeste nabo.

Forsinkelse og forråtnelse
Konflikten over Kertsjstredet 
har allerede brygget i mange 
måneder. To av Ukrainas 
viktigste havner, Mariupol og 
Berdjansk, ligger begge i 
Azovhavet. Den eneste måten å 
nå dem på er ved å seile 
gjennom Kertsjstredet, som 
Russland har hatt kontroll over 
etter annekteringen av Krim i 
2014.

I april begynte Russland å 
gjennomføre omfattende 
«inspeksjoner» av kommersiel-
le skip på vei til og fra Ukraina 
med varer. Det har økt import- 
og eksportkostnadene betyde-
lig, både på grunn av forsinkel-
sene det fører med seg og fordi 
ferskvarer regelrett råtner.

Russland har også trappet 
opp den militære aktiviteten i 
området etter at den nye broen 
som forbinder Krim med resten 
av Russland, ble åpnet i mai i 
år. Russlands offisielle forkla-
ring er at de skal beskytte 
broen mot terror og sabotasje.

«Hybridkrig»
Det er imidlertid grunn til å tro 
at Russland også har andre mål, 
blant annet å svekke den 
ukrainske økonomien. Flere 
har pekt på at Krim-broen er så 
lav at de største skipene ikke 

lenger kommer igjennom til 
havnene i Azovhavet. Inntekte-
ne ved havnen i Mariupol har 
falt med 30 prosent, ifølge 
offisiell data som kanalen RFE/
RL har gått tilgang til.

«Dette er et eksempel på at 
Russland bruker hybridkrig 
ikke for å knuse fienden, men 
for gradvis å svekke ham», 
uttaler John Herbst, direktør i 
tankesmien Atlantic Councils 
Eurasia-senter.

Han mener Russlands 
langsiktige mål er å sikre full 
kontroll over Azovhavet og 
gjøre det til en slags russisk 
innsjø. Opptredenen i Kert-
sjstredet ligner mønsteret fra 
tidligere operasjoner, mener 
Damon Wilson, visepresident i 
Atlantic Council.

«Hvert enkelt steg trenger 
ikke være så dramatisk, men 
totalt sett vinner Russland 
strategiske seire», sier Wilson, 
som trekker linjer tilbake til 
Russlands krig med Georgia i 
2008. 

Farlig usikkerhet
Ingen kan være sikre på hvor 
langt Russland ønsker å gå 
denne gangen. Det er ikke gitt 
at landets mål er å stenge hele 
Azovhavet for internasjonal 
skipstrafikk. Det kan også hand-
le om behovet for å «markere 
revir» i det russerne anser som 
sitt territorialfarvann – all den 
tid få land formelt har aner-
kjent Russlands krav på Krim.

Derfor er det fornuftig at EU 
og NATO, i tillegg til å kritisere 
Russland, maner til å redusere 
spenningene. Det er betimelig å 
sette spørsmålstegn ved om det 
ikke er en overreaksjon av 
Ukrainas president Petro 
Porosjenko å forsøke å få 
gjennomført en militær 
unntakstilstand som følge av 
hendelsene.

Den store faren er selvfølge-
lig at all usikkerheten rundt 
Russlands intensjoner, og den 
totale mangelen på tillit mellom 
partene, øker sannsynligheten 
for fatale feilkalkulasjoner. I 
verste fall kan det ende med 
storkrig.

å Kommentar  
Øystein Kløvstad Langberg  

Kommentator

Bildet er en 
skjermdump fra 
videoene filmet om 
bord på det russiske 
kystvaktfartøyet 
Don, som viser 
hvordan skipet kjører 
inn i en ukrainsk, 
militær taubåt.

Tre av sjømennene ble såret og er nå på 
sykehus. Resten av mannskapet på til 
sammen 24 er pågrepet. Skipene og mann-
skapet ble ført inn til havnebyen Kertsj no-
en kilometer fra Krimbroen. 

Militær unntakstilstand 
I går erklærte Ukrainas president Petro 
Porosjenko 60 dagers militær unntakstil-
stand og 250.000 ukrainske soldater er 
satt i full krigsberedskap. Senere på dagen 
reduserte han antall dager fra 60 til 30 et-
ter påtrykk fra Parlamentet. De vil også at 
presidentvalget avholdes som planlagt nes-
te år. 

– Jeg har et etterretningsdokument i hån-
den med flere sider med detaljert beskri-
velse av alle fiendestyrkene som står bare 
noen dusin kilometer fra vår grense, klare 
for å invadere Ukraina når som helst, sa 
Porosjenko i en TV-tale.

 De tre tidligere ukrainske presidentene 
Leonid Kravtsjuk, Leonid Kuchma og Vik-
tor Yushshenko advarte kraftig mot Poro-
sjenkos beslutning. 

– Dette kan ødelegge vårt demokrati, 
skrev presidentene i en appell, ifølge avi-
sen Gordonua. 

– Dette er et spørsmål om liv og død. 
Dette angår millioner av ukrainere, sa le-
deren for ultrasjonalistiske og populistiske 
partiet De radikale, Oleg Lyashko ifølge 
TV-kanalen 112.

Tor Bukkvoll, seniorforsker ved Forsva-
rets forskningsinstitutt, har fulgt konflik-

ten over lengre tid. Han mener det er risi-
kabelt for den ukrainske presidenten å er-
klære militær unntakstilstand. 

– Å be parlamentet igangsette militær 
unntakstilstand før valget, er risikabelt for 
den sittende presidenten. Ukraina er av-
hengig av støtte fra vesten og Europa, så 
dette er et ekstremt sjansespill, sier 
Bukkvoll. 

Moskva skylder på Vesten
Det russiske utenriksdepartementet ad-
varte i går kveld «Kiev-regimet og vestlige 
støttespillere mot faren for å blåse opp et 
kunstig hysteri».

– Dette er en vel gjennomtenkt provo-
kasjon, heter det i uttalelsen.

– Vi gir herved en advarsel til Ukraina 
om at Kievs politikk, koordinert med USA 
og EU som prøver å provosere en konflikt 
med Russland i Azovhavet og Svartehavet, 
er forbundet med alvorlige konsekvenser. 
Russland vil stoppe alle forsøk på begren-
se landets suverenitet og sikkerhet. 

Tor Bukkvoll tror ikke konflikten kom-
mer til å eskalere til en storkrig. En av år-
sakene er at Ukraina er militær underle-
gen, men de er avhengig av mer enn pene 
politiske ord fra EU og Vesten. 

– Ukraina er underlegen militært, så de 
har ingen interesse av at dette skal eska-
lere til krig mellom landene. Ukraina mis-
tet jo store deler av sin marine da konflik-
ten startet i 2014, sier seniorforsker Tor 
Bukkvoll.
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Fra Kirkenes til Bergen med MS Nordnorge
Hurtigruten, Kirkenes – Bergen 10. mars 2019 (7 dager)
På reisen fra Kirkenes til Bergen besøker Hurtigruten en rekke havner. Dette er en unik måte å oppleve den
langstrakte kysten på, fra Nord-Norges artktiske villmark til verdens vakreste øyer og fjorder langs vestkys-
ten. Noen av anløpshavnene er små, men for lokalbefolkningen er Hurtigrutens skip avgjørende for boset-
ning. I denne perioden kan det også være mulig å se nordlyset og Finnmarkskysten er et godt utgangspunkt.
Følgende er inkludert: Flyreise Oslo – Kirkenes/Bergen – Oslo. Middag og en natt på Thon Hotel Kirkenes
med frokost. Fem netter og helpensjon om bord på MS Nordnorge, del i innvendig dobbeltlugar.

A-kortpris fra kr 10.995
For mer informasjon og bestilling: akortet.no/reise • tlf. 40 61 40 40

SV vil flytte  
Kongen og  
Regjeringen  
fra første rad
Thomas Spence og Alf Ole Ask 

SVs Petter Eide ber Nobelkomiteen endre 
dramaturgien under prisutdelingen og flytte 
kongefamilien vekk fra første rad i Oslo rådhus. 

J eg synes ikke det er riktig at konge-
familien sitter på første rad under 
nobelprisutdelingen. De filmes og 
klippes inn i talene som sendes over 
hele verden. Det er feil dramaturgi 

og skaper misforståelser, ute i verden, si-
er SVs Petter Eide.

Bakgrunnen er at Stortinget i går be-
handler forslag om hvem som kan og ikke 
kan oppnevnes som medlemmer av No-
belkomiteen.

 – Vi ønsker at Nobelkomiteen reelt skal 
fremstå som uavhengig av myndighetene. 
Da må vi gjøre noen formelle grep. Ved 
den nye valgordningen til komiteen som 
vedtas i dag, gjør vi komiteen og prisen 
mer uavhengig av norske myndigheter og 
oppfatningen om at fredsprisen skal tjene 
norske utenrikspolitiske interesser, sier 
Eide. 

 – Hvis man stripper ned festen slik at 
ingen som har noen innflytelse kan være 
til stede, så blir det ikke så mye igjen av 
festen, svarer Berit Reiss-Andersen, leder 
i Nobelkomiteen. 

Bråk rundt Carl I. Hagen
– Det kongelige hoff har ingen mening om 
denne saken, opplyser assisterende kom-
munikasjonssjef Sven Gj. Gjeruldsen

Etter fjorårets bråk rundt Frps nomina-

sjon av Carl I. Hagen til Nobelkomiteen, 
vedtok Stortinget at stortingsrepresentan-
ter og vararepresentanter ikke kan velges 
til komiteen. Flere stilte også spørsmål ved 
at Europarådets generalsekretær Thor-
bjørn Jagland er valgt til komiteen.

«Lex Jagland» 
Stortinget oppnevnte derfor et utvalg som 
skulle vurdere kvalifikasjonskrav og even-
tuelt grunnlag for utestengelse av kandi-
dater til verv og stillinger som Stortinget 
oppnevner, herunder Nobelkomiteen.

Et enstemmig utvalg foreslår nå tre ved-
tak som ville hindret valg av Jagland, og at 
Nobel-medlemmer som Frps Inger-Marie 
Ytterhorn skal kunne gjenvelges på ube-
grenset tid (18 år).
● Ledere i internasjonale organisasjoner 
der stater er medlemmer, skal ikke velges 
som medlemmer i Nobelkomiteen.
● Medlemmer i Nobelkomiteen kan ikke 
velges for mer enn to perioder. 
● «Personer med ledende stillinger i em-
betsverket, som departementsråd eller 
ambassadør, kan ikke velges som medlem-
mer av Nobelkomiteen.» 

Må oppfattes som uavhengig i utlandet
– Nobelprisen skal være et solid redskap 
for menneskerettigheter og fred, og ikke 

Kongefamilien har i alle år har kastet glans over tildelingen av Nobels fredspris. Nå 
vil SV fjerne kongefamilien og Regjeringen fra første rad for å styrke komiteens 
uavhengighet av norske myndigheter. FOTO: JAN T. ESPEDAL 

en belønning for lang og god innsats, sier 
Eide.

Han mener Nobelkomiteen nå bør følge 
opp Stortingets vedtak slik at komiteen 
også oppfattes som uavhengig.

– Stortinget skal ikke blande seg inn i 
komiteens arbeid, men vi kan kommen-
tere det. Seremonien overføres til USA, 
Nigeria, Kina og rundt 200 land. På første 
rad sitter kongefamilien og hele Regjerin-
gen. Er det mulig for USA og Kina å opp-
fatte at dette er en komité og pris uavhen-
gig av myndighetene, spør Eide og svarer:

– Nei. Jeg tror ikke det. Seremonien er 
lagt opp slik at norske myndigheter og Kon-
gefamilien er viklet inn i dette, sier han.

– Kan ikke fjerne alle 
Reiss-Andersen sier kongefamilien, stats-
minister og representanter for Regjerin-
gen har deltatt i feiringen av fredsprisen 
gjennom hele historien.

– Jeg tror fredsprisen og Nobelkomiteen 
har vært oppfattet som uavhengig. Ellers 
tror jeg ikke prisen ville vært vurdert som 
en av verdens mest prestisjefylte fredspri-
ser. 

FAKTA

Nobelkomiteens 
5 medlemmer: 

 
Berit Reiss-Andersen (Ap, 
leder), til 31. desember 2023

Henrik Syse (H, nestleder),  
til 31. desember 2020

Thorbjørn Jagland (Ap),  
til 31. desember 2020

Anne Enger (Sp),  
til 31. desember 2020

Asle Toje (Frp),  
til 31. desember 2023
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ØSTERÅS SENTER, Otto Ruges vei 80, 1361 Østerås
ÅPNINGSTIDER 9-19 (9-18) • MENY 9-21 (9-18)
TLF 67 14 67 90 • OSTERAS-SENTER.NO GRATIS PARKERING!

27. NOVEMBER

VI FEIRER 50 ÅR I DAG
og inviterer til bløtkake og kaffeservering
fra kl. 11.00 og mingleshow fra kl 12.00

Velkommen skal du være!

 Olje 61,01  3,07 %

Siste 12 mnd.
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Oslo Børs
Hovedindeksen siste børsdag 852,84  1,88 %
Siste 12 måneder  7,56 %
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Valutakurser 26.11 25.11

 1 Euro (EUR) 9,732 9,738
 1 U.S. Dollar (USD) 8,581 8,590
 100 Sv.kr. (SEK) 94,40 94,44
 100 Da.kr (DKK) 130,4 130,5
 1 Britiske Pund (GBP) 11,00 11,00
 100 Sveits.Fr. (CHF) 859,4 861,1
 100 Yen (JPY) 7,536 7,589
 1 Can.Dollar (CAD) 6,487 6,494
 100 Islandske Kroner (ISK) 6,880 6,920

Valutakursene som er vist på denne siden er en
antydning av forholdet mellom norske kroner og
utenlands valuta kl. 17:00 oppgitt dato. Enhver
finansinstitusjon er fri til å sette sin egen
valutakurs. Kursene vist her gir derfor kun en
indikasjon, og viser ikke de vekslingskurser du
får i banken.

 Strøm 55,65  15,76 %

Siste 12 mnd.
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Øre/kWh (systemspotpris kraftbørsen NordPool)

Børser utenlands Poeng +/- %

 Nikkei 225 Average PR JPY 21812,00 0,76
 Hang Seng HSI PR HKD 26343,24 1,60
 Euronext Paris CAC 40 PR EUR 4946,95 0,18
 FTSE Eurotop 100 PR EUR 2702,48 0,22
 FTSE 100 PR GBP 6952,86 -0,11
 FSE DAX TR EUR 11192,69 0,49
 NASDAQ OMX Stockholm PR SEK 543,99 0,50
 NASDAQ OMX Copenhagen 20 PR DKK 935,56 2,05
 Spain IBEX 35 8916,70 0,12
 DJ Industrial Average PR USD 24576,52 1,20
 S&P 500 PR 2663,06 1,16

3 mnd. Rente 1,20  -1,64 %

Siste 12 mnd.
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Utvalg OBX

Slutt-
kurs

kroner

Endring
sluttkurs

%

Børs-
verdi

i mill. kr.

Avkastn.
siste

12 mndr.
Aker BP 232,00 3,66 83546 14,22
Aker Solutions 45,15 3,75 12283 4,87
Bakkafrost 423,60 -2,04 20696 38,56
BW LPG 32,70 2,83 4641 -3,17
DNB 147,55 1,93 236724 0,56
DNO 13,42 3,51 14545 30,48
Equinor 199,20 2,68 665061 21,16
Frontline 54,80 1,48 9306 24,14
Gjensidige Forsikring 134,90 1,28 67450 -6,34
Lerøy Seafood Group 71,42 -1,52 42550 57,46
Marine Harvest 197,55 -0,10 101944 38,49
Norsk Hydro 41,79 1,80 86463 -30,69
Norwegian Air Shuttle 216,60 5,61 9842 8,03
Opera Software 11,22 -2,43 1576 -47,96
Orkla 70,94 0,85 72283 -12,12
Petroleum Geo-Services 19,84 4,73 6716 43,92
REC Silicon 0,61 5,41 1561 -47,71
SalMar 466,00 0,17 52798 88,04
Schibsted ser. A 298,80 1,32 32271 33,03
Schibsted ser. B 277,00 1,84 36200 32,25
Seadrill - - - -36,60
Storebrand 67,40 0,51 31531 3,90
Subsea 7 90,78 5,39 29718 -26,44
Telenor 166,75 2,39 245366 -1,45
TGS-NOPEC Geophysical Company 239,80 2,74 24615 19,35
Yara International 351,50 2,84 96036 -7,37

Få oversikt over porteføljen din hos 
Morningstar og les de siste økonominyhetene 
hos Aftenposten.no/okonomi

Alle data levert av

ß
®

– Folk stiller spørs-
mål ved om man 
har noe å skjule

begrunner dette med at det de-
taljerte regnskapet inneholder 
personopplysninger om de an-
satte i gruppene og om hvordan 
partigruppene konkurrerer om 
velgernes gunst.

– Er ikke det gode argumen-
ter for hemmelighold?

– Det går fint an å vise disse 
opplysningene og samtidig iva-
reta de ansattes personvern, som 
selvsagt er viktig, sier Kaski. Hun 
viser til at man enten kan sladde 
sensitive opplysninger eller unn-
gå å skrive slike opplysninger i 
detalj i regnskapet i utgangspunk-
tet.

– Åpenhet må gå foran disse 
hensynene nå. Vi er litt lei av å 
stå alene om dette sammen med 
de andre partiene som ga innsyn. 
Vi er alle tjent med å vise åpen-
het her for å ivareta tilliten i be-
folkningen, sier Kaski.

– Venstre snudde før helgen. 
Tror du flere kommer etter?

– Jeg håper det, men det avhen-
ger nok av om debatten fortset-
ter. Det skulle bare mangle at Ven-
stre var med på det. SV og Venstre 
er de to partiene som i ulike saker 
har vært de største forkjemperne 
for åpenhet rundt lobbyregister, 
opplysningsplikt for statsråder 
og så videre.

– De som hemmeligholder 
detaljene, viser til regelverket, 
som ikke krever åpenhet på 
dette nivået. Er reglene gode 
nok?

– Vi får håpe det ikke er nød-
vendig å endre regelverket for å 
tvinge dem til å åpne opp. Dette 
handler om kultur og hvilket 
grunnleggende utgangspunkt 
man har for åpenhet.

 Henning Carr Ekroll 
Carl Alfred Dahl 

– Vis frem pengebruken 
på Stortinget, er opp-
fordringen fra SV til de 
rødgrønne kameratene 
og de borgerlige 
partigruppene.

D e siste ukene har Af-
tenposten avdekket til 
dels svært høy penge-
bruk på fest og moro 
i partigruppene på 

Stortinget. 
Fire av ni partigrupper på Stor-

tinget vil fortsatt ikke gi Aftenpos-
ten detaljene om hvordan de bru-
ker millioner av kroner som de 
årlig bevilger til seg selv.

Rødt, SV, KrF og MDG åpnet 
bøkene umiddelbart da Aftenpos-
ten spurte i slutten av oktober, 
mens Venstre gjorde helomven-
ding og ga innsyn 22. november.

Arbeiderpartiet, Høyre, Frp og 
Senterpartiet hemmeligholder 
detaljer om pengebruken.

Å nekte å vise åpenhet om 
hvordan skattepengene brukes, 
kan være skadelig for folkets tillit 
til politikere og partier, mener SVs 
stortingsrepresentant Kari Elisa-
beth Kaski.

– Folk stiller spørsmål ved om 
man har noe å skjule. Det kan på 
sikt svekke tilliten til oss politi-
kere og partiene. Det er kjempe-
dumt om det skal skje bare fordi 
man ikke har valgt å vise åpenhet 
om egen pengebruk, sier Kaski.
Partiene som hemmeligholder, 

Kari Elisabeth Kaski 
oppfordrer Ap, Sp, Høyre 
og Frp til å åpne parti-
gruppenes regnskaper.

FAKTA

Dette er saken
Aftenposten omtalte  
14. november hvordan 
Stortingets partigrupper 
de siste fem årene har 
fått overført 862 millio-
ner kroner fra statsbud-
sjettet.

MDG, SV, Rødt og KrF 
valgte å gi innsyn da 
Aftenposten spurte for 
første gang i slutten av 
oktober. 22. november 
snudde Venstre og ga 
også innsyn.

Høyre, Frp, Arbeiderpar-
tiet og Senterpartiet 
nekter fortsatt offentlig-
heten innsyn i regn-
skapsdetaljer som viser 
hvordan de bruker 
offentlige midler.
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Viten
Erik Skaaheim Haug,  
Leder, Norsk kvalitetsregister  
for prostatakreft

Anja Jacobsen Løvvik,  
Leder,  
Norsk urologisk forening

Giske Ursin,  
Direktør,  
Kreftregisteret

Én bekymring og fire forhåpentlig 
beroligende punkter for alle 
kommende og nåværende 
prostatakreftpasienter. 

Prostatakreft:  
Ingen behandling 
er ofte den beste 
behandlingen

ning enn det som medisinsk er anbefalt 
og forsvarlig.

2. For de fleste er PSA-test  
ikke nødvendig
PSA-testen er en blodprøve som kan gi sig-
naler om forandringer i prostata, og som 
over flere år har vært populær, både blant 
norske menn og deres leger. 

PSA anbefales ikke tatt med mindre en 
mann har nære slektninger som er død av 
prostatakreft, eller hvis legen kjenner en 
unormal prostata, eller i visse tilfeller ved 
utredning av vannlatingsproblemer. Like-
vel har vi sett økende bruk av PSA-test, 
som igjen har gitt økning av de krefttilfel-
lene som trolig ikke ville vært dødelig. 

Testingen har medført at mange er blitt 
operert unødvendig og må leve med be-
lastende bivirkninger, som ereksjonspro-
blemer og urinlekkasje, samtidig som det 
internasjonalt ikke er sett noen overlevel-
sesgevinst. Bred screening anbefales der-
for ikke.

3. Operasjon er ikke alltid  
den beste behandlingen
Etter at diagnosen er stilt, får stadig flere 
beskjed om at det ikke blir operasjon. Det 
kan nok være et sjokk for mange, og det 
kan være naturlig å tenke at raskest mulig 
operasjon gir best resultat og prognose. 

Slik er det ikke alltid. Aktiv overvåking 
er tvert imot et godt alternativ for mange 
med lav risiko, og fra Nasjonalt kvalitets-
register for prostatakreft vet vi at stadig 
flere får denne anbefalte oppfølgingen. 
Med aktiv overvåking slipper eller utset-

ter pasienten risikoen for urinlekkasje og 
ereksjonssvikt, samtidig som selve kreften 
blir nøye overvåket og fulgt opp dersom 
den skulle utvikle seg, noe den ikke nød-
vendigvis gjør.

Likevel ser vi altså en tendens til at flere 
pasienter lar seg operere privat, eller rei-
ser til utlandet for å få operasjon. 

Hvis dette er et signal om at vi som fag-
folk ikke har greid å formidle at det å unn-
gå, eller utsette, operasjon faglig sett kan 
være det beste alternativet for pasienten, 
så er det alvorlig!

Nervebesparende kirurgi, som også gjø-
res i Norge, kan ha god effekt, men det 
viktigste tiltaket mot ereksjonsproblemer 
etter prostatakirurgi er fortsatt å unngå 
operasjon hos de med liten forventet ge-
vinst. Oppslag i VG tyder dessverre på at 
en tysk klinikk opererte flere pasienter 
som normalt ikke trenger operasjon.

4. De fleste lever lenge  
med prostatakreft
Prostatakreft er vår hyppigst påviste kreft-
sykdom, og innen fylte 70 år er det faktisk 
vanligere å ha kreftforandringer i prostata 
enn ikke å ha det. De fleste av disse kreft-
forandringene vil imidlertid ikke rekke å 
gi symptomer i mannens levetid. 

Prostatakreft er også en av våre minst 
dødelige kreftsykdommer, både sett i for-
hold til hvor mange som får diagnosen, 
men også målt i forventet levetid etter di-
agnose – gjennomsnittlig hele 14 år. Halv-
parten av dem som dør av sykdommen er 
over 83 år, men når alderen er såpass høy, 
kan det være vanskelig å sette en presis 

P rostatakreftmåneden november 
er i ferd med å ebbe ut, og i løpet 
av det neste året skal nærmere 
5000 menn blant oss ha fått den 
tøffe beskjeden om at legen har 

funnet kreft i prostata. 
Hvilket inntrykk kommer disse til å ha 

av hva de går til? Et bilde av at det er livs-
farlig å ta vevsprøve (Aftenposten 1. no-
vember)? At norske kirurger har dårlige 
resultater (VG Nett 4. november)? At de 
samtidig opererer privat på grunn av lan-
ge ventetider i det offentlige (NRK lørdags-
revyen 3. november)? 

Dette er i så fall et bilde vi som fagfolk 
ikke kjenner igjen, men som understreker 
vår oppfatning av at prostatakreft nesten 
er en større pedagogisk utfordring, enn 
en medisinsk. Derfor vil vi gjerne peke på 
én bekymring, og fire, forhåpentlig, bero-
ligende momenter for alle kommende og 
nåværende prostatakreftpasienter. 

Bekymringen først: 

1. Kommersialiseringen kommer
I det senere er det kommet flere private 
tilbud innen kreftbehandling, også i Nor-
ge. På verdensbasis har diagnostikk og be-
handling av prostatakreft lenge vært en 
betydelig kommersiell industri. Menn som 
har fått påvist prostatakreft er en lett på-
virkelig gruppe, og hos mange skaper or-
det kreft umiddelbar dødsangst. Medie-
oppslag som de vi i høst har sett, kan fort 
skape redsel for ikke å få optimal behand-
ling i offentlig helsevesen, og for at man 
selv må betale for tilstrekkelig kvalitet. 

Private tilbud har kommet for å bli, og 
forhåpentlig kan dette være et nyttig sup-
plement til det offentlige. Likevel oppfor-
drer vi til en sunn, skeptisk innstilling til 
glansede tilbud om utredning og behand-
ling for kreft generelt og prostatakreft spe-
sielt. 

Vi er bekymret for at de private vil øn-
ske å utrede og operere i større utstrek-

PSA-testen er en 
blodprøve som 
kan gi signaler 
om forandringer 
i prostata. Men 
for de fleste er 
den ikke 
nødvendig, 
skriver artikkel-
forfatterne. 

FAKTA

Prostatakreft
Den mest utbredte kreft
formen i Norge. Oppstår like 
under urinblæren i blærehals-
kjertelen, eller prostata,  
hos menn.

Antall nye tilfeller i 2017: 
4983

Registrerte dødsfall i 2016: 
957

Antall overlevere pr. 
31.12.2017: 49.722

5 års relativ overlevelse 
20132017: 94 prosent

Halvparten av alle som får 
diagnosen er eldre enn 69 år.

