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Hei! Lager du podkast, eller dokumen-
terer du norsk hiphop-historie?
– Njæ, jeg vet ikke. Greia er at jeg 
elsker rap. Og har hørt på ame-
rikanske intervju-podkaster 
om hiphop, og lurte på 
hvordan jeg kunne gjøre det 
her på berget.

Det ble lange intervjuer 
med avdanka rappere?
– Jeg gikk for det 
erkenorske konseptet kaf-
feslabberas. Bygget rundt 
kaffe, som jeg ikke liker.

Og hva er vitsen?
– Det ga meg en mulighet til å 
intervjue artister som gjerne 
ikke slipper til ellers. Enten fordi 
de liksom er «utdatert», eller ikke 
spennende nok for journalister som 
vil ha folk til å «snakke ut» om «den 
vanskelige tiden». Hos meg kan folk 
fortelle hele historien uredigert.

Da møter folk opp? 
– Ja, de vet at jeg ikke kommer til å 
trekke fram enkeltsitater for å lage 
overskrifter. 

Er det ikke moro med skandaler, da?
– Jo, det er utrolig interessant, i 
riktig kontekst. Men jeg har holdt på 
med dette i femten år og vil holde på 
i femten til. Da må jeg tenke lang-
siktig. 

Hvem har du mest lyst til å intervjue, 
som ikke har stilt opp?
– El Axel er høyt oppe. Mest fordi 
han er utilgjengelig på grunn av egne 
religiøse overbevisninger. Men også 
fordi han har en historie og er en 
veldig god historieforteller. Og kan-
skje Professor Anarad? Det er ikke de 
store, kommersielle artistene som får 
best lyttertall hos meg.

Hvem er de mest populære?
– Apollo-episoden er en av de beste. 
Og MC Key. Personer som folk aldri 
har hørt snakke ut om ting. 

Hva lærer du av dette?
– Man blir veldig oppmerksom på 
rapperes oppfatning av seg selv og sin 
egen sannhet. Historien er veldig 
preget av den som har fortalt den. 

Har noen historier overraska deg?
– Nei, jeg gjør sjukt mye research på 
forhånd, så ikke egentlig. 

Er det historier som er blitt fortalt for 
mye, da?
– Ja, mange. Hiphopkrigen, det er 
verdens kjedeligste tema. Den er for-
talt til døde. Jeg vil heller høre histo-
riene folk ikke har hørt før.

Hver gang hiphop-historie blir fortalt 
skal folk klage på hvem som ble glemt.
– Ja, det mest brukte sitatet fra 
norske rappere er jo «Hva med meg?».

Er det noen talenter i norsk rap som 
aldri blei noe?
– Jeg sier det til Kleen Kut og Whim-
sical, at de burde ha fortsatt. Den 
stilen de lagde, den funket senere. Og 

så føler jeg Apollo egentlig også ga 
seg på et veldig merkelig sted.

Hvem var din barndomshelt?
– Dennis Rodman. Han sa det 

han følte, og presterte det 
han skulle. Selv spilte jeg 
også basket, og var høy og 
ikke så god på å skyte. Så 
han matchet min egen per-
sonlighet.

Men du har kanskje ikke 
noen planer om å reise til 
Nord-Korea?

– Nei. Men hvis han invi-
terte, så hadde jeg ikke nølt.

Hva gjør du når du skeier ut?
– Nå har jeg vært seksten måneder 

uten alkohol. Jeg sliter med modera-
sjon. Så jeg har byttet ut alkohol med 
store mengder energidrikk. Jeg har 
lett for avhengighet og oppheng. Så å 
nerde over musikk, det er ganske lett 
for meg.

Hva er du villig til å gå i  
demonstrasjonstog mot?
– Unges rettigheter, egentlig. Særlig 
ungdomsklubb-tilbudet. Det er så 
synd, ofte legger man ned klubber der 
det er dårlig oppmøte. Enten på 
grunn av vanskjøtsel, eller fordi det 
sklir ut. Men hvis ungdom har sklidd 
ut et sted, og så legger man ned ung-
domsklubben ... Da håper jeg nesten 
at den som la det ned er den som får 
bilstereoen sin bøffa. 

Er det noe du angrer på?
– Nei, egentlig ikke. Jeg skulle kan-
skje vært snillere med mamma i ten-
årene. 

Hva med din egen rapkarriere? Angrer 
du på at du slutta?
– Nei, jeg rappet i ett år, og var dår-
ligst i gjengen. Det er nok flere rap-
pere som burde gitt seg tidligere. 

Hvem ville du helst stått fast 
i heisen med?
– Det er en klisjé, men Tupac. Jeg 
hadde ikke takket nei til å få en død 
rap-legende på podkasten.

 ■ ASLAK BORGERSRUD
aslak.borgersrud@dagsavisen.no

Marius Solberg (33)
Driver podkasten Kaffeslabberas med 

Marve, som består av veldig lange inter-
vjuer med veldig gamle norske rappere. 

Finnes på Yltv.no.

Hiphopkronikøren



MILJØHOVEDSTAD: 
Høytstående gjester fra 
inn- og utland var på 
plass da Oslo offisielt 
ble åpnet som Europas 
miljøhovedstad.

Den norske hovedstaden har 
tre ganger tidligere forsøkt å 
sikre seg utmerkelsen, og tross 
hard konkurranse fra tolv 
andre europeiske storbyer 
lyktes de endelig i 2019. I går 
var det duket for den offisielle 
åpningsseremonien, som blir 
startskuddet for minst 350 
miljøarrangementer i byen i 
løpet av året som kommer. En 
tydelig stolt og fornøyd miljø-
byråd Lan Marie Berg (MDG) 
var blant talerne.

– Vi er den første genera-
sjonen som kan se effekten av 
global oppvarming. Vi er også 
den siste generasjonen som kan 
løse problemet. Vi kan ikke la 

noen andre overta dette pro-
blemet. Vi må løse det selv, sa 
hun. – Mitt håp er nå at Oslo 
kan eksportere sine klimaløs-
ninger til andre større byer 
rundt om i hele verden. Slik 
kan lille Oslo forandre hele 
kloden, fortsatte miljøbyråden.

Den offisielle tittelen Euro-
pean Green Capital Award ble 
overrakt av EUs kommissær for 
miljø, fiskeri og maritime 
spørsmål, Karmenu Vella. 
Lisboa-ordfører Fernando 
Medina, som måtte se byen sin 
bli slått på målstreken av Oslo, 
var på plass sammen med 
Hubert Bruls, ordføreren fra 
fjorårets vinnerby Nijmegen.

Gårsdagens høytidelige sere-
moni i Oslo rådhus er et av flere 
kostbare arrangementer, og 
Oslo-byrådet har fått kritikk 
for å bruke for mye penger på å 
være miljøhovedstad. Den 
samlede prislappen skal etter 
planen bli på 118 millioner 
kroner.  (NTB)

Offisielt åpnet som Europas miljøhovedstad

ÅPNET: Byrådsleder Raymond Johansen (f.v.), EU-utsending Karmenu Vella, ordfører Hubert Bruls fra 
Nijmegen og ordfører i Lisboa, Fernando Medina, lytter til byråd Lan Marie Berg før den høytidelige 
seremonien for å markere at Oslo er europeisk miljøhovedstad i 2019.  FOTO: NTB SCANPIX

SAMFUNN 3LØRDAG 5. JANUAR 2019

Jeg har flere ganger forsøkt å få tak i et «kvinnfolk-bein» gjennom brevklubber 
etc. Du får kanskje svar en gang, men så er det ikke mer å få. Mange ganger 
skulle en tro at det opplysningene om disse kvinnfolka fikk om formue, mannens 
utseende etc. som fikk dem til å oppgi skrivinga. Disse brevklubbene tar fra 25 
til 40 kroner i kontingent, så en må si dette er en dårlig investering. (Leserinnlegg)

5. JANUAR 1969
– Det vil være uklokt av Norge å redusere oljeproduksjonen nå, sa Statoils 
konsernsjef Harald Norvik på NHOs årskonferanse i går. Statoil-sjefen havnet 
i en verbal slåsskamp med Senterpartiets Per Olaf Lundteigen, som betegnet 
Norviks holdninger som utopiske. Det var to radikalt forskjellige virkelighetssyn 
som kolliderte under temaet «Hva skal vi med eksport?» under årskonferansen.

5. JANUAR 1994
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Vi vasser i filmer, låter, bøker og TV-serier. Mengden alter-
nativer kan virke sløvende. Derfor er det svært viktig at vi 
har noen som kan hjelpe oss å finne fram til kvalitet. Hva vi 
ser, hva vi leser og hva vi hører former til sjuende og sist vår 
offentlige samtale. Hvem som blir sett og hørt har udisku-
tabel betydning for hvordan samfunnet utvikler seg videre. 
Derfor er det bekymringsfullt når mangfoldet i kulturkri-
tikken innskrenkes, og når de som analyserer tendensene i 
kulturen blir færre. 

Reaksjonene har vært mange etter at Dagsavisen kunne 
melde at Dagens Næringsliv har besluttet å kutte ut anmel-
delser innen skjønnlitteratur, film og musikk. Kostnader må 
kuttes, og selv om avisen skal fortsette å dekke kulturfeltet, 
vil de ikke lenger tilby sine lesere en kvalitetsvurdering av 
nye filmer, musikk- eller litteraturutgivelser, slik de har gjort 
til nå. Flere kulturprofiler har reagert kraftig i sosiale 
medier, og noen truer med å si opp sitt abonnement. Det 
viser hvor viktig kulturkritikken i DN har vært.

DN viser til anmelderiet i avisen Morgenbladet, som eies av 
samme konsern, og mener deres lesere kan gå dit for kultur-
anmeldelser. Spørsmålet er om DNs kjernemålgruppe vil 
gjøre det. 

Styrken ved å ha en sterk kulturdekning i våre mest leste 
aviser er at flest mulig får tilgang til å lese om det, selv om 
det kanskje er et annet stoffområde som har trukket dem til 
akkurat den avisen. DN når ut til et lesersegment som både 
regjeringen og store deler av kulturlivet har jobbet for at skal 
få mer kontakt med kultur. Å få flere pengesterke nærings-
livsaktører til å bidra til finansiering av kultur blir neppe let-
tere når noe så essensielt som kulturkritikk tas vekk fra 
«deres» avis. 

Mediebransjen står overfor store omveltninger. At redak-
sjoner må endre sine prioriteringer ut fra hva som er lønn-
somt er forståelig og nødvendig. Kulturkritikken har over 
lengre tid vært redusert i hele mediebransjen. Men det er en 
stor forskjell på å redusere antall anmeldelser og spisse seg 
inn på noen utvalgte utgivelser, og å fjerne alle anmeldelser. 

Ikke bare et tap for kulturlivet

Det er bekymringsfullt når  
mangfoldet av kulturkritikere  
innskrenkes.

SJEFREDAKTØR OG ADM. DIR.:
EIRIK HOFF LYSHOLM

NINA KORDAHL (direktør)
ESPEN LØKELAND-STAI (nyhetsredaktør)
LARS WEST JOHNSEN (nyhetsredaktør)

Regjeringen har satset mye på barnefattigdom, fastholdt 
barneminister Linda Hofstad Helleland (H) i NRKs Politisk 
kvarter fredag. 

Ja, de har jo faktisk lykkes i å legge til rette for mer av den, 
så på et plan stemmer det nok.

Barnesatsing

leder

Fleksibilitet. Enkeltindividet. Digi-
talisering. Individualisering. Valg-
frihet. Å, det høres så fint ut. I alle fall 
så lenge det bare er tomme begreper. 
Det blir straks verre når du fyller det 
med innhold og gjør det om til konkret 
virkelighet.

Alle har sin egen historie eller kjenner 
noen som har en: Fortellingen om den 
ørkesløse og stadig mer fortvilte kunden 
som føler seg som en varm potet ingen 
vil ha fingrene i, der man kastes fra 
storbutikk, til underleverandør, til ny 
underleverandør, via en evig telefonkø 
hos support, til ny underleverandør, til-
bake til storbutikken, mer listepop og 
«takk for at du ringte. Vi vil straks 
kunne hjelpe deg». Inntil man utmattet 
segner om og bare vil dø. 

Selv har jeg hatt to denne jula: En 
med en møbelgigant som skulle levere 
et skap på døra. Bestillingsvare, så det 
ble noen ukers ventetid. Da det endelig 
skulle komme, dukket det aldri opp. 
Men det var ikke møbelgiganten som 
hadde gjort noe galt. Det var underle-
verandøren som hadde sviktet. Ikke 
skapleverandøren, men transportunder-
leverandøren. Leit, selvfølgelig, men de 
la inn en ny bestilling hos underleveran-
døren. Neste mulighet var om fjorten 
dager. Men da kunne kanskje de som 
leverte varen montere den også, mot et 
tillegg? Nei, da måtte en annen under-
leverandør kontaktes. Skapet er ventet 
å materialisere seg om en drøy uke, hvis 
alle ressursene finner hverandre, som 
det heter.

Den andre historien handler om en 
elektrogigant som skulle skru opp et 
veggfeste til en TV og deretter montere 
TV-en på nevnte veggfeste. Det var 
selvsagt ikke elektrogiganten, men en 
underleverandør de hadde hyret inn, 
som kom for å gjøre jobben. De hadde 
med seg feil skruer, så de fikk ikke mon-
tert TV-en. Men de brukte såpass lang 
tid på å skjønne det, klokka ble faktisk 
23 fredag kveld, at middagen ble spo-
lert. Og selv om de ikke fikk gjort det de 
skulle, klarte de i det minste å ødelegge 
TV-en. 

Etter ganske nøyaktig to uker har vi 
fortsatt ingen ny TV. Den ødelagte står 
der, midt i stua, som en evig, gapende 
påminnelse om hvor svart verden kan 
være noen ganger. Support har avsluttet 
saken to ganger og meldt den som løst. 
Butikken klarer ikke å skaffe en ny TV 
av samme kvalitet, og vi har fått en dyp 
og inngående innsikt i elektrogigantens 
kompliserte og mangslungne selskaps-
struktur, der det viser seg at hver gang 
det kommer en ny person på banen som 
skal løse saken og har full forståelse for 

vår håpløse situasjon, ender det med 
den samme, magiske setningen: «Vi har 
egentlig ikke ansvaret. Du må snakke 
med (sett inn valgfritt organisasjons-
ledd eller underleverandør)». Vi vur-
derer å starte Facebookgruppa «Vi til-
brakte jula, romjula, nyttårshelgen og 
nyåret i en serviceskranke».

Denne velkjente fortellingen kommer 
i et utall varianter. Grunnstrukturen 
handler alltid om en sakesløs kunde som 
spretter rundt som en flipperspillkule i 
et sinnrikt system som virker skredder-
sydd for ansvarsfraskrivelse. Men histo-
rien har en annen side, også. Den er 
heller ikke særlig morsom.

«Jeg føler meg som en fange, som en 
fugl i bur», sa transportsjåfør Emilian 
da BBC intervjuet ham i 2017. 
Rumeneren jobber for en tsjekkisk 

Hva skjer når ansvaret 
er så pulverisert at 
det blir helt usynlig? 

Varme poteter og kalde fisker

TEGNING: Siri Dokken

HEGE  
ULSTEIN 
Kommentator 

KOMMENTAR
Twitter: @hegeulstein

TEGNING: SIRI DOKKEN
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kommentar/debatt

Nå etter nyttår har jeg de obligato-
riske, «vanlige» nyttårsforsettene folk 
gjerne har (spise sunnere, trene mer, stå 
opp tidligere, ikke overtrekke Master 
Card-kortet). Men i år har jeg utar-
beidet en slags tilleggsliste.

Lista bygger på dyrekjøpte erfaringer 
gjort av meg selv og andre i året vi 
nettopp har lagt bak oss, 2018. Den er 
ment som veiledende guide til bruk i 
året som kommer. Ja, for en gangs skyld 
hadde jeg tenkt at jeg skulle lære av 
fjorårets feil, ikke bare gjøre de samme 
idiotiske tabbene igjen og igjen. Mitt 
mål for 2019 er uansett at denne peri-
oden skal bli så harmonisk, behagelig og 
så lite slitsom som overhodet mulig. 

Det viktigste forsettet for meg er nok 
dette: 1) «Huske å feste selen på forskrifts-
messig måte ved lufting av vilter Jack 
Russel-terrier». 

Dette forsettet virker kanskje selvføl-
gelig, men en grytidlig høstmorgen i 
2018 glemte jeg dette viktige poenget. 
Jeg slang selen skjødesløst på dyret i det 
vi skulle ut døra. Like etter smatt 
hunden ut av selen og løp lykkelig fri-
heten i møte. Etter den løp jeg, ikke fullt 
så lykkelig, mens jeg utstøtte lite ver-
dige skrik og hyl. Hadde det ikke vært 
for den hundeeieren som rolig lokket 
«Frihetsgudinnen» til seg etter nær-
mere en kilometers slitsom jakt, så 
hadde vi nok løpt ennå. (Alternativt 
forsett: «Si nei når noen ber deg passe en 
hund»). 

Forsett 2): «Ikke dra på ferie til Iran med 
en statsrådsmobil på lomma». (Følges 
gjerne av veldig slitsom prosess med 
statsministeren, og høy risiko for å 
miste jobben). 

Forsett 3: «Ikke hold en velformulert, 
historisk landsstyremøtetale der du ber 
sentrumspartiet ditt gå til venstre i poli-
tikken». (Veldig slitsomt med sånne 
grundige, høyst splittende demokra-
tiske prosesser i etterkant). 

Forsett 4: «Ikke ta jobb på brua på en 
fregatt. (Slitsomt arbeid med dårlig sikt. 
Definitivt et forsett de fleste av oss har 
gode muligheter til å klare å holde). 

Forsett 5: «Hvis du skal baksnakke en 
medarbeider/kollega i en telefonsamtale 
med en annen, sjekk først om høyttaler-
funksjonen hans eller hennes står på». 
(Mye slitsom dramatikk etterpå). I slekt 
med dette nyttårsforsettet er: 

Forsett 7: «Ikke bare anta ting». En god 
leveregel for en journalist, men ikke 
minst for dem som om morgenen skal ta 
T-banen fra Storo til sentrum. Ikke bare 
anta, men sjekk alltid at det står «o/
Tøyen» eller «o/Majorstuen». Ikke 
bare «Vestli». (Med mindre du vil på en 
lang og slitsom sightseeing i Grorud-
dalen på morrakvisten). 

Til slutt, mitt åttende tilleggsforsett: 
«Ikke hør på statsministeren, som i nytt-
årstalen oppfordret folk i Norge til å få flere 
barn». For alle vet at det å føde barn og 
ta vare på dem etterpå er noe av det 
aller mest slitsomme man kan finne på. 

hanne.mauno@dagsavisen.no

#forsetter

INNFALL
Twitter: @dagsavisen

HANNE  
MAUNO 
Journalist i featureavdelingen 

underleverandør til det norske trans-
portfirmaet Bring, som igjen er under-
leverandør av transporttjenester til 
blant annet møbelgiganten IKEA. Fordi 
lønna var så lav, måtte han bo i varebilen 
når han var ute på jobb. Det kunne bli så 
mye som fire måneder i strekk. Han og 
de andre sjåførene får oppdrag fra tal-
løse store firmaer som trenger frakt. 
Hverdagen de beskriver framstår som 
rotløs, ensom og maktesløs.

For seks år siden annonserte det som 
da het Expert (nå Power) med nedbe-
manning som et salgsargument: «1432 
gode medarbeidere har dessverre måttet 
slutte. Alt gjør vi for å senke prisene», 
skrøt elektrogiganten.

Det er ikke bare-bare å drive business. 
På den ene kanten har man kravstore 
kunder som alltid har rett og som vil ha 

service, kvalitet og hyggelige priser. På 
den andre siden står brysomme ansatte 
som vil ha lønn og trygghet. 
Kompetanseheving. pensjon, syke-
penger og julebord. Et evig mas. 

Noen kalde fisker har funnet ut at de 
ikke trenger å ta så mye av dette tyn-
gende ansvaret. Ved å skyve det vekk og 
dele det opp, kan de lene seg tilbake og 
nyte freden og friheten som oppstår når 
kundene løper maktesløse rundt i en 
labyrint de aldri finner ut av. Og de 
ansatte blir sittende med risikoen, uten 
at de føler eierskap til jobben, fellesskap 
seg imellom eller at føttene er plassert på 
en trygg grunn som gir dem selvtillit og 
makt nok til å kunne stå på kravene sine. 

Risikoen er at ansvaret blir så pulveri-
sert at det forsvinner nedover og ned-
over, til det til slutt ligger på den enkelte 

kunde og den enkelte arbeider. 

Oppsplitting og outsourcing skaper 
selvfølgelig fleksibilitet. Men husk 
dette, for det er viktig: Fleksibilitet er 
ikke et gode for den fleksible. Den er et 
gode for den som nyter godt av at 
andre er fleksible.

Sosiologen Ricard Sennet skrev i «Det 
fleksible mennesket» om hvordan en 
kapitalistisk kultur kan fjerne anker-
festet i tilværelsen. Han peker på at et 
menneskes livskvalitet er helt avhengig 
av å føle seg som del av en sammenheng, 
føle seg nyttig og oppleve mestring. Han 
advarer mot at den fragmenterte over-
fladiskheten, avmakten og likegyldig-
heten gjør seg gjeldende på alle livets 
områder til slutt. Også i politikken. 
Hvem har ansvaret for det?

hege.ulstein@dagsavisen.no

Varme poteter og kalde fisker

TEGNING: Siri Dokken
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Skamløst av Solberg
Nyttårstalen var 
skreddersydd for KrF.
Statsminister Erna Solberg er tyde-
ligvis uten hemninger når det gjelder å 
blidgjøre KrF.

Hvis hun ikke hadde lovet KrFs nest-
leder Kjell Ingolf Ropstad forhandlinger 
om abortloven, hadde dagens regje-
ringsforhandlinger blitt ført mellom 
KrF-leder Knut Arild Hareide, Ap-leder 
Jonas Gahr Støre og Sp-leder Trygve 
Slagsvold Vedum. Regjeringen Solberg 
ville ha vært historie.

Det var først sent i KrFs interne 
behandling av hvilken politisk side par-
tiet skal tilhøre at det gikk opp for Høyre 
og Erna Solberg at partileder Knut Arild 
Hareide kunne få flertall på landsmøtet 
for sitt forslag om å danne regjering med 
Ap og Sp. Solberg fyrte da av en salve om 
at Hareides kamp i eget parti utgjorde 
en trussel mot demokratiet og hun invi-
terte nestleder Ropstad til forhandlinger 
om abortloven.

Statsministerens bruk av abortloven 
for å sikre statsministertaburetten ble 
møtt med en storm i opinionen. Det 
minnet om protestormen mot Høyres 
kjøpslåing med KrF om legenes reser-
vasjonsrett mot å henvise til abort. 

Høyre tapte den kampen. Høyre og 
Ropstad kommer også til å tape denne 
abortkampen. De blir uansett ikke fler-
tall i Stortinget for å endre abortloven. 

Kan hende var det erkjennelsen av at 
Ropstad ville tape abortsaken under 
regjeringsforhandlingene, som var 
grunnen til at statsministeren brukte 
nyttårstalen til et nytt forsøk på å blid-
gjøre KrF dagen før forhandlingene 
startet på Hadeland. Erna Solberg 
leverte en hyllingstale 
til barnefamiliene med 
en sterk oppfordring til 
landets kvinner om å 
føde flere barn for «at 
den norske velferdsmo-
dellen kan videre-
føres».

Det må være første 
gang i historien at en statsminister frir 
så åpenlyst i nyttårstalen til et bestemt 
politisk parti. NTB skrev i sin omtale at 
den lignet til forveksling mange av de 
talene som hvert år blir framført på 
KrFs landsmøter. Kjell Ingolf Ropstad 
la da heller ikke skjul på at han var glad 
for statsministerens tale da han ankom 
Hadeland. Vi får se om han er like glad 
når regjeringsforhandlingene er over. 
Det blir neppe tatt nye store økono-
miske løft for barnefamiliene under for-
handlingene.

Ved å hylle barnefamiliene tråkket 
statsministeren samtidig på gruppen av 
de ufrivillige barnløse, og på de kvinner 
og menn som velger ikke å få barn. 
Kanskje var det ikke meningen. Uansett 
var det lite gjennomtenkt. Verre er 
likevel statsministerens påstand om at 
«velferdsmodellen» ikke kan videre-
føres hvis ikke norske kvinnene føder 
flere barn. I Solbergs regjeringstid har 
det bygd seg opp en hær av arbeidsløse 
på mer enn 100.000 personer. I stedet 

for å oppfordre til 
«fødedugnad», som 
Klasse kampen skrev,  
burde statsminis-
teren skaffe de 
arbeidsløse jobb.

Og i stedet for å 
sende ungdom tilbake 
til Afghanistan, kan 

de sysselsettes her i landet. Hvis landet 
mangler arbeidskraft kan det rekrut-
teres folk fra det nordiske og europeiske 
arbeidsmarkedet. Til det trenger vi en 
regjering med en mindre fordomsfull 
innvandringspolitikk og som sørger for 
at forholdene på arbeidsplassene blir 
like gode for utlendinger som for inn-
fødte nordmenn. 

Forutsetningen for at unge kvinner 
skal kunne føde flere barn, er at regje-
ringen sørger for bedre økonomiske kår 

for unge par. Samfunnsviteren og like-
stillingsforkjemperen Helga Hernes sa 
til Klassekampen at statsministeren 
har ansvaret for å legge til rette for at 
unge familier kan få barn. Hernes 
understreket at det ikke er illegitimt å 
oppfordre til større familier. Det gir 
mening sosialpolitisk. Men det var 
meget uheldig at statsministeren ikke 
nevnte menn i talen. «Det er kvinner 
som føder, men menn og kvinner er 
sammen om et barn.»

Dette likestillingsperspektivet 
passer ikke i en nyttårstale som er 
skreddersydd for grasrota i KrF. 
Likestilling mellom kvinner og menn 
har aldri hatt en sentral plass i KrFs 
program. Partiet vil helst at kvinnen 
skal være hjemme med barna mens 
mannen jobber. Det er i alle fall tanken 
med kontantstøtten.

arne.strand@dagsavisen.no

FRIERI: Statsminister Erna Solberg (H) holdt nyttårstalen 2018 i statsministerboligen.  FOTO: HÅKON MOSVOLD LARSEN/NTB SCANPIX

ARNE 
STRAND

Tidligere sjefredaktør og en 
av Norges mest profilerte 
politiske kommentatorer.

Twitter: @arnestrand

politisk ukeslutt

I stedet for å 
oppfordre til 

«fødedugnad» burde 
stats ministeren skaffe 
de arbeidsløse jobb.



Langtidsferie
Albufeira - Algarvekysten

Reis vekk fra mørke og kulde til Portugals gylne sol-
kyst ved det blågrønne Atlanterhavet.

Albufeira var en gang en liten fi skerby. Byen er i dag 
forvandlet til en ferieby med hyggelige barer, kafeer, 
restauranter og små butikker. Den sjarmerende 
gamle bydelen med smale gater, hvitkalkede hus og 
de attraktive strendene som ligger beskyttet mellom 
klippene, gjør ikke uten grunn Albufeira til et særlig 
populært reisemål, der det om vinteren hersker en 
skjønn stemning.

AVREISE 16. OG 23. FEBRUAR OG
2. OG 16. MARS 2019

22 DAGER FRA KUN KR 14.995,-

ALT DETTE ER INKLUDERT: 
• Fly Oslo-Portugal t/r
• Transfer lufthavn-hotell t/r
• Alle skatter og avgifter 
• 21 netter på Hotel Luna Miramar****
• 21 x frokost
• 2 x Lunsj 
• 20 x middag
• 1/4 liter vin og vann til middagene
• Byvandring i Faro inkl. besøk i domkirken 
• Utflukt til Loulé og Alte
• Utflukt i Henrik Sjøfarerens fotspor
• Utflukt til korkfabrikk inkl. entré
• Norsktalende reiseleder 

Les mer og bestill på www.vitusreiser.no

eller ring 915 09215 (mandag-fredag kl. 8.30-15.30)

Medlem av RGF dk

Forbeholdt trykkfeil og utsolgte avganger

    
Spennende

utfl ukter 
inkludert
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Redaksjonssjef: Trine Andreassen 
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TROMS: Politiet regner 
det ikke lenger som sann
synlig at noen av de fire 
savnede skiløperne i Troms 
er i live. Dermed er sta
tusen for aksjonen i 
Tamokdalen endret fra en 
redningsaksjon til et søk 
etter antatt omkomne. 
Bakgrunnen er at det i går 

ble registrert signaler fra 
to forskjellige skredsøkere 
i området hvor det har gått 
et stort snøras. 

– Når vi nå har fått 
bekreftet at de er tatt av 
skredet, så regner vi det 
ikke lenger som sannsynlig 
at noen av de fire har over
levd, sa politimester Astrid 

Nilsen i Troms politidis
trikt på en pressekonfe
ranse i går ettermiddag. 

Klinikkoverlege Mads 
Gilbert ved Universitets
sykehuset i NordNorge 
bekrefter at det ikke er 
grunn til å anta at noen av 
de skiløperne har overlevd. 

– Et ras som dette er så 

stort og tungt at det ikke er 
mulig å overleve inne i snø
massene i to døgn. Over
levelseskurven for slike ras 
viser at det går minutter 
fra du er helt begravd til du 
er død, sier overlegen.

De savnede er en svensk 
kvinne og tre finske menn. 
 (NTB)

Antar at savnede skiløpere er døde

KRF: KrFtopper er uenige om lands
møtevedtaket medfører at partiet skal 
søke regjeringssamarbeid med venstre
siden dersom forhandlingene med 
Solbergregjeringen mislykkes.

 ■ BJØRN S. KRISTIANSEN

Denne uka satte en KrFdele
gasjon, med nestleder Kjell 
Ingolf Ropstad i spissen, seg 
ned ved forhandlingsbordet 
overfor representanter fra 
regjeringspartiene Høyre, Frp 
og Venstre. Dagsavisen har 
vært i kontakt med en rekke 
fylkesledere i KrF både på rød 
og blå side. Samtlige under
streker, i litt ulike ordelag, et 
ønske om at de pågående regje
ringsforhandlingene lykkes.

Men dersom det ikke skjer, er 
det duket for ny KrF-strid om 
veien videre.

– Vedtaket er klart
På det ekstraordinære lands
møtet i november ble nemlig et 
forslag om å fortsette i opposi
sjon avvist. Det ble dermed 
knesatt et prinsipp om at KrF 
skal søke regjeringsmakt. I for
slaget som til slutt ble vedtatt, 
gis stortingsgruppen hand
lingsrom til: «(...) først å søke 
mulighetene for å kunne gå inn 
i Solbergregjeringen bestå
ende av Høyre, FrP og Ven
stre».

Intervjuer Dagsavisen har 
gjort med en rekke fylkesle
dere, avdekker 
at den blårøde 
konfliktlinjen i 
partiet lever i 
beste velgå
ende. Fylkes
leder i Tele
mark, Erik 
Næs, er én av 
dem som 
mener at vedtaket tilsier at KrF 
skal gå til venstresiden dersom 
forhandlingene med Solberg
regjeringen strander.

– Ja, det er slik jeg mener 
vedtaket klart skal forstås. Det 
ble signalisert allerede på 
landsstyremøtet 28. september. 
En samlet partiledelse sa da at 
KrF må i regjering, sier Næs.

Han tilhørte det røde mindre
tallet i KrF som ville følge par
tileder Knut Arild Hareide til 
et mulig samarbeid med Sp og 
Ap.

Næs sier han ikke tror på strid 
i partiet om tolkningen av ved
taket, fordi det ifølge ham «må 
bare forstås på én måte». 

Det er imidlertid ikke den 

eneste tolkningen som råder i 
partiet.

– Ingen automatikk
– Det er ingen automatikk i det, 
slik ser hvert fall ikke jeg det, 
sier fylkesleder i Østfold, 
Brynjar Høidebraaten som var 
en del av flertallet som ønsker 
regjeringssamarbeid på blå side.

– Dersom vi ikke kommer i mål 
med forhandlingene nå, må det i 
hvert fall bli et landsstyremøte 
der vi diskuterer veien videre. 
Man tolker jo gjerne slike vedtak 
på ulike måter, og kanskje tolker 
jeg det slik jeg selv ønsker, sier 
han.

Fylkesleder Per Sverre Kvin
laug i Agder var også en del av 
det blå flertallet. Han mener 
vedtaket kan tolkes til å åpne for 
venstregang, men har likevel en 
advarsel.

– Først og fremst har jeg fokus 
på at vi nå er i forhandlinger som 
et flertall på landsmøtet ønsket. 
Så er det slik at dersom vi ikke 
lykkes, så rykker vi umiddelbart 
tilbake til opposisjon. Men jeg er 
klar over at det ligger i vedtaket 
at vi videre kan velge noe annet, 
så jeg stenger ingen dører, sier 
Kvinlaug, som legger til:

– Dersom vi mot formodning 
ikke skulle 
lykkes, så er det 
nødvendig med 
en fot i bakken – 
da må partiet ta 
en grundig runde 
på hva vi skal 
gjøre, sier Kvin
laug, som setter 
et spørsmålstegn 

ved hvor realistisk det er «å bare 
hoppe over til den andre siden». 
Han mener også at KrF må ta 
innover seg at prosessen har 
kostet partiet mye.

– Åpent hva som skjer
For etter at Hareide i en tale til 
landsstyret i september pekte 
mot venstre, startet et kappløp 
mellom rød og blå side i partiet. 
Prosessen hardnet til og ble 
etter hvert preget av mistro, 
og beskyldninger om renke-
spill og dolkestøt.

Fylkesleder i Vestfold, Laila 
Eliassen, tilhører også det blå 
flertallet som stakk av med sei
eren på landsmøtet. Hun mener 
det er «åpent hva som skjer» 

dersom de pågående forhand
lingene feiler. Om en mulig 
strid i partiet dersom det skjer, 
og det da blir fremmet krav om 
å gå til venstresiden, sier hun:

– Jeg tror ikke det blir en ny 
strid, men jeg tror at en del 
ikke vil føle seg vel med det. 
Men det er klart, det kan jo bli 
strid. Noen har tatt avgjørelsen 
på landsmøtet tyngre enn 
andre. 

Fylkesleder Hege Iren 
Fossum i Buskerud, som også 
var blå landsmøtedelegat, sier 
at hun oppfatter vedtaket slik 
at det kan være et alternativ å 

gå mot venstre dersom for
handlingene mislykkes.

– Men det er ikke sikkert det er 
grunnlag for å gjøre det, det må 
vi hvert fall se på, sier hun.

Leder i KrF Kvinner, Oddbjørg 
Minos, karakteriserer en ven
strevending som «en teoretisk 
mulighet».

– Det er slik jeg tolker ved
taket, sier hun.

– Når et flertall på landsmøtet 
vedtok at vi skulle søke samar
beid med den sittende regje
ringen, så må vi gjøre det som er 
mulig for å få til det.

– Dersom denne problemstil-

lingen settes på spissen, tror du at 
det da blir strid i partiet om tolk-
ningen av landsmøtevedtaket og 
veien videre?

– Da tror jeg vi uansett må ta 
en fot i bakken og nøye vurdere 
hva partiet skal gjøre i neste 
omgang, sier Minos, og legger til 
at hun ikke utelukker fortsatt 
opposisjonstilværelse som et 
alternativ på linje med det å 
skulle søke regjeringssamarbeid 
med venstresiden.

– Bevisst formulering
Leder i Nordland KrF, Ingelin 
Noresjø, som var en av Hareides 

Kan gå mot ny KrF-strid

NY RUNDE?: Nestleder Olaug Bollestad gir partileder Knut Arild Hareide en klapp på skuldrene under KrFs      ekstraordinære landsmøte på Gardermoen i november. Det kan bli nye, krevende runder for et allerede splittet 
parti dersom forhandlingene med Solbergregjeringen ikke fører fram. FOTO: HÅKON MOSVOLD LARSEN/NTB SCANPIX

Vedtaket 
har en bevisst  
formulering.

Ingelin Noresjø,  
fylkesleder Nordland KrF

 ■ KrF er et kristen
demokratisk sentrumsparti. 
For å få mest mulig gjenn
omslag for vår politikk gir 
landsmøtet stortings
gruppen handlingsrom til 
først å søke mulighetene for 
å kunne gå inn i Solberg
regjeringen bestående av 
Høyre, FrP og Venstre.

 ■ KrFs stortingsgruppe 
gis, i samråd med lands
styret, fullmakt til å hånd
tere resultatet av samtalene 
i tråd med de politiske pri
oriteringene partiet har 
satt.

Kilde: KrF

 N KRFS LANDSMØTEVEDTAK
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TRAFIKK: Flere ble tatt for 
fartsovertredelser og ruskjø
ring i 2018 enn året før. 
101.000 bilister fikk farts
bøter, mens 9.649 ble tatt for 
ruskjøring. Antallet farts
bøter økte med 20 prosent fra 
2017 til 2018.

– Det er alvorlig. Farts
grensene er satt av en grunn, 
og at så mange i tillegg setter 
seg bak rattet i ruset tilstand, 

er ikke ønsket, sier sjefen for 
Utrykningspolitiet (UP), 
Runar Karlsen, til P4.

Hele 5.500 bilister mistet 
lappen på stedet for råkjøring. 
Antall fartsovertredelser 
registrert av fotobokser, 
såkalt ATK, var 78.050.

– Råkjøring er en av årsa
kene til at vi fortsatt har for 
mange alvorlig skadde og 
omkomne i trafikken, sier 

Karlsen. Politiet er likevel 
ikke overrasket over at flere 
bilister ble stanset av UP og 
måtte sveive ned bilvinduet i 
fjor. 

– Dette er ventet fordi vi har 
styrket innsatsen på fart med 
flere kontroller, sier 
UPsjefen.

Av de 2.805 som ble tatt for 
ruskjøring av UP, mistet bare 
1.300 førerkortet.

– Det er fordi mange rett og 
slett kjører i rus uten å ha 
førerkort. I tillegg tar vi noen 
med lav promille, altså under 
0,5, der man ikke umiddelbart 
mister førerkortet, sier han.

Totalt ble 9.649 førere 
anmeldt for ruspåvirket kjø
ring i 2018. Dette er en økning 
på 10 prosent sammenlignet 
med i 2017.  (NTB)

Flere tatt for fart og ruskjøring i 2018

Kan gå mot ny KrF-strid

NY RUNDE?: Nestleder Olaug Bollestad gir partileder Knut Arild Hareide en klapp på skuldrene under KrFs      ekstraordinære landsmøte på Gardermoen i november. Det kan bli nye, krevende runder for et allerede splittet 
parti dersom forhandlingene med Solbergregjeringen ikke fører fram. FOTO: HÅKON MOSVOLD LARSEN/NTB SCANPIX

røde delegater, er av en annen 
oppfatning. Mislykkes forhand
lingene nå, kan KrF gå til ven
stresiden.

– Jeg tolker det på den måten. 
Vedtaket har en bevisst formu
lering om først å søke samar
beid med høyresiden. Underfor
stått at man holder det åpent at 
vi kan gå til den andre siden. 
Men jeg legger til grunn at vi 
lykkes nå. Selv om jeg sto på 
rød side, aksepterer jeg lands
møteflertallet.

Svein Iversen, fylkesleder i 
Troms og Finnmark, er enda 
klarere. Han mener kjernen i 

vedtaket er at KrF kan samar
beide begge veier, og sier at 
hans tolkning er at KrF skal gå 
til venstresiden om Solberg
forhandlingene mislykkes. 

En annen rød KrFer, 
Akershusleder Per Willy Dahl, 
bekrefter at han tolker vedtaket 
på samme måte.

– Nå er jeg jurist, og tenker 
kanskje litt firkantet. Men jeg 
kan ikke se noen annen måte å 
tolke det på. Men hva som er 
den politiske realiteten, er et 
annet spørsmål.

Tidligere har Tore Storehaug 
og Geir Bekkevold, Hareides 

støttespillere i stortingsgruppa, 
sagt til Dagsavisen at de mener 
vedtaket åpner for et regje
ringsforsøk med Sp og Ap. Det 
samme bekreftet parlamenta
risk nestleder Hans Fredrik 
Grøvan, som regnes for å tilhøre 
den borgerlige siden i partiet.

Både Ropstad og Olaug Bol
lestad har tidligere sagt at de 
mener KrF også kan samar
beide med venstresiden, men 
via kommunikasjonssjef Mona 
Høvset avviser de å la seg 
intervjue om hvordan de tolker 
landsmøtevedtaket.

bsk@dagsavisen.no

STORTINGET: 
Stortings president 
Tone Trøen antar at 
byggeskandalen kan ha 
svekket folks tillit til 
Stortinget, men håper 
den lar seg reparere.

 ■ JON EVEN ANDERSEN

Drøyt 100 stortingsrepresen
tanter og ansatte fra fire par
tier får nye kontorer når de 
kommer på jobb mandag 12. 
januar. Det har hatt sin pris. 
Prosjektet sprakk med over 
1,2 milliarder kroner. Til slutt 
måtte både stortingsdirek
tøren og stortingspresidenten 
byttes ut. Tone W. Trøen tok 
over presidentklubben fra 
Olemic Thommessen og har 
siden i fjor vår styrt etter det 
sist oppjusterte budsjettet på 
2,3 milliarder kroner. Men 
jobben er ikke over selv om 
nytt bygg og varemottak er 
klart til å bli tatt i bruk. Nå 
handler det om å gjenopp
bygge anseelsen blant folk 
flest. 

– Vi bor heldigvis i et land 
med høy tillit – også til Stor
tinget. Men denne type saker 
med så stor kostnadsover
skridelse kan bidra til å 
svekke den tilliten. Så håper 
jeg den ikke er svekket over 
tid, men noe vi kan reparere, 
sier Trøen. 

Trygt og sikkert
Prinsens gate 26 er et av 
nabobygene til den historiske 
stortingsbygningen. Her er 
7.770 kvadratmeter over seks 
etasjer pusset opp, samtidig 
som den gamle fasaden ut 

mot Wessels plass er beholdt. 
Trøen nøler litt på NTBs 
spørsmål om det har vært 
verdt det. 

– Jeg, og jeg tror hele Stor
tinget, er først og fremst 
glade for at vi nå kan ferdig
stille prosjektet. Det har 
vært svært krevende over 
mange år. Nå har vi fått et 
funksjonelt, nyrestaurert 
bygg som er trygt og sikkert.

– Men har det vært verdt 
pengene?  

– Det er vanskelig for meg å 
svare ja eller nei på det 
spørsmålet. Dette er blitt et 
trygt og sikkert bygg. Det 
viste seg også å være et svært 
komplisert bygg, noe jeg også 
regner med at evalueringen vil 
vise. 

Evalueres
Under en omvisning med 
pressen i går ble det opplyst 
at en stor del av kostnadene 
har gått med til å øke sikker
heten. Blant annet har vin
duene fått dobbel sikring – et 
tiltak som fulgte av 22. juli
rapporten. Aftenposten 
avdekket i fjor høst at i til
legg til selve byggesprekken 
på 1,2 milliarder kroner, kan 
ytterligere 219 millioner 
påregnes i ekstrakostnader i 
tilknytning til prosjektet. 
Oppgraderingen av Wessels 
plass er dessuten økt fra 11 til 
rundt 60 millioner kroner. 
Trøen understreker at byg
geprosjektet skal evalueres 
grundig. Selve fasiten for den 
endelige sluttregningen 
kommer «i løpet av 2019». 
– En viktig lærdom er at et 
lignende prosjekt i fremtiden 
skal få en helt annen organi
sering, sier hun.  (NTB)

Byggeskandalen  
klar til å tas i bruk

NYE LOKALER: Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen i 
Stortingets nye lokaler i Prinsens gate 26.  FOTO: NTB SCANPIX
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LØNN: Helse
departementet bryr 
seg ikke om hvor 
mange ledere det er 
med millionlønn i 
Folkehelseinstituttet 
(FHI).

 ■ TOR SANDBERG

Onsdag kunne Dagsavisen opp
lyse at det nå er 29 ledere med 
over én million kroner i lønn i 
FHI, mot «bare» 16 i 2015, 
samme år som regjeringen 
iverksatte sin avbyråkratise
rings og effektiviseringsreform 
(ABEreformen).

Samtidig har antallet leder
stillinger økt til 84, mot 71 for 
fire år siden, selv om antallet 
ansatte er redusert med 200, 
etter kutt i regjeringens bevilg
ninger til FHI.

Dagsavisen har spurt Helse 
og omsorgsdepartementet om 
hva politisk ledelse der synes 
om denne utviklingen, og har 
fått følgende svar fra statsse
kretær Anne Bramo (Frp).

– Vi har tillit til at virksom
hetene organiserer seg og lønner 
ansatte, inkludert ledere, på en 
måte som er hensiktsmessig for 
dem, begynner Bramo.

– Ingen ambisjoner
– Vi har ingen ønsker eller 
ambisjoner om å detaljstyre 
våre underliggende etater og 
virksomheter, fortsetter hun.

– Folkehelseinstituttet har en 
lederfaktor på linje med sam
menlignbare institusjoner i hel
seforvaltningen. Og som det 
fremgår av Dagsavisens opp
slag i går, økte lederlønningene 
på FHI i perioden 20152018 
vesentlig mindre enn lønnsut
viklingen for øvrige ansatte.

SVs Kari Elisabeth Kaski er 
ikke fornøyd med statssekretæ
rens tilbakemelding til Dagsa
visen.

– Et veldig passivt svar som 
føyer seg inn i den overordnede 
passiviteten til regjeringen 
etter at den iverksatte ABE
reformen. Regjeringen har 
siden fortsatt med flate ostehø
velkutt med lukkede øyne og 
bare håpet på at det går bra, 
konstaterer Kaski.

Disse ostehøvelkuttene har i 
minimal grad rammet de stat

lige toppledernes lommebøker. 
En oversikt fra Kommunal og 
moderniseringsdepartementet, 
som Fri fagbevegelse omtalte 
for snart ett år siden, viser at 
det da var 4.326 ledere i statlig 
forvaltning og embetsverk som 
tjente mer enn stortingsrepre
sentantene. De hadde en lønn 
på nær 930.000 kroner på det 
tidspunktet. 129 statsansatte 
tjente mer enn statsminister 
Erna Solberg (H), som har en 
lønn på drøyt 1,6 millioner 
kroner.

– Økende forskjeller
– Veksten i lederlønningene i 
staten har vært formidabel de 
siste årene, og det fører til 
økende forskjeller i Norge. 
Dette sitter regjeringen bare 
stille og ser på, fortsetter 
Kaski.

FHIdirektør Camilla Stol
tenberg er best lønnet av de sju 

dusin lederne i FHI. Hun har nå 
nær 1,5 millioner kroner i lønn, 
nesten 200.000 kroner mer enn 
i 2015.

Den lønnen er det... Helse og 
omsorgsdepartementet som har 
fastsatt!

– En gjennomgang av lønnsni
vået for våre etatsledere viste 
at hun lå for lavt. Hun ble derfor 
løftet, forklarte departe
mentsråd BjørnInge Larsen i 
Helse og omsorgsdeparte
mentet,  til Dagsavisen i onsda
gens artikkel.

Av fredagens utgave av Dags
avisen, gikk det fram at det 
finnes dem som er vesentlig 
dårligere betalt i FHI enn både 
Stoltenberg og alle de øvrige 
lederne. Solvor Tellefsen, som 
nå mot sitt ønske må slutte 
etter nær 18 år i FHI, har fort
satt bare en lønn på i underkant 
av 450.000 kroner i året.

SV følger nå opp Dagsavisens 

artikkel om flere ledere og færre 
ansatte i FHI, ved å stille føl
gende skriftlige spørsmål til 
kommunal og moderniserings
minister Monica Mæland (H): 
«Har statsråden noen oversikt 
som viser utviklingen i antall 
ledere per medarbeider innen 
statsforvaltningen de siste 
årene?»

– Bekymringsfullt
– I eksempelet fra Folkehel
seinstituttet, som også har fått 
ekstra kutt, ser vi at dette 
(ABEreformen, journ. anmrk) i 
praksis har ført til kutt blant 
dem som gjør jobben, mens 
ledelsesnivået eser ut, skriver 
Kaski i sin begrunnelse for 
spørsmålet.

Der omtaler hun også de høye 
lederlønningene i staten, blant 
annet det at styrelederen i 
Helse Nord nå har nær 2,1 mil
lioner kroner i lønn. Kaski 

viser videre til at det i 2015 
kom nye retningslinjer om at 
lederlønningene i statens skal 
være konkurransedyktige, men 
ikke lønnsledende.

– Vi har også tidligere vært 
opptatt av veksten i lønnin
gene til statlige ledere. Det 
som skjer i FHI føyer seg inn i 
denne utviklingen, og dette 
synes vi er bekymringsfullt, 
understreker Kaski til Dagsa
visen.

tor.sandberg@dagsavisen.no

Null lønnsstyring
• Helsedepartementet vil ikke detaljstyre etater  

IKKE ØRE FOR KRONER: Helseminister Bent Høie (H) har det overordnede ansvaret både for Folkehelseinstituttet og en rekke andre 
etater og instanser, men lederlønningene der er ikke noe som opptar den politiske ledelsen i Helse og omsorgsdepartementet.   
 FOTO: TERJE PEDERSEN/NTB SCANPIX

Dagsavisen 2. januar.
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SOLID LØNNSØKNING: Folkehelseinstituttets direktør, Camilla Stoltenberg,      har  nå nær 1,5 millioner kroner i lønn, en økning på nesten 200.000 kroner siden 2015.  
 FOTO: OLE BERG-RUSTEN/NTB SCANPIX

REFORM: Etter at regjeringen begynte å 
avbyråkratisere, har antallet ledere i 
Folkehelseinstituttet økt kraftig. Det er 
også langt flere med millionlønn enn før.

 ■ TOR SANDBERG

Da regjeringen iverksatte sin 
avbyråkratiserings- og effekti-
viseringsreform (ABE) i 2015, 
var det 71 lederstillinger  i Fol-
kehelseinstituttet (FHI). Nå er 
det 84, nær 20 prosent flere.

I 2015 hadde 16 av FHI-lederne 
en lønn på over én million 
kroner. I dag er det 29, over 80 
prosent flere.

Best betalt er direktør Camilla 
Stoltenberg med 1.466.400 
kroner. Det er 193.000 kroner 
mer enn hun hadde i 2015.

Alt dette går fram av informa-
sjon Dagsavisen har fått fra FHI.

Langt færre å lede
Samtidig som antallet direk-
tører, sjefer og andre ledere har 
gått til værs, har antallet 
ansatte de har ansvaret for, gått 
kraftig ned på grunn av blant 
annet regjeringens årlige oste-
høvelkutt etter at ABE-reformen 
trådte i kraft. 

–  I løpet av 2016 nedbemannet 
vi med 60. I resten av 2017 og i 
2018 må vi redusere antallet års-
verk med ytterligere 120 til 150, 
opplyste Stoltenberg til Dagsa-
visen i januar i fjor.

Det er nå 970 ansatte i FHI, 
fordelt på 887,6 årsverk. Ved 
inngangen til 2016 var det så 
mange som 1.170 ansatte, fordelt 
på 1.089 årsverk, ifølge informa-
sjonen Dagsavisen har mottatt.

I dag er det derfor ledere i FHI 
som har ansvar for enheter med 
ned til tre, fire og fem personer, 
og som hever millionlønn, eller 
noe i nærheten av millionlønn, 
for det.

– En rekke endringer
FHI selv mener det er vanskelig 
å sammenligne situasjonen i 
FHI i 2015 med hvordan det er 
der nå.

«I perioden har instituttet 
gjennomgått en rekke organisa-
toriske endringer som kan gjøre 
sammenligningen av de to årene 
vanskelig», heter det i en epost 
til Dagsavisen.

Det blir pekt på følgende end-
ringer:

 ■ 2015-2016: En større endring 
i ledelsesstruktur og ledelses-
former etter instituttets egen-
initierte omorganisering.

 ■ 2016: Statens institutt for 
rusforskning (SIRUS) ble inn-
lemmet i  FHI (43 årsverk inn i 
FHI).

 ■ 2016: Kunnskapssenteret ble 
innlemmet i  FHI (149 årsverk 
inn i FHI).

 ■  2016: Vitenskapskomiteen 
for mattrygghet ble innlemmet i  
FHI (22 årsverk inn i FHI).

 ■ 2016: Etablering av felles-
bibliotek for helseforvalt-
ningen hos FHI (6 årsverk inn  
i FHI).

 ■ 2017: Område for 
rettsmedisinske fag 
ble overdratt fra 
FHI til Oslo univer-
sitetssykehus (232,9 
årsverk ut av FHI).

 ■ 2017: Det ble inn-
ført en konsern-
modell for adminis-
trative tjenester 
med overføring av 
IT-driftsmiljø og fagmiljøet for 
anskaffelser fra FHI til Norsk 
helsenett i 2017 (41 årsverk ut av 
FHI).

 ■ 2018: Nasjonalt kompetanse-
senter for migrasjons- og 
minoritetshelse ble innlemmet i 
FHI fra Oslo universi-
tetssykehus (11,5 årsverk inn i 
FHI).

 ■ 2018: Arkivet ble overført fra 
FHI til Norsk Helsenett i juni (5 
årsverk ut av FHI).

Samlet innebærer disse tall-
festede endringene en netto 
nedgang i antallet årsverk i 
FHI.

– Giftinformasjonen er også 
del av dette. Det har dermed 
vært en nedgang i antallet års-
verk på 19,4 som følge av disse 
virksomhetsoverdragelsene, 
opplyser Marc Gayorfar.

– Dette er bare tøv
Han er tillitsvalgt for de FHI-
ansatte organisert i Norsk Tje-
nestemannslag.

– Dette er bare tøv, sier Gay-
orfar om påstanden om at det er 
vanskelig å sammenligne situa-

sjonen i 2015, med dagens situa-
sjon i FHI. 

– Virksomhetsoverdragelsene 
det vises til har ikke noe med 
økt antall ledere å gjøre, men 
det har derimot omorganise-
ringsprosjektet i FHI. Det var et 
prosjekt som skulle gjøre FHI 
mer robust med tanke på fleksi-
bilitet, men det var før regjerin-
gens kutt begynte. Likevel fort-
satte FHI-ledelsen etter den 
opprinnelige planen. Som en 
følge av det har antallet ledere, 
byråkratiet og ikke minst leder-
lønningene økt, mens antallet 
ansatte har gått ned, konsta-
terer Gayorfar.

– Ned til beinet
Ifølge hans oversikter har 
antallet ledere økt fra 60 i 2015, 
til 84 i dag, altså enda mer enn 
det FHI oppgir til Dagsavisen.

– Flere ledere 
med det lønnsni-
vået vi har for dem, 
medfører også bud-
sjettbelastninger 
når vi har vært i en 
kuttsituasjon, og 
mange ansatte har 
følt at vi er skåret 
ned til beinet, med 
stort arbeidspress 
og mange som har 

måttet gå, påpeker Gayorfar.
Gjennomsnittslønnen blant 

lederne er nå 953.000 kroner, 
ifølge FHI-direktør Camilla 
Stoltenberg. Blant ikke-ledere er 
gjennomsnittslønnen 644.000 
kroner.

De 38 som ble overtallige tid-
ligere i nedbemanningspro-
sessen i FHI, hadde stort sett 
4-500.000 kroner i lønn, for-
teller Gayorfar.

– Det er mye misnøye blant de 
ansatte fordi det har blitt så 
mange ledere, sier han om stem-
ningen i FHI nå.

– Ledelsen argumenterer med 
at våre lederroller er så spesielle 
at de må ha flere såkalte opera-
tive ledere, men fra de ansatte 
og ikke minst fra de operative 
lederne, hører man mye misnøye 
knyttet til mye tid brukt på økt 
byråkrati og administrasjon. 
Helsedirektoratet har gjort det 
motsatte. Der hadde de cirka 75 
ledere i 2015 før kuttene kom. Så 
nedbemannet de og tok også ned 
antallet ledere til kun cirka 50.

tor.sandberg@dagsavisen.no

Millionledere yngler i FHI

MILLIONLØNN: FHI-direktør Knut-Inge Klepp har nå 
1.262.544 kroner i lønn, en økning på 114.344 kroner siden 2015.  
 FOTO: TERJE BENDIKSBY/NTB SCANPIX

OVER MILLIONEN: Avdelingsdirektør Bjørn Iversen er en av flere 
som har passert milliongrensa på lønnsslippene fra FHI, siden 
2015. Han tjener nå 1.065.610 kroner, 92.910 kroner mer enn for tre 
år siden.  FOTO: LISE ÅSERUD/NTB SCANPIX

FRUSTRERT: Marc Gayorfar, 
tillitsvalgt for NTL-ansatte i 
FHI.  FOTO: MIMSY MØLLER

Det er 
mye misnøye 
blant de 
ansatte.

Marc Gayorfar,  
tillitsvalgt

FHI-SJEFEN: 
Camilla Stoltenberg 
mener det er gode 
grunner til utviklingen 
i FHI.

