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NYE TAKTER • SIDE 22–23

Betryggende
comeback

Ti år etter forrige album
bekrefter Minor Majority, med
frontfigur Pål Angelskår (bildet),
at de er et av det nye århundrets
fineste norske band.
NYE TAKTER • SIDE 24–25
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Noen kaster seg
fra balkonger, andre
foran tog. Noen tar
piller. Slik slipper
familien
unna straff
for drap.
KOMMENTAR
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Legger all
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SAMFUNN • SIDE 14

«Slutt å kødd
med Oslo,
Trygve
Slagsvold
Vedum»
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Raymond Johansen, byrådsleder i Oslo
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Hva vinner man forresten?
– Bare en pokal.
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Flo & fjære i Oslo de neste tre døgn
Flo:
10:02 – 22:28
Fjære: 03:13 – 15:34

Ja, du imponerte med fun facts
om henne i første episode.
Hvordan reagerte du da du
fikk vite at hun skulle være
med i Mesternes mester?
– En i produksjonen nevnte
de som skulle være med,
Tom Hilde, Lars Berger,
Glenn og de andre, alle navnene bare surret, ingen sa
meg noe. Og så hører jeg
Karina Hollekim! Jeg ble skikkelig starstrucked.

Det er veldig hyggelig, da.
Om du nå ikke vinner
Mesternes mester, så har
du allikevel fått førstepremien, på en måte.
– Ja, den deltakelsen var
gull verdt.

KALDEST
-25.2 °C
Nyrud

1

– Jeg er ingen lesehest foruten jusstudiene. Faktisk har jeg bare lest
en bok utenom, det er boka til
Karina Hollekim.

Gratulerer med kjæreste! Men burde
ikke du strengt tatt blitt sammen
med en quarterback på fotballaget, ikke en avdanka skihopper?
– Takk, takk. Som cheerleader burde jeg vel det,
men Tom er den rette for
meg, altså.

-4

-3

Søt på TV, sur på bunn

10:52 – 23:18 11:44 –
04:02 – 16:27 04:53 – 17:24

Hvem vant?
– Det blir kontraktsbrudd å fortelle
deg. Men det er sinnssykt mange
som jobber i den produksjonen, så
det er nok en del som vet det.
Du er tidenes yngste deltaker, det sa
de sikkert ti ganger i løpet av første
episode. Er det ikke urettferdig at du
som er ung og sprek skal konkurrere
med femtiåringer?
– Flere av øvelsene er ikke så fysiske,
så alt handler ikke bare om alder. I
noen øvelser er det kanskje en fordel
å være høy. Sånne ting. Og å telle
sitroner for eksempel.
Pål Anders Ullevålsæter kan telle
sitroner like bra som en tjuefireåring?
– Ja. Eller bedre. De eldre lærte jo
hoderegning på skolen, jeg er vokst
opp med iPad.
Hvilken øvelse var verst?
– Jerngrepet. Vi vet jo ikke hva som
kommer, men jeg hadde øvd masse
på den. Jeg hang i en stang på
idrettshøgskolen i tre måneder før
jeg reiste, men med utrolig lite fremgang.
Hva var rekorden?
– To minutter. Jeg forbedret meg
med kanskje sju sekunder i løpet av
de månedene, det var skikkelig fortvilende. Jeg vet virkelig ikke
hvorfor jeg ikke er bedre i den, jeg

FOTO: PRIVAT

Kine Olsen Vedelden
(24)
Deltaker i årets sesong av «Mesternes
mester» på NRK. Tatt gull i NM, EM og
VM i cheerleading med Viqueens. Datter
av Egil «Drillo» Olsen.

hadde øvd masse, er sterk og lett.
Hva tenkte du på da du hang der?
– Bare på om noen andre skulle
slippe, så ikke jeg måtte slippe først.
Heldigvis var maskinen Glenn (Solberg. journ.anm) der, på 90 kilo.
Ja, han holdt ikke lenge. Tom klarte
seg bra, da?
– Ja, det skulle bare mangle. Han er
1,79 og 63 kilo.
Har du introdusert han for faren din?
– Ja, de har møttes.
Hadde de noe å snakke om?
– Begge to er ganske reserverte, men
de klarte seg.
Hvilken bok har betydd mest for deg?

Hva misliker du mest ved deg selv?
– På TV ser jeg så søt og enkel ut,
men egentlig er jeg ganske sur og arrogant. En gretten jusstudent.
Så du er faktisk blitt klippet snillere
enn du er?
– Ja, all creds til Rubicon for det. Nå
tenker folk at jeg er skikkelig ålreit.
Er det noe du angrer på?
– På at jeg ikke startet med cheerleading tidligere. Men da jeg startet
som elleveåring var sporten i Norge
fremdeles så ung, de hadde ikke barnelag. I USA tar de ut sjuåringer av
skolen for å trene. Det er utradisjonelt
i Norge, men da jeg var i USA skulle
jeg ønske det var meg.
Hvordan begynte du? Det var ikke sånn
at Drillo en dag sa «hør her, jenta mi,
jeg har funnet en sport til deg»?
– Nei, er du gæren. Men jeg drev med
amatørturn, mamma var turner. Så
oppdaget jeg cheerleading, så filmer
på YouTube, og fant fram til
Viqueens.
Hvem ville du helst stått fast i heisen
med?
– Dag Otto Lauritzen. Det er verdens
herligste mann.
Men hva sier Tom Hilde til det, da?
– Det går nok bra, jeg skal gi han en
heads up.

■■ HILDE UNOSEN
hilde.unosen@dagsavisen.no
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SPA Spesial

Relaxing weekend i Bohuslän
Å besøke TanumStrand er en mulighet til å oppleve Fjällbacka skjærgård og det friske, salte havet.
Gode menyer venter i Restaurang Latitud 58°, og vil du koble av med bad og SPA så kan vi tilby magiske
basseng og deilige badstuer med utsikt over klipper og skjær.
Sjønær hotellogi, treretters middag, frokost, søndagsbrunch og SPA.
Tilbudet gjelder ankomst lørdag 12. januar – 9. februar.

SPA SPESIAL

1395

Fra
Ord pris 1625 SEK/pers

Østers

SEK/pers

Å smake villfangede østers fra østersbanken utenfor Grebbestad er et must
når du besøker TanumStrand. I sjøboden
for du vite hvordan du åpner og nyter
dem på best mulig måte.
Lørdager kl 15:00 – 17:30

Krepsekok på bryggen

SPA Horisont

Lørdager kl 15:00 – 17:30

Morgonyoga Lørdager & Søndager
kl 8:00 – 9:00

Med fiskehavn i Grebbestad og havet
som nærmeste nabo har vi tillgang på
de ferskeste råvarer. Smak på nykokte
kreps og et glass bobbler.

SPA byr på vile i fullstendig ro med
hav og himmel nært. Her kan du
starte dagen din med Yoga og
energigivende påfyll.

www.tanumstrand.se • +46(0)525 - 190 00
TanumStrand ligger ved stranden langs Skagerraks kyst, 2 timer med bil fra Oslo og 30 minutter fra grensen..
En kort spasertur fra hotellet tar deg til den lille koselige fiskebyen Grebbestad,
og bare noen kilometer lenger sør ligger pittoreske Fjällbacka.
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Elitedebatt for eliten
«Du skal ikke snike i køen». «Du skal leve som du preker».
Dette er to av Sp-leder Trygve Slagsvold Vedums såkalte ti
bud, som han la fram for Klassekampen i romjula. Budene
skal være grunnlaget for Vedums strategi for å bli en folkelig
politiker. I kjølvannet av denne saken har det blusset opp nok
en debatt om eliten i Norge. Vedum er en av politikerne som
bruker forestillingen om at landet styres av en Oslo-elite til
det fulle i sin kommunikasjon. Han snakker om kaffe latte,
om el-sykler og Oslo-basert makt til det parodiske.
Selv om Vedum selvsagt har rett i at mye makt er plassert
i hovedstaden, og selv om han setter ord på en følelse av at
beslutninger ofte tas for langt unna dem politikken rammer,
er det med god grunn han får reaksjoner på sitt eliteforaktshow. Blant dem som har reagert, er statsminister Erna
Solberg, som mener Sp-lederen driver et kynisk spill. Til
Dagbladet denne uka sa hun at Vedum tegner et bilde av
forskjeller som ikke er der, og at «Jeg tror ikke man kan si
verken om meg, Siv, Trine eller Kjell Ingolf, hvis det blir en
flertallsregjering, at vi er representanter for elitene, med
tanke på vår bakgrunn».

Debatten om eliten har
dessverre blitt en debatt
blant eliten.

Debatten om eliten har dessverre blitt en debatt blant
eliten. Det skjer fordi deltakerne i debatten har så stort
behov for å markere at de ikke er eliten, at diskusjonen ender
med å omhandle dem selv. Istedenfor å snakke om en
problematisk maktkonsentrasjon, snakker Vedum om seg
selv og karikerte bilder av Oslo-folk. Framfor å kommentere
sentralisert makt velger Solberg å si at det i hvert fall ikke er
hun som er eliten. Både Vedum og Solberg bør erkjenne at de
på alle mulige måter er del av eliten i Norge. Så lenge de ikke
ser dette, har de liten troverdighet i debatten.
Vi trenger mer, ikke mindre opprør mot elitene i 2019, skrev
nyhetssjef i Klassekampen, Mímir Kristjánsson 2. januar.
Da må debatten handle om forskjeller i Norge, og synliggjøre
hvem som har makt og ikke. Personifiseringen av elite
debatten tar livet av det som kunne vært en god og svært
nødvendig diskusjon.

Fox redd for ulv
Hollywood-skuespilleren Megan Fox ba om vakthold da
hun skulle på TV-opptak i Norge, skriver VG. Etter å ha hørt
at det kunne være ulv i området hun befant seg krevde hun
væpnede vakter. Fox liker nemlig ikke ulv.
Noen burde kanskje også advart Fox om revejakt i området?

Balkongflickorna
Noen kaster seg fra
balkonger, andre foran
tog. Noen tar piller. Slik
slipper familien unna
straff for drap.
Jeg skal gå rett på sak: når jeg snakker om
æresvold, vil jeg ikke høre andre bruke
partnerdrap som eksempler på det de
mener kunne vært æresdrap.
Jeg forstår at debatten om æresvold er
svært betent, men mens andre ender opp
med å sidestille partnervold med æresdrap,
bagatelliserer partnervold fordi «vi mye
heller må snakke om æresdrap», eller
demoniserer og stigmatiserer enkelte miljøer i et betent offentlig ordskifte, ønsker
jeg å forsøke å bidra med et annet perspektiv, som hever seg over dette.
Æresrelatert vold og partnervorld er noen
av mange måter som patriarkatet kommer
til uttrykk på. De faller inn under paraplybetegnelsen «vold i nære relasjoner», men
de er underkategorier med ulike kjennetegn.
Problemet oppstår når man velger å sidestille disse som en og samme type vold.
Den grunnleggende forskjellen, og det
som skiller æresvold fra den tradisjonelle
familievolden og partnerdrap, er at bak
æresvold ligger en kompleks æreskodeks
som er mer systematisk og kollektivistisk.
Æresdrap handler om å gjenopprette familiens eller slektens ære og viske vekk
skammen gjennom å straffe eller ta livet av
den de mener har brakt skam over familien.
Det står et helt kollektiv bak, kanskje hele
eller deler av familien og slekta, miljøet, en
klan eller andre grupperinger. Det er ikke
kun en ektefelle som støtter og rettferdiggjør den kriminelle handlingen.
Et av de vondeste eksemplene vi har er fra
Storbritannia i 2006 der Banaz Mahmod,
bare 20 år gammel, ble voldtatt og beordret drept etter familiens ønsker. I etterkant har syv menn blitt dømt for drapet.
Vi har også et eksempel fra høsten 2017 i
Norge i Oppegård, da en 18 år gammel
kvinne ble forsøkt drept av flere familiemedlemmer utenfor boligblokka der de
bodde. Politiet mente det pekte i retning
av at det var et planlagt æresrelatert
drapsforsøk.
I partnervoldssaker er det ikke like mange
involverte parter, konspirasjoner og systematisk planlegging. Forskjellen ligger
dermed i hvor stor aksept det er for handlingen i det spesifikke miljøet: æreskodekset legitimerer og rettferdiggjør hele
ideen om å straffe for å gjenopprette ære.
Drapet hylles fremfor å fordømmes.

det ikke føres statistikk over det, men at de
erkjenner at mørketallene er store og at
æresdrap skjer i Norge.
Det bekymringsfulle er at æresdrap ofte
blir maskert i den generelle voldsstatistikken fordi det er så vanskelige å identifisere om det ligger et æresmotiv bak drapene.

For å forstå hvorfor det er så viktig å skille
mellom disse formene, kan vi se på omfang
og statistikk. Vi vet at æresrelatert vold Det kanskje mest skremmende med dette
forekommer, men så er det
er at vi har sett eksempler på
heller ingen hemmelighet at
at æresdrap kan skjules:
Det
står
det er krevende å avdekke
æresdrap kan maskeres som
omfanget av det. På global
ulykker, eller i selvmordsstaet helt
basis anslo FN i 2000 at om
tistikken. I 2006 sendte FN
lag 5.000 jenter og kvinner kollektiv bak.
en spesialutvalg til Batman i
blir drept av familiemedTyrkia for å undersøke det
lemmer hvert år for å ha brakt skam over som var mistenkelige dødsfall. En rekke
familiens ære. På landsbasis har vi ikke kvinner hadde tatt livene sine. Det kom
mange tall på det. Enhet Øst er landets frem at noen av selvmordene var reelle,
eneste politienhet som spesialiserer seg på mens andre var æresdrap maskert som
æresrelatert vold, og har tidligere sagt at selvmord.
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Søstrene som
trengte hver
sin kirke
EIRIK HOFF
LYSHOLM
Sjefredaktør og adm. direktør

GOD FREDAG
Twitter: @eiriklysholm

Sagnet sier at det var to søstre som var så
bitre uvenner at de fikk bygd hver sin kirke
vegg i vegg der Sylvi Listhaug og KrF i forrige uke kom for å forhandle om regjeringsmakt.
Man
hadde
valgt historiske
kulisser
ved
Søsterkirkene
på Hadeland da
regjeringspartiene
møtte KrF – «partiet
totalt uten ryggrad, uten
styring og uten noen vei videre», for å bruke
Listhaugs egne ord – til regjeringsforhandlinger. At akkurat KrF og Listhaug kunne
trengt hver sin kirke, har vi lenge skjønt på
den offentlige debatten, selv om vel verken
Mariakirken eller Nikolaikirken har noen
historie med å tillate «imam-sleiking», for
å bruke enda et av Listhaugs ord fra en
gang hun angrep Knut Arild Hareide. I
retur har hun fått mange velrettede spark
fra KrF-miljøet som da partiet «lyste ut»
jobben hun da hadde som integreringsminister, og skrev: «Personer som vektlegger
mistenkeliggjøring, mistillit og bygging av
murer, oppfordres ikke til å søke».
Jeg var på nydelige Granavollen på
Hadeland i fjor, og kom til å tenke på historien bak kirkene da jeg så bildet der partilederne Erna Solberg (H), Siv Jensen
(Frp) og Trine Skei Grande (V) poserte
sammen med KrFs nestleder Kjell Ingolf
Ropstad i de historiske omgivelsene. På
1100-tallet ble to storslåtte steinkirker reist
side om side i det som var en svært rik del
av Norge. Vi var så heldige at vi fikk en
omvisning i en av kirkene og på kirkegården
der Aasmund Olavsson Vinje ligger gravlagt. Det er i sannhet et av Norges aller
flotteste steder, og usedvanlig rikt på historie. Tross kallenavnet «Norges Toscana»
som kanskje kunne sendt tankene i retning
sydligere strøk, føles plassen like norsk som
et stykke brunost.

Vi trenger ikke se langt for å finne et
av de mest hjerteskjærende eksemplene
på dette, og det er dét det svenske politiet har døpt «balkongflickorna». Det
er unge jenter som tvinges til å ta livet
sitt etter psykisk utpressing og trusler
fra familie og slektninger for å ha vanæret familien. Kanskje ble de tatt med
en kjæreste, kanskje var det spredt dårlige rykter om dem, kanskje ønsket de
ikke gifte seg. Et ønske om frihet til å
ta egne valg, kostet dem livet.
«Balkongf lickorna» har vært omtalt i
varierende grad i svenske medier siden
2006, og nyligst i 2018. Om ikke selve
fenomenet allerede var grusomt nok,
har det svenske politiet også forklart at
jentene blir bedt om å velge metoden de
skal dø på. Noen kaster seg fra balkonger, andre foran tog. Noen tar piller.
Slik slipper familien unna straff for
drap.

Derfor er det så viktig at vi tør å
snakke om æreskultur og konsekvensene av det: å adressere problemet blir
vårt verktøy og hjelpemiddel til å identifisere det.
Jeg forstår at enkelte begrunner frykten
for å adressere æresvold med frykten for
at det skal bidra til økt stigmatisering
av enkelte miljøer, men å la være å
snakke om det, løser ikke problemet. For

SOFIA SROUR

det første gir det andre definisjonsmakten, og for det andre går det ut over
ofre og overlevende. Om vi ikke adresserer æresvold slik det det er, risikerer vi
at ofre glemmes, og gjerningspersoner
ikke straffes.
Utfordringen er ikke at vi snakker om
det, men hvordan vi gjør det. For
hvordan jobber vi for å forebygge noe
om vi ikke kan nanvgi det?

■ Sofia er samfunnsdebattant, skribent og jusstudent med røtter i
Libanon. Ga i fjor ut boka «Skamløs». Har mottatt Fritt Ords Honnør for
sitt arbeid. Hun skriver i Dagsavisen hver fjerde uke. De andre
skribentene er Aslak Sira Myhre, Magnus Forsberg og Sigrid Bonde Tusvik.

Man tar seg likevel i å undre over hvor mye
blod, slit og sikkert også menneskeliv det
må ha kostet å bygge de to kirkene nærmest
vegg i vegg for nesten 900 år siden. Sagnet
sier altså at det dreide seg om to søstre som
var uvenner, og som fikk hver sin kirke. I
dag vet ingen helt sikkert hvordan det gikk
til da Mariakirken og Nikolaikirken ble
reist ved siden av hverandre.
For den som vil gjøre alle til lags koste hva
det koste vil, var det kanskje helt i orden å
slite ut gudene vet hvor mange arbeidere og
kaste bort enorme verdier på å bygge to
gudshus tett i tett. Men for den som er opptatt av synergier, nye ideer og bedre løsninger, vil det forhåpentlig neppe være til
inspirasjon. Til det duger kanskje disse ord,
refleksjonslyrikk, fra nevnte Aasmund
Olavsson Vinje:
Kunnskap skal styra Riki og Land,
og Yrkje skal Baaten bera,
og Ingen maa vera ein Styresmann,
som ikkje ein Mann kan vera.
(Gjengitt ved hjelp av Wikipedia
fra avisa Dølen 3. april 1859)

God fredag!
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kronikk
STYRE: Lyntog, bruer, veier ... Er det i det hele tatt mulig å få gjort noe i dette landet?