Andel opererte blant lav
risikopasienter: 9 prosent

Andel opererte blant høy
risikopasienter: 72 prosent

Kilde: Kreftregisteret/ 
Dødsårsaksregisteret
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Testingen 
har medført 
at mange er 
blitt operert 
unødvendig 
og må leve 
med 
belastende 
bivirkninger
”

Viten 

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

dødsårsak. En gjennomgang har vist at så 
mye som én av tre prostatakreftdødsfall 
kan være satt feilaktig.

5. Prostatasentre gir sterkere fagmiljøer
Norsk prostatakreftkirurgi er sentralisert 
til dedikerte prostatasentre underlagt krav 
til kvalitet og erfaring, og den samlede ka-
pasiteten er god. Resultatene ved norske 
prostatasentre oppfyller definerte kvali-
tetskrav, og for rester av kreft i snittflaten 
er de beste norske sentrene helt på høyde 
med de beste internasjonalt. 

Norge har i verdenssammenheng kom-
met lengst i utbredt bruk av MR for å av-
dekke svulster i prostata. Internasjonalt 
viser det stadig bedre resultater og som vi 
tror vil gi riktigere diagnostikk og mindre 
infeksjoner. 

Det er mange gode grunner til å foku-
sere på menns helse nå i november. Menn 
lever fortsatt nesten 5 år kortere enn kvin-
ner og er overrepresentert både ved selv-
mord og ulykker. Sannsynligvis er de også 
mindre flinke til å oppsøke lege og til å 
snakke om psykiske og kroppslige proble-
mer. 

Med nye medikamenter og riktigere be-
handling er imidlertid forventet levetid 
med prostatakreft lang for norske menn, 
og det jobbes kontinuerlig og konstruktivt 
med å forbedre et allerede godt offentlig 
tilbud. Dette er et budskap norske fagfolk 
i større grad burde formidle i høstmørket, 
i stedet for dårlig dokumenterte påstander 
som er egnet til å skape engstelse og mis-
tillit.

Uviten
Nina Kristiansen, 
Redaktør,  
Forskning.no

I dag finnes det bedre 
forskningsbaserte og 
utprøvde metoder for å 
oppdage alvorlige 
utviklingstrekk hos 
fosteret enn dem som er  
i bruk. 

P olitikerne halter etter 
forskningen. Høyre og 
Kristelig Folkeparti er 
redde for sorteringssam-
funnet. De er redde for 

kvinners valg. Dermed utsetter 
de kvinner for unødvendige be-
lastninger: At de må gå i unød-
vendig mange uker med et foster 
som de ikke skal bære frem, og 
at de må ta vanskelige senaborter 
der de må føde et dødt foster. 

Treffsikkerhet før uke 12
En av de bedre metodene er NIPT. 
I 2016 oppsummerte Folkehel-
seinstituttet forskningen på den-
ne blodprøven av mor. NIPT kan 
tidlig i svangerskapet gi svar på 
noen arvelige sykdommer, blod-
typeproblemer og kromosomav-
vik (som Downs syndrom og an-
dre alvorlige avvik). Dermed kan 
NIPT gi kvinner mulighet til å ta 
abort før 12 uker. Metoden har 
treffsikkerhet nok til å kunne er-
statte fostervannsprøver som 
innebærer risiko for spontana-
bort. Men i Norge er NIPT er ba-
re godkjent for kvinner over 38 
år.

I Danmark og Sverige er NIPT 
tillatt for kvinner i alle aldre tid-
lig i svangerskapet. Et googlesøk 
viser hvordan norske kvinner de-
ler informasjon om hvor og hvor-
dan de kan ta testen der. Danske 
og svenske klinikker markedsfø-
rer seg mot norske kvinner. 

Nemnd og senabort
Tidlig ultralyd vil også spare kvin-
ner for senaborter. I dag får kvin-
ner tilbud om ultralyd lenge etter 
uke 12. Blir det oppdaget feil på 
fosteret og kvinnen velger det 
bort, må hun derfor gjennom en 
nemnd og en senabort. En studie 
viser at kvinner opplever nemn-
da som et angrep på deres inte-
gritet.   

En stor oppsummering av fors-
kningen på tidlig ultralyd ble gjort 
i 2012. Da fant de ut at tidlig ul-
tralyd kan avdekke flere fostre 
med kromosomavvik og tvillinger 
med felles morkake. Og ikke 
minst: kvinner blir mer fornøyde 
med svangerskapsomsorgen. Li-
kevel anbefalte ikke Kunnskaps-

senteret tidlig ultralyd. Det kan 
se ut som de økte kostnadene er 
årsaken. 

Reglene tøyes hit og dit
I dag bestiller mange kvinner selv 
tidlig ultralyd på private klinik-
ker. Men der har leger og jordmø-
dre ikke lov til å bruke ultralyd til 
å sette diagnoser på fosteret. No-
en gjør det likevel og henviser vi-
dere, andre holder seg unna. 

I dag er det bare kvinner over 
38, de i risikogrupper og i spesi-
elle tilfeller de som har vanskelig 
livssituasjon, som har lovfestet 
rett til fosterdiagnostikk. En stu-
die av hvordan norske leger vur-
derer hvem som skal få slikt til-
bud, viser at reglene tøyes hit og 
dit.

Kvinnenes valg
Dagens regler og praksis gjelder 
altså ikke likt. Det handler om 
hvilken lege du møter, om du har 
penger til å reise ut av Norge, el-
ler om du treffer på en lege eller 
jordmor på en privatklinikk som 
gjør fosterdiagnostikk uten at de 
egentlig har lov til det. 

Ethvert samfunn må ha etiske 
regler for medisinsk og sosial 
praksis, men det er hverken po-
litikerne eller samfunnet som fø-
der barna med eller uten kromo-
somfeil og hjertetrøbbel. Kvin-
nene velger som de gjør med de 
metodene som er tilgjengelige. 
Kvinner fortjener bedre og en-
klere prøver for å ta informerte 
valg og, hvis de ønsker det, ha 
muligheten til å avslutte svanger-
skapet så tidlig som mulig.

Norske kvinner  
fortjener bedre  
og enklere prøver

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

Tidlig ultralyd vil spare kvinner 
for senaborter, skriver Nina 
Kristiansen.
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Kronikk
Arvid Halvorsen, oberst, 
rådgiver, russlandsrelaterte 
saker i NATOs Militærkomite

D et debatteres nå om Norge bør 
invitere Russlands president 
Putin til Finnmark, i anledning 
75 år siden frigjøringen. Jeg me-
ner det ville være kontrapro-

duktivt. 
Russland har som strategisk mål igjen 

å bli oppfattet som en stormakt. De må 
derfor komme tilbake på den internasjo-
nale arena. Russlands status, eller normal-
situasjon før de invaderte Ukraina, må 
gjenopprettes. Enhver aktivitet som bidrar 
til dette, er i Putins øyne bra.

Vesten forstår ikke Russland
Norge og Vesten lever etter en helt annen 
filosofi enn Russland. Vi kan ikke vurdere 
relasjonen ut fra Vestens diplomatiske nor-
mer, nettopp fordi Russland ikke lever et-
ter de samme normer. Vesten opererer 
etter idealistiske prinsipper, hvor begge 
parter kan vinne og oppnå noe positivt.  

Russland har et realpolitisk utgangs-
punkt. Det som er regnet som avleggs i 
Vesten, nemlig nullsumspillet, faktisk er 
det som styrer Russland. Én part må tape 
for at en annen skal vinne. Vestens forsøk 
på dialog og vår medgjørlighet sees på som 
en svakhet. Denne forskjellen ser vi ofte 
når Vesten og Russland møtes, ved at det 
snakkes forbi hverandre. Vesten forstår 
ikke Russland.

En invitasjon til Putin vil bli sett på fra 
russisk side som en «seier», fordi en slik 
invitasjon understreker hans viktighet og 
posisjon som igjen er med på å legitimere 
Russland og russisk politikk. 

Russiske «seiere»
I forbindelse med 100-årsmarkeringen for 
avslutningen av første verdenskrig så vi 
hvordan russiske medier benyttet Putins 
tilstedeværelse som et bevis på at Russland 
igjen er på vei inn i varmen. Russisk pres-

se måler faktisk Putins taletid på forskjel-
lige internasjonale arrangementer og er 
raske til å påpeke at han fikk samme tale-
tid og like mange intervjuer som andre 
verdensledere. De bruker dette som en 
seier og indikasjon på Putins sentrale plass 
i verden. Fotball-VM arrangert av Russland, 
er en av disse seirene som Putin bruker. 

En annen måte å skaffe seg en seier på, 
så vi i forsøket på latterliggjøring av Nor-
ges frykt for svinepest under øvelsen Tri-
dent Juncture, samt deres harselering 
rundt fregatthavariet.

Russlands folkerettsstridige annektering 
av Krim-halvøya og østre deler av Ukraina 
har vart i over fire år. Noe kortere tid er 
det siden Russland skjøt ned MH17-flyet og 
tok livet av nesten 300 uskyldige passasje-
rer som uheldigvis befant seg i luftrommet 
over østlige Ukraina. Det er også verd å 
merke seg at dette skjedde kun få år etter 
at Russland invaderte et annet selvstendig 
land, Georgia. Resultatet av denne kon-
flikten er nå et delt land, hvor Sør-Ossetia 
de facto er under russisk kontroll. Videre 
har Russland så sterk kontroll over deler 
av Moldova (Transnistria) at det fungerer 
egentlig som en okkupasjon. 

EU, samt alle NATO-landene og Austra-
lia, innførte som et direkte resultat av rus-
sernes invasjon i Ukraina, en rekke sank-
sjoner mot både statsapparatet og enkelt-
personer i Putins nære maktsirkel. G8-mø-
tet, som var planlagt i Sochi sommeren 
2014, ble kansellert og avholdt i Brussel i 
G7-format (Russland ble ikke invitert). Det-
te medførte at Russland skiftet fokus til 
G20 og hevder dette var et mye viktigere 
organ. Putin må presentere dette som en 
seier og si at G8 ikke er så viktig, for at hans 
nullsumspill skal fungere.

Skjør balansegang 
Fem statseide russiske banker, tre store 
russiske olje- og gasselskaper og tre store, 
russiske selskaper som produserer for-
svarsrelatert materiell, ble også satt på 
sanksjonslisten. Dette er åpenbare tap for 
Putin og en daglig påminnelse om at Russ-
land er sterkt avhengig av økonomiske for-
bindelser, særlig til Europa. Prosjekter slik 

Hvorfor er det  
feil å invitere  
Russlands  
president til  
frigjøringsjubileet 
i Norge?

som Nord Stream 2 (gassrørledning mel-
lom Russland og Europa) blir en fanesak 
og særdeles viktig for Putin og hans «sei-
re». Det er jo også interessant at EU på den 
ene siden påfører Russland store økono-
miske tap igjennom sanksjonene, mens 
de samtidig sponser Russland med milli-
arder igjennom rørledningsprosjektet.

Skripal-saken i vår medførte at alle NA-
TO-landene utviste en mengde russiske 
diplomater. Men på tross av dette følger 
NATO sin tosidige politikk med avskrek-
king og dialog med Russland. Denne tosi-
digheten synes jeg er fornuftig, sett fra et 
sentralisert NATO-hold. Men det er uklokt 
at enkeltnasjoner uthuler denne skjøre 
balansegangen. Russland ønsker om mu-
lig å håndtere problemer bilateralt, for å 
fremstå som sterke. Ergo er en dialog med 
et sterkt NATO ikke i Russlands interesse. 

Med mediehuset Russia Today (RT) i 

Til slutt har 
vi glemt 
Krim, MH17, 
Georgia og 
Moldova, og 
Russland 
har 
oppnådd 
sitt mål

”
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Syver  Eskestrand ,  
løytnant, Hans Majestet Kongens Garde

B åde som offiser og 
feminist er jeg lei 
nivået på kjønnsde-
batten i Forsvaret. 
Med seks års 

erfaring som nestkomman-
derende og troppssjef i 
Hæren, har jeg god erfaring 
med det å ha kvinner i 
kamptropper.

Som offiser og troppssjef 
har jeg alltid hatt som 
ambisjon å skape best mulig 
kampkraft fra den massen 
vernepliktige jeg er blitt 
tildelt. Dette av to hovedår-
saker: Hæren er så liten at 
hver enkelt soldat har en 
effekt i å øke operativ evne. 
Økt kampkraft i troppen 
øker sannsynligheten for 
overlevelse for troppen, 
dersom vi må forsvare 
landet.

Debatten rundt fysikk
I mitt arbeid med å gjøre 
meg og mine soldater best 
rustet til å løse tildelte 
oppdrag, har jeg arbeidet 
metodisk med faktorer vi vet 
gir økt operativ effekt. Den 
kanskje viktigste faktoren 
for å skape gode kamptrop-
per er samhold. Samhold er 
ikke det samme som 
«komfortabelt» og «herlig» 
arbeidsmiljø, det innebærer 
gjensidig respekt og tillit 
internt i hele troppen. Og en 
forståelse om at jobben som 
sjef er annerledes enn 
jobben som maskingevær-
skytter, og at vi alle bidrar 
med forskjellige egenskaper.

Debatten om kvinner i 
Forsvaret ender alltid opp 
rundt fysikk. Det å bære en 
skadet makker og evnen til å 
bære tunge sekker langt. 
Denne egenskapen er 
kjønnsuavhengig. Faktum er 
at mange mannlige yrkesutø-
vere heller ikke klarer å 
bære egen makker med 
utstyr. En stor del av 
soldatmassen som kommer 
hvert eneste år, har en fysisk 
robusthet som ikke tilfredss-
tiller de fysiske kravene 
Hæren har satt til tjeneste i 
lettinfanteriet.

Kjønnsnøytral verneplikt 
har gitt meg som troppssjef 
muligheten til å velge 
egnede soldater fra en mye 
større masse enn tidligere. 
Effekten jeg har sett ved en 
økt kvinneandel, har vært 
flere. Ettersom det ikke 
finnes forskning på disse 
effektene, er dette min 
subjektive vurdering som en 
erfaren fagutøver. 

Ser hverandres styrker
Samholdet og mentaliteten i 
troppen er raskere blitt slik 
jeg ønsker, da kvinneandel-
en stort sett fremstår som 
mer moden. Dette har gjort 
at troppen raskere har 
tilegnet seg en profesjonell 
tilnærming til det å være 
soldat, samtidig som de har 
forstått viktigheten av å 
ivareta troppen som en 
sosial enhet.

Troppens evne til å se 
hverandres styrker, og 
dermed hjelpe hverandre 
med svakheter, er også blitt 
bedre. En soldat som ikke 
klarer å bære eget utstyr, får 
hjelp med dette, uavhengig 
av kjønn. Den operative 
effekten av at en kvinnelig 
soldat på 55 kg påtar seg å 
bære to ekstra panser-
granater, er overraskende 
stor. Vi gutter er enkle og 
tenker da: Klarer hun det, 
klarer jeg det. Resultatet er 
at troppens evne til å påføre 
fienden tap økes betraktelig.

Lurås har helt rett i at 
norske offiserer har yrkess-
tolthet, og at vi vil det beste 
for Forsvaret. Han har også 
rett i at Forsvaret burde 
tillate mer forskning på den 
effekten vi får av å ha 
kjønnsnøytral verneplikt. Vi 
bør ikke frykte forskning på 
kvinner i Forsvaret! Hvis 
Forsvarets høgskole 
prioriterer dette, vil det 
være et stort steg videre i 
debatten.

Vi trenger operativ evne, 
og det tilfører kvinner 
Forsvaret hver eneste dag.

Debatt

Kvinner tilfører  
operativ evne

Forsvaret 
burde 
tillate mer 
forskning 
på den 
effekten vi 
får av å ha 
kjønns-
nøytral 
verneplikt 

”

spissen, støttet av en hel mengde russiske 
tenketanker i Europa og USA, brukes nai-
ve politikere og akademikere til å forme 
opinionen i Putins ånd. Ledende, vestlige 
politikere og akademikere unnskylder seg 
med at det er viktig å delta i debatten med 
Russland, og at det er viktig å motsi Russ-
land. De misbrukes åpenbart i Russlands 
strategiske spill, ledet an av russiskstyrt 
media. 

I en digital, hyperkoblet verden kan alt 
fremstilles med den vinklingen som øn-
skes. Enhver slik deltagelse sees som en 
seier for Russland.

Isklumpen smelter gradvis bort
Putins eventuelle deltagelse i Finnmark 
neste høst vil bli brukt som en legitimering 
av ham som person og dermed av Russ-
land. Russisk media vil rapportere dette 
som en seier, og hundretusenvis av RT-

seere i Europa vil også få dette servert som 
en seier for Russland.

Russland arbeider mot målet om å gjen-
opprette normalsituasjonen og sin status. 
Tenk at en stor isklump er frosset rundt 
«normalsituasjonen». Ved enhver positiv 
aktivitet, medieartikkel, handling, delta-
gelse, økonomisk interaksjon eller fotball-
VM blir en liten bit slått bort av isklumpen. 
Isklumpen blir gradvis mindre og mindre. 
Til slutt har vi glemt Krim, MH17, Georgia 
og Moldova, og Russland har oppnådd sitt 
mål. 

Da har vi indirekte akseptert at Russ-
land kan endre landegrenser med makt, 
og bidratt til at Russland på ny ser på seg 
selv som en stormakt – som kan ta seg til 
rette i Europa.

President Putin taler på 
fireårsmarkeringen siden 
annekteringen av Krim. 
Undersåtter har flere 
ganger fått betalt for å 
møte opp på slike 
markeringer.
FOTO: MAXIM  SHEMETOV, 
REUTERS/NTB SCANPIX
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Debatt
Øystein Aurlien,  
rådgiver  innen  
stedsutvikling og byliv

F or 10–15 år siden var Tøy-
en et område preget av 
mye negativitet. Folk var 
redde for å besøke Tøy-
en. I 2011 tok grasrota på 

Tøyen tak i dette, og Tøyenkam-
panjen ble startet. For å få flyttet 
Munchmuseet til Bjørvika ble og-
så Tøyenavtalen inngått i 2013 
mot at Tøyen skulle få sitt områ-
deløft. Tøyen er blitt mye bedre, 
men fortsatt står mye ugjort. 

Spennet mellom fattig og rik 
er fortsatt enormt. Men det fin-
nes en lokal entusiasme og et en-
gasjement i særklasse. Det kultu-
relle mangfoldet er sterkt, og 
samholdet i nabolaget er unikt. 
Hele verden møtes på Tøyen, og 
folk er stolte av nabolaget sitt. 
Ikke bare har Sterling fått velfor-
tjent anerkjennelse, men også 
Tøyen Sportsklubb, landets vik-
tigste klubb, gjør enormt mye for 
lokal stolthet og selvbilde. Det må 
støttes videre. 

Tøyen Coffee
Det er også dukket opp et utall av 
startups, sosiale entreprenører 
og gründermiljøer på Tøyen de 
senere årene. Det er spennende 
når en global aktør som Northern 
Playground tenker såpass lokalt 
at de lanserer en egen kolleksjon, 
Made In Tøyen, basert på fagkom-
petansen som finnes i området.

Somaliske kvinner syr, det ska-
per lokal stolthet, og kolleksjonen 
er snart utsolgt. Det er bevis på 
at det lar seg gjøre å kombinere 
bærekraft, merkevareutvikling 
og sysselsetting. Dette er praktisk 
og lokalt drevet innovasjon.

For noen dager siden kom Aya-
lew Desta hjem etter noen uker i 
Etiopia. Han driver virksomheten 
Independent Business Accelera-
tor og hadde med seg de første 
posene med Tøyen Coffee, dyrket 
og brent der nede. Ideen er at ver-
dens beste kaffe kan bidra til job-

Innovasjon Tøyen

ber både i Etiopia og hjemme. En-
kelt og greit.

Tøyenkaffen har potensial til å 
løfte Tøyen på linje med flere an-
dre gode forretningsideer. Men for 
å få til det trengs ytterligere bistand 
på det juridiske, på markedsføring, 
på forretningsutvikling og skale-
ring og på å sikre at ideen blir bæ-
rekraftig.

Innovasjon kan gjøres på man-
ge måter, og når jeg tar opp dette 
nå, er det fordi Tøyen nettopp har 
et fantastisk utgangspunkt. Den 
ferske etableringen av Tøyen Torg-
forening er en innovasjon. Ingen 
andre steder er torg eller møteplas-
ser organisert på samme måte. 
Gjennom torgforeningen skal be-
boere, kommunen (i dette tilfellet 
bydel Gamle Oslo og programkon-
toret for Områdeløftet), gårdeier-
ne og det lokale kultur- og nærings-
livet sammen utvikle torget og na-
bolaget. Det er også et forum for 
dialog, som i seg selv er viktig. 

Opptatt av nabolaget
Tøyen Torgforening har som for-
mål å skape åpne, levende og in-
kluderende aktiviteter som også 
skal være kommersielt interessan-
te og bidra finansielt til å løfte lo-
kale, samfunnsnyttige formål. 
Gårdeierne og det lokale nærings-
livet har tatt initiativ til foreningen 
nettopp fordi de også er opptatt 
av nabolaget. De er kommersielle 
og ser ingen motsetning mellom 
dette og det å kunne inkludere og 
bidra lokalt. De ønsker også inno-
vasjon og lokal sysselsetting.

Jeg ønsker nå å invitere til å ut-
vikle Tøyen videre. For jeg har tro 
på at morgendagens torg kan rea-
lisere både gode ideer og gi flere 
mennesker jobb. Innovasjon på 
Tøyen er god nærings- og inklude-
ringspolitikk. Vi trenger ikke kalle 
det Innovasjon Tøyen, men hvor-
for ikke? 

Ingen torg er som Tøyen Torg.

Northern Playground har lansert kolleksjonen Made In Tøyen med produkter sydd lokalt på Tøyen  
av somaliske kvinner. FOTO: TORBJØRN EKELUND, HARVEST MAGAZINE 

Det er 
en lokal 
entusi-
asme 
og et 
engasje-
ment i 
særklasse
”

Skøytebane 
stengt på 
grunn av snø?
Gravearbeidet i forbindelse 
med byggingen av Sonja 
Henie Ishall er påbegynt. 
Selvsagt er det bra med en 
ishall (som selvsagt ikke er 
ment for hurtigløp), men når 
arbeidet der skal gå utover 
Frogner stadion, skøytespor-
tens Mekka, er det noe som 
skurrer. 

Bymiljøetaten bestemte 
kort tid før åpningen av 
banen at nordre sving skal 
brukes som snødeponi i 
forbindelse med byggingen av 
hallen. Dermed stenges 
skøytebanen for hurtigløpere 
de to kommende vintrene. 
Byrådsleder Raymond 
Johansen og skøytepresiden-
ten burde satt ned foten for 
dette vedtaket fra Bymiljøeta-
ten. Det må finnes en annen 
løsning.  

Det hører også med til 
historien at Valle Hovin er 
stengt på ubestemt tid fordi 
30 år gamle kjølerør har 
streiket. Og like mange års 
arbeid med å få tak over 
denne stadion har aldri sett så 
mørkt ut som i dag. 

Man må glede seg over at 
de har fått fantastiske ishaller 
i Stavanger, Bjugn og nå sist i 
Kristiansund. Der kan 
skøyteglade mennesker 
utfolde seg store deler av året. 
Men i Oslo finnes det nå ikke 
én eneste hurtigløpsbane. Det 
er i alle fall ikke noe å være 
stolt av. 

Bjørn Bottolvs, Gjettum

Ønsker  
digitale fast-
legekontor 
velkommen
Skal fastlegene bevare 
relasjonen til sine pasienter, 
må de tilby videokonsultasjo-
ner, skriver Ida Aalen og Svein 
Willassen 13. november. 
Fastlegene er utålmodige 
etter å gi pasientene fullverdi-
ge, digitale løsninger, også 
videokonsultasjon. Forbru-
kerrådets undersøkelse om 
digital modenhet viser at 
fastlegene er mer enn klare.

Legeforeningen vil ha et 
nasjonalt, standardisert 
system. Helsenorge.no er en 
slik plattform, men imple-
menteringen tar for lang tid. 
Helsenorge-portalen kunne 
vært en digital motorvei for 
helsetjenesten. Fastlegene 
kunne kommunisert effektivt 
med pasientene og andre 

helsetjenesteaktører. Pasien-
tene og fastlegene ville spart 
mye tid og ressurser. I stedet 
har vi en myriade av ulike 
tjenester og systemer. For 
fastlegene er det vanskelig å 
vite hvilke løsninger man skal 
benytte. 

Vi ønsker videokonsulta-
sjon og ytterligere digitalise-
ring av fastlegekontorene 
velkommen. Samtidig må vi 
hegne om det viktigste grepet 
for gode medisinskfaglige 
vurderinger – nemlig det fysis-
ke møtet mellom lege og 
pasient. Pasienter skal like 
fullt ha enkle og effektive 
måter å nå helsetjenesten på. 
Målet må derfor være et 
system som gjør at alle 
pasienter kan kontakte alle 
behandlere. Slik realiserer vi 
pasientens netthelsetjeneste.

Marit Hermansen, president, 
Legeforeningen

Kort sagt

Tabloid  
«forsknings-
formidling»
Aftenposten hadde nylig 
førstesideoppslag om et 
tragisk dødsfall som følge av 
infeksjon etter biopsi knyttet 
til mulig prostatakreft. 
Oppslaget følges av urovek-
kende kronikk av en overlege 
i urologi ved Aker sykehus. 
Her slås det fast en høy risiko 
for alvorlige infeksjoner, og 
altså mulig død, som følge av 
den vanligste formen for 
biopsitaking. 

Svaret fra en gruppe andre 
urologer, publisert 23. 
november, viser at konklusjo-
nen i kronikken ikke er 
tilstrekkelig belagt. Aftenpos-
ten formidler altså en 
skremmende vinkling i et 
tema som angår svært mange 
(5000 i året), uten tilstrekke-
lig dekning.

Jeg har vært igjennom 
prosessen med PSA, biopsi, 
operasjon med mer og 
kjenner usikkerheten og 
redselen hos meg og mine 
nærmeste i hvert trinn av 
forløpet. Aftenposten bruker 
et tragisk dødsfall som bevis i 
en faglig debatt og usikker 
forskning. Avisen gir pasien-
ter og pårørende en betydelig 
ekstrabelastning i starten av 
et mulig alvorlig sykdomstil-
felle uten tilstrekkelig 
dekning. Dette er uetisk, 
tabloid forskningsformidling. 
Uverdig, Aftenposten.

Georg Kamfjord, Oslo

FAKTA

Debatt i kveld:  
Er Tøyen for 
alle?
Tøyen er tema når 
Aftenposten i dag  
kl. 18.00 arrangerer 
byutviklingskonferanse 
på Munchmuseet.