 ■ TOR SANDBERG
 ■ LENE NEVERDAL 

(FOTO)

– Et hovedfunn i kartleg-
gingen av organisasjonspro-
sjektet vårt i 2015, var at 
medarbeidere, tillitsvalgte og 
ledere mente at mange avde-
linger i organisasjonen var så 
store at det var vanskelig for 
lederen å ivareta medarbei-
dernes behov. Vi har derfor 
styrket personalledelse ved å 
få flere ledere, forteller FHI-
sjefen.

– Vi har rekruttert nye, 
gode ledere først og fremst 
blant våre egne medarbei-
dere. Grunnen til at vi har 
rekruttert mest internt, er 
blant annet at vi har hatt 
budsjettkutt og nedbeman-
ning i samme periode, fort-
setter hun.

– Naturlig
Stoltenberg forsvarer også 
økningen i antallet ledere 
med millionlønn.

– Det er naturlig at både 
medarbeidere og ledere har 
en rimelig lønnsutvikling over 
flere år. Lønnsutviklingen for 
ledere ved instituttet i peri-
oden, viser at gjennomsnittlig 
lederlønn har økt mindre enn 
gjennomsnittslønnen for 
øvrige, både i prosentandel 

og i reelle kroner, forteller 
Stoltenberg.

I perioden januar 
2015-november 2018, økte 
lederlønningene med 9,4 pro-
sent, mens lønnen til ikke-
ledere økte med 15,4 prosent, 
ifølge Stoltenberg.

– Rimelig utvikling
Når det gjelder Stoltenbergs 
egen lønnsutvikling, påpeker 
hun at det er Helse- og 
om s org s de pa r t e m e nt e t 
(HOD) som ansetter og fast-
setter lønn for FHIs direktør.

– En gjennomgang av lønns-
nivået for våre etatsledere 
viste at hun lå for lavt. Hun 
ble derfor løftet, kommen-
terer departementsråd Bjørn-
Inge Larsen i HOD.

Stoltenberg påpeker videre 
at ABE-reformen bare er «en 
mindre del av et større bilde» 
med både direkte kutt over 
statsbudsjettet og økte kost-
nader. I løpet av perioden 
2016-2018 har kuttene vært 
på 83,1 millioner kroner. 
ABE-kuttene utgjorde 29 av 
disse millionene. Økningen i 
kostnadene har vært på 81,9 
millioner kroner.

– Er det aktuelt med nye 
lønnsøkninger for lederne?

– Ja, vi har som mål å ha en 
rimelig lønnsutvikling for alle 
ansatte, svarer Stoltenberg.

– Er det aktuelt med flere 
ledere enn i dag?

– Vi har ikke planer om det, 
men justerer antall ledere 
fortløpende. Derfor kan det 
bli aktuelt med færre ledere.

tor.sandberg@dagsavisen.no

– Har styrket 
personalledelse

ÉN AV TOLV: Det er nå cirka én leder per tolv ansatte i FHI, 
mot én leder per 18 ansatte i 2015, opplyser direktør FHI-
direktør Camilla Stoltenberg.  

En mann i 50-årene er siktet for drap 
etter at en kvinne ble funnet død etter 
en brann i en enebolig i Haugesund natt 
til tirsdag.  

Brannmannskapene fant etter hvert en 
død kvinne i huset, og omstendighetene 
gjør at politiet mener hun er utsatt for 
en kriminell handling. Kvinnen var alene 
i eneboligen. Hvilke omstendigheter 
dette er, ønsker ikke politiet å si noe om.

Politiadvokat Marte Engesli Lysaker 
bekrefter overfor Stavanger Aftenblad 
at det er en relasjon mellom den avdøde 
kvinnen og siktede. 

Lysaker ønsker ikke å kommentere 
mulig drapsvåpen eller om kvinnen var 
død før brannen startet.

Ifølge Lysaker er den siktede mannen 
ikke kjent for politiet fra tidligere. 
Mannen er norsk statsborger.  (NTB)

Kvinne funnet død – mann drapssiktet I alt 108 personer mistet livet på 
norske veier i 2018. Det er to flere 
enn i 2017, men fortsatt langt lavere 
enn på 1970-tallet.

Vegvesenets foreløpige tall viser at 
83 menn og 25 kvinner omkom i tra-
fikken i 2018. Seks har mistet livet i 
desember-trafikken i år mot tolv i 
fjor, viser tallene fra Statens veg-
vesen. – Selv om tendensen er at det 
er stadig tryggere på veiene, er dette 
langt mer enn tall og statistikk. Bak 

hver eneste ulykke er det en tragedie 
som rammer familie, venner, kolleger 
og lokalsamfunn, sier vegdirektør 
Terje Moe Gustavsen (bildet).

Flest dødsulykker i 2018 har det 
vært i Trøndelag (10), Telemark (9), 
Hordaland (8), Rogaland (8) og 
Hedmark (8). Vestfold (3) og 
Finnmark (2) hadde færrest dødsu-
lykker.

– Årsakene til dødsulykkene er 
flere og sammensatte. Men fortsatt 

ser vi en overrepresentasjon av godt 
voksne menn med for stor fart som 
omkommer i møte- og utforkjørings-
ulykker. Over halvparten av alle 
omkomne er menn over 45 år, sier 
Gustavsen.

61 av de trafikkdrepte omkom i 
personbil, 15 på motorsykkel eller 
moped, 13 som fotgjengere og åtte 
syklister. – Vi er selvsagt glad for 
rekordlave tall. Men dette er ingen 
hvilepute. Hver eneste ulykke er en 

for mange, sier Gustavsen.
Norske veier har vært de tryggeste 

i Europa tre år på rad, og ser ut til å 
bli det i 2018 også. Antallet 
omkomne i trafikken har hatt en 
positiv trend siden 1970, da 560 ble 
drept på veiene. Tar man med at 
dagens trafikkmengde er 3,4 ganger 
høyere, skulle hele 1.920 ha 
omkommet i trafikken dersom vi 
hadde hatt samme risiko som i 1970.
 (NTB)

108 omkom på norske veier i 2018

• Selv om regjeringen   
vil kutte i byråkratiet

BOLIG: Boligprisene i Norge steg 
med 2,8 prosent i 2018, og det ble 
solgt flere boliger enn i rekordåret 
2015. I desember steg de korri
gerte prisene med 0,7 prosent. Ser 
man bort fra sesongvariasjoner, 
var det en prisnedgang på 0,2 
prosent i fjorårets siste måned, 
viser tall fra Eiendom Norge.

Boligprisene er nå 2,8 prosent 
høyere enn for ett år siden, noe 
som er i tråd med lønnsveksten.

– Etter flate boligpriser 
gjennom høsten 2018, ble utvik
lingen i desember sterkere enn 
normalt, selv om dette ikke bryter 
den underliggende moderate 
trenden i markedet, sier adminis
trerende direktør Christian 
Vammervold Dreyer i Eiendom 
Norge.

– I 2018 under ett ender bolig
prisutviklingen nasjonalt tett på 
nivå med lønnsveksten. Dette er 

bra for den finansielle stabiliteten 
og for norsk økonomi, sier Dreyer.

Det ble solgt 2.963 boliger i 
Norge i desember, 1,3 prosent 
flere enn i samme måned i 2017. 
Samtidig viser oppsummeringen 
av hele fjoråret rekordmange 
boligsalg. Det ble solgt 4,9 pro
sent flere boliger enn i 2017 og 2,6 
prosent flere enn i rekordåret 
2015. – Antall salg i desember er 
på nivå med tidligere år og nor

malt for desember å være. Samlet 
for 2018 er det solgt over 90.000 
boliger, noe som er rekord i antall 
bruktboligsalg i Norge i løpet av 
et år, sier Dreyer.

I snitt tok det 63 dager å selge 
en bolig i desember, to dager mer 
enn i samme måned i 2017. I Oslo 
ble boligene hurtigst omsatt, med 
en salgstid på 36 dager. Tregest 
var boligmarkedet i Stavanger
området, med 103 dager.  (NTB)

Boligprisveksten i 2018 på nivå med lønnsveksten



Elvecruise i Holland

 9/4 - 6 dager
 Oslo Lufthavn
 
Cruise med elvebåten TC Jewel. God tid 
til å nyte omgivelsene og livet om bord. 
Cruiset går Køln - Enkhuizen - Amsterdam 
- Rotterdam - Arnhem - Køln. Utvendig 
lugar og helpensjon inkludert. Blant 
høydepunktene er blomsterparken 
Keukenhof og sightseeing i Arnhem.

Pris fra kr. 13.490,- p.p.

Roma, Firenze & Venezia

 20/5 - 8 dager
 Oslo Lufthavn
 
Vi tar deg med på rundtur for å besøke tre 
av Italias vakreste byer! Opplev historiske 
attraksjoner og spennende arkitektur 
i Roma. Firenze byr på rik kulturarv og 
mange skjulte skatter. Vi besøker også 
Venezia med sine kanaler, palasser og 
kjente broer. 

Pris fra kr. 13.990,- p.p.

Klassiske Hellas

 4/6 & 3/10 - 8 dager
 Oslo Lufthavn
 
Opplev Hellas gjennom en rundreise 
til de mest klassiske høydepunktene. 
Utforsk Athen, Olympia - de olympiske 
lekers opprinnelse, amfiteateret i 
Epidavros, Korint-kanalen og den 
berømte Løveporten i Mykene. De siste 
dagene tilbringes i sjarmerende Tolón.  
 
Pris fra kr. 12.990,-

Engelske høydepunkter

 11/7 - 6 dager
 Oslo Lufthavn

Det britiske øyriket byr på historiske 
steder, idylliske landsbyer og maleriske 
natur-landskap. Vi tar deg med på en 
rundreise som inkluderer høydepunkter 
som Bath, Oxford, Blenheim Palace og 
Cotswolds. Vi bor i Cheltenham, der 
tradisjonell og moderne arkitektur møtes. 

Pris fra kr. 10.990,- p.p.

Lofoten

 28/7 - 5 dager
 Oslo Lufthavn
 
Bli med til ett av Norges vakreste reisemål. 
Fra hotellet midt i Svolvær skal vi sammen 
med lokalguide og reiseleder utforske 
eventyrriket Lofoten med sine maleriske 
fiskevær og sine staute fjelltopper. Flere 
spennende muséer og lokale kunstnere 
besøkes underveis. Norge på sitt beste? 
 
Pris fra kr. 13.880,- p.p.

R E I S  S A M M E N  O P P L E V  M E R
815 00 335  www.peergynt.com

Bestill-tidlig-rabatt kr. 500,- trekkes fra prisen ved bestilling min. 95 dager før avreise. (gjelder ikke Andrea Bocelli i Toscana) Inkludert i prisene 
er fly fra Oslo t/r, overnatting i dobbeltrom el. dobbellugar, mange måltider, utflukter etter program og reiseleder fra Peer Gynt Tours. 

Vi hjelper deg gjerne med flybilletten til/fra Oslo på utreise og hjemreise.

Rundreiser og elvecruise

Elvecruise på Seinen

 6/7 - 6 dager
 Oslo Lufthavn
 
I år har vi gleden av å kunne tilby et 
«A- Rosa Premium all inclusive»-cruise på 
Seinen fra Paris til Normandie og tilbake. 
Alle bor i utvendige lugarer. Skipet «A-ROSA 
Viva» har blant annet SPA-tilbud, boble-
bad, sauna og soldekk. Sightseeing med 
guide er inkludert både i Rouen og Paris. 

Pris fra kr. 17.890,- p.p.

Elvecruise på Donau

 4/7 & 23/9 - 6 dager
 Oslo Lufthavn

I løpet av et 5-døgns elvecruise med den 
førsteklasses elvebåten MS «Amethyst», 
kan vi nyte omgivelsen som flyter sakte 
forbi. Vi besøker også de flotte hoved- 
stedene Wien, Budapest og Bratislava hvor 
sightseeing med norskspråklige guider er 
inkludert. Fullpensjon inkludert om bord. 
 
Pris fra kr. 13.375,- p.p.

Andrea Bocelli i Toscana

 23/7 - 4 dager
 Oslo Lufthavn

Bli med til Toscana for å oppleve den 
fantastiske tenoren Andrea Bocelli i hans 
egen hjemby Lajatico. Her vil hans utrolige 
stemme trollbinde de som har sikret 
seg billetter til denne ene og unike årlige 
forestillingen. Vi bor i sjarmerende San 
Gimignano og besøker historiske Lucca.

Pris fra kr. 12.490,- p.p.
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# OSLO Nettavisen stenger kommentarfeltene med umiddelbar virk-
ning. Konklusjonen er at dagens løsning ikke gjør noen til-
fredse. Nettavisen følger dermed etter Dagbladet som 
stengte sine kommentarfelt allerede i 2016. – Vi har forsøkt 
å moderere og ta grep om å skape en mer konstruktiv debatt, 
men vi ser nå at det blir for vanskelig, sier nyhetsredaktør 
Erik Stephansen til Medier24. Som erstatning for dagens 
kommentarfelt vil Nettavisen i stedet lansere en mulighet 
for lesere til å sende inn korte ytringer som vil bli vurdert 
før de eventuelt blir publisert.   (NTB)

Stenger kommentarfeltene

www.dagsavisen.no/oslo
ABONNEMENT: 22 99 80 50  SENTRALBORD: 22 99 80 00  ANNONSE: 22 99 80 20

TIPS OSS: 

  tips@ 

dagsavisen.no

  22 99 81 30

FRAM FRA GLEMSELEN: To av Middelalder-Oslos beboere fra 1400-tallet kommer igjen fram i lyset for å gjøre plass til dagens pendlere. De er en del av et enormt funn som kaster nytt lys over   Oslos middelalderhistorie. FOTO: NIKU

• Jobben med å knytte Østlandet tettere 
sammen, bringer også fortida nærmere

 ■ Norsk institutt for 
kulturminneforskning 
(NIKU) har arbeidet 
på stedet siden 2013.

 ■ Funnet er det 
største på over 100 år. 

 ■ Det er avdekket et 
stort antall bygninger 
og annen infrastruktur 
og tusenvis av gjen-
stander.

 N FOLLOBANEN-FUNNET
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HOLMENKOLLEN: Oslo-
politiet måtte i går for-
middag rykke ut til 
Holmenkollveien i Oslo, da 
en gangbru hadde fått 
store skader etter at en 
lastebil kolliderte i den, 
opplyser operasjonsleder 
Cathrine Sylju i Oslo poli-
tidistrikt til Aftenposten. 

– Lasteplanet hadde falt 
av lastebilen, så det ser ut 
som at det har vært et 
kraftig smell. Dette er ikke 
første gang en lastebil-
sjåfør har feilvurdert 
høyden på en bru i Oslo, 
sier operasjonslederen. 
Broen ble så skadet at den 
måtte rives.

Kolliderte i gangbru
Seks ungdommer i 14- og 15-årsal-
deren knyttes til ildspåsettelse av 
Mortensrud skole i Oslo torsdag 
kveld, og politiet oppretter anmel-
delser. Politiet opplevde også tru-
ende oppførsel fra flere ungdommer. 
Det har vært flere branner og brann-
tilløp på Mortensrud skole. I 
desember 2015 ble deler av skolen 
totalskadd i en brann.   (NTB)

Tente på skolen

FOLLOBANEN: Noen meter under 
overflaten, i strandkanten under 
Ekebergåsen i Oslo, har flere hundre år 
gamle skatter kommet til overflaten.

 ■ PETTER MARIUS 
UDLAND (TEKST OG FOTO)

Dersom du går deg en tur i 
Dronning Eufemias gate, 
langsmed Bjørvika, opp Bispe-
gata og inn i Gamlebyen i Oslo, 
er det lite som vil minne deg om 
middelalder og gammel his-
torie. 

Området øst for Oslo S har de 
siste årene vært kjent for helt 
andre ting enn hva navnet 
«Middelalderbyen» skulle tilsi. 
Nasjonalbibliotek, Barcode, 
Lambda – og Follobanen. Alle 
investeringer i fremtidens 
hovedstad. 

Milliardutbyggingen av Follo-
banen strekker seg gjennom 
gamlebyen, langsmed fjorden og 
inn i Ekebergåsen der noen av 
verdens største maskiner borer 
seg gjennom fjellet for å skape 
morgendagens pendlerhverdag. 
Fremskrittet trenger seg 
ubønnhørlig på. 

Men under gravemaskinene 
har det dukket opp noe som 
vitner om en helt 
annen tid. 

Det største 
a r k e o l o g i s k e 
funnet i Oslo på 
over 100 år. 

Dagsavisen var 
med da Norsk 
institutt for kul-
turminneforskning (NIKU) og 
Bane NOR presenterte funnene. 

Nordens Pompeii
– Dette er helt eksepsjonelt 
stort.

Egil Lindhart Bauer er pro-
sjektleder i NIKU som har stått 
for utgravingene. Siden 2013 
har han og kollegaene gravd 
side om side med anleggsarbei-
derne som bygger jernbanen, for 
å avdekke hovedstadens hem-
meligheter. 
– Middelalderbyen fikk av den 
svenske riksantikvaren i 1937 

betegnelsen «Nordens Pom-
peii», forteller han. 

Oppe på høyden over anleggs-
området har man utsikt til det 
meste av dette Nordens Pom-
peii. I dag ligger Oslo ladegård 
som turistattraksjon her, med 
Oslogata og trikken på bak-
siden. Før gården ble bygget, 

sto Oslo bispe-
borg her – før 
bybrannen i 
1624 gjorde 
gamle Oslo til 
aske. Byen ble 
flyttet vest-
over og den 
gamle bispe-

borgen ble etter hvert revet. 
Men Gamlebyens historie ble 
bevart under jorden. Det er 
denne som nå kommer fram i 
lyset. 

Fra hagen til ladegården 
peker Bauer utover   området 
som strekker seg fra Bispegata 
til Oslo S og forklarer hvordan 
de side om side med Bane NOR 
arbeidere har jobbet for å få 
historien fram i lyset. 

– De siste utgravingene rett-
ferdiggjør utsagnet fra 1937. 
Det er så mye som blir funnet og 
det er så godt bevart. Titu-

senvis av gjenstander, fra sko til 
søppel og avføringshauger har 
dukket opp, smiler Bauer.

Men det er et ikke bare avfall 
og de hverdagslige og grovkor-
nede tingene Bauer og kolle-
gaene har funnet. 

– Virkelig gjeve ting dukker 
også opp. Gullringer, sverds-
lirer og perlekjeder. Vi har 
funnet et pavesegl fra et brev 
som er sendt fra pave Innocens 
IV til biskopen i Oslo på tolv-
hundretallet, sier han entusias-
tisk.

De før oss
For å fortelle historien fra for-
dums tider bør også mennes-
kene konsulteres. En gammel 
kirkegård i skyggen av Ekeberg 
og et banebrytende samarbeid 
med forskere på Blindern har 
gjort dette mulig for Bauer og 
NIKU. 

– Vi finner også folk. Blant 
annet over 100 skjeletter fra det 
som var Nikolaikirkegården 
rett over anleggstomta, sier 
han.

Skjelettene forteller historier 
om mange ulike skjebner.

FRAM FRA GLEMSELEN: To av Middelalder-Oslos beboere fra 1400-tallet kommer igjen fram i lyset for å gjøre plass til dagens pendlere. De er en del av et enormt funn som kaster nytt lys over   Oslos middelalderhistorie. FOTO: NIKU

Århundrets 
funn fra  
middelalderen

NIKU: Arkeolog Egil Lindhart Bauer. 
BANE NOR: Seksjonssjef prosjektledelse 
Oddvar Lid. RIKSANTIKVAR: Hanne Geiran. 

Dette er helt 
eksepsjonelt stort.

Egil Lindhart Bauer,  
arkeolog
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Kampanjetilbud!
Vi bytter dører, skuffer, benkeplater, vask og leverer
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GRATIS benkeplater ved hel fornying

w
w

w
.s

m
ar

tin
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!
TA KONTAKT MED OSS 
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✔ Umoderne eller slitte dører
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Hakk og riper i benkeplate
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Dårlige skuffer
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Stygg kjøkkenvask

✔ For lite plass
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# OSLO www.dagsavisen.no/oslo

NORDENS POMPEII: Oddvar fra Bane Nor og Egil fra NIKU skuer ut over både funnsted og anleggsplass. I lang tid    har de jobbet side om side for å bygge fremskrittet og bevare historien. 

– Det er skader etter våpen, 
etter beinbrudd og sykdommer 
de har lidd av. Vi har for 
eksempel gjennom et samarbeid 
med CEES (Centre for Ecolo-
gical and Evolutionary Synt-
hesis) på Blindern, funnet med 
DNA-analyse, bakterien som 
forårsaket svartedauden i en 
mann på 30–40 år, forteller for-
skeren.

Dette samarbeidet har gitt 
forskerne hos NIKU en mye 
bredere evne til å forstå og 
utforske funnene de gjør.

– DNA-analyser fanger opp 
ting som vi ikke kan se. Som 
små bakterier som sitter igjen i 
skjelettene. I tillegg til svarte-
dauden har vi påvist borrelia 
hos en annen. Dette er, igjen, 
eksepsjonelt, sier Bauer.

Puslespillet Oslo
Det er ikke første gang det 
graves ut store områder med 
store funn i middelalderbyen 
Oslo. Det er blitt gravd i dette 
området i forbindelse med 
utbygging helt fra slutten av 
1800 tallet. Hensynet til histo-
rien satt likevel 
ikke i forsetet 
da på samme 
måte som nå. 

– Da den 
tidens jernbane 
skulle bygges, 
harvet man 
bare gjennom 
jorda her og 
mye av det som 
lå der gikk tapt, 
sier Riksantikvar Hanne Geiran

 Mens hun går forbi Bane Nors 
anleggsområde, med gravemas-
kiner og heisekraner til alle 
kanter, forsikrer hun om at ting 
gjøres på en helt annen måte i 
dag. 

– Samarbeidet med Bane Nor 
har vært svært godt. På det 
meste har 40 arkeologer jobbet 
på området og de har fått sine 
arbeidsforhold lagt fantastisk 
til rette, sier hun. 

At noe blir kalt århundrets 
funn er ikke småtterier. Bauer 
sier disse funnene likevel er en 
del av en helhet, mer enn det er 
revolusjonerende alene

– Noen sier at, ettersom dette 
er så stort, så skrives historien 
om. Det jeg vil si er at dette er 
som et puslespill som blir større 
og større.

Riksantikvarens egen arke-
olog, Ina Johannessen er enig 
med Bauer.

– De puslebitene som NIKU 
kan sette sammen med det som 
er gjort tidligere gir en enorm 
verdi til Oslo. Vi vet jo heller 

ikke enden av resultatene 
ettersom utgravingene ikke er 
ferdig enda, sier Johannessen. 

Funnene NIKU har gjort i 
Bispegata og i Gamlebyen er 
ikke bare interessante for Oslos 
egen del. De samsvarer også 
med øvrige norske middelalder-
byer.

– Vi ser blant annet hvordan 
Magnus Lagabøtes bylovs 
bestemmelser dukker opp flere 
steder. For eksempel skulle 
gatene være så og så brede og 
alle bygårder skulle ha vann-
tønner til brannslukning, for-
klarer Bauer.

Samarbeid for historien
– NIKU gjennomfører og vi har, 
som byggherre, koordinert alle 
aktiviteter, sier Oddvar Lid i 
Bane Nor. Han har vært diri-
genten for mye av det som har 
foregått på anleggsplassen. 
Både han og Bauer forteller om 
et vellykket samarbeid mellom 
store gravemaskiner og små 
spader. 

– Det daglige samarbeidet 
med Bane Nor har fungert 

e k s e p s j on e l t 
godt. Vi arkeo-
logene har 
kunnet stå side 
om side med 
folk som har 
sveiset her og 
støpt betong 
der, sier Bauer.
– Kontakten 
mellom våre 
entreprenører 

og NIKU har vært viktig slik at 
vi velger metoder som ikke øde-
legger noe for arkeologene. 
Også betaler vi for alt. Det er 
veldig greit, sier Lid med glimt 
i øyet. 

Framtida
Å få lov til å grave dypt i jorden 
er ikke noen selvfølge for arkeo-
logene. Skal man åpne opp for 
graving i det gamle, må helst 
noe nytt bygges i dets sted. Selv 
om arkeologene vet at det ligger 
skatter skjult andre steder i 
byen, er derfor ikke brått sik-
kert de får lov til å grave. 

– Det er mange nye spørsmål 
som har dukket opp under 
arbeidet med dette prosjektet 
og det er mange steder vi kunne 
tenke oss å grave. Om det blir 
mulig det avhenger av fremtidig 
byutvikling, sier Egil Lindhart 
Bauer.

– Men man kan jo også spørre 
seg: Dersom vi graver opp alt, 
har vi egentlig lenger noen mid-
delalderby? 

petter.marius.udland@dagsavisen.no

FUNNET I JORDEN: 23 karats gullring med blom-
sterdekorasjon på hver side. Steinen er trolig en 
granat.   FOTO: SARA LANGEVIK BERGE/NIKU 

AMULETT: Glassamulett med innrisset kors og 
fire mannsskikkelser med skjegg, muligens Jesus 
og de hellige tre konger.    
 FOTO: SARA LANGEVIK BERGE/NIKU

DNA-
analyser fanger 
opp ting som vi 
ikke kan se.

Egil Lindhart Bauer
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PRAKTFULLE HAGER 
i Nederland og Belgia
Bli med på et vårcruise til Nederland og Belgias praktfulle 
hager. Et av høydepunktene er besøket i Keukenhof. I tillegg 
får vi oppleve Floralia med tusenvis av blomster i parken 
rundt slottet Groot-Bijgaarden, hageanlegget i Appeltern og 
Botaniske hage i Meise. En bedre start på våren kan du knapt 
få. Hageekspert Knut Langeland er reiseleder på turen.

Avreise 3. mai 2019 – 6 netter  |  kr 10 990

MINSK
Den ukjente hovedstaden
Hovedstaden Minsk har i de siste årene blitt et  attraktivt 
reisemål, selv om byen fortsatt er ukjent for mange. Kunst-
gallerier, kafeer og restauranter har inntatt bysentrumet, 
som i sin tid var modellert etter Stalins ordre. Vi blir kjent 
med både det moderne og historiske Minsk, og opplever 
mer av landet på dagsutflukt til byene Mir og Nesvizh. 

Avreise 1. mai 2019 – 4 netter  |  kr 9 860

ALBANIA OG MAKEDONIA
En rundreise i et ukjent hjørne av Europa
Etter mange års kommuniststyre er Albania og Makedonia nå 
klare for besøkende. Vi får oppleve vakre strender, storsla-
gen natur, romerske ruiner, Albanias hovedstad Tirana og 
UNESCO-byene Berat og Gjirokastra. I Makedonia besøker vi 
den sjarmerende byen Ohrid (UNESCO), som ligger vakkert til 
ved innsjøen med samme navn. 

Avr. 6. juni og 25. sep. 2019 – 8 netter  |  fra kr 12 980

ELVECRUISE
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# OSLOTIPS OSS: tips@dagsavisen.no

NORDENS POMPEII: Oddvar fra Bane Nor og Egil fra NIKU skuer ut over både funnsted og anleggsplass. I lang tid    har de jobbet side om side for å bygge fremskrittet og bevare historien. 

MIDDELALDERLEKE: Ridderfigur av tinn, ca. 6 cm lang.   FOTO: SARA LANGEVIK BERGE/NIKU
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Reportasjeleder Iselin Stalheim Møller 
iselin.stalheim.moller@dagsavisen.no

NORD-KOREA: USAs uten-
riksminister Mike Pompeo 
regner med at Donald Trump og 
Nord-Koreas leder Kim Jong-un 
vil holde et nytt toppmøte. – 
Mye arbeid gjenstår, men jeg 
føler meg trygg på at president 
Trump og formann Kim vil få 
muligheten til å møtes igjen i 
nær framtid, sa Pompeo i et 

intervju med Fox News torsdag. 
I begynnelsen av desember sa 
Trump at det neste møtet med 
Kim trolig ville finne sted i 
januar eller februar. I løpet av 
den siste måneden har imid-
lertid Nord-Korea advart om at 
amerikanske sanksjoner kan 
true samtalene om atomned-
rustning.   (NTB)

Tror på nytt atommøte

VALG: EU-skeptikere og ytre høyre er 
på frammarsj over hele Europa. Kampen 
mellom populister og etablerte sentrums-
partier vil stå i vårens viktige EU-valg.

 ■ ISELIN STALHEIM 
MØLLER

De siste årene har høyrepopu-
listiske partier vokst kraftig og 
også kommet til makten i nasjo-
nale valg over hele Europa. 

Den trenden er ventet å fort-
sette når EU går til valg i mai. 
Det nye EU-parlamentet kan bli 
fylt opp av nasjonalister, EU-
skeptikere og populister. 

Nye tall fra den svenske tan-
kesmia Timbro gjengitt i avisen 
Svenska Dagbladet i går, viser 
at autoritære populistiske par-
tier aldri før har stått så sterkt 
i Europa. I snitt støttet 15 
prosent av EUs befolkning 
slike partier i fjor. På begyn-
nelsen av 1990-tallet var det 
færre enn 3 prosent som gjorde 
det samme. 

En kartlegging fra avisen The 
Guardian i samarbeid med 30 
statsvitere i fjor høst, bekrefter 
utviklingen: populister har gått 
fra å være et marginalt fenomen 
til å bli folkepartier. Hver fjerde 
europeer stemte på et populis-
tisk parti i siste nasjonale valg, 
ifølge kartleggingen. Det er tre 
ganger så mange som i 1998. 
Sterkest står høyrepopulistene. 

Begge undersøkelser definerer 
populister som partier som 
mener at den politiske kampen 
står mellom folket (som popu-
listene representerer) og en kor-
rupt elite. 

Den sterke støtten til popu-
lister har fått flere til å 
utnevne vårens valg til EU-

parlamentet som det viktigste 
noensinne. 

Professor Erik Oddvar 
Eriksen mener Europa ikke må 
undervurdere trusselen fra 
populistene. 

– Dette er en klar utfordring 
og bør være en «wake up call» 
for alle som er avhengig av EU, 
det gjelder også for Norge. 
Hvem skal løse Europas pro-
blemer om ikke EU skal gjøre 
det? Utviklingen bør mobilisere 
krefter rundt EU, sier han. 

Eriksen leder 
Arena, senter for 
europaforskning 
ved Universitetet i 
Oslo. 

Mer makt
Det er fem år siden 
forrige EU-valg og 
mye har forandret 
seg i Europa og i 
verden siden da. 

Eksemplene på populisters 
styrkede maktposisjon de siste 
årene er mange: 

 ■ I Ungarn fikk partiet Fidesz 
nær 50 prosent av stemmene i 
valget i fjor og sikret statsmi-
nister Viktor Orbán enda en 
periode ved makten. 

 ■ I Frankrike kom Marine Le 
Pen fra daværende Nasjonal 
Front til siste runde i presi-
dentvalget i 2017, men ble slått 
av Emmanuel Macron. 

 ■ I Tyskland fikk Alternativ 
for Tyskland (AfD) plass i 
nasjonalforsamlingen 
Bundestag for første gang i 

valget i 2017 og det er i lokal-
valgene i 2019 ventet at partiet 
ytterst til høyre vil bli repre-
sentert i delstatsforsamlingene 
i hele landet. 

 ■ I Sverige sørger 
Sverigedemokraternas sterke 
resultat på 17.5 prosent i valget 
i fjor høst for at landet fortsatt 
ikke har fått en regjering. 

 ■ I Italia så den første rene 
populistiske regjeringen dagens 
lys i fjor sommer med koali-
sjonen mellom ytre høyrepar-
tiet Ligaen og 
Femstjernersbevegelsen. 

Samarbeidsproblemer
I EU-valget stemmer alle EUs 
borgere på nasjonale partilister 
(se undersak) det er derfor 
trolig at oppslutningen vil 

reflektere resultatet 
i nasjonale valg. 

Det betyr likevel 
ikke at høyrepopu-
listene nødven-
digvis vil lykkes 
med å få stort gjen-
nomslag i EU, 
mener professor 
Erik Oddvar 
Eriksen. Til nå har 

partiene slitt med å samle seg 
og samarbeide. En viktig grunn 
er at mange av disse partiene er 
grunnlagt på nasjonalisme. 

– De har ikke hatt en spesielt 
god evne til å koordinere seg og 
få gjennomslag, verken før valg 
eller etter at de har fått plass i 
EU-parlamentet. De er nasjo-
nalister og representerer ulike 
interesser i de ulike landene. 
Populistene er anti det eta-
blerte, men det er ulikt fra land 
til land, sier han. 

I tillegg har flere populistiske 
partier langt på vei forlatt de 
hardeste anti-EU-holdningene. 

– Høyrepopulistiske partier 
har endret standpunkt. De vil 
ikke lenger melde seg ut av EU, 
men endre og gjøre ting i EU, 
sier Eriksen. 

Han mener brexit har bidratt 
til dette. Storbritannias vedtak 
om å forlate EU har ikke ført til 
den smitteeffekten mange 
trodde. I stedet har oppslut-
ningen om EU økt. Ifølge den 
siste EU-barometerundersø-
kelsen som kom i fjor vår, har 
ikke oppslutningen om EU 
vært så høy på 35 år. 

– Brexit har vist viktigheten 
av EU og hvor mange goder 
medlemskapet innebærer, sier 
Eriksen. 

iselin.stalheim.moller@dagsavisen.no

Har aldri stått  sterkere

VOKSER: Sverigedemokraternas partileder Jimmie Åkesson har skapt trøbbel       for de andre partiene som alle avviser samarbeid med ham. Høyrepopulisters framgang over hele Europa kan føre til rekordoppslutning i 
vårens EU-valg.  FOTO: ANDERS WIKLUND /NTB SCANPIX

AFD: Det innvandringsfiendtlige partiet Alternativ for Tyskland har 
vokst kraftig de siste to årene. FOTO: NTB SCANPIX

• Høyrepopulister kan få rekordoppslutning i EU-valget

Dette  
er en klar  
utfordring. 

Erik Oddvar Eriksen, 
professor
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Valget til EU-parlamentet skjer hvert 
femte år og er åpent for alle borgere i 
EU-land over 18 år. EU-parlamentet er 
den eneste institusjonen der medlem-
mene blir direkte valgt av borgerne i 
EU. 

Valget skjer i alle EU-land mellom 23. 
og 26. mai.

Alle de 27 medlemslandene har et 
bestemt antall plasser basert på folke-
tall, små medlemsland får flere seter 
enn størrelsen skulle tilsi. Malta, Lux-
embourg og Kypros har seks plasser 
hver, mens Tyskland har 96. 

Velgerne stemmer på nasjonale par-
tilister i sitt land og setene blir fordelt 
etter oppslutningen nasjonalt. De 
nasjonale partilistene er med i trans-
nasjonale partigrupper i EU-parla-
mentet som de valgte politikerne som 
regel slutter seg til. 

Den største partigruppa i dagens 
parlament er EPP som består av kris-
tendemokratiske og konservative høy-
repartier. Sosialdemokratiske arbei-
derpartier i partigruppa Sosialister & 
Demokrater er nest størst. 

Ifølge meningsmålingene ligger EPP 
an til å bli størst igjen i år, mens S&D 
beholder andre plassen til tross for et 
kraftig fall på meningsmålingene. 

EU-valgene har jevnt over lavere 
valgdeltakelse enn nasjonale valg. 

I sist valg i 2014 introduserte EU-
kommisjonen en ordning med såkalte 
«Spitzenkandidater» for å få opp 
engasjementet rundt valget. Ord-
ningen videreføres i år og innebærer at 
partigruppene velger en lederkandidat 
som driver valgkamp for dem og som 
er deres kandidat til president for EU-
kommisjonen. Kommisjonen er EUs 
utøvende makt. 

Hvis EPP blir største partigruppe 
betyr det at deres toppkandidat Man-
fred Weber mest sannsynlig tar over 
etter Jean-Claude Juncker som ny 
Kommisjonspresident. 

Kilder: Poll of polls.eu og Europaparlamentet 

Slik foregår 
EU-valget 

Har aldri stått  sterkere

VOKSER: Sverigedemokraternas partileder Jimmie Åkesson har skapt trøbbel       for de andre partiene som alle avviser samarbeid med ham. Høyrepopulisters framgang over hele Europa kan føre til rekordoppslutning i 
vårens EU-valg.  FOTO: ANDERS WIKLUND /NTB SCANPIX

I REGJERING: Italias innenriksmi-
nister og partileder for ytre høyrepar-
tiet Ligaen, Matteo Salvini, er mange 
høyrepopulisters lederstjerne.   
 FOTO: NTB SCANPIX

• Høyrepopulister kan få rekordoppslutning i EU-valget

SVERIGE: Sykehuset i 
Enköping i Sverige har 
stengt sin akuttavdeling 
etter at en pasient ble inn-
lagt med mistanke om 
ebolasmitte. Pasienten er 
overført til Akademiska 
sjukhuset i Uppsala der 
vedkommende er lagt i iso-
lasjon. Alt helsepersonell 
som har vært i kontakt 
med pasienten, har blitt 

tatt hånd om, opplyser 
lokalmyndighetene i 
Uppsala i en pressemel-
ding. Det opplyses ikke 
hvor pasienten eventuelt 
kan ha blitt smittet. Ebola 
skyldes ulike typer virus 
med opprinnelse i det sen-
trale Afrika. Det er en 
svært alvorlig sykdom som 
rammer alle kroppens 
organer.  (NTB)

Mistanke om ebola
SVERIGE: – Alle partier 
må anstrenge seg slik at 
Sverige får en handle-
kraftig regjering uten 
Sverigedemokraterna, sier 
Stefan Löfven etter sam-
taler med Riksdagens 
leder. Det er ikke kjent hva 
som ble sagt mellom 
Löfven og talmann i 
Riksdagen Andreas Norlén 
da de snakket sammen i 

går. – Som tidligere nevnt 
vil jeg få mer formelle rap-
porter 14. januar, opplyser 
Norlén i en pressemelding. 
Han skulle ha tilsvarende 
samtale med Moderaternas 
leder Ulf Kristersson i 
løpet av kvelden i går. 16. 
januar, skal Riksdagen 
etter planen stemme over 
en ny statsministerkan-
didat.  (NTB)

Nye samtaler med Löfven
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Nok et år er over og tradisjonen tro blir Dagsavisens lesere  
invitert til å se inn i spåkula. Kryss av og bli med i konkurransen. 

Send inn kupongen til Dagsavisen, Postboks 1183 Sentrum, 0107 Oslo.  
Merk konvolutten med «Årets Profet». Det er kun tillatt med én besvarelse per 
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Svarfrist: torsdag 10. januar. 
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POLITIKK/SAMFUNN

1. Blir Kjell Ingolf Ropstad ny leder i KrF?

2. Blir Sylvi Listhaug medlem av regjeringen igjen?

3. Fortsetter Raymond Johansen som byrådsleder i Oslo?

4. Blir Senterpartiet det tredje største partiet ved  
kommunevalget?

5. Blir det endringer i abortlovens paragraf 2C?

6. Får vi enda en ny justisminister?

7. Blir Y-blokka i Regjeringskvartalet revet i løpet av året?

8. Blir støtten til Human Rights Service nominelt redusert eller 
fjernet på statsbudsjettet for 2020?

UTENRIKS

9. Stiller Hillary Clinton igjen som demokratenes president- 
kandidat? 

10. Blir Narendra Modi sittende som Indias statsminister etter valget? 

11. Får det svenske kongeparet enda et barnebarn i 2019? 

12. Blir Dansk Folkeparti landets nest største parti i valget  
i 2019?

13. Melder Storbritannia seg ut av EU?

14. Blir Angela Merkel sittende som Tysklands kansler hele 
året? 

15. Kommer Donald Trump til å avsette spesialetterforsker 
Robert Mueller? 

SPORT

16. Tar OL-vinner Simen Hegstad Krüger individuelt gull i 
ski-VM?

17.  Tar Vålerenga eller Strømsgodset medalje i Eliteserien i 
fotball?

18. Kommer kvinnelandslaget i fotball til kvartfinale i VM i 
Frankrike?

19. Spiller Ada Hegerberg fotball-VM for Norge?

20. Fortsetter Ole Gunnar Solskjær som manager i Manchester 
United etter at vikariatet er over?

21. Kommer håndballjentene til VM-finalen?

22. Tar en av brødrene Ingebrigtsen VM-gull i friidrett?

23. Kvalifiserer Norge seg til fotball-EM i 2020?

KULTUR

24. Blir Sigrid kåret til Årets Spellemann?

25. Får andre norske restauranter enn Maaemo mer enn én 
stjerne i Michelin-guiden?

26. Blir Nobelprisen i litteratur delt ut til to forfattere?

27. Blir en norsk spillefilm tatt ut til hovedkonkurransen i Cannes?

28. Er Trine Skei Grande fortsatt kulturminister 1. desember?

29. Kommer Daniel Craig til Norge som en del av innspillingen av 
den nye James Bond-filmen?

30. Kunngjør Kaizers Orchestra en offentlig gjenforening?

DANMARK: Ferds
skriverne fra togene som 
var involvert i dødsu
lykken på Storebælts
broen, kan gi svar på 
hvordan ulykken kunne 
skje, håper den danske 
havarikommisjonen.

De såkalte svarte boksene fra 
både passasjertoget og gods
toget ble i går demontert fra 
togene, og de skal deretter 
sendes til analyse, opplyser Bo 
Haaning i den danske havari
kommisjonen.

– De svarte boksene er en av 
brikkene i puslespillet som vi 
skal legge. Eksempelvis hvor 
fort togene kjørte, sier Haaning 
til det danske nyhetsbyrået 
Ritzau.

– De gir også en lang rekke 

andre opplysninger som i seg 
selv kanskje ikke har betydning 
for den konkrete ulykken. Men 
det har betydning for om man 
kan eventuelt kan si om syste
mene fungerer som de skal, 
legger han til.

Storm
Det var onsdag morgen at 
intercitytoget på 
vei fra Aarhus til 
København ble 
truffet av deler fra 
et motgående 
godstog og 
dermed foretok en 
kraftig oppbrem
sing på Store
bæltsbroen. Broen 
forbinder Fyn 
med Sjælland og er en svært 
viktig vei og togforbindelse i 
Danmark.

Det var sterk storm i området 
da ulykken skjedde.

– En konteiner har falt av og 
traff intercitytoget, eller inter
citytoget kjørte inn i det. Det 
er hva vi vet inntil videre, sier 
Haaning.

Alle omkomne var danske
Åtte personer mistet livet, og 
fredag bekreftet politiet at 
ofrene var identifisert. Alle de 

omkomne var 
danske statsbor
gere mellom 27 og 
60 år. Fem av dem 
var kvinner, mens 
tre var menn. 
Samtlige som 
omkom, oppholdt 
seg i den første 
vognen.

16 personer ble 
skadd, men tilstanden er ikke 
livstruende for noen av dem. 15 
av de skadde er allerede 
utskrevet fra sykehus.  (NTB)

Håper togenes 
ferds  skrivere 
kan gi svar

DANSKE: Alle de åtte som mistet livet i togulykken i Danmark onsdag, var danske statsborgere, 
bekrefter dansk politi.  FOTO: NTB SCANPIX

Boksene 
er en av  
brikkene. 

Bo Haaning,  
havarikommisjonen

SYRIA: Arabiske land har kon
kludert med at Syriakrigen er 
vunnet av president Bashar al
Assad, ifølge ekspert.  – I en 
viss forstand er disse landene 
fortsatt kritiske til regimet, 
men de har som mange andre 
konkludert med at alAssad har 
vunnet krigen, sier Aron Lund, 
som er tilknyttet Utrikes
politiska institutet i Stock
holm. Han mener de arabiske 
landene erkjenner at Assad 
ikke kommer til å dra noen 

steder og at han blir sittende 
som president inntil videre. De 
forente arabiske emirater har 
gjenåpnet sin ambassade i 
Damaskus, og ruteflyginger 
mellom Syria og Tunisia er 
gjenopptatt. Også vestlige land 
ser ut til å endre sin innstilling 
til Assad, som gjentatte ganger 
er blitt anklaget for krigsfor
brytelser og kjemiske angrep 
mot sivile. – Dessverre tror vi 
Assad kommer til å bli værende 
en stund. Det er på grunn av 

støtten han har fra Russland, 
sa Storbritannias utenriksmi
nister Jeremy Hunt i et intervju 
med Sky News torsdag. 
Tendensen til at Assad igjen 
delvis aksepteres, er blitt tyde
ligere samtidig som den norske 
diplomaten Geir O. Pedersen 
forbereder seg på å overta som 
FNs nye spesialutsending for 
Syria. Pedersen er ventet å 
begynne i stillingen mandag.  
 (NTB)

Assad inn i varmen igjen



*Veil. Priser levert Drammen. Frakt kommer i tillegg.  CO2 111-131. Forbruk blandet kjøring fra 0,42-0,57l

Som skapt for norske forhold!
www.suzuki.no

Nye Vitara 4x4 fra Suzuki kan være årets største bilsensasjon. En ultramoderne bil med innovasjoner som LED 
hovedlys, Adaptive Cruise Control og sikkerhetssystemer som f.eks. Radar Brake Support som standard. Nye 
Vitara er en miljø- og avgiftsvinner med lavt forbruk og lave CO2- og NOx-utslipp. Suzukis nye overlegne Allgrip 

automatgir. Etter sin introduksjon i Norge i 1989 er Vitara-navnet kjent som en av SUV-segmentets pionerer. Vitara 

design. Den helt nye Vitara bringer Suzukis arv videre og er som skapt for norske forhold.
Vitara 4x4 fra 299.900,-  Automatgir + 15.000,-

 4x4 med automat tilgjengelig MirrorLink multimediasystem  4x4 er standard Adaptiv Cruise og Radar Brake

SportTech pakke:
Skinn/Alcantara-seter
17” Sport Aluminiumsfelger
Chrom Sport grill
Tåkelys
Takrails sølv
Mørke ruter fra B-Pilar
Lakkerte dørhåndtak/Speil 
El. oppvarmede og innfellbare speil
Multifunksjonsratt i skinn
Analog sentermontert klokke
Lyspakke interiør
Radio/Bluetooth/USB/DAB+
Navigasjon
Ryggekamera
Alarm

Smartphone link
Hill descent control
Hill hold control
Adaptive Cruise Control
Radar Brake Support
Automatisk klimaanlegg
LED Kjørelys
LED Hovedlys
Parkeringssensor foran og bak
Startknapp/nøkkelfritt system
Regnsensor

Verdi kr. 72.500.- 

Kampanjetilbud: kr. 25.000.- 

Spar kr. 47.500.-

NYE VITARA 4X4
NÅ MED AUTOMATGIR

BEST I TEST

PÅ SIKKERHET
VG 20.05.15

PÅ PRIS
VG 20.05.15

Swift 4x4 Hybrid fra 

 fra 232.900,-

S-Cross SUV 4x4 fra 359.900,-
Automatgir + 15.000,-

Vitara SUV 4x4 fra 339.900,-
Automatgir + 15.000,-

Ignis SUV 4x4 Hybrid 

fra 222.900,-

Leasing: 2.909,- inkl mva pr mnd*

*Vitara SUV 4x4 140HK m/automat, Norgespakke, vinterhjul og met. lakk

36mnd/30.000km. Startleie: kr. 62.500,- inkl.mva Etableringsgebyr: 5.363 ink.mva 

I tillegg kommer årsavgift og forsikring. 3 års bindingstid.

Leasing: 2.827,- inkl mva pr mnd*

*S-Cross SUV 4x4 140HK med automat, SkyTechpakke, vinterhjul og met. lakk.

36mnd/30.000km. Startleie: kr. 61.250,- ink.mva. Etableringsgebyr: 5.363 ink.mva. 

I tillegg kommer årsavgift og forsikring. 3 års bindingstid. 

Leasing: 1.821,- inkl mva pr mnd*

*Swift 4x4 Hybrid med SafeTech+, 

vinterhjul og met. lakk. 36mnd/30.000km. 

Startleie: 31.250,- Etabl.geb.5.363,-.  3 års bindingstid. 

I tillegg kommer årsavgift og forsikring.

Leasing: 1.799,- inkl mva pr mnd*

*Ignis 4x4 Hybrid med SafeTech+, vinterhjul og met. lakk

36mnd/30.000km. Startleie: 31.250,- Etabl.geb.5.363,-. 3 års bindingstid.

I tillegg kommer årsavgift og forsikring.

PÅ SIKKERHET 
OG PRIS
VG 7.feb 2017

            

DAGER4X4 DAGERDAGER
INGEN PRISØKNING!
Til tross for historisk svak norsk krone og 
avgiftsøkning fra 1. januar så holder vi fjorårets 
priser på et begrenset antall biler.
 

4X4 DAGER! SPAR 

42.600,-

4X4 DAGER! SPAR 

35.600,-
4X4 DAGER! SPAR 

54.000,-

4X4 DAGER! SPAR

69.000,-

PRIS- OG AVGIFTSVINNER
FIREHJULSTREKK 2019

PRIS- OG AVGIFTSVINNER
FIREHJULSTREKK 2018

*Veil. Priser inkl. mva. Frakt kommer i tillegg.  CO2 111-131. Forbruk blandet kjøring fra 0,42-0,57l

NYHET!

                        

4X44X44X44X44X44X44X44X44X4
NYHET!

LEDNINGSFRI OG LADER SEG SELV

LEDNINGSFRI 
OG LADER SEG SELV

Oslo RSA BIL Ensjøveien 15B • Tlf.: 23 24 20 40

Drammen RSA BIL Øvre Eikervei 77 • Tlf.: 32 21 88 00

Romerike RSA BIL Hvamsvingen 7 • Tlf.: 64 83 12 00

Ski RSA BIL Dynamitveien 19 • Tlf.: 64 87 88 80

Bærum Berg Auto Olav Ingstads vei 3 • Tlf.: 67 13 07 27

Sarpsborg RSA BIL Brevikveien 1711 • Tlf.: 69 13 68 70

Fredrikstad RSA BIL Råbekksvingen 1 • Tlf.: 69 39 22 60

Besøk din forhandler i dag:
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LARS WEST JOHNSEN er nyhetsredaktør og har jobbet i Dagsavisen 
siden 2002. Han deler bitte små tanker om livet hver helg.

WEST
 PÅ LØRDAG

Twitter: @westjohnsen

intervjuet intervjuet

Onsdag var vi tilbake på jobb. Og 
godt var for så vidt det, syntes 
mange. Familie ... ble det mumlet 
om fra flere hold. Fra vinduet på 
kontoret kikket jeg tidlig på 
dagen over på gjenboerne på den 
andre siden. Der sitter det mange 
hundre byråkrater på cellekonto-
rene sin.

Jeg fulgte den ene innsatte denne 
første dagen. Tok del i hans ritual 
på den andre siden. Som byråkrat 
ble ting gjort i skikkelig rekke-
følge. Nesten høytidelig sto han 
rank foran den hvite veggen. Den 
gamle kalenderen ble tatt ned. Den 
nye opp. På samme krok. Et lite 
puff i siden så den 
hang rett. Han dvelte 
litt. Nytt år. Seremo-
nien var over. Dagen, 
uka, året kunne 
begynne. Han gikk og 
satt seg. Det var som 
en scene fra Mister 
Bean.

2019 er her. Et litt 
ufikst tall. Uryddig. 
Det var mer feng shui 
over 2018, og vil bli 
det særlig neste år, 
2020. Blir ikke mer feng shui enn 
det, i hvert fall ikke før i 2222. 
Rytmisk og pent. Men 2019 er gri-
sens år, for å holde oss til østlig 
terminologi. Grisen er lat og litt 
klønete, men skaper også rikdom 
for sin eier, og den er godlynt og 
skader ingen. Det siste er et godt 
omen. Vi aksepterer et kjedelig år 
så lenge det er uten vold og ond-
sinnethet.

Det kinesiske året går i 12-års-
sykluser. Og 2019 står i en unnselig 
rekke av uspektakulære årstall. 
1959? 1935? 1923? Ikke akkurat 
bautaer i verdenshistorien (Selv 
om det selvsagt skjedde store ting. 
Må bare stagge nettrollene, red.
anm.). 1971? 1983? Næh. 1947? Det 
er helt greit at 2019 føyer seg inn i 
denne anonyme rekka. Men det 
kan bli grisete.

Det første mange av oss tenker 
på vei inn i oddetallsår er fra-
været av Fotball-VM og OL, som 
alltid faller på partallsår. Nesten 
halve befolkninga går derfor i 

søvne inn i 2019. Det er en trans-
portdistanse, et år som tilbake-
legges på veien mot VM eller OL. 
At det er VM på ski forandrer 
ikke på poenget. Det er et mel-
lomår. For mange et meningsløst 
år.

Det som gir mening, er at vi alle 
kan og bør klappe i hendene for at 
det er Donald Trumps nest siste 
år. At vi er halvveis i galskapen 
allerede, er verdt en skål. 2019 er 
hans nest siste år, og med de nye 
senatorene og representantene på 
plass i Washington kan det bli to 
tøffe år for ham og gode år for oss 
andre. Ikke bare er grisen politisk 

halt, men Trump står 
også i fare for å bli 
stilt for retten. Valget 
er først i 2020, men la 
oss kjæle med 2019 
som året som var 
starten på slutten for 
en av verdenshisto-
riens dummeste 
menn.

2019 er også året da 
vi snur den andrever-
denskrigsdyrkende 
bunken igjen. Det er 

starten på en ny syklus, som 
begynner i 1939. Så i år skal vi 
markere starten på andre verdens-
krig i september, før vi neste år 
kan markere 80-årsdagen for vår 
egen krigsstart. Og sånn skal det 
rulle til 2025 da vi markerer 
slutten. Igjen.

Hva annet bringer det kjedelige 
året? Mange valg verden over. 
Kommunevalg i Norge hører heller 
ikke med til historiens utropstegn, 
men høstens valg kan bli minne-
rikt. Både Venstre og KrF kan få 
beskjed om at de lever farlig rundt 
sperregrensa, og kan ikke Arbei-
derpartiet få ny leder? Kan Norge 
i praksis gå mot et blokkpolitisk 
system stadig mer preget av blått 
og rødt, der mellomtonene for-
svinner? Dette gjør 2019 nesten 
spennende.

Brexit skal etter planen gjennom-
føres i mars og kan gjøre et poten-
sielt kjedelig og grått år både gri-
sete og historisk.

 lars.west.johnsen@dagsavisen.no

Nytt, grått år
Det er grisens år, også dette. Men det er 
hans nest siste. 

2019 føyer 
seg inn i 

denne ano-
nyme rekka. FORSIKTIG OPTIMIST: Professor i økonomi Hilde C. Bjørnland ser mot 2019 med forsiktig optimisme. Hun spår renteøkning, litt høyere arbeidsledighet og ser politisk uro i verden som kan påvirke Norges åpne økonomi.  FOTO: BI

Det spås gull og grønne 
skoger for norsk økonomi  
i 2019. Men Hilde C. 
Bjørnland ser skjær  
i sjøen. 

 ■ HEIDI TAKSDAL SKJESETH

En rekke økonomer varsler gode tider for 
norsk økonomi i 2019. Deler du dette 
synet, og hva er hovedgrunnene til at det 
går så bra? 
– Jeg tror fortsatt på gode tider for 
norsk økonomi i 2019, men jeg tror vi er 
over toppen. Vi har nå hatt en opptur 
i over to år, mye drevet av at oljeprisen 
og oljeinvesteringene har snudd opp-
over igjen, at rentene er lave og at det 
har gått oppover internasjonalt. Dette 
vil trolig fortsette litt til og er dermed 
det mest sannsynlige scenarioet for 
2019. Men det er en tiltakende sann-
synlighet for et mer negativt scenario. 
Får vi en internasjonal nedtur, børser 
og oljepriser som faller, vil det påvirke 
norsk økonomi negativt. Da får også vi 

en brems i økonomien. Den vil komme 
på et uheldig tidspunkt for norsk øko-
nomi, ettersom vi akkurat er ute av 
oljenedturen og rentene fortsatt er 
svært lave. 

Så vi er mer sårbare nå, selv om det går 
bra økonomisk?
– Ja, fordi norsk økonomi fortsatt 
henter seg inn etter oljenedturer, mens 
resten av verdensøkonomien har hatt 
god vekst over lengre tid. Lave olje-
priser var svært bra for resten av 
verden, men dårlig for Norge. 

Hvor mange rentehevinger tror du vi vil 
se i Norge i løpet av 2019? 
– Maks to, trolig en.

Hvorfor går renta opp når det går godt? 
– I gode tider går renter opp for ikke å 
presse økonomien ytterligere, blant 
annet for å hindre inflasjon. Men folk 
husker kanskje ikke tilbake til da vi 
hadde høy inflasjon? 

Vi har en arbeidsledighet på 4 prosent, 
tror du denne vil holde seg stabil? 
– Jeg tror den vil stige litt.

Tror vi er over toppen 
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Hvorfor tror du det? 
– Det er en del uro internasjonalt, vek
sten er ikke så høy ute, så vi får ikke mye 
ekstra drahjelp der. Flere av næringene 
vi har er under omstilling, blant annet 
varehandel. Så jeg tror ikke det er poten
sial til å få ned arbeidsledigheten så mye. 
Fokuset må nå være å skape nye jobber. 

Vi er altså helt avhengige av resten av 
verden. 
– Ja. Norge er en åpen og 
råvaredrevet økonomi: Vi 
eksporterer primært olje og 
gass, og importerer det 
meste av det vi konsumerer. 