Utsettelsesministeriet Norge
KRONIKK
TOR HALSTVEDT
Arbeiderforfatter

Nils Kjær er ikke kjent som den store
demokraten i norsk litteraturhistorie.
Men også Kjær hadde sine gullkorn på
lager, slik som i komedien «Det lykkelige valg» hvor hovedpersonen, stortingsrepresentant Celius, syns at «på
Stortinget er det godt å sitte». Et annet
av fyndordene hans herfra er følgende:
«Det ideelle i deres liv er dette at de
ikke venter å oppleve resultater av noen
av sine anstrengelser.» Kan det ha noe
å si om dagens norske politikere?
Tønsberg er en by som de fleste andre
småbyer. I 1957 sto Kanalbrua ferdig,
brua som bandt Tønsberg sammen med
Nøtterøy. Men snart viste det seg at
brua var for lav, og den slusa trafikken
unødvendig gjennom Tønsberg sentrum. Derfor begynte man alt på
80-tallet å forberede en ny og bedre
fastlandsforbindelse.
Jeg har ikke tall på hvor mange brualternativer, traseer og tunneler som har
blitt foreslått. Utallige komiteer har vært
nedsatt, planleggingskomiteer, byggekomiteer osv. Arbeidsgrupper har vært i
sving, man har skrevet temarapporter,
konsulenter har blitt trukket inn, det har
vært konsekvensanalyser, saken har vært
ute på høring, det er arrangert møter, to
sett med rådmenn har kommet med sine
innstillinger, saken har vært oppe i kommunestyremøter, blitt utsatt der, den har
vært oppe i fylkesstyret, nye forslag har
kommet, nye høringer, nye innstillinger.
Og nye utsettelser. Millionene har rent
som småpotetene i sorteringsmaskinen,
og prisen økt år for år. Et prosjekt som
for 30–40 år ville kosta 200 millioner, er
nå stipulert til mellom 3,8 og 5,8 milliarder.
Saken er nok en gang utsatt, ikke et
spadetak er tatt, ikke engang planlagt,
og det virker lite sannsynlig at brua eller
tunnelen skal stå klar de første ti åra.

TAR TID: I 1957 sto Kanalbrua ferdig, brua som bandt Tønsberg sammen med Nøtterøy. Men snart viste det seg at brua var
for lav, skriver Tor Halstvedt.
FOTO: TERJE BENDIKSBY/NTB SCANPIX
å bli, sjøl om mange miljøpolitikere syns
at bilen syndig. Snart vil det komme
biler som kan kjøre 800/1000 km på
elkraft, de vil kunne lades på ett minutt
og vil ha mye billigere batterier enn de
nåværende. Alt i 1975 vedtok Stortinget
å bygge ny stamvei fra Oslo til Bergen.
Da ville kostnadene kanskje vært rundt
100 millioner. Nylig så jeg en kalkyle på
ny E 134 fra Oslo til Bergen, den lød på
30 milliarder.

For oss vanlige borgere i dette landet,
Hver dag går det cirka 30 fly hver vei er dette spørsmålet opportunt. Jeg
fra Oslo til Bergen, Trondheim og jobba sjøl 20 år i Posten, det var vår
Stavanger, fly spyr ut CO2
oppgave å få brakt brev og
i tonnevis. Fra Oslo senpakker fram til alle som
Griskhet
trum til Bergen sentrum
bor i dette grisgrendte,
tar hele flyturen fire timer
og hand- langstrakte landet. Men
og derover. Hadde politinoe som gjorde – og gjør
kerne i stedet satsa på lingsvegring rår
– denne jobben vanskelig,
lyntog på de tre rutene, da i det politiske
er at det er cirka 160.000
kunne en brukt fornybar
personer som ikke har en
vannkraft, CO2-utslippene systemet.
vanlig postadresse, kun
ville bli redusert til null,
det som kalles en matrikog turen fra sentrum til sentrum ville keladresse. Det vil si at postadressen
tatt ca. 2,5 t til Bergen. Konsulenter har deres er et navn, foruten et firesifra
kommet med rapporter om at en inves- postnummer og et stedsnavn, men de
tering i hurtigtog vil være regningssva- har ikke en gateadresse. Dette kommer
rende, saken har vært oppe på Tinget, av at verken de kommunale eller statlige
men ingenting har skjedd. En dag vil myndighetene har formådd å sette navn
med sikkerhet toglinjene og høyhastig- på veien der folk bor. Det er blitt planhetstogene være der, bare at da vil det lagt, snakka om, men ikke gjort. Dette
ha kosta astronomisk mye mer enn om er for øvrig ikke bare et problem for
en hadde foretatt investeringene 30 Posten, men også når yrkessjåfører og
eller 20 år tidligere.
andre skal finne fram til matrikkeladressaten ved hjelp av GPS. Det går
Det samme kan sies om motorveier på ikke, for uten postadresse eksisterer du
samme strekninger. Bilen er kommet for ikke på kartet.

Nils Kjær hadde altså rett. Norske
politikere ser det ikke som sin oppgave
å gjøre noe, det er så mye triveligere å
sitte i komiteer, gi seg sjøl større privilegier og ikke minst utsette ting.
Landet ledes av et utsettelsesministerium.
Det går an å få noe gjort. Mange stater
slik som Kina, Emiratene, Tyrkia,
Qatar, Bahrain har hatt stor økonomisk
framgang, og ting blir gjort, levestandarden øker. Riktignok er dette imponerende, men det er et stort men, for
dette er diktaturer, styrt av en sterk
mann. Det meste av arbeidet i Dubai
utføres av underbetalte pakistanske og
indiske fremmedarbeidere. De har ikke
tillatelse til å organisere seg, de som
prøver på det blir kippa ut av landet.
Trygder og rettigheter fins ikke. Heller
ikke frie partier. Ytringsfrihet er bare
et fremmedord, i Xi Jinpings hode er
demokrati noe svineri. De som prøver å
si noe kritisk blir sperra inne eller det
som verre er. Det fins kjempestore
omskoleringsleire hvor muslimske uighurer blir ydmyka, indoktrinert og
drept.
Så alternativet er ikke «den sterke
mann» eller diktatur, alternativet er å
fornye demokratiet. Demokratiet er det
eneste som kan redde oss.
For at det norske demokratiet skal
overleve, må det politiske systemet
levere varene, ikke bare være opptatt av
sine egne privilegier. De må gjøre det

folket forventer de skal gjøre: prioritere
fellesskapet framfor individuell rikdom,
øke bevilgningene til eldreomsorg,
bedre helsevesenet, få modernisert vei
og togforbindelse slik at det i det minste
kan komme opp på nivå med andre land
i Europa, intensivere forskning, bruke
tid og penger på å få arbeidsledig
ungdom ut i arbeid, få et nytt og annerledes Nav ...
Pengene finnes, vi har 8.500 milliarder i Oljefondet, men det meste kan
finansieres gjennom å det å omfordele
ressursene i landet.
Men det aller viktigste er å fornye det
representative demokratiet. Vi er
kommet i en situasjon hvor griskhet og
handlingsvegring rår i det politiske systemet. De som etter teorien skal representere oss, de representerer ikke lenger
annet enn sin egen karriere, samt sin
egen griskhet.
Vi må få en ny form for representativt
styre, hvor politikere som grafser i
statskassa, eller som ikke evner å ta en
beslutning, kan kastes. Og hvor folkestyret er det som ordet tilsier, et styre
av folket. Dette kan gjøres på flere
måter. En metode å få til dette på er å
avholde nasjonale eller kommunale
avstemninger gjennom internett. Disse
avgjørelsen må være bare bindende, slik
at ikke det som skjedde i folkeavstemninga i Finnmark blir gjentatt. Folket,
ikke politikerne, må ha den øverste
makta.

leiebiler
redda dagen i 2018

Med LOfavør Bilforsikring har vi sammen hjulpet enda flere medlemmer i året som har
gått. Når vi alle bidrar med litt i potten, så har vi det som trengs når uhellet er ute for noen av oss. En dag
er det kanskje du som trenger hjelp, en annen dag er det noen andre. Slik gir vi trygghet til hverandre.
Forsikringen er levert av SpareBank 1 som er kåret til best i test både før og etter skade
av Norsk Kundebarometer og EPSI. De er en erfaren aktør som gir rask og god hjelp til
kundene sine og medlemmene våre.

Dinamo | Foto: Morten Borgestad
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Svensk mann siktet for drap
BERGEN: Politiet i Bergen etterforsker

et drap etter at en kvinne (66) ble funnet
død i en leilighet i byen natt til torsdag.
En 43 år gammel svensk mann er siktet.
Avdøde er norsk, opplyser politiet.
Det var like etter klokken 2 natt til
torsdag at politiet fikk melding via
AMK om at en kvinne var død i en leilighet på Nordnes i Bergen sentrum.
Kvinnen ble kort tid etter erklært død

Redaksjonssjef: Trine Andreassen
trine.andreassen@dagsavisen.no

av helsepersonell på stedet. Hun bodde
i leiligheten der hun ble funnet.
Påtaleansvarlig i saken, politiadvokat
Kristine Knutsen-Berge, opplyste på en
pressekonferanse i går ettermiddag at
det var den siktede selv som varslet
nødetatene.
Politiet kom raskt til stedet og pågrep
mannen, noe som ifølge politiet skjedde
uten dramatikk. 
(NTB)

Nestlederen tar Ved
• Sp-nestleder: Trygve tas unødvendig hardt for
SP-KRITIKK: – Senterpartiet peker på
helt reelle interessemotsetninger. Det må
vi få lov til uten å bli kalt populister, sier
Sp-nestleder Anne Beathe K. Tvinnereim.
■■ BJØRN S. KRISTIANSEN

drev med farlig polarisering.
Når Trygve Magnus Slagsvold
Nestleder Anne Beathe K. Vedum snakker om Osloelite
Tvinnereim i Senterpartiet tar som bruker elsykkel på jobb er
nå til motmæle mot kritikken plutselig statsminister og komsom de siste ukene er rettet mot mentariatet krenket og omtaler
Senterpartiet og partilederen. det som en trussel mot demoTrygve Slagsvold Vedum har kratiet.»
fått hard medfart fra aviskom– Jeg synes ærlig talt at det er
mentatorer med påstand om at ganske utrolig at vi nå har lagt
Sp-lederen ofte retter kritikk bak oss Listhaugs Facebookmot en udefinert elite i Oslo post om Ap og terrorister,
som ikke forstår
hennes anklage
folk i distriktene.
om at Knut Arild
Statsm i n ister
Hareide sleiker
Erna Solberg (H)
imamer oppover
gikk hardt ut i
ryggen, Erna SolDagbladet tidlibergs påstander
gere denne uka
om at Hareide er
etter flere Vedumudemokratisk og
angrep mot regjehar maktbehov,
ringen med likelyog så er det
dende påstander:
Trygve som polaAnne Beathe K. riserer debatten
Regjeringen lytter
Tvinnereim, Sp-nestleder når han sier at
ikke til vanlige
folk og fører en
folk i Oslo bruker
politikk som rammer distrik- elsykkel til jobb, sier Sp-nesttene, ifølge Sp-lederen.
lederen, og legger til:
– Internt i partiet rister folk
– Slike formuleringer har en
på hodet og synes at Trygve snert av humor, og det synes jeg
blir tatt unødvendig hardt. Han folk skal tåle.
peker på reelle interessemotsetninger der folk i disktrikt- – Ansiktsløst byråkrati
snorge, med god grunn, føler at – Kan ikke kritikken nå komme
deres stemme ikke blir hørt. som følge av at sterk og til dels
Alle som er med i politikken vet unyansert elitekritikk i mange
at man tidvis spissformulerer land de siste årene også har ført
seg for å få oppmerksomhet om med seg et veldig polarisert ordegen politikk. Det har vi alltid skifte?
gjort, og det gjør også andre,
– Jo, det handler nok også om
sier hun.
at vi alle er bekymret for økt
polarisering i politikken på
– Ærlig talt ganske utrolig globalt nivå, fordi vi ser hva
I et innlegg på sin egen Face- som skjer andre steder. Men vi
book-side viser hun til at Sp opplevde det samme som nå
også tidligere har gått løs på etter at Trump ble valgt. Da
eliten, men uten de samme påsto noen av våre motstanreaksjonene: «Da Åslaug Haga dere at Trygve lignet på
var partileder i Sp i 2004 Trump, de grep etter internasnakket hun om «nikkersadelen sjonale
paralleller
som
i Holmenkollåsen» og kritiserte skremmer og satt det inn i en
den urbane eliten for å over- nasjonal kontekst. Det synes
kjøre bygda. (...) Ingen kalte jeg er synd, sier hun, og forthenne populist, eller at hun setter:

Alle i
politikken vet at
man tidvis
spissformulerer
seg.

– Vi må få lov til å sette fingeren på reelle interessemotsetninger i norsk politikk, uten
å bli beskyldt for å være populister. Det betyr ikke at vi skal
spissformulere uten å ha fakta
og relevante problemstillinger
i bunn, men det mener jeg vi
også har.
Tvinnereim ramser opp:
Regionreform, kommunereform, sentralisering av postkontor og nedlegging av lensmannskontorer.
– Jeg er veldig opptatt av at
folk skjønner at vi faktisk har
en urban elite som sitter og
påvirker livsvilkårene til folk i
resten av landet. Men det
handler jo ikke om oslofolk
flest, mange av dem blir jo
påvirket på lignende måter,
sier Tvinnereim.
– Men hvorfor rettes kritikken
tidvis mot en ansiktsløs elitegruppe Oslo – hvorfor er dere ikke
tydeligere på hvem dere kritiserer?
– Vi har ikke problemer med
å henvende oss til spesifikk
motstandere, det gjør vi ofte.
Men vår kritikk dreier seg også
om en manglende forståelse for
en del problemstillinger i distriktene som ikke bare våre
politiske motstandere har. Vi
har et sentralisert og ansiktsløst byråkrati som hver dag
legger føringer og vilkår for
folk dere ute, often uten god
forståelse for hvordan folk der
ute lever livene sine. Når det
skjer gang på gang, blir folk
frustrerte og leie.

– Reell konfliktlinje
Tvinnereim mener påstandene
om at Sp polariserer debatten,
egentlig dreier seg om noe
annet.
– Det er et vikarierende motiv
hos våre kritikere. Hvorfor vil
de ikke at vi skal skape fokus
om
sentrum-periferi-konflikten? Det er en konfliktlinje
vi har hatt i mer enn hundre år,
og det er en helt reell konfliktlinje mellom by og bygd, sier
Sp-nestlederen.
bsk@dagsavisen.no
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Politiet etterlyser tre personer som er fanget på video
KIDNAPPINGSSAKEN: Etter

forskerne ved Øst politidistrikt
går nå ut med to korte videoer,
tatt opp av et overvåkingskamera
ved arbeidsplassen til milliardær
Tom Hagen samme morgen som
kona hans antakelig ble bortført
fra parets bolig. I går ba politiet
to fotgjengere og en syklist melde
seg omgående.
– Klokka 7.36 på morgenen
kommer en person gående for så å

snu og gå tilbake. 24 minutter
etter dette, klokken 8.00, kommer
en person gående og blir passert
av en syklist, sier etterforsknings
leder Tommy Brøske ved Øst poli
tidistrikt.
De kornete og nokså utydelige
videoopptakene som politiet
spilte av under gårsdagens pres
sekonferanse om bortføringen av
Anne-Elisabeth (68, bildet), Tom
Hagens kone, er gjort utenfor

mannens arbeidsplass i Futurumbygget på Rasta i Lørenskog.
I samme tidsrom mener politiet
at en eller flere ukjente gjernings
personer tok seg inn i parets ene
bolig i enden av Sloraveien på
Fjellhamar, rev med seg Tom
Hagens kone og etterlot seg et
krav- og trusselbrev: AnneElisabeth Hagen var blitt bortført.
Tom Hagen varslet politiet
samme dag. Siden har det ikke

vært livstegn fra henne. Brøske
understreker at de tre personene
som er etterlyst, har status som
vitner på dette stadiet, men sier
etterlysningen knytter seg til
hovedteorien om at AnneElisabeth Hagen er blitt bortført.
Bevegelsene og de daglige ruti
nene til ekteparet og andre i deres
nærhet kan ha blitt overvåket og
kartlagt i en tid før bortføringen.
(NTB)

um i forsvar
elitekritikken

REAGERER: Oslos politiske overhode, byrådsleder Raymond
Johansen, mener Sp-sjef Trygve Slagsvold Vedum prøver å skape
motsetninger mellom Oslo og resten av landet.	


FOTO: MIMSY MØLLER

– Ikke kødd med
Oslo, Trygve!
ELITE: – Du er ikke
elite bare fordi du går
av T-banen på
Stortinget, mener
byrådsleder Raymond
Johansen.
■■ ASLAK BORGERSRUD

sentant Slagsvold Vedum,
sier han.
Også andre Oslo-politikere
har bitt seg merke i kritikken.
– Slagsvold Vedum må slutte
å snakke ned 700.000 folk som
bor i Oslo. Han oppholder seg
selv mest på Stortinget, og
kjenner ikke byen, sier Høyres
gruppeleder Eirik Lae Sol
berg.

I går gikk Oslos byrådsleder
Raymond Johansen kraftig ut – For arbeidsfolk
mot Sp-leder Trygve Slags Sp-lederen selv avviser kri
vold Vedum i et innlegg på tikken fra rådhuset.
Facebook.
– Jeg har ikke sagt et vondt
– Slutt å kødd
ord om folk som
med
Oslo,
bor i Oslo. Jeg
Trygve! Du er en
kjemper
for
del av den poli
arbeidsfolk og
tiske eliten sjøl,
mot regjeringens
skrev han.
maktarroganse,
Overfor Dags
skriver han i en
avisen utbro
epost til Dagsa
derer Johansen:
visen.
– Det må være
– Jeg er mot at
Trygve Slagsvold Vedum
mulig å ha dis
skattekutt skal
kusjoner
om
gå til de som har
utfordringer i distrikts-Norge mest, mens vanlige folk får
uten å karikere Oslo og folka avgiftsøkninger. Jeg mener
som bor her.
regjeringens avgiftspolitikk
setter arbeidsplasser i fare,
– Vedum er elite
skriver han.
Johansen mener Vedum nører
– Jeg er mer bekymret for
opp under skepsis mot hoved Toyota-eieren i Groruddalen
staden og Oslo-folk, men at enn Tesla-eieren i Holmen
kritikken rammer feil.
kollåsen. Det burde også
– Hvis du er en vanlig Arbeiderpartiet vært. Ray
ansatt, bosatt i en blokk på mond Johansen burde vært
Tveita, så er du ikke elite med meg i denne kampen for
bare fordi du går av T-banen vanlige arbeidsfolk – ikke mot
på Stortinget. Eliten er jo meg, avslutter Sp-lederen.
blant andre stortingsrepre
aslak.borgersrud@dagsavisen.no

Johansen
burde vært med
meg i denne
kampen.

KRITISERER KRITIKKEN:
Sp-nestleder Anne Beathe K.
Tvinnereim tar partileder Trygve
Slagsvold Vedum i forsvar, og mener
angrepene kommer blant annet fordi
Senterpartiet gjør det godt.
FOTO: OLE MARTIN WOLD/
NTB SCANPIX
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BEKYMRET: Leder Inger Sigridnes i NTL Veg ser ikke at en privatisering av førerprøven kan gi fordeler, verken for brukerne eller med tanke på trafikksikkerhet.

FOTO: OLE PALMSTRØM

Førerprøven kan
bli privatisert
FØRERPRØVEN: Private selskaper kan
overta førerprøven fra Statens vegvesen:
– Dette handler om å privatisere for
enhver pris, mener de ansatte.
■■ MERETE JANSEN/
FRIFAGBEVEGELSE
Det er lederen av NTL Veg,
Inger Sigrides, som sier dette.
Hun ser ikke for seg at det å
hente inn private kan gi noen
bedre løsning, verken når det
gjelder trafikksikkerhet eller
likhet for loven. Heller ikke tror
hun det er penger å spare for
staten eller at det gir noen
gevinst for brukerne.
– Vi kan fort ende opp med at
det blir lengre reisevei fordi tilbudet på de minste stedene blir
borte. I tillegg vil man måtte
øke omfanget på kontroll og
tilsyn for å være sikker på at de
private leverer et godt nok
tilbud, sier Inger Sigrides.