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

Er Tøyen i dag en bydel for 
alle, og hva skal Munch-
museet fylles med når 
bygget blir stående tomt  
i 2020?
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Debatt 
Frode Færøy, leder, Norges 
Hjemmefrontmuseum

M arte Michelets bok «Hva vis-
ste hjemmefronten?» vil tro-
lig bli stående som det mest 
omtalte anklageskrift mot 
den norske motstandsbeve-

gelsen og dens ledere i nyere tid. Vi må 
over 20 år tilbake for å finne noe tilsva-
rende, da Egil Ulateig utga sin bok om 
hjemmefrontens likvidasjoner, «Med rett 
til å drepe». I motsetning til Ulateig er Mic-
helets bok velskrevet, og den inneholder 
interessante skildringer av personer og 
hendelser som på ulikt vis inngår i histo-
rieveven om Holocaust i Norge. Michelet 
har brukt et mangfold av autoritative kil-
der, selv om det meste er godt kjent fra 
tidligere forskning. Michelets presentasjo-
ner og fortolkninger er mer finurlige og 
subtile enn Ulateigs, og ettersom hennes 
fremstilling baserer seg på et stort og au-
tentisk kildemateriale – blir også ankla-
gene vanskeligere å avvise.

Unnlater å argumentere
Michelet mener åpenbart at hjemmefron-
ten burde ha iverksatt en kombinert vars-
lings- og redningsaksjon flere måneder før 
arrestasjonene av de mannlige jødene og 
at en slik proaktiv operasjon ville ha red-
det mange av de nærmere 800 dødsofre-
ne for Holocaust i Norge. Klokelig nok unn-
later hun å argumentere på et slikt kon-
trafaktisk grunnlag. Det er imidlertid van-
skelig å forestille seg at et slikt rednings-
forsøk hadde fått en større andel av de 
norske jødene til å forlate sine hjem og gå 
i dekning på et tidspunkt hvor risikoen for 
flukt åpenbart må ha fortont seg som stør-
re enn farene ved å bli værende. Snarere 
kunne et slikt forsøk på å komme tyske 
masseaksjon i forkjøpet ha utløst en rekke 
drastiske mottiltak fra okkupasjonsmak-
tens politi- og sikkerhetsapparat.

Det er liten tvil om at opplysninger om 
de tyske deportasjonene og massedrape-
ne nådde deler av sivile hjemmefrontle-
delsen. Men hjemmefrontledernes opp-
lysninger om deportasjonene fra Vest-Eu-
ropa til dødsleirene i Sentral-Europa var 
trolig langt mer vage og usikre enn det Mic-
helet forsøker å gi inntrykk av, for de tys-
ke kildene måtte beskyttes og anonymise-
res. De sivile hjemmefrontlederne hadde 
heller ikke Moltkes og Steltzers kunnska-
per om Hitler-Tysklands politiske og by-
råkratiske systemer og derfor ikke samme 
forutsetningene for å bedømme opplys-
ningenes troverdighet og autentisitet. 
Hverken Arvid Brodersen, Tore Gjelsvik 
eller Ragnar Ulstein har i sine respektive 
bøker fortiet varslene som nådde sivile 
motstandsledere i september 1942. Mic-
helet gir inntrykk av at Moltke og Steltzer 
satt på et detaljert faktagrunnlag om «den 
endelige løsningen». Men hennes bruk av 
sitater for å overbevise leserne om «hvor 
uhyre velinformert von Moltke var» med 
hensyn til de nybygde drapsanleggene i 
Auschwitz (s. 183), har allerede høstet kri-
tikk fra flere faghistorikere.

Den mest sensasjonelle opplysningen
Den mest sensasjonelle opplysningen som 
Michelet bringer til torgs, er likevel på-
standen om at deler av hjemmefronten 
ble informert om de tyske aksjonsplanene 

Med rett til å anklage
hele tre måneder før de ble iverksatt av 
okkupasjonsmaktens politi- og sikkerhets-
organer. De fremste forskerne på Holo-
caust i Norge (Bjarte Bruland, Oskar Men-
delssohn og Samuel Abrahamsen) konklu-
derer alle med at beslutningen om å de-
portere de norske jødene etter alt å døm-
me ble tatt i kjølvannet av arrestasjoner 
og konfiskasjoner i Oslo og Trondheim. 
Planene for pågripelse og uttransportering 
synes med andre ord å ha tatt form i tidsvin-
duet fra september og frem til midten av 
oktober 1942. Lite tyder på at det forelå 
noen konkret plan for løsning av «det nor-
ske jødespørsmålet» sommeren 1942, og 
«fraværet av sjokk og protester» (s. 153) fra 
ekstreme antisemitter, som politiminister 
Jonas Lie, justisminister Sverre Riisnæs el-
ler statspolitisjef Karl A. Martinsen, kan 
ikke utlegges som indikasjoner på at så var 
tilfelle. Michelet er heller ikke i nærheten 
av å sannsynliggjøre at Steltzers varsel tid-
lig i september, hadde sitt oppheng i noe 
konkret beslutningsgrunnlag for jødeak-
sjonene i oktober og november. I denne 
konteksten fremstår ikke Michelets «trumf-
kort», Ragnar Ulsteins nå svært omtalte 
intervju med Gunnar Sønsteby i 1970, som 
noe annet enn et fikenblad.

Stående ved sitt enøyde narrativ
Hvorfor blåste ikke de sivile motstandsle-
derne i luren for å mobilisere alle gode 
krefter i en større hjelpeaksjon? Ja, hvor-
for var de så vidt ambivalente? Igjen blir 
Michelet stående ved sitt enøyde narrativ 
om den norske antisemittismen og jøde-
nes utenforskap i Norge. Alternative for-
klaringsmåter blir avfeid som deler av den 
tradisjonelle fortellingen, et defensorat 
for hjemmefronten, eller nye forsøk på å 
heroisere motstandskampens historie. Mic-
helet bygger aktivt opp under forestillin-
gen om at den sivile hjemmefrontledelsen 
allerede i 1942 fungerte som en general-
stab, og at den med sine samlede ressurser 
og mannskaper kunne ha fått de omkring 
900 ettersøkte flyktningene trygt over til 
Sverige i løpet av et par uker, dersom bare 
viljen hadde vært til stede.

Vanskelige problemstillinger
Hjemmefrontens flyktningruter var ikke 
rigget for denne type masseflukt, og «pro-
sjektet» Carl Fredriksens Transport var en 
ren nødløsning som aldri ville ha sett da-
gens lys uten det akutte behovet som opp-
sto i kjølvannet av de tyske aksjonene. At 
opprettelsen av nye og raskere ruter med 
større kapasitet både var vanskelig og tid-
krevende, eller at frykten for konsekven-
sene også gjorde seg gjeldende i arbeidet 
med flyktningrutene til Sverige, er ikke 
Michelet videre opptatt av å problemati-
sere.

Michelet skal ha honnør for at hun stil-
ler en rekke kritiske spørsmål ved okku-
pasjonsårenes og motstandskampens his-
torie. Det finnes områder som frem til i 
dag har vært preget av en viss berø-
ringsangst. Michelet tar tak i grådigheten 
og pengebegjæret som utvilsomt drev no-
en av hjelperne. Men også i sin omgang 
med denne problemstillingen blir hun for 
enøyd og for moraliserende. Vi trenger 
bøker med nye perspektiver på okkupa-
sjonsårenes historie. Men enkle svar på 
vanskelige problemstillinger leder sjelden 
til større innsikt. For god forskning og god 
formidling handler ikke først og fremst om 
å fordømme, men om å forklare og å for-
stå.

Marte Michelets bok vil trolig bli stående som det mest omtalte 
anklageskrift mot den norske motstandsbevegelsen og dens ledere i 
nyere tid, skriver innleggsforfatter.

God forskning og 
god formidling 
handler ikke først 
og fremst om å 
fordømme, men om 
å forklare og å forstå

”
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Legg ned  
mobilen  
under kino-
filmen! 
Det har gått en halvtime inn i 
filmen. De aller fleste av oss 
er grepet av det som skjer på 
lerretet. Plutselig lyser det 
opp en mobilskjerm to rader 
foran meg. Jeg kniper øynene 
sammen og lurer på hva det 
er. Lyset er distraherende og 
skarpt. Personen sender noen 
snaps med blits, ser litt på 
Instagram og sender tekst-
meldinger til en venn. 
Deretter tar vedkommende 
tommelen frem og tilbake 
over sidene på startskjermen, 
letende etter et potensielt 
varsel. Det er nesten manisk. 

Av og til dras den opp for å 
sjekke klokken, men noen 
ganger blir den værende. 
Nordmenn er som nordmenn 
flest, de færreste tør å si ifra, 
ikke engang til foreldre eller 
venner. Dette er ett av mange 
eksempler, bare de siste par 
ukene. Det er like irriterende 
hver gang. Hvis du må sjekke 
sosiale medier eller sende 
tekstmeldinger under filmen, 
kan du være så snill og gå ut? 
Eller vente til filmen er ferdig 
om en time? 

Du mister ikke streak med 
noen, og du har allerede 
sjekket alle varslene på 
Facebook. Hvis det er 
kjedelig, kan du vente i fem 
minutter, og er det uutholde-
lig, så kan du vente i kiosken. 
Du sitter i en kinosal med folk 
bak og ved siden av deg, som 
har betalt for å se filmvisnin-
gen og ikke for å se hva du 
liker på Facebook.

Det er forståelig at man 
føler på et behov for å sjekke 
klokken, men når skjermen 
lyser opp i en mørk sal, er det 
plagsomt for resten av 
publikum. Mobilbruk under 
filmvisninger er en uting, og 
jeg håper det kan stoppe.

Maria Berglyd  (18) 

Jeg kommer til å fortsette  
å si sjærlighet og sjole
Ung debatt

Kommentarene i etterkant av innlegget mitt viser at mange av dere ser ned på dem som ikke bruker kj-lyden, skriver Agnes Nordvik 
(16). FOTO: COSMAA/SHUTTERSTOCK, NTB SCANPIX

Ung-
dommer 
har like 
mye rett  
til å prege 
språket 
som dere 
gamliser
”

Agnes Nordvik  (16)

D u husker kanskje 
innlegget mitt i 
Aftenposten om 
sj- og kj-lyden? Jeg er 
en av dem som sier 

sjærlighet og sjole, og jeg lever 
godt med det. Men jeg har fått 
mange reaksjoner. Noen er 
bekymret for meg. «Er det 
ingen i familien som bryr seg 
om deg? Du burde fått hjelp av 
logoped! Er du dum? Tror du 
noen kommer til å ville ansette 
deg?» Jeg kan berolige dere, jeg 
har det helt fint. Og jeg har ikke 
skiftet mening.

Blir sett ned på
Kommentarene i etterkant av 
innlegget mitt viser at mange av 
dere ser ned på dem som ikke 
bruker kj-lyden. Det jeg ikke 
forstår, er at en gjeng godt voks-
ne mennesker mener å ha rett 
til å definere om en lyd er riktig 
eller gal. 

Ungdommer har like mye 
rett til å prege språket som dere 
gamliser. I Oslo er det forskjell 
på øst og vest, og det virker 
som at vi på østkanten er mer 
avslappet til denne lydendrin-

gen. Handler dette 
egentlig om hvilken 
klasse man kommer 
fra, og ikke så mye 
om språk?  

Gamliser
Eigill Eide var en 
av dem som skrev 
et motinnlegg. 
Han synes det 
var trist at jeg 
skrev til 
«gamlisene». 
Han likte ikke 
språkbruken 
min. Men 
etter å ha fått 
hundrevis av 
kommenta-
rer og 
meldinger, kan 
jeg trygt påstå at det var et 
klart overtall av dem som har 
levd noen år. 

Noen ganger blir jeg kalt 
«gamlisungdom» av folk som 
vil erte meg litt. Denne gangen 
var det kanskje jeg som ertet 
litt, men jeg angrer ikke på det.

Onkelen min tror at alle 
snakker engelsk om fem år. Det 
håper jeg ikke, men jeg 
skjønner godt hva han mener. 
At engelsk er på vei inn i det 
norske språket, er vel en 
viktigere debatt enn at færre og 
færre bruker kj-lyden? Vi 
snakker bare om en lyd som 
endrer seg litt. 

Dette Si ;D- 
innlegget startet 
debatten.  
Faksimile, 
Aftenposten  
16. november.
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Ikke rør abortloven!

Hvorfor skal norske kvinner tvinges til å føde 

barn de ikke kan ta seg av? Statsminister Erna 

Solberg: Ikke rør abortloven, skriver Johanna 

Warberg-Nilsen (21), som har laget 
illustrasjonen.

Lærerne gir  ikke ros lenger.  De ser bare feil.
I dag fikk jeg tilbake en nynorsktekst. Den var 

ganske rød, for å si det sånn. Jeg hadde ikke så 

mange skrivefeil, men margen var full av 

kommentarer om andre formuleringer jeg 

burde brukt, om hvordan språket ikke var 

egnet. Magen knøt seg sammen. Det var en lite 

hyggelig opplevelse.  Tidligere var jeg en av dem som gledet seg 

til å få tilbake prøver. Selvtilliten fikk seg et løft 

hver gang vi fikk tilbakemeldinger. Alle liker jo 

ros! Av og til syntes jeg de som klaget, over-

drev litt. 
Så startet jeg mitt andre år på videregående 

på realfagslinjen. Jeg var ikke lenger den 

flinkeste i klassen. Skole gikk fra å være en 

arena for mestring til å bli et sted hvor jeg følte 

at jeg ikke strakk til. Så nå, kjære tidligere 

klassekamerater. Nå forstår jeg. Nå skjønner 

jeg hvorfor dere gruet dere til å få tilbake-

meldinger. Hvorfor dere klaget. Alt er et slit 

nå. Jeg gruer meg før hver eneste vurdering. 

Hvis jeg får 55 av 60 poeng på en prøve, er det 

ingen som roser meg. Det som blir lagt merke 

til, er de fem feilene. Jeg har begynt å se feil, 

jeg også. Jeg sier til meg selv at jeg burde gjort 

det bedre, at jeg burde forstått mer. 
I jaget etter de beste karakterene, blir 

læringen glemt. Derfor har jeg et spørsmål til 

alle lærere: Er det så vanskelig å gi kommen-

tarer på hva som er bra nok?
Jente (17) , 

Dagens
Agnes  Nordvik (16) 

J eg har fått meg med at dere 
som har levd en stund, sy-
nes det er fælt at stadig fær-
re unge skiller mellom sj- og 
kj-lyd. Hvorfor er dere så 

sinte? I skrivende stund har over 
44.000 stemt på spørsmålet på nrk.
no: «Er det et problem at unge ikke 
lenger kan forskjell på sj- og kj-lyd?» 
Av dem mener over 80 prosent at 
det er et problem. Men når jeg snak-
ker med vennene mine om dette, 
er vi enige om tre ting: Hen er bra1. Språkutvikling skjer uansett, og 

det er ingen katastrofe.Tvert imot. Det er vi unge som 
skal og vil forme språket vårt. He-
lene Uri skrev i Aftenposten om en 
dame som hatet ordet hen. Damen 
Uri snakket med, mente ordet ikke 
eksisterer. Hen er inkluderende og 
kjønnsnøytralt og bør absolutt ha 
plass i språket vårt, selv om det kan-
skje ikke alltid har vært her. Vi un-

Sjære gamliser:  Slutt å være moralpoliti!
ge gjør språket mer inkluderende, 
nytt og med impulser fra verden 
rundt oss. Hurra for det!Nyanser er positivt2. Dere gamlinger som tror dere 

vet best, slutt å være moralpoliti.
Jeg elsker språk og synes det er 

herlig med ulike måter å snakke 
norsk på. Jeg bryr meg ingenting 
om du sier sjole eller kjole. Nyan-
ser i måter vi formulerer oss på, er 
utelukkende positivt.

Språket er levende3. Vi er langt fra et språk som ska-
per kommunikasjonsproblemer.

Så slapp av. Tenk så spennende 
at språk er noe levende. Noe som 
forandrer seg. Det er kult at noen 
snakker trøndersk og andre mø-
ring. I Oslo snakker vi forskjellig alt 
etter hvor i byen vi kommer fra. På 
denne måten merker vi at vi bor i 
en herlig storby med plass til alle. 
Dere kan klage så mye dere vil. Så 
lenge vi forstår hverandre godt, sy-
nes jeg det er herlig at vi alle snak-
ker norsk på litt forskjellig måte. 
Noen med kj-lyd og andre uten.

Jeg har fått meg med at dere som har levd en stund, synes det er fælt at stadig færre unge skiller mellom 

sj- og kj-lyd. Hvorfor er dere så sinte? spør Agnes Nordvik (16).

FOTO: ILLUSTRASJON: ALISON1414 / SHUTTERSTOCK / NTB SCANPIX  

Slapp av! Tenk så spen-nende at språk er noe 
levende. Noe som forandrer seg.

”
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Bogerud er godt kjent for stort utvalg til hele familien. De mest kjente merkene er Janus og Safa.

VÅRE DAMEKLÆR har god passform og
friske farger. Alle kvinner kan finne noe som frister
hos oss. Vi er stolte av at vi også kan tilby godt
utvalg til de aller eldste, og spreke klær opp i

store størrelser!

I UNDERTØYSAVDELINGEN er det lett å la seg friste!
Våre Triumph og Naturana BH-modeller er fantastisk

gode og vi har et bredt utvalg av det populære
merket Sloggi. Mangler vi noe, gjør vi så godt vi kan

for å skaffe det du trenger.

BOGERUD TEKSTIL har vært godt kjent for
stort utvalg av kvalitetsgarn til fornuftige priser i
53 år, og garnavdelingen på Gunerius er en av de

aller beste! Her får du god veiledning og blir inspirert
av mange aktuelle strikkemodeller.
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Sjakk
Atle  
Grønn 
atle.gronn@ilos.uio.no

Bridge
Tommy  
Sandsmark 
tommy@sandsmark.org
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Sudoku
Fyll ut de tomme 
feltene slik at 
både de loddrette 
og vannrette 
radene, samt hver 
av boksene med 
2x3 felter, 
inneholder alle 
tallene fra 1 til 6.

Forsvarte 
VM-tittel
Det har vært et rotete sys-
tem, men vinneren er nå 
uansett klar. 27-åringen tok 
sin andre klassiske VM-tittel 
på et halvt år. Kinesiske Ju 
Wenjun vant VM-kampen 
mot Tan Zhongyi i mai år, 
og fulgte nå opp med seier 
i VM-turneringen for kvin-
ner i sibirske Khanty-Man-
sijsk. Utslagsturneringen 
med 64 kvinner endte med 
en finale mellom Wenjun 
og russiske Katerina Lagno 
(28). Firebarnsmoren Lag-
no er gift med toppspilleren 
Aleksandr Grisjtsjuk og skif-
tet statsborgerskap fra 
ukrainsk til russisk i et dra-
matisk sjakkpolitisk makt-
spill før sjakk-OL i Tromsø 
i 2014.

Lagno tok ledelsen i fina-
len, og Wenjun måtte vinne 
med svart i det fjerde og sis-
te ordinære partiet. Hun 
valgte den samme sicilian-
ske åpningen som Carlsen 
har brukt mot Caruana. Det 
var en god oppskrift:

Wenjun ▼ 

Lagno  
Svart har en knusende 

«Alekhins kanon» i g-linjen: 
28…Lc8! 29.Dh5 Lb7† 
30.Kg1

Wenjun ▼

Lagno  
30…Txg3†! 31.hxg3 

Txg3† 32.Kf2 Tg2† 0–1.
Etter 2–2 i finalen impo-

nerte Wenjun i omspillet i 
hurtigsjakk og vant fortjent.

Hvor høyt 
skal du?
I Champions’ Cup var det 
viktig ikke å «miste hue» 
her:

Hva melder du nå?
Ilan Herbst (Israel) krav-

passet, og broren Ophir 
syntes ruterblakken var ver-
difull og sa 5 spar:

Dette var nok en dårlig 
løsning, for Syd har mini-
mum, og Nord passet i åp-
ning, så ingen ting tyder på 
at du bør melde videre. 

Det kunne ha gått riktig 
ille. Men da Vest spilte ut 
kløver E og skiftet til ruter, 
kunne kontrakten til og 
med ha gått hjem hvis Syd 
bare hadde funnet spar D. 
Men Syd toppet trumfen og 
gikk bet.

Asbjørn Kindsbekken 
valgte det «sikre» fremfor 
det usikre. Våre gutter 
kunne ha tatt 3 beter med 
trumf ut og 2 ganger trumf 
til, men Nord skiftet til hjert-
er 8 da han kom inn og fikk 
bare 2 beter. Men Sun-
ndalsøra var mest aktuelle 
på 5-trinnet og høstet 9 IMP.

 Kkn95 
 86 
 E52 
 D983 
 
 

 Vest Nord Øst  Syd 
 Ovesen I.Herbst Høyland O.Herbst 
  pass pass 1 
 pass   31)   x2) 4 
 5 ? 

1) 4+ (invitt). 2) Utspills-x i .  
 

D42  8 
K42  D953  
kn98743 KD106  
E   kn1074  
 E10763 
 Ekn107 
 - 
 K652 
 

 Vest Nord Øst  Syd 
 Roll Kindsbekken Levin Voll 
  pass pass 1 
 pass   21)   x2) 4 
 5   x3)          pass rundt  

1) 2 over 1 som lover 4+ (utgangs-
invitt, kan ha 3-korts ). 2) Viser . 3) 
Forslag til straff.  
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Fødselsdager
Caroline Kennedy 
I dag fyller skuespiller John Alderton 78 år, tidligere programsekretær Ove 
Lervik og samfunnsøkonom Hans Olav Karde begge 72 år, forfatter, dramati-
ker og komponist Bernt Kristian Børresen 67 år, departementsråd Elisabeth 
Berge 64 år, tidl. ambassadør Caroline Kennedy og science fiction-forfatter 
Michael Stackpole begge 61 år, Ukrainas tidligere stat sminister Julia Timo-
sjenko 58 år, Italias landslagssjef, tidligere fotballspiller Roberto Mancini 54 år 
og filmprodusent Nina Blystad Andersson  Figenschow er 52 år i dag. (NTB)

Navnedag 
Torlaug, Torleif
I dag er det Torlaug og Torleif 
som har navnedag. Begge navn 
er norrøne, Torlaug er sammen-
satt av gudenavnet Tor og 
kanskje lovet, vigd til, Torleif av 
gudenavnet Tor og arving, 
etterkommer. Navnet var vanlig 
både i Norge og på Island  
i hele middelalderen. (NTB)

Kongehuset 
27.11.2018
Kong Harald og 
dronning Sonja 
holder lunsj for 
diplomater på Det 
kongelige slott 
klokken 14.

100
Ruth Holm

Sør-Tromsøya 
sykehjem Lars 
Thørings veg 28, 
9006 Tromsø

 
Junilanten er født i Torsken og 
vokste opp under slitsomme 
kår. Hun kom til Tromsø som 
ung, tok handelsskole og ble 
gift med bakermester Rolf 
Holm. Familien drev Holms 
bakeri, og Ruth fikk ansvar for 
butikken og senere kontoret. I 
tillegg tok hun seg av fire barn 
og deltok ivrig i både menighet 
og misjonsarbeid. I 1970 ble 
bakeridriften avsluttet, og Ruth 
tok jobb på Kvellos barnemaga-
sin. Der arbeidet hun til hun 
var 73 år. Holm har hatt et langt 
og spennende liv. Hun har alltid 
vært glad i gå på tur og har reist 
i store deler av verden, med 
besøk i flere land i Europa, 
samt USA, Afrika og Asia.

80
Arild Fredvig 
Erichsen

Eddas vei 28,  
1386 Asker

 
Arild Fredvig Erichsen, født i 
Grimstad, dro til sjøs som 
dekksgutt i 1955 etter realsko-
len og fullførte senere fire års 
navigasjonsutdannelse og 

høyere skipsførerskole med 
dispasje. Etter Sjøkrigsskolen 
tjenestegjorde han om bord på 
MTB-skvadronene i Sjøforsva-
ret som løytnant. Erichsen 
arbeidet som befrakter og 
skipsmegler i norske og 
utenlandske rederier og 
avsluttet sin karriere i shipping 
som direktør og daglig leder av 
Thames Petroleum Services. 
Han har vært medlem av Odd 
Fellow i snart 50 år, med flere 
ledende posisjoner. Han er 
svært interessert i slektsfors-
kning, og utendørsaktiviteter 
som seiling og ridning har 
tidligere engasjert ham sterkt.

 
Øistein Arild 
Jarlsø Darup

Syrinveien 59,  
3152 Tolvsrød

 
Øistein Arild Jarlsø Darup er 
født i Sem. Han reiste til sjøs i 
tolv år, hvorav to sesonger med 
hvalfangst. Etter at familien ble 
stiftet flyttet han arbeidsplas-
sen til land, først to år som 
bussjåfør, etterfulgt av 36 år 
med taxi. Darup har vært aktiv i 
lokalpolitikken, både som 
varamann til bystyret i Tøns-
berg og som formann i edru-
skapsnemnden og formann i 
Vestfold fylkesedruskapsnemd. 
Nå nyter han livet som pensjo-
nist sammen med kone, barn/
barnebarn og venner.

75
Cand.real.
Leif Brattås

Hønskogen 21, 1384 Asker

Jubilanten er født og oppvokst 
på Skogn i nåværende Levanger 
kommune. Etter gymnas på 
Levanger tok han realfagstudier 
i Oslo med kjemi hovedfag. Han 
jobbet med materialteknologi i 
olje- og gassindustrien over 
store deler av verden og deltok 
i mange større utbyggingspro-
sjekter både på norsk og dansk 
del av Nordsjøen. I sju år var 
han utleid som spesialist til 
ExxonMobil, hvorav seks år i 
Houston, Texas. Som pensjo-
nist etablerte han eget konsu-
lentselskap og er fortsatt aktiv 
bidragsyter til flere selskaper 
innen bransjen. Han har vært 
aktiv sanger i blant annet Den 
norske Studentersangforening, 
og som pensjonist er han 
fortsatt aktiv abonnent i 
Oslo-Filharmonien.

70
Skuespiller

Marit Østbye

Gabels gate 7,  
0272 Oslo

Jubilanten er født i Oslo.  
Som datter av yrkesmilitær  
er hun vokst opp i Kristiansand, 
Kongsberg, Lørenskog og 
Bærum. Hun fullførte Statens 
Teaterskole i 1973 og debuterte 
som Irina i Tsjekovs Tre søstre 
for NRK Fjernsynsteatret. Hun 
har siden spilt store roller ved 
de fleste faste norske scener.  
Av Ibsens store kvinneskikkel-
ser har hun blant andre gitt liv 
til Nora i Et dukkehjem, Hedda  
i Hedda Gabler, Ellida Wangel i 
Fruen fra havet, Rita Almers i 
Lille Eyolf, fru Alving i Gjengan-
gere og Irene i Når vi døde 

våkner. Hun har også vært å se i 
nyere norsk dramatikk og spilt 
klassikere som Shakespeare, 
Moliere og Racine.  
Hun høstet lovord for sine 
tolkninger av Amanda Wing-
field i Tennessee Williams' 
Glassmenasjeriet og moren i 
Marsha Normans Natta 
mamma. I 2016 ble hun 
nominert til Heddaprisen for 
sin tolkning av alzheimer-ram-
mede Helen i Fravær på Oslo 
Nye Teater.  
Hun har i mange år turnert Nor-
ge på kryss og tvers med 
Riksteatret, og er gift med 
skuespiller Ola B. Johannessen 
og har to sønner.