Hvordan vil Brexit, hvis 
Storbritannia melder seg ut 
av EU, påvirke norsk og 
internasjonal økonomi? 
– En hard Brexit er svært uheldig, og 
Storbritannia er et viktig eksportland for 
Norge. Men jeg bekymrer meg mer for 
den politiske uroen enn den økonomiske. 
En hard Brexit kan føre med seg mye 
politisk uro. Vi ser det i grunnen alle
rede. Det er et vanskelig politisk klima i 
Storbritannia, Sverige og deler av Eu 
ropa. Det er mye uro og store krusninger 

på havet. Vi hopper litt fra skjær til 
skjær, og så langt har det gått bra, men 
hvis vi hopper feil, kan det ha negativ 
effekt for en liten økonomi som vår.

Hvordan kan en handelskrig mellom USA 
og Kina påvirke verdensøkonomien? 
– Jeg tror en handelskrig mellom USA og 
Kina vil ramme kinesisk økonomi nega
tivt. Allerede er det tegn på at aktivi

teten i kinesisk industri er 
fallende. Men også USA vil 
bli rammet, og den økte 
usik   kerheten påvirker ver
densøkonomien negativt. 
Det er bare å ta en titt på de 
store svingningene på bør
sene eller råvareprisene de 
siste ukene. Fortsetter dette, 
vil vi til sjuende og sist få en 

global nedtur, som også vil ramme en 
åpen økonomi som Norge.

Er verdensøkonomien friskmeldt etter 
finanskrisen for ti år siden? 
– Både ja og nei. Den er friskmeldt på 
den måten at veksten har tatt seg kraftig 
opp og ledigheten har falt i mange land. 
Men denne gjeninnhentingen har tatt 
tid, og mange har falt ut av arbeidslivet 

for godt. Forut for krisen hadde USA 
deregulert mange banker. Lærdommen 
fra finanskrisen var at bankene var sys
temviktige, og det var viktig å regulere 
disse slik at man ikke fikk en gjenta
kelse. Dette kan synes litt glemt i USA 
de siste ti årene, og det argumenteres 
igjen for deregulering. Det vil være 
uheldig og gjøre verdensøkonomien mer 
sårbar skulle krisen først komme.

Nå har jeg bedt deg om å spå. Men hvor 
mye kan økonomer egentlig si om fram-
tida? 
– Det som er en utfordring for øko
nomer, er at man ikke vet sikkert hva 
som er det økonomisk nåbildet. Her 
har meteorologene et fortrinn. Når de 
skal spå, vet de hvilket vær vi har i dag. 
Det er bare å se ut av vinduet for å finne 
ut om det regner eller er sol. Når økono
mene ser ut, er det mer usikkert hva vi 
ser. Økonomiske nøkkeltall publiseres 
med flere måneders etterslep.

Så vi må ta økonomenes spådommer 
med forbehold? 
– Ja, bak ethvert anslag er det stor 
usikkerhet. Det må man vite. 

heidi.taksdal.skjeseth@dagsavisen.no

FORSIKTIG OPTIMIST: Professor i økonomi Hilde C. Bjørnland ser mot 2019 med forsiktig optimisme. Hun spår renteøkning, litt høyere arbeidsledighet og ser politisk uro i verden som kan påvirke Norges åpne økonomi.  FOTO: BI

Tror vi er over toppen 

Hvem: Hilde C. 
Bjørnland, professor i 
økonomi ved BI
Hvorfor: Hvordan 
blir økonomien i 
2019? 

Professor: Så lett 
kan du bli kvitt 

magefettet
VG Nett, onsdag kl 14.30 

denne uka

Ny forskning: 
Kostholdet som 
redder jorden og 

helsen din
VG Nett, onsdag kl 14.30 

denne uka

Knuste slankemy-
tene – gikk ned 80 

kilo
VG Nett, onsdag kl 14.30 

denne uka

Slik gikk Gunn 
Kristin ned 25 kilo

VG Nett, onsdag kl 14.30 
denne uka

Dette skjer med 
deg etter en «hvit» 

måned
VG Nett, onsdag kl 14.30 

denne uka

Tre av ti vil spise 
mindre rødt kjøtt
VG Nett, onsdag kl 14.30 

denne uka

Denne treningen er 
mest effektiv

VG Nett, onsdag kl 14.30 
denne uka
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Håpet etter 
Wirkola
Hoppsjef Alexander Stöckl tok selv bare ett poeng i verdenscupen. 
Heldigvis snakker han bedre enn han hopper.

 ■ REIDAR SOLLIE
 ■ MIMSY MØLLER (FOTO)

– Hei, Alexander her, sier han og 
rekker fram hånda.

– Hva skal vi snakke om? Hopp, språk 
og kultur?

I et nøtteskall.
Han drar seg i skjegget og må svare 

raskt på enda en sms med bursdag-gra-
tulasjon. 45 år.

– Fortsatt guttunge, gliser han.

Først et bilde: Se for deg folkehavet i 
Holmenkollen. Helt svart av tilskuere 
fra Gratishaugen og ned til Besse-
rudtjernet og i skogene omkring.

Under OL i 1952 var det 104.102 beta-
lende tilskuere til hopprennet. De som 
var der mener det var over 120.000 til 
stede.

Det er antakelig en uslåelig publi-
kumsrekord for en enkeltøvelse i vinter-
OLs historie. Den kan stå lenge hvis 
ikke kineserne utkommanderer noen 
hundre tusen til deres eget OL-hopp-
renn om tre år …

Det var den gang det var et ritual og 
nærmest obligatorisk å ta beina fatt og 
stille i åsen over Oslo i beksømstøvler 
og grå ryggsekk.
Det er denne norske kulturarven en 45 
år gammel østerriker er satt til å iva-
reta. I en moderne versjon.

Det kommer ikke 100.000 tilskuere på 
hopprenn i Holmenkollen lenger.

Men det gjorde det faktisk på langrenn 
i 2011, etter sigende.

Vintersportens status i Norge var det 
som lokket den da 38 år gamle musi-
keren til Norge. Det med musikken 
kommer vi tilbake til. Enda mer kultur 
med andre ord.

Hopp, kombinert, langrenn, skøyter. 
Sett fra Østerrike: Vinteridretter der 
Norge dominerte. Østerrikerne var gode 
i alpint og fikk etter hvert fram gode ski-
hoppere. Men den bredden som fantes i 
Norge, var man ikke i nærheten av. 

Alexander Stöckl er akkurat nå i ferd 
med å avslutte hoppuka. Han er tre-

neren for det norske hopplandslaget. 
Og han skal stå i jobben til etter OL i 
2022 som av alle steder skal avvikles i 
Beijing. Heller ikke i år blir det en 
nordmann som vinner hoppuka. Det 
har ikke skjedd siden 2007 (Anders 
Jacobsen) og det plager denne mannen 
litt. Men under hans ledelse er det 
hanket inn VM- og OL-gull, senest i 
Pyeongchang sist vinter. Men kampen 
om oppmerksomheten er blitt så enorm 
at også et OL-gull i laghopp og VM-
gull i skiflyging nesten forsvinner i 
mengden. 

Vi har jo Ada Hegerberg og Ole 
Gunnar Solskjær! Og ikke minst: Inge-
brigtsen-familien og 13 andre gullvin-
nere fra OL. Pluss Magnus Carlsen. Men 
hopperne som tok gull er nominert som 
«Årets lag» og Stöckl selv er nominert 
som «Årets trener», prisen han vant 
allerede i 2015. Men på kveldens 
Idrettsgalla 2019 fra Stavanger ligger 
det i kortene at Gjert Ingebrigtsen tar 
hjem den prisen.

Å skape nye uttrykk i norsk språk som 
«å hoppe etter Wirkola» er kanskje 
denne vennligsinnede mannen ikke i 
stand til. Han er mer opptatt av å lære 
seg de ordtakene og vendingene som 
allerede eksisterer.

For de uinnvidde: Nå 75 år gamle 
Bjørn Wirkola er fortsatt den eneste 
som vant hoppuka tre år på rad (1967, 
68 og 69) og mente seg dømt bort for den 
fjerde strake i 1970.

«Å hoppe etter Wirkola», var ikke det 
første Stöckl lærte seg. Men han angrep 
det norske språket like uredd som en 
skihopper på toppen. Det var bare å 
stupe ut i det. Hjelpemidler: TV og 
filmer, norske undertekster, radio og 
aviser. Undertegnede, som ikke er kjent 
for å snakke altfor sakte og tydelig, kon-
staterer at denne samtalen flyter uten 
at han sier HVA SA DU? en eneste gang. 
Til og med den sære norske tonearten 
har han lært seg.

Han kunne forstå og snakke mye norsk 
etter et halvt års intensiv opplæring. 
Etter et år satt det ganske flytende. Og 
da er vi inne på hans neste yndlings-
tema: Språk.

– Det er jo ganske betegnende. Vår 
datter Isabell (snart 3 år) snakker mer 
norsk i sin hverdag enn hun gjør med 
oss, hennes østerrikske foreldre. Hun 
tilbringer jo mer våken tid i barnehagen 
enn hjemme. Så hun vokser opp på 
Bjølsen i Oslo med norsk som hoved-
språk og tysk-østerriksk som hjemme-
språk, sier Alexander Stöckl, der vi 
sitter i Skiforbundets lokaler på hans 
45-årsdag rett før han skal offentlig-
gjøre laget til hoppuka.

Han mener alle som akter å bosette seg 
i et nytt land, uansett årsak og bakgrunn, 
må lære seg språket. Han synes det er en 
forpliktelse. For det gjør livet deres mye 
lettere. Og man trenger ikke melde seg på 
kostbare språkkurs for å få det til. Man 
må snakke med folk. Selv er han vokst 
opp i et hjem med tysk og engelsk, med 
østerriksk mor og britisk far.

– Også jeg fikk to språk gratis fra start 
av. En stor fordel. Jeg har hoppere fra 
hele landet på landslaget, så jeg får jo 
med meg alle dialektene også. Og det 
gjør dette enda mer fascinerende. Det 
nordnorske tonefallet er jo fantastisk. 
Og når nordmenn krangler høres de jo 
ikke sinte ut, som italienere eller span-
joler gjør. Vi har dialekter i Østerrike 
også, akkurat som her kan et fjell 
utgjøre forskjellen, sier han.

Han er ganske sikker på at musikk og 

Alexander Stöckl
Landslagssjef i hopp
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Også jeg fikk to språk 
gratis fra start av.
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språk hører sammen. Musikeren Ale-
xander Stöckl, som spiller både piano 
og gitar, har norske barnesanger på sitt 
private repertoar. Han liker dem. Å 
synge på norsk er nesten enda morsom-
mere enn å snakke det.

– Datteren min lærer nye sanger i bar-
nehagen. Jeg lærer meg dem også, og så 
synger og spiller vi. Dette er også en fin 
måte å lære seg et nytt språk på. Og 
tonefall i sanger hører sammen med 
språket og dialektene. Å kommunisere 
er helt avgjørende, uansett hva man 
driver med.

Denne uka har han håndtert norske ned-
turer i hoppuka. Det handler også om 
kommunikasjon. I fjor hadde Norge ver-
dens beste hopplandslag. En kar som 
Daniel-André Tande, som ledet hoppuka 
før det aller siste svevet for to år siden, 
er ikke i nærheten av hva han kan. 
Sykdom i sommer satte ham langt til-
bake. Den mentale utfordringen må 
takles. Samtidig er hoppsporten kanskje 
den mest mystiske av alle. Hoppere som 
man knapt har hørt om, kan plutselig 
dominere en hel sesong (som japanske 
Ryoyu Kobayashi akkurat nå). Hoppere 
som var verdens beste kan plutselig 
miste det helt. Hvorfor er det slik?

Vi får et foredrag om detaljene, om sit-
testilling, bevegelsen på hoppkanten, 
svevkurve og risiko. Om detaljene rundt 
utstyret der egne teknikere må tilpasse 
hoppski og hoppdrakter. Der var Norge 
lengst framme for et år siden. I denne 
sesongens første lagkonkurranse ble 
laget diskvalifisert på grunn av feil 
utstyr. Og vær. Vind fra alle kanter. 
Tåke i Kollen. Og et poengsystem og 
korreksjoner som betinger videregående 
teknisk utdannelse. Det er mildt sagt 
utfordrende for en publikummer i 
bakken å henge med. Legg til vektpro-
blematikken og du kan få et nytt fore-
drag fra denne mannen. Mye har endret 
seg siden Bjørn Wirkola ga blaffen i hvor 
mye han veide og sto med lua på jekk i 
bunnen av bakken. Jekk? Vi er ikke helt 
sikker på om intervjuobjektet skjønte 
det ordet om bruk av hodeplagg. Nå er 
hjelm obligatorisk.

– Kan vi ikke bare kåre vinneren etter den 
som hopper lengst? Så hadde vi vanlige 
folk skjønt dette også?

– Dette er det fascinerende med hopp-
sporten. Jeg mener det er den eneste 
idretten i universet der det kombineres 
vurdering (stildømming) med eksakte 
fakta. Du har ikke dette i kunstløp eller 
turn. Du må hoppe langt, og du må 
gjøre det med stil. Den egenarten må vi 
ta vare på, mener østerrikeren bestemt.

Nedturen i hoppuka tar ikke søvnen fra 
ham. Han har strategier for slikt. Han 
vet at det svinger fra renn til renn, fra 
uke til uke, fra år til år. Han skriver 
dagbok. Hoppsport er mye grubling, 
mens han ønsker at elevene hans 
egentlig tenker minst mulig når de skal 
i aksjon. Han har ansvaret for en pre-
stasjonsgruppe, men han vet at alle er 
forskjellige individer. Da må de også 
behandles forskjellig. Menneskekunn-
skap er en viktig del av jobben. Og da 
gjentar han: – Da er det en forutsetning 
at jeg snakker språket deres.

Han slår plutselig ut med armene og 

begynner å beskrive den perfekte 
følelsen. Den bare de med hoppski 
under beina er forunt å oppleve.

Det er ikke bare fugler som opplever 
den friheten det må kjennes å sveve over 
alt annet.

Alexander Stöckl mener han har opp-
levd det. For vi er inne på hans egen, 
høyst beskjedne karriere. Han tok 1 
(ett!) verdenscuppoeng i sin aktive kar-
riere. Han drømte ikke om å få hoppe 
OL på Lillehammer, men det var året før 
han hadde sin beste vinter. Og som alle 
skihoppere: Det er alltid et svev du aldri 
glemmer.

For om det ble bare ett eneste verden-
scuppoeng og en 70. plass i hoppuka 
som hans beste, har han en personlig 
rekord på 172 meter. Han glemmer det 
aldri.

– Jeg fikk være prøvehopper i Oberst-
dorf. Jeg fikk litt bedre fart enn de 
andre. Men jeg husker hvert sekund av 
det svevet. Du er i lufta lenge nok til å 
få følelsen av å fly. Høyt oppe i lufta med 
bare to planker under seg. Ikke noe sik-
kerhetsnett. Jeg så dommerne nede i 
bakken, jeg så tilskuerne. Og jeg landet 
på beina.

– Ingen frykt?

– Masse. Men det kan man ikke tenke 
for mye på. Da må man slutte. Det er 
antakelig farligere å kjøre bil. Da gjør 
du tingene du har lært automatisk. Du 
tenker ikke på alle detaljer som kan gå 
galt. Slik må det være for en skihopper 
også.

– Det er du som bestemmer når utøverne 
skal sette utfor bakken. Du må bedømme 
vær og vind?

– Jeg kjenner på det. Men vi hopper 
under forsvarlige rammer. 

Stöckl måtte ha lang betenkningstid 
før han bestemte seg for å forlenge kon-
trakten til 2022. Å være landslagstrener 
i hopp innebærer at man er på reise 
nesten hele vinteren. Treåringen 
hjemme er inne i en rivende utvikling, 
både kroppslig og språklig. Fraværet fra 
henne tærer på. Når OL i 2022 er over, 
er datteren i skolealder. Det blir et vei-
skille. Og kan bli et veiskille i Stöckls 
hverdag også. 

Søker du opp Stöckl på YouTube kan 
du se ham som frontfigur i a cappella-
bandet «Harry and The Nicknames». 
Han opptrer i svart hatt og svart 
skjorte. «You changed my life», er han 
av hans mange sanger. Kanskje den nå 
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Jeg husker hvert sekund  
av det svevet. Jeg så dom-
merne, jeg så tilskuerne.
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5 favoritter

MUSIKK

FILM

BOK

MAT

STED

Er selvdrevet, men 
likte filmen om Lady 
Gaga.

«Inception». Veldig 
komplisert om 
drømmer og 
drømmer.

«Give and Take» av 
Adam Grant. Jeg er 
en fagbok-type.

 Piccata Milanese.

 Innsbruck.
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kan tilegnes Norges Skiforbund. Han 
skrev også låten til en av vinnerne i den 
østerrikske versjonen av «Idol». Hadde 
han ikke blitt trener på heltid, kunne 
han blitt musiker. 

A cappella er flerstemt sang. Uten 
bruk av instrumenter. Han må treffe 
tonen like presist som en skihopper må 
treffe hoppkanten. Det siste er visst 
vanskeligst for mange. Stöckl bruker 
musikken som mental avkobling. Han 
kan spille med fullt trøkk også. Musikk 
er universelt og kan sette ham i en til-
stand der han glemmer tid og sted.

Stedet han akkurat nå befinner seg 
heter Innsbruck. Der gikk det nest siste 
rennet i hoppuka i går og Stöckl var på 
hjemmebane. Han kjenner alt og alle i 
Bergisel-bakken. Kanskje blir dette hans 
bosted igjen om tre år. For i den grad han 
føler en tilhørighet til noe sted i Øster-
rike, er det Innsbruck. I Oslo lever han 
storbylivet, når han er hjemme. Han 
roser nettverket sitt på Bjølsen, men når 
datteren blir syk i barnehagen er det 
samboer Ida (også hun fra Østerrike) som 
må stille opp. De har ikke besteforeldre 
de kan ringe til. De bor i Østerrike. Men 
de har fått norske venner som bidrar til 
at hverdagene går opp.

Han hadde vært i Norge to ganger før 
han flyttet hit for sju år siden. Stöckl var 
en tradisjonell turist fra Mellom-Europa.

– Vi reiste rundt med bobil, slik mange 
fra Tyskland og Østerrike gjør. Vi har 
høyere fjell i Østerrike, men vi har ikke 
den unike kombinasjonen av fjell og 
fjord. Det fascinerte meg. Jeg har et 
nært forhold til natur og naturkreftene. 
Det er kanskje derfor jeg endte i denne 
sporten der vi får smake på elementene, 
sier Stöckl, som egentlig satset som 
alpinist, men ble overtalt av noen kom-
piser til å prøve skihopping. 

I kveld er det ny Idrettsgalla på norsk 
TV. Norske idrettshelter skal hylles på 
samlebånd. Der er det trangere enn 
noensinne. Vi har allerede nevnt noen 
av dem. Stöckl må være i beredskap 
under NRKs sending ettersom han er 
nominert. Men det er neppe hopperne 
som får mest fokus etter tidenes beste 
norske idrettsår.

– Hvem fortjener prisen Årets Idretts-
navn?

– Maren Lundby. Hun ble tidenes 
første norske kvinnelige OL-vinner i 
hopp. Hun satte rekord i antall verden-
scupseire. Hun har brutt grenser.

Men sporten trenger flere skihoppere. 
Å få dagens ungdom til å begynne med 
skihopp er krevende. Det er en idrett 
som krever mye tålmodighet og ivrige 
foreldre. Å tråkke unnarenn tar tid. 
Snømangel og klimaendringer gjør det 
ikke mindre utfordrende. Men alle 
plastbakkene som nå er laget gjør at 
sporten lekende lett kunne gått fra å 
være vinteridrett til sommeridrett. 
Denne sesongens første NM skulle 
avvikles på grønt underlag i Midtstu-
bakken. Men det regnet og blåste bort. 
Det er vintersport Stöckl vil drive 
med.

Vinterens VM går i hans hjemme-
trakter. Ski-VM i neste måned arran-
geres i Seefeld, kun en drøy halvtimes 
kjøring fra Innsbruck. Men hoppingen i 
storbakke foregår i Bergisel-bakken i 
Innsbruck. Å få en norsk verdensmester 
der ville være en ekstra stor opplevelse 
for Alexander Stöckl.

På hjemmebane med sitt eget bortelag.
 reidar.sollie@dagsavisen.no

 ■ Født 11. desember 1973 i 
St. Johann i Tyrol, Østerrike.

 ■ Bosatt på Bjølsen i Oslo 
med samboer Ina Bergmann 
og datteren Isabell (2).

 ■ Ansatt som landslagssjef 
for hopplandslaget i mars 
2011. Engasjert i to år først, 
siden forlenget og i 2017 ble 
den igjen forlenget til over OL 
i Beijing i 2022.

 ■ Var assistant under sin 
forgjenger Mika Kojonkoski 
da han var trener for 
Østerrikes landslag i 1996 og 
1997. Før jobben i Norge var 
han trener for det østerrikske 
juniorlandslaget der han tok 
seks av sju mulige VM-gull.

 ■ Tilhørte selv det øster-
rikske B-landslaget som ski-
hopper og deltok i fire 
verdenscuprenn på 90-tallet.

 ■ Har ett verdenscuppoeng!
 ■ Kåret til Årets trener i 

Norge på Idrettsgallen i 2015. 
Nominert til det samme på 
kveldens galla fra Stavanger.

 N ALEXANDER STÖCKL
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At stadig færre tjueåringer har sex, er dårlig nytt for Erna 
Solberg. Som en av dem kan jeg forstå hvorfor det er 
sånn – men det koster å si det høyt. 

 ■ VILDE ALETTE MONRAD-
KROHN

Da jeg gikk på videregående gikk det 
et rykte om at en jente jeg kjente pleide 
å gå på do og fingre under matteten-
tamen. Den historien brant seg fast i 
hodet mitt. Jeg så det for meg, den 
slanke hånda som skøyt i været i tenta-
menssalen for å spørre om en av pensjo-
nistvaktene kunne ta henne med på do. 
Rundt henne satt vestkantens beste 
studenter med foreldrenes ambisjoner 
tynget over skuldrene, fingrene galop-
perte over de dyre kalkulatorene og 
svarene ble hurtig skrevet ned før 
øynene skannet neste oppgave. De 
hadde ikke et sekund å kaste bort. Men 
hun skulle altså på do for å onanere. 

Det viste seg å ikke være et rykte, og 
jeg husker hvor sjokkert jeg ble da jeg 
hørte det. Ikke sjokkert av at hun fin-
gret på do, men sjokkert av at hun sa det 
høyt. Jeg hadde holdt på sånn i herrens 
mange år selv, kanskje ikke på matte-
tentamen, men på både venterom og i 
familiebilen på vei hjem fra hytta. 
Likevel klarte jeg ikke å forstå hvorfor 
hun frivillig ønsket å knytte det til iden-
titeten sin, hvorfor hun ikke forsto at 
alle oss andre ville farge navnet hennes 
med den historien. 

Jeg synes ikke hun var kul den gangen, 
det var jeg ikke moden nok til å synes. 
Men i etterkant er det lett å se at hennes 
frimodighet satte ord på avstanden som 
lå mellom meg og min seksualitet. Unn-
skyldningen min var god; jeg var 18 år, 
hadde kun hatt klønete sex og visste i 
grunn svært lite om kroppen min. Den 
avstanden skulle derimot bare bli større 
i årene som fulgte. Lenge var jeg ganske 
kuet av hore-og-Madonna-idealet, og 
ønsket om å bygge opp min seksuelle 
kapital, være fri og nysgjerrig uten å 
være noe mindre kjærestemateriale av 
den grunn, var et regnestykke jeg 
sjelden fikk til å gå opp. I en slik virke-
lighetsforståelse var også den ultimate 
bekreftelsen, klimakset, ofte å finne i 
den mannlige orgasmen, og ikke i min 
egen. På patriarkatets premisser, vil 
mange si, forsto jeg seksualiteten min. 

Men nesten ti år etter min seksuelle 
debut ble dette minnet fra matteten-
tamen plutselig viktig for meg. I min-
nelandskapet sto hun liksom foran meg 
som Afrodite selv, som et lite sexposi-
tivistisk orakel i et hav av ungdommens 
dårskap. Det skulle vært flere av henne 
på veien, tenkte jeg. For hvordan kunne 
det ha tatt meg nesten ti år som seksuell 
aktiv før jeg forsto at jeg ikke hadde et 
ordentlig språk for min seksualitet og 
mitt begjær? Hvordan kan jeg alltid ha 
vært så nyfiken, og samtidig så grønn?

I «Fri oss fra kjærligheten» fra 1973 
ønsket Suzanne Brøgger å beskrive ero-
tikkens vilkår i det skandinaviske, sen-
kapitalistiske samfunnet. Tatt i 

betraktning at den andre seksuelle 
revolusjon sprang ut av Skandinavia, fra 
Vilgot Sjömans film «Jag är nyfiken – 
gul» i 1966, var erotikken i ferd med å 
få bedre vekstvilkår. Skandinavia ble 
etterhvert regnet som pionerer – og der 
Norge var det konservative tilskuddet i 
søskenflokken, med både Agnar Mykle-
rettssaken og forbud om å selge Henry 
Millers «Sexus» på samvittigheten – 
skapte både Danmark og Sverige sex-
positivistiske ringvirkninger i den vest-
lige verden. Siden den tid har det skjedd 
mye, og erotikken burde i teorien aldri 
ha hatt bedre vekstvilkår enn akkurat 
nå. Sex er overalt, vi vet at onanering 
bedrer helsen og motvirker kreft, 
begjæret demokratiseres og jenter blir 
stadig likere gutter i måten de har sex 
på, feministporno er et produkt på mar-
kedet, internett-dating – som på folke-
munne blir kalt for sex-apper – har fått 
sin renessanse med blant annet Tinder 
og Happn og til og med statsministeren 
ber oss om å ligge mer med hverandre. 

Likevel opplever jeg at ordet sexposi-
tivisme er like fremmed og uavklart som 
det alltid har vært. Diskusjonen om 
likeverdig sex i det hele tatt er mulig, er 
ikke død, og spørsmålet til den svenske 
feministen Nina Björk: «går det an å 
være konsekvent feminist og samtidig 
utrolig kåt?» blir fortsatt stilt. At sex 
gjennom historien har vært på mannens 
premisser er fortsatt et bærende ele-
ment i debatten, og å finne en grunnleg-
gende positiv innstilling til sex, i seksu-
aldebatten eller i feminstiske fora, 
oppleves ofte som vanskelig. 

Men jeg er slettes ikke alene om å ha 
kjent på en avstand mellom min egen 
identitet og seksualitet. «Jeg trenger å 
speile meg i andre for å finne ut om det 
bare er jeg har utviklet en stor sort 
avgrunn mellom mitt begjær og mitt 
indre jeg» sa den danske regissøren 
Mette Carla Albrechtsen i begynnelsen 
av dokumentarfilmen «Venus – nakne 
bekjennelser» fra 2014. Sammen med 
regissøren Lea Glob ville hun sette ord 
på seksualitetens vesen, et vesen 
omkranset av spørsmålstegn ved doku-
mentarens begynnelse.

Også den skandinaviske samtidslitte-
raturen har blitt kalt for posterotisk, og 
i tidsskriftet Vagant ble det presentert 
en rekke skandinaviske, kvinnelige 
romanfigurer som var mer eller mindre 
likegyldige til sex. Her skriver Gina 
Tandberg at det er «et påfallende 
fravær, ikke bare av sexbeskrivelser, 
men av bra sex spesielt, i den skandina-
viske samtidslitteraturen». Når fors-
kning attpåtil kan vise at tjueåringer i 
mange land aldri har hatt mindre sex 
enn nå – i en tid der et engangsligg er et 
tastetrykk unna – er det verdt å spørre 
seg hva som er i ferd med å skje med 
erotikkens vilkår, enda en gang.

I håp om å finne noen å speile meg i 
vender jeg meg til Nytfestivalen i Oslo, 
en festival med positiv seksualitet på 
agendaen. Til festivalsjefen Kjersti Hel-
geland forteller jeg at jeg lenge ikke har 
hatt et ordentlig språk, og dermed for-
ståelse, for mitt eget begjær, mitt eget 
tenningsmønster og til dels mitt eget 
kjønnsorgan. Jeg har lyst til å unnskylde 
meg mens jeg sier det, si at jeg vet det er 
en helt naturlig faktor ved det å være i 
tjueårene og at det garantert var verre 
før i tida. Jeg sier ikke mer til henne, 
holder det på det generelle, med denne 
formuleringen jeg stadig vender tilbake 
til om det «manglende språket». Sam-
tidig vet jeg hvor enkelt det er å snakke 
om «seksualitetens vesen», uten å si 
noe konkret om den. Det har jeg vært 
flink til lenge, fordi det ligger et sterilt, 
nesten akademisk og samtidig allment 
slør over de ordene. Men faktum er at 
jeg først i fjor sommer forsto at en 
orgasme er det samme uansett hvordan 
den fremkalles, for eksempel. At det 
ikke er noe hierarki når det kommer til 
vaginal- og klitorisorgasme, og at det 
ikke er noe ufullstendig ved en som ikke 
oppnår det ene eller andre. At kvinne-
kroppen er forskjellig. Selv har jeg aldri 
stilt nok spørsmål på egen bekostning 
til å finne det ut, og det var en svensk 
sexpositivistisk podkast kalt «Alla våra 
ligg» som kom med åpenbaringen. Jeg 
lærte også av en kompis at for han var 
det  å komme i en jente ofte helt midt på 
treet, at det i grunnen ikke var så viktig 
med denne orgasmen og at den dårlige 
sexen ofte lå i stresset på veien dit. Det 
var logisk og fint at han sa det, men 
samtidig ville jeg spørre: men hva med 
«blue balls»? At jeg stadig blir over-
rasket over at disse tingene gjør meg 
utrolig flau. Likevel er den eneste kuren, 
spørreleken, ofte jevngod med å virke 
dum og uerfaren. Både under samtalen 
med Helgeland, og under skrivingen av 
denne reportasjen, merker jeg at jeg 
stritter imot, jeg vil holde igjen og jeg 
vil unnskylde meg selv hvis jeg først 
klarer å stave noe ut i klartekst. Men 
hvis målet er å finne språket, må det 
brukes. Så jeg fortsetter.

– Vi snakker mye om helse, mat, syk-
dommer, trening, relasjoner – til og med 
følelser! – men seksualiteten snakker vi 
innmari lite om. For folk flest finnes det 
ingen arenaer i dag hvor man kan lære 
om sin egen seksualitet, sier Helgeland.

På telefonlinjen tegner hun opp et 
tenkt kart mellom meg og henne. 

– Når vi vokser opp får vi presentert 
et kart over seksualiteten vår. Det 
kartet blir laget av foreldrene våre, 
skolen, helsevesenet, politikerne, kul-
turen og ikke minst media, markedsfø-
ring og porno, begynner Helgeland.

Jeg ser det for meg, i kartet mitt 
inngår den eneste seksualundervis-
ningen jeg noensinne har hatt. Den var 
i femteklasse, og lærerens ord har brent 
seg like tydelig inn i minnet som matte-
tentamen-orakelet: «Jeg forstår at dere 
kan synes sex kan være ekkelt, men for 
oss voksne er det veldig, veldig deilig», 

Jeg er nyfiken 
– og grønn

reportasje reportasje



 LØRDAG 5. JANUAR 2019

28 reportasje reportasje

– I samme #studie fant vi også ut at 
norske kvinner i samme aldersgruppe 
angrer langt mer på den tilfeldige sexen 
de hadde hatt enn det menn gjør. menn 
angrer heller mer på at de lot en gylden 
mulighet for tilfeldig sex gå fra seg, sier 
Bendixen. Jeg ler og han kommenterer. 

– Du er ikke den første som ler av det, 
det er mange som kan kjenne seg igjen i 
dette, sier han og ler med. 

Likevel er det verdt å notere seg at det 
ikke er et paradoks at tyvåringer har 
mindre sex i dating-appens tid. Ben-
dixen og hans kollegers forskning viser 
til at appen Tinder lover langt mer enn 
den de klarer å holde, og at mange pro-
filer seiler under falskt flagg: ønsket om 
bekreftelse som motiv er mer domine-
rende enn viljen til å finne seg en kjæ-
reste. 

– Det er ikke riktig å kalle Tinder en 
«sex-app» per se, for andelen som fak-
tisk lykkes i å få en tilfeldig sexpartner 
er fantastisk lav. Appene er på ingen 
måte en løsning på pardannelsespro-
blemet, for utrolig mange bruker det 
mer som et tidsfordriv, enn som en reell 
møteplass. Tinder lever på det gode ord 
fra dem som faktisk har fått napp; de 
snakker høyere om sine erobringer, enn 
de som ikke har fått napp. Slik dannes 
en forventing i samfunnet om at sjansen 
for tilfeldig sex ved bruk av disse 
appene er mye høyere enn de er i virke-
ligheten, sier Bendixen. 

Hvilket parti ønsker å ta 
på seg rollen som det 

sexpositivistiske partiet 
og sette positiv  
seksualitet på  
dagsorden?
Kjersti Helgeland

sa hun. Med trykk på «veldig»-ene, og 
et slags tilfreds utpust på «deilig». 
Etter det utsagnet, og en avspilling av 
den nærmest kanoniserte Trond Viggo-
med-sædcellene-videoen, skulle vi 
tegne et samleie etter beste evne. I klas-
serommet hang det i ukevis erigerte 
peniser og folk som hadde seg på veg-
gene. Strategien «ikke snakk om det, 
tegn det – eller form det i leire!» hadde 
før den tid blitt brukt da tvillingtårnene 
falt 11. september 2001, da en gutt falt 
ned i en sjakt i skolegården og da en 
lærer på skolen mistet livet. Tegninger 
og leirklumper av «det vanskelige» ble 
til ufrivillig komikk, alt for å ikke 
snakke om det. Til den dag i dag klarer 
jeg ikke annet enn å le av at min beste-
venninnes foreldre hadde to sammen-
raste tvillingtårn i leire til utstilling på 
kjøkkenviften gjennom hele hennes sko-
legang. Andre ungdomsminner som 
tegnet seg på kartet var etter hvert 
RedTube og jenter med lettvinte og 
samtidig voldsomme orgasmer, Carrie, 
Charlotte, Miranda og Samantha, 
skrekkhistorier om jomfrublod og etter 
hvert evinnelige googlesøk om hvor 
dette G-punktet kunne ha tatt veien. 
Helgeland bryter inn i minnearbeidet:

– Dette kartet forteller deg hvordan 
ting fungerer, hva vi skal og ikke skal 
gjøre, hva som er rett og galt, i tillegg til 
hvordan vi bør se ut og hvordan seksua-
liteten vår fungerer. Det er et utrolig 
snevert, heteronormativt og lite inklu-
derende bilde. På den annen side har du 
deg selv, din unike kropp og seksualitet, 
dine følelser og tanker. Dette er ter-
renget. Ofte, hvis ikke alltid, så 
stemmer ikke disse to overens. Ditt ter-
reng passer ikke med det kartet du får 
presentert, sier Helgeland.

– Men hva skjer hvis du ikke kjenner 
deg selv godt nok ennå, hvis du ikke vet 
hva som er godt, hvis du ikke er trygg i 
deg selv – i terrenget? Hva gjør du da? 
spør hun videre.

– Som videregåendeelev ler du muligens 
av det du ikke tør å identifisere deg med. I 
voksen alder får du kanskje ortoreksi fordi 
du vil være attraktiv, eller sliter med å være 
både dydig og erfaren på samme tid, svarer 
jeg. 

– Ja, du prøver å overta de egenska-
pene som du finner i kartet! Hvis du ikke 
har kontakt med deg selv og din egen 
seksualitet prøver du å tilpasse deg. Du 
retter deg etter malen, tror du skal se ut 
på en bestemt måte, gjøre på en bestemt 
måte. Det blir det ikke noe god sex av, 
og ikke så mye livsglede av heller, Det 
som står mellom kartet og terrenget er 
en taushetsmur. Selv om vi i Norge har 
mye åpenhet, så er det likevel en taus-
hetsmur der. I dagliglivet snakker vi 
ikke om seksualitet, og det er det som 
gjør at tabuer, at feilinformasjon, mis-
forståelser, det sex-negative, så vel som 
seksuell trakassering og overgrep får lov 
å gro og blomstre i fred, sier Helgeland.

For Helgeland er ikke folks seksualitet 
kun en privatsak, det er politisk og et 
samfunnsanliggende, 

– Dette manglende språket kommer jo 
ikke av at vi er analfabeter. Det er fordi 
de menneskene som står nærmest oss, 
først foreldrene og så skolen, ikke lærte 
oss noe om det. Når dette kartet i sam-
funnet er dominert av markedsføring og 
media som ønsker å kapitalisere på 
enten vår usikkerhet eller kåthet, har vi 
et elendig utgangspunkt, sier hun. 

Hun forteller at det var strategien for 
seksuell helse, «Snakk om det», som i 
utgangspunktet satt henne på tanken av 
å starte Nytfestivalen, der forordet, 
presentert av Bent Høie, var nettopp 
livsbejaende på seksualitetens vegne. 
Bent Høie skriver nærmest poetisk om 
erotikken: «Du har kjent den hele livet. 
Kraften som får blodet til å bruse og suse. 
Kraften som får huden til å rødme eller 
blekne. Du kjente den som barn. (..) Du 

kjente den som ungdom. (..) Du kjente den 
da du for aller første gang lå hud mot hud 
og pust mot pust med et annet menneske, 
og var veldig lykkelig og veldig engstelig på 
samme tid. Vi kjenner den gjennom hele 
livet. Kraften vi kaller seksualitet. Noen 
tror den seksuelle delen av oss sitter mellom 
beina. Men den sitter like mye mellom 
ørene» skriver Høie. Helgeland fant det 
inspirerende, men likevel ikke tilstrek-
kelig.  

– Når det gjelder mål og tiltak i selve 
strategien er det fortsatt tellekanter og 
fokus på det negative. Det som er posi-
tivt omkring seksualitet er minimalt 
der. Skal vi få et systemskifte krever det 
en bred endring. Hvilket parti ønsker å 
ta på seg rollen som det sexpositivis-
tiske partiet og sette positiv seksualitet 
på dagsorden? Da jeg selv gikk rundt på 
Arendalsuka i fjor sommer og snakket 
med alle partiene var det få som i det 
hele tatt kunne noe om dette, sier Hel-
geland.

Elisabeth Johansen, kommunikasjons-
rådgiver i Helse- og omsorgsdepart-
mentet, skjønner på sin side ikke 
hvordan en strategi som er grunnleg-
gende positiv, fokuserer for mye på det 
negative.  

– Tvert imot vektlegger den at god 
seksuell helse holder oss friske og i 
trivsel, og er viktig for både livskvalitet 
og mestring. Nettopp derfor må helse-
personell ta opp seksuell helse i møte 
med pasienten og snakke om dette 
temaet. Viktige mål med strategien er 
å øke kunnskapen om seksualitet i 
helse- og omsorgstjenesten og bidra til 
at helsepersonell respekterer og forstår 
pasientenes seksuelle behov. Strategien 
understreker at god seksuell helse er et 
grunnleggende behov hos alle, uav-
hengig av sykdom eller funksjonsevne, 
svarer hun. 

Hvis seksualiteten er en målestokk for 
livskvaliteten vår, er kanskje tiden inne 
for Helgelands systemskifte. For fra 
soverommets perspektiv er ikke erotik-
kens vilkår spesielt gode: forskning 
viser at vi generelt har mindre sex enn 
før, og i flere tilfeller er tallene verst i 
målgruppen 19–29 år. Forskningen 
stammer fra USA, Finland, Nederland, 
Japan og Sverige (se faktaboks). The 
Altantic gikk nylig gjennom disse fun-
nene og kalte trenden en sex-resesjon. 
Hvorfor, spurte journalisten seg, og 
snakket med et hopetall av både for-
skere og tjueåringer, som sammen ga et 
mangefasettert svar på problemet. En 
bærende årsak er den teknologiske 
revolusjonens mange stimuli; både TV-
streaming, sosialisering over nettet og 
virtuelle porno-godtebutikker stimu-
lerer tjueåringer godt nok som det er 
alene. Mons Bendixen, førsteamanu-
ensis i sosialpsykologi på NTNU, tror at 
sexfrekvensen i aldersgruppen 19–29 år 
også har gått ned her i Norge. 

– Presset om å være skoleflink, bygge 
karriere, ha drømmekroppen og være 
god i senga er blant punktene på lista  
over ting unge føler de bør ha oppnådd 
tidlig i livet. Når de att på til rigger mye 
av livet sitt på sosiale medier, der 
enhver profil legitimeres av bekreftelse 
på eget utseende eller liv, er det klart at 
mange føler de ikke når opp. Jeg tror 
livet på sosiale medier kan skape bar-
rierer for god seksualhelse, sier Ben-
dixen. 

Likevel forteller han at nordmenn i 
aldersgruppen 19–29 er mer åpne for 
tilfeldig sex, altså sex uten emosjonelle 
bånd, enn hva amerikanere i samme 
aldersgruppe er. 6 av 10 av norske tjue-
åringer rapporterte i 2017 at de har hatt 
tilfeldig sex, mot 4 av 10 amerikanere i 
samme aldersgruppe. Forskjellen lar seg 
forklare i at vi er langt mer fristilte til 
den såkalte kjærlighetsideologien her, 
og er mindre bundet til religiøse dogmer 
og regler enn over Atlanteren. 

Anne Bitsch var denne høsten aktuell med «Brev for en ufødt datter». – Jeg synes ikke vi har nok samtaler i offentligheten om hva et «ja» til seksualiteten vår skal være, sier Bitsch.  FOTO: SIRI ØVERLAND ERIKSEN
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De nyeste resultatene fra Tinderbruk-
studien er under vurdering for publisering 
i et internasjonalt tidsskrift, men jeg tar 
forskeren på ordet. Og sletter Tinder, 
igjen.

Men at mobilen og sosiale medier øde-
legger sexlivene våre er det mange som 
mener er riktig. For generasjon presta-
sjon, eller «iGen» som forfatten Jean M. 
Twenge bak boka med samme navn har 
valgt å kalle dem, er livet på sosiale 
medier direkte linket opp mot dårligere 
livskvalitet, depresjon, suisidale ten-
denser, mindre fysisk dating og senere 
seksuell debutalder. 

– Hva er det du vinner ved å ikke være 
tilgjengelig hele tiden? Vårt behov for å 
hele tiden være i sentrum av begivenheter 
burde stagges litt. For det kan jo absolutt 
gå på bekostning av den gode kommuni-
kasjonen du har med de nærmeste rundt 
deg, sier seksualvaneforsker Bente Træen.

Hun trekker fram at den voldsomme 
informasjonsflyten nok har vært positiv i 
mange områder når det kommer til å 
utforske vår egen seksualitet, men at 
kravet om tilgjengelighet kan fungere som 
en tvangstrøye.  

– Skal vi ha lyst til å ligge mer med hver-
andre er første steg å legge vekk mobilen, 
legge vekk muligheten for jobb. I et studie 
om hvorfor unge menn sliter med nedsatt 
lyst, viste tallene våre at hovedgrunnen 
var jobbrelatert. For kvinner var det både 
jobbrelatert og at de ikke oppnådde den 

intimiteten de ønsket seg fra partneren, 
sier Træen. 

På det nærmest sexnegative kartet Hel-
geland fra Nytfestivalen tegner opp, 
finner forfatter og kjønnsforsker Anne 
Bitsch mange feministiske problemer. 
Hvorfor er vi så lite sexpositive er et 
spørsmål hun indirekte har viet mye tid 
til i høst. 

– Jeg skulle ønske flere var som ven-
ninnen din! sier hun da jeg forteller henne 
om mitt sexpositivistiske orakel fra mat-
tetentamen, som dessverre aldri var en 
venninne. 

– Håpet mitt er jo at vi kvinner en dag, 
i fellesskap, skal kunne snakke helt 
uhemmet og uten skam om seksualitet, 
fortsetter hun. 

Bitsch er aktuell med pamfletten «Brev 
til en ufødt datter», der hun blant annet 
slår et slag for en mer sexpositivistisk 
seksualdebatt. Hun har sett seg lei på at 
samtalen om kvinners seksualitet nesten 
aldri går fri fra temaene grensesetting og 
risikovurdering. 

– Jeg synes ikke vi har nok samtaler i 
offentligheten om hva et «ja» til seksua-
liteten vår skal være. Vi snakker mye om 
«nei-et», om frihet fra trakassering, 
frihet til å sette grenser, som jo er bra, 
men jeg ønsker å stikke en advarende 
pekefinger i været og si at det ikke burde 
være det hele den kjønnspolitiske sam-
talen handler om.

Kjønnsforskeren har akkurat levert 
avhandlingen sin (til bedømmelse) om 
hvordan ofre for seksuell vold blir 
behandlet i rettssystemet. Som obser-
vatør i rettssaker har likestillingens 
paradoks blitt tydelig for henne. Bitsch 
skriver at ofrene i disse overgrepssa-
kene ofte får brukt mot seg at det virker 
«absurd at kvinner kan føle seg avmek-
tige og psykisk underlegne i seksuelle 
situasjoner, når kvinner aldri har vært 
så likestilt som nå». 

Men er det egentlig så absurd at 
kvinner kan føle seg avmektige eller 
psykisk underlegne i seksuelle situa-
sjoner? spør Bitsch i boka. For å kunne 
svare ja på det, må de fleste kvinner føle 
seg seksuelt frie til å begynne med: Frie 
til å elske skamløst og frie til å definere 
sin seksualitet, sin sexlyst og sine sek-
sualvaner slik de selv ønsker. Bitsch 
staver det ut, først med tre enkle bok-
staver: Nei. Den friheten tror hun at de 
færreste kvinner kjenner på. 

– I dag er feminismen i Norge delt 
mellom de som ser på kjønn og seksua-
litet som en kilde til makt og undertryk-
kelse, og de som fronter en form for sex-
positivisme. Det er ikke de siste som 
har gått av med seieren akkurat. Først-
nevnte har vært gode på å danne brede 
politiske allianser, og fått til konkrete 
politiske gjennomslag, som for eksempel 
motstand mot porno og prostitusjon, for 
eksempel. Men konsekvensen av at det 

Anne Bitsch var denne høsten aktuell med «Brev for en ufødt datter». – Jeg synes ikke vi har nok samtaler i offentligheten om hva et «ja» til seksualiteten vår skal være, sier Bitsch.  FOTO: SIRI ØVERLAND ERIKSEN

Jeg synes ikke vi  
har nok samtaler i 

offentligheten om hva et 
«ja» til seksualiteten vår 

skal være. 
Anne Bitsch
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ha minst sex i befolkningen, generasjon 
prestasjon, og supplerer med enda en 
grunn til at denne generasjonen sliter 
med sexlivet. Forutsetningene for å 
komme i kontakt med egne behov er spe-
sielt dårlig hos de jentene som sosiali-
seres til å være veloppdragne. Bitsch 
skriver i tråd med Sissel Gran at den 
veloppdragne jenta opererer etter en 
logikk der hardt arbeid og pliktoppfyl-
lelse lønner seg. I møte med det seksuelle 
kan en slik belønningslogikk være 
destruktiv, fordi avvisning raskt over-
settes til selvkritiske resonnementer 
som: «jeg var ikke pen nok, jeg var ikke 
morsom nok, jeg var ikke smart nok – det 
var derfor jeg ikke fikk ham». Og videre 
– at man får skylde seg selv hvis menn 
behandler en dårlig eller utsetter en for 
overgrep, for da har man ikke fortjent 
bedre. Men den kanskje største stygge 
ulven i kjønnssosialiseringen, valgte 
Bitsch til slutt å utelate fra boka, for 
enkelthetens skyld.  

– Denne boka begynte egentlig som en 
ramsalt monogamikritikk! sier Bitsch og 
ler. 

– Unge kvinner blir målt opp mot den 
etablerte, monogame kvinnen med tuja-
hekk og rekkehus, med en tekkelig mann, 
to barn og stasjonsvogn. Det er i den ret-
ningen vi alle sammen forventes å gå. 
Det presser oss inn i en heteronormativ, 
monogam ramme, og det er innenfor 
denne rammen at kjønnssosialisering 
foregår; her skal du være trofast og kysk, 
du skal ikke elske flere eller ha sex med 
flere. Når du ikke innpasser deg i denne 
rammen, blir du som kvinne lett sett på 
som en hore. Kyskheten blir en valuta du 
må forhandle med på kjønnssmarkedet, 
men også i retten, hvis du har blitt offer 
for seksuelt overgrep, sier Bitsch.

Med boka håper hun at fremtidens 
feminister, i et fellesskap, et søsterskap, 
kan bli flinkere til å formulere drømmene 
sine og begjæret sitt, og ikke bare 
begrensningene som andre legger på 
deres seksualitet. I en tid der flere har 
uttalt at #metoo er starten på den tredje 
feministiske revolusjonen, skriver Bitsch: 

Jeg tror tiden er inne for at kvinner gjør 
langt mer enn bare å sette ord på de 
vonde følelsene og skammen som følger 
av å leve med seksuell trakassering og 
overgrep. For revolusjon skapes ikke av 
misnøye alene, men av at mennesker 
finner sammen og formulerer hva de 
drømmer om og lengter etter.

Etter hvert som jeg ringer rundt og får 
høre det sexglade budskap, savner jeg 
likevel noen som kan fylle skoene til mitt 
sexpositivistiske matteorakel. En som 
var sånn som henne, kanskje allerede på 
ungdomsskolen eller barneskolen, og som 
kan si noe om hvorfor det var så lett for 
henne å være åpen. Så jeg ringer til sex-
positivisten Aud Jektvik. Hun snakket 
ikke om onanering under viktige prøver 
på videregående, men hun snakket defi-
nitivt høyt alternative tenningsmønstre 
i kantina med venninnene sine. 

– Allerede fra ung alder synes jeg det 
var pussig at det bare var guttene som 
skulle løpe etter jentene. Jeg ville jo jage 
dem! Jeg synes heller ikke noe om at det 
var jeg som skulle være passiv, ikke 
sjekke opp. Jeg ville vekk fra alt dette jeg 
ikke kunne gjøre, og i takt med det lærte 
jeg å bli mer positiv innstilt til min egen 
seksualitet, sier hun. 

– Interessen min for seksualitet startet 
i grunnen med at venninnene mine hysja 
på meg i kantina. Det passet seg ikke å 
snakke om at jeg tente på så annerledes 
ting enn dem, og jeg synes det var så 
interessant at jeg ikke møtte på noen 
som hadde det sånn som meg, sier Jek-
tvik. 

– I dag er jeg BDSMer, dominant og 
sadist. Folk er forskjellige, og det er så 
viktig å få formidlet, sier hun. 

BDSM er en engelsk forkortelse, og står 
for «bondage, disiplin, submission 
(dominans og underkastelse), sadisme og 
masochisme». I stor grad handler det 
seksuelle i BDSM om å gi/få smerte, og 
retningen er grunnleggende feministisk 
og sexpositiv. 

– Jeg møter ofte på folk som tror at det 
å være sexpositiv handler om å ha hatt 

i den seksualpolitiske debatten er så 
mye snakk om forebygging og overgrep 
i samfunnet, er at seksualitet blir til noe 
farlig og faretruende – for kvinner. 
Normen for seksualdebatten er vold-
tekt, til tross for at de færreste blir 
voldtatt. Det er nok mye av grunnen til 
at vi snakker så lite om hvor livsbeja-
ende og deilig sex kan være, sier Bitsch.

At mediene, så vel som rettssystemet, 
ifølge Bitsch, flombelyser farene og risi-
koen ved å være seksualisert, mener 
Bitsch setter kjepper i hjulene for at 
kvinner tør å utforske og frigjøre seg 
seksuelt. 

– Rachel Hall spesielt mener at denne 
risikovurderingen rundt seksualitet 
kom i løpet av 1980- og 90-tallet. I takt 
med den nyliberalistiske dreiningen, 
fokuserte man mer på individløsninger 
i møte med sosiale problemer, enn kol-
lektive og strukturelle løsninger. Det 
har man sett for eksempel i voldtekts-
debatten. Risikovurderingen er rullert 
inn i økonomien, vi har peppersprayer 
og apper. Den økonomien bygger på en 
ideologi og et tankesett som fokuserer 
enormt på individets ansvar for å fore-
bygge voldtekt og ikke utsette seg for 
fare. Men det er farlig å bare fokusere 
på grensesetting! 

Hun tilføyer også at grunnen til at den 
seksualpolitiske debatten har endt opp 
i frihet fra seksualitet-sporet også er 
fordi kvinnebevegelsen til ulike tider 
har samarbeidet med organisasjoner og 
samfunnsaktører med puritanske agen-
daer, for eksempel avholdsbevegelsen og 
deler av det kristne miljøet. I dag mener 
hun vi må ha et skarpere skille mellom 
seksualisering og objektivisering.

– Seksualisering er ikke problemet per 
se, problemet er at noen utnytter en fri 
og liberal seksualkultur. Vi må ha mer 
fokus på forebygging hos overgriperne, 
og ikke hos ofrene. Jenter skal kunne 
være seksuelt frie uten at de har skyld i 
seksuelle overgrep, sier Bitsch. 

I boka adresser hun også den mål-
gruppen som per dags dato ser ut til å 

Den antipatriarkalsk demonstrasjon i Paris i 2018.  FOTO: NTB SCANPIX

USA: «Center for Disease 
Control and Prevention’s 
Youth Risk Behavior Survey» 
viser at prosenten high 
school-studenter som har hatt 
sex har sunket fra 54 prosent 
til 40 prosent over en 26 års 
periode. 

UK: «Britain’s National 
Survey of Sexual Attitudes 
and Lifestyles» viste i 2001 at 
de mellom 16-44 år hadde sex 
gjennomsnittlig 6 ganger i 
måneden. I 2012 hadde tallet 
sunket til under 5 ganger. 

AUSTRALIA: Over den 
samme perioden hadde aus-
traliere sexvaner gått fra 1,8 
ganger i uka til 1,4 ganger i 
uka. 

FINLAND:«Family 
Federation of Finland» viste i 
2015 at finner har mindre sex, 
men onanerer så mye at det ble 
kalt en finsk sextrend. 

 N FORSKNING VISER ... 

– I dagliglivet snakker vi ikke om seksualitet, og det er det som          gjør at tabuer, at feilinformasjon, misforståelser, det sex- 
negative, så vel som seksuell trakassering og overgrep får lov å gro     og blomstre i fred, sier Kjersti Helgeland.  
 FOTO: KEN MCCORMICK/NYTFESTIVALEN
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veldig mange partnere, veldig mye 
uvanlig sex eller veldig mye sex gene-
relt. Akkurat som om det er en retning 
for de polyamorøse, for BDSMere og 
panseksuelle alene. Det er det over-
hodet ikke, selv om jeg identifiserer meg 
med det. Det handler om å ha et positiv 
syn på seksualitet og tillate at alt kan 
gå opp i det seksuelle! Det finnes et 
stort mangfold i seksualitet, tennings-
mønster, relasjonsformer og seksuelle 
orienteringer, og jeg mener at vi har mye 
å lære av hverandre. Det å vite noe om 
og respektere mennesker som er anner-
ledes enn oss selv er et gode, men man 
trenger ikke å forstå alt for å respektere 
at noen burde få leve ut sine preferanser, 
sier Jektvik.

Likevel er ikke samfunnet rigget for å 
«la alt gå opp i det seksuelle»; det var 
først i sommer at folk med BDSM-ten-
ningsmønstre ble friskmeldt fra sin 
diagnosestatus som psykisk syke. Det 
til tross for at de ofte har høyere utdan-
ning, inntekt og sosiale status sammen-
ligner med resten av befolkningen, noe 
Bente Træen nylig skrev om i Dag-
bladet. En ny vår for sexpositivismen 
tror imidlertid ikke Jektvik vi er inne i. 

– Gjennom seksualhistorien har det 
vært en tendens at en periode med 
større frihet, følges gjerne av en periode 
med mer konservativt og moralsk syn. 
Jeg kan oppleve at den perioden med 
større frihet er på vei til å ta slutt, for 
det rommet for å snakke åpent om sek-
sualitet blir stadig innsnevret. 

Jektvik viser til at spesielt Facebook 
helt nylig har introdusert nye regler som 
såkalt oppfordrer til seksuelle møter 
mellom voksne. I vilkårene for regelend-
ringer skriver de også at «Vi tillater 
heller ikke språk av seksuell karakter 
som kan føre til seksuell oppfordring, 
fordi enkelte publikum i det globale fel-
lesskapet vårt kan være følsomme for 
denne type innhold, og det kan hindre 
folk i å komme i kontakt med venner og 
nettsamfunnet som helhet.» Seksuelle 
slang, seksuelle roller, sexstillinger, 

fetisjscenarioer, seksuelt preferanse/
seksualpartner-preferanse, tennings-
nivå, seksuelt samleie eller aktivitet, 
vanlige seksualiserte områder på 
kroppen, som f.eks. brystene, skrittet, 
rumpa, renslighet av kjønnsorgan eller 
rumpe, er heller ikke tillat. Selv for-
teller Jektvik at hun frarådes å bruke 
legningen panseksuell på Facebook. 17. 
desember fikk også Tumblr nye regler 
om at alt seksuelt innhold skal fjernes 
fra siden. 