Opposisjonen er mot
Samferdselsdepartementet har
gitt vegdirektøren frist til 15.
januar for å beskrive ulike
modeller for hvordan etaten
best kan organiseres i framtida.
En utredning av hvordan man
kan effektivisere og spare
penger innen trafikk- og kjøretøyområdet skal være klar 10.
mai. Her bes vegvesenet om å

vurdere hvilke oppgaver som
kan utføres av private aktører.
Førerprøven er spesielt nevnt.
Når de ansatte bekymrer seg
for hva dette kan ende opp i, får
de bred støtte av de rødgrønne
på Stortinget.
– Slike endringer er det ingen
grunn til å satse på, verken
faglig eller ut fra et brukerperspektiv, mener Bengt Fasteraune (Sp) som sitter i transportkomiteen på Stortinget.
Han får følge av Arbeiderpartiets Kjersti Leirtrø i samme
komité.
– Hvis man skal gjøre om på
ting, må hensikten være å forenkle og forbedre noe. De endringene som skisseres her, vil
bare føre til en fragmentering.
Det er grunn til å bekymre seg,
slår hun fast.
Dette er samferdselsminister
Jon Georg Dale helt uenig i.
– Bekymringene for både sentralisering og gradvis privatisering av Statens vegvesen er
helt grunnløse, hevder statsråden overfor FriFagbevegelse.

– Etaten rives i filler
De tillitsvalgte har fått komme

med innspill underveis i prosessen, som handler om både
hvordan etaten skal organiseres
og om det kan gjøres spesifikke
endringer innen trafikant- og
kjøretøyområdet. Ingrid Sig
ridnes i NTL Veg er spent på
hvilke anbefalinger vegdirektør
Terje Gustavsen faller ned på.
– Han er pålagt å utrede ulike
muligheter, men kan også fraråde noen av de løsningene som
skisseres. Vi håper han vil gjøre
det, sier Sigridnes.
Alf Edvard Masternes, leder av
Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT) i Statens vegvesen,
frykter at etaten i verste fall
rives i filler. Rundt 1.600 ansatte
overføres om et år til de nye fylkeskommunene, som en følge av
regionreformen og vedtaket om
å flytte på oppgaver knyttet til
planlegging og drift av fylkesveier. Både FLT og NTL mener
at dette utfordrer sikkerhetsarbeidet etaten driver.
– Hvis vi får en ytterligere
oppstykking, er dette dårlig
nytt for trafikksikkerheten, sier
de.

Smuldre bort
Statens vegvesen er i dag organisert etter regioner. Eksterne
konsulenter hyret inn av regjeringen foreslo i fjor at oppgavene som ligger under trafikantog kjøretøyområdet, skal skilles
ut som en egen divisjon. Etter
at sams veiadministrasjon er

RIVES I FILLER: Alf Edvard Masternes, leder av Forbundet for
Ledelse og Teknikk i Statens vegvesen, bekymrer seg for at etaten
rives i filler hvis den stykkes mer opp. 
FOTO: MORTEN HANSEN
skilt ut fra vegvesenet, er det
allerede færre oppgaver som
faller inn under regionstrukturen. Både Masternes i FLT og
Senterpartiets Fasteraune ser
for seg en framtid der etaten
smuldrer gradvis bort.
– Når det blir færre igjen på
det enkelte kontor, er det lett å
argumentere for at de bør slås
sammen med et annet for å
bevare store nok fagmiljøer,
påpeker Masternes.

Nærhet til brukerne
Samferdselsministeren sier det
er et viktig poeng å få bedre tjenester for innbyggerne, nærmere stedet der de bor.
– Jeg har ingen skylapper mot

å bruke private hvis vi da
oppnår et slikt resultat. Men
hvis noe derimot tyder på at vi
kommer til å få et dårligere
tilbud, ser jeg ingen grunn til å
gå utenfor det offentlige.
På generelt grunnlag skjønner
imidlertid ikke Dale hvorfor
ikke private skulle kunne en
like god jobb for eksempel når
det gjelder førerprøven.
– Så godt som all opplæring
skjer jo i regi av private skoler.
Ingen stiller spørsmål ved det.
Hvorfor skal de ikke også kunne
vurdere om elevene er blitt
flinke nok? Vi har absolutt ikke
noe ønske om å gamble med
trafikksikkerheten.
(FriFagbevegelse)

Spår rekordår
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• – Vi er knapt nok halvveis i olje- og gasseventyret
FÅR KRITIKK: KrF-leder Knut
Arild Hareide.

FOTO: MIMSY MØLLER

– Håper og
tror de som
er uenige,
tør å si det
RØDT NETTVERK:
Knut Arild Hareide får
kritikk for å delta på en
konferanse i regi av
«rød» side i KrF. – Jeg er
opptatt av å ta vare på
engasjementet til alle i
KrF, sier han selv.
■■ BJØRN S. KRISTIANSEN
■■ TRINE ANDREASSEN

OPTIMIST: Oljedirektør Bente Nyland sier de neste fem årene ser bra ut, men at det kan komme til å bli krevende etter det. Hun spår
2023 til å bli et rekordår med høyde på 2004. Forskjellen er at det i 2004 var oljen som sto for mesteparten av produksjonen, mens
gass vil utgjøre over halvparten i 2023. 
FOTO: TONE HELENE OSKARSEN

OLJE OG GASS: Prognosene viser
en oppgang fra 2020, og oljedirektør
Bente Nyland tror 2023 kan bli et nytt
rekordår.
■■ TONE HELENE
OSKARSEN
– Produksjonstoppen vi ser vil
komme skyldes at vi får mange
store felt som kommer i produksjon i løpet av de neste
to-tre årene. Det betyr at produksjonen fra norsk sokkel
øker fordi vi klarer å holde de
andre feltene i høy produksjon. Det er takket være at
man har jobbet godt med å
lete og finne nye olje- og gassressurser i Nordsjøen og Norskehavet, sier oljedirektør
Bente Nyland til RA.

Tar seg opp fra 2020
I går oppsummerte hun Sokkelåret 2018, og la samtidig
fram prognosene for de neste
fem årene. Tallene viser at det
i år ventes en liten nedgang i
produksjonen, før det tar seg
opp igjen i 2020. Derfra vil
den holde seg høy.
– Olje- og gassproduksjonen
holder seg høy, selv om det var
en liten nedgang i fjor, og
prognosen viser en ny oppgang
fra 2020. Oppstart av nye felt,
deriblant Johan Sverdrup, vil
mer enn veie opp for den
naturlige reduksjonen fra de
øvrige feltene. Framover
anslår vi at samlet produksjon
av olje og gass i 2023 vil ligge
nær rekordåret 2004. Den

gangen sto oljen for mesteparten av produksjonen. I
2023 vil gass utgjøre over
halvparten, legger hun til.
Foreløpige tall viser at det i
2018 ble solgt 226,7 millioner
standard kubikkmeter oljeekvivalenter, noe som er fire prosent mindre enn i 2017. Gassalget var også noe redusert,
og enkelte oljefelt har produsert mindre enn ventet, ifølge
NTB. Nyland er likevel klar på
at vi ikke nærmer oss en nedgang.
– Jeg kan ikke få understreket det sterkt nok; aktiviteten er høy. Det er lett å
glemme hvor mange felt som
faktisk er i produksjon. Ved
årsskiftet var det 83, noe som
nesten er sokkelrekord, sier
hun.

87 tillatelser og 11 funn
Selv om salget var noe lavere i
2018 enn 2017, gikk antall letebrønner opp. I 2018 ble det
utdelt 87 nye utvinningstillatelser, og det ble gjort 11 nye
funn. Fra disse ventes det at
petroleumsselskapene kan
utvinne 82 millioner standard
kubikkmeter oljeekvivalenter.
Det er mer enn ressursanslagene fra funnene i 2015, 2016
og 2017, ifølge NTB.
– 11 funn er bra, men når
mange av funnene er små

monner de ikke så stort i
summen av hva som blir produsert. Men når de en gang
blir satt i produksjon kan de
bli lønnsomme, sier Nyland til
RA.
Under sin presentasjon sa
Nyland at vi bare er halvveis i
olje- og gasseventyret.
– Oljedirektoratet gjør en
vurdering av hva vi tror finnes.
Vi kan ikke si det nøyaktig,
men holder du de uoppdagede
utenfor er det påvist at 1/3 er
igjen. Det er viktig å få fram at
det fortsatt ligger mye som

kan hentes ut som allerede er
funnet. Så håper vi på nye
store funn i framtiden, sier
oljedirektøren til RA.
– Hvordan ser du for deg de
kommende årene?
– De neste fem årene ser bra
ut, men så ser vi jo at det kan
bli krevende etter det. Får vi
ikke ny produksjon eller gjør
store funn, så vil nedgangen
komme gradvis og du vil bli
mer avhengig av noe du ikke
har påvist ennå, sier Nyland.
tho@rogalandsavis.no

Spår økt oljeproduksjon

Oljedirektoratet ser lyst på framtiden og tror 2023 blir et
nytt rekordår. I 2018 ble det solgt 226,7
Antatt salg 2019-2023
millioner standard kubikkmeter
oljeekvivalenter, fire
prosent mindre enn 250
i 2017.
Tallene er millioner Sm³ o.e.*
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Ivareta engasjementet
– Når Knut Arild velger å delta på
den første konferansen til Drivkraft, viser det at han ikke har
tatt inn over seg hvor splittende
dette initiativet er. Jeg synes han
opptrer uklokt, sa Eivind Skår,
sentralstyremedlem i KrFU.
KrF-veteran Anne Ma Timenes
sa at Hareide ikke burde ha stilt.
Dagsavisen kjenner til at det er
sterke reaksjoner hos flere på blå
side i KrF, både på etableringen
av Drivkraft og at Hareide skal
tale på konferansen. Også på rød
side er det skepsis til nettverket.
– Jeg er opptatt av å ta vare på
engasjementet til alle i KrF, også
de mange som opplevde å tape
retningsvalget i høst, sier KrFleder Knut Arild Hareide.
– Derfor mener jeg det er særlig
viktig nå at vi alle viser at vi
ønsker flest mulig med videre. Det
opplever jeg som intensjonen bak
konferansen. Hele bredden av
KrF-laget trengs også framover
for å lykkes som parti.

Tror de tør å si ifra

150

0

En gruppe «røde» lokalpolitikere i KrF har etablert et kristendemokratisk nettverk kalt
Drivkraft. Hareide har takket ja
til å tale på en konferanse i regi
av nettverket.
Bak nettverket står Hareidelojale KrF-ere som tapte retningsvalget på landsmøtet i
november.
I Dagsavisen i går gikk to KrFere med tilhørighet på blå side i
rette med sin egen partileder.

2000
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KILDE: Oljedirektoratet * = oljeekvivalenter, f.eks. 1 Sm³ er 6,29 fat olje.
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2015

2020

I et stort intervju i Dagsavisen
onsdag sa Hareide at han ikke
har hørt noe negativt fra partifolk om at han skal delta på konferansen.
– Jeg både håper og tror at de
som er uenige med meg, tør å si
det til meg. Men håper vi alle kan
være enige om at vi trenger
mangfold og flest mulig med på
KrF-laget videre. Uenighet og
debatt må selvsagt et parti kunne
leve med, og jeg er glad for alle
som ser KrF som et godt politisk
virkemiddel for å skape endring.
samfunn@dagsavisen.no
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MISFORNØYD: Høyres bystyremedlem James Stove Lorentzen mener byrådet svikter de eldre. Han får støtte av Frps Aina Stenersen. 


FOTO: TERJE PEDERSEN / NTB SCANPIX

– Svikter de eldre
• Mener tilbudet til de eldre er blitt dårligere de siste tre årene

Dermed blir det mulig å gi
eldre faste hjemmehjelpere
– Det er svært overraskende og med bedre tid. Vi innfører også
problematisk at hjemmetjenes nye arbeidsmåter, sa hun.
tene til eldre faktisk reduseres – Byråden skryter av økningen
under dette byrådet, sier Stove i antall ansatte, men det
Lorentzen til Dagsavisen.
hjelper ikke når tjenesten ikke
blir bedre, sier han.
Skryter
De månedlige
I
gårsdagens
rapportene fra
Dagsavisen sa
Helseetaten viser
byråd for eldre,
at antall timer
helse og sosiale
hjemmetjenester
tjenester, Tone
i bydel Østensjø
Tellevik
Dahl
er redusert med
blant annet dette
22
prosent
om 84 år gamle
mellom et til
Karin Aanonsen
feldig utvalgte
som tilbys vask
måneder, August
bare en gang
2016 og August
hver tredje uke:
2018. Gjennom
– Byrådet øker
snittlig
ved
antallet årsverk
takstid er redu
James Stove Lorentzen sert
med 25 prosent,
med 16
totalt 500 års
prosent og lå i
verk, i hjemmetjenesten innen august 2018 på 3,5 timer per
utgangen av 2019. Samtidig måned. Hele Oslo sett under
har antallet eldre gått ned. ett så ser vi den samme

Det er
svært overraskende og problematisk at hjemmetjenestene til
eldre faktisk
reduseres.

Får støtte
Stove Lorentzen får støtte av
bystyrekollega Aina Stenersen.

SAMFUNN

IRAK: RASER OVER HEMMELIGE
MØTER MED FORHATTE ISRAEL

10. JANUAR 1969

VERDEN • SIDE 16–17

ONSDAG 9. JANUAR 2019

– Gigantiske
forventninger

ÅRGANG 134 ÅRGANG
UKE 2 NR.
1347 UKE
LØSSALG
2 NR.KR
7 LØSSALG
45,KR 45,-

KNUT ARILD HAREIDE

Avviser at
han bidrar
til økt KrFsplittelse
SAMFUNN • SIDE 8–9

«HEFTIGE BÅND»

Vivian
Gornick
har skrevet
en rent ut
fantastisk
bok.

NYE BØKER • SIDE 22–23

FA S T L Å S T K O N F L I K T
Isabell
Herlovsen

SPORT • SIDE 28–29

• Byråden lover den hjelpen eldre har behov for
VASK: Byråd for eldre, helse og sosiale tjenester, Tone Tellevik Dahl (Ap), reagerer på
at eldre med hjelpebehov ikke får den
hjelpen de trenger.

Karin (84) får hjelp til
vask av do og sengetøy hver tredje uke

■ TOM VESTRENG
– Det gjorde inntrykk å lese at 84
år gamle Karin Aanonsen bare får
praktisk hjelp i hjemmet hver tredje
uke når behovene hennes menes å
være mye større, sier byråd Tone
Tellevik Dahl, som er glad hun sier
i fra.
I Dagsavisen i går fortalte
84-åringen om at hun ikke får den
bistanden hun trenger.
Tilsynsutvalget i bydelen mener
to timer hver annen uke bør være et
minimum. Bydelsdirektøren mener
halvannen time hver tredje uke er
nok.

Oslo får
refs av
Fylkesmannen:
Uforsvarlig
OSLO • SIDE 12–13

Etter denne sesongen er Espen Shampo Knutsen tapt for norsk hockey. Han er
på vei til Djurgården og svensk hockey. Yndlingen er rett og slett for god for norsk
hockey. Mot M/S valset han som vanlig rundt i god stil. Fire mål og to målgivende
pasninger ble fasiten denne søndagskvelden. Men Espen har høyere mål enn å
rundspille norske hockeyspillere. I første omgang er Sverige et naturlig valg.

– Glad hun sa ifra

KOMMENTAR • SIDE 4–5

KULTUR • SIDE 20–21

Nekter å
spille for VIF

3

10. JANUAR 1994

Vi skulle tro de fleste uteliggere i Oslo er godt bekledt for vinteren etter fjernsynets «Åpen post» i går. Folk reagerte spontant og menneskelig da det ble
klart at vinterklær er det uteliggerne som trenger mest for øyeblikket. Minst
50 vinterfrakker og pelser var samlet inn i løpet av en halvtime -og stemningen
var høy hos de to karene på samlesentralen i Bispegata, «Kalle og «Jostein».

HEGE ULSTEIN

Det er mange vonde og
vanskelige ting her i verden.
At Norges hovedstad
markerer seg
internasjonalt
som miljøby,
er ikke en
av dem.

TORSDAG 10. JANUAR 2019

Ut ifra behov
– Selv om jeg ikke kan gå inn i
enkeltsaker, må jeg understreke at
hjemmetjenestene til eldre i Oslo
skal tilbys ut fra behovene til hver
enkelt. Noen har behov for hjelp
hver dag, andre hver tredje uke.
Hva som er riktig for hver enkelt
er en sak mellom den enkelte og
bydelen. Det er svært viktig at
eldre og pårørende som mener de
ikke får nok hjelp, gir beskjed,
sier Tellevik Dahl til Dagsavisen.
Aanonsen er ikke alene. Pasient
og eldreombudet i Oslo får
jevnlig, fra alle bydeler, høre lig-

nende historier.
– Et stort problem med den eldreomsorgen Høyre-byrådet skapte,
var at eldre møtte stadig nye medarbeidere fra hjemmetjenesten og
at de hadde fryktelig dårlig tid. Det
ble beskrevet som en hastverksomsorg. Årsaken var dels ressursmangel og dels at de eldres hjelpebehov ble bestemt på et kontor
langt unna de eldres selv, sier hun.

AMUNDSEN-FILMEN
SNART KINOKL AR
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Dagsavisen i går.

Flere årsverk
– Byrådet øker også antallet årsverk med 25 prosent, totalt 500
årsverk, i hjemmetjenesten innen
utgangen av 2019. Samtidig har
antall eldre gått ned. Dermed blir
det mulig å gi eldre faste hjemmehjelpere med bedre tid. Vi innfører også nye arbeidsmåter. En
del av jobben er for eksempel å ta
seg tid til å spørre den enkelte hva
som er viktig for dem den dagen.
Gjerne over en kaffekopp, slik
Karin etterlyser. De skal dessuten
ikke bare gi praktisk bistand og
hjemmesykepleie, de har også i
oppgave å hjelpe eldre med aktiviteter som øker deres livskvalitet. De nye årsverkene er direkte
finansiert av eiendomsskatten,
sier Tellevik Dahl.
tom.vestreng@dagsavisen.no

LOVER HJELP: Byråd Tone Tellevik Dahl lover at alle eldre som trenger praktisk hjelp i hjemmet,
FOTO: ASLAK BORGERSRUD
skal få det de har behov for.
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Karin og andre ikke
skal havne
Stedet for lekkert yttertøy
i samme situasjon. Vi er helt
enige med fylkesmannen, om at
dette er en helt uholdbar situa
sjon», sier Stenersen.
Hun er også opprørt overalt
det er forskjellige som kommer
for å vaske hver gang, og at
språket ofte er mangelfullt.
– Det er også en selvfølge at
den ansatte som kommer hjem
til eldre og skal utføre arbeid
kan godt nok norsk. Dersom det
er ansatte som ikke behersker
språket godt nok, må det
pålegges norskkurs. Det samme
kravet må stilles til både pri
vate og kommunale ansatte i
hjemmetjenesten, og i andre
omsorgstjenester i kommunen,
eldrebyråden har en fenomenal
stor jobb foran seg her, avslutter
Stenersen.

S

■■ TOM VESTRENG

trenden, kraftig nedgang.
– Så vil noen kunne hevde at
et er økt satsing på hjemmesy
kepleie som kompenserer for
denne nedgangen. Det er ikke
tilfelle i Østensjø. I den
bydelen er både antall motta
kere og antall timer redusert,
sier Stove Lorentzen.
– Byråden velger å legge
skylden på sine forgjengere,
det er en ansvarsfraskrivelse,
de rødgrønne har tross alt
styrt i over tre år og tjenestene
blir dårligere, sier han.
Stove Lorentzen synes det er
trist at til tross for et historisk
stort økonomisk handlingsrom
klarer ikke byrådet å gi 84 år
gamle Karin Aanonsen en
verdig hverdag.
– Basert på hennes beskri
velse av de ansattes oppførsel
så er jeg redd vi må også kon
kludere med at bydelen ikke
klarer å kvalitetssikre den
raske veksten i antall ansatte,
det er forstemmende å lese om
den totale mangel på høflighet
og kompetanse hun opplevd.
At hun nå er fornøyd med tje
nestene, fordi hun kjøper disse
privat, av egne oppsparte
midler, bør sette en støkk i det
rødgrønne byrådet, sier han.