60
Daglig leder

Jørn Standal

Kirkebyenga 1,  
1487 Hakadal

Jørn Standal ble født i Oslo, 
men har alltid bodd i Hakadal. 
Han er utdannet i ledelse ved 
Høyskolen i Oslo og Akershus 
(HIOA) og eier og driver Standal 
Hunde- og Kattehotell. Han har 
vært valgt inn i Nittedal 
kommunestyre for Høyre og er 
styremedlem i Nittedal 
Næringsforening. Han har vært 
president i Nitelva Rotaryklubb 
og er aktiv jeger og frilufts-
mann. Standal har vært leder 
for Norges Blindeforbunds 
Førerhundskole i fire år, 
utdannet Nordens første hund 
for hørselshemmede og er 
sertifisert hundeinstruktør i 
Norge og USA. Han er samboer 
og har to barn på 12 og 18 år.

Jubilanter På denne dag
1835: James Pratt og John 
Smith ble hengt i London, de 
siste i Storbritannia som ble 
dømt til døden for homofilt 
samkvem. Handlingen var 
rammet av den såkalte sodomi-
lovgivningen og var blitt innført 
av Henrik VIII i 1533. Mens 
sodomibegrepet i skandinaviske 
språk først og fremst har 
betegnet seksuell omgang med 
dyr, har det i Storbritannia 
omfattet alle former for seksuelt 
samkvem utenom vaginalt 
samleie. Opprinnelig rammet 
The Buggery Act også munnsex 
mellom personer av motsatt 
kjønn. Senere innsnevringer 
rettet loven inn mot analsex og 
omgang med dyr. I England og 
Wales ble dødsstraffen for 
analsex opphevet i 1861, og 
homofilt samkvem mellom to 
voksne «uten tredjepart til 
stede» avkriminalisert i 1967.

1944: En av verdenshistoriens 
mest dødbringende skipskata-
strofer inntraff på Helgelands-
kysten, da britiske fly bombet 
det tyske fangeskipet MS Rigel i 
sundet mellom Tjøtta og 
Rosøya. Skipet var på vei fra Alta 
til Trondheim med cirka 2500 
russiske, polske og serbiske 
krigsfanger. Totalt 2800 
mennesker, medregnet 95 tyske 
desertører og åtte norske 
fanger, samt mannskap og 
vaktstyrker, skal ha vært om 
bord på skipet da britene gikk til 
angrep. Det er anslått at 2571 
mennesker mistet livet i 
Rigel-katastrofen. Til sammenlig-
ning omkom 1514 mennesker da 
Titanic gikk ned i 1912. I 1970 ble 
levningene av et stort antall 
omkomne hentet opp fra vraket 
ved Rosøya utenfor Sandnes- 
sjøen. De døde ble gravlagt på 
krigskirkegården på Tjøtta. (NTB)
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Meldte 
dødsfall
Oslo, fredag 23.  
november 2018

Arnesen, Iris  
f. 03.09.1927

Arnet, Ella Berit  
f. 27.12.1931

Bastiansen, Birgitt Marie 
f. 04.12.1923

Beck-Lüthi, Lorelies 
f. 15.08.1937

Bjørdal, Borghild Linnea 
f. 29.01.1927

De Filippi, Ledda Gilia 
Madariaga  
f. 04.08.1946

Fosholt, Marit  
f. 01.01.1930

Gregusson, Hild  
f. 23.08.1916

Gundersen, Margit 
f. 27.03.1929

Hage, Olav Arne f. 
28.09.1946

Hansen, Åse Karine 
f. 01.04.1932

Haslie, Kari Sofie f. 
05.01.1940

Haugli, Jan Terje  
f. 24.05.1952

Heggen, Harald  
f. 30.08.1925

Hellebostad, Terje 
f. 20.04.1968

Hermansen, Edmund 
Harly  
f. 18.04.1923

Knudsen, Marita Laila 
f. 05.12.1963

Kristensen, Asle  
f. 17.01.1946

Loeoef, Christina Ingrid 
f. 02.04.1952

Myrland, Gunvor  
f. 02.11.1931

Nilsen, Ellen  
f. 13.01.1927

Ranganathan,  
Rajalakshmi  
f. 25.07.1935

Rishovd, Even  
f. 24.05.1970

Per  
Stockfleth 
Enger

Professor dr.philos. Per 
Stockfleth Enger, født i Oslo 
24. februar 1929, døde 19. 
november, 89 år gammel. Per 
tok realfaglig embets
eksamen i 1956 ved det 
ny opprettede Zoofysiologisk 
institutt ved Universitetet i 
Oslo. Han ble utnevnt til 
professor i zoofysiologi ved 
UiO i 1981, og innvalgt i Det 
Norske VidenskapsAkademi 
samme år. 

Per var en av pionérene 
innen zoofysiologi i Norge. 
Han var svært bredspektret i 
sin forskning, og har blant 
annet studert den ekstremt 
langsomme skjelettmuskula
turen hos dovendyr, den 
meget raske flyvemuskula
turen hos undulater,  
temperaturregulering hos 
fugl, hørsel hos sikader, 
elektroresepsjon hos 
elektriske fisk, sansing av 
elektriske og magnetiske felt 
hos ål og stress hos fisk. Det 
var imidlertid fiskehørsel 
som ble hans vitenskapelige 
hovedinteresse. Innenfor 
dette feltet har han gjort flere 
grunnleggende studier som i 
dag er klassiske. Per var en 
verdensautoritet når det 
gjaldt fiskehørsel, og i 2001 
ble det i Evanston, Illinois, 
holdt et internasjonalt 
symposium (Fish Bioacous
tics) der Per ble hedret for sin 
forskningsinnsats innen dette 
feltet. Hans siste viten
skapelige artikkel ble 
publisert i 2006, da han var 
77 år.

Som underviser og 
veileder hadde Per stor evne 
til å inspirere sine studenter, 
og til å formidle entusiasme 
for faget. Han var meget 
kunnskapsrik, men samtidig 
ydmyk og empatisk. Mange 
av hans studenter ble nære 
venner livet ut. Hans 
optimisme, vennlighet og 
evne til å improvisere gjorde 
ham også til en glimrende 
konfliktløser og admini
strator. Han hadde flere 
lederverv ved Biologisk 
institutt, og 1981–1983 var 
han dekanus ved Det 
matematisknatur
vitenskapelige institutt på 
UiO.

Vi minnes hedersmannen 
Per i takknemlighet.
Kristin Kardel, 
Bjørn Olav Rosseland, 
Olav Sand, på vegne av 
kolleger og venner  
ved Universitetet i Oslo

Jan  
Fredrik  
Bugge

Det er ufattelig at den vitale 
og sterke Jan Fredrik Bugge 
ikke lenger er blant oss. Da 
sykdommen rammet våren 
2017 forsto vi at det var 
alvorlig. Det var med stor 
sorg vi mottok budskapet om 
hans død 3. november.

Jan ble 68 år og var 
yrkesaktiv på Rikshospitalets 
anestesiavdeling helt til det 
siste. Han var en høyt 
respektert lege, både på vår 
avdeling og i samarbeidende 
avdelinger. Han kom inn i 
anestesifaget med solid faglig 
bakgrunn fra indremedisin, 
og fra eksperimentell 
forskning på Ullevål med 
doktorgrad i nyrefysiologi. 
Jan var en kunnskapsrik 
kollega som hadde erfart det 
meste, og kunne alltid gi 
gode råd. Ikke minst var han 
rolig og fokusert i krevende 
situasjoner, og et forbilde for 
oss andre. Han var en 
samlende person som ledet 
gruppen av hjerteanestesi
leger på Rikshospitalet i 13 år.

Jan tok med seg forsk
nings erfaringen i sitt videre 
arbeid. Han leverte betyde
lige bidrag innen nyrefysiolo
gi, hjertefysiologi, behan
dling av organdonorer, 
farmakokinetikk og alvorlig 
lungesvikt, ved siden av fullt 
klinisk arbeid. Jan viste at 
samspillet mellom forskning 
og klinikk gjør oss til bedre 
klinikere. Som den lagspiller
en han var, involverte han 
også medarbeidere i forsk
ning. Han knyttet hjerte
anestesivirksomheten tettere 
opp mot Intervensjons
senteret, noe som ga et svært 
fruktbart forskningssam
arbeid der han veiledet flere 
doktorgradskandidater. 

Jan viste at forskning 
kunne forbedre behand
lingen. Han selv fikk nytte av 
ny behandling, men det var 
dessverre ikke tilstrekkelig. 
Vi vil lyse fred over hans 
minne og vil la hans livsgjern
ing være en inspirasjon til å 
yte vårt aller beste i tjeneste 
for pasientene. Våre tanker 
og vår dypeste medfølelse 
går til Turid, barna og øvrige 
familie.
Jan Hovdenes, 
Andreas Espinoza, 
Steinar Halvorsen, 
Øyvind Skraastad, 
kolleger på Rikshospitalet

Wilhelm Otto  
Molberg  
Nilssen
Wilhelm Otto Molberg 
Nilssen vokste opp i Østfold, 
og utdannet seg ved Befals
skolen og ved Statens 
gymnastikkskole i årene før 
krigen. I 1940 fikk han jobb 
på Lillehammer, hvor han i 
40 år var faglærer i gym
nastikk ved realskolen og ved 
gymnaset. Under krigen ble 
han tidlig aktiv i motstands
arbeidet, og i 1943 utnevnt til 
distriktssjef for Milorg i 
Gudbrandsdalen. Han 
tilbrakte mer enn ett år i 
dekning, blant annet i det de 
kalte Reiret i Sel, hvor 
motstandsarbeidet ble 
organisert og gjennomført 
med stor fare for eget og 
andres liv. 

For sin innsats under 
krigen ble han tildelt 
Deltagermedaljen med rosett 
og den britiske utmerkelsen 
King's Medal for Courage in 
the Cause of Freedom. Etter 
krigen ble han for sin 
formidlingsinnsats hedret 
med Forsvarets hederskors. 
Så sent som i 2015 ble han 
tildelt Regjeringens minne
medalje for sin innsats under 
andre verdenskrig. 

I sin bok I Milorgs tjeneste 
(1995) understreket han 
betydningen av lokal
kunnskap og nettverk. Dette 
ga nødvendig situasjons
forståelse som var en 
forutsetning for motstandsar
beidet. Samtidig var han 
opptatt av å fremheve 
kvinnenes fremtredende 
rolle i Milorg. Milorgs 
erfaringer og organisering 
var det direkte grunnlaget for 
dannelsen av Heimevernet 
etter krigen, og tankegangen 
fra den gang er like relevant i 
dag. 

Han tjenestegjorde et langt 
liv i IR5/Forsvarsdistrikt05, 
både som kompanisjef og 
bataljonssjef, og majoren var 
fra 2015 den eneste gjenlev
ende av Milorgs distriktss
jefer. Han døde stille i sitt 
hjem 10. november 2018, 
hele 103 år gammel.

Våre tanker går til den 
nærmeste familien når vi nå 
lyser fred over major 
Wilhelm Otto Molberg 
Nilssens minne. Det gjør vi i 
dyp takknemlighet og 
respekt for hans krigsinnsats, 
hans inspirasjon og hans 
livslange samfunnsinnsats.
Tore Ketil Stårvik, 
oberstløytnant 
Distriktssjef HV-05

Nekrologer

Nekrologer 
i Aftenposten 
er skrevet av 
 personer som 
kjente avdøde.  
Personer som var  
i nær slekt med 
avdøde,  
kan ikke skrive 
nekrologer  
i Aftenposten. 
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CATERING TIL
MINNESTUNDEN
Vi leverer mat til alle anledninger og holder
åpent 365 dager i året. Vårt konditori
leverer også ferske kaker og bakervarer.

V tsgiletrejhrekkati
f moennimlitenevagro

A nessneJenr

M ,nnametseræjkni
v ,appaperæjkrå

s ,rorb,nnøs,rafregiv
s leknogoregov

Jan-Lauritz
Opstad
f 0591.11.4.

d ssoarfedø
e .eielekyssdittrokrett

T ,miehdnor
2 .8102rebmevon.1

K nira
J kirlUna
T saibo

A tireBenn

M ”alluT”htebasilEtira
M netro go M ehtergra
A eilimaf.mrednaxel

E eilim
Ø eilimafegirv
T nidrofkka

k tlagogrosmoegilræj
d .ssorofravu

B nietsvaHieslettesi
k gadsrot,ekri

2 .00.31.lkrebmevon.9
L mostræjkeki

b retsmol
e litevagner

K ,nojsimyBsnekri
k .99000.82.2024.ot

M netehgiledityøhenni
a .nekrikdevsettulsv

V romeræjkrå

Bjørg Midtgaard
f tdø 2 .7 m ia 1 ,039

d .gadissoarfedø
S ,kkebat

2 .3 n rebmevo 2 .810

N ani go Ø dnivi

Ø eilimafegirv

B isettesi
H llepakellilmulsa
t rebmesed.4gadsri

k .00.31.l

V ,romeræjkrå
s ,romraf,romregiv

o etnatgoromedl

Ågot Sofie Toft
f tdø 3. j ilu 1 ,039

d .ssoarfedø
E kkaben

5. n rebmevo 2 .810
H nokå
M ira
A enr
E neps
T nor

M tira
P egleHre
L avE-vi
L htebsi
K itsrej

B nrabenra go o nrabedl
Ø eilimafegirv

B neslevarge
h detstennufra

V ,romeræjkrå
s ,romregiv

f rometsebgoromra

Gunvor Graadal
f tdø 2 .8 j rauna 1 ,819
d .gadissoarfedø

S ,egnat
2 .2 n rebmevo 2 .810

Ø dnivy
S niev A iraKenn
E ,ynneJ,dnurøJ,dnelr

H enelaMenA,oruG,sna
Ø eilimafegirv

B ekrikdatsettOisettesi
t rebmesed.4gadsri

k .00.31.l
A nemmoklevreell

t åprævmasennimli
K rettedurenoj

b .neslettesi
f on.suno

M råv,ymmoTeræjkni
e goraferæjkgiv

s .rafregiv

Tommy Olsen
Grimstad

f tdø 1 .6 j ilu 1 ,559
s gadinniellitstenvo

e sditergnelrett
s .modky

S no 2 .5 n rebmevo 2 .810
K enilEnitsir

C erdnAretsirh
S nait
S redna

S gievlo

Ø eilimafegirv
B ekriKrenåSisettesi
f rebmevon.03gader

k 03.01.l
L mostræjkeki

b litevagnereretsmol
k mosellA.nekastfer

f litnemmoklevrereglø
e rettednutsennimn

b .neslettesi

M ,ddOeræjkni
v ,rafregivs,rafrå

b ,rorb,rafrafgorafetse
s leknogoregov

Odd Kyllingmark
f tdø 1 .7 n rebmevo 1 ,649
s .gadinniellitstenvo

N neddoto
2 .5 n rebmevo 2 .810

B tigri
O al
H nokå

A ttirBenn
M ano

E dirgnI,kasI,sail go
F adir

Ø eilimafegirv
B arfsevarge
H llepakladde

f rebmevon.03gader
k .00.31.l

V ,ammameræjkrå
s ommoMgoromregiv

Siri Ellis Ytrehus
f negreBitdø

2 ,2491raunaj.2
s nniellitstenvo

2 .8102rebmevon.4

T tlarofkka

I ad
A nehcinn

J elra
J naho

U ,iviV,kirl
N sucraM,sli

K neslO.Lenirhta

B arfsettesi
V llepaksdnulvargertse

f rebmevon.03gader
k 00.41.l

I arfgnirøjkn
M neievttilono

I retsmolbroftedets
ø litevagneseksn

K .nojsimyBsnekri
G signakneva

p edisennimsiriSå
w on.datsloj.ww

V eræjksellarå

Asbjørn Kolden
f tdø 8. m sra 1 ,629
s nniellitstenvo

e .eielekystgnalterett
H ,dgybsgua

2 .2 n rebmevo 2 .810

M tira
T diru
B tire T ejre

M ,engaR,ehtergra
S revyS,reffotsirK,nemi

A vatsuG,derfl
Ø eilimafgirv

B isettesi
H gadsritekrikgua

4 .00.41.lkrebmesed.
L mostræjkeki

b evagnereretsmol
t neielpekysemmejHli

i .guaH
A litnemmoklevreell

m åprævmasenni
K .lletoHnekkæl

V eræjkrå

Erik Holter
f tdø 3. j ilu 1 ,639

d .gadissoarfedø

B ,autsekke
2 8102rebmevon.0

G dre

F kirder
T samoh

M dirdli

E dravdE,eilim

B tire

B isettesi
H ,muirotamerkmulsa

s llepakerot
t rebmesed.4gadsri

k .03.41.l
L mostræjkeki

b litevagnereretsmol
R .tepakslessgninde
G aivsignakneva
E .edisennimskir

j on.datslo
H netehgiledityø

a .tellepakisettulsv

V eræjksellarå

Odd Arve
Nesbakken
f tdø 7. a lirp 1 ,929
s nniellitstenvo

e .modkyssditgnalrett
S ik 2 .2 n rebmevo 2 .810

S retlavatsrøt
k netehgilræj

G dlihnu
M netro
H enna
P re T ani

B nrabenra go o nrabedl
Ø eilimafegirv

B arfsettesi
S ekrikredlaleddimik
f rebmevon.03gader

k .00.31.l
L mostræjkeki

b litevagnereretsmol
F .neemrasesler

S åpedisennimsddOe
j on.datslo

M ,nnameræjkni
v ,rafedoggoellinsrå

m .rafrafgorafro
M rorberæjkni

Sverre Ommund
Hjortung

f tdø 1 .5 m ia 1 ,339
d .gadissoarfedø

S dlojk
2 .0 n rebmevo 2 .810

H dragedli
E kir
E nil
M tira

I anow
A sredn

F ,edurT,treviS,adir
F aneL,avE,kirder

Ø eilimafegirv
H ,teksletyø
d tenvastpy

B ekrikdatsrÅisettesi
f .00.21.lk.von.03gader

L mostræjkeki
b litevagnereretsmol

K negnineroftfer
S åpedisennime

d on.eslevargebslha

V eræjksellarå

Kolbjørn Johan
Almendingen

f tdø 6. j inu 1 ,739
d ,gadissoarfedø

O .8102rebmevon.12ols
H †egle
A irts
B enraj
A †eterG-enn
L alia

G dlihnnu

I egn
F erette go k renisu
N reøve go n resei

Ø eilimafgirv
B arfsettesi

Ø ,dnulvargerts
s llepakerot

m rebmesed.3gadna
k .03.11.l

U liveslettesdenenr
fi guahatslAåpdetsenn

k .erenesdrågekri
t on.nesbocajs

M gonnameræjkni
b eræjkråv,nnevetse
f ,rafrom,rafregivs,ra

f rafedlogorafra

Torstein Bryn
f tdø 2 .0 j rauna 1 ,739

s .gadinniellitstenvo
S 8102.von.52,drojfedna

T udtarofkka
v .ravudnedra

B tire
A esa
R flo
O negrøJel

T ro
H enele
M nnaira

H ,nrøjbroT,adO,kirne
Ø nietsy go L adni

T adA,samoh
B arfsettesi

S gaderfekrikdrojfedna
7 00.31.lkrebmesed.

L mostræjkeki
b litevagnereretsmol

N .mejhekysdrågy

V nneveræjkrå

Arild
Klemmetsen

f tdø 3. j ilu 1 ,059
s gadinniellitstenvo

e modkyssditgnalrett
O ,ols 2 .0 n rebmevo 2 .810

P rennevvaengevå
o SASireagellokg

E htebasil go B atre

B arftgalvargril
N sÅiekrikybdro

t rebmesed.4gadsri
k 00.31.l

M nedityøhenni
a .nevargdevsettulsv

j on.datslo

V etsebsnedre
p ,rafregivsgoappa

v ,nnøseræjkgilrednirå
b lekno,regovs,ror
o eræjksellaråvg

Einar
Christensen

f tdø 3 .0 o rebotk 1 ,169
d .gadissoarfttårbedø
O ,ols 2 .1 n rebmevo 2 .810

H teksletyø
- tenvastpyd

H anna go H nokå

K nira go E lexArani
T ero
A enn

duA
reP

T ,niraKavE,dlaraHdnor
L redeP,eninA,nni

Ø eilimafegirv
B arfsettesi

G gaderfekriknesåsej
3 .00.11.lkrebmevon.0

M åpraniErofedisenni
w on.neslevargeb.ww

V edeksletyøhrå
l regirksy

Peter Funkqvist
f tdø 2 .6 a lirp 1 ,599

s ,emmejhnnitenvo
t enisvatenvafmotte

n .etsemræ
O reksA/ols

2 .2 n rebmevo 2 .810

K aroN,itsrej
R trebo go A enn

I atinA,dirgn go U ,et
P ,suiraM,divrAlå

I ,rotkiV,kas
M ,allimaC,sda

P olegnA,aculnaiG,oni
K grøjB,nira
G rennevedo

o eilimafgirvøg

B arfsevarge
A ekrikreks

t drågekrikdatsnetsØli
t rebmevon.92gadsro

k .00.21.l
K trosienræjgmo
m .regrafiåsgone

A nemmoklevreell
t idnutsennimli

åpneutsekrik
Ø ekrikdatsnets

e .nesletsefdrojrett
L mostræjkeki

b retsmol
e litevagner

F neplejhsuksisnar
o .nesletfitssaanuSg

G åpsignakneva
P edisennimnisrete

w on.sreksa.ww

V eræjkrå

Øivind Storhaug
f tdø 1 .7 d rebmese 1 ,379

d .ssoarfedø
1 .5 n rebmevo 2 .810

T aeh
R flo go C ailice

B ttir go L fie
A nekinn go A erdn

Ø eilimafgirv
B tennufrahneslettesi

s .tehllitsidet
V negnitsgilnne

b .retsmol

M ,raferæjkni
m rafregivseræjkni

Syver Johannes
Skjolden

f tdø 2 .7 d rebmese 1 ,829
s .gadinniellitstenvo

L goksnerø
2 .0 n rebmevo 2 .810

J naho M hteragra

Ø eilimafegirv go v renne

B tesaflAarfsettesi
g llepaksdnulvar

f rebmevon.03gader
k .00.21.l

w on.eslevargebrenvots.ww

Takk

For sørgehøytid

A

Søk og les  
i Aftenpostens  
arkiver fra 1860  
og frem til  
i dag  
på ap.no
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UNDERHOLDNING BARN

FILM / UNDERHOLDNING

FRANSK SPORT

FILM / UNDERHOLDNING

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

lingen tar kvelden
00.05 Nattradioen
02.03 Underholdningsavde-

lingen tar kvelden
04.03 Radiolangs
05.33 Morgenandakt

Ved 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 NRK for 50 år siden
19.30 Messing og treblås
20.03 Syng!
21.03 Perler fra Platearkivet
22.03 Countrybaren
23.03 P1+ musikkmiks
04.03 Radiolangs
05.33 Morgenandakt

Ved Petter Normann Dille
05.45–06.00 Værmelding

med varsel for fiskeban-
kene

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

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

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

Nygård
18.00 Radio Norges musikk-

veld
20.00 80 tallet og ukas

album
21.00 Høydepunkter fra Mor-

genklubben
22.00–06.00 Radio Norge

musikken

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

ser
24.00–06.00 P4-natten

06.00 Morgensending
11.50 Villhundøya (r)
12.45 Dr. Jeff: Rocky

Mountain Vet (r)
13.40 Crikey! It's the

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

the Kruger (r)
16.25 Animal Cops Hous-

ton (r)
17.20 Attack of the Giant

Jellyfish (r)
18.15 Pit Bulls & Parolees

(r)
19.10 Amba, den russiske

tigeren (r)
20.05 Ville Appalachene

(r)
21.00 I'm Alive (r)
21.55 Pit Bulls & Parolees

(r)
23.45 The Crocodile Hun-

ter: Best Of Steve
Irwin (r)

00.40 I'm Alive (r)
01.35 Attack of the Giant

Jellyfish (r)
02.25 Nattsending

06.00 Morgensending
09.30 Live At The Apollo
10.25 Pointless
11.25 Would I Lie To You?
12.40 QI
13.20 Would I Lie To You?
14.00 QI
14.40 Top Gear: Worst Car

in the History of the
World

16.20 Pointless
17.20 Would I Lie To You?
18.40 QI

(2) Fire & Freezing.
20.00 Pointless
21.00 Live at the Apollo
22.00 QI

(4) Fight or Flight.
22.40 The Graham Norton

Show
23.45 Would I Lie To You?
01.00 QI
01.35 Agnetha: ABBA and

After
Br. dokumentar fra
2013. Regi: Samantha
Peters.

02.30 QI
03.00 Nattsending

06.40 Morgensending
14.20 Valerian and the

City of a Thousand
Planets
Fr. sci-fi-action fra
2017. Regi: Luc Bes-
son.

16.35 A Monster Calls
Br./am. fantasydrama
fra 2016. Regi: J.A.
Bayona. (11 år)

18.20 Reality Bites
Am. drama fra 1994.
Regi: Ben Stiller. (11
år)

20.00 Sully
Am. drama fra 2016.
Regi: Clint Eastwood.
(9 år)

21.35 Den store Lebowski
Am. komedie fra
1998. Regi: Joel Coen.
(15 år)

23.30 Alene
Regi: David Moreau.

01.05 Nattsending

05.05 Close Up
07.00 Parenthood
11.10 Close Up
12.05 Parenthood
16.15 Close Up

(36) Christoph Waltz.
16.45 Parenthood

(9) Election Day.
21.00 Svartenbrandt –

Sveriges farligste for-
bryter

21.45 Wrong Man
(4) Curtis Flowers:
Death Again.

00.20 Ash vs Evil Dead
02.40 Wentworth
04.10-05.05 Wentworth

07.30 Morgensending
14.00 Måste gitt

Sv. dramakomedie fra
2016. Regi: Ivica
Zubak.