– Det er kjempetrist. På Tumblr var 
det et hav av spesielt kvinner som la ut 
små pornofilmsnutter, tekster, teg-
ninger og så videre. Det var et trygt 
sted for dem å uttrykke sin seksualitet 
og samtidig være kreative. Angående 
Facebook lurer jeg på hvordan vi skal 
opplyse eller snakke om noe som helst 
rundt vår egen seksualitet hvis vi ikke 
kan nevne seksuelle legninger eller 
snakke om sex der. At jeg ønsker å 
skrive at jeg er panseksuell har ingen-
ting med verken sex eller «kjæreste-
jakt» å gjøre. Jeg har to Facebook-sider 
jeg ofte ønsker å promotere, men hvis 
jeg nevner ord som BDSM, seksualitet 
eller sexologi i annonsen blir de ikke 
godkjent. Vi som ønsker å diskutere 
dette blir dyttet ut av Facebook. Sam-
tidig vil dette gå ut over marginaliserte 
grupper som LHBT-ungdom, som alle-
rede har få møtepunkter for å snakke 
om disse tingene, sier Jektvik. 

Hun legger til at det er mye som går i 
riktig retning også, spesielt hva LHBT-
rettigheter angår. 

– Jeg håper bare det er oss sexpositi-
vister som vinner til slutt. Vi trenger jo 
en sexpositivistisk revolusjon! sier hun. 

Også Cupido-redaktør Tore Aasheim 
slutter opp om hvor skummelt han synes 
det er at USA moralsyn styrer hver-
dagen vår så mye som den gjør. 

– Slik jeg ser det er vi i ferd med å 
miste det sexpositive i samfunnet vårt, 
sier han. 

Tilbake på skolebenken sitter fortsatt 
vestkantens beste studenter og løser 

mattestykker med krumme, ambisjons-
tunge skuldre. På deres skoleplan, i 
møte med det som kalles fagfornyelsen 
på grunnskolen, ønsker Kjersti Helge-
land at positiv seksualitet skal stå ster-
kere i framtiden. Hun tok nylig initiativ 
til et opprop, fordi hun ikke syntes 
Utdanningsdirektoratets seksualfokus 
i det tverrfaglige temaet «Folkehelse og 
livsmestring» var positivt nok. Til 
Utdanningsdirektoratet skriver hun at 
hun «ønsker at den oppvoksende gene-
rasjon skal få et positivt forhold til sin 
egen kropp og seksualitet, og få det 
beste grunnlaget for å gi både seg selv 
og en partner seksuell nytelse. Da må 
elevene lære å snakke om følelser, inti-
mitet, relasjoner, nytelse, utforskning 
og kommunikasjon», 

– Det er en jobb som gjøres, og jeg vil 
være med på å skape en bevegelse. Før 
Nytfestivalen åpner igjen vil Nytcafeen 
åpne i Oslo. Det skal være et frirom, en 
arena for å snakke om seksualitet, som 
vi sårt mangler. Går du til sexolog for-
bindes det med at du har problemer og 
søker du om seksualitet på nettet får du 
et vell av ofte uønsket porno i fleisen! Ja 
til en meny av «matlagingskurs» om 
seksualitet!

Jeg på min side plukker opp telefonen, 
og taster inn et nummer jeg ikke har 
ringt på mange år. 

– Hallo?
– Hei, det er Vilde Alette. 
Jeg ler, og minner henne om hvor hun 

har meg fra, for vi gikk ikke engang på 
samme skole engang. Jeg stotrer fram at 
jeg ønsker å bruke onanihistorien 
hennes i en reportasje om sexpositi-
visme. 

– Oi! Det har jeg ikke tenkt på på 
lenge, sier hun forfjamset. 

– Kan jeg det? spør jeg. 
– Vet du hva, helst ikke nevn navn 

eller skole. Jeg vil ikke at noen skal 
skjønne at det var meg, sier hun. 

vilde.monrad-krohn@dagsavisen.no

– Når vi vokser opp får vi presentert et kart over seksualiteten vår. Det kartet blir laget av foreldrene våre, skolen, helsevesenet, 
politikerne, kulturen og ikke minst media, markedsføring og porno, sier Kjersti Helgeland.  FOTO: NTB SCANPIX

 N FORSKNING VISER ... 

NEDERLAND: I Nederland 
gikk gjennomsnittsalderen på 
seksuell debut fra 17,1 i 2012 til 
18,6 i 2017. 

SVERIGE: I Sverige viser en 
undersøkelse gjort av 
Aftonbladet/Inizio at 1 av 7 
under 29 år ikke har hatt sex, 
der 25 prosent av dem igjen 
venter på den rette sexpartner. 
Lenge har tallene på befolk-
ningens sexfrekvens stagnert, 
men i følge undersøkelsen gjort 
av avisen har antall sexpart-
nere har økt fra 13,2 til 15.4, 

NORGE: Norge har derimot 
holdt sitt seksualdebut-gjenn-
omsnitt på 17,1 prosent i følge 
Bente Træen. 

JAPAN: Japan stiller seg i et 
særtilfelle. I 2015 viste 
«National Institute of 
Population and Social 
Security Research» at 42% 
single menn og 44.2% single 
kvinner i aldersgruppen 18-34 
var jomfruer.

– I dagliglivet snakker vi ikke om seksualitet, og det er det som          gjør at tabuer, at feilinformasjon, misforståelser, det sex- 
negative, så vel som seksuell trakassering og overgrep får lov å gro     og blomstre i fred, sier Kjersti Helgeland.  
 FOTO: KEN MCCORMICK/NYTFESTIVALEN
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– Det er altfor lett bare å snakke om «ulikhet» som en abstrakt størrelse, altså ikke som noe konkret som får konsekvenser for meg, sier Gudmund Hernes.  FOTO: VEGARD WIVESTAD GRØTT/NTB SCANPIX

Populismen er ifølge Gudmund Hernes treleddet.  
En del av den skyldes at arbeiderklassen fornemmer  
at arbeiderpartiene har forlatt dem som er i nedgangs-
næringene, eller i utkantene, mener han.

– Vi står overfor flere sammenflettede 
kriser. Den viktigste av dem er klima-
endringene, som vil slå inn bredere, 
sterkere og villere. De økonomiske 
kreftene mot gjøre noe med dem er 
sterke, og den politiske viljen og hand-
lekraften altfor svak. 

– Vi har også den globale populismen 
som går sammen med en institusjonell 
erosjon – i USA, Polen, China, Tyrkia, 
Israel, Ungarn, Brasil. Dette sprer seg 
videre og går dypere enn noen forutså. 
Mange land har fått sine mini-
Trumper, og flere ser ut til å stå for tur. 

– Populismen er treleddet. Den 
drives fram ovenfra, av elitene eller 
den politiske klasse. Og den drives 
fram nedenfra, fra dem hvis hele livs-
situasjon presses av global handel, inn-
vandring og tap av sosial trygghet og 
velferd, og hvis levemåte og verdier 
utfordres av den nye identitetspoli-
tikken. De som utfordres vil gjerne 
gjenerobre kontroll over eget liv ved å 
forsvare nasjonen og dens grenser, dens 
tidligere trygge velferd for forrige 
generasjons befolkning. 

– En del av populismen skyldes altså 
at arbeiderklassen fornemmer at arbei-
derpartiene har forlatt dem som er i 
nedgangsnæringene, eller i utkantene. 
De opplever at deres interesser og kår 
ikke lenger blir ivaretatt, men tvert 
imot trues av endringene som skjer, 
enten det er av billige importvarer som 
betyr eksport av arbeidsplasser, av 
automatisering, eller av innvandring 
og fraflytting. Dette skjer i alle land, 
enten det er i franske landsbyer eller i 
engelske bygder utenfor de store ferd-
selsårene mellom London og andre 
storbyer. De som verden rundt blir 
fanget i bakevjer, uten kontroll over sin 
situasjon, mobiliseres lettere av 
«sterke menn» som enten lover å 
stanse utviklingen eller skru den til-
bake til en tid da de selv var herrer i 
eget liv. Denne alminnelige misstem-
ningen forsterkes også av at venstresi-
dens partier har prioritert identitets-
politikken så høyt, i mange tilfeller 
høyere enn sosial klasse. Og så har vi 
altså fremveksten av den politiske 
klasse – alle de som lever rundt og i 
politikken og henter sitt utkomme 
derfra. Det er blant annet kadrene av 
konsulenter i samme habitt, som kan 
tjene alle herrer, og som kameleoner 
farges av miljøet der de for tiden 
jobber. Når den franske økonomen 
Thomas Piketty hevder at høyrepar-
tiene er overtatt av en økonomisk elite 
og venstrepartiene av en intellektuell 
elite mens vanlige folk følger seg mer 
politisk hjemløse, har han et poeng.

– Til slutt vil jeg peke på den økende 
ulikheten innen land, som gir kaskader 
av politiske effekter. Problemet med 

ulikheten er opplevelsen av ulikhet i 
byrder og privilegier. Endringene i 
beskatningen på arv og formue har 
betydd mye, men ikke minst økte for-
skjeller i inntekt. Den slår ut på alle 
dimensjoner – bolig, oppvekstmiljø, 
skole og helse – og om mora di må 
vente på sykehjemsplass. 

– Det er flere grunner til at vi ikke 
har klart å møte dette godt nok. Når 
det gjelder klima pekte jeg på at mot-
kreftene er sterke. De er for det første 
økonomiske. De etablerte interessene 
vil tape på det tyskerne kaller «Die 
Energiewende» – arbeidet med å fase 
inn fornybar energi og på sikt kutte ut 
fossile energikilder. Dette er fossilin-
dustrien og de næringene som leverer 
av den, alt fra tankskip og rigger til 
gravemaskiner og jernbanevogner for 
kullindustrien. Samtidig ser vi at den 
politiske viljen og handlekraften er 
altfor svak. Men det er også en stor 
utfordring at de politiske miljøene som 
– tross et temmelig enstemmig viten-
skapssamfunn –  fornekter at klima-
endringene skjer og er menneske-
skapte.

– Når det gjelder ulikhet er den lett å 
doku mentere – også innen den off-
entlige sektor. Men jeg tror at den pol-
itiske klasse – enten det er kon     su-
lent ene i Stortinget, 
kom mu      nika sjons          rådgiverne i stat eller 
de byråkratiske stabene i kommunene 
som har tilvendt seg urimelig høye 
gasjer – har en felles interesse i å til-
sløre denne økte ulikheten innen sam-
funnspyramidene. De som sitter i 
toppen eller i de høyere sjikt av den 
liker ikke om sløret rives til side. Og de 
vil neppe initiere et politisk program 
som de selv taper på. Det gjelder selv-
sagt også den del av den politiske 
klasse som regner seg til venstresiden. 
I enda sterkere grad gjelder dette i 
privat næringsliv. Man har latt seg for-
føre og gli inn i denne utviklingen av 
ulikhet. Det som har skjedd med 
idretts-Norge er et av de mer groteske 
eksempler. Og det er altfor lett bare å 

Politisk klasse og bakkekontakten

snakke om «ulikhet» som en abstrakt 
størrelse, altså ikke som noe konkret 
som får konsekvenser for meg. 

– Trenger vi mer politisk styring for å løse 
de store utfordringene du peker på? 

– Absolutt. Endring må åpenbart må 
skje gjennom politisk arbeid og ideolo-
gisk arbeid, analyse og bevisstgjøring.  
Da må vi for det første sørge for at 
politikerne er mer i kontakt med de 
velgerne de skal representere. Det er et 
problem når de som skal representere 
ikke kjenner fra egne erfaringer livene 
til dem de representerer. En illustra-
sjon er den etterlønnen som stortings-
representantene i 2016 ville utvide en 

De som sitter i toppen 
eller i de høyere sjikt av 
den liker ikke om sløret 

rives til side.

HANNAH 
GITMARK 
Fagrådgiver i Agenda

 ■ Internasjonal ustabilitet. 
Forskjeller som vokser. En klode 
som koker. Et demokrati som 
utfordres av teknologi og av pola-
risering. I et samarbeidsprosjekt 
har Tankesmien Agenda og LO 
Stat sett nærmere på hvordan 
noen utviklingstrekk vil påvirke 
samfunnet vårt i framtida. Som 
del av prosjektet har de intervjuet 
tolv sentrale stemmer i Norge. 
Intervjuene er gjort av fagrådg-
iver i tankesmien Agenda, 
Hannah Gitmark, i perioden 
juni-oktober 2018 og vil stå på 
trykk i Dagsavisen de neste 
ukene.

 ■ I DAG: Gudmund Hernes 
(77). Forsker ved Fafo og  
professor II ved BI.  
Tidligere statsråd (Ap).

HVORDAN BLIR FRAMTIDA?
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– Det er altfor lett bare å snakke om «ulikhet» som en abstrakt størrelse, altså ikke som noe konkret som får konsekvenser for meg, sier Gudmund Hernes.  FOTO: VEGARD WIVESTAD GRØTT/NTB SCANPIX

Politisk klasse og bakkekontakten

gullkantet etterlønnsperiode fra 12 til 
24 måneder. De ble overrumplet av 
folks reaksjoner og måtte slå baut. Jeg 
sier med dronning Elizabeth: «Why did 
nobody see it coming?» Innlevelses-
evnen og identifiseringen avstumpes 
når man ikke lever blant dem man skal 
tale for og virke på vegne av.

– Problemet er at den politiske klasse 
– altså de som henter sitt utkomme fra 
politiske eller administrative verv, 
rekrutteres på samme måte og har like-
artede karriereløp – har mistet mye 
tillit og tapt legitimitet. Det er ikke så 
rart: det er ofte mer til felles mellom to 
konsulenter når en av dem er Ap-
medlem enn mellom to Ap-medlemmer 

når en av dem er konsulent. Og i den 
setningen kan du bytte ut Ap med SV 
eller Sp eller H. Dette er ingen ny inn-
sikt, men går tilbake til Robert Michels 
ved begynnelsen av 1900-tallet: «Den 
som sier organisasjon, sier oligarki.»

– Det er nylig for eksempel påpekt at 
lederne av de ulike politiske ungdoms-
organisasjonene oftere omgås hver-
andre enn sine egne medlemmer. Man 
forlanger av diplomater at de må flytte 
for ikke å bli ambassadører for landet 
de er stasjonert i men forbli talsmenn 
for hjemlandet. Kanskje skulle man 
kreve av ungdomspolitikere at de også 
tok seg en tur ut i det levende livet etter 
noen år i politikken.

– Når det gjelder de største, globale 
problemene kreves ikke minst en 
grunnleggende styrking av overnasjo-
nale institusjoner. Når de grunnleg-
gende problemene vi står overfor mer 
og mer blir globale, må nasjonalsta-

tenes rolle bli mindre. De svære, sam-
funnsomveltende kreftene stanser ikke 
ved gamle landegrenser. Men politi-
kere og politisk interesserte gjør det i 

AGENDA PÅ LØRDAG
AGENDA MAGASIN  er et partipolitisk uavhengig nettmagasin for politisk analyse,  
kommentarer, debatt, bokanmeldelser, intervjuer og reportasjer. 

i samarbeid med agendamagasin.no
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altfor stor grad. Enkelt sagt: Det er 
stadig mindre sammenfall mellom de 
store problemenes nedslagsfelt og de 
politiske institusjonenes rekkevidde. 

– Det er ikke nok med utredninger, 
betenkninger, demonstrasjoner og kon-
feranser – det må finnes institusjoner 
som kan fatte bindende vedtak, sette 
dem i verk og følge dem opp. For å 
oppnå det vi ønsker, kan vi ikke gjøre 
som vi vil.

– Med «Skal vi oppnå det vi ønsker 
kan vi ikke gjøre som vi vil» mener jeg 
at om vi kjører bil som vi vil med det 
drivstoffet vi vil og de arbeidsplassene 
det nå gir, blir det verre rundt neste 
sving. Noen har kanskje fått med seg at 
været det siste året, selv i Norge, har 
bydd på visse avvik fra «mot normalt». 
Logikken er den jeg i sin tid kalte 
Bislett-effekten: Ingen ser bedre hvis 
alle følger den første som reiser seg. 
Problemet er at mange av endringene 
vi utløser er irreversible. Og svaret er 
ikke individuelle løsninger. Når havet 
stiger hjelper det lite med slagstøvler. 
Miljøtiltak verken koordineres eller 
forpliktes av noen usynlig hånd. Vi må 
i fellesskap legge bindinger på oss selv 
og hverandre. Et problem her er at ven-
stresiden ikke har noen overnasjonal 
institusjonspolitikk.

– Hva slags type «overnasjonal institu-
sjonspolitikk» etterlyser du? 

– Vi må ha institusjoner som kan for-
plikte og binde oss – og særlig binde 

store land og folk som USA og Trump. 
Selvsagt er utredninger både viktige 
og nødvendige – rapporten fra det 
Internasjonale klimapanelet er para-
deeksemplet på det som trengs. Men nå 
har Trump trukket USA ut av Parisav-
talen, Brasil kan følge etter, og her i 
Norge sitter klimaministeren på hen-
dene og venter på Brussel.  Mens store 
deler av venstresiden ikke en gang vil 
ha noe med EU å gjøre. 

– Venstresiden snakker om å få kon-
troll på skatteskulkerne: de multina-
sjonale konsernene og de globale IT-
selskapene. Men tror noen på alvor at 
vi kunne fått en personvernforordning 
som ville betydd like mye som GDPR 
som dersom ikke en institusjon som EU 
initierte og iverksatte den? Og som nå 
har fått Apple-sjefen Tim Cook til å si 
at det er et opplegg som bør bli globalt? 

– De internasjonale institusjonene vi 
trenger er der, men de må få større 
makt. Hvordan skal vi møte terror? 
Eller internasjonale finanskriser? Eller 
migrasjonsbølgene som vil forsterkes 
av global oppvarming og klimakatas-
trofer? Dette er en kjempeoppgave 
fordi noen av de sterkeste globale 
aktørene nettopp har interesse av at de 
ikke blir matchet og møtt av politiske 
organisasjoner. Hvorfor skulle den 
internasjonale legemiddelindustrien 
ønske reguleringer når tjener på at de 
ikke er der? Hvorfor skulle Facebook 
være interessert i skatteregler når de 
tjener på at Irland opptrer opportunis-
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tisk? Hvorfor skulle Norge med sin 
høye velferd være interessert i å dele 
mer av den?

– Trump burde fått venstresiden til 
å tenke på nytt, også når han vil skrote 
ikke bare Paris-avtalen men også 
sabotere internasjonale handelsav-
taler, eller WTO. Skal Norge forhandle 
bilateralt med Trump vil han være 
som en hval i badekaret og Norge som 
den lille gule lekeanden. Bare spør 
Mexico eller Canada som har forsøkt. 

Egentlig drar jeg er et gammelt mar-
xistisk poeng: Basis beveger seg, men 
overbygningen henger etter. Og høyt 
oppe i den sitter også mange av ven-
stresidens talspersoner og tilhører 
som sådanne den forrige generasjon.

– Kan vi løse de store utfordringene du 
skisserer? 

– Var jeg ikke optimist, ville jeg pen-
sjonere meg. Det blir vanskeligere å 
være optimist for hver dag – men 
desto viktigere. Som Marx sa: «Men-
neskene former selv sin historie. Men 
ikke etter eget godtykke, men under 
vilkår som er umiddelbart gitt og 
overlevert.» Eller for å si det med 
franske Marskalk Foch da det røynet 
på som verst: «Sentrum svikter. Høyre 
flanke viker. Situasjonen utmerket. Jeg 
angriper!» Når det blir verre har for-
nuften en større sjanse. Venstresiden 
har intet å miste, unntatt sine feilopp-
fatninger.

Det blir vanskeligere å 
være optimist for hver 

dag – men desto  
viktigere.

– Vi må ha institusjoner som kan forplikte og binde oss – og særlig binde store land og folk som USA og Trump, sier Gudmund Hernes.  FOTO: EVAN VUCCI/AP/NTB SCANPIX
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Yes Deer spiller på All Ears-festivalen.  
 FOTO: PETER GANNUSHKIN

Festivalsesongen starter her: Neste 
uke er det improvisert musikk tre 
dager til ende på festivalen allEars.

ALL EARS FESTIVAL
Oslo, 10–12. januar

 
All Ears går av stabelen for 18. gang, med 
musikk som oppstår på stedet, i øyeblikket, 
med uforutsigbart resultat. Festivalen ble 
grunnlagt av Paal Nilssen-Love, Lasse Mar-
haug, Kjetil Møster og Maja Ratkje, som alle 
har markert seg sterkt på improfronten, på så 
forskjellige måter at det også sier litt om 
mangfoldet bak allEars. I dag er allEars 
bestyrt av Christian Meaas Svendsen, kjent 
fra gruppa Mopti og flere andre besetninger. 
– Målet er å presentere improvisert musikk i 
alle former og farger, demografisk og geogra-
fisk, forteller han. – Jazz som tilnærming, 
ikke som sjanger, legger han til når vi kommer 
med det berømte kontrollspørsmålet om dette 
egentlig er jazz?

AllEars har grupper og artister fra 12 land, 
men ingen allment kjente stjerner blant dem. 
Derfor en dette også en festival som kan prak-
tisere et forbilledlig prinsipp om at alle får 
like mye betalt. Ikke noe å tenke på for Øya, 
dette. Det uforutsigbare tilsier at oppdagel-
sesreisen er målet i seg selv. I forberedelsene 
hører jeg derfor på den dansk-norske gruppa 
Yes Deer, med Signe Dahlgreen (saksofon), 
Karl Bjorå (gitar) og Anders Vestergaard 
(trommer). Det er en slags fortsettelse av 
80-tallets no wave, med et ekstremt trykk og 
en himlende utfoldelse. Et band jeg neppe 
ville kommet over med det første uten allEars. 
Og en sammensetning det faktisk er mulig å 
høre på forhånd, siden de har gitt ut flere 
album. Det seneste «Gloss» er tilgjengelig i 
alminnelige kanaler, og anbefales sterkt for 
de mest eventyrlystne.
 
Det nærmeste vi kommer en etablert enhet i 
denne sammenhengen er Lost Girls, med 
Jenny Hval og multi-instrumentalistene 
Håvard Volden og Jenny Berger Myhre, som 
kom med EP i høst. Lars Ove Stene Fossheim 
er gitaristen fra band som Broen, Skadedyr 
og Snøskred. For å finne ut hva gruppa Kennel 
gjør, må man nesten møte opp. Vokal, to 
trommeslagere og elektronikk, instrumente-
ringen i seg selv antyder at dette noe anner-
ledes, og ukas mest fysiske lydopplevelse er 
ventet. Festivalen har selv satt sammen en 
spennende konstellasjon på tvers av jazzge-
nerasjonene, der sanger Elin Rosseland og 
trompetist Torgrim Sollid møter trompetist 
Marianne Halmrast og trommeslager 
Andreas Wildhagen.
 
allEars går for seg på Nasjonal Jazzscene, 
Kafe Hærverk og i lokalene til nyMusikk. 
Sistnevnte huser åpningskonserten torsdag, 
med den svenske tubaisten Per-Åke Holmlan-
ders storband Carliot. 11 musikere som kan bli 
en heftig opplevelse i et relativt lite rom.
 

 ■ GEIR RAKVAAG 

Lutter øre 
JAZZ
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Etter mange år med en rivende utvikling ble 1969 slutten for popmusikkens 
første storhetstid – og for The Beatles. Det skulle gå mange år til det igjen 
skjedde noe fundamentalt nytt.
Rundt nyttårstider har vi sett et halvt århundre 
tilbake på disse sidene, på et musikkbilde i rask end-
ring. Også 1969 innebar forandring. Men kanskje 
hadde det skjedd for mye på for kort tid. Det var sik-
kert allerede noen som hevdet at rocken hadde nådd 
veis ende. Noen mener fortsatt at 60-tallet aldri ble 
overgått. Det er ikke en oppfatning vi deler på disse 
sidene, men for dem som ikke er evig nysgjerrige går 
det godt an å klare seg med musikken fra 60-årene, 
og ha det bra med den. Det var i alle fall evig nok å 
høre på i 1969. 

The Beatles lagde sine to siste album dette året – 
først «Let It Be», etterpå «Abbey Road», selv om de 
kom ut omvendt rekkefølge. Så var det også slutt for 
gruppa, selv om det ble 1970 før verden fikk vite at alt 
var over, og «Let It Be» ble deres siste hit i deres egen 
samtid. Men jeg husker følelsen av storhet da «Get 
Back» ennå lå på listene, og gruppa plutselig slapp løs 
«The Ballad Of John And Yoko», som i sin strålende 
enkelthet demonstrerte at gruppefølelsen var i ferd 
med å forsvinne. Da albumet «Abbey Road» fulgte 
viste det seg at George Harrison hadde skrevet de to 
fineste sangene. Dette kunne ikke vare.

Rockens giganter: Elvis Presley kom med sine to 
siste minneverdige hitsingler i 1969, med «In The 

Ghetto» og «Suspicious Minds». Bob Dylan var på sitt 
beste (igjen), nå som countrysanger med «Nashville 
Skyline». The Rolling Stones sparket Brian Jones, 
som på mange måter var grunnleggeren av gruppa. 
Mens de forberedte sitt comeback med en storstilt 
gratiskonsert i Londons Hyde Park, kom nyheten om 
at Jones var funnet død i sitt svømmebasseng. Kon-
serten to dager etter, for rundt en kvart million men-
nesker, var en følelsesladet affære. 

En advarsel før vi fortsetter gjennomgangen av 1969: 
Oppramsinger vil forekomme. Jeg klarer altså ikke å 
beherske meg. To andre grupper kom som stormskudd 
på hver sin side av Atlanteren: Creedence Clearwater 
Revival i USA og Fairport Convention i UK. Begge 
rakk å gi ut sine tre første album i 1969. Led Zeppelin 
rakk bare to. I 2019 skal tilhengere av nye artister 
være veldig glade hvis de får høre to-tre nye låter før 
året er omme. Men mange av sangene til CCR,  Fair-
port og Led Zep var fullt på høyde med de få som lages 
av nye artister i dag.
 
Andre sentrale stunder i pophistorien sto i kø. 
Davids Bowie fikk omsider sitt store gjennombrudd 
med den helt enestående «Space Oddity», i tida etter 
den første månelandingen. Thunderclap Newman gikk 
til topps hjemme i Storbritannia med monumentale 

1969  
– enden av en æra
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«Something In The Air», den eneste nr. 1-hiten vi vet 
om som har tatt til orde for væpna revolusjon. Ironisk 
nok samtidig med at John og Yoko som Plastic Ono 
Band kom med «Give Peace A Chance», et fromt 
omkved som lever videre 50 år etter.

Den største enkeltstående hendelsen i musikklivet 
ble nok Woodstock-festivalen i USA. Et arrangement 
som vokste seg så stort at alt kunne gått galt. Så gikk 
det meste veldig godt, og da filmen og albumet kom 
året etter fikk vi høre om hendelsen på våre kanter 
også. Det var så «peace and love» at det knapt nok 
kunne være mulig. Idyllen varte helt til Rolling Stones’ 
store konsert på racerbanen Altamont tre måneder 
etterpå, der de hadde leid inn Hell’s Angeles som 
vakter, som drepte en svart mann blant publikum midt 
i opptredenen til Stones. Også dette ble en film 
(«Gimme Shelter»), som ikke er like koselig å se igjen 
som «Woodstock».

Så var det alle disse albumene som kom, men aldri 
gikk sin vei, selv om vi ikke fikk hørt mange av dem før 
vi ble eldre og fikk bedre råd: «Scott 3» og «Scott 4», 
«Five Leaves Left» med Nick Drake, «Odessa» med 
Bee Gees, «In A Silent Way» med Miles Davis, «The 
Gilded Palace of Sin» med Gram Parsons og Flying 
Burrito Brothers, «Stand» med Sly & the Family 
Stone, «Dusty In Memphis», «Clouds» med Joni Mit-
chell. Og det første til Neil Young, parallelt med det 
første til Crosby, Stills & Nash! Det krevende «Umma-
gumma» avslørte ikke at Pink Floyd skulle bli neste 
tiårs største band. Debuten til The Stooges (med Iggy 
Pop i spissen) inneholdt faktisk en sang som het 

«1969»: «Another year with nothing to do», sang Iggy. 
Jeg oppfattet det ikke sånn selv. Jeg leste Tempo. Og 
hørte på popmusikk. 

Også hitåret var godt. Tenke seg til: Det mest suk-
sessrike singelbandet i Storbritannia i 1969 var Fle-
etwood Mac. Og dette var altså det første Mac, med 
gitaristene Peter Green, Danny Kirwan og Jeremy 
Spencer, som fikk tre STORE hits med trilogien 
«Albatross», «Man Of The World» og «Oh Well». Tre 
helt forskjellige låter, der den midterste godt kan være 
tidenes aller fineste, tristeste sang. 

Selv var jeg 11 år da jeg for alvor forsto at det 
likevel ikke gikk an å stole på det store flertallets 
smak. Jeg begynte å lage mine egne hitlister. Jeg tar 
meg friheten til å nevne de tre første topplasserin-
gene, siden jeg vet at disse vil vekke følelser hos 
mange andre også: «Blackberry Way» med The 
Move, «(If Paradise Is) Half As Nice» med Amen 
Corner og «Smile A Little Smile For Me» med The 
Flying Machine. Sistnevnte understreket behovet 
for min egen liste, siden den ikke slo an i vår del av 
verden i det hele tatt (men ble en stor hit i USA et 
halvt år senere).

Reggaemusikken gjorde sitt første store inntog på 
hitlistene med Desmond Dekkers «Israelites», Lee 
Perrys Uppsetters med «Return of Django» og 
«Liquidator» med Harry J All Stars. Og Max Romeos 
«Wet Dream», som jeg lurte på hvorfor aldri ble spilt 
på nedtellingene til Radio One og Radio Luxembourg, 
selv om den lå veldig godt an på de trykte salgslistene. 

John Lennon og Yoko Ono tar pressen fra senga i Amsterdam i 1969. Deres 
«Give Peace A Chance» ble en av årets største hits, sammen med «The 
Ballad Of John And Yoko» med the Beatles.  FOTO: AP/NTB SCANPIX 

The Rolling Stones spilte for en kvart million mennesker i Hyde Park, to dager etter at Brian Jones døde.  
 FOTO: AP/NTB SCANPIX

Det første Fleetwood Mac ble det største navnet på hitlistene i 1969.   
 FOTO: SONY MUSIC

Den mest skandaløse popmusikken i 1969 kom 
fra Jane Birkin og Serge Gainsbourg.   
 FOTO: AP/NTB SCANPIX

1969  
– enden av en æra

En skjebne som også rammet «Je T’Aime Moi Non 
Plus» med Serge Gainsbourg og Jane Birkin før året 
var omme.

En av årets siste hits var den siste singelen med Diana 
Ross og The Supremes: «Some Day We’ll Be Together 
Again». Vi har sluttet å holde pusten mens vi venter på 
at sangen skal gå i oppfyllelse. Et gjennombrudd til, helt 
på tampen av året: «I Want You Back» med The Jackson 
Five. Kanskje tidenes flotteste singelplate. Med en 
sanger som skulle komme til å markere seg videre det 
neste tiåret, og i mange (men altfor få) år til. Jeg vil også 
hevde at det aller, aller beste albumet fra 1969 er sam-
lingen «Motown Chartbusters Vol. 3». 
 
I Norge skjedde det veldig lite, men ASA Krogtofts 
singel «Rekkene» ble banebrytende for norsk-på-
norsk. De som vil lese litt mer kan gå inn på «Musikk-
årets 1969» på Wikipedia: Der står det bare noen linjer 
om den norske finalen i Melodi Grand Prix, og at King 
Crimson ga ut debutalbumet «In The Court Of The 
Crimson King». Med dette er vel ytterpunktene av året 
definert.

 geir.rakvaag@dagsavisen.no
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Det er nok av kebaber 
som slukes av folk i mer 
eller mindre bevisst til-
stand på vei hjem fra 
byen. Hos «C’est la Bab» 
serverer de kebab som 
passer aller best før du 
går på byen.

Blekksprut. Andehjerter. Jordskokk. 
Og løyrom. Hva i all verden er det de 
driver med på Solli Plass? 

– Skulle ikke dette være en kebab-
sjappe, spør en undrende byløve og stu-
derer menyen.

Jo da, det er kebab som står i sentrum 
hos «C’est la Bab», men bak dette pre-
tensiøse navnet skjuler det seg alt annet 
enn et tradisjonelt kebabsted. Med 
slagordet «Let’s make kebab great 
again» tas det den velkjente kebaben 
med på nye eventyr. Dette er «fusion» 
i et hjemmelaget kebabbrød.

I sentrum står et knippe kebaber fylt 
med alt fra svinenakke og marinert 
jordskokk, til thaimarinert kylling og 
grillet tunfisk. I tillegg kommer en 
rekke småretter. 

Du verden, for en bab
«C’est la Bab» skiller seg fra de fleste kebabsjapper      i byen, og selv om det peker litt i alle retninger, er resultatet godt.  FOTO: MIMSY MØLLER
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Ukens anbefaling:

Mandrarossa lager meget 
bra viner på Sicilia.
Det er Cantine Settesoli som står bak 
Mandrarossa og har laget viner bak 
dette varemerket siden 1999.

Og det handler om å finne fram til de 
beste vinmarkene på sørvest kysten av 
Sicilia der Mandrarossa har alliert seg 
med flere vindyrkere.

Spesielt er Mandrarossa Timperosse 
Petit Verdot 2017 et meget godt kjøp 
med hyggelig pris og høy kvalitet.

Petit verdot er mest kjent fra Bor-
deaux der den brukes i forsiktige 
mengder i blandingen for å tilføre 
tannin, farge og smak til blandingen.

Perfekt til pizza og pasta
Varianten til Mandrarossa viser at 
den også fungerer godt som druetype 
til en endruevin med herlig kjølig kir-
sebærfrukt og perfekt til pasta og 
pizza.

Mandrarossa Cartagho er mer tradi-
sjonelle saker laget av nero d’avola 
som har fått 12 måneder på eikefat og 
perfekt til vilt og kraftige kjøttretter.

På tampen tar vi også med oss to bra 
hvite kartongviner som begge er inne 
på mange polutsalg.

Le Mistral kommer fra Sør-Frank-
rike og er lett og tropisk i smaken.

Ch. de La Greffière Mâcon La Roche 
Vineuse 2017 kommer fra Burgund og 
har svært anstendig kvalitet.

trb@rogalandsavis.no

Godbit fra Sicilia

SICILIANSK: Mandrarossa byr på bra viner fra Sicilia og to av dem er å finne hos 
Vinmonopolet.  FOTO: TORE BRULAND

1734801 Mandra-
rossa Timpe-

rosse Petit Verdot 
2017 (Sicilia, Italia) kr 
199 (87 poeng) (BU)
Nokså lys rødlilla farge 
og intens lukt av mørke 
kirsebær sammen med 
urter og krydder. 
Smaker av mørk og 
kjølig kirsebærfrukt 
sammen med krydder. 
Noe tanniner og meget 
bra syrlighet i avslut-
ningen. 

753601 Montecillo Gran Reserva 2010 (Rioja, 
Spania) kr 229,90 (88 poeng) (BA)

Det finnes allerede flere årganger av Montecillos Gran 
Reserva Selección Especial på polet helt tilbake til 
1981-årgangen. Også den vanlige gran reservaen er mye vin 
for pengene. Middels kraftig rødbrun farge. Lukter av utviklet 
bærfrukt sammen med fat, røyk og hint av velhengt kjøtt. Bra 
fylde og smaker av utviklet frukt sammen med røyk og det 
samme kjøttpreget. Noe tanniner og meget bra syre. Drikk til 
kraftige kjøttretter.

6

6

vin

87

10494001 Man-
drarossa Car-

tagho 2014 (Sicilia, 
Italia) kroner 279 (89 
poeng) (BU)
Middels kraftig rødbrun-
lilla farge. Lukter av 
mørke bær sammen 
med tørket frukt og noe 
fatpreg. Smaker av 
mørk og moden syr-
ligsøt bærfrukt sammen 
med urter, krydder og 
noe fat. Noe tanniner og 
meget bra syrlighet i 
avslutningen.

5

89

2254706 Ch. de 
La Greffière 

Mâcon La Roche 
Vineuse 2017 
(Burgund, Frankrike) 
kr 509,90 (86 poeng) 
(BA)
Nokså lys gulfarge. 
Lukter av eple og 
sitrus sammen med forsiktig 
mineralpreg. Lett og delikat i 
smaken der det går i eple, 
sitrus, tropisk frukt og 
mineraler. Bra syrlighet i 
avslutningen. 

6

86

10077606 
André Brunel 

Le Mistral Char-
donnay (Sør-
Frankrike) kr 
419,90 (83 poeng) 
(BA)
Nokså kraftig gul-
farge. Lukter av eple 
sammen med tropisk frukt og 
noe blomsteraktig. Lett og 
delikat smak av eple sammen 
med tropisk frukt og helt 
grei syre i avslutningen. 

6

8388

Terningkast er gitt i forhold til kvalitet og pris. Poeng: 50-59: Svært dårlig vin. 60-69: Ikke noe bra dette heller. 70-79: Helt grei vin. 80-85: Godt nok. 86-89: Nå begynner det å bli meget bra. 90-95: 
Svært bra vin. 96-100: Eksepsjonell vin, blant de beste i verden. BA: Basisutvalg. BU: Bestillingsutvalg. PA: Partivare.
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Du verden, for en bab
Etter anbefaling fra stedets servitør 
bestiller byløvene hver sin kebab, kombi-
nert med et par småretter og en siderett.

Smårettene kommer til bordet først. Det 
første byløvene gyver løs på er blekksprut 
grillet på spyd, som kommer med spekk 
av svin, fennikel og  røkt chilimajones. 

– Ah, dette var deilig.
Det sparker bra fra seg med en god smak 

av chili og grillet blekksprut og byløvene 
er skjønt enige om at dette er over all for-
ventning.

Det samme gjelder neste stopp, deilig 
løyrom fra Østersjøen, servert i to sprø 
tacoer, med seterrømme, rødløk og dill-
olje. Veldig nytenkende er det ikke, sam-
mensetningen er en klassiker det knapt 
er mulig å trå feil med, dette er likevel en 
av de bedre variantene vi har smakt. For 
byløvene blir retten stående som kvel-
dens stjerne, måltidets konge, festens 
vinner. 

Men så var det kebaben, den vi tross alt 
har kommet for.

Vi har valgt oss to ganske ulike vari-
anter, en mer klassisk med lammespyd og 
en vegetarvariant.

Lammespydet av kvernet lammelår er 
riktig godt, saftig og fint krydret, fulgt av 
et vellykket møte mellom en spicy tomat-
saus og en god yoghurtdressing. Det hele 
ligger i et godt hjemmelaget brød. 

– Det er en fin kebab dette, de har klart 

å dytte godt med smak inn i den. Jeg hadde 
nok ventet meg noe mer med et slagord om 
å gjøre kebaben «great again», men det er 
så absolutt godt, sier en fornøyd byløve. 

De fleste variantene kommer med 
kjøtt, men «C’est la Bab» kan skilte med 
både en vegansk variant med marinert 
jordskokk, og en vegetarisk kebab. Vege-
tarvarianten med paneer-ost kommer 
med en smak av India og er fylt med pap-
rika, myntechutney, løk, limeyoghurt, 
koriander og grillet bok choi. Denne er 
ganske kjedelig og en skuffelse. 

Sammen med dette gyver byløvene løs på 
en porson fries med små biter av chorizo, 
gressløk og chorizomajones. Det er akkurat 
så dekadent og deilig som det låter. 

  
Det mangler ikke på kebabsteder av 
varierende kvalitet i Oslo. «C’est la 
Bab»  er ikke alene om å utfordre fore-
stillingen om hva kebab kan være. De 
siste årene har vi dessuten fått flere 
steder som serverer riktig god kebab. 
«C’est la Bab» skiller seg likevel fra de 
fleste kebabsjapper i byen, og selv om det 
peker litt i alle retninger, er resultatet 
godt. Stedet serverer også drinker til-
passet menyen, og passer bra til en tur 
på byen med gode venner. 

For byløvene er likevel ikke kebabene 
høydepunktet, de må se seg slått av noen 
virkelig gode småretter som alene er 
verdt turen til Solli Plass. 

«C’est la Bab» skiller seg fra de fleste kebabsjapper      i byen, og selv om det peker litt i alle retninger, er resultatet godt.  FOTO: MIMSY MØLLER
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4 C’EST LA BAB 
Henrik Ibsens gate 100 
Tlf.: 23 65 44 70

MAT   

MENY   

MILJØ    

SERVICE  

PRISNIVÅ   

6 RESTAURANT REST
Kirkegata 1-3 

MATAVFALL MOT STJERNENE: Er 
nykommeren Rest rett og slett 
Oslos beste restaurant? Maten er 
like god som tanken når de løfter 
matavfall til himmels.

5 HOT SHOP
Kobenhavngata 18 

MATPORNO I ØST: En porno-
sjappe gikk ut, og et ypperlig spi-
sested kom inn. Det er på alle 
måter et godt bytte.

4 RESTAURANT EDDA
Henry Mürers gang 1 

DEN TYNGRE EDDA: Restaurant 
Edda bør bli litt villere i smaken om 
den skal måle seg med sin litte-
rære navnebror.

5 ETT BORD
Ruseløkkveien 3 

LIKE HETT: Bordet fanger på Ett 
Bord. Det er bare hyggelig.

5 ARAKATAKA
Mariboes gate 7

NYDELIG PÅ HJØRNET: Hjørne-
restauranten i Mariboes gate er en 
klassiker som både overrasker og 
innfrir.

3
4 CANTINA

Parkveien 1

GATESMARTE SMÅRETTER: På 
Cantina får du god meksikansk 
gatemat til en hyggelig pris. 

5 MANGELSGÅRDEN
Storgata 36

ET LØFT FOR HELE BYEN: – For 
et nydelig sted. Dette trenger vir-
kelig denne delen av byen.

4 BYGDØY ALLÉ 3
www.ba3.no

SNUBLER I EGNE BEIN: Når vi 
finner bein i cevichen, er det ingen 
Bagatelle. 

4 PARKSALONGEN
Waldemar Thranes gate 1A

SUS I SALONGEN: Det er duket for 
nye stamgjester i salongen under 
St. Hanshaugen. 

Sist testet

Gull i munn 

6 RESTAURANT EINER
Prinsens gate 18

STRÅLENDE NYKOMMER: Einer 
imponerer med råvarer  
og avbalansert sjarm.  
Og verdens beste brød. 

6 KATLA
Universitetsgata 12

KULINARISK UTBRUDD: På Katla 
lages maten med vulkansk selv-
tillit. Sammen med en solid dose 
kreativitet er det en drømmeopp-
skrift på et godt måltid. 

6 BRASSERIE OUEST
Elisenbergveien 19

GODT NYTT FRA VESTFRONTEN: 
Det kunne gått rett vest når det 
gjelder skyhøye skuldre og stiv 
snipp, men nettopp mangelen på 
selvhøytidelighet kombinert med 
skyhøy kvalitet er det beste med 
Ouest.
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Stadig flere av oss velger å oppleve verden på egen hånd.        ALLE FOTO: AXEL MUNTHE-KAAS HÆRLAND

Å reise alene har aldri vært enklere eller mer populært.
 ■ AXEL MUNTHE-KAAS 

HÆRLAND

Enten du drømmer om en langhelg i 
London, yogakurs på Bali eller et år 
eller to som retningsløs backpacker, er 
trenden tydelig: Flere og flere av oss 
velger å oppleve verden på egen hånd. 
Bookingsiden Hostelworld melder i år 
om en 42 prosent økning i alenereisende 
siden 2015. 

Kvinnene leder an
Det er spesielt kvinner som driver 
trenden. En flott utvikling, mener pro-
duktsjef Breffni Horgan.
– Alenereise bør ikke være en hindring 
for dem som ønsker å utforske verden. 

Det er en fantastisk måte å bryte ut av 
rutinen og møte likesinnede mennesker 
fra ulike kulturer og bakgrunner på, 
uttalte hun i et intervju med nettsiden 
Travel Daily News.

Hostelworld er langt fra den eneste rei-
selivsaktøren som rapporterer om økt 
pågang fra alenereisende. The Associa-
tion of British Travel Agents (ABTA) 
publiserte nylig en rapport som bekrefter 
trenden. Flere briter reiser alene nå enn 
noensinne før, og valget handler i mindre 
grad om mangel på reisepartner enn tid-
ligere. Venner, kjæreste og familie kan 
godt bli hjemme når vi drar på eventyr, 
viser tallene. Fremfor alt er det selvsten-
dighet som søkes.

«Flere mennesker velger å ta seg en 

alenereise fordi de ikke vil inngå kom-
promisser om hvor de skal dra eller hva 
de skal gjøre», står det i rapporten.

Men hva om …?
De fleste som vurderer sin første tur på 
egen hånd, vil sannsynligvis stille seg 
noen grunnleggende (og kanskje skrem-
mende) spørsmål. Vil jeg føle meg ensom? 
Vil jeg gå meg vill, miste passet eller bli 
svindlet? Hva skjer om jeg blir syk? Eller: 
Hvorfor dra i det hele tatt, om jeg ikke 
har noen å dele ferieminnene med? Disse 
bekymringene, sier reiseblogger Renate 
Sandvik, bør på ingen måte hindre deg i 
å ta skrittet ut i det ukjente.

– Når man først begynner å reise 
alene, merker man fort hvor utrolig til-
gjengelig verden blir, sier hun.

Renate, som er født i Bodø, står bak 

den populære bloggen Renates Reiser. 
Siden første solotur i 2011 har hun 
besøkt flere titalls land i seks verdens-
deler. I dag husker hun fortsatt den 
skrekkblandede fryden det var å kjenne 
flyet lette for første gang med en 
fremmed som sidemann.

– Jeg kjente nok på de samme utfor-
dringene som mange andre alenerei-
sende, blant annet bekymringen for at 
det skulle skje noe, og at jeg dermed 
ikke ville ha noen andre å lene meg på. 
Jeg var også usikker på situasjoner som 
å spise ute alene, og generelt om jeg ville 
føle meg ensom, forteller hun.

Lettere og lettere
Men litt etter litt ble det enklere. Beky-
mringene forsvant til for del for positive 
menneskemøter. Drøyt sju år etter den 

Stadig flere reiser 
på ferie alene

40 reise



Mer enn  200.000
glade kunder,

+ 700 hoteller i Europa

Vi tilbyr både SPA OG WELLNESS, så ta en kikk 
på Risskov Bilferies mange gode tilbud!

Vær oppmerksom på utsolgte datoer og trykkfeil • Evt. miljøtillegg betales på hotellet 
Reisearrangør: Risskov Autoferien AG • Prisen er pr. person i dbl. rom. 
Minimum inkl. sluttrengjøring • Ekspedisjonsgebyr fra kr. 79,- 
Spar ift. hotellets egen pris

Hverdager mellom 09 – 17.

Husk bestillingskoden:

Risskov.no        32 82 90 00

Jylland, Brønderslev

Phønix Hotel Brønderslev
Opplev Nord-Jylland

• 2 x overnattinger m. frokostbuffé
• 2 x 3-retters meny/buffé
• 2 x kveldskaffe m. søtt
• 2 x aperitif
• Inklusiv miljøtillegg

SPAR OPP
TIL

471,-
3 dage fra

729,-

God pris på
miniferie i

Brønderslev

Jylland, Dronninglund

Dronninglund Hotel
Opplev Nordjylland

• 2 x overnattinger m. frokostbuffé
• 2 x 3-retters meny/buffé
• 2 x kaffe og småkaker
• 2 x aperitif
• Inklusiv miljøtillegg

SPAR OPP
TIL

634,-
3 dage fra

739,-

Se også
1-natts

opphold fra
449.-

Vestkysten, Uddevalla

Bohusgården Hotell
Spa-luksus i Sverige

• 2 x overnattinger
• 2 x frokostbuffé
• 2 x Adgang til Spa
• Gratis internett og parkering
• Badekåpe og tøfler

SPAR OPP
TIL

827,-
3 dage fra

879,-

Opplev
vestkysten
av Sverige

Østlandet, Rjukan

Skinnarbu Nasjonalparkhotell
Nyt fjellheimen

• 2 overnattinger
• 2 x frokostbuffé
• 2 x 1 tallerkenrett
• Gratis parkering
• Gratis internett

SPAR OPP
TIL

1.271,-
3 dage fra

979,-

Besøk den
norske

fjellheimen

Hardangervidda Nasjonalpark, Edland

Haukeli Hotell
Nær Hardangervidda

• 2 x overnattinger
• 2 x frokostbuffé
• 2 x 2-retters meny/buffé
• Gratis kaffe/te i restauranten
• Gratis internett og parkering

SPAR OPP
TIL

971,-
3 dage fra

979,-

Bestill et
nydelig
hotell i
Norge

Østlandet, Venabygd

Naturopplevelser på fjellet
Venabu Fjellhotell
• 2 overnattinger
• 2 x frokostbuffé
• 2 x 3-retters meny/buffé
• Gratis parkering
• Gratis internett

SPAR OPP
TIL

1.301,-
3 dage fra

1299,-

Opplev
vakker natur

på Venabu
Fjellhotell

Mer enn  200.000
glade kunder,

+ 700 hoteller i Europa

Vi tilbyr både SPA OG WELLNESS, så ta en kikk 
på Risskov Bilferies mange gode tilbud!

Vær oppmerksom på utsolgte datoer og trykkfeil • Evt. miljøtillegg betales på hotellet 
Reisearrangør: Risskov Autoferien AG • Prisen er pr. person i dbl. rom. 
Minimum inkl. sluttrengjøring • Ekspedisjonsgebyr fra kr. 79,- 
Spar ift. hotellets egen pris

Hverdager mellom 09 – 17.

Husk bestillingskoden:

Risskov.no        32 82 90 00

Dagsavisen
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Amerikanske Jim Haynes (85) har invitert fremmede til søndagsmiddag i Paris siden sent på 
70-tallet

 Det er lett å bli kjent med andre når du reiser alene, sier reiseblogger Renate Sandvik. Her er 
tre glade bartendere i utelivsstrøket Golden Gai i Tokyo.

Som alenereisende setter du selv grensene for hvor langt du kan dra og hvor lenge du blir 
borte.

Ikke vær redd for din første tur på egen hånd. For mange ender det opp som foretrukken reisemåte.

Planlegg på forhånd: Bestill 
overnatting for de første par 

nettene, og undersøk hvordan du 
best kommer deg fra flyplassen til 
dit du skal. Undersøk hva slags 
valuta som brukes og hva valuta-
kursen er, så du ikke står som et 
spørsmålstegn foran minibanken.

Pakk lett: Å reise med bare 
håndbagasje er veldig greit når 

man reiser alene. Man slipper å 
vente ved bagasjebåndet på fly-
plassen, og det blir lettere å 
komme seg rundt.

Møt andre: Noe av det beste 
med å reise alene er å treffe 

andre mennesker, både turister og 
lokale. Vurder å overnatte på her-
berge og dra på arrangerte dags-
turer eller meet ups der det er 
enkelt å bli kjent med andre.

Sett deg inn i lokalkulturen: 
Det vil alltid være en fordel å 

sette seg inn i den lokale kulturen 
før du reiser. Lær deg et par ord 
på lokalspråket, bli kjent med ste-
dets religion, og undersøk om det 
finnes spesielle lokale skikker du 
må respektere.

Tenk sikkerhet: Man er litt 
mer sårbar når man reiser 

alene, og det kan derfor være greit 
å følge visse forholdsregler. 
Fortell noen hjemme om reise-
ruten din, slik at de vet hvor du 
oppholder deg. Reis ikke med 
flere verdisaker enn nødvendig.

første soloturen er «alene» Renates 
foretrukne reisemåte. 

– Det å reise alene rundt i verden er en 
unik kilde til kunnskap, ikke bare om 
stedene du besøker, men også om deg 
selv. Når du reiser alene, er du åpen for 
inntrykk på en helt annen måte enn om 
du reiser med andre.

Ikke vær redd
For mange er nok frykten for ensomhet 
den største bekymringen både før og 
etter avreise. Og selv om du kanskje 
kan ha ensomme stunder på tur, ligger 
det på samme tid et stort potensial for 
selvutvikling i alenetiden, mener 
Renate.

– Ikke vær redd for å kjenne på ensom-
heten. Du vil vokse som person og lære 
deg å bli mer selvstendig. Når man reiser 
med andre, holder man seg gjerne mest 
til dem, og virker utilgjengelig for folk 
rundt. Når man reiser alene, blir man 
som en magnet for andre.

– Legg bort mobilen iblant 
Er du blant dem som husker hvordan 

reising foregikk før internett, GPS og 
smarttelefoner? Du ankom alene på et 
fremmed sted, orienterte deg via guid-
eboken og gikk fra hotell til hotell på 
leting etter rom. Lommeparløren var alt 
du hadde for å gjøre deg forstått, og 
nesten alle møter med andre mennesker 
var tilfeldige. I dag finnes det talløse 

nettsider og apper som forbinder deg 
sømløst med et reisemål og menneskene 
som bor der. Redd for å spise alene? 
Book deg inn på en lokalt middagssel-
skap via eatwith.com. 

Blir hotellet for ensomt? Bestill deg et 
funky herberge eller et rom på Airbnb. 
Er du eventyrlysten nok, kan du til og 
med surfe verden rundt sosialt og kost-
nadsfritt via couchsurfing.com.

– Teknologien har absolutt gjort det å 
reise alene mye enklere. Bare det å ha et 
kart på mobilen med GPS når man skal 
orientere seg på et nytt sted, er gull 
verdt, sier Renate.

Bodøværingen fraråder på samme tid 
å bruke internett som et tilfluktssted på 
tur. Når du bruker halve tiden på å 
chatte med venner hjemme, forsvinner 
noe av poenget med reise, sier hun.

– Det kan være lurt å legge bort 
mobilen iblant for å få sjansen til vir-
kelig å fordype seg i reisemålet og stifte 
nye bekjentskaper. Det er som oftest de 
uplanlagte og tilfeldige opplevelsene 
som blir de beste og mest minnerike, og 
de får man jo ikke hvis man hele tiden 
sitter med nesen i mobilen.

Med talløse reisedøgn bak seg – og 
flere i horisonten – er Renate fortsatt 
klar på hvorfor hun foretrekker å reise 
på egen hånd.

– Jeg står fritt til å ta alle valg og legge 
opp reiseruten selv. Jeg får akkurat det 

jeg selv ønsker ut av reisen. Dessuten 
har jeg lært at jeg alltid møter likesin-
nede når jeg reiser alene, og at det derfor 
er en genial måte å bli kjent med nye 
mennesker på.  (NTB Tema)

42 reise

Renates fem tips til  
din første alenereise
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Vintereventyr på Beitostølen

Bestill online www.beitostolen.com, tlf. 61351000 eller mail: booking@beitostolen.com

RADISSON BLU BEITOSTØLENBERGO HOTEL

GJESTEGAARDEN LEILIGHETER

HOTELL- OG HEISKORTPAKKE

STØLSTUNET LEILIGHETER BEITOSTØLEN FJELLPARK

BERGO LEILIGHETERBERGO HYTTER HOVI HYTTER

Dato Til 10.2. 17. - 24.2. 24.2. - 31.3.
pr døgn 990 2625 1450
pr uke 9200 18385 11135

weekend 5560 6680 6680

Dato Til 10.2. 10.-17.2. 17. - 24.2.
pr døgn 720 1595 1815
pr uke 6170 11175 12690
weekend 3820 4000 4570

Dato Til 10.2. 17. - 24.2. 24.2. - 31.3.
pr døgn 525 1385 760
pr uke 3870 9700 5825
weekend 2390 3470 3470

Dato Til 10.2. 17. - 24.2. 24.2. - 31.3.
pr døgn 1385 3350 2035
pr uke 12635 26885 15650
weekend 8050 9650 9650

Dato Til 10.2. 17. - 24.2. 24.2. - 31.3.
pr døgn 580 1450 795
pr uke 4655 10150 6090
weekend 2300 3570 3570

Dato Til 10.2. 10.-17.2. 17. - 24.2.
pr døgn 800 1850 2100
pr uke 7240 12980 14700
weekend 4460 4680 5300

Ankomst søndag- eller mandag frem til 8. april 2019

3-døgns hotellopphold i dobbeltrom på Radisson Blu eller 
Bergo Hotel inkludert frokost 3 dager og heiskort 2 dager.
Kun kr 2.150,- per person.

Dato Til 17.2. 17. - 24.2.24.2. - 31.3.
Rom/frokost midtuke 675 750 675
Rom/frokost weekend* 1930 1500 2190
Midtuke: Pr. pers. pr døgn i db-rom / *Weekend: Pr. pers. i 2 døgn.

Dato Til 17.2. 17. - 24.2.24.2. - 31.3.
Frokost midtuke 795 865 795
Rom/frokost weekend* 2050 1730 2290
Midtuke: Pr. pers. pr døgn i db-rom / *Weekend: Pr. pers. i 2 døgn.