FOTO: TOM VESTRENG

ELDRE: Leder av helse og sosial
komiteen i Oslo bystyre, James Stove
Lorentzen (H), mener at byrådet svikter
de eldre. Han får støtte av Frps helse
politiske talsperson i bystyret,
Aina Stenersen.

Dagsavisen onsdag.

– Jeg reagerer kraftig på den
uholdbare dårlige tilstanden for
hjemmehjelp
som
Karin
Aanonsen og andre eldre i Oslo
får, som er så dårlig at de kun
tilbys halvannen time hjelp hver
tredje uke til å rengjøre toa
lettet og sengetøy, de eldre for
tjener så mye bedre enn dette,
sier Aina Stenersen, fraksjons
leder for Frp i helse- og sosial
komiteen i Oslo bystyre.
Oslo Frp vil at kommunen
skal kunne garantere en min
stestandard på fire timer i
måneden.
– Dette skal være en min
stestandard for alle bydeler i
Oslo, som skal sørge for at både

Vis a vis Clarion Royal Christiania Hotell • Skippergaten 33 • 0154 Oslo • Tlf: 22 42 99 39

tom.vestreng@dagsavisen.no
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National til Tøyen
• Når Munch
forsvinner flytter
Nationaltheatret inn

FORFALLER: Nationaltheatret skal
pusses opp. 
FOTO: LISE ÅSERUD/


NTB SCANPIX

KULTURBYEN: – Barn
og unge vil bli en særlig
viktig målgruppe, sier
teatersjefen.
■■ ASLAK BORGERSRUD
Oslo kommune og Nationaltheatret har
blitt enige om en plan: At teateret flytter
til Tøyen etter at Munch har dratt til Bjørvika. Det fortalte byrådet denne uka.
Teateret trenger nemlig midlertidige
lokaler når selve teatret skal pusses opp.
Sannsynlig byggestart for rehabilitering
er i 2022.
Men i tillegg, opplyser byrådet i en pressemelding, vil teatret trenge en ny varig
tredje scene etter at hovedbygningen er
ferdig rehabilitert. Derfor ønsker de å
overta lokalene på Tøyen permanen etter
det.
Ifølge Aftenposten vil byrådsleder Raymond Johansen helst selge museet til teatret.
– For at Nationaltheatret skal kunne
utvikle dette best mulig, er det mest
naturlig at de kjøper. Bygningen innvending vil jo også endre helt karakter, sier
Johansen til avisa.

Stolt og glad
– Jeg er både stolt og glad over at Oslo
kommune peker på Nationaltheatret som
arvtager for Munchmuseets lokaler på
Tøyen. Dette har vi ønsket oss, og vi ser
frem til den videre samarbeidsprosessen,
både med Kulturdepartementet, Oslo
kommune og lokalmiljøet på Tøyen,
uttaler Hanne Tømta, teatersjef på Nationaltheatret, i pressemeldingen.
– I samarbeid med kreative krefter på
Tøyen ønsker Nationaltheatret å skape et
knutepunkt for kultur og scenekunst, som
kan binde byen sammen og bli en arena for
deltagelse og mangfold. Vi ser for oss at
barn og unge vil bli en særlig viktig målgruppe, sier hun videre.

Flere har behov
Byrådsavdelingen for næring og eierskap
opplyser at de har kartlagt hvem i offentlig
sektor som kunne ha behov for eiendommen på Tøyen. Ved siden av Nationaltheatret, har også både Kulturetaten og
Bymiljøetaten meldt sin interesse.
Kulturetaten var interessert i å etablere
en kulturstasjon, og Bymiljøetaten meldte
behov for «fritidshus for barn og unge for
uforpliktende trening og utlån av treningsutstyr». Byrådet skriver at disse
behovene lar seg løse på andre steder.
aslak.borgersrud@dagsavisen.no

BLIR TEATER: Munch-museet på Tøyen i Oslo. 	

FOTO: MORTEN HOLM/NTB SCANPIX
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I KLINSJ: Byråd for oppvekst og kunnskap Inga Marte Thorkildsen tar tidligere direktør Astrid Søgnen i hånden før høringen torsdag. Konstituert direktør Kari Andreassen i
midten.

– En konstruksjon
• Astrid Søgnen legger all skyld på byråden
HØRING: Harde fronter og lite selvkritikk preget høringen med Astrid Søgnen
og Inga Marte Thorkildsen. – Byråden er
svekket, mener Høyres Saida Begum.
■■ HEIDI TAKSDAL
SKJESETH
■■ MIMSY MØLLER (FOTO)
Bystyresalen var splittet langs
partilinjene da fjorårets store
konflikt i Oslo-skolen var oppe
til en tre timer lang høring i går:
Mens flertallet sa seg fornøyde
med byråd Inga Marte Thorkildsen (SV), var opposisjonen
krass i sin kritikk av byrådens
håndtering og ledelse. Det
samme var avgått utdanningsdirektør Astrid Søgnen, som
leverte en tydelig forsvarstale,

der hun gikk til frontalangrep
mot Thorkildsen. Søgnen
beskrev hele konflikten som
konstruert og la all skylden på
byråden. .
– Jeg opplever dette som en
konstruksjon, sa Søgnen om
beskyldningene fra byråd Thorkildsen om at etaten under Søgnens ledelse ikke leverte på
politiske styringsvedtak og var
vanskelig å samarbeide med.
Mellom Astrid Søgnen og Inga
Marte Thorkildsen satt en
tidvis ubekvem Kari Andreassen, som i desember tok over

etter Søgnen som konstituert
direktør.

– En alvorlig beskyldning
Det var Høyre og Venstres
representanter som ba om den
åpne høringen, der de blant
annet krevde eksempler fra
Thorkildsen om når og på
hvilken måte Søgnen ikke
fulgte politiske vedtak.
Høyres Saida Begum er ikke
fornøyd med svarene hun fikk.
– Byråden er tydelig svekket
etter høringen, sier Begum, og
trekker fram tre eksempler på
det hun mener er tilbakeholding
av informasjon.
Hun mener også Thorkildsen
mangler dokumentasjon på
påstandene om motvilje blant
ledelsen i Utdanningsetaten.
– Jeg opplever dette som en
styringsdialog via mediene.

Etaten har levert og levert. I
løpet av 18 år har vi gjort politikere stolte, sa Søgnen, som
framstilte byråd Thorkildsen
som en uroskaper og en som
søker konflikt med etaten og de
ansatte der.
– Det er ikke nyanser i denne
saken. Det er store alvorlige
beskyldninger om at vi ikke
har levert på politisk bestilling, sa Søgnen, som ikke ville
ta noe selvkritikk.

Vil gå videre
Inga Marte Thorkildsen la fram
flere eksempler på det dårlige
samarbeidet, men medgår at
hun burde ha dokumentert
arbeidet bedre.
– Det er en av lærdommene for
oss, og det skal vi ta med oss.
Det skal vi se på framover, sier
Thorkildsen til Dagsavisen.

Hun trakk fram følgende
områder der hun opplevde samarbeidsproblemer og manglende
oppfølging fra etaten: Arbeidet
med bedret ytringskultur i
osloskolen, arbeid med barnehjernevernet, arbeidet med
arbeidsmiljøundersøkelse
i
Utdanningsadministrasjonen
og arbeidet med tillitsbasert
ledelse.
– Jeg ønsker ikke å dvele ved
fortida og er fullt ut innstilt på
at vi skal klare dette, sier Thorkildsen.
Høringen kommer bare to
dager etter at det ble lagt fram
en rapport som beskriver
arbeidsmiljøet hos utdanningsadministrasjonen i Oslo kommune som preget av kontroll,
redsel og detaljstyring.
heidi.taksdal.skjeseth@dagsavisen.no

JANUARSALG

GIGANTISK PRISFEST PÅ DYNER, PUTER OG SENGETØY ETTER VARETELLINGEN!

“Høystemt”
Satengsett:

249
Tettvevd
bomullssateng

Fløyelsmyk og slitesterk sateng med vintermotiv.

- Stemningsfullt vintermotiv, flott til julehøytiden.Restparti!
- Ren langfibret bomull og høy vevetetthet gir et varig sett.
- Reaktiv innfarging sikrer at fargene holder seg vask etter vask.

KUN PRISEKSEMPLER, MASSEVIS AV ANDRE KUPP I BUTIKKENE!
Four Seasons dundyne + Besseggen dunpute:
- Begge fylt med høykvalitets moskusandedun!
- Nydelig helårsdyne med topp vinteregenskaper.
- Vår mest populære dunpute, med god støtte.

NYDELIGE JERSEYSENGESETT
I BAMBUS OG BOMULL

Kr:

399

Dyneog putesett:

1999

HOME & COUNTRY
GARNFARGET FLANELL

Kr:

Besøk oss gjerne i vår nettbutikk:

www.dunofnorway.no
- eller i en av våre butikker:
Åpningstider:
Man/fre
Torsdag
Lørdag

10.00 - 18.00
10.00 - 20.00
10.00 - 16.00

Spesialisten innen dyner - puter - sengetøy

Kr:

399
VINTAGE WASHED 100% LIN
SEKS FLOTTE FARGER

399

Markedets
beste pris?

GARNFARGET JACQUARD
SENGESETT AMALIENBORG

Kr:

699

Oslo, Ulven

Oslo, Slependen

Lillehammer

Stavanger/Sandnes:

Persveien 20, ved
Ulvensplitten.
(Vegg i vegg med
Right Price Tiles)
Storgaten 41, Lillehammer
(Tvers over gaten for Nille,
i enden av Storgaten.

Telefon: 900 97 696

Slependveien 56. (100 meter
fra Slependen togstasjon,
bak Malerstua). Tidl. lokaler
til Maritim Båtutstyr.
Stavangerveien 36, 4313 Sandnes.
(Samme bygg som Jula og
REMA 1000, rett ved Kvadrat)
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Drept i demonstrasjoner
Demonstrasjonene
mot president Omar al-Bashir
har så langt krevd 22 menneskeliv, opplyste myndighetene i
Sudan i går. Ifølge Human
Rights Watch har totalt minst
40 demonstranter, inkludert
flere barn, så langt blitt drept
under demonstrasjonene, et tall
de baserer på informasjon fra
SUDAN:

Reportasjeleder Iselin Stalheim Møller
iselin.stalheim.moller@dagsavisen.no

aktivister og medisinsk personell i Sudan. Det har vært
nesten daglige demonstrasjoner
i Sudan siden 19. desember.
Protestene begynte som markeringer mot økte priser på brød.
Siden har protestbevegelsen økt
i omfang, og demonstrantene
krever at presidenten og resten
av regjeringen går av. (NTB)

– Sikrer ikke fred
FRED: Norge skal jobbe mer systematisk
for kvinner i arbeidet for fred og sikkerhet. Det er regjeringens mål for handlingsplanen som legges fram i dag.
■■ ÅSNE GULLIKSTAD
Kvinner skal være aktører i all
innsats for fred og sikkerhet,
heter det i den fireårige handlingsplanen for kvinner, fred og
sikkerhet, som skal legges fram
av hele fem statsråder i dag.
– Det blir ingen bærekraftig
fred uten at kvinner er inkludert og engasjert i fred og forsoning, sier utenriksminister Ine
Eriksen Søreide til Dagsavisen.
– Likevel står de ofte på sidelinjen når makt og ansvar skal
forhandles på nytt – når fred
skal skapes og samfunn gjenoppbygges. Derfor jobber vi for
at kvinner kan delta på alle
nivåer i freds- og sikkerhetsarbeidet, sier Eriksen Søreide.

prosessen, med god internasjonal hjelp. Norge hadde en
viktig rolle i dette, som tilrettelegger i fredsprosessen
sammen med Cuba.
Voldtekt og seksuelle overgrep
er blitt systematisk brukt som
våpen av alle parter i Colombia i
flere tiår. Seksuell vold i konflikter fikk fornyet internasjonal
oppmerksomhet da Nobels fredspris i desember ble gitt til Denis
Mukwege og Nadia Murad.

Kampanje i FN

Norge driver for øyeblikket
kampanje for å få en plass i FNs
sikkerhetsråd i perioden 2021–
2022. Ifølge regjeringen er
kvinner, fred og sikkerhet en
hovedsak for Norge i denne
kampanjen.
Kvinner
R eg jeri ngen
knapt med
vil blant annet:
En skulle tro
■Jobbe
■
systedet var selvmatisk for at
sagt. Men de
flere kvinner
siste tiårene
deltar i fredshar
mange
forhandlinger
fredsprosesser
og fredsproknapt involvert
Ine Eriksen Søreide, sesser og at
kvinner. Det
utenriksminister kjønnsperspekgjelder både
tivet tas med.
kvinners deltakelse i selve pro- ■■ Sikre at kjønnsperspektivet
sessene og hensynet til deres blir ivaretatt også i fredsbevarettigheter.
rende operasjoner og humaI fredsprosessene mellom 1990 nitær innsats.
og 2017 så kvinners deltakelse ■■ Arbeide for bekjempelse av
slik ut, ifølge UN Women:
seksuell vold i konflikter og for
■■ Meglere: To prosent.
overlevende etter slike over■■ Vitner og underskrivere:
grep.
Fem prosent.
– Må gjelde alle
■■ Forhandlere: Åtte prosent.
Men kjønnsperspektivet er Handlingsplanen er den fjerde
nødvendig for å sikre varig fred, Norge legger fram siden 2006.
påpeker Eriksen Søreide.
Men bare siden forrige plan for
– Med mer inkluderende pro- fire år siden har nye temaer blitt
sesser får vi mer varige resul- mer fremtredende internasjotater. Norge går foran ved å ha nalt, påpekes det i handlingsbåde mannlige og kvinnelige planen:
spesialrepresentanter til freds- ■■ Kampen mot voldelig ekstreprosesser vi er involvert i, sier misme har fått mer oppmerkutenriksministeren.
somhet.
Fredsprosessen i Colombia, ■■ Sikkerhetspolitiske forhold
som endte med en fredsavtale i knyttet til klimaendringer er
2016, er blitt trukket fram mer fremtredende.
internasjonalt som et eksempel ■■ Flere mennesker er på flukt.
på at kvinner både var sterkt
Organisasjonen
FOKUS
deltakende og at kvinners ret- (Forum for kvinner og utvitigheter er blitt tydelig i klingsspørsmål) er en av flere
avtalen.
organisasjoner som har vært
Svært mye gjenstår i imple- aktivt involvert ved å gi innspill
menteringen i Colombia. til regjeringen i arbeidet med
Likevel er innholdet i avtalen handlingsplanen.
Rådgiver
viktig. En rekke menneskeret- Borghild Berge i FOKUS sier
tighetsorganisasjoner
i det er svært positivt at regjeColombia presset på for å få ringen fortsetter å arbeide
kvinneperspektivet med i freds- aktivt for å prioritere kvinner i

Med mer
inkluderende prosesser får vi mer
varige resultater.

freds- og sikkerhetsarbeidet.
– Det finnes mange studier
som viser at for å få til bærekraftig fred, må likestillingsperspektivet inn. Freden skal
gjelde hele befolkningen, også
jenter og kvinner, som ofte er de
mest marginaliserte, sier Berge
til Dagsavisen.

Må rapportere
– Det er også positivt at det er
utarbeidet et omfattende
verktøy for overvåking og rapportering underveis på hvert
enkelt mål. Det gjør jobben vår
som vaktbikkjer lettere, sier
Berge.
Hun framhever særlig at
regjeringen nå skal rapportere
antall saker der norske utsendte
i utlandet anklages for seksuell
utnyttelse og overgrep, i lys av
MeToo-kampanjen.
– Det betyr for eksempel at
dersom det kommer et varsel
mot en norsk utsendt politibetjent i Sør-Sudan, skal saken
rapporteres inn i rammeverket,
og også hvorvidt det er fulgt
opp. Dette sender et signal til
andre land om at de bør gjøre
det samme. Det er et viktig ledd
i kampen mot straffrihet for vold
mot jenter og kvinner, sier Berge.
Det har i årenes løp vært en
rekke anklager mot utsendte i
konfliktområder, blant annet
FN-soldater, som har begått
overgrep, men som har sluppet
unna straffeforfølgelse. Det
samme gjelder også utsendte
fra humanitære organisasjoner
og annet sivilt personell.

Trengs penger
FOKUS etterlyser samtidig et
eget budsjett for kvinner, fred
og sikkerhet.
– Manglende finansiering er det
mest alvorlige hinderet for resultater på dette området, og i dag
er det vanskelig for oss i sivilsamfunnet å overvåke hvor mye
penger Norge bruker på bakken
til disse temaene, sier Berge.
Hun savner også en større satsing på langsiktig forebygging.
– Som fredsprisvinner Denis
Mukwege understreket, må man
ta tak i de underliggende årsakene til konflikt og diskriminering av kvinner og jenter, og
støtte dem som jobber med
dette på grasrota, sier Berge.
Utenriksminister Ine Eriksen
Søreide legger fram handlingsplanen sammen med utviklingsminister Nikolai Astrup, forsvarsminister
Frank
Bakke-Jensen, barne- og likestillingsminister Linda Hofstad
Helleland og justisminister Tor
Mikkel Wara.
asne.gullikstad@dagsavisen.no

COLOMBIA: Kvinners rettigheter og deltakelse ble en viktig del av fredsavtalen
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Kinas president Xi Jinping er bekymret for forholdet til USA
Kinas president Xi
Jinping sier han håper et fremtidig møte mellom Donald Trump
og Kim Jong-un vil gi resultater.
Kim er bekymret for forholdet til
USA.
Onsdag satte Kim Jong-un seg
på toget tilbake til Nord-Korea
etter å ha vært på sitt fjerde offisielle besøk i Kina, hvor han blant
annet møtte Xi Jinping.
Kinas president sier til landets
KINA:

statlige nyhetsbyrå Xinhua at han
håper et nytt møte mellom Kim
og Trump vil føre til «gode resultater». Det er foreløpig ikke
bestemt når og hvor et eventuelt
møte vil finne sted. Xi Jinping
sier videre at Kim Jong-un overfor
ham har bekreftet at Nord-Korea
har forpliktet seg til atomnedrustning, skriver det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap.
– Nord-Korea står fast ved sin

innstilling til atomnedrustning og
at problemene på Koreahalvøya
må løses gjennom dialog og rådføring, og landet vil jobbe for et
nytt toppmøte mellom NordKoreas og USAs ledere som vil bli
ønsket velkommen av det internasjonale samfunnet, sa Kim i et
møte med Xi, ifølge Xinhua.
Det nordkoreanske nyhetsbyrået KCNA melder at Xi har
akseptert Kims invitasjon til å

komme på besøk til Nord-Korea
«på et passende tidspunkt».
Kim uttrykte i samtaler med Xi
«bekymring» for manglende
fremdrift i prosessen med å styrke
båndene mellom USA og NordKorea og for de fastlåste samtalene om atomnedrustning. Han
sier den nordkoreanske regjeringens «standpunkt om å få til en
fredelig løsning gjennom dialog er
uendret».	 (NTB)

den uten kvinner
FN: Kvinner, fred og sikkerhet er en hovedsak i Norges kampanje for å bli medlem av Sikkerhetsrådet.