15.35 Zootropolis
Am. animasjonsfilm
fra 2016. Regi: Byron
Howard.

17.25 Ted for kjærlighe-
tens skyld
Sv. drama fra 2018.
Regi: Hannes Holm.
(11 år)

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

21.00 Beck – Ditt eget
blod
Sv. thriller fra 2018.
Regi: Mårten Kling-
berg. (15 år)

22.35 Alien: Covenant
Am. sci-fi-action fra
2017. Regi: Ridley
Scott. (15 år)

00.35 Fifty Shades Darker
Regi: James Foley.

02.30-07.42 Nattsending

07.55 Morgensending
16.45 Oppdrag Dory

Am. animasjon fra
2016. Regi: Andrew
Stanton. (7 år)

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

20.00 Loving
Am. biografisk drama
fra 2016. Regi: Jeff
Nichols. (12 år)

22.00 The Hitman's Body-
guard
Am. actionkomedie
fra 2017. Regi: Patrick
Hughes. (15 år)

23.55 Marksommer
Regi: Ron Underwood.

01.30 Walking Out
Regi: Alex Smith.

03.05 Una
Regi: Benedict
Andrews.

04.40-06.28 Miss You
Already
Regi: Cath Hardwicke.

06.00 Gumballs Fantastis-
ke Verden

06.15 Det regner kjøttbol-
ler

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

mesterne
07.46 Gumballs Fantastis-

ke Verden
08.00 Vi bare bjørner
08.30 Teen Titans Go!
09.00 Diverse sendinger
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 Vi bare bjørner
20.32 Kveldssending

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 Railroad Alaska (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 Gold Rush (r)
22.00 Alaska: The Last

Frontier (r)
23.00 Railroad Alaska (r)

Am. dokumentarserie
fra 2015.

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

Frontier (r)
03.00 Dual Survival (r)
03.55 Deadliest Catch (r)
04.45 Fast N' Loud (r)
05.35-06.00 How It's

Made (r)

06.00 Spider-Man: Into
The Spider-Verse Spe-
cial

06.10 Mysteriet i Gravity
Falls

06.20 Valpevenner
06.37 Minnis Toons
06.40 Familien Green i

storby'n
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
16.00 K.C. Hemmelig

agent
16.31 Harley i midten
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 Lab Rats: You Post-

ed What!?!
20.23 Mikke Mus
20.29 Kveldssending

06.40 Rosenborg –
Bodø/Glimt (r)

07.30 Fotball: VM (r)
09.00 Squah: World Tour

Platinum
10.00 Kunstløp: Grand

Prix (r)
12.00 Hopp (r)
13.00 Alpint (r)
14.00 Alpint (r)
15.00 Alpint (r)
15.30 Alpint (r)
16.00 Olympic Games:

Hall of Fame
17.00 Olympic games:

Anatomy of (r)
17.30 Eliteserien: Fotball-

runden (r)
19.00 MLS: Playoffs (r)
20.00 MLS: Playoffs (r)
21.00 Alpint: Verdenscup

(r)
22.00 Kunstløp: Grand

Prix (r)
24.00 Haugesund – Start

(r)
01.00 Lillestrøm – Kris-

tiansund (r)
02.00 Nattsending

06.30Morgensending
12.30 Alpint (r)
13.00 Alpint (r)
13.28 Sjakk: VM
13.30 Hestesport: Ver-

denscup
14.30 Olympic Games:

Hall of Fame (r)
15.30 Olympic games:

Anatomy of (r)
16.00 MLS (r)
17.30 MLS: Playoff (r)
18.30 Directors Box
19.03 The Minute (r)
19.13 Sjakk: VM
19.15 Alpint: Verdenscup
20.00 Alpint (r)
20.30 Alpint (r)
21.00 Alpint (r)
21.30 Alpint (r)
22.00 Olympic Games:

Hall of Fame (r)
23.00 Olympic games:

Anatomy of (r)
23.33 The Minute (r)
23.35 News
23.43 Sjakk: VM (r)
23.45 Alpint (r)
00.30 Nattsending

06.30 Animals Unleashed
(r)

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

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

Stupid (r)

07.00 Morgensending
14.20 Culinary Journeys
14.50 Nigella: At my table
15.30 Leilas Jul på Matka-

nalen
16.25 Smakslandet

sesong 2 – Norske
oster

16.50 Nadiya's British
Food Adventure

17.30 Donna Hay – Basics
to brilliance

18.00 Culinary Journeys
18.30 Rachel Allen's Easy

Meals
19.05 Donna Hay – Basics

to brilliance
19.35 Two Hairy Bikers –

Comfort Food
20.30 Nigella: At my table
21.40 Munchies guide to

Norway
22.00 Rachel Allen's Easy

Meals
22.35 Donna Hay – Basics

to brilliance
23.05 Two Hairy Bikers –

Comfort Food
24.00-06.05 Nattsending

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

(r)
10.25 Pantelånerne i Las

Vegas (r)
11.25 Two and a Half

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

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

Vegas (r)
18.55 Nattpatruljen (r)
19.55 Grensevakten (r)
21.00 Norske rednecks

camping (r)
22.00 Politiet i Södertälje
23.00 The Big Bang Theo-

ry (r)
24.00 Two and a Half

Men (r)
01.30 Møkkajobber (r)
03.25 Bilfikserne (r)
04.15 Overhaling (r)
05.05 Nattsending

06.00 Morgensending
10.00 Hemmeligheter på

havets bunn
11.00 Flyplassen – Peru
12.00 Flyhavarikommisjo-

nen
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 Vinterveiens helter

Norge
20.00 2. verdenskrig i nytt

lys
21.00 Hitlers siste kamp
22.00 Hitlers siste kamp
23.00 Flyhavarikommisjo-

nen
24.00 Fengslet i utlandet
01.00 Hitlers siste kamp
02.00 Cosmos
03.00 Nattsending

06.30 Bing! (r)
06.40 Ra Ra, den bråkete

løven (r)
06.50 Peppa Gris (r)
06.55 Lundefjell (r)
07.05 Ridder Mikkel (r)
07.15 Evies familie (r)
07.25 Regnbue-Rubi (r)
07.35 Bien Maja (r)
07.50 Monchhichi (r)
08.05 Charlie og Lola (r)
08.15 Diverse sendinger
16.20 Alvin og gjengen (r)
16.35 Kasper og Lisa (r)
16.45 Ravnestreker (r)
17.00 Binnabánnas (r)
17.03 Teletubbies (r)
17.15 Tikketitakk (r)
17.25 Molang (r)
17.30 Bing! (r)
17.40 Ra Ra, den bråkete

løven (r)
17.55 Peppa Gris (r)
18.00 Bien Maja (r)
18.10 Klart eg kan
18.25 Piratene i gata (r)
18.35 Kosmoo
19.00 Rot (r)
19.15-19.30 Rot

06.00 Morgensending
11.00 House Hunters

International
13.00 Going RV
13.30 Shed and Buried:

Best Bits
14.30 Mysteries at the

Museum
16.30 Man V. Food with

Casey Webb
17.00 Bizarre Foods with

Andrew Zimmern
18.00 House Hunters

International
20.00 Bizarre Foods with

Andrew Zimmern
21.00 Man V. Food with

Casey Webb
22.00 Bizarre Foods: Deli-

cious Destinations
23.00 Bizarre Foods with

Andrew Zimmern
24.00 Mysteries at the

Museum
01.00 Bizarre Foods with

Andrew Zimmern
02.00 Man V. Food with

Casey Webb
02.30 Nattsending

07.00 Morgensending
15.00 Pokémonfilmen:

Jeg velger deg!
Jap. animasjonsfilm
fra 2017. Regi: Kuni-
hiko Yuyama.

17.00 Askeladden – I Dov-
regubbens hall
Norsk eventyr fra
2017. Regi: Mikkel
Sandemose. (12 år)

19.00 The Book of Henry
Am. drama fra 2017.
Regi: Colin Trevorrow.
(12 år)

21.00 Black Panther
Am. actioneventyr fra
2018. (12 år)

23.10 Serialized
Kan. thriller fra 2016.
Regi: Michel Poulette.
(12 år)

01.00 Sami blood
Regi: Amanda Kernell.

02.55 Du forsvinder
Regi: Peter Schønau
Fog.

04.50-07.00 Black Pan-
ther

06.00 Morgensending
14.00 Parkland

Am. drama fra 2013.
Regi: Peter Landes-
man.

16.00 Digging for Fire
Am. dramakomedie
fra 2015. Regi: Joe
Swanberg. (18 år)

18.00 Marshall
Am. biografisk drama
fra 2017. Regi: Regi-
nald Hudlin. (15 år)

20.00 Kaos
Kan./br./am. action-
drama fra 2005. Regi:
Tony Giglio. (15 år)

22.00 Redbelt
Am. action fra 2008.
Regi: David Mamet.
(15 år)

24.00 Kill 'Em All
Regi: Peter Malota.

02.00 Danny the Dog
Regi: Louis Leterrier.

04.00-06.00 The Librarian:
The Curse of the Judas
Chalice
Regi: Jonathan Frakes.

06.00 Morgensending
17.55 The Glass Castle

Am. drama fra 2017.
Regi: Destin Daniel
Cretton. (12 år)

20.00 Kvinnen fra Brest –
Kampen mot legemid-
delindustrien
Fr. drama fra 2016.
Regi: Emmanuelle
Bercot. (15 år)

22.05 The Jacket
Am./ty. thriller fra
2005. Regi: John May-
bury. (15 år)

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

01.45 Den tynne røde lin-
jen
Am. krigsdrama fra
1998. Regi: Terrence
Malick. (15 år)

04.30-06.20 Ping-pong-
kingen
Sv. drama fra 2008.
Regi: Jens Jonsson. 

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

(9) Marry Me a Little,
Marry Me a Little
More, Part 2.

18.30 NCIS: Los Angeles
(9) The Gold Stan-
dard.

19.15 NCIS
(24) Family First.

20.00 The Good Wife
(18) Unmanned.

21.00 Lethal Weapon
(1) In the Same Boat.

22.30 NCIS: Los Angeles
(6) Big Brother.

23.10 The Late Late Show
with James Corden

23.50 Will & Grace (r)
00.30 Nattsending

07.00 Morgensending
17.00 Olsenbanden jr. går

under vann
Norsk familiekomedie
fra 2003. Regi: Arne
Lindtner Næss, Arne
Lindtner Næss. (7 år)

19.00 Biler 3
Am. animasjon fra
2017. Regi: Brian Fee.
(0 år)

21.00 Big Stan
Am. actionkomedie
fra 2007. Regi: Rob
Schneider. (15 år)

23.00 Ava's Possessions
Am. grøsserkomedie
fra 2015. Regi: Jordan
Galland. (15 år)

00.50 Miss Peregrine's
Home for Peculiar
Children
Regi: Tim Burton.

03.00 Joshy
Regi: Jeff Baena.

05.00-07.00 Teenage
Mutant Ninja Turtles
Regi: Kevin Munroe.

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)
14.30 Born This Way (r)
15.30 The Kardashians (r)
19.30 Born This Way (r)
20.30 Kirurgiske katastro-

fer (r)
21.30 Born This Way
22.30 Billionaire Babies
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)

12.40 Brighton – Leicester
14.30 Everton – Cardiff
16.20 Tottenham –

Chelsea
18.10 Tippekampen:

Manchester United –
Crystal Palace

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

21.50 Wolverhampton –
Huddersfield
Fra Molineux Sta-
dium og kampen
mellom Wolverhamp-
ton og Huddersfield i
13. runde i Premier
League. Kommenta-
tor: Peder Mørtvedt.

23.40-01.40 Watford –
Liverpool

06.00 Morgensending
12.00 Sportsnyhetene
12.25 Nyheter fra Premier

League
13.00 Sportsnyhetene
13.25 Nyheter fra Premier

League
14.00 Sportsnyhetene
14.25 Nyheter fra Premier

League
15.00 Sportsnyhetene
15.25 Nyheter fra Premier

League
16.00 Sportsnyhetene
16.25 Nyheter fra Premier

League
17.00 Sportsnyhetene
17.25 Nyheter fra Premier

League
18.00 UEFA Champions

League: Magasin
18.30 Get-ligaen: Storha-

mar – VIF
Direkte.

21.00 UEFA Europa Lea-
gue: Magasin

22.00 Premier League
Monday Review

23.00 Nattsending

06.00 Morgensending
12.30 Les batailles du

louvre
13.30 Le journal de la

RTBF
14.02 Fais pas ci, fais pas

ça
16.00 Cut
16.28 Questions pour un

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

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

nomie
18.26 Météo
18.29 L'invité
18.40 Secrets d'histoire
20.30 Le journal de France

2
20.56 Météo
21.00 Lâcher prise
22.34 Le journal de la RTS
23.00 Météo
23.03 La traversée
23.53 Quand il a fallu par-

tir
00.42 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

(22) Homefront.
17.30 Kirstie's Handmade

Christmas
(3) Columbia Road
Market.

18.30 Instant Message
Am./kan. romantisk
drama fra 2005. Regi:
Neil Fearnley. (11 år)

20.30 Will You Merry Me
Am. komedie fra
2008. Regi: Nisha
Ganatra.

22.30 Åndenes makt Sve-
rige

23.30 NCIS: Los Angeles
(r)

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

11.00 NHL
13.00 Sportsmagasin
13.55 UEFA Youth League

Roma – Real Madrid.
Direkte.

15.55 UEFA Youth League
Bayern München –
Benfica. Direkte.

18.00 Sportsmagasin
18.30 Viasport Studio:

UEFA Champons Lea-
gue – Før kampen

18.50 AEK Athen – Ajax
(Kun 1 omgang)
Direkte.

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

20.55 Roma – Real Madrid
Direkte.

22.55 UEFA Champions
League i kveld

24.00 Sportsmagasin
01.00 NHL

Buffalo Sabres – San
Jose Sharks. Direkte.

04.00-07.15 NHL
Vancouver Canucks –
LA Kings. Direkte.

11.00 Sportsmagasin
12.00 NFL
14.30 EHF Cup
16.00 Boksemagasin
16.30 Bundesliga

Fotball, Bundesliga.
Mainz – Borussia
Dortmund.

18.30 NFL
Amerikansk fotball,
NFL.

20.55 UEFA Champions
League
Bayern München –
Benfica. Direkte.

23.00-01.00 UEFA Cham-
pions League

11.00 Championship
13.00 Championship
15.00 Championship
17.00 Sportsmagasin
18.00 Sportsmagasin
18.30 Viasport Studio:

UEFA Champons Lea-
gue – Før kampen

18.50 UEFA Champions
League
AEK Athen – Ajax.
Direkte.

20.55 UEFA Champions
League
Direkte.

23.00 NHL
01.00 Sportsmagasin
01.30-04.40 NHL

Direkte.

06.15 Roomservice (r)
07.05 Superveterinærene

(r)
07.55 Husjakt i Karibia (r)
09.15 Drømmen om et

øyliv
10.10 Hyttejakten
11.10 Drømmedesign (r)
12.20 Superveterinærene

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

unna (r)
16.20 Castle (r)
17.20 CSI: Miami (r)
18.20 Åndenes makt
19.25 Drømmedesign (r)
20.30 Superveterinærene
21.35 CSI (r)
22.30 Special Victims Unit

(r)
23.30 Cold Case (r)
00.30 Åndenes makt (r)
01.35 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 Solgt! (r) 16.00 Handlingens menn (r)
17.00 NRK Nyheter 17.15 Torsteins sjakkskole
(r) 17.30 Oddasat – nyheter på samisk 17.45
Tegnspråknytt 17.50 Eit enklare liv (r)
18.35 Extra

(48) Ukens Extra-trekning fra Norsk
Tippings studio.

18.50 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Ut i naturen

(3:5) Norsk naturdokumentarserie fra
2018. Hvorfor sover ikke dyra om
natta? Se overraskende seervideoer av
hva dyr driver med mens vi sover.

20.25 Norge nå
(56:78) Norsk talkshow fra 2018.

20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.20 Debatten

Programleder: Fredrik Solvang.
21.50 Brenner live

(3:6) Norsk direktesendt bokshow. I
kveld kommer forfatterne Maja Lunde
og Lars Mytting. Maja Lunde og illus-
tratøren Lisa Aisato skal snakke om
deres store suksess «Snøsøsteren».
Programleder: Hans Olav Brenner.

22.55 Distriktsnyheter
23.00 Kveldsnytt
23.15 Studio Sápmi

(7:10) Samisk talkshow fra 2018. Ida
Maria lærte å joike i tv-serien «Muitte
Mu». Hun forteller også hvordan hun
som popstjerne holdt på å drikke seg i
hjel. Programleder: Ronald Pulk.

23.45 Chicago Fire (r)
(7:20) Am. dramaserie fra 2018.

00.25 Chicago Fire (r)
(8:20) Am. dramaserie fra 2018.

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

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

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

04.05-04.57 Kjæledyrenes ville instinkter (r)
(2:2) Br. naturprogram i to deler fra
2015.

06.00 NRK Nyheter 07.45 Politisk
kvarter 08.00 Oddasat – nyheter
på samisk (r) 08.15 Distriktsnyhe-
ter (r) 10.00 Hagekampen (r)
11.00 Midt i naturen (r) 12.00
NRK Nyheter 12.15 Norge nå (r)
12.45 Familieekspedisjonen (r)
13.25 Hva er et menneske? (r)
14.25 Spioner blant dyra (r) 15.20
Et valpeliv (r) 15.55 Urix (r) 16.15
Det søte liv (r) 16.20 Poirot (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Fader Brown (r)

(8:15) Br. krimserie fra
2017.

19.45 Abels tårn (r)
(5:8) Norsk vitenskaps-
program fra 2018.

20.25 Problemet med Apu
Br. dokumentar fra 2017.
Regi: Michael Melame-
doff.

21.15 Northern Disco Lights
Br. dokumentar fra 2016.
De første ildsjelene i
Tromsø laget musikk på
gutterommet og arran-
gerte houseparty på
Ungdommens hus. I dag
danser hele verden til
elektronisk musikk fra
Norge.

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

22.50 Jesus lever på Karmøy (r)
Norsk dokumentar fra
2018.

23.20 Harry Schein – den 
utrulege historia (r)
Sv. dokumentar fra 2016.

01.00 NRK Nyheter
01.03 Gal etter 

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

(56:78) Norsk talkshow
fra 2018.

02.25 Oddasat – nyheter på
samisk (r)

02.35 Distriktsnyheter (r)

06.00 What Went Down (r) 06.30 Nyhetene
06.55 God morgen Norge 10.00 God morgen
Norge 12.00 Tid for hjem (r) 13.00 Dyrepasser-
ne (r) 13.30 Bolighjelpen – 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

De siste nyhetene innen sport.
19.00 Dagens God morgen Norge

(86:100) Norsk aktualitetsprogram fra
2018.

19.30 Blålys
(48:48) Norsk dokumentarserie fra
2018. Innsatsleder Ivar er på vakt i
Bergen når han får inn en uvanlig og
urovekkende melding. 

20.00 På tur med Dag Otto
(6:10) Norsk underholdningsserie fra
2018. Dag Otto har invitert med seg
youtuberne Prebz og Dennis på mara-
ton i Skottland. Lykke til! Programle-
der: Dag Otto Lauritzen.

21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene

De siste nyhetene innen sport.
21.40 Farmen

(37:44) Norsk realityserie fra 2018.
Finaleuken er like rundt hjørnet, og
den siste storbonden på Farmen 2018
skal utnevnes. Tittelen bærer ikke
bare med seg muligheten for finale-
kniv, men også en billett til selve fina-
leuken. 

22.40 Truls à la Hellstrøm (r)
(7:9) Norsk livsstilsprogram fra 2018.
Truls og Eyvind reiser til den nordiske
gourmethovedstaden København for
å oppleve det smaksrike danske kjøk-
ken. 

23.40 Julekveld hos Prøysen (r)
(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. 

00.40 Criminal Minds (r)
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 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
19.30 Boligjakten

(8) Norsk livsstilspro-
gram fra 2018. Det unge
svenske ekteparet Marie
og Erik har fått en datter
og ønsker seg ut av leie-
leiligheten som er blitt
altfor trang. 

20.30 Forsidefruer
(2) Da. dokusåpeserie fra
2018. Sarah Louise vil
samle damene for en
hyggelig sjømatmiddag
– men en gammel kon-
flikt mellom Sarah Loui-
se og Gunnvør dukker
opp igjen.

21.30 Hånd i hånd
(6:16) Da. komiserie fra
2018. Det er en trykket
julestemning. Anders og
Lise deler opp julen og
feirer både med Lises
pappa og Anders’ forel-
dre.

22.30 Eventyrlig oppussing (r)
(10) Norsk oppussings-
program fra 2018.

23.30 Love Island Danmark
(31, 32) Da. realityserie
fra 2018. 

01.30 The Hurt Locker
Am. actiondrama fra
2008. I rollene: Jeremy
Renner, Anthony Mackie,
Brian Geraghty. Regi:
Kathryn Bigelow. (15 år)

03.45 Luksusfellen Sverige (r)
(2:12) Sv. livsstilprogram
fra 2014.

04.30 Svenske Hollywoodfruer
(r)

05.15-06.00 NCIS: Los Angeles
(r)

06.00 Top 20 Funniest (r) 06.50
Sinnasnekker'n (r) 07.45 4-stjer-
ners middag (r) 08.40 Top 20
Funniest (r) 09.30 Camping på
Öland (r) 10.30 Sinnasnekker'n (r)
11.30 4-stjerners middag (r) 12.30
Jul i Tangerudbakken (r) 13.30
Brille (r) 14.30 The Big Bang The-
ory (r) 15.30 Friends (r) 17.00 Two
and a Half Men (r)
18.30 The Big Bang Theory (r)

(17:17) Am. komiserie.
19.00 The Big Bang Theory (r)

(1:23) Am. komiserie fra
2008.

19.30 4-stjerners middag (r)
(6:52) Norsk underhold-
ningsprogram fra 2015.
Komiker Else Kåss Furu-
seth inviterer gjestene til
Jessheim, der hun arran-
gerer middag med kon-
firmasjonstema. Kvel-
dens underholdning er
«nødt eller sannhet», der
Bård gjør noe han egent-
lig ikke får lov til.

20.30 Jul i Tangerudbakken (r)
(4:6) Norsk underhold-
ningsserie.

21.30 Typisk deg med Petter
Schjerven (r)
(4:10) Norsk underhold-
ningsserie.

22.30 Slep meg på ferie (r)
(1:8) Norsk underhold-
ningsserie fra 2018.

23.30 Brille (r)
(2:6) Norsk underhold-
ningsserie fra 2017.

00.30 Special Victims Unit (r)
(2:23) Am. krimserie fra
2014.

01.30 CSI (r)
(9:22) Am. krimserie.

02.25 Castle (r)
(22:22) Am. krimserie.

03.25 Ut på tur med Morgan
og Ola-Conny (r)
(8:8) Sv. underholdnings-
serie fra 2017.

04.15 Gossip Girl (r)
(6:25) Am. komiserie.

05.00 Hundepatruljen NZ
05.30-06.00 Hundepatruljen

NZ

06.05 Morgensending
13.15 Shanes eventyrlige

Jul på Egeskov Slot (r)
13.45 Bergerac (r)
14.35 Mord med miss Fis-

her (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
18.55 Vores vejr
19.05 Aftenshowet
19.55 TV AVISEN
20.00 Sporløs
20.45 Madmagasinet

Æbler.
21.30 TV AVISEN
21.55 Sundhedsmagasi-

net
22.20 Sporten
22.30 Arne Dahls A-grup-

pen: Mørketal (r)
00.25 Taggart: Død uden

vanære (r)
01.15 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 Sinnasnekker'n (r)
21.30 Sofias engler

(10) Camilla og Fre-
drik.

22.30 Første date Austra-
lia
(11) Clair & Hansel.

23.30 Friends (r)
24.00 Friends (r)
00.35 Friends (r)
01.05 Spinnville bryllup (r)
02.10 Nattsending

19.30 Bondi Beach (r)
19.55 Petra elsker seg selv

Da. serie fra 2017.
20.25 Kampen mot kreft –

mi dagbok på nett (r)
Br. dokumentar fra
2017.

21.15 Chicago Fire
Am. dramaserie fra
2018. Severide møter
alvorlig motgang, og
Kidd gjør det hun kan
for å hjelpe. Etter en
bilulykke som involve-
rer to unge søstre,
kjenner Brett at det er
noe som ikke stem-
mer.

22.35 Lykkeland (r)
Norsk dramaserie fra
2018.

23.20 Seven Psychopaths
Br. krimkomedie fra
2012. Regi: Martin
McDonagh. (15 år)

01.05 USA – ein væpna
nasjon (r)

02.30-02.53 Bondi Beach
(r)

04.45 Morgensending
13.35 Vår tid är nu (r)
14.35 Kvarteret Korpen

Sv. drama från 1963. 
16.15 Matmagasinet

(6) Mat från havet.
16.45 Hemma igen

(10) Vi ska inte glöm-
ma.

17.30 Sverige idag
18.00 Rapport
18.13 Kulturnyheterna
18.25 Sportnytt

Svenska sportnyhetar
från 2018.

18.30 Lokala nyheter
18.45 Go'kväll
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Det sitter i väggar-

na
21.00 Statsministrarna
22.00 Over the limit
23.15 Rapport
23.20 Vanity Fair (r)
00.10 Jonestown: Själv-

mordssekten (r)
00.55 Nattsending

08.30 Morgensending
16.05 SVT Forum
16.15 Agenda (r)
17.00 Vinterliv
17.05 Mardalsfossen –

vattenfall två måna-
der om året (r)

17.15 Nyheter på lätt
svenska

17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Engelska Antikrun-

dan (r)
19.00 B-boy i Helsingfors
19.30 Förväxlingen
20.00 Korrespondenterna
20.30 Plus
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssamman-

fattning
22.00 Sportnytt
22.15 Nya perspektiv
23.15 Miró (r)
00.10 Svenska dialekt-

mysterier (r)
00.40 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 Hillbilly Huckfest (r)
22.00 Oslo brenner
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

(1) Looking Old But
Feeling New.

18.50 Keno
19.00 TV4Nyheterna
19.15 Sporten

Sportnyheter från
TV4.

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

Sportnyheter från
TV4.

22.50 TV4Vädret
23.00 CSI
24.00 Law & order: Speci-

al victims unit
00.55 Nattsending

06.05Morgensending
14.00 Nyheter, vær og

sport
14.15 Dokumentar: Cool

It
15.55 Nyheter, vær og

sport
16.00 Dokumentar: Fas-

cist France: The Rise of
the Extreme Right

16.30 Nyheter, vær og
sport

17.00 Dokumentar: Toxic
Playground

18.25 Dokumentar: Out
of the Dark

19.30 Dokumentar: Milli-
on Pound Party People

20.30 Unreported World:
India’s Blind Daters

21.00 Dokumentar: Con-
fessions of a Male
Stripper

22.00 Dokumentar: Our
New President

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

00.40-07.00 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
(7) Matchmaker.