6-8  //  3 sov  //  1 bad  //  Sauna  //  73 m²

5  //  2 sov  //  2 bad  //  75 m² 8  //  4 sov  //  3 bad  //  140 m² 6  //  3 sov  //  2 bad  //  60 m²

2  //  1 sov  //  1 bad  //  40 m² 6  //  2 sov  //  1 bad  //  50 m²

Priser leiligheter/hytter gjelder for selvhushold.  Leie av sengetøy og håndklær samt sluttvask (tillegg) kan bestilles ved booking av boenheten eller i resepsjonen ved ankomst.

Priser leiligheter/hytter gjelder for selvhushold.  Leie av sengetøy og håndklær samt sluttvask (tillegg) kan bestilles ved booking av boenheten eller i resepsjonen ved ankomst.

Enkeltromstillegg hotell med rom/frokost kr 350,- pr døgn.
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44 sjakk & hjernetrim 

Magnus Carlsen var ustoppelig i verdensmesterskapet  
i lynsjakk i St. Petersburg i Russland.

VM i lyn- og hurtigsjakk har blitt tra-
disjon for mange i romjulen. Også i år 
fikk vi se Magnus Carlsen hamle opp 
med verdenseliten, og denne romjula 
som  i året før endte det bra i en av dis-
plinene.

Den regjerende verdensmesteren i 
klassisk sjakk har nok et sterkt ønske 
om å være den beste i alle fartsdisi-
pliner, men i hurtigsjakkdelen hadde 
han store startvansker. Etter innle-
dende tap mot to svakere spillere ble det 
for tøft å henge med i teten, og Magnus 
endte til slutt på en femteplass.

Langt bedre gikk det i lynsjakk-VM. 
Magnus åpnet sterkt første dag, og økte 
farten den siste og avgjørende dag. Han 
gikk ubeseiret gjennom turneringen, og 
endte til slutt med 17 poeng av 21 

mulige. Normalt ville et slikt resultat 
være ensbetydende med en suveren 
seier, men polske Jan-Krzysztof Duda 
var like i hælene helt til slutt. Både 
Duda og Carlsen vant en nervepirrende 
sisterunde, og med det endte Carlsen et 
halvpoeng foran.

Før VM i november var mange usikre 
på formen til Magnus Carlsen. Når man 
likevel skal oppsummere 2018, må det 
sies å være svært vellykket år for ver-
denseneren.  Det aller største er utvil-
somt seieren mot Caruana i november, 
men også lyn-VM henger høyt. Nord-
mannen troner også høyest på alle 
ratinglistene uansett fartsdisiplin. Nå 
gjelder det å finne videre motivasjon for 
2019.  

I hurtigsjakkturneringen fikk vi se 
den vakreste avslutning i mesterskapet. 
I det helrussiske oppgjøret mellom 
Peter Svidler og Dmitry Andreikin 
sparte ikke sistnevnte på kruttet. 

Med ulikefargede løpere i midtspillet 
er det angrep som gjelder. Et lite feil-

skjær og det hele kan tippe i feil ret-
ning. For eksempel 25...Txh4 ville vært 
en tabbe på grunn av 26.Df6+ og det 
svarte tårnet faller. Andreikin gjorde 
kort prosess. 25...Dxh2+ Hvit har ikke 
noe bedre enn å akseptere offeret, 
siden 26.Kf1 besvares med 26...Bf3 
etterfulgt av matt. 26.Kxh2 Txh4+ 
27.Kg3 Th3+ 28.Kf4 Tf3+ 29.Ke5 Så 
langt var det relativt enkelt siden svart 
sjakket hele veien. Nå kommer imid-

lertid svarts hovedpoeng. 29...Tg6 Et 
stille trekk! Svart truer både 30...d6 
matt og 30...Te6 matt, og det er ikke 
mulig å forsvare seg mot begge trus-
lene. 0–1

Magnus verdensmester i lynsjakk

TORBJØRN 
R. HANSEN

UKAS NØTT

ANDREIKIN

SVIDLER

SVART TREKKER OG VINNER!

LØSNING: Hvits konge er sperret 
inne av egne brikker etter 1…Sg3+! 
Hvit ga opp siden 2.hxg3 Th6+ 
ender med matt. Jakob Rott – 
Frantisek Blatny, Østerrike 2002
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Dette området er administrativt et 
eget forvaltningsdistrikt med om lag 
19 000 innbyggere, som stort sett 
bor i landsbyer. Elven som renner 
gjennom dalen, heter Avisio.

I årets første 
oppgaver skal 
vi blant fram 
til et område, 
en kommune 
og en kjent 
maler.

I dalskråningene finnes det sentvok-
sende furutrær som i århundrer har 
gitt kvalitetsved til bruk i produk-
sjon av strykeinstrumenter og reso-
nanskasser til pianoer.

Området tilhørte Østerrike fram til 
første verdenskrig, men ligger nå i 
regionen Trentino-Alto Adige i det 
nordøstlige Italia, i det spektaku-
lære fjellmassivet Dolomittene.

Blant de kjente vintersportsstedene 
er Predazzo og Cavalese. VM på ski 
ble avholdt her 1991, 2003 og 2013. 
Nå i helgen foregår innspurten i Tour 
de Ski her.

Politikeren er født i 1962 og ble 
aktiv i lokalpolitkken allerede som 
19-åring. Det ble også en solid 
utdannelse i statsvitenskap og 
offentlig rett ved universitetet i Trier.

Hun kommer fra Saarland nær den 
tysk-franske grensen og har også 
utdanning fra universitetet i Saar-
brücken. Hun var medlem av For-
bundsdagen en kort periode 1998.

Ellers har hun hatt sin politiske kar-
riere i Saarland. Hun var medlem av 
Landdagen fra 1999 til 2018 og del-
statsminister fra 2000. I 2011 ble 
hun ministerpresident.

Hun gikk av som ministerpresident 
i Saarland i 2018 og ble generalse-
kretær i det kristelig-demokratiske 
partiet CDU. Nå er hun valgt til ny 
leder i CDU etter Angela Merkel.

Kommunevåpenet til denne kom-
munen viser en gull klubbe mot en 
grønn bakgrunn, til minne om 
lederen for bondestortinget i 1833 
John Neergaard, som var herfra.

Han fikk mye av æren for formann-
skapslovene i 1837, som opprettet 
kommunene. Denne innlandskom-
munen har bare 2000 innbyggere på 
et areal på 632 kvadratkilometer.

Kommunen har nå fra nyttår byttet 
fylke og ligger ikke lenger i Møre og 
Romsdal. Den søndre delen av kom-
munen består av deler av fjellmas-
sivet Trollheimen.

Kommunen er nå ønsket velkommen 
til Trøndelag. Den grenser i øst til 
Surnadal. Kommunen er særlig kjent 
for sine tradisjonelle skifabrikker 
Troll-ski og Landsem.

Det er vanlig å oppfatte dette kirke-
samfunnet som oppstått etter det 
store skismaet i 1054. Kirken er 
forent ved felles lære og praksis, 
men uten et læremessig sentrum.

Dette navnet ble også brukt om de 
kristne kirker i Romerriket før det 
store skismaet i 1054, og kirkesam-
funnet oppfatter seg selv som den 
eldste kristne kirke.

Kirken har i underkant av 300 mill. 
følgere og regnes som den tredje 
største gren av kristendommen. De 
viktigste sentrene er i Konstanti-
nopel (Istanbul) og Moskva. 

Kirken følger den julianske kalender 
og feirer jul nå på mandag. Den 
norske menigheten ble opprettet 
1918 som Hellige Nikolai menighet 
og utgjør om lag 17.500 personer.

I dag fyller denne maleren 75 år. 
Han debuterte i 1964 og er kjent for 
flere utsmykkingsoppdrag. Han 
regnes som en av romantikerne i 
norsk samtidskunst.

Han ble først kjent for figurative 
bilder med en viss abstrahering. Fra 
1970-årene slo han over i mer figu-
rasjon, og i 1980-årene rendyrket 
han temaer knyttet til havet.

Han har utstilt på Blaafarveværket 
sammen med Peder Balke og vært 
festivalutstiller under olsokdagene 
på Stiklestad. 1985-92 var han pro-
fessor ved Statens Kunstakademi.

Han kommer fra Ålesund og bor på 
Godøy. Han er særlig kjent for sitt 
bidrag til å fornye det norske land-
skapsmaleriet i tradisjonen etter J. 
C. Dahl og Peder Balke.

Denne sagnskikkelsen var jeger fra 
Boiotia, sønn av Poseidon og med 
hell både i jakt og kjærlighet. 
Artemis drepte ham i sjalusi etter 
hans forhold til morgenrøden Eos.

Hos Ovid heter det at han forfulgte 
pleiadene til han av Zevs ble for-
vandlet til et stjernebilde. Det er 
omkring himmelekvator og et av de 
vakreste nå på vinterhimmelen.

Også navn på flytypen Lockheed 
P-3. Det ble tatt i bruk av det norske 
luftforsvaret i 1969 og har særlig 
vært i bruk i kystvakttjeneste og 
maritim overvåking.

Blant stjernene i stjernebildet er 
«skuldrene» Bellatrix og Betelgeuse 
og «kneet» Rigel. De tre stjernene 
på rekke som danner et «belte», 
kalles også for Jakobsstaven.

1. Val di Fiemme, 
2. Annegret Kramp-
Karrenbauer,
3. Rindal,
4. Den ortodokse 
kirke,
5. Ørnulf Opdahl,
6. Orion

Svar:
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Ingrid Haugen
Østre Ring 67 A
4015 STAVANGER

Geir Fjellaker
Ærfuglveien 15 B
4048 HAFRSFJORD

Elin Næss
Løkenveien 24
1408 KRÅKSTAD
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LØRDAGSKRYSSORD 1
UKE 1 – 2019
Løsningen må være redaksjonen 
i hende senest onsdag 16. januar.
 
Løsningen sendes til Dagsavisen,
Postboks 1183 Sentrum, 0107 Oslo. 
 
Merk konvolutten med 
«LØRDAGSKRYSSORD UKE 1»

NB! Hele oppgaven må løses. Det er ikke 
anledning til å sende inn  samlekonvolutt 
med flere oppgaver, for eksempel fredag/
lørdag. I slike tilfeller vil bare én av 
 oppgavene komme med i trekningen.
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Den nye oppslagsartikkelen om rasisme på Store norske leksikon ble publisert 20. desember. Artikkelen den erstattet ble skrevet i 2003 (t.h.), og ble kritisert for å være utdatert.   
 BEGGE FOTO: SKJERMDUMP

Nominasjonene til Guldbaggen, sven-
skenes svar på Amanda, har flere 
sterke norske innslag. Blant annet er 
«Rekonstruksjon Utøya», som er 
basert på fem Utøya-overlevendes 
historier og regissert av svenske Carl 
Javér, nominert til beste dokumentar 
og til beste regi. Det svenske filmin-
stituttets oversikt viser at i skuespil-
lerkategoriene er både Maria 

Bonnevie og Henrik Rafaelsen nomi-
nert for birollene i Astrid Lindgren-
filmen «Unge Astrid», mens den 
norske komponisten Gaute Storaas 
fester grepet om svensk film ytterli-
gere med filmmusikknominasjon til 
barnefilmen «Halvdan Viking». Flest 
nominasjoner har Ali Abbasis troll-
film «Grensen». Den kan vinne hele 
ni priser under utdelingen 28. januar.

Norsk preg på Guldbaggen
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Etter omfattende debatt har Store norske 
leksikon byttet ut sin omstridte rasisme-
artikkel. 

 ■ BERNT ERIK PEDERSEN

– Jeg er glad for at Store norske 
leksikon har fått på plass en ny 
og god artikkel om rasisme. 
Den som nå slår 
opp på rasisme i 
Store norske, blir 
møtt med statuen 
av Benjamin Her-
mansen, som ble 
drept av nyna-
zister på Holmlia. 
Det er viktig for å 
forstå hvilken 
trussel rasistisk 
hat utgjør i Norge, 
sier Dag Her-
bjørnsrud, idéhis-
toriker og for-
fatter. 

Han startet en omfattende 
debatt da han i desember gikk 
ut med hard kritikk av Store 
norske leksikons oppslagsar-
tikkel om rasisme (se egen 
faktaramme). 

«I Store Norske Leksikons 
fremstilling blir rasisme noe 
som i Norge kun fantes før 
andre verdenskrig», skrev Her-
bjørnsrud i kritikken av Store 
norske-artikkelen, som har 
stått siden 2003. 

20. desember publiserte Store 
norske leksikon en ny artikkel 
om rasisme-begrepet. Den nye 
artikkelen har oppslagsbilder 
av en graffiti med «Hold Norge 

rent» på et asyl-
mottak, og min-
nestatuen over 
15-årige Benjamin 
Hermansen på 
Holmlia.

Tydeligere
H e r b j ø r n s r u d 
rettet også kritikk 
mot en serie end-
ringer gjort av 
daværende leksi-
k o n r e d a k t ø r 
Aksel Braanen 
Sterri, som etter 

en gjennomgang ble oppført 
som medforfatter på den opp-
rinnelige artikkelen, uten at 
artikkelens forfatter Torgeir 
Skorgen ble informert. Endrin-
gene åpner for rasetenkning, 
mente Herbjørnsrud. Nå er 
Aksel Braanen Sterri ikke 
lenger oppført som medfor-
fatter på artikkelen. 

– Jeg ble bedt om å lage en ny 
artikkel i sommer, men hadde 
mye å gjøre utover høsten. 

Debatten gjorde at jeg fikk opp 
farten, sier Torgeir Skorgen, 
førsteamanuensis i tysk litte-
ratur ved Universitetet i 
Bergen. 

– Det var på høy tid med en 
oppdatering av den opprinne-
lige artikkelen. Den nye artik-
kelen inkluderer drapet på Ben-
jamin Hermansen og 22. 
juli-terroren, som er viktige 
hendelser for forståelsen av 
rasismen i dag, sier Skorgen. 

– Vi har jobbet med å få på 
plass den nye rasisme-artik-
kelen siden juni. Vi er glade for 
at den nå er på plass. Den nye 
artikkelen er blitt tydeligere. 
Den gamle artikkelen forsøkte i 
større grad å ta opp ulike histo-
riske forståelser av rasisme, og 
ble noe tung, sier Erik Bolstad, 
sjefredaktør for Store norske 
leksikon. 

– Jeg er fremdeles litt for-
bauset over anklagene Dag 
Herbjørnsrud kom med. Men 
hvis noen kan ha tolket vår 
rasisme-artikkel slik han 
gjorde, er jeg glad for at vi nå 
har ryddet opp i det, sier Bol-
stad. 

– Rasisme mot samer
Medforfattere oppført på den 
nye oppslagsartikkelen er 
Ingunn Ikdahl, professor i 
rettsvitenskap ved Universi-
tetet i Oslo, og Mikkel Berg 
Nordlie, professor, historiker 
ved Oslo Met. Nordlie er også 
fagansvarlig og bidragsyter til 
Store norske leksikon. 19. 
desember var Mikkel Berg 
Nordlie inne med omfattende 
endringer og kritiske bemerk-
ninger til den opprinnelige 
artikkelen, som fremkommer av 
oppslagsartikkelens endrings-
historikk.

– I kjølvannet av debatten så 
jeg gjennom rasisme-artikkelen 
på ny. Jeg så at teksten inne-
holdt formuleringer som kunne 
leses som om biologiske raser 
finnes, sier Mikkel Berg 
Nordlie.

– Jeg leverte et endringsfor-
slag som hadde til mål å være 
tydeligere når det gjaldt ideen 
om «biologiske raser» og feno-
menet strukturell rasisme, og 
som påpekte rasismen mot 

samer på hjemmebane. Sam-
tidig var andre forfattere i 
sluttfasen av en helt ny rasisme-
artikkel. En del av endringsfor-
slagene mine ble tatt inn i den 
nye rasismeartikkelen, som 
kom på plass neste dag, sier 
Nordlie. 

– I den opprinnelige artik-
kelen kom rasismen i Norges 
historie og samtid ikke kom 
godt nok fram. Eksemplene på 
rasisme var i stor grad histo-
riske og fra andre land. Det er 
viktig at leksikon ikke risikerer 
å gi en feilaktig forståelse av at 
rasisme er noe tilbakelagt eller 
noe som skjer andre steder. 
Rasisme er en del av vår norske 

historie og en del av dagens 
norske samfunn, sier Berg 
Nordlie, som forsker på samisk 
historie.

«Å påpeke at det finnes raser 
og at det er forskjeller mellom 
dem, er ikke rasisme», uttalte 
Aksel Braanen Sterri til Dagsa-
visen i debatten rundt rasisme-
artikkelen:

– Han tar feil. Biologiske 
raser finnes ikke, sier Nordlie. 

– Sterri har jo sin ytrings-
frihet til å påstå det, men det 
kan ikke stå i Store Norske Lek-
sikon. Det kan heller ikke stå i 
Store norske leksikon at det 
finnes mennesker på Mars.

bernt.erik.pedersen@dagsavisen.no

• Endret etter kritikk og debatt

Ny rasisme-artikkel 
med Benjamin

Drapet 
på Benjamin 
Hermansen er 
viktig for for-
ståelsen av 
rasismen i dag.

Torgeir Skorgen,  
artikkelforfatter 

 ■ Store norske leksikons 
oppslagsartikkel om begrepet 
rasisme har vært omdiskutert 
den siste måneden 

 ■ Debatten startet da idéhis-
toriker og forfatter Dag 
Herbjørnsrud 5. desember 
publiserte en omfattende 
gjennomgang av rasisme-ar-
tikkelen. 

 ■ Artikkelen «legger til 
grunn at mennesker faktisk 
har en ‘rasetilhørighet’, noe 
som mangler belegg i forsk-
ning», skrev Herbjørnsrud.

 ■ Herbjørnsrud kritiserte 
blant annet en serie endringer 
gjort av daværende 
leksikonredaktør Aksel 
Braanen Sterri i 2014, i den 
opprinnelige artikkelen fra 
2003. 

 ■ Sterri og Store norske 
leksikon innrømmet at 
endringene var utenfor  
myndigheten til en 
leksikonredaktør. 

 ■ Artikkelforfatter Torgeir 
Skorgen, førsteamanuensis 
ved Universitetet i Bergen, 
påpekte at han ikke var 
informert om endringene, som 
svekket formuleringene i hans 
artikkel. 

 ■ Herbjørnsruds kritikk 
avfødte en omfattende debatt 
på sosiale medier og en rekke 
saker og innlegg i Dagsavisen. 

 ■ «En konspirasjonsteori i 
ren tapning», skrev sosiolog 
og samfunnsdebattant Kjetil 
Rolness om kritikken fra 
Herbjørnsrud.

 ■ – Jeg er blitt beskyldt for 
rasisme. Debatten har skremt 
meg, uttalte Aksel Braanen 
Sterri til Dagsavisen. 

 ■ 20. desember publiserte 
Store Norske Leksikon en ny 
artikkel om rasisme, med 
Torgeir Skorgen, historiker 
Mikkel Berg Nordlie og pro-
fessor Inngunn Ikdahl oppført 
som forfattere. 

 N RASISME-DEBATTEN

Bergensartisten Boy 
Pablo (20) blir eneste 
norske navn på Coachella i 
California. Han spiller 14. 
og 21. april, samme dag 
som Ariana Grande. Han 
heter egentlig Nicolas 
Pablo Rivera Muñoz, og 
gjennombruddet kom med 
låten «Everytime» på 
YouTube i mai 2017. 
Musikkvideoen er vist over 

16 millioner ganger. Han 
har turnert Europa og USA 
med bandetog i ni asia-
tiske land nå før jul. Boy 
Pablo ble kåret til Årets 
nykommer under P3 Gull, 
mens P3 kåret EP-en «Soy 
Pablo» til fjorårets nest 
beste skive. Amerikanske 
NPR hadde han på andre-
plass på en liste over 
lovende nye artister. (NTB)

Boy Pablo til Coachella
Raga Rockers med Michael Krohn 
i spissen slipper for første gang ny 
musikk siden 2013. Singelen 
«Faneflukt» kommer samme helg 
som vinterturneen starter med kon-
serter på Rockefeller. Ifølge Drabant 
Music bøyer Raga Rockers seg «for 
folkets vilje og serverer et mester-
stykke av majestetisk rock med låta 
«Faneflukt». De håper med dette at 
hverdagen igjen blir til å holde ut», 
melder NTB.

Ny Raga-låt
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– Det er bra at det er 
diskusjon om artiklene 
våre. Men Herbjørns rud 
bruker svært ladede 
ord. Det tjener ikke 
debatten, mener sjef
redaktør Erik Bolstad i 
Store norske leksikon.
 
– Gjentatte ganger bruker 
Herbjørnsrud ordet «skjult». 
Men hele kritikken hans er 
basert på at ingen endringer 
skjer i det skjulte. Alle end

ringer er fullt synlige i arti
klenes versjonshistorikk. Vi 
tillater ikke anonyme end
ringer, nettopp for at man skal 
kunne drive kildekritikk slik 
Herbjørnsrud gjør, påpeker 
han. 

– Herbjørnsruds kritikk kan 
gi inntrykk av at SNLartik
kelen legger til grunn at men
neskeraser finnes. Det mot
satte er tilfellet. Setningen 
han siterer SNL på, er klippet 
ut av en kontekst der setningen 
rett før ettertrykkelig slår fast 
at raser ikke finnes, under
streker Bolstad.

– I år vil vi oppdatere 40.000 
artikler. Jeg blir ikke orientert 
om alle endringer. Redaktører 
skal redigere, tilpasse og for
enkle artikler så de gjøres 
mest mulig forståelige, 
særlig for ungdom. Det er 
uvanlig at en redaktør endre 
meningsinnhold, det er fag
ekspertenes oppgave. Noe 
meningsinnhold er blitt 
endret her. Vi har kontaktet 
den opprinnelige artikkel
forfatteren for en tid siden 
for å bestille en ny artikkel. 
Den er underveis, sier Bol
stad. 

– Endringer er ikke skjult

Går til angrep på Store norske leksikon 
for oppslagsartikkel om «rasisme»: 
Bagatelliserer Hitler og utvanner 
rasisme, mener idéhistoriker Dag  
Herbjørnsrud. 

 ■ BERNT ERIK PEDERSEN 
 ■ MIMSY MØLLER (FOTO)

Forfatter og idéhistoriker Dag 
Herbjørnsrud retter hard kri
tikk mot Store norske leksikon 
(SNL) og artikkelforfatter 
Aksel Braanen Sterri, i en 
omfattende artikkel som 
onsdag ble publisert på Anti
rasistisk senters nettsted (anti
rastistisk.org). 

– I Store norske leksikons 
opplagsartikkel er det en god 
del problematiske utsagn som 
ikke finnes i andre leksikas defi
nisjoner av rasisme, sier Her
bjørnsrud til Dagsavisen. 

Artikkelen har tittelen 
«Rasisme er omdefinert i Store 
norske leksikon». Her peker 
Herbjørnsrud på flere endringer 
gjort av tidligere SNLredaktør 
Aksel Braanen Sterri, som er 
oppført som medforfatter for 
oppslagsartikkelen. 

«Resultatet er en faglig svek
kelse av oppslagsartikkelen 
som mange, ikke minst skolee
lever, bruker for å få en 
grunninnføring i hva rasisme er, 
skriver Dag Herbjørnsrud. 

Han hevder blant annet at 
rasismeartikkelen «legger til 
grunn at mennesker faktisk har 
en «rasetilhørighet», noe som 
mangler belegg i forskning». 
Herbjørnsrud viser til at Ency
clopedica Britannica gjør det 
klart at rasisme er antiviten
skapelig, og mener at denne 
klare avvisningen er borte fra 
Store Norskeartikkelen om 
rasisme. 

«I det skjulte er definisjonen 
endret: Igjen omtales «rasetil
hørighet» og «biologiske for
skjeller» mellom «separerte» 
menneskegrupper», skriver 
Herbjørnsrud videre. Han 
hevder at Sterri utvanner 
rasismebegrepet og «har 
svekket begrepsbruken når det 
gjelder Adolf Hitlers antijø
diske Nürnberglover mot 
jøder». Endringen er at adjek
tivet «grotesk» er erstattet 
med «alvorlig». Dette karakte
riserer Herbjørnsrud som «å 
bagatellisere Hitlers rasisme».

«Ideologisk kupp»
– Artikkelen slik den står nå, 
åpner for at rasetenkningen kan 
ha et reelt innhold likevel, 
mener Herbjørnsrud, tidligere 
redaktør for Ny Tid, og for

fatter av flere bøker om norsk og 
internasjonal politikk. Han 
kaller endringene i SNLartik
kelen for «et ideologisk kupp». 

– Et leksikon bør ikke være en 
debattarena, der en omstridt 
samfunnsdebattant som Sterri 
får uttrykk for sine meninger og 
sitt verdenssyn. Store norske 
leksikon er for viktig til det, sier 
Herbjørnsrud. 

Driften av det nettbaserte 
Store norske leksikon er finan
siert av staten gjennom fem 
millioner i direkte bevilgning 
og ytterligere ni millioner i 
bidrag fra landets ni universi
teter. 

– Store norske skal være sam
funnets garantist for sannhet. 
Ungdomsskoleelever får bruke 
Store norske under eksamen, 
men blir lært opp til en sunn 
skepsis til Wikipedia. Rasisme 
er ett av de mest brennbare 
temaene i norsk samfunnsde
batt, dermed vil svært mange 
vil slå opp på «rasisme» i Store 
norske. Med tanke på de pro
blematiske formuleringene som 
står der nå, spørs det om ikke 
elevene heller burde bruke 
Wikipedia, som man er opplært 
til å vurdere kildekritisk, sier 
Herbjørnsrud. 

Skiftet ut artikkelen
Debatten om SNL og «rasisme» 
tok Herbjørnsrud opp i boka 
«Blanke løgner, svarte sann
heter» (2002), skrevet sammen 
med Stian Bromark. Boka inne
holder et eget kapittel med kri
tikk av sosiolog Sigurd Skir
bekks oppslagsartikkel om 
rasisme. Resultatet ble at SNL 
skiftet ut artikkelen. Endrin
gene i den nye artikkelen som 
Herbjørnsrud kritiserer ble 
gjort i 2014. Herbjørnsrud ble 
oppmerksom på endringene da 
Sterri publiserte en twitter

melding om arbeidet med 
rasismeartikkelen, der han 
kritiserte «angrepet fra Bro
mark og Herbjørnsrud om rasis
meartikkelen i SNL». I twitter
utvekslingen i 2014 skrev Sterri 
at han jobber med en revisjon av 
artikkelen. 

– Jeg trodde derfor at det 
skulle komme en ny artikkel, så 
jeg ville vente og se. Først i år 
oppdaget jeg at endringene 
allerede var gjort, og det store 
omfanget, sier Herbjørnsrud. I 
artikkelen hevder han at end
ringer i artikkelen er blitt gjort 
uten å informere sjefredaktør 
for SNL. «Endringene er gjort 
gradvis og med små nyanse
ringer slik at det er vanskelig å 

fange opp», skriver Her
bjørnsrud. 

Han reagerer også mot formu
leringen: «Denne formen for 
rasisme er mindre utbredt i 
dag», som viser til «klassisk, 
vitenskapelig eller biologisk 
rasisme». Herbjørnsrud peker 
på en rekke tilfeller av rasistisk 
motivert vold på 2000tallet og 
stiller spørsmål ved hvorfor 
rasismeartikkelen ikke nevner 
Anders Behring Breivik og ter
rordrapene på Utøya, eller 
drapet på Benjamin Her
mansen. «I Store Norske Lek
sikons fremstilling blir rasisme 
noe som i Norge kun fantes før 
andre verdenskrig», skriver 
Herbjørnsrud. 

– Endringene peker mot en til
bakeføring til ideen om at det 
finnes biologiske raser. Dette 
holder ikke mål rent faglig. Skal 
man inn på genetikk og biologi, 
burde man brukt naturvitere. 
Konteksten her er den seiglivete 
og uvitenskapelige teorien som 
stammer fra 1700tallet om at det 
finnes mentale raseforskjeller. 

– I fjor var det en åpen debatt 
om Store Norskes omtale av 
«indianer», som ble endret. 
Endringene i «rasisme» er 
skjedd skjult. Skal Store Norske 
gå inn for teorien om at det 
finnes ulike raser med biolo
giske forskjeller, bør de si det 
åpent. 

bernt.erik.pedersen@dagsavisen.no

Reagerer mot Store norske leksikons «Rasisme»artikkel: Dag Herbjørnsrud, idehistoriker og forfatter.

Tidligere Store norske
redaktør Aksel Sterri 
medgir at han gikk for 
langt i «rasisme» 
endringene, men mener 
Dag Herbjørnsrud er  
tendensiøs. 

 ■ BERNT ERIK PEDERSEN

– Kritikken fra Dag Her
bjørnsrud er tendensiøs og 
vrangvillig, mener Aksel Braanen 
Sterri, statsviter og stipendiat i 
filosofi ved Universitetet i Oslo. 
Han jobbet som redaktør i Store 
norske leksikon 
(SNL) i 20132015, og 
er oppført som med
forfatter på den 
omstridte oppslags
artikkelen om 
rasisme 

– Herbjørnsrud har 
rett i en ting. Redak
tører skal ikke gjøre 
substansielle end
ringer. Det har til 
dels skjedd her. Der tar jeg selv
kritikk, sier Sterri.   

– Men som redaktør for Store 
norske syntes jeg rasismeartik
kelen var upresis og utdatert. Jeg 
gjorde noen mindre endringer, og 
prøvde å få en fagperson til å 
skrive en ny artikkel om rasisme. 
Det viste seg vanskelig å få til, 
siden temaet er så betent. Artik
kelen trenger en fullstendig gjen
nomgang. Det håper jeg SNL gjør 
noe med, sier Sterri. 

Slår tilbake
Han slår tilbake mot den øvrige 
kritikken fra Herbjørnsrud: 

– Jeg opplever ikke at jeg 
utvanner rasismebegrepet. Det 
er ikke en plausibel tolkning av 
oppslagsteksten. Jeg erstattet 
«grotesk», som ikke er et lek
sikonord, med «alvorlig». Det er 
ikke å bagatellisere Hitlers 
rasisme, mener Sterri. 

– Problemet med artikkelen slik 
den forelå i 2003, og som Her
bjørnsrud tydeligvis foretrakk, 
var at den i innledningen ikke fikk 
tydelig nok fram at rasismen tar 

flere former enn dens klassiske 
form, som altså deler mennesker 
inn i «raser» og skiller mellom 
«høyerestående eller laverestå
ende», slik det sto. Det Her
bjørnsrud undervurderer, er at 
artikkelen slik den sto, gjør 
dagens rasister en tjeneste. Man 
kunne lese den og tenke «slik var 
rasisme før, da er ikke vi rasister». 
Moderne rasisme handler ofte om 
kultur, ikke rase, slik jeg presi
serer i artikkelen.

– Vrangvilje
– En debatt om Store Norskes 
definisjon av rasisme ønsker jeg 
velkommen, men kritikken må 

gjøres med et ønske 
om å forstå, uten 
vrangvilje. Her
bjørnsrud etterlater 
et inntrykk av at jeg 
har en plan for å 
utvanne rasismebe
grepet slik at flere 
rasister slipper 
unna. Den som leser 
Store Norskeartik
kelen uavhengig av 

Herbjørnsruds kritikk, vil ikke 
kjenne seg igjen i det.

Til kritikken om at det ikke er 
omtaler av rasistisk motivert 
vold i Norge i nyere tid, svarer 
Sterri: 

– Herbjørnsrud argumenterer 
med at jeg har foretatt for mange 
endringer, samtidig som han mener 
at jeg har gjort for få endringer. En 
redaktør kan ikke sette seg ned og 
fullstendig omskrive en tekst eller 
legge til en rekke nye opplysninger. 
Det er klart det finnes tilfeller av 
rasistisk vold, artikkelen utelukker 
ikke det, sier Sterri. 

– Jeg har ikke hatt noe mål om 
å gjenoppta en tidligere kamp om 
rasismebegrepet. Jeg har ønsket 
en mer presis og oppdatert 
artikkel som beskriver hva 
rasisme er.

– I den nye artikkelen om 
rasisme syntes jeg det var redelig 
å få med flere nyere forsknings
perspektiver, for eksempel at det 
et kan være biologiske forskjeller 
mellom grupper av mennesker, for 
å få en mer balansert artikkel. 

bernt.erik.pedersen@dagsavisen.no

Tar selvkritikk
Tar selvkritikk: Aksel Braanen Sterri, redaktør for artikkelen om rasisme i 
SNL.  FOTO: NTB SCANPIX

Artik-
kelen trenger 
en fullstendig 
gjennomgang.

Aksel Braanen Sterri

500 bibliotek over hele landet får 
27 millioner kroner i støtte for å 
formidle leseglede i Bokåret 
2019. Det er Nasjonalbiblioteket 
som skal fordele millionene på 
bibliotek og andre institusjoner, 
som skal gjennomføre til sammen 
1.500 arrangementer i løpet av 
det kommende bokåret. Pro
sjektene skal skape interesse og 

begeistring for bøker, litteratur 
og lesing, heter det i pressemel
dingen. Nasjonalbiblioteket 
måtte velge mellom søknader for 
nærmere 70 millioner kroner, og 
skal totalt bevilge 30 millioner 
kroner til arrangementer i 
bokåret, som starter i midten av 
januar med høytlesning over hele 
landet.  (NTB)

27 millioner til leselyst Rettighetene til Per 
Pettersons nye roman er 
solgt til 17 land, mens den 
her hjemme har ligget på 
bestselgerlisten og er 
trykket i 39.000 eksem
plarer. Siste Petterson
nytt er at «Menn i min 
situasjon» skal utkomme 
både i USA, Storbritannia, 
Frankrike, Tyskland, 
Danmark, Nederland, 

Finland, Bulgaria, 
Sverige, Serbia, Tyrkia, 
Estland, Island, Færøyene, 
Israel, Ungarn, Latvia og 
Litauen, melder Forlaget 
Oktober. Samtidig kan 
forfatteren notere seg at 
det nærmer seg premiere 
på Hans Petter Molands 
filmatisering av hans store 
gjennombrudd, «Ut og 
stjæle hester».  (NTB)

Interesse for Petterson
To sterke norske navn, Thea og 
Farao, er blant de fire nye navnene 
som Øya melder om i desember
kulda. Thea Hjelmeland og Farao, 
som altså er Berlinbaserte Kari 
Jahnsens artistnavn, har følge av 
amerikanske Kadhja Bonet og 
landsmennene i kvartetten The Big 
Thief – som har sanger og låtskriver 
Adrianne Lenker i front, skriver 
NTB. Fra før er The Cure, Robyn og 
Sigrid blant de annonserte. 

Farao til Øya

Skjermdump fra snl.no

Rasisme-debatt om Store norskeDagsavisen 
6. desember 
i fjor.
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Forlagssjef om Dagens Næringslivs  
nedleggelse av kulturanmelderiet:  
– Resultatet er og blir en forflatning av 
den offentlige debatten og dette kan ikke 
aksepteres.

 ■ IDA MADSEN HESTMAN

Det sier Gunnar R. Totland som 
er forlagssjef i Solum 
Bokvennen. Han er en av flere 
kulturaktører som reagerer på 
Dagens Næringslivs nedleggelse 
av kulturanmelderiet.
– Det holder ikke å si man bare 
skal drive med featurejournalis-
tikk i kulturseksjonen. Det er 
ikke kritikk, sier Totland.

Frustrasjon
I en offentlig Facebook-post 
skriver forlagssjefen: «DN 
slutter med kulturanmeldelser. 

Solum Bokvennen avslutter sitt 
abonnement på DN og oppfor-
drer alle kulturvirksomheter til 
å gjøre det samme».

– Dette er et uttrykk for en 
frustrasjon. Nå sier vel DN også 
at kritikken fortsetter i Morgen-
bladet, men det er på ingen måte 
nok. Dette er et nytt og alvorlig 
eksempel på en vedvarende ned-
bygging av det fordypende kul-
turstoffet begrunnet med å 
skulle spare penger. 

– Er dette en oppfordring til boi-
kott?

– Ja. Inntil DN går tilbake på 
å kutte ut kulturanmeldelser, 

oppfordrer jeg alle kulturvirk-
somheter til å stoppe å abonnere 
på avisen. Resultatet er og blir 
en forflatning av den offentlige 
debatten og dette kan ikke 
aksepteres. Jeg er veldig urolig 
for kulturkritikken som stadig 
blir nedprioritert, sier Totland.

– Det er en stor arena som for-
svinner når man legger ned kul-
turanmelderiet. Jeg tror ikke 
Amund Djuve vet hva han gjør. 
Med dette blir DN en mye 
mindre relevant avis.

Greier seg uten
Solum Bokvennen er ikke den 
første kulturaktøren som har 
reagert med boikott etter at det 
ble klart at Dagens Næringsliv 
har valgt å avslutte kulturan-
melderiet i avisen. 

Administrerende direktør i 
Odeon Kino AS, Ivar Halstvedt, 
har uttalt til Medier 24 at «Jeg 
liker å lese om både næringsliv 

og om kultur sammen med mor-
genkaffen. Uten anmeldelsene, 
kan jeg like gjerne greie meg 
uten». 

I en mail til Dagsavisen 
bekrefter Halstvedt at han har 
sagt opp sitt abonnement: 
«Dette er en avis som jeg i 
mange år har vært fast leser av 
og likt veldig godt. Jeg håper at 
DN ombestemmer seg i forhold 
til nedprioritering av kultur-
stoffet, hvorpå jeg da vil retur-
nere som abonnent», skriver 
han.

Også DNs egen musikkritiker 
Audun Vinger har uttalt seg om 
nedleggelsen av stillingen sin i 
et intervju med Morgenbladet. 
På spørsmål om han tror at 
anmeldelsene har vært et kjøps-
argument for mange, svarer han: 
«Selvfølgelig. I mitt lille ekko-
kammer i sosiale medier ser man 
at folk er jævlig forbanna over å 
miste dem. [ ...] Jeg synes synd 

på leserne mine. Jeg følger spe-
sielt norsk musikk tett. Nå blir 
det færre arenaer for disse kul-
turuttrykkene i offentligheten.»

– Irriterer meg grenseløst
Daglig leder Edvard Askeland i 
Oslo Jazz har reagert på nedleg-
gelsen av kulturanmeldelsene 
med å dele en skjermdump av en 
mail han sendte til DNs sjefre-
daktør Amund Djuve på Face-
book. Her skriver Askeland at 
en konsekvens av nedleggelsen 
av kulturanmelderiet naturlig 
nok vil føre til færre lesere fra 
kulturområdet, noe som vil 
gjøre avisen mindre attraktiv 
både å annonsere i og abonnere 
på for Oslo Jazzfestival. 

– Det er en dårlig skjult trussel 
om at vi vurderer å trekke ut 
annonsekronene. Det irriterer 
meg grenseløst at de legger ned 
kulturanmeldelsene. De er jo en 
viktig del av limet i samfunnet 

Oppfordrer til boikott av DN
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vårt, både i kulturen og nærings-
livet, og i det offentlige rom. 
Hvis den offentlige samtalen for-
svinner fra avisene, er det nesten 
ingenting igjen, sier Askeland. 

– Kortsiktig og kjipt
Oslo Jazzfestival har kjøpt 
annonser av DN hvert år siden de 
selv ble kontaktet av avisen i 
2012.

– Det er fordi jeg tror vi har 
truffet noe av vårt publikum der. 
Men nå må vi vurdere det på 
nytt, sier Askeland.

– Det er dumt at man må over 
til Morgenbladet for å lese kul-
turanmeldelser. Der kan man jo 
ha behov for en mastergrad i lit-
teratur for å skjønne poenget. I 
DN er det en mer folkelig tone, 
og de er skrevet av folk med pei-
ling. Det blir for kortsiktig og 
kjipt når avisen i lang tid har 
jobbet opp dette her, mener 
Askeland.

«Jeg synes det er overraskende 
om nettopp aktører i kulturlivet, 
fordi de ikke liker en redaksjo-
nell prioritering, synes det er på 
sin plass å oppfordre til boikott 
av den kulturjournalistikken vi 
fortsatt skal drive.» skriver DNs 
redaktør, Amund Djuve i en mail 
til Dagsavisen.

– Har DN et ansvar for å bidra til 
en bedre offentlig kulturdebatt 
gjennom kulturanmelderi? 

– DN har et ansvar for å bidra 
til en bedre offentlig debatt 
generelt, også på kulturområdet. 
Men det er ikke gitt at dette må 
skje gjennom en fast ukentlig 
anmeldtseksjon. Vi har nok opp-
levd at god, kritisk og undersø-
kende journalistikk på dette 
området, kan ha bidratt like mye 
til debatt som de faste lørdags-
anmeldelsene, svarer Djuve.

ida.madsen.hestman@dagsavisen.no

Oppfordrer til boikott av DN

Dagens Næringsliv ble Årets Avis under pressepris-
utdelingen på Nordiske mediedager i Bergen i fjor. 
Nå opplever avisen kritikk og boikott etter at det 
ble klart at avisen legger ned kulturanmelderiet.  
FOTO: MARIT HOMMEDAL

Det er dumt 
at man skal over 
til Morgenbladet 
for å lese kultur-
anmeldelser. Der 
kan man jo ha 
behov for en 
mastergrad i 
litteratur for å 
skjønne poenget.

Edvard Askeland, 
Oslo Jazzfestival

Øystein Dørum er en del av Dagens Næringslivs musikkpanel, og  
sjeføkonom i NHO.  FOTO: ARNE OVE BERGO

DN vil snevre inn sin 
leserkrets noe, men 
det må jo være avi-
sens eget valg, mener 
sjeføkonom Øystein 
Dørum.

 ■ IDA MADSEN HESTMAN

– Tanken om en boikott synes 
jeg er litt rar. 

Det sier sjeføkonom Øystein 
Dørum i NHO. Som økonom 
representerer han selv en kjer-
nelesergruppe for Dagens 
Næringslivs (DN) lesere, og 
har selv bidratt til kulturdek-
ning i avisen gjennom lister til 
musikkåringer. 
Han reagerer på 
at flere kulturak-
tører nå tar til 
orde for en boi-
kott av avisen, 
etter at det ble 
klart at musikk-
anmelderiet skal 
legges ned.

– Avisens  
eget valg
– Det underlige 
med å oppfordre 
til boikott er at 
om kulturstoffet 
forsvinner, så 
forsvinner vel 
også de leserne 
som primært er 
opptatt av kul-
turstoffet av seg selv. DN vil 
med nedleggelsen av kultur-
anmelderiet snevre inn sin 
leserkrets noe, men det må jo 
være avisens eget valg. DNs 
viktigste konkurrent på 
næringslivsområdet, Finans-
avisen, skriver svært lite om 
kultur, sier Dørum.

– Jeg mener DN er Norges 
beste avis, uten å fornærme 
noen herværende. Og det er 
fordi de klarer å kombinere 
relevant næringsstoff med god 
dekning, også av politikk og 
samfunn, sammen med inter-
essant kulturstoff som for så 
vidt står godt på egne bein, 
men som også har relevans for 
næringsliv. 

Finansfolk ikke snevrere
– Hvilken betydning har kultur-
anmelderiet for avisas kjernele-
serne, tror du selv? 

– DN har selvfølgelig ingen 
annen forpliktelse enn å 
levere journalistikk av god 
kvalitet som avisas redaksjo-

nelle ledelse 
finner formåls-
tjenlig. Samtidig 
tror jeg ikke 
finansfolk har noe 
snevrere interes-
sefelt, enn den 
gjennomsnittlige 
lege eller inge-
niør, sier han. 

– Det er jo 
masse folk i 
f inanssektoren 
som er interessert 
i kultur, og jeg 
tror noe av det 
som skjer hvis du 
lager mer nisjete 
aviser, er at du får 
mer sneverle-
sende mennesker, 
sier Dørum. 

– Det er den der «opplys 
meg, overrask meg»-opple-
velsen du kan få i en avis som 
vi har godt av, som beriker oss 
som mennesker og bidrar til å 
gjøre oss til gode samfunns-
borgere med bredere kunn-
skap, avslutter han.
ida.madsen.hestman@dagsavisen.no

– Det må være  
avisens eget valg

Jeg tror 
noe av det som 
skjer hvis du 
lager mer 
nisjete aviser, 
er at du får 
mer snever-
lesende  
mennesker.

Øystein Dørum,  
sjeføkonom i NHO



KULTUR50 LØRDAG 5. JANUAR 2019

Tigerstaden Oslo vil ikke ha kumlokket 
til bandet The Dogs. – Svikerby, sier 
frontmann Kristopher Schau.

 ■ GITTE JOHANNESSEN

For selv om en vinylsjappe i 
hovedstaden, Big Dipper, har 
en passende kum utenfor 
butikken, sa Oslo kommune nei 
til å få bandets spesialdesig-
nede kumlokk. Det er en slags 
by mot distrikts-kamp, hevder 
Kristopher Schau overfor NTB: 
I Porsgrunn, Horten og Raufoss 
tar kommunale myndigheter 
imot kumlokkene med The 
Dogs-inskripsjon, støpt på 
Ulefos Jernværk, med åpne 
armer – og ledige kumåpninger.

Trafikkgodkjent
Det ryktes endog at på et av 
stedene skal et lokalt korps 
spille The Dogs-rockelåter, 
mens ordføreren i Porsgrunn 
har bebudet sin ankomst til 
kumlokknedsettelsen. Med 
snorklipp og alt.

– Kumlokkene våre er god-
kjent til bruk i trafikkerte 
områder i Norge og Sverige, sier 
Schau, fremdeles vonbroten 
over Oslo-avslaget. For The 

Dogs later ikke til å få profets-
tatus i byen som de til og med 
har skrevet låt om, og der band-
medlemmene – minus den nye 
svensken – bor.

– Vi er forrådt av våre egne. 
Nå skal vi bare få gitt ut det nye 
albumet vårt, så skal vi 
begynne å legge kumlokkpress 
på kommunen, hevder Schau, 
som gleder seg til å se kumlok-
kene på plass i Distrikts-Norge.

Femtikilos
Kumlokket er altså det som 
beskrives som tidenes tyngste 
merchandise, altså bandef-
fekter: 20 kumlokk à 50 kilo 
støpejern hver, der motivet er et 
bikkjehode og to kjøttbein i 
kors samt mottoet «Our town, 
our rules». Så populært ble de 
at bandet må få støpt 10 til. 
Sånn kan det gå når du er en 
kreativ sjel og lar deg inspirere 
av et nytt bandbilde, hvor seks-
tetten stirrer ned i det som ser 
ut som et hull. 

– Jeg tenkte «hva annet er 
rundt», og da kom jeg på kum-
lokk. To dager etter var vi i 

gang med å finne ut om det gikk 
å bestille sine egne kumlokk, 
oppsummerer Kristopher 
Schau.

Sinnaskive
Allsidige Schau kommer rett fra 
et forlagsoppdrag for å snakke 
rockealbum. Gode anmeldelser 
strømmer allerede inn for 
syvende skiven på syv år. Nett-
stedet Evig Lyttar kalte 
«Before Brutality» for den irri-
terte lillebroren til «The Grief 
Manual», som altså var den kri-
tikerroste fjorårsplaten som ble 
Norges mest solgte vinylutgi-
velse. Kristopher Schau uttaler 
i bandbioen at forandring er det 
verste han vet fra band han 
liker. Målet til bikkjene hans er 
å «høres ut som seg selv». 
Hvert år. Men der 2018-lyden av 
The Dogs var rocka tristesse, er 
det fullt øs på 2019-utgaven.

– Den er mer sinna, og ikke så 
sutrete som den forrige. Sorg og 
sinne er de to enkleste brønnene 
å dykke ned i for inspirasjon, 
fastslår Schau.

Fastspikret
Én ting The Dogs ikke behøver 
ikke å hisse seg opp over, er 
manglende publikum. Turné-
premieren 25. januar i en av 

kumlokkbyene er allerede 
utsolgt.

– Det er alltid noen folk som 
vil ha rock. Litt bråk på fre-
dagskvelden. Da slipper de å 
måtte skrive på Facebook om 
hvor ergerlige de er på konsert-
gjengere som prater. Jeg hører 
ikke engang meg selv tenke!

Kristopher Schau har spilt i 
en hærskare band, men liker 
hundelivet. Ikke minst på grunn 
av den usedvanlig fastspikrede 
timeplanen som The Dogs har 
fulgt og finpusset i syv år:

– Vi gir ut album den første 
mandagen i det nye året, og 
starter turneen siste helg i 
januar. 1. februar begynner fin-
puss av neste års låter. Turneen 
varer til påske. I juni låser vi 
oss inne noen dager og ferdigs-
tiller låter til neste års skive. Så 
følger festivalsommeren, før vi 
går i studio i august for å spille 
inn nytt album. Fra september 
har jeg fri, og da er det kasse-
gitar og kos: Da lager jeg nye 
låter, oppsummerer Schau blidt 
systemet han er så glad i, og 
som gjør at han allerede har 14 
demoer – blivende låter – klare 
til 2020-albumet.

– Jeg blir mer kreativ når jeg 
vet ting blir noe av. At det jeg 
lager, kommer til å bli hørt. The 

Dogs er som et småbruk: Vi 
følger årstidene, år inn og år ut. 
Og som småbrukere flest, gjør 
vi alt selv.

Enkeltrom 
– Jeg er evig takknemlig for at 
jeg snart er 50 år og får spille i 
et rockeband som er i slak kurve 
oppover. Rockeband flest pleier 
jo å gå motsatt vei på den tiden. 
Jeg er glad vi har fått det til 
selv, det er digg å vite at dersom 
man gidder, så skjer det noe. Og 
nå kan vi ha enkeltrom når vi er 
ute og spiller, sier han.

På mandag førstkommende, 
slippdagen for «Before Bruta-
lity», blir det signering på Big 
Dipper. Turneen tar The Dogs 
til 16 norske byer, dels i selskap 
av Skambankt, Oslo Ess og 
Pogo Pops, før den rundes av på 
Rockefeller 6. april med de 
finske scandirockerne i The 
Flaming Sideburns og norske 
The Good The Bad and The 
Zugly som oppvarmere. Med 
sistnevnte legger The Dogs også 
ut på Tysklandsturné til 
høsten.

– Det blir et lite brudd med 
timeplanen, sier Kristopher 
Schau. Og høres nesten betenkt 
ut.  (NTB)

– Vi er forrådt  
av våre egne

• The Dogs med nytt album



En måned før TV-premieren 
vises første episode av nye 
«Heimebane» på filmfesti-
valen i Tromsø. 

Det er bladet Rushprint som 
skriver dette. 

Filmfestivalen annonserte 
denne uka et tillegg på pro-
grammet: Premiere på første 
episode av «Heimebane 2» på 
festivalens utekino på Stor-
torget midt i Tromsø, fredag 
18. januar. 

– Vi har jobbet lenge for å få 
til denne unike premieren. Det 
er gøy å kunne tilby godt norsk 
drama på utekinoen, sier fes-
tivalsjef Martha Otte i en 
pressemelding. 

«Heimebane» ble en stor 
publikums- og kritikersuksess 
for NRK i 2018. Den vant Gull-

ruten for både beste drama-
serie, beste kvinnelige og 
mannlige hovedrolle og beste 
manus. Serien følger Ane Dahl 
Torp i rollen som fotballtrener 
for eliteserielaget Varg. 

Andre sesong får premiere på 
NRK 17. februar. Den nye 
sesongen  to vil blant annet ta 
for seg homofili i fotballen, 
fortalte serieskaper Johan 
Fasting til Dagsavisen før jul. 

– Vi viderefører dessuten 
kjønnstematikken fra sesong 
en, og tar samtalen et hakk 
videre. Det er veldig hyggelig 
at så mange likte sesong en, vi 
håper bare at folk tar med seg 
entusiasmen videre, idet vi 
utvider serieuniverset og går 
dypere inn i tematikken, sa 
Fasting til Dagsavisen.

«Heimebane 2» 
får førpremiere 

Ane Dahl Torp i rollen som Helena Mikkelsen.  FOTO: NRK

Erling Skjalgssons gate 21 / 0267 Oslo  / 90057165

www.jhonmobler.no

Skjenk  / Bernh. Pedersen & Søn, 1966  45 stol / Finn Juhl, 1945

Pelikan / Finn Juhl, 1940Delphi sofa / Hannes Wettstein, 2007  

CH339 spisebord / Hans J. Wegner, 1962 Y-stolen / Hans J. Wegner, 1950  The chair / Hans J. Wegner, 1949  

Wing stol / Hans J. Wegner, 1960  

Colonial stol / Ole Wanscher, 1949

Tepper fra Kasthall

Le Klint Swirl
 Øivind Slaatto, 2012

The Seal  / Ib Kofod-Larsen, 1956  

Nytt år nye muligheter

til å investere i flotte designklassikere til en gunstig pris.
Vi tilbyr 10% rabatt på alle bestillinger ut januar.
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The Dogs anno 2019 har med ny tangentmann, svenske Stefan 
Höglin (f.v.), som føyer seg til Henrik Gustavsen, Roar Nilsen, 
Kenneth Simonsen, Kristopher Schau og Mads Martinsen.  
FOTO: GLENN MELLING

Et kumlokk til begjær i flere norske byer – og besvær i hovedstaden, som 
takket nei.  FOTO: THE DOGS / HANDOUT

 N THE DOGS SPILLER BLANT ANNET DISSE KONSERTENE:

25. januar – Glassmagasinet, Horten
26. januar – Union Scene, Drammen
8. februar – Martins, Lillestrøm
9. februar – Gamlebyen Kulturhus, Fredrikstad
29. mars – Tou Scene, Stavanger
30. mars – USF Verftet, Bergen
6. april – Rockefeller, Oslo



 

For billettsalg, filmomtaler og åpningstider, se www.nfkino.no
Merk! Ingen reservasjon av billetter. Bytting av billetter gjøres på 

kinoen senest 20 minutter før filmen starter. 