FOTO: NTB SCANPIX

SIGNAL: – Vi jobber for at kvinner kan delta på alle
nivåer i freds- og sikkerhetsarbeidet, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide. 
FOTO: ÅSNE GULLIKSTAD

i Colombia. Her en gruppe kvinner som deltok i en fredsmarsj i Bogota, Colombia, i oktober 2016.

FOTO: FERNANDO VERGARA/NTB SCANPIX

VOLD: Seksualisert vold er sentralt i mange konflikter.
Denis Mukwege og Nadia Murad fikk Nobels fredspris for
sin innsats mot dette. 
FOTO: NTB SCANPIX
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JUBLER: Tilhengere av Felix Tshisekedi jubler etter at han ble utropt som vinner av presidentvalget. Men seieren bestrides. 

FOTO: BAZ RATNER/NTB SCANPIX

Frykter vold

• Strid om hvem som vant valget i DR Kongo
KONGO: FN frykter vold og uro i DR
Kongo etter at Felix Tshisekedi uventet
ble utropt til vinner av presidentvalget.
Resultatet bestrides fra flere hold.
Den demokratiske republikken
Kongo håper på landets første
fredelige maktskifte siden uavhengigheten i 1960, men mange
frykter at det historiske resultatet skal føre til ny uro etter
påstander om at feil vinner er
utropt.
Den forventede valgvinneren
Martin Fayulu ble uventet
knust av opposisjonens andre
kandidat Felix Tshisekedi.
Fayulu var raskt ute og avviste
resultatet.
– Disse resultatene har ingenting å gjøre med virkeligheten
ved valgurnene, uttalte han.
Oppsiktsvekkende nok har
også Frankrikes utenriksminister Jean-Yves Le Drian gått
ut og bestridt resultatet.
– Det ser absolutt ut til at det
foreløpige resultatet ikke
stemmer overens med de virkelige resultatene, sier Le Drian.

Ber Kirken protestere
Le Drian viste til at Den
katolske kirken i Kongo, som

har hatt 40.000 valgobservatører på plass under valget, og
har gjort sin egen opptelling,
kom fram til at Fayulu er valgets vinner. Flere meningsmålinger de siste dagene har vist
det samme.
Men valgkommisjonen kunngjorde torsdag at Tshisekedi
fikk flest stemmer – 7 millioner,
mens Fayulu fikk 6,3 millioner
stemmer. Regjeringen og
avtroppende president Joseph
Kabilas håndplukkede kandidat Emmanuel Ramazani
Shadary fikk 4,3 millioner
stemmer.
Forretningsmannen Fayulu
ber den mektige katolske kirken
om å bestride resultatet. Kirken
uttalte forrige uke at de hadde
utropt «en klar vinner». men
uten å nevne navn. I Kongo er
det forbudt for andre enn valgkommisjonen å kunngjøre
resultater.
En æra er uansett over i
Kongo, der president Joseph
Kabila omsider må gå av etter

18 år ved makten og gjentatte
utsettelser.

Glede i gatene
I hovedstaden Kinshasa tok
folk til gatene og danset i glede
over valget og at Kabila endelig
trer til side.
Mange frykter imidlertid at
det omstridte valgresultatet
vil føre til uro og voldshandlinger. FNs generalsekretær
António Guterres oppfordrer
alle parter til å unngå vold i
kjølvannet av valget.
Det er kommet flere meldinger om uregelmessigheter i
forbindelse med valget i det
enorme landet med over 80
millioner innbyggere. Offentliggjøringen av resultater er
også utsatt en rekke ganger, og
myndighetene forbereder seg
på protester.
Torsdag var det et stort opp
bud av politi, utstyr med vannkanoner, i hovedstaden Kinshasa,
der
Tshisekedis
tilhengere er i full gang med
feiringen.

Avtale med Kabila?
Tshisekedi er sønn av den
avdøde opposisjonslederen Etienne, men han regnes selv som
relativt uerfaren og var ikke
spådd seier i valget.

ANDREPLASS: Den andre opposisjonskandidaten, Martin Fayulu,
var ventet å vinne. 
FOTO: NTB SCANPIX
Tshisekedi avviser anklager
om at han de siste dagene har
inngått en hemmelig avtale med
Kabilas regjering. 55-åringen
gikk til valg med løfter om å
bekjempe korrupsjon og fattigdom og sørge for stabilitet i
landet.
Menneskerettighetsorganisasjonen The Enough Project
advarer om at valgresultatet
kan bli utfordret.
– De offisielle resultatene bør
sammenlignes med resultatet
av Kirkens opptelling, og det
bør skje en uavhengig opptelling av resultatene fra hvert

eneste valglokale, sier visedirektør Sasha Lezhnev.
– Hvis det viser seg at resultatet er rigget, og at Kabila faktisk beholder makten gjennom
en avtale på bakrommet, så må
verdenssamfunnet følge opp
med sanksjoner og økonomisk
press, sier Lezhnev.
Joseph Kabila (47) har styrt
landet siden faren, kuppmakeren Laurent-Désiré Kabila,
ble drept av en livvakt i 2001.
Han ble gjenvalgt i 2006 og 2011
og skulle egentlig ha flyttet ut
av presidentpalasset i 2016.
(NTB)

Derfor ønskes dere
en riktig god fredag
Av og til når jeg klikker på bastante meninger fra en av dagens

samfunnsdebattanter eller bloggere, får jeg samme følelse som etter å ha gått
skrubbsulten inn på fastfoodrestaurant. Etterpå er jeg tilsynelatende mett, men full av
anger og en litt rar tomhetsfølelse som snart endres til ny sult.

Da tenker jeg på kommentarene til min første redaktør, gode Gudmund.
Han var en mester til å koble hverdagens små historier med samfunnets store
linjer. Kommentarene var som alt annet enn fastfood, de var som mormors beste
husmannskost. Man ble mett og glad, og ville ha mer. Han ropte aldri, men på en
lun og ﬁn måte, gjerne med litt humor, snakket han til oss lesere om ting som førte til
ettertanke.
Hver uke når jeg skriver min «God Fredag»-spalte til leserne, forsøker jeg å gjøre

det i Gudmunds ånd. Ikke for hastige klikk, men for å koble hverdagens små historier
med samfunnets store spørsmål, og for at dere, våre kjære lesere, skal bli litt mer
kjent med meg og det avisprosjektet jeg brenner for.

EIRIK HOFF LYSHOLM
Sjefredaktør og administrerende direktør

Mandag
Annenhver uke kan du lese økonomiske analyser fra
Kjetil Staalesen eller betraktninger om når religion møter
samfunnet for øvrig fra Helge Simonnes.

Tirsdag
Utenrikssidene fylles med «Internasjonalen», der fem
av Norges ledende utenriksskribenter analyser det
som skjer i verden.

Onsdag
Kultursidene fylles med nye bøker. Torsdag er det
nye ﬁlmer og fredag er dagen for Dagsavisens store
kultursatsing, med musikk, intervjuer og analyser.

Torsdag
Perspektiv-spalten med Linda Noor, Jonas Bals, Nikolai
Astrup, Beate Sjåfjell, Bård Vegar Solhjell og Jonas
Gahr Støre.På utenriks slipper vi til unge fagstemmer.

Fredag
Noen av landets ledende spaltister fyller
kommentarspaltene. Les de skarpe analysene til
Soﬁa Srour, Aslak Sira Myhre, Magnus Forsberg og
Sigrid Bonde Tusvik. I tillegg ønskes du en riktig god
fredag av sjefredaktør Eirik Hoff Lysholm.

Lørdag

Den store helgeavisen, med featurestoff og analyser,
og våre populære lørdagsspaltister Hege Ulstein,
Arne Strand og Lars West Johnsen.

24/7 HVER DAG, HELE ÅRET
Lokale, nasjonale og internasjonale nyheter.
En levende debatt og skarpe analyser.
www.dagsavisen.no
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Må vente
lenge på
Spellemann
side 23

Kulturredaktør Mode Steinkjer
Kulturredaktør Mode Steinkjer. Telefon 22 99 81 42.
mode.steinkjer@dagsavisen.no

– Ser svart ut for Y
Avtalen om riving som nå foreligger kan
være siste spiker i kista for Y-blokka.
Men støtteaksjonen vil kjempe til siste
slutt, blant annet med en ny film som
skal spres internasjonalt.
■■ HANNE MAUNO
– Vi ser at det ser svart ut for
Y-blokka nå, etter avtalen om
riving. Men vi skal fortsatt
kjempe videre, for nå haster
det. Nå brenner det virkelig,
sier Hanne Sophie Claussen, en
av de sentrale aktørene bak
Støtteaksjonen for å bevare
Y-blokka.
– Vårt neste steg nå er å lage
en internasjonal kortfilm som
kan øke presset mot norske
myndigheter. Vi ser protestene
utenfra kommer i drypp, nå vil
vi gjøre dette presset massivt,
understreker Claussen overfor
Dagsavisen.
Filmen skal hete «Redd
Y-blokka» på norsk, og «Save
the Y-block» på engelsk.
– Dette føles som et siste
halmstrå, men vi håper filmen
skal slå hardt og bredt på
sosiale medier og kanskje som
forfilm på norske kinoer, sier
Claussen til Dagsavisen.

kreftet så sent som høsten 2018
at tidligere beslutninger ligger
fast, sier Veiby.
Avtalen ble inngått etter en
anbudsrunde. Den innebærer at
R4-bygget og bygget i Møllergata 17, begge hardt skadd 22.
juli 2011, trolig skal rives nå i
mars. Etter det kan det bli
aktuelt å rive Y-blokka.

norsk skuespiller leser teksten i
den norske versjonen.
Støtteaksjonen har også opprettet en internasjonal Facebook-side for at Y-blokkas sak
skal bli kjent ute i verden.
«Save Oslos Y-block with mural
by Picasso», heter den. Gruppa
planlegger også en kunstutstilling om Y-blokka i nær framtid
på Grafill, hvor ulike kunstnere
vil delta.
– Synlighet, det er det vi
jobber aktivt med. Y-blokka skal
ikke glemmes, sier Claussen.

Venstre alene

Mest kjent er nok Støtteaksjonens store demonstrasjoner de
siste årene. Den siste, kalt
Tøff i tematikken
«Folkeaksjonen», ble arrangert
Men lenge før det, innen en i oktober i fjor. Da holdt blant
måneds tid, vil Støtteaksjonen annet Oslo Venstres stortingsfor Y-blokka få lansert kort- representant Guri Melby en
filmen «Redd Y-blokka» som flammende appell der hun ba
de håper skal
om Y-blokka blir
øke presset mot
bevart. Hun er
den
norske
ikke glad for at
regjeringen, som
nok et skritt i
ikke har ikke har
retning riving ble
vært til å rikke i
kjent i går.
denne
saken.
– Jeg syns det
Ressurspersoner
er dumt med alle
i aksjonsgruppa
skritt som går i
har altså gått
den retningen,
sammen om å
sier Melby til
lage
en
10
Dagsavisen.
minutters film
– Vi i Venstre
Klart for riving
om 22. juli,
har
lenge
I går ble Claussen kjent med Y-blokka
og
kjempet hardt
nyheten om at Statsbygg nå har Picassos kunst
Hanne Sophie Claussen, mot riving av
inngått en avtale med Veidekke som finnes der.
Støtteaksjonen for Y-blokka, men
om å rive R4-bygget i regje- Filmen er laget
å bevare Y-blokka politisk føler vi
ringskvartalet. I avtalen fore- for å påvirke og
oss veldig alene,
ligger det også en opsjon om å overbevise særlig det interna- sier hun. Hun innrømmer at det
rive Y-blokka.
sjonale samfunnet at det vil politisk ser mørkt ut nå.
– Det betyr at avtalen kan være en stor feil å rive.
– Flertallet i Stortinget sier
utvides til å omfatte riving av
– Filmen er tøff i tematikken, de ønsker å rive Y-blokka, og
Y-blokka dersom begge parter men også varm og poetisk, for det har ikke vært noe opprør på
ønsker det, sier kommunika- dette er en vakker bygning, sier Oslobenken. Heller ikke lokalt i
sjonsleder Pål Veiby i Statsbygg Claussen. Hun forteller at i den Oslo finnes det noe flertall som
til NTB. Han fortsetter:
internasjonale versjonen skal vil stanse rivingen. Oslos byråd
– Noen er imot riving av kunstner og skuespiller Kate har heller aldri tatt til orde for
Y-blokka, men regjeringen be Pendry lese teksten, mens en å stoppe dette, sier hun.
– Utenom oss er det bare
MDG som har gått inn for å
bevare Y-blokka. Men jeg så
faktisk en lokalpolitiker fra KrF
på markeringen nå i høst. Da slo
det meg: «Tenk om KrF kunne
tatt dette med inn i regjeringsforhandlingene?» Da kunne vi
hatt en sjanse, sier Melby. Hun
syns det er påfallende å se hvor
sterk den folkelige motstanden
i Kultur-Norge er, men så svak
blant politikerne.
– Det må være frustrerende å
ikke få gjort noe, når Venstre tross
alt sitter i regjering?
– Jo, det er klart. Men dette
ble avgjort i regjeringen lenge
før Venstre kom inn. Så lenge vi
ikke har de andre partiene med
Fra markeringen mot riving av Y-blokka 24. oktober i fjor.

oss, får vi ikke gjort noe.


Vårt neste
steg nå er å lage
en internasjonal
kortfilm som kan
øke presset mot
norske myndigheter.

FOTO: STØTTEAKSJONEN FOR Y-BLOKKA.

hanne.mauno@dagsavisen.no

«La Y stå!» sto det på Y-blokka 25. oktober 2016, under aksjonen «En ring rundt Y
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Hva er et
smykke?
side 26-27

Hummus med
pitabrød side 30
Kryssord side 33

-blokka

- Pablo Picasso 135 år».

FOTO: HÅKON MOSVOLD LARSEN/NTB SCANPIX
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– Bor man i en
politistat er
man ingenting

Kamelen har vært opptatt med konserter i sommer og lekt seg mye i studio i det siste. Nå kommer han til Sentrum Scene for å spille nye og gamle låter. 

Sentrum Scene-aktuelle Kamelen snakker
om ny musikk, politi og røvere.
■■ IDA MADSEN HESTMAN
«Du bruker skattepenger/ jeg
brenner gatepenger», lyder
refrenget på hans deigferske
singel «Fuck M Meg», som kom
like over nyttår.
– Musikken min speiler bare
hverdagen min, lyder svaret på
spørsmålet om hvor selvbiografisk han er i tekstene sine. Det
skal også pent lite fantasi til for
å tyde sosialrealismen som
preger linjer som: «Eg var syv
år og poppet Ritaliner/ Eg
husker seine kvelder, sitter der
og griner/ Og kun fordi staten
ga meg feile medisiner/ Og ka
vet de om tankekjør som aldri
fucking stopper/ Gjør brikkar
om til klokker i sosialblokker/
Finner meg i Vågen der de kriminelle tråkker», fra debutal-

bumet «Ambivalent» som kom
i 2017.
Og snart kommer nytt materiale, fra Kamelen fra Bergen.
– Det skjer noe i februar. Det
her er mitt år, lyder beskjeden
fra Laksevåg-rapperen som er
opptatt av å ikke bli satt i noen
fast sound-bås.
– Jeg har lekt meg veldig mye
i studio og har fokusert en del
på melodiske låter og mer synging. Jeg har det bare gøy med
musikk, det skal vi fortsette
med nå. Jeg skal ikke være én
ting. Jeg kjører gjerne mer klassisk rap.

Maktmisbruk
Etter en hektisk høst og sommer
med EP-slipp og festivaljobber,
blant annet Kadetten og Slottsfjell, står Sentrum Scene for tur

for Marcus Kabelo Møll Mosele, Pfaff i Agder politidistrikt
også kjent som Kamelen.
bekreftet ifølge NTB at situa– Vi satser mye på lys. Det sjonen under konserten «i sin
kommer til å bli et jævelig stilig helhet nødvendiggjorde handshow. Vi skal få det til skikkelig ling fra politiet» da Kamelen
bra, lover han.
ble tatt til side av politiet som
Om politiet kommer, vites var tilstede.
ikke. Ifølge hovedpersonen selv
– En politibetjent var nær ved
har de en tendens til å dukke å bli sparket av en konsertdelopp der han spiller. Sist, under taker. Det var flere aggressive
den mye omtalte konserten i og sinte mennesker, og flere var
Kristiansand i desember. Han påvirket av narkotika. Hadde
hadde nettopp
ikke
hordene
Alle, spesielt kommet, hadde
spilt
låta
«Klubbkamel»
artisten fått gå
gutter, tror
da
politiet
inn i konsertloavbrøt
kon- jeg, har behov for
kalet igjen, sa
serten midtveis
Pfaff i desember.
for å ta en prat, en farsfigur.
– Politiet sto
hvorpå artisten
klare
utafor konKamelen
ble arrestert og
sertlokalet og
plassert
på
venta bare på en
glattcelle, «for å opprettholde unnskyldning for å ta meg. Når
sikkerhet for publikum og ro og du bor i en politistat, så kan
orden», ifølge politiet.
ting som det skje, at du blir
Politiadvokat Ernst Ragnar pågrepet uten å være siktet for

noe, hevder Mosele.
– De sier det var for oppvigleri, oppfordring til lovstridige
aktiviteter. Det er helt utrolig.
Og jeg ble løslatt midt på vinteren i baris, nær sagt. Jeg fikk
med meg en sliten T-skjorte.
Men bor man i en politistat er
man ingenting. Jeg kan godt
legge det bak meg. Fuck politiet
i bibelbeltet. «Dere har driti
dere ut», sa jeg og slo i bordet
før jeg dro ut derfra.

Spesialbehandling
– Hvordan skulle Kamelens
drømmestat sett ut, om du kunne
bestemme? Er det ingen autoritetspersoner der?
– Den skulle vært veldig
liberal i hvert fall. Ta en narkoman som har vært avhengig
av heroin i 40 år. Han ville aldri
slutta, og er så avhengig, at
kanskje han ville gjort et brekk
for å få seg det. Er det ikke
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Debutalbumet til Sigrid kommer tre måneder for sent til å bli nominert til
Spellemannprisen, som deles ut etter en måned etter at dette albumet er
utgitt. 
FOTO: ANDY BUCHANAN/AFP/NTB SCANPIX

For sen Spellemann
Spellemannprisene deles i
år ut samtidig med den
offisielle overgangen til
sommertid. NRK prioriterer
andre underholdningsprogrammer utover vinteren
og våren.

GEIR
RAKVAAG

Journalist i kulturavdelingen

VOLUM 11
Twitter: @GeirRakvaag

FOTO: LISA TATIANA

bedre å da la ham få det, enn
å beslaglegge det? Og jeg er jo
for at man må betale skatt,
men jeg tenker at det finnes en
grense for hvor mye du skal
betale, når halvparten av
befolkningen ikke får noe tilbake for det, sier han.
– Også er jeg lei av at politiet i dag får spesialbehandling. Jeg skal ikke skjære alle
over én kam, men bare den
hendelsen under konserten
min i Kristiansand er jo et
illustrerende eksempel. Der
har du vanlige folk som
betaler penger for å gå på en
konsert, og politiet kunne
funnet andre måter å snakke
med meg på, enn å stoppe
hele konserten. De kunne latt
meg spille ferdig, ikke dra
meg ut midt i en konsert. Hva
gjør det med dem som står
der? De føler seg snytt. De
kunne pent venta til vi var

ferdig. Men det var det ikke
snakk om.