19.00 Storage Hunters UK
(11) Celebrity Special.

20.00 OSL 24-7
Norsk realityserie fra
2017.

21.00 Sex Tape
Am. komedie fra
2014. Regi: Jake Kas-
dan. (11 år)

23.00 Men of Honor
Am. drama fra 2000.
Regi: George Tillman
Jr.

01.35 Cops
02.25 Family Guy (r)
03.55 OSL 24-7 (r)
04.40 People Behaving

Badly (r)
05.05-06.00 Airwolf (r)

På kryss&quiz

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

1. Hvilke to lag rykker ned fra 
Eliteserien i fotball for herrer  
etter årets sesong?

2. Hvilken artist og komponist  
fra Sandefjord ble i helgen  
tildelt P3-prisen? 

3. Hva heter Emily Bröntes  
roman Stormfulle høyder  
på originalspråket?

4. Hvilken plante, som utgjør 
betydelige deler av biomassen  
i Norges skoger, heter Pinus 
sylvestris på latin?

5. Hvilket pattedyr er  
planetens største?

6. Hvilke fylker skal ifølge planen  
helt eller delvis innlemmes  
i Viken fylke?

7. I hvilket land ligger  
vintersportstedet Ruka?

8. Hvor mange forskjellige åpnings-
trekk kan spilleren som starter  
et sjakkparti, velge blant?

9. Hva heter hovedstaden i Qatar?
10. Hvilken Queen-sang har gitt navn 

til den nye filmen om bandet?

Svar:

1. Start og Sandefjord.

2. Ina Wroldsen.

3. Wuthering Heights,

4. Furu.

5. Blåhval.

6. Østfold, Akershus, Buskerud og 

Vestfold (kun Svelvik kommune).

7. Finland.

8. 20.

9. Doha.

10. «Bohemian Rhapsody».



 

 

 

  
 

 
 

 

   
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

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 

     
NORGE  i dag r Natt- og dagtemperatur i °C

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 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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Skyet Skyet

Regn Delvis skyet

Sol Skyet

Sol Skyet

Sol Lette snøbyger

Sol Skyet

Delvis skyet Delvis skyet

Sol Delvis skyet

Sol Lette snøbyger

Sol Skyet

Sol Skyet

Sol Tåke

Sol Skyet

-3 -3

1 3

-7 -7

-9 -9

-9 -9

-7 -8

-6 -4

-9 -5

-4 -6

-9 -9

-6 -5

-11 -13

-11 -9

Tilskyende, og etter hvert sludd.  
Temperatur mellom -12 og 3 
grader. Middel vind for området 
er lett bris.

Delvis skyet, oppholdsvær. 
Senere tiltykning til sludd. 
Temperatur mellom -8 og 
6 grader. Middel vind for 
området er lett bris.

Pent vær. Temperatur 
mellom -10 og 4 grader. 
Middel vind for området 
er svak vind.

Pent vær. Temperatur mellom 
-15 og 3 grader. Middel vind for 
området er flau vind.

Pent vær. Senere delvis tilsky-
ende.  Temperatur mellom -5 og 
4 grader. Middel vind for området 
er svak vind.

Pent vær. Temperatur mellom 3 
og 15 minusgrader. Middel vind 
for området er flau vind.

Pent vær. Tem-
peratur mellom 
-6 og 4 grader. 
Middel vind for 
området er flau 
vind.

4-8

7-11

4-8

0-3

3-7
0-3

0-3

0-3

0-3

3-7

3-7

2-5

Sula
Nordøyan Fyr

Leirflaten
Bjorli

Nuvsvåg mm
mm

14.6
14.4

-19.8
-21.0

6.2
7.0

°
°

°
°

Straumsnes

Nordland

Vestlandet

Troms og Finnmark

Trøndelag,
Møre og Romsdal

Østafjells

Sørlandet

Fjellet i Sør-Norge

Værkartet ble produsert:
2018-11-26 13:41:15
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-2 -9

2

-3

-2
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1

3

-8

-6

-4

-7

-5

-1-3
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0

1

-8

-3
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0

3

3

-5
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-4

-6
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1

4

2

3
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0
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-8
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4

4

4

5
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9
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7

7

7

3

2

5

1
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0

1

2

4

3

5

6
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0

-1

2

0

1

0

7

7

5

2

2

4

-1

1

-2

-1

-6 -5 -4 -1 -3

-6

-5

-8

-5

1

-7

-7

-12

-8

-9

-11

-6

2

1

3

-3

-3

3

0
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-5

-5

0

3

0

6

3

1

-4
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-1
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6

7

2
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0
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-3

4

4

4
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9
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4

-1
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0
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0

7

6

6

2

1

4

0

1

-2

0

-10 -4 -4 -4 -2

08:42 15:26 12:06 20:56 13:4708:21 01:26

09:07 15:44 12:21 13:40 19:4301:19 07:07

09:56 13:43 20:14 15:04 21:3502:43 08:51

08:41 15:49 11:06 18:49  05:56 12:20

09:15 14:55 14:54 14:18 20:4302:00 08:00

11:10 11:52 23:18 16:06 22:2503:46 09:53
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/ /

/ /

/ /

/ /

/ /
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13
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11
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-6

15

18

26
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Lette 
Sol

Lettskyet

Sol

Lettskyet
Lettskyet

Skyet

Skyet

Delvis skyet

Regn

Delvis skyet

Delvis skyet

Delvis skyet

Lettskyet

Delvis skyet

Lett regn

Delvis skyet

Delvis skyet

Skyet

Delvis skyet

Delvis skyet

Regn

Delvis skyet

Sol

Regn

Skyet

Regnbyger

Skyet

Sol

Delvis skyet

Lettskyet

Sol

Sol

Sol

Lettskyet

Delvis skyet

Sol

Lettskyet

Delvis skyet

Lettskyet

Delvis skyet

Kraftige 

Delvis skyet

Lette 

Delvis skyet

Lette 

Skyet

Sol

Lett regn

Sol

Delvis skyet

Delvis skyet
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Lettskyet

Kraftig regn
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Skyet

Lettskyet

Sol
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Lettskyet

Delvis skyet

Delvis skyet

Delvis skyet
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Delvis skyet

Lettskyet

Sol

Regn

Delvis skyet

Delvis skyet

Delvis skyet
Delvis skyet

Skyet

Delvis skyet
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Delvis skyet

Lettskyet
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Delvis skyet

Delvis skyet

Sol
Regnbyger
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Lettskyet
Delvis skyet

Delvis skyet
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18
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6

17
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15
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6

7
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11
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9
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-1

19

19
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13
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18
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10
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11
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18
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2
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8
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28
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19
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Regnbyger29

-19 Skyet
16
27 Regn

Regn

Onsdag Torsdag Lørdag SøndagFredag

Vårcruise på Rhinen
Fra Mainz til Amsterdam - 1. – 8. mai 2019
Gå ikke glipp av dette spesielle vårcruiset med førsteklasseskipet MS Crucevita. Med om bord er nemlig Lars
Helle, sjefsredaktør i Stavanger Aftenblad, og tidligere økonomiredaktør i Aftenposten, Ola Storeng. De vil i
løpet av cruiset holde flere interessante kåserier. Gled deg til spennende anløpshavner og mange opplevelser
langs Rhinen. Prisen inkluderer: Flyreise, transport til skip t/r, syv netters cruise i utvendig lugar, helpensjon
om bord, tips til skipets mannskap og norsk reiseleder fra Vista Travel.

A-kortpris fra kr 14.390
Mer info og bestilling: akortet.no/reise • tlf. 21 99 56 00
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I 2025 står Fornebubanen etter planen klar med seks nye stasjoner.  
I går ble vinnerne av arkitektkonkurransen presentert. Kultur • side 2–3

FOTO: MESTRES WÅGE ARQUITECTS SLP/IMAGOATELIER

kNESTE
STASJON:
FLYTÅRNET
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Fornebu  

Flytårnet

Fornebuporten

Lysaker
Vækerø

Skøyen
Maj

orst
uen

Fornebu stasjon  og driftsbase 
 «Underjordisk landskap»  
Arkitekter: Zaha Hadid Architects og A-lab.  
Inspirasjon: Hvordan Norges landskap gjennom millioner av år er blitt formet av 
trykk og strømmer av vann, vind og isbreer. 

Flytårnet stasjon 
«Volare» 
Arkitekter: Mestres Wåge Arkitekter/Mestres Wåge Arquitects SLP/ImagoAtelier 
de Arquitectura og José Gigante. 
Inspirasjon: Tar utgangspunkt i fly- og flyplasshistorien. De utkragede takene er 
utformet med relasjon til flyvninger som en hyllest til historien til Fornebu. 

Fornebuporten  stasjon  (tidligere Arena)
«Himmelen under»
Arkitekter: Zaha Hadid Architects og A-lab.
Inspirasjon: Utpreget bruk av lys og farger. Plattformens himling har en dynamisk 
lyssetting som endrer seg med døgnets gang og togenes posisjon i sanntid.

Alle vinner- 
stasjonene 
må forenkles
Arve Henriksen 

Vinnerne som skal designe stasjonene langs 
Fornebubanen må regne med at prosjektene 
deres nedskaleres på grunn av økonomi. 

I går ble det klart hvilke ti arkitektteam 
som skal designe seks av de syv T-bane-
stasjonene (Majorstuen er den syvende) 
på den nye Fornebubanen. 

Parallelt med overrekkelsen av blom-
ster og godord, vanket det også en klar øko-
nomisk tilbakemelding fra juryen: Samt-
lige seks vinnerteam har levert forslag som 
overstiger budsjettet, prosjektene må der-
for nedskaleres. 

Ikke oppgitt budsjett
– Konkurransedeltagerne har ikke hatt noe 
budsjett å forholde seg til, og prosjektene 
har derfor en tilsynelatende flott utfor-
ming, med bruk av materialer som gjør at 
dette kan bli kostnadskrevende. Vi er der-
for nødt å se på hvert enkelt av forslagene 

for å få dem tilpasset forutsetningene, kost-
nadsrammene og de tekniske løsningene, 
sier Irene S. Måsøval.

Hun er direktør i Fornebubanen og ju-
ryleder for plan- og designkonkurransen. 
Måsøval ønsker ikke å oppgi den endelige 
kostnadsrammen for de seks stasjonene. 
Prisen blir en del av forhandlingene som 
Fornebubanen og vinnerteamene nå skal 
i gang med. 

Jurylederen mener likevel at samtlige 
forslag vil kunne forenkles uten at dette 
går på bekostning av det arkitektoniske ut-
trykket.   

– Helt vanlig
Avgjørelsen kommer ikke som noen stor 
overraskelse på vinnerne. 

– Å, nei dette er helt normalt innenfor 
vår bransje, sier Gianluca Racana i Zaha 
Hadid Architects i London. 

Arkitektkontoret skal sammen med nor-
ske A-lab designe både Fornebuporten sta-
sjon og Fornebu stasjon.

– Vi har lenge hatt lyst til å jobbe med 
prosjekter i Norge, og dette blir vårt første. 

Infrastruktur knyttet til mobilitet er et av 
de store temaene det neste århundret. Der-
for er Fornebubanen utrolig spennende, 
sier Racana. 

85 prosjekter fra arkitektkontorer fra 
hele Europa meldte seg da Fornebubanen 
(FOB) før jul i fjor gikk ut med en interna-
sjonal plan- og designkonkurranse. 
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Fornebu  

Flytårnet

Fornebuporten

Lysaker
Vækerø

Skøyen
Maj

orst
uen

Lysaker stasjon
«Lysakers hjerte»
Arkitekter: Asplan Viak, Longva arkitekter og Arup. Prosjekt: «Lysakers hjerte»
Inspirasjon: Arkitekturen i de to sirkelformede byggene tar opp materialiteten til 
eksisterende stasjon og nytt og eksisterende knyttes sammen. 

Vækerø stasjon
«Bergtatt»
Arkitekter: Gottlieb Paludan Architects og L2 Arkitekter.
Inspirasjon: Har som hovedgrep å få dagslys ned i stasjonen gjennom en kontinuerlig himling som løper langs hele 
stasjonen og ut til inngangene. 

Skøyen stasjon
 «Lyssprekk»
Arkitekter: Gottlieb Paludan Architects og L2 Arkitekter.
Inspirasjon: Har som hovedgrep å føre dagslys ned langs hele stasjonens lengde. 
Overlyset følger den eksisterende skiferveggen til jernbanestasjonen på Skøyen 
som forlenges ned til T-baneplattformen. 

FAKTA

Fornebubanen
Er den største T-baneutbyggingen i Oslo  
i nyere tid.

8,2
Banen blir 8,2 kilometer lang, og vil gå fra 
Majorstuen til Fornebu. 5,6 kilometer av 
banen er i Oslo.

12
Reisetiden blir på rundt 12 minutter. Banen 
vil bli liggende i tunnel under bakken. 

6
nye stasjoner skal bygges, to i Oslo kommu-
ne, fire i Bærum kommune. 

13,8
Prislappen for drøyt åtte kilometer T-bane 
blir på 13,8 milliarder kroner.

2020
Byggingen starter etter planen i 2020, og 
skal stå ferdig fem år senere. 

Geir Haaversen, administrerende di-
rektør i A-lab er heller ikke overrasket 
over at stasjonene som skal stå ferdig 
2025 neppe blir slik vinnerutkastene 
ble presentert i går.

– Siden konkurransen handler om å 
lage en idé som begeistrer, og for da å 
lage noe som er både tydelig og enkelt, 

må man dra til litt på bruken av virke-
midler. Så vet vi samtidig at vi i løpet av 
prosessen frem mot ferdigstillelse må 
forenkle, sier Haaversen. 

Funksjonelle stasjoner
I reguleringsplanene for den nye For-
nebubanen blir det lagt tydelig vekt på 

at det nye T-baneanlegget, gater og ute-
rom skal holde høy kvalitet i den este-
tiske og arkitektoniske utformingen. 
Samtidig skal stasjonene tilpasses be-
byggelsen i området og landskapet 
rundt. Stasjonene skal også ha gjenkjen-
nelige elementer, selv om de gis ulik 
utforming.
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Seerne flykter fra Lykkeland
strømmetallene vil øke. Nesten 1 mil-
lion seere ved første episode totalt for 
lineær-TV og strømme-TV er svært 
godt, sier Massaiu.

Hun sammenligner tallene med Hei-
mebane, som ble vist på TV i vår og 
etter hvert engasjerte mange. Serien 
hadde i snitt 750.000 seere (TV og 
nett), ifølge Bergens Tidende. Lykke-
land-snittet er på 746.000 seere pr. 
episode.

– På god, gammeldags TV leverer 
Lykkeland foreløpig på nivå med Hei-
mebane, sier Massaiu.

NRK: – Må vente med å konkludere
– Med fare for å høres litt NRK-arrogant 
ut, vil jeg si at dette er normalt høye 
tall for en dramaserie fra NRK. Disse 
tallene viser også at det er utrolig vik-
tig å måle seertall på nett, særlig for 
drama, som er den sjangeren som i 
størst grad sees online. Dermed er det 
også den sjangeren der man må ven-
te lengst for å kunne konkludere om 
seertall, sier analysesjef Kristian To-
lonen i NRK.

Fra første til fjerde episode har se-
ertallene for Lykkeland på nett falt fra 
254.000 til 127.000.

Konkurranse fra Farmen
Tolonen sier det er to svar på hvorfor 
nesten halvparten av seerne på «van-
lig» TV likevel er borte.

– For det første er det ikke unormalt 
at første episode i en dramaserie har 
høye tall. Mange vil se hva en serie er, 
uten at de fortsetter å følge den. Det 
kan også hende at noen av dem som 
slutter å se den på lineær-TV, ser se-
rien på nett senere. For det andre le-
ver lineær-TV fortsatt i en konkurran-
sevirkelighet. Hvis det er finale i Far-
men eller lignende samtidig, så vil det 
påvirke seertallet direkte, sier Tolo-
nen.

Åttende og siste episode av Lykke-
land vises 9. desember.

Camilla Heiervang

NRKs dyreste dramasatsing 
noensinne har mistet nesten 
400.000 seere siden 
premieren. - Lykkeland har 
ikke levert som ventet, sier 
Per Hæhre i mediebyrået 
Insight.

P artner Per Hæhre mener det 
er bemerkelsesverdig at Lyk-
keland går tilbake både på li-
neær-TV og strømmetjenes-
ter. – Det er ganske åpenbart 

at troen på dette programmet var stør-
re enn oppslutningen har vist seg å 
være, sier han.

Tall fra NRK viser at totalt 955.000 
(TV og nett) har sett den første episo-
den av Lykkeland, som først ble vist 
på NRK1 søndag 28. oktober. Den fjer-
de episoden (vist på TV 18. november) 
er foreløpig sett av 565.000. Tall for 
søndagens episode foreligger ikke en-
nå.

– Nedgangen kan komme av at se-
rien er gammelmodig og ikke spen-
nende nok. Lykkeland har ikke levert 
som forventet. Det er det ingen som 
helst tvil om, sier Hæhre.

Med en prislapp på 96 millioner 
kroner er historien om det norske ol-
jeeventyret NRKs dyreste dramaserie 
noensinne. Serien fikk mange posi-
tive anmeldelser før premieren, blant 
annet en femmer i Aftenposten.

– Startet formidabelt
TV-sjef Marianne Massaiu i Mediacom 
ser ikke like mørkt på tallene som 
Hæhre.

– Lykkeland startet helt formidabelt, 
men så har serien hatt et visst fall. Det 
blir spennende å se om det er et reelt 
fall, eller om det bare er snakk om en 
treghet i seingen. Det er sikkert at 

Lykkeland, med Anne Regine Ellingsæter i rollen som Anna Hellevik, har mistet svært mange seere siden premieren.  
FOTO: PETTER SKAFLE HENRIKSEN/NRK

565.000
så den fjerde episoden  
(vist på TV 18. november). 
Søndagens tall foreligger 
ikke ennå.

Mange vil  
se hva en 
serie er, 
uten at de 
fortsetter  
å følge den
”

Kristian Tolonen,  
analysesjef i NRK

Bedre 
seertall  
for Skavlan
TALKSHOW Flere seere har 
funnet veien tilbake til TV 2 og 
fredagsshowet til Skavlan. I 
helgen ble det notert 274.000 
seere, en økning på 43.000, 
ifølge Kampanje.

 Fredagens show 23. novem-
ber hadde gjester som 
skiskytterparet Ole Einar 
Bjørndalen og Darja Domrat-
sjeva og skuespilleren Rose 
McGowan, som var blant dem 
som anmeldte Harvey Wein-
stein for voldtekt. 

 Samtidig var det 756.000 
som så talkshowet til Anne 
Lindmo på NRK1. Hun fikk 
også et løft i seertallet fredag 
sammenlignet med 16. 
november. Da hadde hun tøff 
konkurranse fra sjakksendin-
gen på NRK2. 

 Seertallene for Skavlan er 
sammenlignet med sendingen 
9. november. Helgen etter ble 
programmet sendt lørdagen 
på grunn av fotballandskamp 
for herrene mot Slovenia. 

 Seertallene har vært en stor 
skuffelse og nedtur for Skavlan 
etter at han flyttet fra NRK til 
konkurrenten TV 2. Premieren 
14. september ble sett av 
440.000. (NTB)

Kjent  
filmregissør  
er død
FILM Bernardo Bertolucci er 
død, melder italienske medier. 
Den italienske filmregissøren 
Bernardo Bertolucci ble 77 år 
gammel og er kjent for filmer 
som Siste tango i Paris, 1900 
og Den siste keiseren. Sist-
nevnte film fra 1987 vant hele 
ni Oscar-priser, og regissøren 
har vært en inspirasjon for 
flere generasjoner med 
filmskapere. 

Bertolucci lyktes med 
filmprosjekter både i Europa 
og i Hollywood. 

I går bekreftet hans talsper-
son, Flavia Schiavi, at regissø-
ren har gått bort etter kreftsyk-
dom, melder Variety. 
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Vil frede flere områder  
rundt Akershus festning
Edel Bakkemoen  
Olav Olsen (foto)

Byantikvaren vil sikre 
opplevelsen av 
festningsanlegget 
som helhet.

V i vil verne om festningens plass 
i byen. Den er omsluttet av by- 
og havneaktiviteter og utvik-
lingen på Vippetangen, og den 
må skjermes mot innbygging. 

Som da festningen var aktiv, er det i for-
terrenget et eventuelt angrep kommer, 
sier avdelingsleder Morten Stige hos By-
antikvaren.   

Forslaget omfatter Kontraskjæret, 
Akershuskaia, Vippetangen til og med 
halve Fiskehallen, Kongens gate fra Vip-
petangen til Bankplassen og Oslo militære 
samfunn (Myntgata 3). 

Byantikvaren foreslår en forlengelse av 
Riksantikvarens fredning av selve festnin-
gen fra 2014. 

– Det betyr helt konkret at man ikke kan 
gjøre tiltak som svekker opplevelsen av 
selve festningen. Det innebærer ikke for-
bud mot å rive det som allerede står der, 
men mange av byggene har så høy verdi 
at de er bevaringsverdige i seg selv, uav-
hengig av dette fredningsforslaget. Det vil 
ikke være rom for bygg eller installasjoner 
som er mer dominerende enn de som står 
der i dag, sier Stige. 

Bevaringsverdig havnemiljø
 – Hele Fiskehallen er fredningsverdig i seg 
selv. Havnemiljøet er en historie for seg 
og har høye bevaringsverdier. Området 
fra Rådhuset ned til Vippetangen er det 
mest intakte vi har fra den gang indre havn 
var arbeidshavn, med granittkaifronter og 
pullerter. Hele Akershuskaia er en utfyl-
ling fra slutten av 1800-tallet, sier Stige. 

Han forteller at skurene i området er 
malt i en dempet gråfarge for ikke å kon-
kurrere med festningen. Helt siden de ble 
bygget på 1940-tallet, har man altså vært 
bevisst på at festningen har rangen. 

Oslo Havn-bygningen ligger akkurat 
utenfor området, mens arkitektfirmaet 
Snøhettas skur er innenfor. 

– Grunnlaget for fredningen nå er altså 
beliggenheten ved festningen, ikke hav-
nehistorien. Før utfylling av havnen var 
det stort sett strand med klipper og sand 
og badehus her, så ble det anlagt strand-
promenade og skinnegang, sier antikvar 
Hallvard Trohaug, som arbeider med fred-
ningssaken. 

Fortsatt åpent for aktiviteter 
Festningen står på fast grunn. Mens mye 
av Oslo er bygget på leire og dårlig grunn, 
er det fjell her. 

En god del åpent terreng er også med i 
fredningsforslaget, særlig på Kontraskjæ-
ret. Nå er området avstengt for at gress-
vollene skal komme seg etter hard bruk i 
en ekstremt varm sommer. 

– Betyr fredning at det ikke åpnes 

for folkelige arrangementer på Kontra-
skjæret?

– Nei, vi har ikke tenkt å stoppe aktivi-
teter på Kontraskjæret, men kanskje løfte 
kvaliteten på det som rigges opp mot fest-
ningen. Kommunen må for øvrig gjerne ta 
opp spørsmålet og diskutere bruken av 
området, sier Stige. 

Kongens gate fra mur til mur 
I Kongens gate er det åpenheten som skal 
ivaretas. 

– Her må det for eksempel ikke bygges 
offentlige toaletter. Det er enklere å frede 
hele gaten fra Vippetangen til Bankplassen 
og så ha noen punkter om forvaltning og 
bruk i forskriften enn å skille ut kjøreba-
nen. Vi stiller ingen krav til gatelegeme. 
Bymiljøetaten, Plan- og bygningsetaten og 
Oslo Havn arbeider med planer om enveis-
kjøring og sykkelfelt, sier Trohaug.

Når gaten blir fredet fra mur til mur på 
hver side, bindes to allerede fredede om-
råder sammen. Trohaug legger til at klo-
akkrenseanlegget langs Kongens gate even-
tuelt kan bli gymsal for ny videregående 
skole i Myntgata 2. 

Siloen på Vippetangen er ikke med i den-
ne planen, men skulle den bli revet, vil det 
komme krav om å redusere høyden fra den 
som er nå. 

– Det er begrenset hva man kan bygge 
på denne tomten. Bygningen er domine-
rende, særlig sett fra Mosseveien mot fest-
ningen. Riksantikvaren ville i sin tid rive 
den. Vi mener siloen bør bevares som en 
verdifull del av havnemiljøet. Bygget må 
få bevare sin karakter. Studentboligene på 
Grünerløkka er bare ett eksempel på fin 
gjenbruk av siloer, sier Stige.    

Grunnlaget  
for 
fredningen 
nå er altså 
beliggen- 
heten ved 
festningen, 
ikke havne-
historien

”
Antikvar Hallvard Trohaug

Hele Akershuskaia fra Rådhusplassen til Vippetangen foreslås fredet, forteller Hallvard Trohaug og Morten Stige fra 
Byantikvaren.

FAKTA 

Akershus festning
Kulturminne av nasjonal verdi. 

Et av landets best bevarte 
bygningsmiljøer fra middelalde-
ren og renessansen. 

Nasjonal interesse som hovedsta-
dens forsvarsverk, strategisk 
plassert ytterst på Akersneset og 
med Christian IVs kvartalsstruk-
tur i bakkant. 

Festningen ble fredet med 
forskrift etter kulturminnelovens 
§22 av Riksantikvaren i 2014. 
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I 2021 åpner «Ibsens hus»  
med ny teaterscene
Heidi Borud 

– Det skal gjennom
føres, koste hva det 
koste vil, sier Christian 
Ringnes.

I bsen-teateret er nå i ferd med å bli vir-
keliggjort i Oslo. I januar stenges Ibsen-
museet, og arbeidene med å bygge opp 
en teaterscene og utvide museet med 
ny teaterhistorisk utstilling starter.
Byantikvaren har godkjent endringene 

som trengs for å bygge opp en moderne 
teaterscene rett under Ibsens gamle leilig-
het i Arbins gate/Henrik Ibsens gate.

I fjor høst fortalte kulturminister Linda 
H. Helleland (H) at det var avsatt 8 millio-
ner kroner på statsbudsjettet til teateret. 
Bevilgningen er videreført til neste år og 
er kommet inn som en fast post på stats-
budsjettet.

 – Helt fantastisk å få bidra
Ildsjel og investor Christian Ringnes som 
eier bygården har hittil brukt 100 millio-
ner på prosjektet.

– Det er et komplisert prosjekt, men det 
skal gjennomføres koste hva det koste vil, 
sier Ringnes.

Han vil ikke kommentere hva det totale 
budsjettet blir.

– Du bruker mange penger på dette. Er 
det din personlige lidenskap for Ibsen el-
ler er det samfunnsansvaret som melder 
seg?

– Samfunnsansvar er jo et veldig stort 
ord, jeg vet ikke om jeg vil bruke det. Det-
te er et bra prosjekt rett og slett. Jeg har 
absolutt en personlig begeistring for Ib-
sen, han var en sammensatt person. Både 
min far og min bestefar leste Ibsen for meg 
da jeg var liten guttunge. Jeg ble tidlig opp-
tatt av ham.