Aquaman
143 min (12 år)
fre 1545 2130 lør 1415 2100 
søn 1755 2000 man 1345 
2030 tirs ons tors 1510 2030
Beautiful Boy 
120 min (15 år)
man 1300*
Bumblebee 
114 min (12 år)
fre 1300 1845 2200 lør 1130 
1800 2015 søn 1300 1700 
2030 man tirs ons 1730 
2100 tors 1715 2100
Creed 2 
131 min (12 år)
lør 2245
Dragetreneren 3 
104 min (6 år)
fre 1600 lør 1500 søn 1400
Føniks 
86 min (12 år)
tirs ons tors 1230*
Girl 
106 min (12 år)
fre 1300*
Grinchen 
90 min (Alle)
fre tirs ons tors 1015 
man 1000
Hunter Killer 
122 min (15 år)
fre 2030 2230 lør 2015 2255 
søn man 2050 tirs ons 2100 
tors 1815
Mary Poppins vender..
130 min (Alle)
fre 1005 1530 1735 lør 1200 
1415 1715 søn 1330 1750 
man 1000 tirs ons 1000 
1500 1800 tors 1000 1440 
1735
Sonja 
117 min (12 år)
fre 1230 1900 lør søn 1730 
man 1230* 1800 tirs ons 
tors 1300* 1815
Spider-Man Into The..
117 min (9 år)
fre 1900 lør 1715 2000 søn 
1515 2100 man 1515 1800 
2045 tirs ons 1535 1815 
2100 tors 1535
Troll Kongens hale 
85 min (6 år)
fre 1030 1515 lør 1200 1500 
søn 1300 1540 man 1015 
1545 tirs ons tors 1015 1300
What Keeps You Alive
98 min (Ikke vurdert)
fre 2315 lør 2300 
tors 2100

Bamse og heksens datter 
65 min (Alle)
lør 1100
Beautiful Boy 
120 min (15 år)
fre lør 2100
ons 1800 
tors 1530
Cold War 
88 min (12 år)
ons 1300
Dragetreneren 3 
104 min (6 år)
lør 1300 søn 1530
Gordon & Paddy 
65 min (Alle)
søn 1330
Kapernaum 
127 min (12 år)
man 1530

Sonja 
117 min (12 år)
fre 1530 1815 
lør tors 1815 
søn 1800 tirs 1300* 1800 
2100 ons 1515

The Favourite 
120 min (Ikke vurdert)
søn 2045 tors 2100
The Mule 
117 min (12 år)
lør 1530 ons 2045

The Wife 
101 min (6 år)
fre man tors 1300

Aquaman 
143 min (12 år)
fre man tirs ons tors 1730 
lør søn 1400 1730
Bohemian Rhapsody 
135 min (9 år)
fre-tors 2045
Book Club 
104 min (Alle)
lør søn 1400 tirs tors 1600
Cold War 
88 min (12 år)
fre man tirs ons tors 1850 
lør søn 1845
Girl 
106 min (12 år)
fre tirs tors 1600 
lør søn 1300
Grensen 
110 min (15 år)
fre-tors 2100
Harajuku 
84 min (15 år)
fre tirs tors 1830 lør søn 
1530 man ons 1840
Kapernaum 
127 min (12 år)
fre søn man tir ons tors 
2100 lør 2000
Kapteinen 
120 min (15 år)
man ons 1600
Mordene i Kongo 
130 min (15 år)
fre man tirs ons tors 1600 
søn 1530
Nothing Like A Dame 
84 min (6 år)
fre man ons 1615 
lør søn 1630
Sorry to Bother You 
111 min (12 år)
fre tirs tors 2100 
lør søn 1745
Suspiria 
153 min (15 år)
lør søn 2030 man ons 2045

The Wife 
101 min (6 år)
fre søn man tirs ons 
tors1830 lør 1730

RING
A Star is Born 
136 min (9 år)
fre lør man-tors 1700 
søn 1745
Aquaman 
143 min (12 år)
fre 1200 1440 1750 2100 
lør 1130 1440 1750 2100 
søn 1400 1700 2030 man 
tirs ons 1130 1430 1730 
2030 tors 1130 1430 2030*
Beautiful Boy 
120 min (15 år)
fre lør tirs ons tors 1510 
1800 søn 1545 1835 
man 1200* 1510 1800
Bohemian Rhapsody 
135 min (9 år)
fre lør man tirs ons tors 
2000 søn 2045
Bumblebee 
114 min (12 år)
fre lør 1150 1500 1810 2130 
søn 1330 1730 2100 man 
tirs ons 1150 1440 1750 
2100 tors 1150 1200* 1440 
1750* 2100*
Creed 2 
131 min (12 år)
fre lør 2240
Hunter Killer 
122 min (15 år)
fre lør 2000 2250 søn 2050 
man tirs ons tors 2000
Kapernaum 
127 min (12 år)
fre tirs tors 1130 man ons 
1130 1710 lør 1710 søn 1810

KuToppen 
66 min (Alle)
søn 1310
Mary Poppins vender..
130 min (Alle)
fre man tirs tors 1400 
lør 1410 
søn 1510 
ons 1200* 1400

Psychobitch 
110 min (12 år)
tors 1800*
Robin Hood 
116 min (12 år)
fre lør 2300
Smallfoot 
96 min (Alle)
lør 1200 søn 1310
Sonja 
117 min (12 år)
fre lør man ons tors fre 
1130 1415 1720 2000 søn 
1500 1810 2100 tirs 1130 
1200 1415 1720 2000
Spider-Man Into The.. 
117 min (9 år)
fre man-tors  1420 
lør 1150 1420 søn 1300 1530
Troll-Kongens hale 
85 min (6 år)
fre lør man-tors  1150
søn 1300

What Keeps You Alive 
98 min (Ikke vurdert)
fre lør 2045 2310 søn 2120 
man tirs ons tors 2045

A Star is Born 
136 min (9 år)
fre lør man-tors 1720 
søn 1825
Aquaman 
143 min (12 år)
fre lør man-ons 1400 
søn 1510 tors 1400 1700
Bohemian Rhapsody 
135 min (9 år)
fre 1200 man-tors 1045
Bumblebee 
114 min (12 år)
fre lør 1730 2015 2300 søn 
1830 2115 man tirs ons tors 
1200 1830 2115
Colette 
112 min (12 år)
lør 1700 søn 1800 
man tirs ons tors 1720
Creed 2 
131 min (12 år)
fre lør 1945 søn 2045 
man tirs ons tors 2000
Dragetreneren 3 
104 min (6 år)
fre lør 1450 søn 1600
Fabeldyr Grindelwalds 
forbrytelser 
134 min (12 år)
fre lør man ons tors  1345 
tirs 1220
Grinchen 
90 min (Alle)
lør 1030 1300
Hunter Killer 
122 min (15 år)
fre lør 1650 1945 2245 søn 
1800 2100 man ons tors 
1200 1700 2000 
tirs 1200 1745 2045
Julenissens datter 
93 min (6 år)
fre 1700
Kapernaum 
127 min (12 år)
fre lør søn 1700 
man tirs ons tors 1800

Mary Poppins vender 
tilbake 
130 min (Alle)
fre lør 1145 1530 1830 søn 
1300 1400 1700 man ons 
1230 1400 1530 1700 tirs 
1130 1400 1530 1700 
tors 1230 1400 1530
Maya og hekseblomsten 
103 min (6 år)
fre lør 1200 1430 søn 1300 
1530 man tirs ons tors 1450
Månelyst i Flåklypa 
81 min (Alle)
fre lør 1115 søn 1300 
man tirs ons tors 1130
Robin Hood 
116 min (12 år)
fre lør søn 2000 man tirs 
ons tors 2100
Spider-Man Into The 
Spider-Verse  
117 min (9 år)
fre lør 1100 1400 2245 
søn 1400 
man tirs ons tors 1500 

SIMMBA 
163 min (12 år)
fre lør 2130 søn 2000 
man tirs ons tors 2015
Mortal Engines 
128 min (12 år)
fre lør 2245 
Troll-Kongens hale 
85 min (6 år)
fre lør 1100 søn 1330 1545 
man ons tors 1130 tirs 1530
What Keeps You Alive 
98 min (Ikke vurdert)
fre lør 2030 2315 søn 2130 
man tirs ons tors 2030

Aquaman 
143 min (12 år)
fre 2000 lør 1920 søn 2030 
man tors 2020 tirs 1200* 
2020 ons 1745
Beautiful Boy 
120 min (15 år)
fre 1940 lør 2010 søn 2100 
man tors 2045 tirs 2030 
ons 1800
Bumblebee 
114 min (12 år)
fre 1720 lør 1630 søn 1750 
man tirs tors 1740 ons 2050
Dragetreneren 3 
104 min (6 år)
fre 1445 lør 1350 søn 1520
Girl 
106 min (12 år)
fre 1400 tirs 1430 tors 1810
Grinchen 
90 min (Alle)
lør 1450 søn 1600
Hunter Killer 
122 min (15 år)
fre lør 2230
Mary Poppins vender 
tilbake 
130 min (Alle)
fre 1640 lør 1145 søn 1300 
man ons 1500 tirs 1715 
tors 1200* 1510
Sonja 
117 min (12 år)
lør 1715 søn 1815 man 1800 
tirs tors 1130* ons 2045
Troll-Kongens hale
85 min (6 år)
lør 1130 søn 1310 
man tirs ons tors 1530
What Keeps You Alive
 98 min (Ikke vurdert)
fre 2310 lør 2300

A Simple Favor 
118 min (12 år)
man tirs tors 1230 fre ons 
1230* 2100 lør søn 1945
A Star is Born
136 min (9 år)
fre man tirs ons tors 1445 
lør søn 1330
Aquaman 
143 min (12 år)
fre man tirs ons tors 2015 
lør søn 2030
Beautiful Boy 
120 min (15 år)
fre man tirs ons tors 1215 
1500 1745 2045 
lør søn 1400 1700 2000
Bohemian Rhapsody 
135 min (9 år)
fre man tirs ons tors 1715 
lør søn 1730
Crazy Rich Asians 
120 min (6 år)
fre tirs ons 1815 
lør søn 1645
Den tiden på året 
105 min (6 år)
fre tirs ons tors 1530 
lør søn 1345
Føniks 
86 min (12 år)
tors 1800
Sonja 
117 min (12 år)
fre tirs ons 1200 man 1200* 
1415 1800 2100 lør søn 1430 
1700 2000 tors 1200 1415 
1815 2100

COLOSSEUM 1-2-3-4
Fridtjof Nansens vei 6

GIMLE 
Bygdøy Allé 39

SYMRA 1-2
Lambertseter senter

RINGEN 1-2-3-4-5-6
Sannergata 6D

  FREDAG 4.1 TIL TORSDAG 10.1.
KLINGENBERG 1-2-3-4
Olav V’s gate 4

VIKA 1-2-3-4
Ruseløkkveien 14

OBS! 18 års grense på filmer, 
grunnet skjenkebevilling

SAGA 1-2-3-4-5-6
Stortingsgata 28

*Seniorkino *Babykino *4DX 
*SUPREME *Strikkekino

OBS! Vær oppmerksom på at det kan skje endringer. Se www.nfkino.no/oslo 

Med forbehold  
om endringer.  
Se vegascene.no
Hausmanns gate
28 

LØRDAG 05.01

Småtasser i knipe 13:00 KINO
Sonja 13:00 / 18:30 KINO
Cold War 13:30 KINO
Ernest og Celestine 13:30 
Gordon & Paddy 15:00 KINO
Kapernaum 15:30 / 21:00 KINO
Harajuku 16:00 KINO
Maya og hekseblomsten 16:00 
En midsommernatts drøm 
18:00 TEATER

MANDAG 07.01

Kapernaum 13:00 /21:00 KINO
Girl 18:00 KINO
Roma 18:00 
Sonja 18:30 KINO
Cold War 20:30 KINO
Grensen 20:30 KINO
Kapernaum 21:00 KINO

KINO.TEATER.
MAT. PRAT.

Roma 18:00 KINO
Grensen 20:30 KINO
Suspiria 20:30 KINO

SØNDAG 06.01

Småtasser i knipe 13:00
Sonja 13:00  / 18:30
Chihiro og heksene 13:30
Maya  hekseblomsten 13:30
Gordon & Paddy 15:00 
Kapernaum 15:30 / 21:00
Cold War 16:00 KINO
Harajuku 16:00 KINO
En midsommernatts drøm 
18:00 TEATER
Girl 18:00 KINO

Girl 18:00 KINO
Suspiria 20:30 KINO 
Grensen 20:30 KINO 

TORSDAG 03.01

Sonja 12:00 / 21:00 KINO
Girl 18:00 KINO
Roma 18:00 KINO
Kapernaum 18:30 KINO
Cold War 20:30 KINO
Grensen 20:30 KINO 

FREDAG 04.01

Girl 18:00 KINO
Roma 18:00 KINO
Sonja 18:30 KINO
Cold War 20:30 KINO
Grensen 20:30 KINO
Kapernaum 21:00 KINO

6 Spider-Man: 
Into the  

Spider-Verse»
For det første er filmen 
dataanimert. For det 
andre er ikke dette en 
historie om Peter Parker, 
men om hans arvtager 
Miles Morales. Og for 
det tredje er dette histo-
rien om totalt sju for-
skjellige Spider-Men. 
Vel, Spider-personer. To 
av dem er kvinner.

5  «Mary Poppins 
Returns»

Over femti år etter at 
Disney blandet syngende 
skuespillere og dansende 
pingviner i «Mary Pop-
pins» kommer fortset-
telsen. Selv om dan ikke 
helt klarer å gjenskape 
magien er filmen så i 
utakt med sin samtid at 
den føles temmelig frisk.

«Sonja»
Ine Marie Wilmann 
spiller Sonja Henie så 
isen gnistrer i en film om 
en usedvanlig person og 
en enda mer usedvanlig 
karriere. 

«Eighth Grade»
Tidvis ubehagelig, tidvis 
festlig stemningsrapport 
om hvordan det er å 
vokse opp som keitete, 
kvisete tenåring i en tid 
der sosiale medier domi-
nerer hverdagen. 

«Once Upon  
a Deadpool»
Marvel-universets mot-
svarighet til Snurre 
Sprett ringer julen inn 
med en reprise av årets 
morsomste superhelt-
film. For ordens skyld: 
«Once Upon a Dead-
pool» er den familie-
vennlige julefilmevari-
anten av sommerens 
«Deadpool 2»: redigert 
ned av hensyn til yngre 
publikummere.

«Sorry To   
Bother You»
H ip-hop-a k t iv i st en 
Boots Riley har skapt en 
av de mest originale regi-
debutene vi har sett på 
mange år. En absurd, 
antikapitalistisk komedie 
som maner til grasrot-
opprør mot makteliten.

På kino
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ANDRE
SCENER

nationaltheatret.no / 22 00 14 00               oslonye.no / 22 34 86 80                                 operaen.no/ 21 42 21 21                                detnorsketeatret.no / 22 42 43 44  

35 % lanseringsrabatt på alle  
forestillinger i 2019! Tilbudet 

gjelder kun i dag og i morgen.

Telefontid: 9:30-18:30 (Lør. 11-17)  
Billettluke: 11:00-19:30 (Lør. 11-18)

HOVEDSCENEN
CYRANO
Av Edmond Rostand  
Jan: 4, 5, 11, 12, 16-19, 28, 31.
LYKKELITEN
Av Rune Andersen og  
Pål Mangor Kvammen. Jan: 9, 10, 14, 15.
VI MÅ SNAKKE OM FAUST
Av Thorleifur Ørn Arnarsson og  
Mikael Torfason, basert på  
Goethes Faust. Premiere 26. januar. 
Jan: 29, 30. Feb: 1, 2, 5, 6, 13-15.
DEN UTROLIGE HISTORIEN 
OM DEN KJEMPESTORE PÆRA
Av Jakob Martin Strid.  
Urpremiere 9. mars.  
Mar: 12, 15, 16, 19, 20, 28-30. Apr: 1-4, 8, 9*.
TEATERKONSERT: BRECHT PÅ 
HOVEDSCENEN
Med KORK og Nationaltheatrets 
skuespillere. Mar: 21-23.

AMFISCENEN
JULEMIDDAG
Av Tyra Tønnessen Jan: 2, 3.
GRATULERER
Av og med Else Kåss Furuseth  
Jan: 4, 5, 10-12, 15-17, 19, 23, 25, 26. 
Feb: 12, 14, 18-20.  
Produsert i samarbeid med Feelgood. 
ARBEIDSTITTEL:  
SAVNET FELLESSKAP
Av Jonas Corell Petersen
Ekstraforestillinger 8, 9, 18, 21, 22, 24. januar.
LIVET ER DEN ENESTE MÅTEN 
Av Wislawa Szymborska  
Urpremiere 1. februar.  
Feb: 2, 5-9, 13, 15, 16, 21-23, 25, 26. 
Mar: 5, 13, 14.
MEG NÆR
Av Arne Lygre Urpremiere 2. mars. 
Mar: 6-9, 12, 15, 16, 18-20.
PERSONER, STEDER OG TING
Av Duncan Macmillan Mai: 13, 14, 
22, 23, 27, 28. Jun: 7, 8, 14, 15.
NATTA SYNG SINE SONGAR
Av Jon Fosse. Premiere 3. april.  
Apr: 4, 8, 9, 12, 23-25.
HAVBOKA
Av Morten Strøksnes.  
Dramatisert av Ole Anders Tandberg. 
Aug: 15-17, 23, 24, 26, 29.  
Produsert i samarbeid med Riksteatret.

TORSHOVTEATRET
MEDEA
Av Evripides og Athena Farrokhzad. 
Urpremiere 2. februar.  
Feb: 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16.

MALERSALEN
Innslipp 15. min. før forest.

KUNSTEN Å FALLE
Av Sara Stridsberg.  
Norgespremiere 15. mars.  
Mar: 16, 19-23, 26-30. Apr: 2-6, 9-12.

Tlf.tid:man.11-16, tir-fre.9-18:30, lør.11-17.  
Bill.luke Oslo Nye: 
man.11-16, tir-fre.9-20, lør.11-18.  
Bill.luke Centralt. Åpen en time før 
forest. Bill.luka Trikkest. Åpen en halv 
time før forest.  
Ticketmaster tlf. 815 33133.

HOVEDSCENEN
Rosenkrantzgt. 10. Bill. tlf. 22 34 86 80
SPORVOGN TIL BEGJÆR
av Tennessee Williams.  
Jan:31. Feb:1-2,5-9,12-16,19-23,26-28. 
Mar:1-2,5-8,12-16,19-23.
SOMMEREN UTEN MENN
av Siri Hustvedt. Dramatisert for 
scene av Karen-Maria Bille og  
Peter Langdal.  
Apr:10,12-13,24-27. Mai:2-4,7-8.
MIN BRILJANTE VENNINNE
av Elena Ferrante.  
Dramatisert av April De Angelis.  
Del 1 og Del 2: Sep: 5,7,12,14,18,21. 
Del 1: Sep:10-11,17. Del 2: Sep:19.
SNØFALL
Basert på NRKs julekalender  
«Snøfall». Manus: Klaus Hagerup, 
Hilde Hagerup , Hanne Hagerup 
og Synne Teksum. Dramatisert for 
scenen av Hilde Hagerup og  
Hanne Hagerup.  
Nov:14-16,20-23,27-30.  
Des:4-7,11-14,18-21,26-28.

CENTRALTEATRET
Akersgt. 38. Bill. tlf. 22 34 86 80
DEILIGE GAMLE TEATER
av og med Morten Røhrt. Jan:15,17.
DE URØRLIGE
av Eric Toledano og Olivier Nakache. 
Dramatisert for scenen av Heidi Linde. 
Jan:25-26,29-31.  
Feb:1-2,5-9,12-16,19-23,26-28.  
Mar:1-2,5-8,12-16,19-20.
2010 - LOLLYWOOD
av og med Statsteatret. Apr:5-6,8-10.
JACOBSEN, VÆRSÅGOD!
av Anne Marit Jacobsen m.fl.  
Produsert av Feelgood Scene og 
Oslo Nye Teater i samarbeid med 
Riksteatret. Apr:11-13. Mai:7-11,14-16.
WHAT IS LOVE
av og med Odd-Magnus Williamson. 
Sep:11-14,17-21.

TEATERKJELLER´N
Akersgt. 38.  Bill. tlf. 22 34 86 80
BESKJED FRA GRAVEN
av og med Detekteamet.  
Treretters middag inkludert. 
Jan:16,19,31. Feb:1-2. Mar:7-9. Apr:12-13.
KARI-ANN - ÆRLIG FORTALT
av og med Kari-Ann Grønsund. 
Feb:7-9,13,15-16,21-23,27.

TRIKKESTALLEN
Torshovgt. 33. Bill. tlf. 22 34 86 80 
KARIUS OG BAKTUS
av Thorbjørn Egner.  
Musikk av Christianartmann. 
Jan:12,15,17-19.
INGENTING
av Janne Teller.  
Dramatisert av Toril Solvang.   
Mar:1-2,6,8-9,13,15.
ALBERT ÅBERG GIR SEG ALDRI
Dramatisert av Stein Kiran etter 
Gunilla Bergstrøms bøker.  
Apr:11-13,24-27,29-30. Mai:2-3.
MIO, MIN MIO
av Astrid Lindgren.  
Dramatisert av Hilde Brinchmann. 
Et gjestespill fra Teatret Vårt og 
Nordland Teater. Jun:5-7,11-16.

HOVEDSCENEN
ELSKOVSDRIKKEN
Jan: 8, 10, 12, 15, 17
VIOLET ROAD I OPERAEN
Jan: 13
BILLY BUDD
Jan: 18, 20, 23, 25 Feb: 2, 5, 8, 16
NO. 4 I OPERAEN
Jan: 19
SHENZHEN STAR BRIGHT 
CHOIR
Jan: 23
SVANESJØEN
Jan: 24, 26, 27, 30 Feb: 1, 7
JUILLIARD STRING QUARTET
Jan: 29
TRULS MØRK OG HÅVARD 
GIMSE
Feb: 3
SUOR ANGELICA
Feb: 9, 15, 17, 23, 28 Mar 17, 23, 29
ILDFUGLEN / VÅROFFERET
Feb: 21-22 Mar: 2-4, 6, 8 
Gratis LÃ¸rdans 16. feb
KARITA MATTILA
Feb: 24
KONSERT MED PIANIST  
ARCADI VOLODOS
Mar: 9
ROSENKAVALEREN
Mar: 16, 19, 22, 24, 27, 30 Apr: 7, 10, 13
HEDDA GABLER
Mar: 21, 25-26
KORK I OPERAEN
Apr: 27
OPERAORKESTRET 
Apr: 5 Mahlers 3. symfoni 
Mai: 3 Bruckners 8. symfoni
BAROKK BEVEGELSE
Apr: 6, 9, 11-12, 24-25 Mai: 2,5 
Gratis Lørdans 30. mars
TRYLLEFLØYTEN
Apr: 29 Mai: 4, 7, 9, 11, 13, 15, 18, 26 
Jun: 19, 21, 23
DIANA DAMRAU OG XAVIER 
DE MAISTRE
Mai: 12
MESTERAFTEN:  
HVITE NETTER
Jun: 3-4, 6-7, 10-11, 13
LA CENERENTOLA
Mai: 16, 22, 25, 28, 30 Mai: 5, 12, 15 
Jun: 18
ANNE PEDERSDOTTER
Jun: 14, 17

SCENE 2
ANJA GARBAREK & JO 
STRØMGREN KOMPANI:  
THE ROAD IS JUST A SURFACE
Jan: 10, 12, 13
CARTE BLANCHE: KNOW HOWS
Feb: 28 Mar: 1-3
DIDO OG AENEAS
Mar: 22, 26, 28, 30 Apr: 1-2 
Gratis Lørdans 9. mars
ORKESTERMUSIKERNES 
LØRDAGSKONSERT
Jan: 26 Beethoven & Brahms 
Apr: 6 Mahler i liten og stor utgave
KLAVERSERIEN
Jan: 27 Tor Espen Aspaas 
Apr: 7 Javier Perianes 

Billettluka opnar mån-fredag kl 08, 
lau. kl 11. Søndagar ope 2 timar før 
frams.

HOVUDSCENEN
THE BOOK OF MORMON
Parker/Lopez/Stone  
Jan: 3-4, 8, 13, 15-16, 24-27, 31. Til 22/6.
OSLO
J.T. Rogers Noregsprem. 11/1.  
Jan: 12, 17-19, 22. Til 26/2.
NILA OG DEN STORE REISA
familieframsyning  
Jan: 12, 26. Feb: 2, 9, 16. 
BLOKK TIL BLOKK
Jan: 20. Mar: 10. Til 29/3.
PEER GYNT
Ibsen.  
Jan: 23,29-30. Feb: 3, 6, 13, 27. Til 2/6.
DOTTERA
Goksøyr/Martens Urprem. 23/2.  
Feb: 27. Mar: 6-8, 12, 15-16, 21-23. 
UTAFOR
Tindberg Mar: 6-7, 12-13, 27-29.  
Apr: 2-4, 9-11.
LAZARUS
Bowie/Walsh/Tevis  
Noregspremiere 11/5. Til 11/6.
ROALD DAHLS CHARLIE OG 
SJOKOLADEFABRIKKEN
Prem. 9/11-19. I sal: 3-31/12-19.

SCENE 2
MACBETH
Shakespeare  
Jan: 3-4, 8, 25. Feb: 8, 19. Til 7/6.
HYPER I EGYPT
Soltvedt. Frå 8 år.  
Jan: 5, 12. Feb: 2, 9, 23. Til 11/4.
DET GÅR BETRE NO
Tjøstheim Jan: 8-12, 16, 24, 31.  
Feb: 7, 13-14, 23. Til 21/12.
MARE
Lie Urpremiere 19/1. 
Jan: 22-23. Til 6/4.
TUNG TIDS TALE
Nilssen Premiere 26/1.  
Jan: 29-30. Feb: 2, 5-6, 9, 15, 27.  
Mar: 9, 12. Til 6/6.
OPENBERRINGA
Andersson Noregsprem. 22/2.  
Feb: 26, 28. Mar: 5, 13-14, 27-28. Til 16/5. 
DETTE BARNET
Pommerat Noregsprem. 5/4. Til 5/6.

SCENE 3
VÅR VESLE
Danielsen Jan: 4, 16, 23. (siste)
ALL OF ME
Nysæther/Fairchild Jan: 10, 29. Til 26/3.
DEN KNUSTE KRUKKA
Kleist Prem. 24/1. Jan: 26, 31. Til 23/2.
OPERASJON SJØLVDISIPLIN
Ravatn Urprem. 14/2.  
Feb: 16, 19-20, 22, 26, 28. Til 28/3.
TANTE JANE
Renberg Urprem. 14/3. Til 6/6.
ABRAHAMS BARN
Tindberg Mar: 22, 25. Apr: 4-5, 26, 30.
HAUST I HELVETE
Sandem/Sandem Urprem. 3/5. Til 7/6.
INKOGNITO
Payne Mai: 21, 23. Jun: 4.

BIKUBEN
LUNSJ&LYRIKK er tilbake veke 2.

 

MUSIKKHØGSKOLENS KONSERTER 

Mahlers 3. symfoni
KORK, Sølvguttene, Kvindelige
studenters sangforening og
studenter fra Norges musikkhøgskole
Lørdag 19. januar kl. 18.00.
Oslo konserthus.

nmh.no/arrangementer 
Slemdalsveien 11

 
 
 www.kammerorkesteret.no

Billetter: Ticketmaster.no  
Tlf. 815 33 133  

WIENERSK NYTTÅR
Søn 6. januar kl. 19.00,  
Universitetets aula
Tir 8. januar kl. 19.00,  
Universitetets aula
Arvid Engegård, dirigent
Kate Royal, sopran
Det Norske Kammerorkester 
Program 
Mozart: Ouverture til Figaros bryllup
Mozart: ‘Dove sono’ fra  
Figaros bryllup
Mozart: ‘Deh se piacer mi vuoi’ fra 
La Clemenza di Tito
Schubert: Symfoni nr. 8  
‘Den ufullendte’
J. Strauss I: Kaiserwalzer, op. 437
Lehár: Flirten, Bisschen Flirten
J. Strauss II: Frühlingsstimmen
J. Strauss II: Tritsch-Tratsch-Polka
Arditi: Il bacio
Josef Strauss: Frauenherz
J. Strauss II: Éljen a Magyar

Billetter: Ticketmaster.no  
Tlf. 815 33 133 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIA KATLEHONG Via Kanana   
25. – 27. januar
BECKER/FIKSDAL/LANGGÅRD  
Sans og samling 30. jan – 3. feb.  
For barn 0-3 år. 
LØNNING/SIGFÚSDOTTIR  
Tide  7. – 10. februar
JAN MARTENS  
Rule of three 15. – 17. februar
KARSTEIN SOLLI StemmeStammen 
16.-24. februar For barn 0-3 år.
DANIEL MARIBLANCA  
71 bodies 1 Dance 8. -10. mars
GISÉLE VIENNE 15.-16. mars

www.dansenshus.com
Billettsalg 23 70 94 25

Billettlukens åpningstider  
tirsdag- fredag kl. 11- 17 

 

 
 
 
 
 
 Universitetets aula onsdag 9. januar 

kl. 19.00
Ingrid Andsnes, klaver -  
Eugene Tzigane, dirigent
Kvindelige Studenters Sangforening
Claude Debussy: Preludium til en 
fauns ettermiddag
Maurice Ravel: Klaverkonsert i G-dur
Claude Debussy: Nocturnes
 NRK Store studio tirsdag 15. januar 
kl. 19.00 KORK kammer
Musikere fra Kringkastingsorkestret
Sveinung Bjelland, piano
Felix Mendelssohn: Sekstett for 
piano og strykere
Franz Berwald: Kvartett for piano 
og blåsere
 Oslo Konserthus lørdag 19. januar 
kl. 18.00
Miguel Harth-Bedoya, dirigent
Anna Larsson, alt
Kvindelige Studenters Sangforening 
- Sølvguttene
Gustav Mahler: Symfoni nr. 3

Billetter: ticketco.no
Hele sesongen på nrk.no/kork

 
 
 
 
 
  Vinterspor – Solistkorets  
damestemmer Vilde&Inga
Dirigent: Cecilia Rydinger Alin
Svenska Margaretakyrkan 7/2 
kl. 19.00
 Årstidene - Det Norske Solistkor,
Ensemble Allegria &  
Det Norske Blåseensemble
Dirigent: Grete Pedersen
Fredrikstad domkirke 02/05 kl.18.00
Søndre Slagen kirke 03/05 kl.18.00
Lillestrøm kirke 04/05 kl.18.00
Universitetets aula 05/05 kl.18.00
 Våren – Det Norske Solistkor
Dirigent: Rebecka Gustavsson
Svenska Margaretakyrkan  
10/05 kl.18.00

Billettinfo www.solistkoret.no
 

19 januar - Urpremiere kl 18:00
Jørgen Moesvei nr 13
etter Tor Åge Bringsværds barnebok
Dramatisering og regi: Mats Eldøen
Best fra 5 år
2 februar - Premiere kl 18:00
Nå er du Gud igjen
Av Anders Duus
Regi: Victoria Meirik
Best fra 10 år
29 mars - Urpremiere
Sett bagen fra deg 
Etter Ole Paus og Jonas Fjelds musi-
kalske samarbeid.
Dramatisert av Axel Hellstenius
Regi: Simen Formo Hay

For info og billetter:
www.brageteatret.no

Brageteatret Union Scene, Drammen

Gjelder perioden:
3. - 6. januar

ANDRE
SCENER

VI MÅ  
SNAKKE  
OM FAUST

VÅREN
2019
I SAL NO

 
BILLY BUDD
Opplev et mektig 
mannskor og en  
sterk fortelling!

FO
TO

: A
D

A
M

 O
LS

SO
N

SKANDINAVIAPREMIERE 
25. JANUAR

Med: Anders Hatlo, Modou Bah m.fl.

Gratis. Se nmh.no

Søndag 13. januar kl. 19.00
Levinsalen
Søndag 13. januar kl. 19.00

Skjulte kammerperler
Uvanlige besetninger og glemt musikk

Wienersk nyttår

6. & 8. januar kl. 19.00 Universitetets aula

Det Norske 
Kammerorkester

Ticketmaster.no

Nyttårsfest med 
klassiske wienerperler
av Strauss, Mozart & Schubert
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Sportsleder Reidar Sollie.  
reidar.sollie@dagsavisen.no

TENNIS: Casper Ruud røk på 
en smell i kvartfinalen mot bra-
silianske Rogério Dutra Silva 
og er ute av mennenes 
Challenger-turnering i Playford 
i Australia. På papiret kunne 
det se ut som Ruud hadde gode 
muligheter, rangert som 
nummer 112 på verdensran-
kingen for tida, mens Silva er 

159, men 20-åringen fra 
Snarøya røk ut av single-turne-
ringen med sifrene 6-2, 7-5 til 
Silva. Ruud brukte tid på å 
finne flyten i første sett, mens 
Silva holdt egen serve. I annet 
sett brøt Silva Ruuds serve på 
5-5. Med kniven på strupen 
måtte Ruud mobilisere, men 
maktet ikke å slå tilbake. (NTB)

Ruud-tap mot brasilianer

STAYER: Martin Johnsrud Sundby 
nekter å gi opp årets Tour de Ski tross 
fire svake løp. I sitt elsk/hat-forhold  
til touren har han hatet den mest  
denne gang.

 ■ KRISTIAN M. ANDERSEN

34-åringen ligger på 12.-plass 
før de to siste etappene. Opp til 
sammenlagtleder Johannes 
Høsflot Klæbo skiller det to 
minutter og 16 sekunder.

– Noe mørk til sinns de siste 
dagene. Jeg har vært litt ute i 
skogen og sparket de siste fire 
dagene, sa Sundby om seg selv 
etter den femte etappen 
torsdag.

Han mener at 
kroppen har vært 
OK, men at ting 
likevel har «gått 
på tvers».

– Det er kjipt i 
en sånn tour, 
man drar jo med 
seg alt uansett 
hva man finner 
på. Det blir sånn 
elsk/hat-forhold 
til denne touren. 
Der jeg har elsket mye tidligere, 
har jeg hatet litt i år. Det er jo 
en erfaring det også. Så er jeg 
glad for at jeg klarer å reise meg 
og gjøre løp som i dag, sa han.

– Mye kan skje
Selv om oppturene har vært få 
og ambisjonsnivået nedjustert, 
har han ikke gitt opp håpet om 
en god plassering.

– Status per i dag at er vi ikke 
er i mål. I fjor var jeg vel 
nummer sju før siste dagen og 
ble nummer to i mål. Det er 
fryktelig, fryktelig mye som kan 
skje, og alt er avhengig av siste-
bakken, og løpet i dag er, som 
spådd, ekstremt avgjørende for 
sammenlagtstillinga.

Sundby gikk riktignok ut som 
nummer seks før monster-
bakken, men med en sterk opp-
henting ble han til slutt toer bak 
den suverene sammenlagtvin-
neren Dario Cologna i fjorårets 
Tour de Ski.

I årets utgave er det ikke bare 
sprintene som gått dårlig for 
Sundby. Også 15-kilometeren i 
Toblach var en nedtur for Røa-

løperen. Da havnet han ett 
minutt og 14 sekunder bak 
Sergej Ustjugov.

– Sprintformen har vært 
totalt begredelig, og det er jeg 
litt overrasket over. Og så gjør 
jeg et dårlig løp i Toblach i til-
legg, og da er jo utgangspunktet 
fryktelig dystert. Jeg er litt 
overrasket over at kroppen var 
sånn innledningsvis, forklarte 
han.

På jaktstarten torsdag startet 
han omtrent likt 
med fjorårets 
vinner Cologna 
samt treer Alex 
Harvey.

– Det viser seg 
at så lenge vi ikke 
henger med på 
disse sprintene. 
så er vi sjanse-
løse. Det er jo 
kjipt for oss.

Sundby gjorde 
et knalløp, og sammen med rus-
seren Denis Spitsov var han 
raskest av samtlige på 15-kilo-
meteren i Oberstdorf.

Klager ikke
– Vi får utlignet ekstremt mye i 
dag. Det er jo skuffende for dem 
som starter foran oss at vi gjør 
de løpene vi gjør bak. Vi nuller 
mye med dagens løp.

Sundby er usikker på hvordan 
man skal rettferdiggjøre touren 
på best mulig måte. Han mener 
ikke nødvendigvis at en enda 
lengre distanse ville vært rett-
ferdig, men trekker fram at et 
mer variert program kunne 
vært lagt opp.

Fire av sju renn er 15 kilo-
meter, to er sprinter, og avgjø-
relsen rett opp slalåmbakken i 
Val di Fiemme er ni kilometer.

– Touren er fin og tøff nok, 
den. Man kan være mer kreative 
på det, men tourprogrammet er 
ikke så mye å klage over, sa han.

I dag skal løperne i aksjon på 
15 kilometer fellesstart. I 
morgen avgjøres det hele opp 
«monsterbakken».  (NTB)

– Har vært mørk til sinns
LANGRENN HOPP

• Sundby forteller om elsk-hat-forholdet til Tour de Ski

UJEVN: Martin Johnsrud Sundby har ikke hatt full klaff i Tour de Ski så langt. I dag og i morgen håper han å vise      seg fram.  FOTO: TERJE PEDERSEN/NTB SCANPIX

Det er jo 
fryktelig mye 
som fortsatt kan 
skje før vi er 
ferdig.

Martin Johnsrud Sundby
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Det er full strid mellom Haugesund og Rosenborg om de to tre-
nerne Eirik Horneland og Karl Oskar Emberland. Horneland og 
RBK mener at den avtroppende FKH-treneren har en måneds 
oppsigelsestid i sin kontrakt. FKH mener derimot at de har 
terminert treårskontrakten som Horneland skrev under på i 
oktober. FKH mener det er den forrige kontrakten som er gjel-
dende, og at den løper fram til 30. november. Den kontrakten 
skal ikke ha klausuler som gjør at RBK kan hente ham. Da 
denne avisen gikk i trykken i går, var status fortsatt uendret.

– Jeg ser fram til å begynne som ny RBK-trener. FKH anser 
seg overraskende uforpliktet av den nye avtalen med tilhørende 
oppsigelsesadgang, sier Horneland i en pressemelding.  (NTB)

RBK og FKH på kollisjonskurs

Tidligere skipresident 
Christian Mohn er død. 
Han ble 92 år. Mohn var 
skipresident i perioden 
1978-80. Han var tidligere 
skihopper og deltok to 
ganger i VM. Der var hans 
beste prestasjon en fjer-
deplass. Han ledet også 
Hoppsportens Venner en 
periode.  (NTB)

Mohn er død En Chelsea-supporter er ute-
stengt fra alle fotballkamper i 
tre år etter at han skal ha ropt 
homofobiske uttalelser under 
kampen mot Brighton i 
desember. 20-åringen sa seg 
skyldig i til å ha truet, og ha 
brukt fornærmende ord under 
Chelseas bortekamp mot 
Brighton 16. desember. Nå er 
mannen straffet med 965 pund 
(cirka 10.500 kroner) i bot, samt 

utestengelse fra alle fotball-
kamper i en lang periode. En 
talsmann for Brighton sier de 
takker politiet for hjelpen under 
hendelsen og at de er fornøyde 
med resultatet.

– Det understreker både deres 
og vår forpliktelse for en nullto-
leranse mot enhver form for ver-
bale overgrep fra dem som 
møter kampene, heter det i 
uttalelsen.  (NTB)

Utestengt i flere år etter hets

Johannes Thingnes Bø 
velger å droppe ski-
skytter-NM til helgen. 
Han prioriterer trening. 
Thingnes Bø leder ver-
denscupen etter sterke 
resultater i det siste.

– Jeg skulle helst ha 
vært på NM, men verden-
scupen totalt er såpass 
viktig at prioriteringen 
måtte bli slik denne 
gangen. Men jeg stiller i 
NM del 2, sier Bø i en 
pressemelding.  (NTB)

Bø-forfall

Erik Valnes vant men-
nenes sprint i klassisk 
under skandinavisk cup i 
Finland i går. Han var 
best i en helnorsk finale.

Sondre Turvoll Fossli 
ble annenmann, mens 
Håvard Solås Taugbøl ble 
treer. For kvinnene vant 
svenske Johanna Hag-
ström. Moa Lundgren, 
også hun fra Sverige, ble 
nummer to, mens norske 
Anne Kjersti Kalvå ble 
treer.  (NTB)

Valnes-seier

– Har vært mørk til sinns
LANGRENN HOPP

• Sundby forteller om elsk-hat-forholdet til Tour de Ski

UJEVN: Martin Johnsrud Sundby har ikke hatt full klaff i Tour de Ski så langt. I dag og i morgen håper han å vise      seg fram.  FOTO: TERJE PEDERSEN/NTB SCANPIX

TETSTRID: Andreas Stjernen nærmer seg annenplassen sammen-
lagt i den tysk-østerrikske hoppuka.  FOTO: NTB SCANPIX

TREER: Japanske 
Ryoyu Kobayashi tok sin 
tredje strake seier i hop-
puka da han vant i 
Bergiselbakken i går. 
Andreas Stjernen ble 
beste norske på 3.-plass.

 ■ GEIR ANDREASSEN

Sammenlagtlederen Kobayashi 
slo til med 136,5 meter i første 
omgang og avsluttet med 131 
meter. Dermed tok han virkelig 
føringen sammenlagt og distan-
serte toeren foran rennene i 
Østerrike, Markus Eisenbichler. 
Tyskeren skuffet og endte på 
223,8 poeng. Det skilte bare 2,3 

poeng etter to renn, men nå er 
avstanden hele 45,2 poeng.

Med seieren i avslutningen i 
Bischofshofen kan Kobayashi 
dessuten skrive seg inn på en 
eksklusiv liste med seier i alle 
fire hoppukerennene. Sven 
Hannawald gjorde det i 2001, og 
Kamil Stoch gjentok det i fjor.

Med 237,0 poeng var Kobay-
ashi 12,8 poeng foran østerri-
keren Stefan Kraft i går. Kraft 
var et østerriksk lyspunkt med 
sine 129,5 og 130,5 meter.

Andreas Stjernen har nå bare 
4,2 poeng opp til Eisenbichler 
på 2.-plassen i sammendraget.

– Fint å fly igjen. Jeg er for-
nøyd, sa nordmannen.

Robert Johansson ble nest 
beste norske på 11.-plass. (NTB)

Stjernen på pallen 
da Kobayashi vant

Doss dei Laresi

The Deer’s den

1278 m.o.h.

Starten på
bakken ligger
på 860 m.o.h.

Skirihoppet

VAL DI FIEMME

Lagorai Masi di
Cavalese

2 km

3 km 4 km
5 km

7 km

8 km

9 km

6 km

Doss de

1
99Mål

Start

Skistadion

KILDE: langrenn.no/fis-ski.com / NTB TT

Løypeprofil

850

9 km kvinner
Start kl 14.45

9 km menn
Start kl 13.00

Stigning 
i prosent 12 %

26 %

14 %

24 %

11 %

15 %

28 %

Skiri-
hoppet

Pallua

The Deer’s Den

6 km3 km

Start

Start

Mål (9 km)

1278 m.o.h.

Lederen av 
Touren bærer blå trøye.

Monsterbakken i Val di Fiemme

Monsterbakken
er til daglig en 
slalåmbakke!

Siste klatreetappe 
i Val di Fiemme 
i Italia.
Jaktstart i
fri teknikk
.

Menn 2018
1. Dario Cologna
2. Martin Johnsrud Sundby
3. Alex Harvey

Kvinner 2018
1. Heidi Weng
2. Ingvild Flugstad Østberg 
3. Jessica Diggins

(søndag) (søndag)
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FOTBALL: Manchester 
United-manager Ole Gunnar 
Solskjær gir Romelu 
Lukaku og Alexis Sánchez 
sjansen fra start i dagens 
cupkamp hjemme mot mes-
terskapsserielaget Reading, 
skriver NTB. Begge var nylig 
tilbake i spill. Solskjær har 
fire strake seirer i serien i sin 
vikarjobb hos United. 

Det er usikkert om Paul 

Pogba kan spille i dag. Han 
pådro seg en lett skade i 
kampen mot Newcastle 
onsdag (2-0-seier). United 
har de siste ukene slått fire 
ganske enkle motstandere i 
Premier League med sam-
menlagt målscore 14-3.

– Når du er i en klubb som 
dette, forventes det at du 
vinner kamper. Jeg ser for 
meg at vi kan vinne alle 

kamper, sa Solskjær på en 
pressekonferanse i går for-
middag.

United-troppen reiser til 
Dubai etter Reading-
kampen. Der skal det jobbes 
med lagbygging og mye 
fysisk trening. Det blir en 
oppkjøring til bortekampen 
mot Tottenham 13. januar. 
Det er Solskjærs første vir-
kelige test i jobben.  (NTB)

Lukaku og Sánchez starter for United
Den brasilianske supervete-
ranen Naldo har skrevet under 
en kontrakt som binder ham til 
Monaco fram til juni 2020. 
36-åringen hentes fra Schalke, 
melder Monaco på sitt nettsted.

Thierry Henrys Monaco ligger 
på nest sisteplass i den franske 
ligaen med tre seirer og kun 13 
poeng på 18 kamper.  (NTB)

Til Monaco

Vi er i gang med et nytt år og det er også 
tida for en slags oppsummering og for lister.

Hva er en fotballspiller verdt? 
Det kan selvsagt være den 
summen noen er villig til å gi 
for en spiller, men også hva han 
drar inn av penger til sin 
arbeidsgiver. Ja, og hvor god 
han er. Men det er samtidig en 
slags popularitetskonkurranse. 
En fanfavoritt vil alltid være 
mer ettertraktet, enn en som er 
vrien å like. Alder er også en 
viktig faktor her. Er du over 30, 
så er du mindre verdt enn da du 
var 27, som regel i hvert fall. 
Litt som i livet ellers faller ver-
dien med årene. 

KPMG er et av verdens største 
revisjons- og rådgivningssel-
skaper. Nå har de kommet med 
en liste over verdens mest ver-
difulle fotballspillere. På topp 
ti er det fem spillere fra Pre-
mier League, fordelt på fem 
klubber. 

Ligaens mest verdifulle 
spiller befinner seg i Liverpool 
og heter Mohamed Salah. Han 
er ifølge KPMG verdt 151,6 mil-
lioner pund. Pundet står i 
omtrent 11 kroner. Dermed er 
verdien på Salah rundt 1,7 mil-
liarder kroner. 

Verdens mest verdifulle 
spiller er PSGs Neymar foran 
lagkameraten Mbappe med 
henholdsvis 206,5 millioner og 
193,8 millioner pund. Ingen kan 
lenger nekte for at Paris-
klubben er en maktfaktor i 
internasjonal fotball. På tredje 
finner vi Lionel Messi (183,2 m 
pund). Salah er først på fjerde.

Salah er altså den mest verdi-
fulle spilleren i Premier 
League, i kroner og øre, eller 
pund da. Og Liverpool kan i 
hvert fall ikke klage. All den tid 
de betalte Roma 37,8 millioner 
pund for spissen tilbake i 2017, 
ifølge Mirror Football. 

Den mest verdifulle engelsk-
mannen er Tottenhams Harry 
Kane med 136,1 millioner pund. 

Chelseas Eden Hazard er på 6. 
Plass (133,5m pund), City Kevin 
De Bruyne på 7. (116,6m pund), 
Atlético Madrids Antoine Gri-
ezmann på 8. (113,2m pund) og 
Ole Gunnar Solskjærs elev Paul 
Pogba på 9. (107,5m pund). Topp 
ti rundes av med Barcelonas 
Philippe Coutinho (106,5m 
pund)

Det som er verdt å merke seg er 
at blant topp seks-klubbene i 
Premier League er det kun 
Arsenal som ikke har noen spil-
lere på topp ti. Det er heller 
ingen klubber utenfor topp seks 
med spillere på listen. De 
dyreste spillerne finner vi altså 

FORMSPILLER: Mohamed Salah banker inn scoringer for Liverpool om dagen.  FOTO: PHIL NOBLE/NTB SCANPIX

FOTBALL: Flere eks-
perter mener Manch-
ester City-forsvarer 
Vincent Kompany burde 
fått rødt kort etter tak-
lingen av Liverpools 
Mohamed Salah torsdag, 
da City vant 2-1 i topp-
kampen.

– Jeg liker virkelig 
Kompany, men hvordan 
i all verden var ikke det 
rødt? spurte tyskeren da 
han ble intervjuet av 
Sky Sports etter 
kampen.

Kompany er ikke enig 
med Liverpool-
manageren. Han sier:

– Jeg synes det var en 
glimrende takling, var 
det ikke? Jeg tok ballen, 
og litt av mannen, men 
det var ingenting stygt. 
Jeg forsøkte ikke å 
skade ham.  (NTB)

Kompany: 
– Ikke rødt

Christian Eriksen er blant 
Tottenhams viktigste spil-
lere, men en kontraktsforlen-
gelse lar vente på seg. 
Mauricio Pochettino håper 
han kan overbevise dansken. 
Eriksens avtale går ut som-
meren 2020.

– Han er viktig for oss. Man 
vil gjerne ha ham på laget, 
men han har rett til å gjøre 
som han vil. Det ville vært 
fantastisk om han skriver 
under på en langtidskon-
trakt. Han er glad for å være 
her, men det er ikke bare i 
våre hender, sier Pochettino.

Eriksen, som har fire mål 
på de seks siste kampene, 
kom til Spurs fra Ajax som-
meren 2013 og har vært en 
nøkkelspiller i Spurs.  (NTB)

Håper å  
overbevise 
Eriksen

KOMMENTAR Twitter: @espenhr

ESPEN H. RUSDAL

Han er 
verdt 
mest

stort sett i de beste klubbene. 
Men en som sikkert rister på 
hodet av det hele er Cristiano 
Ronaldo, for han er ikke på listen 
i det hele tatt.

10. Philippe Coutinho, 
Barcelona: €118.2m (£106.5m)

9. Paul Pogba, Man United: 
€119.3m (£107.5m)

8. Antoine Griezmann, 
Atlético Madrid: €125.6m 
(£113.2m)

7. Kevin De Bruyne, Man 
City: €129.4m (£116.6m)

6. Eden Hazard, Chelsea: 
€148.2m (£133.5m)

5. Harry Kane, Tottenham: 
€151.1m (£136.1m)

4. Mohamed Salah, 
Liverpool: €168.3m (£151.6m)

3. Lionel Messi, Barcelona: 
€203.3m (£183.2m)

2. Kylian Mbappé, PSG: 
€215m (£193.8m)

1. Neymar, PSG: €229.1m 
(£206.5m)
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LEVERER: 18 år gamle Pontus Finstad leder an for Manglerud Stars unggutter. Mot Sparta torsdag scoret han i sin andre hjem-
mekamp på rad og høstet skryt fra treneren. FOTO: LISBETH HALVORSEN/MANGLERUD STAR ISHOCKEY

OSLO: Manglerud Star 
tapte mot Sparta, men 
sjefen fant likevel  
lyspunkter.

 ■ HAAKON F. THON

Manglerud Ishall (Dagsavisen): 
– Dette var et godt forsøk med tanke 
på alle vi har ute, og nye unge folk som 
er inne og spiller mye. Dette var noe av 
det beste vi kunne få til med de spil-
lerne vi har til rådighet akkurat nå, sa 
trener Dave Livingston til Dagsavisen 
etter 3-4-tapet.

Skadelisten til MS vokser nærmest 
fra kamp til kamp. Før møtet med 
Sparta hadde de hele seks spillere ute. 
Sist ut er keeper Kris Joyce.

Dermed fikk 22 år gamle Mikkel Wik 
prøve seg i buret fra start, og han får 
godkjent av sjefen etter kampslutt.

– Han gjorde så godt han kunne, han 
burde kanskje ha hindret det siste bak-
lengsmålet, men han gjør en god jobb 
for oss. Stepper inn og gjør sine saker 
bra når vi trenger han. Jeg er fornøyd 
med han, forteller Livingston.

Scoret igjen
En annen ung-
gutt som viste 
seg fram var 
Pontus Fin-
stad. 

18-å r i ngen 
scoret i sin 
andre hjem-
mekamp på 
rad etter at 
han fikk sitt 

første A-lagsmål for MS, mot Våle-
renga forrige fredag. MS tapte kampen 
mot VIF 3-8, men Finstad sa til Dags-
avisen etter kampen at scoringen 
betydde mye for han personlig. 

Mot Sparta brukte han kun halvannet 
minutt på å markere seg. Unggutten 
snappa opp en dårlig pasning fra gjes-
tenes Niclas Jessesen bak eget mål, før 
han tok med seg pucken rundt målet og 
lurte den mellom beina på Sparta-
keeper Samuel Ward.

Fikk tillit på straffe
– Han er ikke lenger med som stallfyll. 
Han begynner å forstå hvordan vi 
spiller og hvordan systemene våre fun-
gerer. Han er en smart og god spiller, 
forteller Livingston som også benytter 
anledningen til å berømme en annen 
ung spiller i troppen.

– Mats (Jensen Grøsvik) spiller bedre 
nå han også. Han er en gutt med masse 
ferdigheter som nå begynner å spille 
mer voksent også, sier Livingston om 
20-åringen som også fikk tillit på straf-
feslag i 3. periode, men bommet.

Ungguttas dag
• Flere unge MS-spillere får skryt av sjefen

TRE MÅL: Colin 
Spaberg Olsen.  
 FOTO: NTB SCANPIX

ISHOCKEY: Vålerenga 
vant enkelt og knappet 
innpå serielederen.

 ■ HAAKON F. THON

Vålerenga hadde få problemer 
med å ta seg av Stjernen på 
borteis i Fredrikstad torsdag. 

Kampen var i realiteten avgjort 
allerede etter første periode. Da 
sto det 0–4 til de blå. 

Samtidig slet Stavanger mot 
Frisk i Askerhallen. Der sto det 
2–2 etter to perioder, mens 
Vålerenga hadde økt til 0–7 i 
Fredrikstad. 

Oilers måtte ut i straffeslag-
konkurranse, der de til slutt 

vant, mens VIF ikke ga seg før 
det sto 0–9. Colin Spaberg 
Olsen og Tobias Lindström 
scoret tre hver, Ahlholm nettet 
to, og Stefan Espeland scoret 
ett. Dermed knappet VIF ett 
poeng innpå serieleder Sta-
vanger. Oilers topper med 68 
poeng. Vålerenga har 66.

haakon.thon@dagsavisen.no

Vålerenga knuste Stjernen

Han er 
ikke lenger 
med som 
stallfyll.

MS-trener Dave 
Livingston om Pontus 

Finstad

FOTBALL: Tobias Heintz 
(bildet) går fra Sarpsborg 08 
til tyrkiske Kasimpasa for et 
sted mellom 10 og 15 milli-
oner kroner. Midtbane-
spilleren har signert en 
3,5-årskontrakt. Østfold-
klubben opplyste fredag at 
de har kommet til enighet 
med den tyrkiske topp-
klubben om en overgang for 
midtbanespilleren. 

– Heintz er på mange 
måter et produkt av spiller-
utviklingsarbeidet i Sarps-
borg 08. Etter at han kom fra 
Sprint-Jeløy har han tatt 
steg på steg. I høst fikk han 
gjennombruddet i Europa 
League og var tellende for 
oss i flere kamper. Når vi nå 
fikk et bud vi mente var 
riktig for både spiller og 
klubb, kan vi ikke annet enn 

å ønske Tobias lykke til 
videre. Dette er helt etter 
strategien vår, sier klubbens 
sportssjef Thomas Berntsen.

Heintz har skrevet en 
3,5-årsavtale med Kasim-
pasa, som jakter topplasse-
ring i Süper Lig. Kasimpasa 
er nummer fire på tabellen, 
à poeng med Trabzonspor på 
2. plass. (NTB)

Tobias Heintz solgt til Kasimpasa
Lørdag tar Grüner imot Hasle/
Løren til lokaloppgjør i 1. divi-
sjon i ishockey. Hjemmelaget 
kjemper i toppen av 1. divisjon, 
og ligger før helgens runde på 2. 
plass, fem poeng bak, og med én 
kamp mer spilt enn serieleder 
Comet. Den gamle storklubben 
Hasle/Løren ligger på 6. plass, 
tre poeng bak Tønsberg.

Lokaloppgjør
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INNSBRUCK: Verdenscup menn i går, 
3. renn i den tysk-østerrikske hoppuka:
1) Ryoyu Kobayashi, Japan 267,0 (136,5-
131), 2) Stefan Kraft, Østerrike 254,2 
(129,5-130,5), 3) Andreas Stjernen, Norge 
242,7 (131-126), 4) Stephan Leyhe, 
Tyskland 239,1 (129-127,5), 5) Kamil Stoch, 
Polen 234,1 (126,5-131), 6) Yukiya Sato, 
Japan 231,4 (129-123,5), 7) Killian Peier, 
Sveits 230,6 (127-123), 8) Richard Freitag, 
Tyskland 230,0 (128-124), 9) Roman 
Koudelka, Tsjekkia 228,4 (123-125), 10) 
Timi Zajc, Slovenia 226,6 (130-119,5).
Øvrige norske: 11) Robert Johansson 
226,1 (129-124), 21) Johann André Forfang 
205,9 (119,5-123,5), 25) Anders Fannemel 
202,0 (124,5-116).
Sammenlagt (3 av 4 renn): 1) Kobayashi 
815,9, 2) M. Eisenbichler, Tyskland 770,4, 
3) Stjernen 766,2, 4) Stoch 750,9, 5) Leyhe 
748, 6) Koudelka 746,6, 7) D. Kubacki, Polen 
742,5, 8) Zajc 741,3, 9) Johansson, 729,9, 
10) Daniel Huber, Østerrike 726,8. Øvrige 
norske: 18) Forfang 667,5, 24) Fannemel 
560,2, 36) Pedersen 317,7, 38) Tande 
294,1, 42) Granerud 245,4.

 › Hopp

Morten Thorsby er ifølge TV 2 på vei til den italienske 
Serie A-klubben Sampdoria. Han har spilt for neder-
landske Heerenveen siden han var 18 år. – Det er dialog, 
det er det eneste jeg vil si, sier Thorsby til TV 2. Den 
italienske journalisten Alfredo Pedulla melder at Thorsby 
kommer til Genova-klubben som bosmanspiller til som-
meren. Den 22 år gamle nordmannen var torsdag og i går 
igjennom den medisinske undersøkelsen og skal ha blitt 
enig med klubben om en femårskontrakt. Morten Thorsby 
kom til Heerenveen fra Stabæk i 2014.  (NTB)

På vei til Sampdoria

Oslo kommune
Utdanningsetaten

Søkning til videregående opplæring 
i Oslo, skoleåret 2019-2020
Du søker videregående opplæring på nettstedet vigo.no. Logg deg inn med MinID.  

Søknadsfrist 1. februar 2019:
- inntak med fortrinnsrett (særskilt inntak)
- minoritetsspråklige 16-19-åringer med kort botid i Norge, til individuell behandling
- søkere til lærekandidatordningen 

Søknadsfrist 1. mars 2019:
- ordinært inntak 
- søkning til opplæring i bedrift (læreplass)

Informasjon
For mer informasjon om skoletilbud og inntak til videregående opplæring i Oslo, 
se vilbli.no (velg Oslo) og brosjyren "Videregående opplæring i Oslo. Opplæringstilbudet 
skoleåret 2019-2020"

IB - International Baccalaureate 
IB Middle Years Programme 5 (Vg1) tilbys ved Blindern videregående skole.
IB Diploma Programme (Vg2 og Vg3) tilbys ved Blindern og Bjørnholt videregående 
skoler og fører fram til internasjonal studenteksamen. Undervisningsspråket er engelsk. 
Du søker IB på vigo.no. I tillegg må du fylle ut et eget skjema som du sender direkte til 
skolen. Skjemaet finner du på skolenes hjemmesider blindern.vgs.no og bjornholt.vgs.no. 
Kontakt IB-koordinator ved skolene for mer informasjon. Søknadsfrist: 1. mars 2019.