Fant eldre rollemodeller
Men politiet følger ekstra øye
med deg når du er ute av
fengsel, også etter man har
sonet en dom ferdig og skal
regnes som fri mann, mener
han som selv har sittet inne
for en voldsdom:
– De følger deg, når du har
vært og gjort noe, kan de
finne på å stoppe deg. Du må
trå veldig forsiktig.
– Du rapper «Eg anbefaler
ingen å følge min stil, for det
innebærer mye py og mye
politi». Er det ting du angrer på
i livet ditt?
– Selvfølgelig. Det er ting
man angrer på, men samtidig,
gir det nye livserfaringer dét
og. Det spørs hvordan man
ser på det. Jeg tenker ikke så
negativt over det. Jeg tenker

heller at det var en periode i
livet, og det er noe man må
gjøre annerledes.
– Det er vanskelig å trekke
seg ut av et miljø når man er
inne i det. Jeg har vært veldig
heldig som har hatt musikken
min. Men for mange andre
skjønner jeg hvordan det går
som det går. At det er de
samme folka som står på
utsida når du kommer ut.
– Hvor mye tenker du at det å
vokse opp uten en far har hatt
noe å si for deg?
– Alle, spesielt gutter, tror
jeg, har behov for en farsfigur.
Man må jo ha en som setter
ned foten. Uten en farsfigur,
fant jeg meg rollemodeller
som var litt eldre enn meg, og
holdt på med litt andre ting,
og havnet i litt miljøer man
ikke skal havne i. Men alt har
en sammenheng her i livet.
ida.madsen.hestman@dagsavisen.no

På denne tida av året, helt til å
begynne med, har det vært
vanlig å få vite hvem som er
nominert til Spellemannprisen.
I år får vi vente en stund til.
Nominasjonene kommer ikke
før i februar, fordi prisene for
2018 ikke skal deles ut før 30.
mars. Da er det nesten påske,
og de ivrigste har begynt å kåre
det beste fra 2019 allerede. Ja,
Spellemannprisen faller nå
sammen med den offisielle overgangen til sommertid. Da er
2018 for langt unna.
Den viktigste grunnen til
denne sene utdelingen er sannsynligvis at NRK har andre
programmer som regnes som
viktigere i månedene som
kommer. Etter programoversiktene å dømme er det helt trivielle
underholdningsprogrammer som «Alle mot 1» og
«Den ultimate agent» som står
i veien for musikklivets største
festkveld. Hvis sånt regnes som
så mye bedre, så må kanskje
Spellemannprisen se seg om
etter andre måter å markere seg
på. Prioriteringen bekrefter
oppfatning om at ny norsk
musikk på TV står svært lavt i
kurs hos NRK. En svært sentral
del av det norsk kulturliv er helt
borte fra rikskringkastingens
programoversikter.

Idrettsgallaen med prisene til
de største sportsstjernene
gjøres unna på årets første
lørdag. Sport samler sikkert
flere seere enn musikk, men som
allmennkringkaster burde statskanalen støtte opp om sunne
idealer og holdninger, og gi
ungdommen kunst og kultur før
idretten tar dem. Men alvorlig
talt: Kanskje er ikke den beste
musikken lenger gangbar lørdagsunderholdning. Grammisprisene i Sverige deles ut
torsdag 7. februar, Grammy i
USA søndag 10. februar, og de
britiske Brit Awards onsdag 20.
februar.
Når påmeldingsfristen til
Spellemannprisen var 26.
november har det gått fire
måneder når prisen deles ut, et
tredjedels år, med en rekke nye
utgivelser som ikke er kommet
i betraktning. For å ta et konkret eksempel: Debutalbumet
til Sigrid kommer 1. mars, tre
måneder for sent til å bli årets
album. Men ennå er det en
måned igjen til denne prisen
skal deles ut. Den eneste fordelen med den sene avviklingen
er at den skaper avstand til P3
Gull som var i november, som
har så mange fellestrekk med
Spellemannprisen at vi allerede
har anbefalt å rendyrke P3 Gull,
og gjøre Spellemannprisen til et
helt nytt konsept.
Vi som synes det er synd at vi
må vente så lenge på Spellemannprisen, får trøste oss med
at NRK har en lang rekke Spellemann-show liggende i arkivet,
helt tilbake til 1973. Med populærmusikkens stadig fortettede
perspektiv kan disse fort fortone seg som like aktuelle som
de største artistene fra 2018 vil
være den samme kvelden som
2019 går over til offisiell sommertid.
geir.rakvaag@dagsavisen.no
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Don Martin (t.v.) og Promoe.

Overbeviser
Norsk-svensk samarbeid på
sitt beste.
PROMOE & DON MARTIN

5

«Public Enemy»
David vs. Goliath

Duoen Promoe og Don Martin er ute med
et kort album, ti spor på 32 minutter, spilt
inn i Tee Productions Oslo og Tinitus i
Stockholm. Tittelen «Public Enemy» plasserer utgivelsen i et politisk univers, med
sine assosiasjoner til Chuck D og kompani.
Få, om noen, har levert politisk rap så overbevisende som nettopp Public Enemy.
Platen har med produsentene DJ Large,
Imchibeat, Tinitus og IsaksSon aka
CosMIC fra Looptroop. Og det låter overbevisende fra de to veteranene - Don
Martin og Promoe fra svenske Looptroop.
Tekstene maler et melankolsk bilde av
verden i dag, men med et aldri så lite håp
og litt optimisme her og der.
Vi ender dermed opp med en konsis plate,
der duoen går rett på sak. Som det heter i
åpningen. «På tide med den smertefulle
sannheten. Jeg kan ikke lenger gjemme
meg; her er vårt manifest. Til alle Løvehjerter, kampen den fortsetter».
En slags nyinnspilling av Gatas Parlaments «Bombefly», «Bombefly II», er
skremmende aktuell med sitt sample av
Jens Stoltenberg, der han hyller Norges
medlemskap i NATO. «Er det det som er
demokrati? Å bestemme en krig på SMS, så
sender vi fly?», sier Don Martin. Mye
endrer seg, men desto mer er det samme
som før. Også i storpolitikkens verden.
«Valet» er inspirert av Mikael Wiehes låt
med samme navn og er en knyttneve mot
rasister, demagoger og svensk politikk.
«Tysk politikk fra 30-tallet. Tror dere på
ærlig at de vil ha det?», rapper Promoe.
«Klart du er redd, du er besviken, men
rikta det mot dom som satte deg i skiten.
Och inte dom som sitter i samma båt. For
om vi drar mot samma mål, kan vi endre
politiken.», fortsetter han.
En politisk plate? Ja vel. Men samtidig en
rad meget fengende låter som spenner fra
moderne hip hop, til jazz og litt reggae.
Romsåsrapper Don Martin har alltid gitt
en stemme til utskudd, svake og marginaliserte. Det er også perspektivet her. Men
det er samtidig plass til refleksjoner og
minner. Som i sarte «Gamle bilder», der vi
får høre om alt som kunne vært og ikke ble
noe av. «Mens jeg blar blant bildene mine,
finner jeg gamle venner som med tiden kanskje ikke finnes andre steder, enn der vi
samler dem sammen, så de ikke falmer fort.
Der klamrer de seg fast som om det hjalp
oss mot å falle bort».
«Public Enemy» er en plate som er lett å
like, passe kort og blir med deg en stund
etterpå. Rett og slett slik en god plate skal
være i 2019.
■■ ESPEN RUSDAL

Minor Majority er takknemlige for å ha et publikum som aldri har glemt dem. Nå leverer de første nye album på ti år, kalt «Napkin Poetry», og legger

– Band som slutter
Minor Majority byr på sitt første album med ny musikk
på 10 år og kaller det «Napkin Poetry». Men skriver
noen egentlig låtpoesi på servietter lenger?
■■ GITTE JOHANNESSEN
– Nei, sier Pål Angelskår (45), frontmannen med den varme stemmen som
også er bandets låtskriver, og forklarer
den doble betydningen begrepet har for
ham:
– «Napkin Poetry» er et helt konkret
minne for min egen del; fra en tid der
jeg var 17-18-19-20 år. Den tida der du
skrev et kort dikt, noen strofer til en
sangtekst mens du ventet. Skrev de tingene som kom til deg mens du ventet på
noe annet. For det var ikke alvorlig –
det var noe du gjorde når noen var ti
minutter for sent. Veldig ofte på servietter, for det var ikke noe du hadde
tenkt å gjøre så du var uforberedt, sier
han.
De aller fleste serviettene eller post-

it-lappene forsvant i en jakkelomme og
ble borte. Men noen «ble noe», og satt
inn i en større sammenheng, oppsummerer Angelskår – som også synes
«Napkin Poetry» er en fin metafor for
poplåter.

Høystemt og underkjent
– Popmusikk er egentlig en forferdelig
krevende disiplin, der man prøver å si
noe vesentlig om livet, kjærligheten og
til og med døden på tre minutter.
Dermed ligger det både noe høystemt i
tittelen; om at du prøver å gjøre noe
ambisiøst og alvorlig og fange noe som
betyr noe for folk, samtidig som det er
noe flyktig og underkjent og uten
samme kulturelle anerkjennelse som
andre kunstformer, sier han.
Mens tittellåten handler om diktene

hovedpersonen skrev på de berømmelige serviettene, er også en annen sentral låt, «Patricia», et tilbakeblikk på
ting som var og som kunne ha vært.
Samtidig markerer den noe helt nytt i
Minor Majority-sammenheng:
– Det er den første som ble skrevet
sammen med Sjur Lyseid fra The Little
Hands of Asphalt. Jeg hadde en ganske
tydelig historie jeg hadde lyst til å fortelle, og vi brukte mye tid på å snakke
om den, lage karakterer og et bakteppe,
før vi begynte å skrive. Historien er
mye større enn sangteksten, som bare
er toppen av isfjellet.

Slapp kontrollen
Angelskår og Lyseid møttes tilfeldig i
Bodø på flyplassen. I løpet av fem
minutter ved bagasjebåndet hadde de
en inderlig god flyt i samtalen som førte
til at Angelskår spurte Lyseid om ikke
de kunne jobbe sammen.
– Det er deilig, for det å skrive er en
ganske ensom prosess. Det å jobbe med
en annen som du stoler på kan også
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Betryggende
comeback
Minor Majority bekrefter
at de er et av det nye
århundrets fineste norske
band.
MINOR
MAJORITY

5

«Napkin
Poetry»
Voices Of
Wonder

Minor Majority hadde vært
borte lenge nå. Ti år er gått
siden forrige album, og det er
kommet litt i bakgrunnen at de
var en av de helt store gruppene i Norge i det nye århundret, en del av millenniumsoptimismen som en stund fikk
det til å se ut som det var
rocken vi skulle leve av når
oljen tar slutt.

ut på stor turné før festivalsommeren venter 

FOTO: EIVIND STOUD PLATOU

å ha et mål, dør
være en god bekreftelse, på at nå er vi her, dette
er bra, nå kan vi gi oss og gå videre.
Minor Majority-sjefen synes ikke det er vanskelig å gi fra seg kontrollen, sier han med et
smil:
– Jeg har holdt på kontrollen i mange år og
synes det er helt greit å gi slipp på den. At man
ikke tviholder på sitt eget hele tida gjør at det
kanskje kan bli litt rikere, funderer han.

seg. For det å feste blikket på noe framover,
tror Pål Angelskår er viktig.
– Band som slutter å ha mål, dør på et eller
annet tidspunkt. Denne platen har vært vårt
mål siste året. Både for å kunne presentere noe
nytt for publikum, men også for å kunne møtes
i øvingslokalet og finne motivasjon til å holde
på.

Må ha mål

Pål Angelskår er fullstendig klar over at når
Minor Majority drar ut på turné, vil publikum
ønske seg mange av de gamle låtene.
– Det skal de få! Men de skal også få noe nytt,
for å utfordre litt. Som publikummer liker jeg
å høre låtene jeg er glad i, men samtidig også
få noe du ikke visste at du trengte, sier han,
men medgir at det blir vanskeligere å lage settlister over hvilke låter som skal med.
– Da vi spilte på Rockefeller i fjor, tenkte
jeg at vi hadde knekt koden og fått til en god
en. Men plutselig har vi 12 nye låter å forholde
oss til, vi skal ha med de vesentlige gamle
låtene, og ha litt variasjon fra sist. Vi er i
mål: Jeg tror vi løste det på øving i går! 
(NTB)

Minor Majority har gradvis vendt tilbake etter
oppløsningen i 2010. Hjemkomsten begynte
med en konsert på Sentrum Scene i 2014, der
de feiret tiårsjubileet til gjennombruddsplaten
«Up For You And I».
– Konserten solgte ut, det overrasket oss.
Det var faktisk et emosjonelt sterkt øyeblikk:
«De vil høre det fortsatt». Det var vi utrolig
glade for, og gjorde at vi begynte å øve
sammen igjen. Vi spilte flere konserter, gjorde
en festivalturné for to år siden, oppsummerer
Angelskår.
Underveis kom ønsket om å ha noe som er
nytt og frisk for bandet selv. Albumet som
slippes fredag, var målet de etter hvert satte

Lover gamle kjenninger

Det ble mest siden, men den
som venter på noe godt ...
Det er ingenting sensasjonelt
eller radikalt nytt med Minor
Majoritys comeback, det er
bare veldig fint utført. I
omslaget blir hver låt, i tillegg
til de vanlige opplysningene
om besetning og låtskrivere,
utstyrt med en antydning om
hvem de er inspirert av. Ikke
helt vanlig siden artister ofte
liker å tro at de har funnet på
alt selv. Men dette betyr ikke
at Minor Majority ligner på
alle disse andre, for det meste
er de seg selv nok. Men for
noen låter er det opplagt, når
Neil Young og Crazy Horse
nevnes i forbindelse med
«Can’t Think Of A Reason»
eller The Byrds i «Patricia».
The Lemonheads er nevnt i
forbindelse med tittelåten på
«Napkin Poetry», men her
gjelder det en sang som
handler om å se og høre på The
Lemonheads (mens Juliana
Hatfield fortsatt var bassist).

Minor Majority fikk mange
venner med sin uslåelige
formel, med Pål Angelskårs Minor Majority har igjen
betryggende stemme, og en noen duetter som setter en
teft for gode sanger som lå spiss på stemningen. Denne
veldig godt over gjennom- gangen er det Linnea Dale som
snittet. Når de nå
lyser
opp
i
er tilbake kan vi
Minor «Another Year»,
forsikre om at det
mens
Marie
Majority Munroe synger
skjer i veldig kjent
stil. Besetningen
i «Forgive
har igjen noen med
er intakt, lyden
Me». Sangene er
også. Og de dem- duetter som
for
det
meste
pede melankolske,
skrevet av Pål
gåtefulle stemnin- setter en spiss
Angelskår,
med
gene.
teksthjelp fra Sjur
på stemningen. Lyseid (fra gruppa
Minor Majority
Little Hands Of
solgte nærmere 150.000 album Asphalt). Her er også fine
i sin, og platesalgets stor- bidrag til gruppefølelsen fra
hetstid. En stor bedrift for et Harald Sommerstad («Where
band som man i utgangs- I Make No Mistakes») og
punktet skulle tro hadde plas- Henrik
Harr
Widerøe
sert seg i det mer alternative («Traveling Light»). Litt nersjiktet. «Reasons To Hang ding er det også plass til i
Around» nådde 2. plass på dette: Jeg tror Angelskår og
albumlista i 2006, bare holdt Lyseids ensomme, forsmådde
nede av de likesinnede tekst til «Traveling Light»
Madrugadas
«Live
At inneholder en kryptisk refeTralfamadore». (Og har jeg ranse til den gangen Neil
fortalt om den formiddagen Young forlot Stephen Stills
den samme uka, da jeg satt på midt i en felles turné. Sangen
Café Sara og snakket med fungerer sikkert utmerket for
Robert Burås fra Madrugada, dem som er helt likegyldige til
og Pål Angelskår tilfeldigvis sånt.
kom vandrende inn? Nr. 1 og 2
på VG-lista, samtidig på en Et annet høydepunkt er den
liten kafé! Hva gir dere meg?)
lange «How To Fall», som
ender i en lang utveksling av
Likevel ble Minor Majority en ideer mellom gitarist Jon Arild
av alle gruppene med stadig Nupen-Stieng og den gjesfærre innspillinger, men likevel tende jazzpianisten Oddgeir
flere sporadiske konserter for Berg. Albumet slutter med
fulle hus som har holdt «She’ll Be Allright», Pål
legenden i live. Pål Angelskår Angelskårs nydelige sang til
har fortsatt å skrive sanger, en datter som begynner å bli
han har gitt ut et par fine solo- stor, og finner sine egne
album, og skrevet sammen sanger. Sang og musikk blir
med Christel Alsos for hennes sjelden finere.
nydelige album «At That Time
Of Night», men også dette er ■■Spiller bl.a. på Rockefeller
flere år siden nå. Vi karakteri- 19. januar, Tou i Stavanger
serte Angelskår solo som et 24. januar (utsolgt) og
fint mellomspill før Minor Drammens Teater 6. februar.
Majority forhåpentligvis gir ut
et nytt album før eller siden. ■■ GEIR RAKVAAG
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• Hans Petter Moland i Berlin for fjerde gang

Skal ut og stjæle he
Hans Petter Molands filmatisering av Per
Pettersons roman «Ut og stjæle hester» skal
konkurrere om Gullbjørnen under filmfestivalen
i Berlin, der norsk film vil stå i fokus.
■■ MODE STEINKJER
«Ut og stjæle hester» med Stellan
Skarsgård i hovedrollen er tatt ut
til den prestisjetunge hovedkonkurransen under den såkalte Berlinalen, filmfestivalen i Berlin,
som åpner 7. februar.
Det er fjerde gang Moland har er
blitt valgt ut til denne konkurransen, som i år avsluttes 16.
februar med utdelingen av Gullbjørnen fra juryen som ledes av
den franske skuespilleren Juliette
Binoche. Tidligere har Moland
deltatt i Berlin med «Beautiful
Country» (2004), «En ganske snill
mann» (2010) – som vant storavisen Berliner Morgenposts publikumspris – og «Kraftidioten»
(2014). Også i de to siste filmene

film i verdensklasse i Norge, sier
Helgeland.

Per Petterson

Berlinalen regnes som en av verdens aller viktigste filmfestivaler,
kun slått av Cannes når det
spilte svenske Skarsgård hoved- gjelder prestisjen som ligger i å bli
rollen.
tatt ut i selve hovedprogrammet.
– Å delta i hovedkonkurransen i Kun åtte norske filmer har vært
Berlin er blant de høyeste utmer- vist i hovedkonkurransen siden
kelser en film kan få, sier Stine starten i 1951. En av dem er Erik
Helgeland, avdePoppes «Utøya,
lingsdirektør ved
juli» som kom
Hans Petter 22.
Norsk filminstitutt,
gjennom nåløyet i
i en pressemelding.
har klart å 2018, uten å hente
– Hans Petter
hjem noen av juryMoland er en av de overføre bokens
prisene. Moland
få filmskapere i
har fra før et sterkt
verden som har poesi til film.
navn internasjonalt
klart dette mesterStellan Skarsgård etter flere filmer på
stykket hele fire
Berlinalen og geneganger, og med «Ut og stjæle rell internasjonal suksess, og med
hester» har han laget en film som «Ut og stjæle hester» vil han også
berører oss på et dypt mennes- få drahjelp fra romanen som
kelig plan og som imponerer ligger til grunn for filmen. Per
visuelt og produksjonsmessig. Pettersons suksessbok fra 2003
Dette er nok et bevis på at vi lager om einstøingen Trond Sander er

utgitt i over 50 land.
– Denne romanen er Norges
største internasjonale litteratursuksess, og filmen vil få både et
kritisk, kresent og bredt publikum
også ute i verden, sa Moland til
NTB da den norske filmvåren ble
lagt fram tidligere denne uka.
Stellan Skarsgård har rollen
som den 67 år gamle enkemannen
Sander som flytter til et gudsforlatt sted for å gjøre opp med seg
selv og sin fortid. Bjørn Floberg
spiller naboen Lars, som Trond
etter hvert får et taust og nært
bånd til.
– Trond og Lars bygger en
nesten ordløs relasjon. Jeg leste
romanen for mange år siden, og
det er virkelig stor litteratur. Det
er også en bok som er vanskelig å
skulle omskape til film, men jeg
synes Hans Petter har skrevet et
utrolig fint manus. Det ligger nær
romanen og Hans Petter har klart
å overføre bokens poesi til film,
fortalte Skarsgård til Dagsavisen
under Berlinalen i fjor, like før

innspillingen startet i Trysil og
svenske Åmål og Trollhättan.
Rollen som den unge Trond
Sander spilles av 16-årige Jon
Ranes fra Oslo øst, som debuterer
i dette formatet mot et lag etablerte skuespillerstjerner som
også teller blant andre Tobias
Santelmann. «Ut og stjæle
hester» får norsk kinopremiere 8.
mars.