Da investoren etablerte skulpturparken 
på Ekeberg, måtte han tåle mye kritikk. 
Nå er det bare ros og gode ord.

– Dette er helt fantastisk å få bidra til. 
Det er noe av det morsomste jeg har vært 
med på lenge.

En gammel drøm
– Dette er en gammel drøm som er i ferd 
med å gå i oppfyllelse, sier Inger Jensen, 
avdelingsdirektør ved Folkemuseet, som 
har ansvar for Ibsenmuseet.

Det er forventet 50.000 publikummer 
i året i det nye teateret, og det er et forsik-
tig anslag. Museet og teateret skal være 
åpent året rundt, også om sommeren da 
de andre teatrene er stengt. 

– Vi satser på en fleksibel scene som leg-
ger til rette for et moderne teaterspråk som 
også kan tilby gode forestillinger for tu-
ristmarkedet, sier Thorsen. Hun er pro-
sjektleder for det nye teateret og samar-
beider nært med Nationaltheatret.

Tanken er å kalle det «Ibsens hus»: Bygården skal romme en ny teaterscene og en 
teaterhistorisk utstilling, i tillegg til Ibsenmuseet i dramatikeren gamle leilighet. 
Bildet er fra 2012 da investor Christian Ringnes kjøpte huset.
ARKIVFOTO: INDRELID TRYGVE 

 – Ibsen må få slå Munch 
Nationaltheatrets sjef Hanne Tømta ble 
invitert inn på et tidlig tidspunkt i proses-
sen. 

– Henrik Ibsen er en av verdens tre stør-
ste og mest spilte dramatikere, sier Tømta.

Hun sier at det vil være et felles mål for 
begge institusjonene å nå enda bredere ut 
med Ibsens dramatikk. Det blir forestillin-
ger både på engelsk og norsk. Tømta un-
derstreker at Ringnes har sittet i National-
theatrets styre og kjenner teaterverdenen 
godt fra innsiden. 

– Og så har vi jo en snikagenda her, og 
det er at Ibsen må få lov til å slå Munch, 
sier teatersjefen.

PROFIL

Christian 
Ringnes
Født: 3. mars 1954 i Oslo

Har siden 1984 vært en aktiv 
eiendomsinvestor og er i dag 
største eier og administreren-
de direktør i eiendomsselska-
pene Eiendomsspar og 
Victoria Eiendom. 

I 2001 kjøpte Ringnes den 
forfalne Ekebergrestauranten, 
pusset den opp og åpnet 
restauranten på nytt påsken 
2005.

Har en av Norges største priva-
te kunstsamlinger. Samlingen 
inneholder blant annet 
skulpturer av Auguste Rodin, 
Richard Hudson, Fernando 
Botero, Salvador Dalí, Dyre 
Vaa og Marc Quinn. 

Han har gitt Oslo kommune 
300 millioner kroner til 
opparbeidelse og drift av 
skulptur- og kulturminnepar-
ken Ekebergparken i Oslo, som 
åpnet i 2013. 

 I 2003 åpnet han i Oslo 
sentrum verdens eneste 
miniflaskemuseum.

Han har fått flere utmerkelser 
for sin Oslo-entusiasme, blant 
annet ble han kåret til årets 
Oslo-borger i Aftenposten i 
2015.

Han er oldebarn av forret-
ningsmannen og kunstmese-
nen Ellef Ringnes, som 
sammen med broren Amund 
startet Ringnes Bryggeri i 1877. 
Christian Ringnes senior 
solgte bryggeriet ut av 
familien, og bryggeriet er nå i 
danske hender. 

Det er et 
komplisert pro-
sjekt, men det 
skal gjennom-
føres koste hva 
det koste vil

”
Christian Ringnes, investor

Christian Ringnes etablerte 
skulpturparken på Ekeberg i 
Oslo. FOTO: TOR G. STENERSEN
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TIL BORDS
VETERAN I 
KIRKERISTEN

Vurdering

å4

Miljø: 4

Meny: 5

Mat: 4

Service: 4

Verdi for pengene: 4

21 
av 30 poeng

For ujevnt på Baltazar

O i, dette er som å være i Italia, 
sier spisefølget. 

Han snakker ikke om mil-
jøet på Baltazar Ristorante, 
men om den litt arrogante 

servitøren. Etter å ha ventet en stund i inn-
gangspartiet – det var visst en artig histo-
rie på gang mellom servitør og kjøkken – 
blir vi endelig vist til bordet vårt. Vi prøver 
å spørre servitøren om noe i menyen, men 
da blir han borte. 

Mer uformell 21-åring
Baltazar har holdt det gående i 21 år i Kir-
keristen – det er imponerende! Tidligere 
hadde man en restaurant opp trappen og 
en vinbar nede, men dette ble endret for 
et par år siden. Nå har man samme meny 
oppe og nede. 

– Jeg synes de har fått til en mer ufor-
mell stil enn de hadde tidligere. Det er ikke 
like avansert, og nå er det mange innom 
for å ta en pizza og et glass vin. Det tror 
jeg Baltazar tjener på i lengden, mener 
spisefølget. 

Frityrstekt pizzadeig
Selv om den større setmenyen er borte – 
hvis du da ikke er i selskap med over ti 
personer – er det mange spennende retter 
på menyen. Her er flere antipasti, primi 
piatti og secondi piatti, i tillegg til ett stør-
re utvalg pizzaer. 

Vi starter kvelden med pizzelle Napo-
letane, en rett man ikke spiser så ofte. Det-
te er pizzadeig som er fritert og deretter 
ovnsbakt. Den blir servert med tomatsaus, 
parmesan og masse bøffelmozzarella. 

– En god rett med nydelig tomatsaus, 
men pizzadeigen kunne godt ha vært litt 
lettere og luftigere. Bøffelmozzarellaen 
bør være varm igjennom, i hvert fall lun-
ken, men her er den rett og slett kald i 
midten, sier spisefølget.

Det er lunt og hyggelig hos Baltazar, men 
ikke alle plassene er like gode. Noen har 
litt mye trafikk forbi seg og andre er klint 
oppi baren. Tallerkenene på veggen med 
bokstaver på i 1. etasje var sikkert en god 
idé på tegneblokken, men gjør lite for lo-
kalet. 

Da er det hyggelige å se andre veien mot 
teglveggene og andre gjester, som stort 
sett bestiller pizza denne kvelden.

Nordmenn = italiensk vin
Vinkartet byr på mange spennende viner 
fra store deler av Italia. Landet er jo blitt 
den store vinneren på vinmonopolet, med 
snart 30 prosent av salget. 

Italia består av 20 vinområder, og det 
er oppsiktsvekkende at Veneto, området 
helt nordøst i Italia, selger mer vin enn 
hele Frankrike tilsammen. Vi nyter deri-
mot en fruktig og frisk vin fra Sicilia, en 
Occhipinti Il Frappato, mens vi venter på 
pastaen.

Dermed pasta!
Vi har fått en annen servitør etter «Herr 
Arrogant», han er til gjengjeld meget hyg-
gelig og informativ. 

Vi har bestilt en pastarett på deling, og 
den har de ordnet i hver sin skål til oss. 
Paccheri er en napolitansk pastatype som 
ligner på en gigantisk makaroni. Her kom-
mer den med masse lammeragu over seg 
og soltørkede tomater fra Liguria.

– Tenk at det finnes over 600 ulike pas-
tatyper! Dette kan de! Perfekt kokt pasta, 
smakrik lammeragu og søte tomater. En 
nydelig rett i all sin enkelthet, sier spise-
følget. 

Behagelig italiensk musikk spilles over 
høyttaleren, og servitøren spør om vi vil 
ha litt pause før secondi piatti. Etter 15 mi-
nutters pause kommer han inn med hoved-
rettene. 

Aller best er kalveplomme med tomat-
saus, poteter, kapers og oliven. Kjøttet er 
mørt og velsmakende, potetene passe my-
ke, og blandingen med svarte, knallgode 
oliven og kapers er meget god. Tomatsau-
sen er i overkant kraftig og dominerende, 
men alt i alt er dette en vellykket rett. 

Hard Donald
Confit av andelår er ikke like bra. Vi hadde 
forventet et mer saftig lår enn dette, for 
det trenger en del skjæring. Oppå låret lig-
ger en god, tykk saus laget på steinsopp, 
som det burde vært mye mer av. Nå blir 
det litt tørt. 

Anden blir servert med mild og god 
glansfull borretane-løk og deilige sødme-
fulle beter, men her er ikke kjøkkenet helt 
på høyden. 

Du får mere pudding, tjukken
Panna cotta med safran har neppe mange 
spist før. Safran går vanligvis til skalldyr, 
risotto eller fiskesupper, men det er artig 
å prøve i andre retter også. Den italienske 
fløtepuddingen har en perfekt konsistens 
og den spesielle, aromatiske kryddersma-
ken blir gradvis bedre og bedre. 

Sammen med gode pistasjnøtter er det 
en fin avslutning på ett litt for varierende 
måltid. 

Nydelig pasta med lammeragu.
FOTO: SMØRBUKK 

Smørbukk   Baltazar 
Ristorante & 
Enoteca
Adresse: Dronningens gate 
27. Tlf. 23357060. baltazar.no

Hva vi spiste: Pizzelle Napole-
tane, paccheri al ragu bianco 
de agnello, andelår, kalve-
plomme og panna cotta. 

Hva det koster: Antipasti: 
175–230 kr. Primi piatti: 
190–205 kr. Secondi piatti: 
235–325 kr. Pizza: 155–195 kr. 
Dolce: 55–170 kr. 

Hvem passer det for: Par, 
familier og mindre grupper. 

Rullestolvennlig: Nei.

Vegetarretter: Tre varianter 
pizza. et par antipasti og en 
primi piatti. 

Lydnivå: Behagelig bak-
grunnsmusikk. Her prater du 
fint med de andre rundt 
bordet uten å måtte rope. 

Innsidetips: Bra stikk-innom-
sted for en pizza og et glass 
vin. Serverer også lunsj. 

Baltazar byr 
på mye god 
mat, men 
langtfra alt er 
på stell. 

”
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I van Goghs fotspor
Frankrike - 7. mai 2019, 5 dager
Etter to år i Paris var van Gogh trett av den travle storbyen og lengtet etter solskinn og de livlige fargene i
det sørlige Frankrike. Det fant han i Arles og omegn, der han videreudviklet sin uttrykksfulle og personlige
stil, kjennetegnet av dristige farger og dynamiske penselstrøk. Vi får høre mer om kunstneren, hans liv og
bildene han malte nettopp her. Vi vandrer i Arles, der oppsatte plansjer viser hvor van Gogh stod da han
malte kjente malerier. Vi besøker Parc Naturel Régional de Camargue, der fargene smelter sammen med for-
tellingen i et naturområde som i dag er opptatt på UNESCOS liste over verdens kulturarv.

A-kortpris kr 10.998
For mer informasjon og bestilling: akortet.no/reise • tlf. 21 98 45 45

TB
B
AS

Å R E T S J U L E K O N S E R T

REIN ALEXANDER
ANITA SKORGAN

MUSIKERE: JON WILLY RYDNINGEN, TORBJØRN ØKL AND OG TERJE JOHANNESEN

Billetter: ticketmaster.no – tlf 815 33 133

DEILIG ER JORDEN
25 nov ASKER kirke
28 nov OSLO, Kampen kirke
29 nov MOSS kirke
30 nov BÆRUM, Høvik kirke

1 des OSLO, Sagene kirke
2 des BÆRUM, Lommedalen krk
3 des LILLESTRØM kirke
4 des LILLEHAMMER kirke
5 des HAMAR domkirke
5 des HAMAR domkirke

6 des OSLO, Grorud kirke
7 des FREDRIKSTAD domkirke
8 des OSLO, Ullern kirke
9 des KONGSBERG kirke

11 des SARPSBORG, Tune kirke
12 des DRAMMEN, Bragernes krk
13 des OSLO, Nordstrand kirke
14 des ULLENSAKER kirke
15 des TØNSBERG domkirke
16 des HORTEN kirke

17 des OSLO domkirke
17 des OSLO domkirke
18 des TRONDHEIM, Vår Frue krk
18 des TRONDHEIM, Vår Frue krk
19 des MELHUS kirke
20 des ÅLESUND kirke
21 des MOLDE domkirke
22 des OSLO, Lambertseter kirke

FÅ BILL

FÅ BILL

FÅ BILL

FÅ BILL

FÅ BILL

UTSOLGT

UTSOLGT

EKSTRA

UTSOLGT

EKSTRA

UTSOLGT

EKSTRA

FÅ BILL

SPILLES PÅ CHAT NOIR TIL 15. DESEMBER • BILLETTER: TICKETMASTER.NO • 815 33 133

AFTENPOSTEN

HÅVARD

Trygderetten er ein uavhengig ankeinstans som avgjer tvistar i
saker om trygd og pensjon for heile landet. Dei fleste ankesakene
gjeld tvistar mellom privatpersonar og NAV, men Helseklage og
offentlege tenestepensjonsordningar er også ankemotpartar.
Arbeidsområdet går fram av lov om anke til Trygderetten. Vi held
til i moderne lokale i Nydalen i Oslo.

Rettsfullmektig
1-3 åremålsstillingar

Rettsfullmektigane administrerer eigne ankesaker
og er med som dommar i andre saker. Dei får
fagleg rettleiing og har høve til å delta på ulike kurs.
Arbeidet som rettsfullmektig dekker kravet til
arbeidspraksis og prosedyre for advokatbevilling,
og ein kan gjennomføre advokatkurset i tilsettings-
perioden.

For fullstendig utlysingstekst og å søkje
se www.jobbnorge.no (IDsøk 160308).
Søknadsfrist 03.12.18.

TRYGDERETTEN

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

Underholdning Jobb Helse og
velvære

REISE

Reisereportasjer og turtilbud finner du onsdag og lørdag i Aftenposten
REISE

Opptatt av
karriere og
utdanning?

Få med deg det
viktigste hos

ap.no/karriere



Bøker
kjøpes!
Adamstuen
Antikvariat

Thereses gate 14.
Vi henter.

Tlf. 22 46 30 79.

SENTRALSTØVSUGER
SERVICE - MONTERING - UTSTYR

Sentralstøvsugersenteret.no
Tel. 95 75 75 30 - post@practico.no

• Alle typer service • Bytter ut gammel med ny.
• Installerer også helt nye anlegg

langer og munnstykker til alle merker.• S

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

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

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

www.byggtak.no

Vi har nå opptil 30% på
takstiger og snøfangere.

Vi monterer raskt og effektivt.
Ta kontakt for ett tilbud

på ditt tak.
Tlf: 919 02 181

KAMPANJE PÅ
TAKSIKRING

Gamle Leker
Fra 1950/60 eller eldre

kjøpes av samler.
Lekebiler, Lego, tegneserier etc.

Kjøper også gjenstander
med norsk reklame.

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

Dødsbo kjøpes
Rydding

Bortkjøring
Vasking

Tlf. 40 22 40 22SØLV/GULL
KJØPES

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

Gull kjøpes til gjeldendedagspris.
Gratis hjembesøk
Oppgjør på dagen.

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

Etablert 1995

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

Mandag stengt.
tlf.: 22 83 28 68

post@solvfunn.no
www.solvfunn.no

SØLVFUNN
Kjøp og salg, sølv og gull.

Ønsker å kjøpe gamle
pelskåper og symaskiner.
Ta kontakt på tlf: 930 333 81

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

LP Plater & gamle postkort
kjøpes, også Sedler,

Aksjebrev, gamle papirer
God pris – Gjerne hjemmebesøk
Johan Kallevik - Butikk Bærre Lækkert
Kl. 11 – 17 (15) Storgata 36, 0182 Oslo
Tel. 22 17 38 17 e. kl. 18 Tlf. 22 10 90 82

E-post: post@berrelekkert.no

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

Kjøp av pelskåper
Vi kjøper brukte pel-
skåper, gamle symaski-
ner, og diverse ting vårt
nr er 930 33 381

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!
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

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

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

Skal vi selge bilen din
for deg?

Miltvedts Autoco
Tlf. 22 72 11 00 ©

A
ft
en
p
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n
20
13

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

DU FINNER FORTSATT

OSLOS BESTE PRISER
PÅ VINTERDEKK HOS OSS!

Vi har flytte t

CONTINENTALYOKOHAMA
NOKIANGOODYEAR KUMHO

DEKK& FELGER – DEKKHOTELL – SMØREOLJER - DROP IN

TIL BREIVOLLVEIEN 27 PÅ ALNABRU!

Se våre uslåelige priser
samt veibeskrivelse på
www.johsbjerke.no

Johs. Bjerke AS
Breivollvn. 27, 0668 Oslo
: 240 58 990 Epost: salg@johsbjerke.no

Varer og tjenester

Hus/hjem/fritid Bil

Opptatt av karriere og utdanning?
Få med deg det viktigste hos

ap.no/karriere

REISE

Les

REISE

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

UTSO
LGT!
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Nå starter salgstrinn 3!

Med idyllisk beliggenhet og få minutters gange fra Sandvika sentrum, bygger vi 125
tidsriktige leiligheter med areal fra 35-154 kvm. 27. November inviterer vi til salgsmøte
for de 23 siste leilighetene i Bjørnegårdsvingen, salgstrinn 3. OBOS-medlemmer har
forkjøpsrett, men møtet er åpent for alle.

Tid og sted:
27.November Kl. 18.00 påThon Hotel Oslofjord i Sandviksveien 184.
obos.no/bjornegardsvingen
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NORGES 
10 STØRSTE 
LANGRENNS- 
TALENTER
Pål Strande Gamlemoen 

Hvem kan bli Norges nye medaljesankere i VM,  
OL og Paralympics? Her er 10 utøvere som er de 
største langrennstalentene i Norge akkurat nå.

D et gror godt bak Therese Johaug, Johannes 
Høsflot Klæbo og de andre langrennsstjernene.

Norske utøvere gjør det bra på juniornivå i 
internasjonal langrenn. På vår liste er det man-
ge på juniorlandslaget. 

Men – selv om de gjør det bra nå, er det ingen garanti 
for at det er disse løperne som sørger for norske OL-med-
aljer i fremtiden, skal vi tro ekspertene.

– Det er vanskelig å si hvem som blir de beste senior-

løperne av dem som har gode resultater som junior, sier 
Brit Baldishol, som er utviklingssjef for langrenn i Norges 
Skiforbund. 

– Historisk har vi hatt mange barn og ungdom som har 
hatt gode resultater som barn, uten at de har slått gjen-
nom som seniorer.

Likevel: 
Noen av disse vil du nok se på TV i et stort mesterskap 

om noen år.

1 Helene Marie  
Fossesholm

Født: 31.05.2001 (17 år). Klubb: Eiker Skiklubb

Hun er en av de yngste på denne listen, men vi har valgt 
å sette henne på topp. 17-åringen har allerede bemerket 
seg, gjennom å vinne de aller fleste skirennene hun har 
deltatt i det siste året. Hun avsluttet forrige sesong knall-
sterkt med NM i Alta. Da ble hun nummer 11 i seniorklas-
sen, foran verdenscupvinner Heidi Weng. I denne seson-
gens åpningshelg på Beitostølen tok hun blant annet en 
sterk femteplass på 10-kilometeren.

Eiker-løperen har av flere blitt omtalt som «Den nye 
Therese Johaug» på grunn av at hun er veldig god svært 
tidlig. TV 2s langrennsekspert Petter Skinstad mener hun 
er lik mer muskuløse løpere som Marit Bjørgen og Ingvild 
Flugstad Østberg. 

– Et unormalt stort talent. Hun er så god at hun kan 
melde seg på i kampen om en plass i troppen til denne 
sesongens VM i Seefeld. Dog er det mer sannsynlig at hun 
satser på juniorklassen i norgescupen ett år til, sier Skin-
stad. 

Allsidige Fossesholm er også et stort talent i terrengsyk-
ling. I fjor endte hun på 3.-plass i ungdoms-EM. 

FAKTA

Slik har vi  
laget listen
Denne artikkelen er den første i en 
serie der vi kårer Norges største 
talenter i diverse vinteridretter, 
som for eksempel langrenn, hopp, 
skiskyting og ishockey.

Vi har spurt flere eksperter og 
trenere fra Langrenns-Norge om 

hvem de mener er Norges største 
langrennstalenter. Det er Aften-
posten som har rangert utøverne 
basert på informasjonen vi har 
hentet inn.

Vi har også valgt å begrense listen 
til utøvere som er 19 år gamle eller 
yngre. 

Disse har medvirket til informasjon 
om utøverne: 
Geir Endre Rogn, trener  
for kvinnelandslaget.  
Brit Baldishol, utviklingssjef 
Norges Skiforbund. 

Anders Bystrøm, trener  
rekruttlandslaget.

Einar Trefall, langrennstrener  
NTG Tromsø. 
Øyvind Solstad, langrennstrener 
NTG Geilo. 
Petter Skinstad, langrennsekspert 
TV 2. 
Åge Skinstad, tidligere sportssjef 
for langrenn i Norges Skiforbund. 
Svein Olav Utistog, langrenns- 
trener Hovden skigymnas.

De andre kildene ønsker ikke å stå 
frem med navn.

Stor kåring:

5 Iver Tildheim  
Andersen

 
Født: 29.09.2000 (18 år). Klubb: Rustad IL

 
Gjorde det best av alle født i 2000 da han havnet på fjer-
deplass på 10-kilometeren i junior-NM i Steinkjer.

18-åringen er en av mange løpere på listen som kom-
mer fra Østlandet. Han var bortimot utilnærmelig på 10 
kilometer fristil i sin årsklasse forrige sesong. Utholden-
heten hans er ekstrem – det samme skal testresultatene 
være.

Tildheim Andersen har kun satset spesifikt mot lang-
renn i et par år. Potensialet hans kan være svært stort.
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2 Vilde  
Nilsen

 
Født: 12. januar 2001 (17 år). Klubb: Kvaløysletta Skilag

 
Da Vilde Nilsen var åtte år gammel, fikk hun en binde-
vevssykdom i venstre fot, legg lår og hofte. Hun er nå frisk 
igjen, men sykdommen førte til at hun har mindre mus-
kelmasse og at venstrebeinet er litt mindre og kortere.

Men Tromsø-jenta har aldri latt handicapet være et 
problem. Hver dag håndterer hun de samme oppgavene 
som medelevene på NTG får. Hun ble tatt ut til Paralym-
pics i Pyeongchang allerede i år, noe som ble en gedigen 
opptur. 

Der vant hun sølv på sprinten – i konkurranse med 
mange eldre konkurrenter. Nilsen er en sprinter med 
enormt potensial, men kan også hevde seg på flere dis-
tanser. Mye tyder på at Norge kan ha funnet en ny med-
aljegrossist. 

3 Håvard  
Moseby

 
Født: 28.07.1999 (19 år). Klubb: Kjelsås IL

 
Gutteløperne blomstrer gjerne litt senere enn jentene. 
En av de mest lovende på herresiden er Håvard Moseby 
fra Kjelsås i Oslo. Han er en av dem som har utmerket 
mest på distanse.

Moseby var blant annet med på stafettlaget som tok 
gull under junior-VM i januar. Han ble nummer fem på 
10-kilometeren. De eneste som var raskere enn han var 
født året før. 

I tillegg har han vunnet norgescupen sammenlagt de 
to siste årene. Det er liten tradisjon for å la unge herrelø-
pere prøve seg i verdenscupen tidlig (med mindre de er 
eksepsjonelt gode), men Moseby kan fort få en sjanse 
denne sesongen gjennom nasjonal kvote – og takket væ-
re et enormt talent.

4 Kristine  
Stavås Skistad

 
Født: 08.02.1999 (19 år). Klubb: Konnerud IL

 
En annen jente vi får se i verdenscupen i år, er Kristine 
Stavås Skistad. 19-åringen fikk prøve seg allerede i ver-
denscupsprinten i Drammen sist sesong. Da var hun uhel-
dig og falt under prologen.

Denne sesongen kommer det nok flere muligheter.  
Allerede til helgen blir hun på Lillehammer.

Konnerud-løperen er høy, rask og svært skummel på 
sprintøvelser, noe hun viste da hun ble nummer to i sprin-
ten under denne sesongens åpningshelg på Beitostølen. 

Hun har dominert sprintøvelsene på nasjonalt junior-
nivå de siste årene. Forrige sesong vant hun sølv på sprin-
ten under junior-VM i Goms. En sterk fjerdeplass på sprint-
prologen i senior-NM førte til at hun til slutt kunne gå inn 
en imponerende niendeplass. Stavås Skistad har allerede 
demonstrert toppnivået sitt foran hele Langrenns-Norge. 
Det nivået kan fort sikre henne en billett til vinterens VM 
i Seefeld.

6 Ansgar  
Evensen

 
Født: 18.04.2000 (18 år). Klubb: Vind IL

 
Lyktes ikke spesielt godt under NM-et i Steinkjer, men er 
likevel sett på som en av de mest lovende løperne på ju-
niorlandslaget. Det er stor bredde på herresiden i Norge, 
men Evensen er et av talentene med størst spisskompe-
tanse. 18-åringen har vunnet alle sprintrennene han har 
gått i 2018. 

Han tok gull i Nordisk Juniorlandskamp i finske Vuo-
katti, før han fulgte opp med nok en gullmedalje – i juni-
or-NM. Evensens enorme sprintferdigheter rettferdiggjør 
en plass høyt oppe på denne listen.

7 Kristin  
Austgulen Fosnæs

 
Født: 30.05.2000 (18 år). Klubb: Fossum IF

 
Endte som nummer to sammenlagt i forrige sesongs nor-
gescup etter å ha vunnet flere renn.

Er en løper som er både svært utholdende og hurtig. 
Det er ofte en spennende kombinasjon. Hun er også på 
juniorlandslaget denne sesongen. Suksess der kan fort 
bety sjanser i verdenscupen om ikke altfor lenge.

Var som nevnt «bare» nummer to i norgescupen, men 
en sterk 32. plass i senior-NM mot mange eldre løpere 
vitner om en jente det bor mye i.

8 Martin  
Kirkeberg Mørk

 
Født: 16.01.2001 (17 år). Klubb: Drammens Ballklubb

 
En av de yngste, men også mest talentfulle guttene på 
denne listen. Han er fortsatt ikke tatt ut på juniorlandsla-
get og var et stykke bak eldre utøvere tidsmessig i fjor. 
Hans unge alder og potensial gjør ham likevel til en me-
get spennende løper.

Han vant tre 10-kilometersrenn på rad (Norgescup og 
junior-NM) i månedsskiftet februar-mars i år. En impone-
rende resultatrekke sørget for en soleklar sammenlagtsei-
er i hans klasse i norgescupen.

FORTS. NESTE SIDE
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9 Ingrid Andrea  
Gulbrandsen

 
Født: 01.01.2000 (18 år). Klubb: Bardufoss OIF Ski

 
Blir av flere beskrevet som et stort talent. 