Lær bridge på  
6 dager/ 1 weekend

www.bridgeskolen.no
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12.55 41 Valladolid – Rayo Vallecano  1,85 3,15 3,60
13.25 43 Shrewsbury – Stoke City  3,55 3,15 1,82
 45 West Ham Utd. – Birmingham C.  1,40 4,00 5,90
 46 West Ham – Birmingham C. (0-1)  2,10 3,50 2,45
 47 Bournemouth – Brighton   1,85 3,20 3,65
 50 Burnley – Barnsley  1,72 3,35 3,95
 52 West Bromwich A. – Wigan Ath.  1,52 3,60 4,75
 54 Sheffield Wed. – Luton Town  2,10 3,15 2,80
 56 Manchester United – Reading  1,10 7,00 12,00
 58 Manchester Utd. – Reading (0-1)  1,37 4,00 5,20
 59 Manchester Utd. – Reading (0-2)  1,90 3,80 2,60
14.55 60 SC Amiens – Valenciennes  1,67 3,15 4,50
15.10 61 Luleå – Växjö Lakers (ish.)  2,20 3,90 2,35
 62 Frölunda HC – Timrå IK (ish.)  1,35 4,75 5,40
 63 Malmö Redhawks – Örebro (ish.)  1,70 4,10 3,30
15.25 64 Brasil – Island (h.b. M)   odds lørdag 
15.55 65 Fleetwood – AFC Wimbledon  2,05 3,05 3,00
 67 Gillingham – Cardiff City  3,50 3,40 1,80
 68 Gillingham – Cardiff City (1-0)  1,85 3,50 2,90
 69 Derby County – Southampton  2,60 3,00 2,42
 70 Derby C. – Southampton (1-0)  1,43 4,00 4,45
 71 Aston Villa – Swansea City  1,75 3,30 3,65
 72 Aston Villa – Swansea (0-1)  3,00 3,45 1,81
 73 Brentford – Oxford United  1,42 3,75 5,60
 74 Brentford – Oxford United (0-1)  2,15 3,40 2,40
 75 Accrington Stanley – Ipswich  2,30 3,05 2,60
 77 Chelsea – Nottingham Forest  1,17 5,55 9,55
 79 Chelsea – Nottingham F. (0-1)  1,50 4,00 4,00
 81 Everton – Lincoln City  1,11 6,50 12,00
 82 Everton – Lincoln City (0-1)  1,38 4,25 4,75
 83 Everton – Lincoln City (0-2)  1,95 3,70 2,55
 84 Middlesbro’ – Peterborough  1,45 3,70 5,25
 85 Middlesbro’ – Peterborough (0-1)  2,25 3,40 2,30
 86 Bolton Wanderers – Walsall  1,85 3,20 3,40
 87 Bolton W. – Walsall (0-1)  3,30 3,45 1,71
 88 Charlton Athletic – Sunderland  2,40 3,00 2,50
 89 Rochdale – Burton Albion  2,30 3,15 2,50
 90 Scunthorpe Utd. – Coventry C.  2,60 3,05 2,30
 91 Cambridge Utd. – Stevenage  2,15 3,10 2,75
 92 Morecambe – Crewe Alexandra  2,40 3,00 2,50
 93 Crawley Town – Cheltenham  2,35 3,10 2,50
 94 Yeovil Town – Bury FC  3,50 3,25 1,80
 95 Macclesfield – Swindon Town  2,60 3,15 2,25
 96 Carlisle Utd. – Mansfield Town  2,75 3,10 2,15
 97 Colchester – Notts County  1,55 3,40 4,75
 98 Gateshead – Maidenhead Utd.  1,50 3,45 4,55
 99 Solihull Moors – Eastleigh  1,80 3,10 3,40
 100 Hartlepool U. – Maidstone U.  1,60 3,25 4,15
 101 Dagenham & R. – Boreham W.  2,60 2,90 2,25
 102 Havant & W’looville – Barrow  2,45 3,00 2,30
 103 Bromley FC – AFC Fylde  2,95 3,10 1,95
 104 Sutton Utd. – Harrogate Town  2,20 3,05 2,60
 105 Halifax Town – Braintree T.  1,85 3,05 3,35
 106 Leyton Orient – Salford City  2,05 3,10 2,80
 107 Chesterfield – Ebbsfleet Utd.  2,25 2,90 2,60

 108 Wrexham – Dover Athletic  1,60 3,20 4,25
 109 Extremadura – AD Alcorcón  2,55 2,70 2,50
 110 Sporting Gijón – Real Zaragoza  1,85 2,85 3,70
 111 Ayr  United – Falkirk  1,30 4,10 6,70
 112 Inverness – Queen of the South  1,75 3,20 3,60
 113 Dundee Utd. – Partick Thistle  1,57 3,35 4,40
 114 Dunfermline – Alloa Athletic  1,43 3,60 5,40
 115 Sparta – Stavanger Oilers (ish.)  2,85 4,45 1,82
16.10 116 CD Alaves – Valencia  3,00 2,80 2,25
17.55 119 Red Star FC – Caen  3,00 2,85 2,20
 120 Skellefteå – Färjestad (ish.)  2,10 3,90 2,50
 121 Brynäs IF – Rögle BK (ish.)  1,90 3,90 2,85
 122 Linköpings HC – HV71 (ish.)  2,05 3,90 2,55
 123 Mora – Djurgårdens IF (ish.)  3,00 4,00 1,80
18.10 124 Norge – Nederland (h.b. M)   odds lørdag 
18.25 125 Norwich City – Portsmouth  1,65 3,45 3,95
 126 Norwich C. – Portsmouth (0-1)  2,70 3,45 1,93
 127 Crystal Palace – Grimsby T.  1,11 6,50 12,00
 128 Crystal Palace – Grimsby (0-1)  1,40 4,25 4,50
 129 Crystal Palace – Grimsby (0-2)  2,05 3,60 2,45
18.25 130 Newcastle Utd. – Blackburn R.  1,60 3,45 4,45
 131 Newcastle U. – Blackburn (0-1)  2,60 3,40 2,05
 132 Bristol City – Huddersfield T.  2,15 3,05 2,90
 133 Bristol City – Huddersfield (0-1)  4,25 3,75 1,48
 134 Blackpool – Arsenal  8,00 5,00 1,23
 136 Blackpool – Arsenal (1-0)  3,75 3,70 1,60
18.55 138 Philadelphia – Calgary Fl. (ish.)  2,50 3,80 2,10
 139 Bietigheim – Storhamar (h.b. K)  1,30 9,00 3,75
19.55 140 Ottawa S. – Minnesota W. (ish.)  3,00 3,80 1,85
20.40 141 Huesca – Real Betis  3,20 3,10 2,00
21.25 145 Mar. Funchal – Portimonense  2,25 2,95 2,75
22.30 146 Houston – Indianapolis (NFL)  1,78 12,50 1,97
23.00 147 Boston Bruins – Buffalo S. (ish.)   odds lørdag 
 148 Florida P. – Columbus BJ (ish.)   odds lørdag 
 149 Toronto ML – Vancouver C. (ish.)   odds lørdag 
 150 Montréal C. – Nashville P. (ish.)   odds lørdag 
 151 St. Louis B. – NY Islanders (ish.)   odds lørdag 
 152 Dallas C. – Seattle Seah. (NFL)  1,76 12,25 2,00
 153 LA Kings – Edmonton (ish.)   odds lørdag 
 154 San Jose – Tampa Bay L. (ish.)   odds lørdag

DAGENS SJANSETIPS:
  65. Fleetwood – AFC Wimbledon   H (2.05)
  69. Derby County – Southampton: H (2.60)
120. Skellefteå – Färjestad (ish.):    H (2.10)
121. Brynäs IF – Rögle BK (ish.):      H (1.90)
Samlet odds: 21.26

DAGENS SIKRE:
52. West Bromwich A. – Wigan A.: H (1.52)
97. Colchester – Notts County: H (1.55)
99. Solihull Moors – Eastleigh: H (1.80)
Samlet odds: 4.24

 ■ VURDERT AV ROGER TEIG

 › Langoddsen lørdag (utvalg)

11.55 155 SD Eibar – Villarreal  2,10 3,10 3,00
 157 Almeria – Mallorca  2,25 2,70 2,87
14.10 158 Stade Reims – Lens  1,82 3,10 3,75
 160 Rennes – Brest  1,70 3,10 4,45
14.55 162 Preston – Doncaster Rovers  1,65 3,35 4,10
 164 Manchester City – Rotherham  1,05 9,00 14,00
 165 Manchester C. – Rotherham (0-1)  1,20 5,00 7,00
 166 Manchester C. – Rotherham (0-2)  1,50 4,50 3,50
 167 Woking – Watford  8,55 5,25 1,20
 168 Woking – Watford (2-0)  2,10 3,70 2,30
 169 Woking – Watford (1-0)  4,20 3,80 1,50
 170 Millwall – Hull City  1,95 3,15 3,15
 171 Millwall – Hull City (0-1)  3,45 3,60 1,65
 172 Queens Park R. – Leeds Utd.  2,35 3,20 2,45
 173 Queens Park R. – Leeds U. (0-1)  4,30 4,00 1,44
 174 Fulham – Oldham Athletic  1,27 4,55 7,70
 175 Fulham – Oldham Athletic (0-1)  1,65 3,60 3,60
 176 Fulham – Oldham Athletic (0-2)  2,75 3,80 1,82
 177 Sheffield United – Barnet  1,22 4,75 8,45
 178 Sheffield United – Barnet (0-1)  1,67 3,35 3,60
15.55 180 CD Feirense – Santa Clara  2,30 3,05 2,60
 181 Belenenses – V. Guimaraes  2,50 3,10 2,35
 182 Vitoria Setubal – Chaves  1,90 3,20 3,20
 183 Aker T.h. – Sola (h.b. K)  3,45 11,00 1,30
16.10 184 Sevilla – Atletico Madrid  2,60 2,85 2,50
 185 Sevilla – Atletico Madrid (1-0)  1,35 4,00 5,50
16.55 186 Vålerenga – Ringerike (ish.)   1,08 9,25 11,00
 187 Frisk Asker – Stjernen (ish.)  1,20 7,25 6,50
 188 Manglerud S. – Storhamar (ish.)   6,50 7,25 1,20
17.10 189 Bordeaux – Havre AC  1,50 3,60 5,30
 190 Bordeaux – Havre AC (0-1)  2,35 3,35 2,20
 118 Toulouse – Nice  2,60 2,75 2,60
17.25 191 Newport County – Leicester C.  6,75 4,75 1,28
 193 Newport Co. – Leicester (2-0)  1,83 3,75 2,75
 194 Newport Co. – Leicester (1-0)  3,30 3,60 1,70
 195 Deportivo La Coruña – Lugo  1,35 3,65 6,75
 196 Dep. La Coruña – Lugo (0-1)  2,10 3,25 2,55
17.55 197 Gim. de Tarragona – Córdoba  2,37 2,70 2,70
 198 Osasuna – CF Cadiz  1,90 2,70 3,75
 199 Gjerpen – Byåsen (h.b. K)  3,45 10,00 1,35
 200 Vipers Kr.s. – Oppsal (h.b. K)  1,00 17,00 13,00
18.10 201 Norge – Brasil (h.b. M)   odds søndag  
18.25 203 Real Madrid – Real Sociedad  1,25 4,85 7,75
 204 R. Madrid – R. Sociedad (0-1)  1,75 3,55 3,10
 206 Benfica – Rio Ave FC  1,13 6,25 9,60
 207 Benfica – Rio Ave FC (0-1)  1,47 3,80 4,30
19.00 208 Baltimore – LA Chargers (NFL)  1,62 12,50 2,22
19.55 209 Malaga – Reus Deportiu  1,15 4,50 14,00
 210 Malaga – Reus Deportiu (0-1)  1,66 3,10 4,00
 211 Ottawa Sen. – Carolina (ish.)   odds søndag 
20.40 212 Getafe – Barcelona  6,45 4,15 1,35
 213 Getafe – Barcelona (1-0)  2,50 3,65 2,00
 214 Getafe – Barcelona (2-0)  1,57 4,15 3,35
20.55 217 Sporting Braga – Boavista  1,18 5,50 8,35
 218 Sporting Braga – Boavista (0-1)  1,60 3,55 3,70
21.55 219 Vegas GK – New Jersey D. (ish.)   odds søndag 
 220 Arizona Coy. – NY Rangers (ish.)   odds søndag 
22.35 221 Chicago Bears – Philadelphia (NFL)  1,36 13,50 2,95
22.55 222 Winnipeg Jets – Dallas Stars (ish.)   odds søndag 
 223 Detroit RW – Washington Cap. (ish.)   odds søndag
23.00 224 Anaheim D. – Edmonton Oil. (ish.)   odds søndag
 225 Pittsburgh – Chicago Blackh. (ish.)   odds søndag

DAGENS SJANSETIPS:
170. Millwall – Hull City: B (3.15)
172. Queens Park R. – Leeds Utd.: H (2.35)
184. Sevilla – Atletico Madrid: H (2.60)
Samlet odds: 19.24

 ■ VURDERT AV ROGER TEIG

 › Langoddsen søndag (utvalg)

Klosterskogen Travbane, 5. januar:

LEKKER FORMBOMBE
– Jeg har forventninger til Hvalstad 
Odin (V5-3) sa travtrener Jens Kristian 
Brenne til oss da hesten startet ny 
karriere hos ham. – Dessverre ble det 
tomt for form en periode på senhøsten i 
fjor, men nå er Hvalstad Odin tilbake, 
påpeker han. Vi ser en gedigen vinner-
sjanse og anbefaler et bankerspill i V5 
lørdag. I V4 satser vi våre slanter på 
Roli Eld (V4-4) – se omtale i 
DD-forslaget under. Svikter han er løpet 
åpent.

V5 KLOSTERSKOGEN 
(innleveringsfrist kl. 14.10)
1. avd: FAKS BLÆSEN (7) – THALE (2).
STRØKET i V5-1: Vangs Odin (12).
2. avd: COSMIC CARPENTER (12) – 
LUCKY KENTUCKY (8) – 
Prapai R. (6) – N.Y. Place My Ace (4).
3. avd: HVALSTAD ODIN (10). 
Reserve: G. Jerken (13).
4. avd: POSITANO (9) – CLIFF HYDRUP 
(11) – WEINBERRY (10) – Sparkling 
Credit (3) – C.C. Lucky Star (5).
5. avd: MO LINE (1) – LYKKJE MAY (15) 
– MAI ODA (6) – Smedtulla (7) – 
Veels Netta (5).
Lite V5-forslag (store bokst.): 36 kr.
Stort V5-forslag: 200 kroner.

V4 KLOSTERSKOGEN 
(innleveringsfrist kl. 16.06)
1. avd: TALLAHASSEE (7) – 
DREAM BUILDER (10) – S.M.K. SPIRIT 
5)  – PLACE YOUR BET (4).
2. avd: GOMPENS HØNK (2) –
ROS SON (10) – Jerkeld Frøya (7) – 
Komnes Anna (12) – Sitje Rapp (6).
3. avd: ULTIMO TANGO (7) – CASH 
OKAY (13) – ROYALDOODLE (5) – 
FALCON DRAGON (10) – Soros Kronos 
(2) – Mister Adisak (1) – Ervin Boko (9).
STRØKET i V4-3 (V75-6/DD-1): 
St. Raphael Decoy (3).
4. avd: ROLI ELD (8). 
Reserve: Stumne Scott (1).
STRØKET i V4-4 (V75-7/DD-2): 
Arvesølv (3), Valle Mattis (5).
Lite V4-forslag (store bokst.): 64 kr.
Stort V4-forslag: 280 kroner. 

Dagens Dobbel – KLOSTERSKOGEN 
(innleveringsfrist kl. 16.50) 
Vi sjanser tøft med Roli Eld som et 
forslag til bankerspill i Dagens Dobbel i 
dag. Startsporet er ille, men hesten er 
svært god. Med litt klaff underveis kan 
det absolutt slutte med seier. 

Systemforslag 200 kroner:
DD-1: Royaldoodle (5) – 
Ultimo Tango (7) – Falcon Dragon (10) 
– Cash Okay (13).
DD-2: Roli Eld (8).
(fire kombinasjoner à 50 kroner)

 › Travtips søndag
Forus Travbane, 6. januar:

BUER DOMINERER?
Søndag kveld venter et greit V65-
veddemål på Forus Travbane. Flere feite 
favoritter stiller, det er ikke sikkert at 
premienivået blir videre høyt. En som er 
godt forspent på forhånd er travtrener 
Pål Buer. Han stiller til start med Lucky 
Vegas (V65-1), samt med Charming 
Boom Bay (V65-4). Begge hestene er 
i storform, de er rett og slett vinner-
typer som innfrir igjen?

V65 FORUS 
(innleveringsfrist kl. 17.05)
1. avd: LUCKY VEGAS (2).
Reserve: Cash Converter (3).
2. avd: NESLANDS FAKSEN (8) – 
ERGA JOKEREN (3) – 
Dæmro Svarten (7).
3. avd: LARRY JOE (7) – 
MASSERATI G.T. (12) – 
Lara’s Revenge (8).
4. avd: CHARMING BOOM BAY (5).
Reserve: Joey Krobak (2).
5. avd: BJØRKEVIKING (11) – 
MOE TJALVE (8) – ART MIKLAGARD (6) 
– KAP TILLY (12) – B.B. TERJE T. (13) 
– Røster (7) – Troll T. (3).
6. avd: AL B. BACK ZET (5) – 
Outstanding O. (6).
Lite V65-forslag (store bokst.): 20 kr.
Stort V65-forslag: 126 kroner.

Dagens Dobbel – FORUS 
(innleveringsfrist kl. 18.20) 
Han var rent ut lekker å skue sist, det er 
ingen tvil om at Al B. Back Zet har fått 
orden på helsen sin. Geir Mikkelsen har 
tatt over regien på vår DD-banker 
søndag, vi tør teste noen kroner.

Systemforslag 125 kroner:
DD-1: Art Miklagard (6) – Moe Tjalve (8) 
– Bjørkeviking (11) – Kap Tilly (12) – 
B.B. Terje T. (13).
DD-2: Al B. Back Zet (5).
(fem kombinasjoner à 25 kroner)

 ■ VURDERT AV  
EVEN ELVENES

 › Travtips lørdag

Oslo sykehuspersonales 
pensjonistforening har møte i  
Dagligstuen på Søster- 
hjemmet ved Ullevål sykehus 
tirsdag 8. januar.



FOLK 59LØRDAG 5. JANUAR 2019
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I dag: Hanna og Hanne har 
navnedag. Hanna er et 
hebraisk navn som enten betyr 
nåde eller som er en kortform 
av Johanna, av Johannes, Gud 
er nådig. Hanne er en kortform 
av Johanne.
Søndag har Aslaug, Åslaug 
og Aisha navnedag. 
Kvinnenavnet Aslaug er en 
sideform av Åslaug. Dette er 
et gammelt nordisk navn, og 
på gammelnorsk ble det 
skrevet Áslaug. Navnet er satt 
sammen av Ås-, som betyr 
«gud», og -laug, «lovet, viet 
til». Aisha betyr «hun som 
lever», og er et av ti muslimske 
navn som fikk navnedager i 
Norge fra 2017. (NTB)

FØDSELSDAGER
I dag: Tidl. visepresident i 
USA Walter Mondale fyller 91 
år, skuespiller Robert Duvall 
88 år, hotellgründer Jan 
Rivelsrud 79 år, forretnings-
mann Kjell Almskog 78 år, 
tidl. stortingsrepresentant 
(Ap) Eirin Faldet 75 år, bil-
ledhogger Ellen Jacobsen 74 
år, skuespiller Diane Keaton 
73 år, komponist og tekstfor-
fatter Tore Magnus 
Pettersson og skuespiller 
Finn Schau begge 71 år, vise-
sanger og låtskriver Halvdan 
Sivertsen 69 år, forstander 
Basim Ghozlan 54 år, forsker 
og historiker Kjetil Skogrand 
52 år, skuespiller Bradley 
Cooper 44 år, og stortingsre-
presentant (Ap) Martin 
Henriksen 40 år.
Søndag fyller forfatter Mona 
Lyngar 75 år, predikant Svein-
Magne Pedersen 71 år, 

NAVNEDAG

Hanne Bjurstrøm, likestillings- og dis-
krimineringsombud.  
 FOTO: MIMSY MØLLER

Martin Henriksen, stortingsrepresen-
tant (Ap). FOTO: ARNE OVE BERGO

Del din dag med oss!
Send inn bilde og tekst til

personalia@dagsavisen.no

BRYLLUP, 
FØDSEL,

BURSDAG?

1757: Den franske tjeneren 
Robert-François Damiens 
begikk drapsforsøk på kong 
Ludvig XV ved å stikke ham 
med en pennekniv. Kongen kom 
fra attentatet med mindre 
skader. Langt verre gikk det 
med attentatmannen, som ble 
den siste i Frankrike til å 
idømmes såkalt «skjerpet 
dødsstraff». Straffen besto i at 
Damiens, etter å ha blitt tortu-
rert i timevis med rødglødende 
tenger og flytende bly, ble 
spent mellom fire hester og 
revet i filler. Blant vitnene til 
henrettelsen var den italienske 
eventyreren Giacomo 
Casanova og en ung Marki de 
Sade. I sine memoarer 
beskriver Casanova hvordan 
franske aristokrater stimlet 
sammen foran høytliggende 
vinduer for å nyte utsikten til 
blodbadet. Henrettelsen av 
Robert-François Damiens er 
gått inn i krønikene som en av 
de meste redselsfulle i fransk 
historie.

1885: Forfatteren, naturfor-
skeren og forstmannen Peter 
Christen Asbjørnsen døde i 
Kristiania, 73 år gammel. 
Asbjørnsen er mest kjent for 
samlingene med norske folke-
eventyr som han utga sammen 
med Jørgen Moe i 1840-årene. 
Under eget navn ga han også ut 
gjenfortellinger av huldre-
eventyr og folkesagn. Fra 
omkring 1850 så Asbjørnsen 
seg ferdig med eventyrene inntil 
videre, og ga seg i kast med 
studier av naturvitenskap og 
nasjonaløkonomi. Hans skrifter 
fra denne perioden omfatter 
titler som «Om Myrdyrkning» 
(1856) og «Torv og Torvdrift» 
(1858). I 1864 ga han ut koke-
boka «Fornuftigt Madstel. En 

tidsmæssig Koge- og 
Husholdningsbog» under psev-
donymet Clemens Bonifacius.

1921: «En historie er ikke 
ferdig fortalt før den har tatt 
den verst tenkelige vending.» 
Ordene tilhører den sveitsiske 
forfatteren Friedrich 
Dürrenmatt, som ble født i 
Emmental 5. januar 1921. Ved 
siden av Max Frisch regnes 
Dürrenmatt som det betyde-
ligste navnet i sveitsisk litte-
ratur i det 20. århundre. Med 
skuespill som «Besøk av en 
gammel dame» (1956), 
«Fysikerne» (1962) og 
«Meteoren» (1966) ble han 
også et av århundrets mest 
spilte tyskspråklige dramati-
kere. Det ondes problem var et 
gjennomgangstema i mye av 
Dürrenmatts tenkning. Dette 
kom blant annet til uttrykk i en 
håndfull kriminalromaner med 
filosofisk tilsnitt. Best kjent av 
romanene er kanskje «Der 
Verdacht» («Mistanken», 
1952) og «Das Versprechen» 
(1958; norsk tittel «Det hendte 
ved høylys dag»). Sistnevnte 
ble filmatisert i 2001 med Jack 
Nicholson i hovedrollen. (NTB)

Peter Christen Asbjørnsen kunne 
skrive om mer enn eventyr. 
 ILLUSTRASJON: NTB SCANPIX

DET HENDTEkunstner Sissel Haltvik 69 år, 
jazzmusiker og komponist Jon 
Eberson 66 år, skuespiller og 
komiker Rowan Atkinson 64 
år, journalist og TV-kokk 
Nigella Lawson 59 år, eien-
domsmegler og tidl. komiker 
Baste Bolstad 53 år, filmre-
gissør John Singleton 51 år, 
skuespiller Norman Reedus 50 
år, rapper Tshawe Baqwa 39 
år, skuespiller Eddie 
Redmayne 37 år, og tidl. lang-
rennsløper Petter Northug jr. 
33 år. (NTB)

JUBILANTER
I dag
90 år
Apoteker Gunnar Hopp, 
Middelthuns gate 23, 0368 
Oslo. Hopp er født i Bergen, 
hvor han tok examen artium 
ved Sydneshaugen skole i 
1949. Etter å ha tjenestegjort i 
Tysklandsbrigaden studerte 
han farmasi i Oslo og ble utek-
saminert i 1954. Han har 
arbeidet som apotekinspektør 
for Helsedirektoratet og har 
drevet en rekke apotek i Oslo. 
Det mest krevende var 
Jernbanetorgets apotek, som 
han drev i nesten ti år. De siste 
årene fram til pensjonsalder i 
1996 drev han Kolbotn apotek. 
Gunnar Hopp har hatt et 
aktivt liv med turorientering 
og skigåing i Oslomarka 
sammen med barna. I mange 
år var han aktiv deltaker på 
turmarsjer og har flere ganger 
gått admiralmarsjen, en styr-
keprøve på 100 km i løpet av 
24 timer. Som pensjonist 
begynte han å lage kniver. 
Jubilanten har to sønner og to 
barnebarn.

80 år
Sivilingeniør Hans Eikeland, 
Nobels gate 29 A, 0268 Oslo. 
Eikeland har utdannelse fra 
Luftforsvaret, samt eksamen 
fra Stockholms tekniska 
institut 1963. Han ble 
utdannet sivilingeniør elektro 
ved NTH i 1969. Jubilanten er 
født i Øystese og vokste opp 
på Osterøy og på Arnatveit i 
Arna. Eikeland var et par år 
ansatt ved Forsvarets felles-
samband i Oslo. Tidlig på 
70-tallet arbeidet han først i 
tre år ved Standard 
Telecommunication 
Laboratories i Harlow i 
England, og senere to år ved 
Standard Elektrik Lorenz, 
Stuttgart i Vest-Tyskland, før 
han i 1975 ble ansatt ved 
Standard Telefon og 
Kabelfabrik A/S i Oslo. 
Eikeland har også vært 
idrettslig aktiv, han ble nor-
gesmester i høyde i 1959.

Lektor, Ph.d. Hans Jørgen 
Braathen, Øvre Haslevei 64, 
3229 Sandefjord.

50 år
Advokat med møterett for 
Høyesterett Håkon Ustaheim, 
Myrerskogveien 30 D, 0495 
Oslo. Ustaheim er utdannet 
cand.jur. ved universitetene i 
Bergen og Oslo. Han fikk sin 
første jobb hos Ro Sommernes 
advokatfirma rett etter stu-
diene, og har trivdes så godt at 
han har vært der siden. Han 
har bidratt til å bygge opp fir-
maets avdeling innenfor fast 
eiendom og entreprise og ble 
partner i firmaet i 2003. 
Møterett for Høyesterett fikk 
han i 2008, og hans prøve-
saker, den såkalte Block 
Watne-dommen i 2003 og 
Naturbetong-dommen i 2008, 
inngår nå i undervisningen for 
nye studenter. Ustaheim er 
ellers glad i å stå på brett og 
ski, på vann og snø, sykle, 
spille golf og høre på musikk. 
Han har to barn på ni og tolv 
år.

Søndag
95 år
Tannlege Arne Solbu, 
Bærumsveien 200, 1357 
Bekkestua. Solbu hadde drev i 
33 år privat praksis som tann-
lege i Bærum, med kontor på 
Stabekk, fra 1958 til 1991. I 
denne tida var han et par år 
instruktørtannlege i halv stil-
ling ved det odontologiske 
fakultet.

90 år
Knut Mathisen, Raveien 276, 
3220 Sandefjord.

75 år
Pensjonist Ørnulf Wikstrand 
Andresen, Folkestadveien 6 
B, 1592 Våler. Andresen er 
master i historie og cand.mag. 
og har variert arbeidserfaring 
fra ulike organisasjoner. I 60- 
og 70-årene var han landslags-
syklist og oppnådde blant 
annet en femte plass i lag-
tempo i OL i Mexico i 1968. 
Sammen med broren Thorleif 
vant han lagkonkurransen i 
tempoetappen i Fredsrittet i 
1968. Etter avsluttet sykkel-
karriere begynte han å arbeide 
i Norges Cykleforbund der han 
hadde ulike stillinger, blant 
annet generalsekretær og 
trener for det norske lagtem-
polaget som tok bronse i VM i 
1983 i Sveits. Han har en 
omfattende utdanning 
innenfor trening og ledelse i 
idretten og sykkelsporten. 
Han avsluttet sine siste job-
beår som generalsekretær i 
Astma - og allergiforbundet, 
og han er fortsatt en aktiv 
mosjonist. For tida arbeider 

han med en dr. philos-grad i 
historie.

Forfatter, oversetter Mona 
Lyngar, Landet gård, 
Østsiden 605, 2480 Koppang.

Ingeniør Per Elias Nebb 
Rosenlund, Solhaugveien 68, 
1337 Sandvika. Jubilanten er 
født og vokst opp i Levanger 
kommune i Nord-Trøndelag. 
Han avsluttet sitt arbeidsliv 
som overingeniør i Aker 
Engineering/Aker Maritime. 
Som mange andre tenåringer i 
1950-årene ville han ut og se 
verden, og som 15-åring reiste 
han til New York, hvor han 
mønstret på MS Grey Master 
som maskingutt. Han trivdes 
godt, avanserte fort i gradene 
og mønstret av etter 2 1/2 år. 
Vel hjemme tok han videre 
maskinistutdannelse ved 

Trondheim Maritime Skole, 
etterfulgt av militær første-
gangstjeneste i 
Ingeniørvåpenet, Hvalsmoen 
og Brigaden i Nord-Norge. I 
1968 ble han uteksaminert fra 
Trondheim ingeniørhøyskole. 
I 1973 ble han engasjert i 
Norsk petrokjemisk industri, 
hvor han hovedsakelig 
arbeidet innen prosjekt, byg-
geledelse og ferdigstillelse av 
både offshore og landanlegg, 
nasjonalt og internasjonalt. 
Som pensjonist nyter han nå 
sine hobbyer og lidenskaper, 
som jakt og fiske i skog og fjell 
sammen med sin trofaste 
venn, gordonsetteren Jaro.

60 år
Adm. direktør Bjørn H. 
Andreassen, Sikthaugen ter-
rasse 67, 5145 Fyllingsdalen.
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05.15 Ekteskap og naboskap (r)
05.35 Ekteskap og naboskap (r)
06.55 Mesternes mester (r)
07.45 Mesternes mester (r)
07.55 Mesternes mester (r)
08.55 Tidsbonanza (r)

Det drysser medaljer av edelt slag når
Tidsbonanza dykker ned i norsk
sportshistorie fra 2002 og fram til i
dag. Det er atleter som har rørt våre
hjerter, klesdesign som har overrasket
oss og offisielle mesterskapssanger
som har kommet og gått.

09.45 Vinterstudio
Fra NM i skiskyting.

10.00 NM skiskyting: Sprint menn
Direkte fra Ål. I studio har programle-
der Ole Kristian Stoltenberg med seg
NRKs ekspert Liv Grete Skjelbreid.

11.15 Vinterstudio
11.30 V-cup kombinert: Hopp

Fra Otepää.
12.20 Vinterstudio

Fra NM i skiskyting.
12.30 NM skiskyting: Sprint kvinner

Direkte fra Ål.
13.30 Vinterstudio
14.00 Tour de Ski: 10 km klassisk fellesstart,

kvinner
Direkte fra Val di Fiemme, Italia. I stu-
dio har programleder Carina Olset
med seg NRKs langrennsekspert Fre-
drik Aukland.

14.30 Vinterstudio
15.10 Tour de Ski: 15 km klassisk fellesstart,

menn
Direkte fra Val di Fiemme.

16.00 V-cup alpint: Slalåm 2. omgang,
kvinner
Direkte fra Zagreb.

16.50 Hoppuka: Kvalifisering
Direkte fra Bischofshofen, Østerrike.

18.15 Sport i dag
19.00 Lørdagsrevyen
19.45 Lotto

(1) Trekning av ukas sju rette tall og
Joker.

19.55 Idrettsgalla 2019
Fra DnB-arena i Stavanger. Tiril Sjå-
stad Christiansen og Nicolay Ramm
leder Idrettsgallaen 2019. For første
gang sendes den årlige idrettsfesten
fra DnB-arena i Stavanger. Tolv priser
skal deles ut og på scenen står The
September When, Stavangerkamera-
tene, Ulrikke, Marcus og Martinus og
Jon Niklas Rønning.

23.00 Kveldsnytt
23.15 Phantom of the Opera

The Phantom of the Opera. Br./am.
musikaldrama fra 2004. En deformert
mann, kjent som Operafantomet,
liker å spre frykt i staben ved opera-
huset i Paris. Han blir forelsket i Chris-
tine som han skal hjelpe med å forbe-
dre sangteknikken, men hun har bare
blikk for adelsmannen Raoul. Fanto-
met bestemmer seg for å kidnappe
Christine. I rollene: Gerard Butler,
Emmy Rossum, Patrick Wilson. Regi:
Joel Schumacher.

01.30 Supersmud (r)
02.35 På kongelig varieté (r)
04.35 Ekteskap og naboskap (r)
04.55-05.15 Ekteskap og naboskap (r)

06.00 NRK Nyheter
07.05 Oddasat – nyheter på

samisk (r)
07.20 Distriktsnyheter (r)
09.15 Musikk! Musikk! klassis-

ke høydepunkter fra
2018 (r)

09.55 V-cup kombinert
Hopp. Direkte fra Ote-
pää, Estland.

10.50 Soya – den magiske sma-
ken (r)

11.40 Tungtvannskjelleren (r)
11.55 Antikkduellen (r)
12.25 V-cup kombinert

10 km langrenn. Direkte
fra Otepää.

13.00 V-cup alpint
Slalåm 1. omgang,
kvinner. Direkte fra
Zagreb, Kroatia.

13.45 Charlotte Kallas heim-
bygd (r)

14.15 Tungeskjærerne (r)
15.10 Hvordan holde seg ung

(r)
17.00 Kunnskapskanalen

(28) Norsk faktaprogram.
18.50 Ranes Museum

(1:6) Da. dokumentarse-
rie fra 2018. Danmarks
svar på Indiana Jones
inntar Nationalmuseet.
Hvilke utfordringer ven-
ter for den nye direktø-
ren?

19.20 Liv og Horace
(1:6) Sv. reiseserie fra
2017. En serietegner og
et medlem av Svenska
Akademien drar på dan-
nelsesreise til steder
knyttet til favoritter i kul-
turhistorien. På Kreta går
Liv og Horace i sporene
til en eksentrisk arkeolog
som hevdet å ha funnet
et ukjent paradis.

19.50 Historien om Saturday
Night Fever (r)
Br. dokumentar fra 2017.

21.00 Nyheter
21.10 Cinema Paradiso

Nuovo Cinema Paradiso.
It./fr. drama fra 1988.
Salvatore de Vita vokser
opp i en liten italiensk
landsby. Hver uke er han
med presten til kinoen
for å sensurere de nye
filmene, og han blir god
venn med kinomaskinis-
ten Alfredo. I rollene:
Leopoldo Trieste, Leo
Gullotta, Isa Danieli.
Regi: Giuseppe Tornato-
re.

23.10 BBC og krigen (r)
(2:2) Br. dokumentar fra
2015. 

00.05 Norske hjerter for 
Sør-Afrika (r)
Norsk dokumentar fra
2018.

01.05 Vil vi ha evig liv? (r)
02.00 NRK Nyheter
02.05 Dickens' jul (r)
03.20-05.43 D.D.E. 25-års jubi-

leum (r)

06.01 Lille Jack (r)
06.11 Vennebyen (r)
06.22 Villmark uten voksne

(19:30) Norsk barneserie fra 2018. 
06.29 Villmark uten voksne

(20:30) Norsk barneserie fra 2018.
06.37 Villmark uten voksne

(21:30) Norsk barneserie fra 2018.
Alfa vil finne ut hvem av guttene som
er best på folkedans, og taperen får
en skikkelig flau straff.

06.45 Sommer i Dyreparken (r)
07.45 Bonanza (r)
08.50 Bonanza (r)
09.50 MacGyver – klassikeren (r)
10.55 MacGyver – klassikeren (r)
12.00 Olsenbanden Operasjon Egon

Norsk komedie fra 1969. Mens Egon
satt inne, pønsket han ut hvordan
man kunne stjele den fantastiske
gullfiguren som tidligere har tilhørt
den tyske keiseren, og som nå skal
stilles ut i Oslo.  rollene: Arve Opsahl,
Carsten Byhring, Sverre Holm. Regi:
Knut Bohwim.

14.00 Huskestue (r)
15.00 Underholdningsåret 2018 (r)
16.00 Vårt Lille Land (r)
17.00 Truls à la Hellstrøm (r)
18.00 Håndball: Før kampen

Vi lader opp til kampen mellom
Norge og Nederland.

18.10 Håndball: Norge – Nederland
Direkte fra Nordstrand Arena. Fra her-
renes Gjensidige Cup i Nordstrand
Arena. Kommentatorer: Harald Brede-
li og Bent.

19.45 Håndball: Etter kampen
Vi ser på høydepunkter og oppsum-
merer kampen.

20.00 Hver gang vi møtes: Tilbakeblikk
Norsk underholdningsprogram fra
2019.  I denne spesialepisoden unner
vi oss et tilbakeblikk, og får vite litt
om fremtidsplanene til Tshawe
Baqwa, Hans Petter Aaserud, Silya
Nymoen, Tone Damli, Christel Alsos,
Claudia Scott og Tor Endresen. Vi får
også bli kjent med deltakerne i den
nye sesongen.

21.00 Nyhetene
21.15 Været
21.25 Sportsnyhetene

De siste nyhetene innen sport.
21.30 Sportsnyhetene med Tour de Ski
21.45 Hver gang vi møtes: Tilbakeblikk 

– del 2
Norsk underholdningsprogram fra
2019.

22.15 The Delivery Man
Delivery Man. Am. komedie fra 2013.
David Wozniak er både uansvarlig og
ikke spesielt pålitelig. 20 år tidligere
var han anonym sæddonor, og nå blir
han oppsøkt av en advokat som for-
teller at han er far til mer enn 500
barn. I rollene: Vince Vaughn, Chris
Pratt, Cobie Smulders. Regi: Ken Scott. 

00.35 The Longest Week
Am. dramakomedie fra 2014. Førti år
gamle Conrad Valmont, den overut-
dannede og arbeidsløse arvingen til
Valmont Hotel-formuen, står plutse-
lig uten penger og et sted å bo da for-
eldrene brått skiller seg. I rollene:
Jason Bateman, Olivia Wilde, Billy
Crudup. Regi: Peter Glanz.

02.20 The Good Doctor
(1:18) Am. dramaserie fra 2018.

03.20 Grey's Anatomy (r)
04.15 Station 19 (r)
05.10-06.00 Oppgrader! (r)

06.00 Alex, Inc
(4, 6) Am. komiserie fra
2018. Alex trodde han
hadde sagt opp barne-
vakta, men når hun
møter opp til arbeid, blir
det komplisert.

06.50 The Ellen DeGeneres
Show
(125, 126) Am. talkshow.
Skuespiller Seth Rogen er
blant dem som gjester
Ellens studio i dag. Pro-
gramleder: Ellen DeGe-
neres.

08.30 Hellstrøm rydder opp (r)
11.30 Svenske Hollywoodfruer

(r)
13.30 Real Housewives of 

Potomac (r)
15.30 Manolos magiske reise

The Book of Life. Am.
familieanimasjon fra
2014. Regi: Jorge R. Guti-
érrez.

17.25 American Girl: Isabelle
Dance into the Spotlight
Am. barnemusikaldrama
fra 2014. Denne musika-
len handler om ni år
gamle Isabelle, som
drømmer om å opptre i
Nøtteknekkeren.  I rol-
lene: Erin Pitt, Melora
Hardin, Grace Davidson.
Regi: Vince Marcello. (15
år)

19.25 Gåsehud
Goosebumps. Am./austr.
grøsserkomedie fra
2015. De uhyrlige skap-
ningene til den bestsel-
gende forfatteren R.L.
Stine slippes ved en feil-
takelse løs i en ameri-
kansk småby. I rollene:
Jack Black, Dylan Minnet-
te, Odeya Rush. Regi: Rob
Letterman. (11 år)

21.30 Spider-Man 3
Am. actioneventyr fra
2007. Da et mystisk rom-
vesen gjør Spidermans
drakt svart, slipper hans
mørke sider ut og foran-
drer ham, både på innsi-
den og utenpå. Han står
foran sitt livs største
kamp mot et dødelig
utvalg skurker. I rollene:
Tobey Maguire, Kirsten
Dunst, James Franco.
Regi: Sam Raimi. (11 år)

00.25 Spider-Man
Am. action fra 2002.
Tenåringen Peter Parker
er på skoletur da han blir
bitt av en genmanipulert
edderkopp. I rollene:
Tobey Maguire, Willem
Dafoe, Kirsten Dunst.
Regi: Sam Raimi. (11 år)

02.40 Spider-Man 2
Am. actioneventyr fra
2004. Peter Parker, stu-
denten som utviklet
overnaturlig styrke og
kunne klatre på en hvil-
ken som helst overflate,
er tilbake. I rollene:
Tobey Maguire, Kirsten
Dunst, James Franco.
Regi: Sam Raimi. (11 år)

04.45 Alex, Inc (r)
05.35-06.00 Nanny (r)

06.00 Top 20 Funniest (r)
08.30 Friends (r)
12.00 Two and a Half Men (r)
12.30 Two and a Half Men (r)
16.00 Lovlig blond

Legally Blonde. Am.
komedie fra 2001. Den
blonde skjønnhetsdron-
ningen Elle Woods har
alt, men kjæresten synes
hun er for dum og forla-
ter henne. Da bestem-
mer hun seg for følge
etter og studere jus på
Harvard-universitetet
der ekskjæresten går. I
rollene: Reese Wither-
spoon, Luke Wilson,
Selma Blair. Regi: Robert
Luketic.

18.00 Slep meg på ferie (r)
19.00 Raske Menn: 90 minut-

ter på 80 minutter (r)
Norsk underholdnings-
program fra 2018. Raske
Menn i fri utfoldelse i
sitt helt egne, surrealis-
tiske univers. TV-pro-
grammet er en transi-
sjon av den kritiker-roste
forestillingen som er
spilt i flere sesonger på
Latter i Oslo og Ole Bull
Scene i Bergen, før den
ble sendt rundt på turné
i resten av landet. 

20.30 Terminalen
The Terminal. Am. drama
fra 2004. Victor Navorski
kommer fra det lille øst-
blokklandet Krakozia.
Mens Victor sitter på
flyet til New York blir det
kupp i hjemlandet. I rol-
lene: Tom Hanks, Stanley
Tucci. Regi: Steven Spiel-
berg.

23.00 Crocodile Dundee II
Austr./am. actionkome-
die fra 1988. Gangstere
er på jakt etter Sue på
grunn av en avslørende
artikkel hun har skrevet
om New Yorks kriminelle
underverden. For å få
Sue i sikkerhet, tar Mick
henne med tilbake til
Australia, men gangster-
ne følger etter dem. I rol-
lene: Paul Hogan, Linda
Kozlowski, Charles Dut-
ton. Regi: John Cornell.
(11 år)

01.20 Horrible Bosses
Am. komedie fra 2011.
De tre kontorslavene
Nick, Dale og Kurt hater
virkelig sine respektive
sjefer: en halvpsykopat,
en kokainsnortende gal-
ning og en overseksuell
tannlege. Kompisene
smir en avansert plan:
De skal myrde hveran-
dres sjefer for å avverge
mistankene mot seg
selv. Men å ta livet av
noen er mye vanskeli-
gere enn de hadde trodd.
I rollene: Jason Bateman,
Charlie Day, Jason Sudei-
kis. Regi: Seth Gordon.
(15 år)

03.20 Graham Norton Show (r)
04.20 Hundepatruljen NZ (r)
04.50 Dyreflyplassen (r)
05.15-06.05 Dyreflyplassen (r)

19.55: Idrettsgalla 2019 21.10: Cinema Paradiso 22.15: The Delivery Man 21.30: Spider-Man 320.30: Terminalen
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SPORT

UNDERHOLDNING

NORSK/NORDISK FILM

NORSK

BARN

DOKUMENTAR

LØRDAG 5. JANUAR

BARN

Dagsnytt hver hele time
samt kl. 07.30, unntatt kl.
13.00.
06.03 NRK P1 musikkmiks
07.03 Opptur
08.03 Distriktsnyheter med

værvarsel
08.05 Opptur
09.05 Nitimen
11.03 Popquiz
12.03 Ukeslutt
14.03 P.I.L.S.
14.30 Utakt
15.05 Are og Odin
16.03 Lørdagsliv
18.03 Lørdagskveld med Pia

Skevik
20.50 Værmelding
21.03 Norsk på norsk
23.03 Aleksander
00.05 Nattradioen
02.03 VG-Lista Topp 40
05.03 Spill våken
05.45–06.00 Værmelding

med varsel for fiskeban-
kene

Dagsnytt hver hele time,
unntatt kl. 13.00 og 17.00.
06.03 God helg
08.03 Distriktsnyheter med

værvarsel
08.05 Syng
09.05 Det beste fra Holm
11.03 Ren 60
13.00 Perler fra Platearkivet
14.03 Alle tiders blinkskudd
15.05 Meloditimen med

KORK
16.03 P1+ musikkmiks
17.30 Messing og treblås
18.03 Musikktimen – Den vil

jeg høre igjen
19.03 Eviggrønt
20.03 P1+ musikkmiks
21.20 Ti i skuddet
22.03 På dansefot
00.05 P1+ musikkmiks
05.03 Spill våken
05.45–06.00 Værmelding

med varsel for fiskeban-
kene

Dagsnytt hver hele time
samt kl. 07.30 og 16.30,
unntatt kl. 13.00, 20.00 og
21.00.
06.03 BluesAsylet
07.03 Kurer
07.35 Árdna
08.03 Verdibørsen
09.03 Ekko Helg
11.03 Urix på lørdag
12.03 Ukeslutt
14.03 Salongen
15.05 Kurer
15.30 Røverradion
16.03 Museum
16.30 Urix på lørdag med

Korrespondentbrevet
17.03 Jungeltelegrafen
18.03 BluesAsylet
19.03 Klassisk vorspiel
21.03 Salongen
22.03 Debatt i P2
23.03 Ordet fanger
00.05 Urix på lørdag
01.03 Salongen
02.03 Ekko Helg
04.03 Kurer
04.30 Røverradion
05.03–06.00 Verdibørsen

Nyheter hver hele time kl.
08.00-17.00.
06.00 Radio Norge musikken
08.00 Høydepunkter fra Mor-

genklubben
10.00 Helgemorgen
12.00 Radio Norge helg med

Marthe Sveberg
14.00 Musikkåret – sanger fra

et årstall
15.00 Dilemma med Annette

Walther Numme, Geir
Schau & Ingeborg Heldal

17.00 Radio Norge musikk-
veld

20.00 Radio Norge musikken
24.00–06.00 Nattmix

Nyheter hver hele time kl.
08.00-24.00.
09.00 P4s Helgefrokost
12.00 Jorda rundt
13.00 Misjonen destillert
15.00 Sport og musikk
18.00 P4-helgen
01.00–09.00 P4-natten

06.00 Morgensending
09.05 Crikey! It's the

Irwins (r)
10.00 Africa's Super Seven

(r)
10.55 Amba, den russiske

tigeren (r)
11.50 Wildest Arctic (r)
14.35 Mexicos fantastiske

natur (r)
15.30 Wild Costa Rica (r)
16.25 Saba og neshornets

hemmelighet (r)
17.20 Surviving Harvey:

Animals After The
Storm (r)

18.15 Kinas siste elefan-
ter (r)

19.10 Crikey! It's the
Irwins (r)

20.05 Dr. Jeff: Rocky
Mountain Vet (r)

21.00 Alaska Monsters (r)
00.40 After the Attack (r)
02.25 Wolves and Warri-

ors (r)
03.15 North Woods Law

(r)
04.02 Nattsending

06.00 Morgensending
10.55 Panorama: Putin's

Russia
11.50 QI
14.45 Pointless
16.30 Louis Theroux:

Extreme Love –
Dementia
Hindenburg.

17.30 Would I Lie To You?
(10) Christmas Speci-
al.

18.40 QI
(5) J-Places.

20.00 Pointless
21.00 Louis Theroux's

Weird Weekends
(1) Self-Fulfilment.

22.00 Panorama: Putin's
Russia

23.05 Louis Theroux:
Extreme Love –
Dementia
Hindenburg.

00.15 Louis Theroux's
Weird Weekends

01.20 QI
01.55 Nattsending

06.30 Morgensending
14.20 På villspor i Paris

Fr. komedie fra 2016.
Regi: Dominique Abel.

15.40 Lego Batman-fil-
men
Am. familieeventyr
fra 2017. Regi: Chris
Mckay.

17.25 Their Finest Hour
Br. dramakomedie fra
2016. Regi: Lone
Scherfig. (11 år)

19.15 Tulip Fever
Br. drama fra 2017.
Regi: Justin Chadwick.
(11 år)

21.00 All the Money in
the World
Am. thriller fra 2017.
Regi: Ridley Scott. (15
år)

23.15 Kingsman: The Gol-
den Circle
Am./br. actionkome-
die fra 2017. Regi:
Matthew Vaughn. (15
år)

01.35 Nattsending

07.10 Morgensending
13.30 Fletch

Am. krimkomedie fra
1985. Regi: Michael
Ritchie.

15.05 De utrolige
Am. animasjonsfilm
fra 2004. Regi: Brad
Bird.

16.55 Kometen
Norsk drama fra
2017. Regi: Bård Røs-
sevold.

18.05 Vaiana
Am. animasjonsfilm
fra 2016. Regi: Ron
Clements, John Mus-
ker. (7 år)

19.50 Fabeldyr og hvor de
er å finne
Am./br. fantasy-even-
tyr fra 2016. Regi:
David Yates. (11 år)

22.00 Carlito's Way
Am. thrillerdrama fra
1993. Regi: Brian De
Palma. (18 år)

00.20 Una
01.55 Nattsending

06.00 Gumballs Fantastis-
ke Verden

06.10 Det regner kjøttbol-
ler

06.25 Ben 10
06.40 Teen Titans Go!
06.55 Gumballs Fantastis-

ke Verden
07.20 Teen Titans Go!
08.00 Diverse sendinger
14.00 Gumballs Fantastis-

ke Verden
14.25 Eplet og Løken
14.55 Teen Titans Go!
16.00 Unikitty
16.25 Vi bare bjørner
16.55 Gumballs Fantastis-

ke Verden
17.20 Teen Titans Go!
18.00 Sommerleirøya
18.10 Teen Titans Go!
18.25 Ninjago: Spinjitzu-

mesterne
18.55 Teen Titans Go!
20.00 Ninjago: Spinjitzu-

mesterne
20.50 Trolljegerne
22.00 Eventyrtid
22.45 Kveldssending

06.25 Alaska Mega
Machines (r)

07.20 Salvage Hunters (r)
08.15 Chasing Classic Cars

(r)
09.05 Diesel Brothers (r)
11.00 Railroad Alaska (r)
16.00 Fast N' Loud (r)
19.00 Wheeler Dealers (r)
21.00 Outback Truckers (r)
22.00 Alaska: The Last

Frontier (r)
Am. realityserie fra
2018.

23.00 Kindig Customs (r)
Am. realityserie fra
2018.

24.00 Alaska Mega
Machines (r)

01.00 Treasure Quest:
Snake Island (r)

02.00 Secret Space Esca-
pes (r)

03.00 Ultimate Survival (r)
03.55 Wheeler Dealers (r)
04.45 Kindig Customs (r)
05.35-06.00 How It's

Made (r)

06.25 Star vs. mørkets
kraft

06.40 Harley i midten
07.05 Raven's Home
07.25 K.C. Hemmelig

agent
07.50 Mysteriet i Gravity

Falls
08.00 Diverse sendinger
16.00 Bizaardvark
16.50 Lab Rats: Flukten til

den bioniske øya
17.35 Mech-X4
18.00 K.C. Hemmelig

agent
18.50 Raven's Home
19.15 Miraculous: Lady-

bug & Cat Noir på
eventyr

20.05 Familien Green i
storby'n

20.30 Phineas og Ferb
20.55 Mikke Mus
21.00 To på rømmen –

serien
21.20 Ole, Dole, Doffen

på eventyr
21.45 Kid Vs. Kat
22.20 Kveldssending

06.20 Morgensending
09.20 Miss Marple (r)
10.55 Historien om Dan-

mark (r)
11.55 Søstre (r)
14.55 Susse Wold – Men-

nesket bag ikonet (r)
15.45 Dansktoppen 50 år

(r)
17.30 Hvem var det nu vi

var (r)
18.30 TV AVISEN med

Sport
19.05 Sneuglens vintere-

ventyr
20.00 Versus
21.00 Sport 2018, direkte

Da. sportsmagasin fra
2018.

23.00 Escape Plan
Am. actionthriller fra
2013. Regi: Mikael
Håfström.

00.50 Hercule Poirot (r)
02.35 Miss Marple (r)
04.10 Detektiv ved et til-

fælde (r)
05.20 Nybyggerne (r)
05.50 Nattsending

06.00 Morgensending
14.00 Lykke-Per
15.05 X Factor
16.15 Alle for 3

Da. komedie fra 2017.
Regi: Rasmus Heide.
(12 år)

17.55 Dit vintervejr
18.00 Nyhederne og Spor-

ten
18.15 Regionale nyheder
18.25 Kan man spise sig

rask?
19.00 Nyhederne
19.30 Regionalprogram
19.45 Sportsnyhederne

Da. sportsmagasin.
20.00 Klipfiskerne
21.05 Transformers: Age

of Extinction
Am. actioneventyr fra
2014. Regi: Michael
Bay. (11 år)

23.55 Thor
Am. action-eventyr
fra 2011. Regi: Ken-
neth Branagh.

01.55 Nattsending

06.35 Sykling: Best of
Vuelta (r)

07.30 Langrenn: Tour de
Ski

08.15 Langrenn: Tour de
Ski (r)

09.00 Tennis: Hopman
Cup
Finalen i Hopman
Cup. Direkte.

14.00 Aking: Verdenscup
2. runde for kvinner
fra Königssee, Tysk-
land. Direkte.

15.15 Hopp: Verdenscup
(r)

16.15 Tennis: Hopman
Cup

17.45 Alpint: Verdenscup
18.30 Langrenn: Tour de

Ski
19.00 Langrenn: Tour de

Ski
19.30 Hopp: Verdenscup
20.30 Alpint: Verdenscup
21.00 PGA: Sentry Tour-

nament of Champions
Direkte.

01.00 Nattsending

06.00 T Morgensending
10.00 Aking: Verdenscup

1. runde for dobbel.
12.30 Watts (r)
12.45 Aking: Verdenscup

1. runde for kvinner.
13.45 Watts
14.00 Langrenn: Tour de

Ski
10 km klassisk.

14.45 Alpint: Verdenscup
15.15 Langrenn: Tour de

Ski
15 km klassisk felles-
start for menn.

16.00 Alpint: Verdenscup
2. runde i slalåm for
kvinner fra Zagreb.

17.00 Hopp: Verdenscup
Kvalifisering.

18.00 Kombinert: V-cup
18.30 Tennis: Hopman

Cup (r)
20.00 Kombinert: V-cup

(r)
20.30 Langrenn: Tour de

Ski (r)
21.00 Hopp: Verdenscup
22.00 Nattsending

07.05 Morgensending
10.00 USAs beste diners
10.25 USAs beste diners
10.55 USAs beste diners
11.20 USAs beste diners
11.50 Mesterkokken (r)
12.50 Husfikserne
13.50 Sofias engler (r)
14.45 Sofias engler (r)
15.45 Sofias engler (r)
16.45 Sofias engler (r)
17.45 Sofias engler (r)
18.50 En shopoholikers

bekjennelser
Am. romantisk kome-
die fra 2009. Regi: P.J.
Hogan.

21.00 Klodenes kamp
Am. science fiction
fra 2005. Regi: Steven
Spielberg. (15 år)

23.25 Selma
Br./am. historisk
drama fra 2014. Regi:
Ava Duvernay.

02.05 Det perfekte mord
03.05 Min nabo er morder
03.55 Drap i familien
04.40 Nattsending

06.00 Elementary (r)
07.30 The Orville (r)
13.00 The Cool Kids (r)
13.30 Single Parents (r)
14.00 Family Guy (r)
16.00 American Dad (r)
18.00 Futurama (r)
20.00 The Orville (r)
21.00 The Resident (r)

Am. dramaserie fra
2017. Det er første
dag på jobb for den
nyutdannede og idea-
listiske legen Dr.
Devon Pravesh. Han
blir tatt imot av Dr.
Conrad Hawkins som
viser han utradisjo-
nelle behandlingsme-
toder.

00.40 Lucifer (r)
04.00 NCIS: New Orleans

(r)
05.35-06.00 American

Dad (r)

06.35 Morgensending
14.55 Diggmat Oslo –

Prisutdeling
15.15 A Cook Abroad
16.25 Two Hairy Bikers –

Comfort Food
17.20 Tropical Gourmet

Queensland with Jus-
tine Schofield

17.55 Reisen mot stjernen
18.10 KulTour med John

Kaare og Finn-Erik
18.55 Kulinarisk Fluefiske

med Tor og Thor
19.25 Peter Kuruvita’s

Coastal Kitchen
20.30 Tina i den norske

fjellheimen
21.25 Skambra mat med

Gitte Witt
21.40 KulTour med John

Kaare og Finn-Erik
22.25 Kulinarisk Fluefiske

med Tor og Thor
22.55 Peter Kuruvita’s

Coastal Kitchen
24.00 Tina i den norske

fjellheimen
00.55 Nattsending

06.10 Bånn gass (r)
06.35 USAs beste diners
08.15 Fiks og flytt
09.00 Gullfeber (r)
10.00 Livsfarlig fangst (r)
11.00 Verdens myter og

mysterier
Am. livsstilserie fra
2015.