Norge i fokus
Berlinalen 2019 vil på flere vis
synliggjøre de norske filmfargene.
I samarbeid med det europeiske
filmmarkedet EFA og festivalen
er Norge utpekt som såkalt fokusland, og på festivalens andre dag
skal kulturminister Trine Skei
Grande stå for åpningen av det
som blir et eget «norsk hus»
under Berlinalen i tilknytning til
filmmarkedet som arrangeres
parallelt med festivalen. Berlinalens fokus på Norge er en del av et
større norsk kulturår i Tyskland,
der Norge først og fremst skal
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Hans Petter Molands «Ut og stjæle hester» skal konkur
rere om Gullbjørnen i Berlin. Filmen basert på Per
Pettersons suksessroman har Stellan Skarsgård i hoved
rollen, mens Jon Ranes (bildet) fra Oslo spiller
Skarsgård-figuren som ung.  FOTO: NORDISK FILM

Hans Petter Moland skal konkurrere på Berlinalen for fjerde gang. Her under inn
spillingen av «Ut og stjæle hester» i Åmål nå i vinter. 
FOTO: MIMSY MØLLER

Økonomien har vært begredelig for Slottsfjellfestivalen, som kjemper
for å overleve. 
FOTO: VEGARD GRØTT/NTB SCANPIX

Slottsfjell kan
være slutt
Foreløpig er verken
artister eller billetter
klare til Slottsfjell
festivalen, som befinner
på kanten av stupet.

Den svenske skuespillerstjernen Stellan Skarsgård er fast inventar i Hans Petter
Molands filmer. Nå skal de igjen til Berlin sammen. 
FOTO: MIMSY MØLLER

ester i Berlin
være fokusland på den store bok
messen i Frankfurt til høsten, samt
være hovedland på det som betegnes
som verdens største jazzmesse, Jaz
zahead i Bremen.
– Det er stort å kunne innlede det
store, norske kulturåret i Tyskland
med åpningen av Norway House.
Det understreker vår tilstedeværelse
under filmfestivalen i Berlin, og er en
god start på vår store internasjonale
kultursatsing i 2019, sier Trine Skei
Grande i en pressemelding.
Blant de øvrige norske innslagene
under årets Berlinale er det klart at
«Sonja»-hovedrolleinnehaver Ine
Marie Wilmann blir en av ti euro
peiske «Shooting Star»-kandidater
under festivalen, slik Eili Harboe var
i 2018. En nyrestaurert versjon av
Edith Carlmars film «Ung flukt» fra
1959 er dessuten tatt ut til klassiker
programmet Berlinale Classics.
«Ung flukt» blir den første norske
filmen noensinne som vises i dette
programmet, som generelt holder et
svært høyt nivå.

NNDISSE FILMENE SKAL KONKURRERE I BERLIN
■■ I alt vil om lag 20
filmer utgjøre hele hov
edprogrammet. I tillegg
består festivalen av
sideprogrammer som
Panorama og Forum.
Dette er de offentligg
jorte titlene i selve hov
edkonkurransen:
■■ «So Long, My Son».
Regi: Wang Xiaoshuai
(Kina)
■■ «Elisa y Marcela».
Regi: Isabel Coixet
(Spania)
■■ «God Exists, Her
Name is Petrunija».
Regi: Teona Strugar
Mitevska (Makedonia)
■■ «Mr. Jones». Regi:
Agnieszka Holland
(Polen)
■■ «Öndög». Regi: Wang
Quan’an (Mongolia)

■■ «La paranza dei bam
bini». Regi: Claudio
Giovannesi (Italia)
■■ «Systemsprenger».
Regi: Nora Fingscheidt
(Tyskland)
■■ «The Ground Beneath
My Feet». Regi: Marie
Kreutzer (Østerrike)
■■ «The Golden Glove».
Regi: Fatih Akin
(Tyskland)
■■ «By the Grace of
God». Regi: François
Ozon (Frankrike)
■■ «I Was at Home, but».
Regi: Angela Schanelec
(Tyskland)
■■ «A Tale of Three
Sisters». Regi: Emin
Alper (Tyrkia)
■■ «Ghost Town
Anthology». Regi: Denis
Côté (Canada)

Fjorårets festival var en seks
tende i rekken, og den kom
bare i havn fordi artister og
leverandør aksepterte solide
kutt i betalingen, skriver
Dagbladet. Nå forhandles det
om hele eksistensgrunnlaget
for festivalen på fjellet midt i
Tønsberg.
Verken nettsted eller Face
book-sider er oppdatert,
ingen artister er kunngjort,
og det er ikke lagt ut billetter
til salgs. Ledelsen er i
løpende forhandlinger med
kreditorene.
– Vi er fortsatt i aktiv
dialog med flere parter om å
løse utfordringene, skriver

styreleder Øystein Ronander
til Dagbladet. Han bekrefter
at dersom de kommer i mål,
skal de prøve å stable en fes
tival på beina også i 2019. Blir
det ikke enighet, er det
kroken på døren for festi
valen, som har slitt med røde
tall i regnskapet.
Innføring av 18-årsgrense
gikk ut over inntektene, skrev
festivalsjef Johannes Lund i
et innlegg i Tønsbergs Blad i
november.
– Økt konkurranse, end
ringer i publikumsmassen, en
artistprofil som ikke traff helt
blink for det lokale publi
kumet, beinhard konkurranse
om de beste artistene og en
liten dipp i hele festivalmar
kedet har spilt en rolle.
Ifølge lokalavisen falt inn
tektene med 20 millioner
eller 40 prosent i fjor. (NTB)

Nøst til Riksteatret
Riksteatrets styre har
utnevnt Arne Nøst (56)
til ny teatersjef for
Riksteatret.
Nøst tiltrer stillingen når Tom
Remlovs
åremålsperiode
utløper 1. april 2020, etter at
Remlov da vil ha passert
aldersgrensen i staten, melder
Riksteatret.
– Jeg gleder meg til å få delta
i det å skape gode teateropp
levelser for folk i hele landet
gjennom Riksteatret, sier
Arne Nøst. Han kommer til
Riksteatret fra stillingen som
teatersjef for Rogaland Teater
(2009-2019).
Ifølge pressemeldingen starter
Nøst allerede nå med å plan
legge repertoaret for Rikstea
tret-sesongen 2020/2021.
– Det var veldig mange gode

Arne Nøst har vært sjef på
Rogaland Teater. 

FOTO: VIDAR RUUD/

NTB SCANPIX

søkere til teatersjefstillingen
ved Riksteatret, og vi er svært
godt fornøyd med at Arne Nøst
takket ja til denne ettertrak
tede stillingen i norsk teater,
sier styreleder Stephan Jer
vell. 
(NTB)

Support: JINJer + NaILed TO ObScUrITy
Bill. kr. 400,- + Bill.avg. 18 år leg.

rf / onSDag 16. JanuaR

Bill. kr. 350,- + Bill.avg. 18 år leg.

Bill. kr. 350,- + Bill.avg. 18 år leg.

SS / FReDag 25. JanuaR

Bill. kr. 300,- + Bill.avg. 18 år leg.

RF / FReDag 25. JanuaR

+ Support: MAtiAs HilMAr iversen (ila auto)

+ Support: windinG roAd

SS / lØRDag 12. JanuaR

Bill. kr. 365,- + Bill.avg. 18 år leg.

RFF / onSDag
SDag 23. JanuaR
Janua

Bill. kr. 310,- + Bill.avg. 18 år leg.

SS / FReDag 11. JanuaR

+ Support: G.r.t. (get rich together)

Kamelen
Kamelen
Kamelen

Bill. kr. 400,- + Bill.avg. 18 år leg.

RFF / onSDag
SDag 6. FebRuaR
F

SS / TiRSDag 5. FebRuaR

Bill. kr. 550,- + Bill.avg. 18 år leg.

Bill. kr. 450,- + Bill.avg. 18 år leg.

SS / ManDag 4. FebRuaR

kl. 18.00 / kl. 21.15
Bill. kr. 480,- + avg. 18 år leg.
unummererte SitteplaSSer

SS / lØRDag 23. FebRuaR

+ Support: BokAssA
Bill. kr. 290,- + avg. 18 år leg.

RF / lØRDag 23. FebRuaR

Bill. kr. 300,- + Bill.avg. 18 år leg.

RF / lØRDag 16. FebRuaR

Support: Frynsete på nervene + Kåte Klør

Bill. kr. 425,-/375,- (Stud.) + Bill.avg. 18 år leg.

SS / FReDag 22. MaRS
SS / lØRDag 23. MaRS

Bill. kr 290,- + avg. 18 år leg.

RF / ToRSDag 21. MaRS

SS / onSDag
SDag 20. MaRS

Bill. kr. 325,- + Bill.avg. 18 år leg.
unummererte SitteplaSSer

RF / FReDag 3. Mai

Bill. kr. 415,- + Bill.avg. 18 år leg.

SAVAGE
ROSE

THE

RF / ManDag 29. apRil

Bill. kr. 420,- + Bill.avg. 18 år leg.

(over my shoulder)

LOOKING BACK

RF / onSDag 24. apRil

Bill. kr. 350,- + Bill.avg. 18 år leg.

RF / FReDag 18. JanuaR

RF / SØnDag 27. JanuaR

Support: HOWLIN’SUN
Bill. kr. 300,- + Bill.avg. 18 år leg

RF / lØRDag 2. FebRuaR

Bill. kr. 290,- + Bill.avg. 18 år leg.

RF / FReDag 1. FebRuaR

Special gueStS:
Gentle Groove (led Zeppelin-triBute)
+ Audun HAukvik (Solo)

Bill. kr. 420,- + Bill.avg. 18 år leg.

Bill. kr. 300,- + Bill.avg. 18 år leg.

RF / ToRSDag 14. FebRuaR

Bill. kr. 265,- + Bill.avg. 18 år leg.

RF / FReDag 8. FebRuaR

Bill. kr. 300,- + Bill.avg. 18 år leg.

RF / ToRSDag 7. FebRuaR

Forsalg: www.rockefeller.no / tlf. 815 33 133 / Se www.rockefeller.no for fullstendig program
mer informasjon om åpningstider, nyheter og oppdateringer. Bill.avg. kommer i tillegg.

RF = Rockefeller / JD = John Dee / SS = Sentrum Scene

Bill. kr. 365/295,- (oBoS) + Bill.avg. 18 år leg

RF / TiRSDag 22. JanuaR

Special gueSt: KareN JO FIeLdS
Support: THe SecreT SOUNd OF dreamWaLKerS
Bill. kr. 365,- + Bill.avg. 18 år leg.

rf / lØRDag 19. JanuaR
Janua
anuaR

Bill. kr. 265,- + Bill.avg. 18 år leg.

Bill. kr. 450,- / 360,- (oBoS)
+ Bill.avg. 18 år leg

RF / ToRSDag 14. MaRS

The architect of
the Buena Vista
Social Club

Bill. kr. 395,- + Bill.avg. 18 år leg.

RF / SØnDag 3. MaRS

Bill. kr. 370,- + Bill.avg. 18 år leg.

RF / onSDag 27. FebRuaR

Bill. kr. 290,- + Bill.avg. 18 år leg.

rf / FReDag 12. apRil

Bill. kr. 320,- + Bill.avg. 18 år leg.

rf / lØRDag 6. apRil

Bill. kr. 350,- + Bill.avg. 18 år leg.

SS / onSDag 27. MaRS

Bill. kr. 495,- + Bill.avg. 18 år leg.

RF / FReDag 6. SepTeMbeR

SS / TiRSDag 7. Mai

Bill. kr. 455,- + Bill.avg. 18 år leg.
unummererte SitteplaSSer

SS / FReDag 3. Mai

Bill. kr. 455,- + Bill.avg. 18 år leg.
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Mye for
pengene
Da Torresfamilien reiste
fra Catalonia
til Chile for
140 år siden,
startet de et
vineventyr
som ennå
pågår.
Chile har en lang
og stolt vintradisjon,
med nær perfekte forhold for
produksjon av kvalitetsvin.
Rikelig med soltimer gir modne
druer, og kjølige netter sørger for
at druene beholder sin friskhet.
De gode forholdene var nok
hovedgrunnen til at den spanske
familien Torres valgte å etablere
seg i landet så tidlig som i 1879.
Familien, som kjøpte 100 hektar
med vinmarker, var blant de aller
første utenlandske vinmakerne
som satset på Chile.
Lager du pitabrødene selv, løftes hummus-opplevelsen mange hakk. 

FOTO: TORE MEEK/NTB SCANPIX

Midtøstens
magiske puré
Hummus passer til nesten alt, avhengig av
hvilke smaker du tilsetter.

I dag eier Torres-familien over 400
hektar med fair trade-sertifiserte
vinmarker og selger vinene sine i
over hundre forskjellige land. De
er blant Chiles viktigste vinprodusenter, med viner i hele skalaen
fra rimelige til kostbare.

av hummus som passer til mye
forskjellig.

som altså er utgangspunktet
for hummus.

Smaker fra Midtøsten er blitt
svært populære. Den mest
klassiske fra denne delen av
verden er nok hummus. Retten
stammer fra området som historisk var kjent som Levanten.

østen troner øverst på ønskelisten min over gastronomiske
reisemål.

Hvis man for eksempel koker
en rødbete i terninger sammen
med kikertene, og så blender
det hele sammen, får man en
fløyelsmyk og delikat rosa
hummus med jordlig smak av
rødbeter.

Kokken hadde bløtlagt kikertene og deretter kokt dem i
bløtleggingsvannet.
Dette
hadde ført til en massiv og
luftig magereaksjon hos samtlige, og personalfesten hadde
blitt høylytt på helt feil måte.

Hummus serveres gjerne som
en del av en meze-meny. Meze
er små og ofte kalde retter som
settes på bordet samtidig. Selv
er jeg veldig glad i denne måten
å spise på – enten det er hjemme
eller på restaurant.

Man kan også gjerne
lage en urtepuré, av alt
fra ramsløk til basilikum
eller persille, og så vende
MAT
denne inn i hummusen
Hummus har flere
rett før servering. Resulbruksområder enn til meze. tatet blir grønt og friskt.
Jeg har ved flere anledninger
brukt hummus som en varm Da jeg en periode jobbet på
puré, servert under en bit med Gastronomisk Institutt i Oslo,
grillet kjøtt eller en stekt tor- fikk jeg til skrekk og advarsel
skefilet. Ved å bruke litt krea- høre om en hendelse på persotivitet og utfordre tradisjo- nalfest noen år tidligere. Det
nene kan lage et utall varianter hadde blitt servert kikertpuré,

De involverte vil nok for alltid
huske regel nummer én ved
kikert-tilberedning: Kast bløtleggingsvannet.  (NTB tema)

Småretter som skal deles,
skaper god stemning. Når man
sitter rundt bordet og stadig
forsyner seg fra skåler og tallerkener, blir det mer fokus på
maten. Land i og rundt Midt-

Typiske meze-retter er grillet
aubergine, gode oster, salater
med bulgur, lam på
spyd, yoghurtbaserte
sauser og friske grønnsaker i mange variasjoner.

EVEN RAMSVIK
Ramsvik har vært innehaver av restauranten
Ylajali, og har høstet
mange gullmedaljer
både alene og med
Kokkelandslaget.

Hummus med smørstekt pitabrød
Ingredienser (2 personer)
2 dl tørkede kikerter
2 fedd hvitløk
4 ss tahini (sesampasta)
1 sitron
olivenolje
1 rødløk
kajennepulver
paprikapulver
25 g gjær
3 dl skummet melk
1 ts salt
1 ss smør
450 g hvetemel

Fremgangsmåte
Start en dag i forveien med å
legge kikertene i bløt i kaldt vann.
Når kikertene har fått svelle i ca.
20 timer, kan du slå av vannet og
koke dem møre i vann. Man kan
også bruke ferdigkokte kikerter
på boks, bare skyll dem godt i
vann i et dørslag.
Legg kikertene over i en blender
sammen med hvitløksfedd, tahini
og sitronsaft, og spe med litt av
kokevannet og olivenolje til du får
en myk og luftig krem. Smakes til

med salt til slutt. Jeg synes det er
best å lage pureen rett før servering og kun la den stå i romtemperatur, da holder den best på
konsistensen. Den blir ofte litt for
fast om den blir nedkjølt i kjøleskapet.
Slik lager du pitabrødene: Ha
melk, gjær, smør og halvparten av
melet i en kjøkkenmaskin med
eltekrok. La maskinen gå på
medium hastighet til ingrediensene har blandet seg godt, tilsett
så resten av melet og salt, og la

massen blandes hurtig i 10–15
minutter.
Ta deigen ut av bollen og la den
enten få heve seg i romtemperatur under et klede i to timer,
eller lag den en dag i forveien og
la den heve seg kaldt i kjøleskapet.
Kutt deigen i små
deler og kjevle ut
runde, flate emner.
Pitaene kan enten
bakes i ovn på 250
grader til de er luftige

Sånn sett bidro Torres-familien til
å sette Chile på kartet også som
eksportør av vin. Familien hadde
med seg mye kunnskap fra hjemlandet, og ble de første i Chile som
tok i bruk temperaturkontrollert
gjæring i rustfrie ståltanker.

og gylne, og pensles etterpå med
smeltet smør tilsmakt litt hvitløk.
Eller du kan steke emnene rett i
stekepannen med smør og
hvitløk. det er min favorittmetode.
Husk å snu pitaene ofte!
Server hummus i en skål eller
på en tallerken, og lag en fordypning i midten av pureen
med baksiden av en
skje. Fyll fordypningen
med olivenolje, og dryss
på kajenne, paprika og
finsnittet rødløk.

Torres Reserva de Pueblo
Muscat 2017 (varenr. 7993801,
kr 127,90 butikkategori 4) er en
meget rimelig vin som passer
ukens rett godt.
Muscat har en karakteristisk profil med duft og
smak av blomster og
eksotisk frukt. Torres’
utgave er lett og frisk,
med litt sødme dom
balanserer den høye
syren.
Vinen samspiller godt
med hummusen og
pitabrødet, uten å
dominere.
Det er på sin
plass å presisere
at selv om vinen
er vellaget til
prisen, og sånn
sett er et godt
kjøp, så er ikke
dette en lagringsvin. Den
bør
derimot
drikkes umiddelbart, mens den
friske frukten er intakt.

KNUT-ESPEN MISJE
Misje underviser vinkelnere
ved Kulinarisk Akademi.
Han er medforfatter på
flere kokebøker.