Gulbrandsen er en fleksibel løper, i likhet 
med flere av de andre jentene på denne listen. 
Nordlendingen avsluttet forrige sesong med 
flere sterke resultater i lengre renn, men vant 
for eksempel sprintgull under junior-NM i fe-
bruar. I tillegg vant hun norgescupen sam-
menlagt forrige sesong.

Slike resultater blir gjerne lagt merke til. 
Nordlendingen går med juniorlandslaget den-
ne sesongen.

FAKTA

Disse kom nesten  
med på listen
Lars Agnar Hjelmeset (17 år)

Linn Ravndal (18 år)

Karsten André Vestad (17 år)

David Thorvik (18 år)

Håkon Skaanes (19 år)

= Tuva  
Bakkemo

 
Født: 18.04.1999 (19 år). Klubb: Gjøvik Skiklubb

 
Ikke blant dem som har vunnet flest norges-
cuprenn, men hun blir sett på som en av jen-
tene med mest potensial, noe statusen som 
juniorlandslagsløper gjenspeiler. 

Var Norges tredje beste løper da hun ble 
nummer 17 på skiathlonen under junior-VM i 
Goms, men var yngst av disse tre. Kan fort 
gjøre det enda bedre under denne sesongens 
junior-VM i Lahti, dersom hun får ut poten-
sialet sitt. 

Kan være ute et helt år
Mette Bugge 

Amanda Kurtovic var 
i går til MR-
undersøkelse. Den 
viser at hun har røket 
fremre korsbånd i 
venstre kne og 
mister EM.

D ette er en alvorlig kneskade, 
som vil sette Amanda ut av 
håndballspill i flere måne-
der fremover. En slik skade 
i fremre korsbånd blir nor-

malt operert hos unge mennesker og 
idrettsutøvere, sier landslagets lege, 
Anne Froholdt.

Froholdt forteller at Kurtovic sann-
synligvis må belage seg på 9–12 måne-
der på sidelinjen.

– Hun har mulighet til å rekke VM 
om et år, men denne sesongen ryker. 
Nå skal hun vurderes for operasjon. 
Det pleier å gå noen uker. Vi ønsker at 
hevelsen skal gå ned først. 

Amanda Kurtovic ønsker å få ro i ti-
den fremover. Straks det er klart hvem 
som tar Kurtovic plass i EM-troppen, 
vil dette bli formidlet. 

Hadde det vondt
Amanda Kurtovic pådro seg kneskaden 
mot Frankrike søndag. Måten det skjed-
de på og smerten tydet på en klassisk 
korsbåndskade.

Det betyr at resten av sesongen er 
over og vel så det for proffen i rumen-
ske Bucuresti.

Mye tyder på at Silje Waade blir ny 
i troppen. Hun spiller i Vipers, som 
igjen betyr at klubben i Kristiansand 
får med åtte spillere til dette mester-

skapet.
Og det viktigste av alt: Waade har 

fersk erfaring fra Champions League. 
Hun pleier å bytte inn i forsvaret når 
lagvenninne Linn Jørum Sulland kom-
mer løpende mot benken. Sullands 
styrke er skudd, innspill til strek og 
straffekast. Sammen blir de en meget 
god kombinasjon, som kjenner hver-
andre godt. 

Trønderen Waade var allerede tatt 
med i en utvidet tropp på 18 spillere, 
selv om det bare er 16 som er offisielle. 
Hergeirsson ville at hun og Ingvild Bak-
kerud skulle være tilgjengelig på tre-
ningene i Frankrike, og ikke minst kun-
ne steppe inn på kort varsel.

Har mange å ta av
Landslagstreneren har en unik base på 
40–50 spillere som utgjør grunnlaget 
han kan velge fra. 

Islendingen kan til enhver tid plukke 
fra øverste hylle, fordi Norge nettopp 
har et rekruttlandslag i bakhånd. Så 
sent som siste uke spilte rekruttene to 
landskamper mot Kina og Island og 
vant begge.

Må kunne snu seg rundt
Hergeirsson har i årenes løp lært seg å 
mestre ulike og uforutsette situasjoner. 
Bare de siste månedene er Nora Mørk 
blitt borte på grunn av en ny kneope-
rasjon, da hun satset hardt på å rekke 
EM.

Så kom meldingen om at Stine Sko-
grand var gravid. Derfor ble Linn Jørum 
Sulland tatt ut. Bæringen måtte selv ut 
med kneskade foran OL i Rio.

Men Hergeirsson vet råd.
– Vi må til enhver tid spille med det 

laget vi har, og vi må gå videre, sier han. 
S

Sjefen ber spillerne i EM-troppen 
riste av seg tanker rundt dette, selv om 
gode tanker sendes til lagvenninne 
Kurtovic.

Amanda Kurtovic ble båret gråtende av banen søndag kveld.
FOTO: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY 

FAKTA

EM-troppen
Dette er den norske EM-trop-
pen i håndball. Mesterskapet 
spilles i Frankrike fra 1-16. 
desember

Målvakter: Katrine Lunde 
(Vipers Kristiansand) og Silje 
Solberg (Siofok).

Bakspillere: Emilie Hegh 
Arntzen (Vipers Kristiansand), 
Veronica Kristiansen (Györ), 
Stine Bredal Oftedal (Györ), 
Henny Reistad (Vipers Kristi-
ansand) Linn Jørum Sulland 
(Vipers Kristiansand), Marta 
Tomac (Vipers Kristiansand) 
og *Silje Waade (Vipers 
Kristansand)

* Mest trolig erstatter for 
Amanda Kurtovic.

Kantspillere: Malin Aune 
(Vipers Kristiansand), Marit 
Røsberg Jacobsen (Esbjerg), 
Thea Mørk (København) og 
Sanna Solberg (Esbjerg).

Strekspillere: Kari Brattset 
(Györ), Vilde Ingstad (Esbjerg) 
og Heidi Løke (Storhamar).
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Alpint
VERDENSCUP I LAKE LOUISE
Menn, Super-G:
1) Kjetil Jansrud, Norge 1.33,52, 
2) Vincent Kriechmayr, Østerrike 
1.33,66, 3) Mauro Caviezel, Sveits 
1.33,73, 4) Hannes Reichelt, Øster-
rike 1.33,96, 5) Aksel Lund Svindal, 
Norge 1.34,09, 6) Matthias Mayer, 
Østerrike 1.34,17, 7) Adrien Theaux, 
Frankrike 1.34,40, 8) Adrian Smiseth 
Sejersted, Norge 1.34,41, 9) Thomas 
Dressen, Tyskland 1.34,46, 10) Beat 
Feuz, Sveits 1.34,49,

VERDENSCUP I KILLINGTON
Kvinner, slalåm:
1) Mikaela Shiff rin, USA 1.43,25 
(52,49-50,76), 2) Petra Vlhova, 
Slovakia 1.43,82 (53,03-50,79), 3) 
Frida Hansdotter, Sverige 1.44,33 
(53,03-51,30), 4) Bernadette Schild, 
Østerrike 1.44,66 (52,78-51,88), 
5) Michelle Gisin, Sveits 1.45,18 
(54,09-51,09), 6) Wendy Holdener, 
Sveits 1.45,62 (53,97-51,65), 7) Anna 
Swenn Larsson, Sverige 1.45,69 
(53,44-52,25), 8) Katharina Gallhu-
ber, Østerrike 1.46,19 (53,62-52,57), 
Norske:15) Nina Haver-loeseth, 
Norge 1.48,02 (55,56-52,46), 16) 
Kristin  Lysdahl, Norge 1.48,07 
(57,33-50,74).

Fotball
ENGELSK ELITESERIE   /38
Wolves-Huddersfield    (0-1) 0-2
Mål: 0-1 A. Mooy (6.), 0-2 A. Mooy (74.)
Tilskuere: 30.130

Man. City .... 13 11 2 0 40-  5 35
Liverpool .... 13 10 3 0 26-  5 33
Tottenham . 13 10 0 3 23-11 30
Chelsea ...... 13   8 4 1 28-11 28
Arsenal ....... 13   8 3 2 28-16 27
Everton ...... 13   6 4 3 20-15 22
Man. Utd .... 13   6 3 4 20-21 21
Bournem. ... 13   6 2 5 22-18 20
Watford ...... 13   6 2 5 17-17 20
Leicester .... 13   5 3 5 18-17 18
Wolves ....... 13   4 4 5 12-15 16
Brighton ..... 13   4 3 6 14-19 15
West Ham .. 13   3 3 7 14-22 12
Huddersf. ... 13   2 4 7   8-22 10
Newcastle ...12   2 3 7   9-15   9
Crystal P. .... 13   2 3 8   8-17   9
Burnley........12   2 3 7 12-25   9
Southampt. 13   1 5 7 10-24   8
Cardiff  ........ 13   2 2 9 11-26   8
Fulham ....... 13   2 2 9 14-33   8

TYSK 1. BUNDESLIGA   /34
B.M. Gladb.-Hannover 96    4-1

Dortmund ...12 9 3 0 35-13 30
B.M. Gladb ..12 8 2 2 30-14 26
E. Frankfurt .12 7 2 3 29-14 23
RB Leipzig ...12 6 4 2 22-10 22
Bayern M. ....12 6 3 3 23-17 21
Hoff enheim 12 6 2 4 27-18 20
W.Bremen ...12 5 3 4 20-20 18
Hertha B ......12 4 5 3 19-20 17
Wolfsburg ...12 4 3 5 16-17 15
Mainz 05 .....12 4 3 5 11-14 15
Freiburg ......12 3 5 4 16-20 14
Leverkusen .12 4 2 6 18-24 14
Augsburg ....12 3 4 5 20-21 13
Schalke 04..12 4 1 7 13-17 13
Nürnberg ....12 2 4 6 13-29 10
Hanno. 96 ...12 2 3 7 15-26   9
Düsseldorf ..12 2 3 7 13-28   9
Stuttgart .....12 2 2 8   8-26   8

ITALIENSK SERIE A    /38
Lazio-Milan 1-1
Genoa-Sampdoria 1-1

Juventus .... 13 12 1 0 28-  8 37
Napoli ......... 13   9 2 2 26-13 29
Inter ............ 13   9 1 3 25-10 28
Lazio ........... 13   7 2 4 19-15 23
Milan .......... 13   6 4 3 22-17 22
Parma ......... 13   6 2 5 14-16 20
Roma .......... 13   5 4 4 22-16 19
Sassuolo .... 13   5 4 4 21-19 19
Fiorentina .. 13   4 6 3 18-10 18
Atalanta ..... 13   5 3 5 25-17 18
Torino ..........12   4 5 3 17-15 17

Sampdoria . 13   4 4 5 17-16 16
Genoa ........ 13   4 3 6 18-27 15
Cagliari........12   3 5 4 12-16 14
Spal ............ 13   4 1 8 11-21 13
Empoli ........ 13   3 3 7 15-23 12
Udinese ...... 13   3 3 7 12-18 12
Bologna ..... 13   2 5 6 11-18 11
Frosinone ... 13   1 4 8 10-28   7
Chievo ........ 13   0 4 9 10-30   1
SPANSK 1. DIVISJON   /38
Espanyol-Girona 1-3
Villarreal-Betis  2-1

Sevilla ........ 13 8 2 3 25-14 26
Barcelona .. 13 7 4 2 35-19 25
Atl. Madrid . 13 6 6 1 17-  9 24
Alaves ........ 13 7 2 4 17-13 23
Espanyol .... 13 6 3 4 17-13 21
Real Madrid 13 6 2 5 20-19 20
Girona ........ 13 5 5 3 16-15 20
Levante ...... 13 5 3 5 20-21 18
Eibar ........... 13 5 3 5 15-18 18
Valencia ..... 13 3 8 2 11-  9 17
Getafe ........ 13 4 5 4 12-11 17
Valladolid ... 13 4 5 4   9-10 17
Sociedad ....12 4 4 4 15-14 16
Betis ........... 13 4 4 5 13-17 16
Celta Vigo ...12 3 5 4 22-20 14
Villarreal ..... 13 3 5 5 13-14 14
Leganes ..... 13 3 4 6 10-16 13
Ath. Bilbao . 13 1 8 4 14-20 11
R. Vallecano 13 1 4 8 14-28   7
Huesca ....... 13 1 4 8 12-27   7

Håndball: 
ELITESERIEN MENN
10. runde:
FyllingenB.– Runar Sandef.  27-30
Falk Horten – Halden  26-38
Kolstad .......  9 7 0 2 247-211 14
Elverum ......  8 6 1 1 269-223 13
ØIF Arendal   8 6 1 1 246-210 13
Drammen...  9 6 0 3 258-247 12
Fyllingen .... 10 5 1 4 273-276 11
Halden ....... 10 5 1 4 291-291 11
Runar ......... 10 5 0 5 267-278 10
Haslum .......  9 4 0 5 250-230 8
Bækkelaget   9 3 1 5 274-270   7
Falk ............. 10 3 0 7 244-294 6
Nærbø ........  9 1 1 7 239-272 3
Bodø...........  9 1 0 8 209-265 2

CHAMPIONS LEAGUE MENN
Gruppespillet 9. runde:
Elverum – Wacker Thun  29-28
Wisla Plock ..9 7 0 2 252-223 14
Dinamo B. ....9 6 0 3 260-251 12
Elverum ........9 6 0 3 254-248 12
Ademar L. ....9 5 1 3 228-227 11
Cocks ...........9 1 2 6 219-243   4
Wacker Thun .9 0 1 8 239-260   1

MØBELRINGEN CUP, KVINNER   /3
Norge-Frankrike   23-21

Norge ...........3 3 0 0 76-62 6
Frankrike ......3 2 0 1 62-61 4
Danmark ......3 1 0 2 65-66 2
Ungarn .........3 0 0 3 53-67 0

Ishockey
ELITESERIEN, MENN   /48
Frisk Asker-MS   3-0
Stjernen-Lillehammer   3-4
Storhamar-Sparta Sarp   2-0

Storhamar .22 12 6   4 76-41 46
Stavanger ..22 13 5   4 75-50 45
Lilleham. ....23 14 2   7 86-70 45
Vålerenga ...21 12 4   5 80-45 42
Frisk Asker .22 11 3   8 72-68 37
Sparta S. ....22 10 5   7 60-56 36
Stjernen .....22   5 2 15 54-88 19
MS ..............22   5 1 16 46-80 17
Ringerike....22   1 4 17 40-91 10

Galopp
5+ FRANKRIKE
Rekkefølge: 5-6-1-9-4
Jackpot 5+ og lykketall: Ingen 
utbetaling
5 i rekkefølge: 256 594 kr.
5 første: 4 010 kr.
4 første: 414 kr.
4 av de 5 første: 186 kr.
3 første: 108 kr.
Omsetning: 28 154 814 kr.

Sportsbørsen og sport på TV
Se ap.no/live for ytterligere oppdaterte fotballresultater
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TV 2 SPORT 2

18.30 Ishockey                           •LIVE

Get-ligaen: Storhamar – VIF.

TV 2 SPORT 1

20.55 Fotball                                •LIVE

UEFA Champions League: Man -
chester United – Young Boys.

23.00 Fotball                               •LIVE

UEFA Champions League: 
Fotballkveld Europa.

VIASPORT 1

18.50 Fotball                                 •LIVE

UEFA Champions League: AEK
Athen – Ajax (Kun 1 omgang). 

20.55 Fotball                                •LIVE

UEFA Champions League: Roma
– Real Madrid. 

22.55 Fotball                                •LIVE

Champions League i kveld.

01.00 Ishockey                          •LIVE

NHL. Buffalo Sabres – San Jose
Sharks.

04.00 Ishockey                         •LIVE

NHL. Vancouver Canucks – LA
Kings.

VIASPORT +

20.55 Fotball                                •LIVE

UEFA Champions League. Bay-
ern München – Benfica.

VIASPORT 2

18.50 Fotball                                 •LIVE

UEFA Champions League. AEK
Athen – Ajax.

20.55 Fotball                                •LIVE

UEFA Champions League. 
Juventus – Valencia.

01.30 Ishockey                          •LIVE

NHL. Tampa Bay Lightning –
Anaheim Ducks.

TV-sporten

Kjetil Jansrud vant super G i Lake Louise søndag.
FOTO: JEFF MCINTOSH, THE CANADIAN PRESS/AP/NTB SCANPIX

– Det er nesten ikke til å tro
ALPINT Kjetil Jansrud fortsatte Norges 
elleville super-G-rekke i Lake Louise. 
Der har han og Aksel Lund Svindal delt 
på å vinne de åtte siste rennene.

 Søndagens seier var Jansruds fjerde i 
super-G i den canadiske skimetropolen. 
Han vant der også 2014, 2016 og 2017, 
mens Svindal gjorde det i 2011, 2012, 
2013 og 2015. Fartsrennene for to år 
siden ble avlyst på grunn av høye 
temperaturer og mangel på snø.

 Canadieren Manuel Osborne-Paradis 
var forrige super-G-vinner i Lake Louise 
som ikke var norsk. Jansrud sikret nok 
en triumf 14/100 sekund foran østerrik-
ske Vincent Kriechmayr.

 – Det er nesten ikke til å tro at vi har 
vunnet her så mange år på rad. Det er 
rart. I dag er jeg fornøyd med energien 
og risikoen jeg tok. Når du ser hvordan 
Kriechmayr kjørte i de bratte partiene, 
trengte jeg all tiden jeg kunne få på 
flaten, sier Jansrud til NTB.

 Svindal ble nummer fem og var 57 
hundredeler bak lagkompisen søndag. 
Han var ikke klar over den elleville 
norske super-G-rekken i Lake Louise.

 – Wow, det visste jeg ikke. Det er 
utrolig imponerende. Jeg er glad for at 
vi fortsatte den rekken, sier Svindal.
(NTB)

NHL-trener 
truffet av puck, 
måtte sy åtte 
sting
ISHOCKEY Calgary Flames-trener Bill 
Peters måtte tåle litt smerte på veien 
mot 6-1-seier borte mot Arizona 
Coyotes søndag. Blodet rant da han 
fikk en NHL-puck i kjeven.

Uhellet skjedde da det var under fire 
minutter igjen av midtperioden. Peters 
fikk hjelp til å komme seg ut av boksen 
for å få behandling. Ti minutter senere 
var han tilbake. Åtte sting måtte til for å 
fikse kuttskaden. (NTB)

Fikk den 
siste
vcup-
plassen
SKISKYTING
Nittedal-løper Sindre 
Pettersen fikk den siste 
plassen i den norske 
herretroppen til 
verdenscupåpningen i 
skiskyting i Pokljuka. 
Dette er uttaket:

Kvinner: Tiril Kam-
penhaug Eckhoff 
(Fossum), Emilie 
Kalkenberg (Skon-
seng), Thekla Brun-Lie 
(Oslo), Marte Olsbu 
Røiseland (Froland), 
Synnøve Solemdal 
(Tingvoll), Ingrid 
Landmark Tandrevold 
(Fossum), 

Menn: Lars Helge 
Birkeland (Birkenes), 
Erlend Øvereng 
Bjøntegaard (Beveren), 
Johannes Thingnes Bø 
(Markane), Tarjei Bø 
(Markane), Vetle 
Sjåstad Christiansen 
(Geilo), Henrik L`Abee-
Lund (Oslo), Sindre 
Pettersen (Nittedal). 
(NTB)

Barcelona- 
profil 
med nytt  
mareritt
FOTBALL Barcelonas midtbanespiller 
Rafinha trenger en kneoperasjon etter 
skaden han fikk i toppkampen mot 
Atlético Madrid sist lørdag. Han er 
ventet å miste resten av sesongen. 
Brasilianeren har slitt med kneskader 
før. I 2015 pådro han seg en ledd-
båndsskade i høyre kne og mistet store 
deler av sesongen. To år senere måtte 
han operere en meniskskade i det 
samme kneet. (NTB)

LANGRENN Sprintkometen Kristine Sta-
vås Skistad (19) skal gå verdenscup 
under minitouren i Lillehammer til 
helgen. Petter Northug står over i 
samråd med trenerne. Den norske trop-
pen til rennene på Lillehammer er på 
massive 30 løpere, likt fordelt mellom 
menn og kvinner. Fredag skal det gås 
skøytesprint, mens det er distanserenn 
lørdag og søndag. 
 Kvinner: Maiken Caspersen Falla (Gjer-
drum), Ingvild Flugstad Østberg 
(Gjøvik), Lotta Udnes Weng (Nes), 
Ragnhild Haga (Åsen), Kathrine 
Harsem (Varden Meråker), Kari Øyre 
Slind (Oppdal), Anna Svendsen 
(Tromsø), Heidi Weng (BUL), Thea 
Krokan Murud (Søre Ål), Therese 
Johaug (Nansen), Astrid Uhrenholdt 

Jacobsen (Heming), Silje Øyre Slind 
(Oppdal), Kristine Stavås Skistad 
(Konnerud), Tiril Udnes Weng (Nes), 
Marthe Mæhlum Johansen (Østre 
Toten Skilag).
 Menn: Sindre Bjørnestad Skar (Bæ-
rums Verk og Hauger), Eirik Brandsdal 
(Kjelsås), Finn Hågen Krogh (Tverrelv-
dalen), Johannes Høsflot Klæbo 
(Byåsen), Sondre Turvoll Fossli (Hokk-
sund), Didrik Tønseth (Byåsen), Simen 
Hegstad Krüger (Lyn), Hans Christer 
Holund (Lyn), Martin Johnsrud Sundby 
(Røa), Emil Iversen (Varden Meråker), 
Sjur Røthe (Voss), Vebjørn Turtveit 
(Voss), Gjøran Tefre (Førde), Martin 
Løwstrøm Nyenget (Lillehammer), 
Mattis Stenshagen (Follebu). (NTB)

Skistad går verdenscup,  
ingen Northug
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De 10 største 
langrenns- 
talentene
SIDE 12-14

Ekspert etter 12 av 12 remiser:

– Vi kan ikke 
ha det slik

kalet, visste han ikke om han ville være 
verdensmesteren når han gikk ut igjen.

Caruanas angrep på sjakktronen begyn-
te med trekket e4. Det utviklet seg til en 
siciliansk åpning – som i fem tidligere VM-
partier. Med det åttende trekket – springer 
til e7 – valgte imidlertid Carlsen å endre 
sin vante oppskrift.

Det så ut til å sette ut Caruana litt. Ame-
rikaneren tok seg noen lange tenkepauser. 
Etter en snau halvtime inviterte Carlsen 
motstanderen til å gjenta en stilling for 
tredje gang. Dermed hadde Caruana mu-
ligheten til å avslutte partiet. En såkalt 
«trekkgjentakelse» er nemlig remis etter 
sjakkreglene.

Caruana valgte å spille videre. Ameri-
kaneren virket imidlertid ikke så komfor-
tabel. 

Han brukte for eksempel nesten 25 mi-
nutter på sitt 17. trekk. «Kanskje dette er 
det første tegnet på at han er nervøs», sa 
den engelske stormesteren David Howell 
i NRKs direktesending.

Supercomputeren Sesse syntes Carua-
nas 25. trekk var spesielt dårlig. Det var 
ikke sikkert Carlsen valgte den objektivt 
beste fortsettelsen. Det som imidlertid var 
sikkert, var at Carlsen hadde et overtak.

Så, overraskende nok, inngikk spillerne 
remis etter tre timer.

– Jeg måtte nok funnet på noe tidligere. 
Slik stillingen var til slutt, hadde han (Caru-
ana) en enkel stilling, sier Carlsen til NRK.

Nicholas Bergh  
London

Det 12. VM-partiet 
endte også med 
remis. Ekspert krever 
endring.

Fabiano Caruana-Magnus Carlsen  
6,0-6,0

S penningen var på bristepunktet 
før siste VM-parti i går. Men 
Caruana og Carlsen utsatte dra-
maet. 

Etter tre timer var det hele 
over. I en litt bedre stilling valgte Magnus 
Carlsen plutselig å tilby remis. Caruana 
aksepterte.

– Sjokkerende, skriver sjakkjournalisten 
Tarjei Joten Svensen på sin Twitter-konto.

Dermed må verdensmesteren og utfor-
dreren tilbake til VM-lokalet for å spille 
omspill i morgen.

– Jeg var litt overrasket. Jeg ventet ikke 
det på det tidspunktet, sier Caruana til NRK 
om øyeblikket da Carlsen tilbød remis.

– Jeg hadde ikke noen måte å komme 
videre på. Jeg var helt «stuck», sier Carlsen 
i intervju med NRK rett etter partiet.

Vil endre reglene
Før siste runde mente sjakkekspert Atle 
Grønn at 12 strake remiser bør få konse-
kvenser for VM-reglene.

– Blir det tolv remiser, må formatet en-
dres. Vi kan ikke ha 12 remiser. Det er greit 
for ekspertene, men sjakk-VM er flaggski-
pet vårt og skal tiltrekke nye entusiaster. 
Da er ikke 12 remiser et bra nok salgsargu-
ment.

Og Grønns frykt gikk altså i oppfyllelse. 
For første gang i den 134 år lange VM-his-
torien har ingen av spillerne klart å vinne 
et parti.

Da vi konfronterer FIDE-direktør Emil 
Sutovsky med Grønns synspunkt, svarer 
han slik:

– Vi vil åpenbart undersøke alle alter-
nativer.

Grønns ekspertkollega Torstein Bae tror 
ikke 12 strake remiser er så skadelig for 
sjakkverdenen.

– Om det er 12 eller 10 remiser synes jeg 
ikke er så avgjørende. Det positive er at vi 
har hatt mange «fighter» her. Det er kan-
skje ikke så problematisk i VM. For mer 
alminnelige turneringsarrangører, som 
for eksempel Norway Chess, er det et re-
elt problem for sjakken at det blir så man-
ge remiser, sier NRK-eksperten.

Inviterte til remis
Men i går kunne VM blitt avgjort.

For da Magnus Carlsen ankom VM-lo-

Her er Magnus Carlsen under 12. VM-runde i går.FOTO: REUTERS 

FAKTA

Avgjørelsen
Slik avgjøres sjakk-VM i 
morgen:

Først inntil fire partier hurtig-
sjakk. Hvem som spiller først 
med hvitt trekkes. Spillerne får 
25 minutter på klokken, og det 
gis ti sekunder bonus pr. trekk.

Står det 2-2 vil det bli inntil fem 
kamper (10 partier) lynsjakk. 
Det trekkes om hvem som har 
hvitt foran hver kamp. Spiller-
ne får fem minutter på 
klokken, og det gis tre sek-
under bonus pr. trekk.

Står det fortsatt uavgjort vil 
det bli et såkalt Armageddon. 
Det trekkes om hvem som kan 
velge hvite eller svarte brikker. 
Hvit får fem minutters tid på 
klokken, mens svart får fire. 
Hvit må derimot vinne partiet 
for å sikre seg VM-seieren, 
mens svart kan nøye seg med 
remis. 