12.00 Politiet i Södertälje
(r)

13.00 Pantelånerne i Las
Vegas (r)

16.25 Oslo S (r)
18.55 Grensevakten (r)
21.30 American Sniper

Am. actiondrama fra
2014. Regi: Clint East-
wood. (15 år)

00.15 Tropic Thunder
Am. actioneventyr fra
2008. Regi: Ben Stiller.

02.25 Fast N' Loud
03.20 Bilfikserne
03.45 Kindig Customs
04.30 Hotellfikserne
05.15-06.00 Bisarre retter

(r)

06.00 Morgensending
11.00 Fengslet i utlandet
12.00 The Story of Us med

Morgan Freeman
13.00 The Story of Us med

Morgan Freeman
14.00 The Story of Us med

Morgan Freeman
15.00 The Story of Us med

Morgan Freeman
16.00 The Story of Us med

Morgan Freeman
17.00 The Story of Us med

Morgan Freeman
18.00 Flyhavarikommisjo-

nen
19.00 Villmarkens mann i

Kina
20.00 Hemmelighetene til

Area 51
21.00 Fra vugge til grav
23.00 Fengslet i utlandet
24.00 Underverden AS
01.00 Year Million
02.00 Grensevakt Latin-

Amerika
02.30 Grensevakt Latin-

Amerika
03.00 Nattsending

19.30 Familien Hammar-
ström (r)
Sv. underholdnings-
serie fra 2018.

21.30 The Sinner (r)
(1) Am. krimserie fra
2017. Mens Cora er
på stranden med
ektemannen og søn-
nen sin, stikker hun
uten forvarsel ned en
badegjest.

00.15 Northern Disco
Lights
Br. dokumentar fra
2016.

01.30 Reggie Yates i Chi-
cago (r)

02.25-04.01 Shame
Br. drama fra 2011.
Regi: Steve McQueen.

06.30 Diverse sendinger
14.55 Bitz & Bob (r)
15.10 Bitz & Bob – Gjør

det selv
15.13 Bitz & Bob
15.24 Bitz & Bob – Gjør

det selv
15.25 Øisteins blyant (r)
15.35 Gjengen på taket (r)
15.50 Top Wing (r)
16.10 Labyrint (r)
16.40 Binnabánnas (r)
16.45 Teletubbies (r)
16.55 Binnabánnas (r)
17.00 Teletubbies (r)
17.15 Thomas og venne-

ne hans (r)
17.25 Molang (r)
17.30 Bing! (r)
17.40 Brillebjørn (r)
17.45 Her bor Daniel Tiger

(r)
18.00 Rodde & Kikkan (r)
18.20 Top Wing (r)
18.35 Det hjemsøkte

huset (r)
18.55 ZombieLars (r)
19.10-19.28 ZombieLars

(r)

04.30 Morgensending
16.00 Alpint: Världscupen

Slalom, åk 2 herrar.
16.45 Vinterstudion
17.20 Inför Idrottsgalan

(r)
17.30 Sjukt oklar (r)
17.45 Dom kallar oss

artister: Ögonblicket
(r)

17.50 Helgmålsringning
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport
18.15 Hopptornet (r)
18.30 Melodifestivalens

årskrönika 2018
19.30 Rapport
19.45 Sportnytt
20.00 Stjärnorna på slot-

tet
21.00 Kopps

Sv./da. actionkomedi
från 2003. (11 år)

22.30 Edit
23.00 Rapport
23.05 The Big Lebowski

Am. komedi från
1998. (15 år)

01.00 Nattsending

09.15 Morgensending
11.50 Schuberts ofullbor-

dade symfoni (r)
12.15 Italiensk kväll med

Jonas Kaufmann (r)
14.10 Gepardmannen (r)
15.10 Planet earth (r)
16.00 Rapport
16.05 Griegs pianokon-

sert (r)
16.40 Gossopran i värld-

sklass (r)
17.00 Det hände i Inger-

manland (r)
18.00 Docstop
18.30 Studio Sápmi
19.00 Kulturstudion
19.05 Trettondagskonsert
20.55 Kulturstudion (r)
21.00 Därför sjunger jag –

en film om Tommy
Körberg

22.00 Kulturstudion (r)
22.05 Falsk identitet
23.00 George Michael:

Freedom (r)
00.35 Gepardmannen (r)
01.45 Nattsending

06.00 Morgensending
11.00 World's Greatest

Motorcycle Rides
12.00 Going RV
13.00 Mysteries at the

Museum
14.00 Bizarre Foods with

Andrew Zimmern
15.00 Man v Food
16.00 Bizarre Foods: Deli-

cious Destinations
17.00 Hotel Impossible
18.00 Mysteries at the

Museum
19.00 America's Dark

Secrets Declassified
20.00 Barnwood Builders
21.00 Building Off the

Grid: Alaskan Glacier
22.00 Texas Flip and

Move
23.00 Ultimate Braai Mas-

ter
24.00 Tough Boats
01.00 Xtreme Waterparks
02.00 Top Secret Swim-

ming Holes
03.00 Nattsending

07.10 Morgensending
13.00 Det elleville nøtte-

kuppet 2
Am. animasjonsfilm
fra 2017. 

15.00 Kurt Josef Wagle og
mordmysteriet på
Hurtigruta
Norsk komedie fra
2017. Regi: Stig Frode
Henriksen.

17.00 Darling
Da. drama fra 2017.
Regi: Birgitte Stær-
mose. (12 år)

18.50 The Zookeeper's
Wife
Am./br. drama fra
2017. Regi: Niki Caro.
(12 år)

21.00 Beirut
Am. thriller fra 2018.
Regi: Brad Anderson.
(15 år)

23.00 12 Strong
Am. action fra 2018.
Regi: Nicolai Fuglsig.
(15 år)

01.05 Nattsending

06.00 Lucky Dog (r)
07.00 Sannheten om

stress (r)
08.00 Grey's Anatomy (r)
10.50 Alle tiders helg (r)
12.00 The Kardashians (r)
17.00 Crazy Ex-Girlfriend

Am. komiserie fra
2018.

18.00 Mor, far og 19 barn
(r)

19.00 Husfikserne (r)
Am. livsstilsprogram
fra 2015.

21.00 10 ting jeg hater
ved deg
10 Things I Hate
About You. Am.
romantisk komedie
fra 1999. Regi: Gil
Junger. (11 år)

23.10 Pearl Harbor
Am. krigsdrama fra
2001. Regi: Michael
Bay. (15 år)

03.05 Delicious (r)
04.05 Unreal (r)
04.55-06.00 Unreal (r)

06.00 Kollektivet (r)
06.30 Superior Donuts (r)
09.00 Scrubs (r)
16.30 The Tonight Show

with Jimmy Fallon (r)
(39) Am. talkshow fra
2018. Jimmy Fallon
får besøk av skuespil-
ler Glenn Close, Phoe-
be Robinson og Blood
Orange. Programle-
der: Jimmy Fallon.

21.30 The Hot Chick
Am. komedie fra
2002. Regi: Tom
Brady. (11 år)

23.50 Modern Family
Det blir ikke bare fyr-
verkeri når Pritchett-
Dunphy-Tucker-kla-
nen kommer sam-
men i den årlige 4.
Juli-paraden, hvor Jay
er utnevnt som sere-
monimester.

00.20 The Office (r)
05.20-06.00 My Name is

Earl (r)

13.40 Chelsea – Sout-
hampton

15.30 West Ham – Brigh-
ton

17.20 Bournemouth –
Watford

19.10 Huddersfield –
Burnley

21.00 Wolverhampton –
Crystal Palace

22.50-13.40 Tippekam-
pen: Arsenal – Fulham

06.00 Morgensending
10.00 Chelsea – Sout-

hampton
12.00 West Ham – Brigh-

ton
14.00 Håndball: Norge –

Island
15.25 Håndball: Brasil –

Island
Direkte.

17.00 Ironman Kona:
Høydepunkter (r)

18.00 Premier League
World

18.30 UEFA Champions
League: Magasin

19.00 UEFA Nations Lea-
gue: Oppsummering

20.00 Stjernemøte: Petter
Northug

21.00 Håndball: Norge –
Nederland

22.30 Håndball: Brasil –
Island

24.00 Sportsnyhetene
00.25 Premier League:

Netbusters
01.00 Sportsnyhetene
01.25 Nattsending

06.00 Morgensending
10.45 Spesialstyrkene (r)
16.00 Big Easy Motors (r)
17.00 Detroit Steel (r)
18.00 Overvåket (r)
19.00 Nervepirrende nød-

landinger (r)
20.00 MacGyver
21.00 Abduction

Am. actiondrama fra
2011. I rollene: Taylor
Lautner, Lily Collins,
Alfred Molina. Regi:
John Singleton. (15
år)

23.20 Politiskolen 6
Am. komedie fra
1989. I rollene: Bubba
Smith, David Graf,
Michael Winslow.
Regi: Peter Bonerz.
(11 år)

01.10 Nattsending

05.10 Morgensending
13.30 TV4:s VM-krönika
14.30 Hockeylördag
17.55 Keno
18.00 V75 Direkt
19.00 TV4Nyheterna
19.10 Sporten
19.20 Vädret
19.30 Postkodmiljonären
19.55 Lotto, joker och

drömvinsten
20.00 Så mycket bättre –

Guldkorn
21.35 Turner & Hooch

Am. komedi från
1988. Regi: Roger
Spottiswoode. (11 år)

22.00 TV4Nyheterna
22.05 Vädret
22.15 Turner & Hooch

Am. komedi från
1988. Regi: Roger
Spottiswoode. (11 år)

23.55 Meet the parents:
Little Fockers
Am. komedi från
2010. Regi: Paul
Weitz.

02.00 Nattsending

06.00 Morgensending
08.40 Superstore
09.45 West Texas Inves-

tors Club
11.45 Nitro Circus Crazy

Train
Am. realityserie fra
2015.

12.45 The FA Cup
Br. fotball fra 2019.

21.00 Get Him to the
Greek
Am. komedie fra
2010. Regi: Nicholas
Stoller.

23.15 Jeg, meg og Irene
Am. komedie fra
2000. Regi: Bobby
Farrelly, Peter Farrelly.
(11 år)

01.30 Cops (r)
03.15 Nitro Circus Crazy

Train (r)
Am. realityserie fra
2015.

04.05 OSL 24-7 (r)
04.50 Vekterne (r)
05.35-06.00 People Beha-

ving Badly

11.00 NHL
13.00 FA Cup

Preview Show.
13.25 FA Cup

Bournemouth –
Brighton. Direkte.

15.30 FA Cup
Preview Show.

15.55 FA Cup
Derby – Southamp-
ton. Direkte.

18.00 Sportsmagasin
FIFA Football Show.

18.25 FA Cup
Newcastle – Black-
burn. Direkte.

20.50 Coupe de France
Bourges – Lyon. Direk-
te.

23.00 NHL
Anaheim Ducks –
Vegas Golden
Knights.

01.00 NHL
Toronto Maple Leafs
– Vancouver Canucks.
Direkte.

04.00 Sportsmagasin.
04.30-07.45 NHL

11.00 NFL
Tennessee Titans –
Indianapolis Colts.

13.25 FA Cup
Burnley – Barnsley.

15.30 FA Cup
Preview Show.

15.55 FA Cup
Gillingham – Cardiff.

18.00 Sportsmagasin
NHL On The Fly.

19.00 NHL
Ottawa Senators –
Minnesota Wild.

22.00 Sportsmagasin
Ukentlig NFL-maga-
sin.

22.25 NFL
Kamp meddeles
senere. Amerikansk
fotball, NFL. TBA.
Kamp meddeles
senere. Direkte.

01.45 Sportsmagasin
Ukentlig NFL-maga-
sin.

02.15-06.00 NFL
Kamp meddeles
senere. Direkte.

06.15 Superveterinærene
(r)

08.00 Hyttejakten (r)
10.10 Husjakt i Karibia (r)
13.40 Drømmen om et

øyliv (r)
15.45 Ambulansen UK (r)
16.45 Drømmedesign (r)
18.55 Fantastisk design:

Vinterspesial (r)
20.00 Husjakt i Karibia (r)
20.30 Livet som superrik

(r)
Br. livsstilserie fra
2016.

21.30 Tause vitner (r)
Br. krimserie fra 2014.

23.55 The Intern
Am. komedie fra
2015. Regi: Nancy
Meyers.

02.20 Criminal Minds:
Beyond Borders (r)

03.15 Superveterinærene
(r)

04.05 CSI: NY (r)
04.50 Husjakt i Karibia (r)
05.35-06.15 Husjakt i

Karibia (r)
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05.15 Ekteskap og naboskap (r)
05.35 Ekteskap og naboskap (r)
05.55-06.20 Ekteskap og naboskap (r)
06.20 Idrettsgalla 2019 (r)
09.25 NM skiskyting

Fellesstart kvinner. Direkte fra Ål.
10.30 Vinterstudio
10.55 V-cup kombinert

Hopp. Direkte fra Otepää. Forts. på
NRK2.

11.10 NM skiskyting: Fellesstart menn
Direkte fra Ål.

12.10 V-cup alpint: Slalåm 1. omgang,
menn
Direkte fra Zagreb.

12.50 Tour de Ski: 9 km jaktstart, kvinner
Direkte fra Val di Fiemme. Direkte fra
Val di Fiemme.

13.45 V-cup kombinert
10 km langrenn. Direkte fra Otepää.

14.15 Vinterstudio
14.45 Tour de Ski: 9 km jaktstart, menn

Direkte fra Val di Fiemme.
15.30 V-cup alpint: Slalåm 2. omgang,

menn
Direkte fra Zagreb.

16.20 Vinterstudio
17.00 Hoppuka

Avslutningsrennet. Direkte fra Bis-
chofshofen.

19.00 Søndagsrevyen
19.45 Sportsrevyen
20.15 113

(2:10) Norsk dokumentarserie fra
2019. En mann har fått hjertestans.
Marte og Finn-Olav kjører ut med
fulle sirener, men strever med å finne
fram.

20.55 Superhundene
(1:8) Norsk dokumentarserie fra 2018.
Seks forlatte hunder får en ny sjanse
når mennesker med fysiske og psykis-
ke utfordringer trenger en ny venn og
hjelper. Kjetil (47) har i mange år vært
i full aktivitet som idrettsutøver i kjel-
kehockey, men nå merker han at et
langt liv med cerebral parese begyn-
ner å slite på kroppen. 

21.35 Les Misérables
(1:6) Br. dramaserie fra 2018. Straffe-
dømte Jean Valjean og fattige Fanti-
ne prøver å kjempe seg ut av armo-
den i 1800-tallets Frankrike. Fortiden
hjemsøker Valjean, men et møte med
en biskop gir ha nye tanker om hva
slags liv han vil leve. Sydama Fantine
lar seg sjarmere av ungkaren Felix, og
vennene hennes er redd hun er naiv.
Regi: Tom Shankland.

22.35 Kunsten å leve (r)
(1:6) Norsk dokumentarserie. Han ble
terpentinforgiftet og kunne plutselig
ikke male mer. Etter en depresjon
gjenskapte han seg selv som kunst-
ner, og i dag selger han kunst for mil-
lioner.

23.05 Kveldsnytt
23.20 Året med den svenske kongefamilien

Sv. dokumentar fra 2018.
00.20 Mot naturen

Norsk dramakomedie fra 2014.  I rol-
lene: Ole Giæver, Rebekka Nystabakk.
Regi: Ole Giæver, Marte Vold.

01.40 Stolthet og fordom
Pride & Prejudice. Br. kostymedrama
fra 2005. I rollene: Keira Knightley,
Donald Sutherland, Rosamund Pike.
Regi: Joe Wright.

03.40-05.00 Northern Disco Lights
Br. dokumentar fra 2016. 

06.00 NRK Nyheter
06.05 De fire epoker – klassisk

musikkhistorie (r)
07.35 De fire epoker – klassisk

musikkhistorie (r)
09.05 BBC og krigen (r)
10.00 BBC og krigen (r)
11.10 V-cup kombinert

Hopp. Direkte fra Ote-
pää. Forts. fra NRK1.

11.50 Antikkduellen (r)
12.20 Idrettsgalla 2019 (r)
14.25 Vikingkvinner (r)
15.15 Vikingkvinner (r)
16.10 Drømmen og speilet (r)
16.55 Cinema Paradiso

Nuovo Cinema Paradiso.
It./fr. drama fra 1988.
Salvatore de Vita vokser
opp i en liten italiensk
landsby. Hver uke er han
med presten til kinoen
for å sensurere de nye
filmene, og han blir god
venn med kinomaskinis-
ten Alfredo. I rollene:
Leopoldo Trieste, Leo
Gullotta, Isa Danieli.
Regi: Giuseppe Tornato-
re.

19.00 Hoppuka
Avslutningsrennet.
Direkte fra Bischofsho-
fen.

19.20 Fetterne fra Norge (r)
Norsk dokumentar fra
2016.

19.45 Hovedscenen (r)
(4) Program om musikk
og scenekunst. En av de
største nyoppsetningene
under siste års Salzburg-
festrival var Giuseppe
Verdis Aida med Anna
Netrebko i hovedrollen.
Dette var første gang
hun gjorde denne rollen,
og publikum og kritikere
var over seg av begeist-
ring.

22.40 Uro (r)
(1:5) Norsk dokumentar-
serie fra 2019. Kan inn-
vandring ødelegge
Norge? Programleder Leo
Ajkic lytter til folks uro
for innvandring og
«svenske tilstander» i
Norge.

23.20 I første rekke
(1:7) Da. dokumentarse-
rie fra 2017. Seks konge-
lige ballettdansere lever i
en verden av beinhard
konkurranse, disiplin,
store drømmer og store
skuffelser. Emma føler
seg oversett. Hun drøm-
mer om å stå på den
fremste rekken, men er
usikker på om hun er
god nok.

02.00 NRK Nyheter
02.05 Matchball – feminist

mot sjåvinist (r)
03.25 Hvordan holde seg ung

(r)
04.10-05.00 Hvordan holde seg

ung (r)
05.00-06.00 Soya – den magis-

ke smaken (r)

06.01 Polly Pocket
06.02 Polly Pocket
06.04 Piknik med kake
06.10 Vennebyen (r)
06.20 Villmark uten voksne

(22:30) Norsk barneserie fra 2018. 
06.28 Villmark uten voksne

(23:30) Norsk barneserie fra 2018. 
06.36 Villmark uten voksne

(24:30) Norsk barneserie fra 2018.
06.45 Sommer i Dyreparken (r)
07.45 Bonanza (r)
08.50 Bonanza (r)
09.55 MacGyver – klassikeren (r)
10.55 MacGyver – klassikeren (r)
12.00 Olsenbanden og Dynamitt-Harry

Norsk komedie fra 1970. Olsenban-
den bestemmer seg for å bli lovlydige
etter at sjefen sjøl, Egon Olsen, forel-
sker seg i en sosialkurator. I rollene:
Arve Opsahl, Carsten Byhring, Aud
Schønemann. Regi: Ove Kant. (11 år)

14.15 Knerten
Norsk eventyrkomedie fra 2009. Lille-
bror har nettopp flyttet fra Oslo til
landsbygda. Han har ennå ikke fått
nye venner da den innbilte vennen
hans – kvisten Knerten – plutselig
dukker opp blant en stabel med ved. I
rollene: Adrian Grønnevik Smith, Jan
Gunnar Røise, Pernille Sørensen. Regi:
Åsleik Engmark.

15.50 Harry & Meghan: A Royal Romance
Am. drama fra 2018. Kjærlighetshis-
torien om forholdet mellom prins
Harry og den amerikanske skuespille-
ren Meghan Markle. I filmen følger vi
paret fra første gang de møttes, og
frem til bryllupet i mail 2018. I rol-
lene: Parisa Fitz-Henley, Burgess Aber-
nethy, Laura Mitchell. Regi: Menhaj
Huda.

18.00 Håndball: Før kampen
Vi lader opp til kampen mellom
Norge og Brasil, i Gjensidige Cup for
herrer.

18.10 Håndball: Norge – Brasil
Direkte. Fra herrenes Gjensidige Cup i
Nordstrand Arena. Kommentatorer:
Harald Bredeli og Bent Svele.

19.45 Håndball: Etter kampen
Vi ser på høydepunkter og oppsum-
merer kampen.

20.00 Min første ferie
(1:5) Norsk realityserie fra 2018. Vi
møter nordmenn som aldri før har
vært på ferie utenfor Norges grenser.
I kveld blir vi med kompisene Aslak
Ole og Jo Magne fra Kautokeino på
tur til Aruba. Og vi blir med Janne og
sønnen Dag-Kenneth fra Trøndelag til
Budapest.

21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene

De siste nyhetene innen sport.
21.35 Sportsnyhetene med Tour de Ski
21.45 Beck

(1:4) Sv. krimserie fra 2018. En mann
blir slått til døde i Midtøsten. I Stock-
holm forsvinner en ung kvinne på vei
hjem fra jobb.

23.55 The Good Doctor (r)
(17:18) Am. dramaserie fra 2017. 

00.50 Apple Tree Yard (r)
02.00 Syrror (r)
03.00 Good Karma Hospital (r)
04.00 Hawaii Five-0 (r)
05.00 Criminal Minds (r)
05.53-06.00 Snapshots

Spektakulære klipp fra sportens ver-
den.

06.00 Nanny (r)
07.15 The Ellen DeGeneres

Show (r)
08.55 The Ellen DeGeneres

Show
(127, 128) Am. talkshow.
Skuespillere Lauren Gra-
ham og Ben Feldman tar
turen til Ellen i dag.
Kacey Musgraves skal
opptre. 

10.55 American Girl: Isabelle
Dance into the Spotlight
Am. barnemusikaldrama
fra 2014. Denne musika-
len handler om ni år
gamle Isabelle, som
drømmer om å opptre i
Nøtteknekkeren. Hun
oppmuntres av idolet
sitt, mens rivalene forsø-
ker å ta motet fra henne.
I rollene: Erin Pitt, Melora
Hardin, Grace Davidson.
Regi: Vince Marcello. (15
år)

12.55 Bring It On: Worldwide
#Cheersmack
Am. romantisk komedie
fra 2017. I «Bring It On»
debuterer Vivica A. Fox
som Cheer Goddess,
internetts mest populæ-
re «cheer-lebrity». I rol-
lene: Sven Ruygrok, Jor-
dan Rodrigues. Regi:
Robert Adetuyi.

15.00 Masterchef USA (r)
18.00 Luksusfellen (r)
20.00 Luksusfellen Sverige (r)

(7:16) Sv. realityserie fra
2018. Alexander har
gjeld på 700.000 kr, og
selv om han er arbeids-
løs så fortsetter han å
kjøpe luksussaker.

21.00 Sicario
Am. actiondrama fra
2015. Da en idealistisk
FBI-agent blir rekruttert
av en lederen i en etter-
forskningsgruppe på jakt
etter en narkotikabaron,
legger hun ut på et farlig
oppdrag som gjør at hun
må stille spørsmål ved
alt hun tror på – og
bryne seg på en tvilsom
konsulent med farlige
motiver. I rollene: Emily
Blunt, Josh Brolin, Jon
Bernthal. Regi: Denis Vil-
leneuve. (15 år)

23.30 Lethal Weapon (r)
(3:22) Am. actionserie fra
2018. Cole sjonglerer
realiteten av jobben og
hans forpliktelser med å
være en god forelder,
mens han og Murtaugh
jobber sammen for å
knekke en gjeng som dri-
ver lotterisvindel.

00.30 The Mick
(17, 18) Am. komiserie
fra 2017. 

01.30 Spider-Man 3
Am. actioneventyr fra
2007. I rollene: Tobey
Maguire, Kirsten Dunst,
James Franco. Regi: Sam
Raimi. (11 år)

03.50 NCIS: Los Angeles (r)
04.30 NCIS (r)
05.15 The Mick (r)
05.35-06.00 The Mick (r)

06.05 Hundepatruljen NZ (r)
07.00 Top 20 Funniest (r)
08.35 Friends (r)
12.35 Two and a Half Men (r)
16.00 Lovlig blond 2

Legally Blonde 2: Red,
White and Blonde. Am.
komedie fra 2003. Elle
får sparken fra advokat-
jobben for å si sin
mening om kosmetikk-
bransjens dyreforsøk og
reiser til Washington for
å si sin mening om kos-
metikkbransjens dyrefor-
søk. I rollene: Reese Wit-
herspoon, Luke Wilson,
Regina King. Regi: Char-
les Herman-Wurmfeld.
(11 år)

18.00 A Thousand Words
Am. dramakomedie fra
2012. Den selvopptatte
bokutgiveren Jack McCall
må lære seg å leve uten
ord etter at et mystisk
tre med tusen blader
dukker opp i hagen hans.
I rollene: Eddie Murphy,
Kerry Washington, Cliff
Curtis. Regi: Brian Rob-
bins.

20.00 PyeongChang 2018 –
Tidenes norske OL (r)
Norsk underholdning fra
2018.

21.30 Neste sommer (r)
(1, 2:10) Norsk komiserie
fra 2018. Siggen skal
selge hytta hun har arvet
av faren for å kjøpe lei-
lighet i byen. Men da
hun får hjelp av Per Ivar
til å felle et tre tar livet
hennes en helt ny ven-
ding.

22.30 Åndenes makt (r)
(11:11) Norsk underhold-
ningsserie fra 2013. Høs-
ten 2000 gikk endelig
Tanja Pettersens store
drøm i oppfyllelse da
hun startet opp overnat-
ting og serveringstedet
Ildtoppen innerst ved
Tanafjorden i Finnmark. 

23.30 Praktisk info med Jon
Almaas (r)
(5:8) Norsk talkshow fra
2018. Hvem har egentlig
har rett til å bruke arm-
lenet i midten på flyet?
Jon undersøker. 

00.30 The Graham Norton
Show (r)

01.35 Special Victims Unit (r)
02.30 Klodenes kamp

War of the Worlds. Am.
science fiction fra 2005.
Ray Ferrier kjemper en
desperat kamp for å få
familien sin i sikkerhet
etter at en utenomjor-
disk hær av trebeinte
mordermaskiner invade-
rer jordkloden og ødeleg-
ger alt de kommer over.
Filmen er en moderne
gjenfortelling av H.G. I
rollene: Tom Cruise,
Dakota Fanning, Tim
Robbins. Regi: Steven
Spielberg. (15 år)

04.55 Dyreflyplassen (r)
05.20-06.00 Dyreflyplassen (r)

20.15: 113 23.20: I første rekke 21.45: Beck 21.00: Sicario18.00: A Thousand Words
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Dagsnytt hver hele time.
06.03 NRK P1 musikkmiks
07.03 Opptur
09.03 Nitimen
11.03 Salmekveld fra Borg-

gården
12.03 Norgesglasset
14.03 Mellom himmel og jord
16.03 Søndagsåpent
18.30 Søndagskveld med Pia

Skevik
20.50 Værmelding
21.03 Tro, håp og Lillesæter
22.03 Googla med Synnøve

Svabø
00.05 Nattradioen
02.03 Norsk på norsk
04.03 Radiolangs
05.33 Morgenandakt
05.45–06.00 Værmelding

med varsel for fiskeban-
kene

Dagsnytt hver hele time.
06.03 Lirekassen
07.03 God helg
08.03 Sangtimen
08.56 Værmelding
09.03 Det beste fra Jukebox
11.03 Salmekveld fra Borg-

gården
12.03 Gammelnorsk
13.03 Madde spiller svensk
14.03 Arkivgull
15.05 Nielsen
16.03 NRK for 50 år siden
16.30 20 spørsmål
17.03 Ønskekonserten
18.03 Norsktoppen
18.38 P1+ musikkmiks
19.03 Nonstop
20.03 Salmer til alle tider
21.03 Radioteatret
23.03 Perler fra Platearkivet
00.05 P1+ musikkmiks
04.03 Radiolangs
05.33 Morgenandakt
05.45–06.00 Værmelding

med varsel for fiskeban-
kene

Dagsnytt hver hele time
samt kl. 16.30, unntatt kl.
20.00.
06.03 Folkemusikktimen
07.03 Ekko-møtet
07.30 Museum
08.03 Åpen bok
09.03 Kurer
09.30 Språkteigen
10.03 Sånn er du
11.03 Det beste fra Dagsnytt

18
12.03 P2-portrettet
12.30 Kulturreportasjen
13.03 Ekko – Abels tårn
14.03 Salongen
15.05 Ut i kulturen
16.03 Nedlands jukeboks
17.03 Spillerom Søndag
18.03 Folkemusikktimen
19.03 Jungeltelegrafen
20.03 Verdensscenen
20.30 Røverradion
21.03 Salongen
22.03 Jazzklubben
23.03 Det beste fra Dagsnytt

18
00.05 Ut i kulturen
01.03 Salongen
02.03 Kurer
02.30 Språkteigen
03.03 Sånn er du
04.03 Nattsending

Nyheter hver hele time kl.
08.00-20.00.
06.00 Radio Norge musikken
08.00 Høydepunkter fra Mor-

genklubben
10.00 Helgemorgen
12.00 Dilemma med Annette

Walther Numme, Geir
Schau & Ingeborg Heldal

14.00 Musikkåret – sanger fra
et årstall

15.00 Radio Norge helg m/
Kristian Rønning

19.00 Radio Norge musikken
01.00–06.00 Nattmix

Nyheter hver hele time kl.
08.00-24.00.
09.00 P4s Helgefrokost
12.00 DAB-quiz
13.00 P4 Favoritter
17.00 Sport og musikk
22.00 Kjærlighet uten gren-

ser
24.00–05.00 P4-natten

06.00 Morgensending
07.15 Pit Bulls & Parolees

(r)
11.50 Crikey! It's the

Irwins (r)
12.45 Oksehodehai: Ver-

dens farligste hai,
med Nigel Marven (r)

13.40 Expedition Mungo
(r)

17.20 Kinas siste elefan-
ter (r)

18.15 Amba, den russiske
tigeren (r)

19.10 The Beauty of Sna-
kes (r)

20.00 Crikey! It's the
Irwins (r)

21.00 The Lion Queen (r)
21.55 Alaska Monsters (r)
22.50 Crikey! It's the

Irwins (r)
23.45 The Jeff Corwin

Experience (r)
00.40 The Lion Queen (r)
04.02 Animal Cops Hous-

ton (r)
05.36-06.00 Dark Days in

Monkey City (r)

06.30 Live at the Apollo
Stand up-komedie.
Stephen K Amos er
kveldens vert på
Hammersmith Apol-
lo, og vi får gjeste-
opptredener fra Jon
Richardson og Micky
Flanagan.

08.00 Live At The Apollo
Stand up-komedie.
Andrew Lawrence og
Milton Jones byr på
førsteklasses komedie
fra verdensberømte
Apollo Theatre i Lon-
don.

22.55 Michael McIntyre –
Happy & Glorious
Br. standup-show fra
2015.

00.05 8 Out of 10 Cats
01.35 Top Gear: Best of

British
02.30 Amazing Hotels:

Life Beyond the Lobby
03.25 Would I Lie To You?
04.25 QI
05.30-06.00 QI

06.55 Morgensending
13.45 The Circle

Am. dramathriller fra
2017. Regi: James
Ponsoldt.

15.30 Your Name
Jap. animasjonsfilm
fra 2016. Regi: Mako-
to Shinkai.

17.15 Elias og Storegaps
hemmelighet

18.30 Sirkeline, Coco og
det ville neshornet

19.30 Drøm videre
Sv. drama fra 2017.
Regi: Rojda Sekersöz.
(11 år)

21.00 Split
Am. grøsserthriller fra
2016. Regi: M. Night
Shyamalan. (15 år)

22.55 Atomic Blonde
Am. actionthriller fra
2017. Regi: David
Leitch. (15 år)

00.50 Nattsending

06.00 Morgensending
13.35 The Space Between

Us
Am. sci-fi-drama fra
2017. Regi: Peter
Chelsom.

15.35 Professor Branes-
tawm vender tilbake
Br. familiefilm fra
2015. Regi: Sandy
Johnson.

16.35 Their Finest Hour
Br. dramakomedie fra
2016. Regi: Lone
Scherfig. (11 år)

18.30 This Means War
Am. romantisk acti-
onkomedie fra 2012.
Regi: McG. (11 år)

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

22.00 Nocturnal Animals
Am. thriller fra 2016.
Regi: Tom Ford. (15
år)

23.55 Marksommer
01.30 Nattsending

06.00 Gumballs Fantastis-
ke Verden

06.10 Det regner kjøttbol-
ler

06.25 Ben 10
06.40 Teen Titans Go!
06.55 Gumballs Fantastis-

ke Verden
07.20 Teen Titans Go!
08.00 Ninjago: Spinjitzu-

mesterne
08.55 Teen Titans Go!
12.55 Powerpuff-jentene
14.00 Gumballs Fantastis-

ke Verden
14.25 Eplet og Løken
14.55 Teen Titans Go!
16.00 Unikitty
16.25 Vi bare bjørner
16.55 Gumballs Fantastis-

ke Verden
17.20 Teen Titans Go!
18.00 Sommerleirøya
18.10 Teen Titans Go!
18.25 Ninjago: Spinjitzu-

mesterne
18.55 Teen Titans Go!
20.00 Kveldssending

06.25 How Do They Do It?
With Jo Roislien (r)

07.20 Impossible Enginee-
ring (r)

08.15 Buying Alaska (r)
10.00 Secret Space Esca-

pes (r)
13.00 Mighty Ships (r)
15.00 How Do They Do It?

(r)
16.00 Salvage Hunters (r)
19.00 Master Of Arms (r)
20.00 Expedition Unk-

nown (r)
22.00 The Last Alaskans

(r)
Am. dokusåpeserie
fra 2018.

23.00 Gold Rush: The Dirt
(r)
Am. dokumentarserie.

24.00 Alaska: The Last
Frontier (r)

01.00 Mighty Ships (r)
03.00 Buying Alaska (r)
04.45 Impossible Enginee-

ring (r)
05.35-06.00 How It's

Made (r)

06.25 Star vs. mørkets
kraft

06.40 Harley i midten
07.05 Raven's Home
07.25 K.C. Hemmelig

agent
07.50 Mysteriet i Gravity

Falls
08.00 Gravity Falls
10.25 Bunkd
11.10 Bizaardvark
12.00 Harley i midten
12.50 Raven's Home
13.35 K.C. Hemmelig

agent
14.25 Bunkd
15.10 Jessie
16.00 Bizaardvark
16.50 Lab Rats: Flukten til

den bioniske øya
17.35 Mech-X4
18.00 K.C. Hemmelig

agent
18.50 Raven's Home
19.15 Zapp!

Am. komedie fra
2014.

21.00 Kveldssending

06.20 Morgensending
09.20 FIFA 2018: Højde-

punkter fra VM i Rus-
land (r)

10.20 Sport 2018 (r)
12.20 Hammerslag (r)
13.05 Hva' nu, mor? (r)
13.50 Bonderøven (r)
14.35 Kasper og Kronprin-

sen (r)
15.20 Kriminalkommis-

sær Barnaby (r)
16.50 Sommer i Tyrol

Da. lystspil fra 1964.
Regi: Erik Balling.

18.30 TV AVISEN med
Sport

19.05 Naturens vidundere
20.00 Bedrag
21.00 21 Søndag
21.40 Deep State
22.30 Kriminalinspektør

Banks (r)
24.00 Taggart (r)
01.45 Hercule Poirot (r)
03.25 Detektiv ved et til-

fælde (r)
04.10 Fader Brown (r)
05.30 Nattsending

06.00 Morgensending
12.00 Nyhederne
12.20 Dit vejr 2018
12.50 Guds bedste børn
13.35 X-Men: Days of

Future Past
Am. action fra 2014.
Regi: Bryan Singer.

15.50 Håndbold: Studiet
16.05 Håndbold: Dan-

mark-Ungarn
Håndbold fra 2019.

17.55 Dit vintervejr
18.00 Nyhederne og Spor-

ten
18.15 Regionale nyheder
18.25 Kan man spise sig

rask?
19.00 Nyhederne
19.30 Regionalprogram
20.00 Jo færre jo bedre
21.00 Deadpool

Am. action-komedie
fra 2016. Regi: Tim
Miller. (15 år)

22.55 Klipfiskerne
24.00 Now That's Funny
02.40 Krop umulig!
03.25 Nattsending

06.30 Morgensending
09.00 Alpint: V-cup (r)
09.30 Kombinert: V-cup
10.00 Aking: Verdenscup

1. runde for menn.
11.00 Aking: Verdenscup

2. runde for menn.
12.45 Hopp: Verdenscup
13.30 Aking: Verdenscup

Staffet for lag.
14.30 Hopp: V-cup (r)
15.30 Langrenn: Tour de

Ski
16.00 Kombinert: V-cup
16.30 Aking: Verdenscup
17.00 Alpint: Verdenscup
18.00 Langrenn: Tour de

Ski (r)
18.30 Langrenn: Tour de

Ski
19.00 Alpint: V-cup (r)
19.30 Alpint: V-cup (r)
20.00 Hopp: V-cup (r)
21.00 Tennis: Brisbane

International
22.30 Casper Ruud: Jak-

ten på Topp 100 (r)
23.30 Nattsending

06.00 Morgensending
07.30 Tennis: Brisbane

International
10.00 Tennis: Brisbane

International
Finalen i Brisbane
International. Direkte.

12.00 Alpint: Verdenscup
1. runde i slalåm.

13.00 Langrenn: Tour de
Ski
9 km friteknikk.

13.45 Kombinert: V-cup
10 km for menn.

14.15 Langrenn: Tour de
Ski
9 km for menn.

15.45 Alpint: Verdenscup
2. runde i slalåm.

16.30 Hopp: Verdenscup
Stor bakke for menn.

19.00 Tennis: Brisbane
International (r)

20.30 Alpint: Verdenscup
21.00 Hopp: V-cup (r)
22.30 Langrenn: Tour de

Ski (r)
23.30 Nattsending

07.00 Morgensending
10.35 USAs beste diners
11.05 USAs beste diners
11.35 Mesterkokken (r)
12.30 Husfikserne
13.30 Sofias engler (r)
14.30 Sinnasnekker'n Sve-

rige (r)
15.30 Sinnasnekker'n Sve-

rige (r)
16.25 Sinnasnekker'n Sve-

rige (r)
17.25 Black or White

Am. drama fra 2014.
Regi: Mike Binder.

20.00 Wahlgrens verden
(1) Bianca oroar sig
för vad familijen ska
tycka.

21.00 The Blind Side
Am. biografisk drama
fra 2009. Regi: John
Lee Hancock, John
Lee. (7 år)

23.45 Secret in Their Eyes
Am. thriller fra 2015.
Regi: Billy Ray.

02.00 Det perfekte mord
03.00 Nattsending

06.00 Elementary (r)
07.30 The Orville (r)
14.00 Futurama (r)
16.00 American Dad (r)
18.00 Family Guy (r)
20.00 9-1-1 (r)
21.55 The Resident (r)
22.55 The Cool Kids (r)
23.25 Single Parents (r)

Am. komiserie fra
2018. Will finner
tonen med legen til
Angie og Graham, og
Miggy gir gladelig
bort noen datingråd.

23.55 Star Trek: First Con-
tact – Motstand er
meningsløst

01.55 American Dad (r)
03.10 NCIS: New Orleans

(r)
03.55 New Girl (r)
05.35-06.00 New Girl (r)

06.25 Morgensending
14.55 Skambra mat med

Gitte Witt
15.10 KulTour med John

Kaare og Finn-Erik
15.55 Kulinarisk Fluefiske

med Tor og Thor
16.25 Peter Kuruvita’s

Coastal Kitchen
17.30 Tina i den norske

fjellheimen
18.25 Tropical Gourmet

Queensland with Jus-
tine Schofield

19.05 Tina i den norske
fjellheimen

20.55 Brent Owens Unw-
raps Mauritius

21.25 Ostereisen med
Nevada Berg

21.45 Maggie Beer in
Japan

22.45 Tropical Gourmet
Queensland with Jus-
tine Schofield

23.25 Tina i den norske
fjellheimen

01.15 Nattsending

06.00 Bånn gass (r)
06.50 USAs beste diners
08.30 Fiks og flytt
09.20 Livsfarlig fangst
11.15 Verdens myter og

mysterier
Am. livsstilserie fra
2015.

12.15 Politiet i Södertälje
(r)

13.15 Grensevakten (r)
16.00 Nattpatruljen (r)
18.35 Pantelånerne i Las

Vegas (r)
20.30 Trafikkpolitiet (r)
21.30 I Am Legend

Am. action fra 2007.
Regi: Francis Lawren-
ce. (15 år)

23.30 American Sniper
Am. actiondrama fra
2014. Regi: Clint East-
wood.

02.10 Fast N' Loud
03.10 Bilfikserne
03.35 Kindig Customs
04.25 Hotellfikserne
05.10-06.00 Bisarre retter

(r)

06.00 Morgensending
09.00 På innsiden: Kina
10.00 Diktatorenes tek-

nikker
11.00 Wicked Tuna: Nord

mot sør – Høydepunk-
ter

12.00 Verdens verste vær
14.00 De ti største natur-

katastrofene
16.00 Nye krigere
17.00 Kjempekonstruk-

sjoner
18.00 Plastiki: Båten av

12 000 flasker
19.00 Flyhavarikommisjo-

nen
20.00 På havets bunn –

Tøm Titanic
21.00 På innsiden av

internett: 50 år på
nettet

23.00 En diktator blir til
24.00 Vinterveiens helter
01.00 Gull i Yukon
02.00 Alaskas siste utpost
03.00 Skitten profitt
04.00 Fengslet i utlandet
05.00 Nattsending

19.30 Stolthet og fordom
Pride & Prejudice. Br.
kostymedrama fra
2005. I det sene
1700-tallets England
forsøker den fattige
men snille mrs Ben-
net å få sine fem
døtre giftet bort. Når
Elizabeth møter den
tilsynelatende snob-
bete rikmannen Mr
Darcy kommer de på
kant med en gang,
men bak de biske
replikkene lurer
følelsene. Regi: Joe
Wright.

21.35 The Sinner (r)
Am. krimserie fra
2017. 

00.15 På kongelig varieté
(r)
Br. underholdning fra
2018. 

02.15-02.59 Stacey Doo-
ley – barn i fare (r)
Br. dokumentar fra
2018. 

06.30 Diverse sendinger
14.30 Gjengen på taket (r)
14.45 Waldemar og ven-

nene hans (r)
14.50 Waldemar og ven-

nene hans (r)
14.55 Doki (r)
15.05 Doki (r)
15.20 Doki (r)
15.30 Gjengen på taket (r)
15.40 Top Wing (r)
16.05 Labyrint (r)
16.30 Doki (r)
16.45 Beno ja Nigá (r)
16.55 ieZár (r)
17.10 Lille Prinsesse (r)
17.20 Molang (r)
17.25 Bing! (r)
17.40 Brillebjørn (r)
17.45 Her bor Daniel Tiger

(r)
18.00 Karsten og Petra
18.15 Sangfoni (r)
18.25 Molang (r)
18.30 Newton
19.00 ZombieLars (r)
19.15-19.29 ZombieLars

(r)

05.40 Morgensending
15.30 Alpint: Världscupen
16.15 Vinterstudion
16.55 Inför Idrottsgalan

(r)
17.05 Sjukt oklar (r)
17.20 Dom kallar oss

artister: Ögonblicket
(r)

17.25 Andra åket (r)
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport
18.10 Lokala nyheter
18.15 Landet runt årskrö-

nika 2018
19.00 Sportspegeln
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Macken – tv-serien

på scen
22.20 Rapport
22.25 Svensson, Svensson

– i nöd och lust
Sv. långfilm från
2011. 

23.50 Mord och inga visor
(r)

00.40 Nattsending

09.25 Morgensending
13.35 Griegs pianokon-

sert (r)
14.10 Därför sjunger jag –

en film om Tommy
Körberg (r)

15.10 Planet Earth (r)
16.00 Rapport
16.05 Trettondagskonsert

(r)
17.55 Korta tv-historier (r)
18.00 Mjandash – renar-

nas rådare
19.00 Tundrans vita var-

gar
19.55 Anslagstavlan (r)
20.00 Min sanning

(6) Alexandra Pascali-
dou.

21.00 Aktuellt
21.15 Alla tiders kvinnor

Am. dramakomedi
från 2016. Regi: Mike
Mills. (12 år)

23.10 Saraband
Sv. drama från 2003.
Regi: Ingmar Berg-
man.

00.55 Nattsending

06.00 Morgensending
11.00 Tough Boats
12.00 Xtreme Waterparks
13.00 Top Secret Swim-

ming Holes
14.00 Barnwood Builders
15.00 Building Off the

Grid: Alaskan Glacier
16.00 Texas Flip and

Move
17.00 World's Greatest

Motorcycle Rides
18.00 Going RV
19.00 Mysteries at the

Museum
20.00 Hotel Impossible
21.00 Mysteries at the

Museum
22.00 America's Dark

Secrets Declassified
23.00 Ultimate Braai Mas-

ter
24.00 Bizarre Foods with

Andrew Zimmern
01.00 Man v Food
02.00 Bizarre Foods: Deli-

cious Destinations
03.00 Hotel Impossible
04.00 Nattsending

07.15 Morgensending
13.00 Gnomenes makt

Kan./am. animasjons-
film fra 2017. Regi:
Peter Lepeniotis.

14.40 Gud taler ud
Da. dramakomedie
fra 2017. Regi: Henrik
Ruben Genz.

16.25 Avengers: Infinity
War
Am. action fra 2018.
Regi: Anthony Russo,
Joe Russo. (12 år)

18.50 Miss Peregrine's
Home for Peculiar
Children
Br./am. eventyrfilm
fra 2016. Regi: Tim
Burton. (12 år)

21.00 Life
Am. science fiction-
drama fra 2017. Regi:
Daniel Espinosa. (15
år)

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

01.10 Nattsending

06.00 Lucky Dog (r)
07.00 Mitt bittelille hjem

(r)
12.00 The Kardashians (r)
17.00 Bloggerne (r)
19.00 The Kardashians

Am. realityserie fra
2018.

20.00 Kirurgiske katastro-
fer (r)
Am. realityserie fra
2017.

21.00 Miss Undercover
Miss Congeniality.
Am. actionkomedie
fra 2000. Regi:
Donald Petrie. (11 år)

23.25 The Kardashians (r)
Am. realityserie fra
2018.

00.25 Bloggerne (r)
01.00 Golden Globe

Awards 2019
04.55-06.00 Madam

Secretary (r)

06.00 Kollektivet (r)
06.30 Superior Donuts (r)
09.00 Ground Floor (r)
09.30 Last Man Standing

(r)
10.30 Humornieu (r)
11.00 Modern Family (r)
21.30 Klovn: The Movie

Clown: the Movie. Da.
komedie fra 2010.
Regi: Mikkel Nør-
gaard. (15 år)

23.30 The Office (r)
04.30 My Name is Earl (r)
05.30-06.00 Ground Floor

(r)

13.40 Everton – Leicester
15.30 Cardiff – Totten-

ham
17.20 Huddersfield –

Burnley
19.10 Wolverhampton –

Crystal Palace
21.00 Newcastle – Manc-

hester United
22.50-03.50 Manchester

City – Liverpool
Fra Ethiad Stadium
og kampen mellom
Manchester City og
Liverpool i 21. runde i
Premier League.
Ingrid Halstensen har
med seg tidligere
City-spiller, Owen
Hargreaves, på Ethiad
Stadium. Øyvind Alsa-
ker og Brede Hange-
land kommenterer
toppkampen.

06.00 Morgensending
12.00 Manchester City –

Liverpool
14.00 Håndball: Norge –

Nederland
15.25 Håndball: Island –

Nederland
Direkte.

17.00 Premier League:
Netbusters

17.30 Premier League
Midweek Review

18.30 UEFA Europa Lea-
gue: Magasin

19.30 Northug: Elsket og
jaget

20.00 Stjernemøte: There-
se Johaug

21.00 Håndball: Norge –
Brasil

22.30 Håndball: Island –
Nederland

24.00 Sportsnyhetene
00.25 Premier League:

Netbusters
01.00 Sportsnyhetene
01.25 Premier League

World
02.00 Nattsending

06.00 Morgensending
10.45 Ødemarkens menn

(r)
15.30 Pantelånerne i Aus-

tralia (r)
16.00 Alene US (r)
18.00 Ax Men: Logged

and Loaded (r)
19.00 Ferier fra helvete (r)
20.00 Gatebil (r)
21.00 Hacksaw Ridge

Am. krigsdrama fra
2016. I rollene:
Andrew Garfield, Sam
Worthington, Teresa
Palmer. Regi: Mel Gib-
son. (15 år)

23.55 Politiskolen 7
Am. komedie fra
1994. I rollene: Geor-
ge Gaynes, Michael
Winslow, David Graf.
Regi: Alan Metter.

01.45 Nattsending

05.10 Morgensending
13.00 Så mycket bättre –

Guldkorn
14.25 Pan

Am. äventyr från
2015. 

16.55 Livia – Ett livsviktigt
hundjobb

17.55 Keno
18.00 Bingolotto
19.00 TV4Nyheterna
19.10 Sporten
19.25 Vädret
19.30 Bingolotto
20.00 Farmen
21.00 Crocodile Dundee

Austr. komedi från
1986. Regi: Peter Fai-
man. (11 år)

22.00 TV4Nyheterna
22.05 Vädret
22.15 Crocodile Dundee

Austr. komedi från
1986. Regi: Peter Fai-
man. (11 år)

23.10 Hotet inifrån
Am. actiondrama från
2006. (15 år)

01.25 Nattsending

06.00 Morgensending
09.00 Superstore
10.00 West Texas Inves-

tors Club
12.00 Nitro Circus Crazy

Train
Am. realityserie fra
2015.

13.00 Storage Hunters (r)
16.00 Jay Leno's Garage

(1) Supercars.
18.00 På glattisen
19.00 The Simpsons

(19) The Caper Chase.
21.00 The Interview

Am. actionkomedie
fra 2014. Regi: Seth
Rogen, Evan Gold-
berg.

23.20 Get Him to the
Greek
Am. komedie fra
2010. Regi: Nicholas
Stoller.

01.30 Cops (r)
03.05 Nattsending

11.00 FA Cup
Newcastle – Black-
burn.

13.00 Sportsmagasin
14.00 Sportsmagasin
14.30 FA Cup
14.55 FA Cup

Manchester City –
Rotherham. Direkte.

17.00 Sportsmagasin
FIFA Football Show.

17.25 FA Cup
Newport – Leicester.
Direkte.

19.30 FA Cup
Manchester United –
Reading.

21.30 Sportsmagasin
FIFA Football Show.

22.00 NHL
Arizona Coyotes – NY
Rangers. Direkte.

01.00 Sportsmagasin
NHL On The Fly.

02.00-05.15 NHL
Pittsburgh Penguins –
Chicago Blackhawks.
Direkte.

11.00 NHL
Ottawa Senators –
Minnesota Wild.

13.00 FA Cup
Manchester United –
Reading.

14.55 FA Cup
Fulham – Oldham.

17.00 Sportsmagasin
NHL On The Fly.

18.00 NFL
Road to the Playoffs.
Sportsdokumentar.
Bli med på reisen og
se hvordan hver av
lagene tok seg til
sluttspill.

18.55 NFL
Kamp meddeles
senere. Amerikansk
fotball, NFL. TBA.
Kamp meddeles
senere. Direkte.

22.20-01.45 NFL
Kamp meddeles
senere.  Direkte.

06.15 Superveterinærene
(r)

08.00 Hyttejakten (r)
10.10 Husjakt i Karibia (r)
12.35 Drømmen om et

øyliv (r)
14.35 Superveterinærene

(r)
15.40 Familien Irwin (r)
16.45 Drømmedesign (r)
20.00 Husjakt i Karibia (r)
20.30 Ambulansen UK (r)

Br. dokumentarserie
fra 2016.

21.30 Criminal Minds:
Beyond Borders (r)
Am. krimserie fra
2016.

22.30 Førstebetjent Banks
(r)
Br. krimserie fra 2010.

00.35 Tause vitner (r)
03.00 Special Victims Unit
03.45 Den hemmelige

millionæren Sverige
(r)

04.35 Husjakt i Karibia (r)
05.00-06.00 Husjakt i

Karibia (r)



 7. januar–28. mars 2019

T-banen er stengt mellom Majorstuen og Stortinget
om kveldene kl. 21-01, mandag til torsdag
Sporveien utfører vedlikeholdsarbeid i tunnelen og T-banen innstilles mellom Majorstuen og Stortinget. 

Reisealternativer
• T-bane 5 via Ringen på strekningen Majorstuen–Storo–Tøyen–Stortinget.
• Trikk 11, 12, 15 og 19 mellom Majorstuen og Øvre Slottsgate/Tinghuset/Jernbanetorget. 
• Buss 20 mellom Majorstuen og Tøyen. 

Informasjon og ruteopplysning: ruter.no, RuterReise-app eller tlf. 22 05 70 70

SENTRALBORD: 
22 99 80 00

ABONNEMENT: 
22 99 80 50

ANNONSE:  22 99 80 20 annonse@dagsavisen.no

ANNONSE RA:  51 82 20 00 annonse@rogalandsavis.no

TIPS DA:  22 99 81 30 tips@dagsavisen.no

TIPS RA:  51 82 22 10 tips@rogalandsavis.no

RETURADRESSE: 
Mediaconnect AS, 
Postboks 265 Økern, 
0510 Oslo

1. Hvilken by er den sørligste storbyen i 
Marokko, med i underkant av 700.000 in-
nbyggere og et navn som betyr "et befestet 
kornlager"?

2. Hva er forskjellen på ornat og ordinat?

3. Hvilket byggverk sto ferdig til Verdensut-
stillingen i 1889, og var frem til 1930 verdens 
høyeste?

4. Hva heter den første norske Donald-
tegneren?

5. Hvem har skrevet bøkene om Morgan 
Kane?

6. Hvem spilte rollen som fyrst Voldemort i 
Harry Potter-� lmene?

7. Hva slags planteslekt i soleiefamilien er 
delphinium?

8. Hvilken journalist og forfatter tok over som 
kringkastingssjef etter Hans Jacob Ustvedt i 
1972?

9. Når sluttet Gro Harlem Brundtland som 
leder for Arbeiderpartiet?

10. Hvem skrev kriminalromanen "Vi skal arve 
vinden" i 2010?
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Dagens spilleprøve
 
	 	 ♠	ED
  ♥ 5
  ♦	E10532
	 	 ♣	E9643

	 	 ♠	kn10932
  ♥	EKDkn109
  ♦	4
	 	 ♣	2

Slike	 fordelingsuhyrer	 er	 langt	
fra	 enkle	 å	melde.	Men	Nord	 -	
Syd	fikk	 tilslutt	meldt	 seg	opp	 i	
en	svært	god	6	hjerter	med	sist-
nevnte	 som	 spillefører.	 Hvor-
dan spiller du etter at Vest 
innleder med kløver syv?
Her	 har	 vi	 kommet	 i	 en	 glim-
rende	 lilleslem.	 Samtidig	må	 vi	
huske	at	med	så	skjev	fordeling	
vår	vei,	sitter	det	ofte	skjevt	hos	
motparten	 også.	 Er	 vi	 ikke	 for-
siktige,	risikerer	vi	å	gå	bet.

♠	K654	 	 ♠	87
♥	7	 	 ♥	86432  
♦	Kkn76	 	 ♦	D98
♣	kn875	 	 ♣	KD10

Du	stikker	utspillet	i	bordet.	Går	
du	på	 trumfen	oppdager	du	et-
ter	 to	 trumfspill	 at	 Vest	 hadde	
singelton.	 Når	 også	 sparfargen	
sitter	4-2,	er	du	dømt	til	å	gå	bet!
Med	fem	trumf	i	Øst,	mangler	du	
forbindelse	mellom	hendene.		
Det	 beste	 er	 å	 stikke	 utspillet	 i	
bordet.	Legg	ned	spar	ess	i	stikk	
to,	 før	 du	 fortsetter	 med	 fem	
ganger	 trumf.	 Fra	 bordet	 saker	
du	 spar	 dame.	Gi	 bort	 for	 spar	
konge	og	forlang	12	stikk.
En	langt	fra	enkel	spilleplan.	De	
fleste	 endte	 også	 opp	 med	 el-
leve	eller	mindre	stikk	 i	hjerter-
kontrakt.	

7	 	
Kkn76	 	

1. Agadir 2. Ornat er en geistlig embetsdrakt og 
ordinat er y-koordinaten i en koordinatsystem 3. 
Ei� eltårnet 4. Arild Midthun 
5. Kjell Hallbing (alias Louis Masterson) 
6. Ralph Fiennes 7. Ridderspore 
8. Torolf Elster 9. I 1992 
10. Gunnar Staalesen 
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