Harald Sohlberg

«... det bilde jeg nu maler er eller skal blive
det voldsomt mæktige, det isnende kolde
og det angstende øde og dog det saa
uimodstaaelig dragende fantastiske.»
Harald Sohlberg, Rondane 9. juli 1900

Uendelige landskap
Infinite Landscapes
Bielke&Yang

28.09.18—13.01.19
Nasjonalgalleriet

Refsnes Gods
på Jeløy

Vintertilbud på
konferanser, møter, kurs
Pris fra kr 1595 pr pers,
61 rom, 100 personer
45 min fra Oslo

Vinkurs i vinkjelleren
Gavekort =
gaven som gleder

Gi et romantisk opphold eller
en aktivitet på Refsnes Gods

4 retters middag, 9 viner kr 1750
11/1, 25/1 og 8/2
Overnatting fra 625 kr pr pers
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UKE 2 – 2019

52

SENDES TIL: Dagsavisen,
Postboks 1183 Sentrum, 0107 Oslo.
Løsningen må være redaksjonen
i hende senest tirsdag 22. januar.
Konvolutten merkes med
«FREDAGSKRYSSORD UKE 2»

▲

FREDAGSKRYSSORD 2 VINN 10 FLAXLODD



NAVN:

ADRESSE:

VINNERE AV FREDAGSKRYSSORD UKE 52:

NB! Hele oppgaven må løses.Det er
ikke anledning til å sende inn samle
konvolutt med flere oppgaver, for
eksempel fredag/lørdag. I slike tilfeller
vil bare én av oppgavene komme
med i trekningen.

10 LODD

5 LODD

3 LODD

Tor Bjørnersen
E. Mogensøns vei 16
0594 OSLO

Kari Amundsen
Tyrihjellen 58
1903 GAN

Jorunn Loge
Gulbjørnrudveien 30
1455 NORDRE FROGN

Løsning UKE 52

Ordgate: HUNDESPANNET VENTER UTÅLMODIG
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BYHELG

Dagsavisens
anbefalinger for
deg som er i Oslo
i helgen.

Dennis Locorriere er fortsatt Dr. Hook. 

FOTO: OKH

Dr. Hook i live
Mannen med lappen
over øyet døde i romjula,
med sangeren Dennis
Locorriere er fortsatt blant
oss for å feire Dr. Hooks
50-årsjubileum med en
norgesturné denne uka.
DR. HOOK 50TH STARRING
DENNIS LOCORRIERE
Oslo Konserthus, søndag

Det kunne se ut som det var
hovedmannen i Dr. Hook som
forsvant for oss da Ray Sawyer
døde i romjulen. Men det var
Dennis Locorriere som sang de
aller fleste hitlåtene. Derfor er
det fremste kjennetegnet, den
følsomme stemmen, på plass når
Locorriere kommer til Oslo
søndag. Det opprinnelige grup
penavnet Dr. Hook & The
Medicine Show oppsto kanskje
på grunn av øyelappen til
Sawyer, som ga ham et slags sjø
røverpreg. Han ble ofte opp
fattet som gruppas frontmann,
men det var altså Locorriere
som sang. Sangene som gjorde
Dr. Hook kjent var som oftest
skrevet av Shel Silverstein. De
som vil høre «Sylvia’s Mother»,

«Carry Me Carrie», «The
Ballad Of Lucy Jordan» og «A
Little Bit More» sunget slik de
alltid har vært sunget har
sjansen nå.
Det var bare «The Cover Of
The Rolling Stone» som hadde
Ray Sawyer som hovedvokalist.
Denne ironiske sangen om hvor
gjevt livet som popstjerne kan
være, og likevel så uvesentlig så
lenge de ikke hadde prydet for
sida på Amerikas fremste
musikkmagasin. Det hører med
til historien at Rolling Stone ga
forsida til en karikaturtegning
av gruppa så fort det lot seg
gjøre etter at de tok sangen høyt
opp på hitlistene tidlig i 1973.
Etter hvert var det coverlåtene
«Only Sixteen» og «Walk Right
In» som tok vare på Dr. Hook på
hitlistene. Etter «Sexy Eyes» i
1980 var det slutt på de gode
plasseringene. Den opprinnelige
gruppa ble oppløst i 1985.
Locorriere har fortsatt å eie
navnet, men han tillot også
Sawyer å turnere med gruppe
navnet i små bokstaver. Nå
henter han det fram igjen selv,
for å markere at det er 50 år
siden hele denne historien
begynte.

Siste helg før stenging
Søndag er siste dagen
Nasjonagalleriet holder
oppe. Se det før det er
for sent.
NASJONALGALLERIET
STENGER
Denne helgen stenger Nasjo
nalmuseet dørene til dagens
lokaler for godt. I romjulen var
opptil 2.000 mennesker innom
museet hver dag, og de siste
dagene nå på nyåret har det
vært lange køer og besøkstallet
har ifølge Aftenposten forlengst
passert 10.000 som blant annet
har benyttet muligheten til å se
den store Harald Sohlbergutstillingen,
som
her
i
Dagsavisen ble beskrevet som
«en ren fornøyelse».
«Sjelden har du sett så sterke
farger som de du finner i Harald
Sohlbergs malerier. Å kalle ham
en kolorist er et understate
ment. Han brukte farger på en
måte som du knapt har sett
maken til. Neonfarger blir bleke
i møtet med hans dramatisk
gule himler. Det er ikke det

minste rart at disse bildene er
populære. Så er da også utstil
lingen en suksess allerede»,
skrev kunstanmelder Lars Elton
allerede ved åpningen om
maleren bak «Vinternatt i
Rondane». Bare før nyttår
hadde over 75.000 vært innom
utstillingen.
Nasjonalmuseet stenger nå
midlertidig fra 13. januar i for
bindelse med flytting av museet
til Vestbanen i Oslo. I tiden som
kommer skal kunsten pakkes
ned, i alt 53.031 verk ifølge NTB,
og blir ikke å se før det nye
Nasjonalmuseet åpner dørene i
2020. Denne helgen byr altså på
siste mulighet til å besøke
Nasjonalgalleriet slik det ble
opprettet i 1881. Etter flere års
debatt og tautrekking om etter
bruken er det imdidlertid klart
at det fortsatt skal være kunst i
Nasjonalgalleriets lokaler i
Universitetsgaten, og en pro
sjektering er igangsatt av
Nasjonalmuseet,
Kultur
departementet og Spare
bankstiftelsen DNB. Denne
helgen holder museet oppe til
klokken 21 om kvelden.

Trondheims ordfører Ruta Ottervik i tre versjoner slik Håkon Bleken ser henne. På Galleri Brandstrup i Oslo som huser

Håkon Blek
Håkon Bleken feirer sine 90 år med tre
utstillinger i og rundt Oslo, på Galleri
Brandstrup, Henie Onstad Kunstsenter
og Kunstverket Galleri.
HÅKON BLEKEN 90 ÅR –
UTSTILLINGER
I Galleri Brandstrup i Oslo
tre store malerier, eller sna
rere karikaturer, av ordfører
i Trondheim Rita Ottervik
(Ap). Maelriene har allerede
vakt oppmerksomhet før
denne første helgen med
utstillingen som er knyttet til
at Håkon Bleken i denne uka
rundet 90-år. Mønstringen på
Galleri Brandstrup inne
holder 25 nye arbeider fra
tidsperioden 2017-2018, og

består av både oljemalerier,
kollasjer og selvportretter.
Blant dem de tre bildene av
Rita Ottervik i protest mot
byggeplanene sok inkluderer
den store idretts- og messe
hallen Trondheim Spektrum
på Nidarø, som Bleken mener
er blant hjembyens fineste
områder.
– Jeg harselerer ikke med
ordføreren i Trondheim uten
grunn. Jeg gjør det fordi hun
er med på å ødelegge byen, sa
Bleken nylig til NRK.

Bleken er en svært politisk
maler, ble det slått fast da
han ble portrettert her i avisa
nå i desember. Han uttalte da
følgende om hans tilnærming
til kunsten:
– Du tolker alltid verket ut
ifra det du har. Det betyr at
du kan utvikle deg ganske
kraftig i møte med kunsten,
du modnes. I møte med
kunsten gjennomgår du mye
jævlige ting, sa han knyttet
til beskrivelsene om seg selv
og bildene som galleri Brand
strup nå viser fram i Oslo:
«Hans motiver, være seg
kulltegningene som oljemale
riene, har ofte vært svertet,
bokstavelig talt mørklagt, av
vår tids mest brutale hen
delser, som andre verdenskrig,
jødeforfølgelsen, 22. juli, kli
makatastrofen, for å nevne
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Anja Garbarek og Jo Strømgren har laget musikkdramatikk sammen. 

FOTO: MIMSY MØLLER

en av tre utstillinger med den feirede kunstneren. 

en i 90
noe. Hans rettferdighetssans har også peilet seg inn
på byens ordfører, Rita
Ottervik, som han mener
ødelegger byen med byggingen av sportshallen
Spektrum. «Byens betvinger» heter triptykonet av
henne, og viser en kollasj av
Ottervik, mens hun ler og er
i godt lag. Navnet på halvøya
der hallen bygges, Nidarø, er
skrevet med blodskrift over
bildet. Trond Giske og fylkesordfører Jostein Sandvik
titter fram i hjørnet av
bildet, med trutmunn mot
Ottervik, som Bleken har
sminket med tykk, rød og
litt komisk leppestift. I den
siste aforismesamlingen til
Bleken skriver han at byen
har mange problemer. «De
fleste finnes i rådhuset».»

Håkon Blekens 90-årsdag
feires ellers på mange vis og
på flere fronter. Den store
retrospektive utstillingen
«Do not go gentle» på
Henie Onstad kunstsenter
på Høvikodden har høstet
ros fra kritikerne og er en av
vinterens store publikumsmagneter.
Dagsavisens
kunstanmelder Lars Elton
mente at det er «eksepsjonelt at en kunstner viser så
stor vitalitet i så høy
alder», og skrev følgende
under åpningen i november:
«Håkon Bleken har en
enormt stor produksjon.
Han kan være rask og kanskje overfladisk. Men det
blir sjelden kjedelig. Og med
hans brennende engasjement og klare meninger
tyder alt på at det ligger et

WFOTO: TROND A. ISAKSEN

Stort og sterkt
Anja Garbarek og Jo
Strømgren er tilbake
i Operaen med sin sterke
musikkdramatikk.
ANJA GARBAREK/JO
STRØMGREN KOMPANI: THE
ROAD IS JUST A SURFACE

sett sterke følelser på kistebunnen. Derfra kan han øse
ut stadig nye verk. Og det
gjør han jo også.»
«Do not go gentle» kan ses
fram til 24. februar, det
samme kan Galleri Brandstrups
«Refleksjoner».
Denne helgen åpner også
Kunstverket Galleri i Kirkegata i Oslo «Memento Mori
– Jubileumsutstilling 90
år», som de kaller en omfattende presentasjon av nyere
grafiske arbeider signert
jubilanten Håkon Bleken.
Han vil selv være til stede
under åpningen i morgen
lørdag.

Den Norske Opera & Ballett
(Scene 2), lørdag og søndag

«The Road Is Just A Surface»
begynte som et bestillingsverk
til Festspillene i Bergen i fjor,
der det ble presentert som
musikkdramatikk som utforsker «opplevelsen av å være
fanget i en emosjonelt fastlåst
livssituasjon og lengselen etter
å komme ut av denne». – Jeg
har funnet mye inspirasjon i
hvordan mennesket er på sitt
mest sårbare, hvordan vi er når
vi ikke har filter, for eksempel
når det er mental helse involvert. Det folk sier da, er ofte
nydelig, ren poesi. Mye traff
meg veldig. Jeg følte det var fellesmenneskelig, ikke gyldig
bare for den som hadde en
lidelse, men for oss alle
sammen, fortalte Garbarek i et
intervju her i avisa.

Etterpå ble dette også et
stort, sterkt konseptalbum,
med sang og musikk fra forestillingen. Uten en konkret fortelling menn desto flere bilder
på sterke følelser. Å gjøre dette
allment interessant er en
kunst, i dobbelt forstand, sto
det i anmeldelsen vår. Mye av
musikken er fjernt fra det vi
vanligvis forbinder med populærmusikk. «I don’t know how
I’m supposed to feel now», sier
en stemme helt til slutt, i teaterversjonen. Dette kommer
kanskje som en oppsummering
av det overordnede budskapet.
– Dette blir noe helt nytt.
Publikum er vant med teater
og konsert, til og med musikal,
selv om det egentlig er en
veldig rar sjanger. Men dette er
annerledes. Vi er i teaterrommet, ikke på konsert. Men
med musikk, lysshow, ting vi
kjenner fra konsertscenen. Og
dans, var Jo Strømgrens
beskrivelse av «The Road Is
Just A Surface». Nå er forestillingen tilbake i Operaen, der
den også gikk for utsolgte hus
i høst.
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På kino
6

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.

FREDAG 11.1 TIL TORSDAG 17.1.
COLOSSEUM 1-2-3-4
Fridtjof Nansens vei 6

Aquaman
143 min (12 år)
fre lør 1350 1830 søn 1450
2000 man 1500 2035 tirs
ons 1500 2030 tors 1500
2010
Bamse og heksens datter
65 min (Alle)
fre 1535 søn 1300
Beautiful Boy
120 min (15 år)
tirs 1215 ons tors 1230*
Bohemian Rhapsody
135 min (9 år)
fre lør 1945 søn tirs ons
tors 2040 man 1730 2040
Bumblebee
114 min (12 år)
fre lør 2010 søn 2100 man
1530 2100 tirs 1530 2055
ons tors 1535 2100
Creed 2
131 min (12 år)
fre lør 2245
Dragetreneren 3
104 min (6 år)
fre 1545 lør 1300 1600 søn
1400 1700 man 1220 1815
tirs ons tors 1730
Grinchen
90 min (Alle)
fre man 1015 lør 1145 søn
1310 tirs ons tors 1010
Hunter Killer
122 min (15 år)
fre lør 2250
Mary Poppins vender..
130 min (Alle)
fre lør 1730 søn 1530 1800
man 1515 tirs 1510 1810
ons tors 1515 1810
Petta Tamil film
190 min (Ikke vurdert)
lør 2145
Psychobitch
112 min (12 år)
fre 1300* 1730 2025 lør
1400 1730 2025 søn 1825
2100 man tirs 1300 1815
2105 ons tors 1815 2105
Sonja
117 min (12 år)
fre 1230 1700 lør 1700 søn
1800 man tirs 1230* 1800
ons tors 1300* 1800

OBS! Vær oppmerksom på at det kan skje endringer. Se www.nfkino.no/oslo

The Tragedy of King
Richard the Second
115 min (Ikke vurdert)
tirs 2000

Kapernaum
127 min (12 år)
fre lør man tirs ons tors
1750 søn 1830

SIMMBA
163 min (12 år)
fre 2215 lør 2210 man tirs
ons 1415

The Wife
101 min (6 år)
ons 1545 tors 1300

Mary Poppins vender..
130 min (Alle)
fre man tirs ons tors 1200
lør 1140 søn 1310

Sonja
117 min (12 år)
man tirs ons 1115
Spider-Man Into The..
117 min (9 år)
fre man tirs ons 1430 2000
lør 1230 1530 søn 1300 1545
2100 tors 2100

KLINGENBERG 1-2-3-4
Olav V’s gate 4

Psychobitch
112 min (12 år)
Aquaman
fre lør man tirs tors 1740
143 min (12 år)
lør søn 1700 man- tors 1730 2015 søn 1830 2105
ons 1210* 1740 2015
Beautiful Boy
Sonja
120 min (15 år)
117 min (12 år)
fre-tors 2100
fre lør 1150 2040 søn 1300
Cold War
2100 man tirs ons tors 1150
88 min (12 år)
2100
fre søn tirs tors 1850 lør
Spider-Man Into The..
ons 1600 man 1550
117 min (9 år)
Eighth Grade
fre 1450 lør 1210 søn 1300
94 min (Ikke vurdert)
man tirs ons tors 1500
lør ons 2100 man 2115
The Mule
Girl
117 min (12 år)
106 min (12 år)
fre lør 1440 2010 søn 1540
lør søn 1330 tirs 1600
2100 man tirs ons 1450
2045 tors 1210* 1450 2045
Grensen
110 min (15 år)
What Keeps You Alive
fre søn tirs 2100 tors 2110 98 min (15 år)
fre lør 2320
Harajuku
84 min (15 år)
SAGA 1-2-3-4-5-6
fre søn tirs 1600 lør man
Stortingsgata 28
ons 1850 tors 1545
A Star is Born
136 min (9 år)
Kapernaum
fre lør 1245 1600 søn 1430
127 min (12 år)
fre tirs ons 1600 1810 2050 1745 man tirs ons 1440
lør 1600 1810 2000 søn 1600 1750 tors 1745
1810 2045 man tors 1600
Aquaman
1800 2050
143 min (12 år)
fre lør 2240
Nothing Like A Dame
84 min (6 år)
Blue Iguana
lør 1345 søn 1330
100 min (15 år)
fre 1730 2300 l
Psychobitch
ør søn tors 1830 man tirs
112 min (12 år)
ons 1730
fre 1800
Sorry to Bother You
111 min (12 år)
fre ons 1600 søn 1540
Suspiria
153 min (15 år)
lør 1415 man tors 1530
The Mule
117 min (12 år)
fre 2110 lør søn 1400 2030
man tirs ons tors 2045

The Wife
101 min (6 år)
fre tirs ons 1830 lør 1730
Spider-Man Into The..
søn 1330 1815 man 1850
117 min (9 år)
fre 1020 2300 lør 1130 1415 tors 1845
2300 søn 1520
RINGEN 1-2-3-4-5-6
man 1015
Sannergata 6D
tirs ons tors 1010
Aquaman
143 min (12 år)
The Mule
fre 1750 2100 2110 lør 1200
117 min (12 år)
1800 2100 2120
ons tors 1215
søn 2000 2030
Troll Kongens hale
man ons tors 1700 2010
85 min (6 år)
2030 tirs 1145* 1700 2010*
fre 1030 1520 lør 1130 søn 2030*
1310 man 1005
Beautiful Boy
tirs ons tors 1000
120 min (15 år)
Visit Hoth: Learn about it
fre 1150* 1500 1800 lør
you must!
1500 1800 søn 1540 1820
105 min (Alle)
man 1150 1200 1500 1800
tors 1500
tirs ons tors 1200 1500 1800
man ons 1200*
Viswasam Tamil film
185 min (12 år)
Blue Iguana
fre 2145
100 min (15 år)
fre lør 2045 2315 søn 2120
GIMLE
man tirs ons tors 2100
Bygdøy Allé 39
Adriana Lecouvreur
238 min (Ikke vurdert)
lør 1900

Beautiful Boy
120 min (15 år)
fre man ons 2100
søn tors 1815 tirs 1300*
Gordon & Paddy
65 min (Alle)
lør 1100 søn 1330
Smaken av Toscana
91 min (Alle)
lør 1545
Sonja
117 min (12 år)
fre 1535 1815
lør man 1300
søn tors 1530 tirs 1615
ons 1300 1815
The Mule
117 min (12 år)
fre 1300 søn tors 2100

Bohemian Rhapsody
135 min (9 år)
fre 1350 2115 lør 2130
søn tors 2045 man tirs ons
1200 2045
Bumblebee
114 min (12 år)
fre lør 1400 1945 2230
søn 1400 2030 man tirs
1430 2035 ons 1400 2000
tors 2030
Colette
112 min (12 år)
fre 1200 1715 lør 1715 søn
1800 man tirs ons 1200
1745 tors 1745
Creed 2
131 min (12 år)
fre lør 1950 2250 søn 2045
man tirs ons tors 2030
Dragetreneren 3
104 min (6 år)
fre 1030 1310 1545 1830
lør 1030 1315 1600 1730
søn 1500 1715
man tirs ons 1030 1300
1530 1745 tors 1815

Troll Kongens hale
85 min (6 år)
fre 1130 lør 1230 1500
SYMRA 1-2
Lambertseter senter

Aquaman
143 min (12 år)
fre 2100 lør 2140
man ons tors 2030
tirs 2015
Beautiful Boy
120 min (15 år)
tors 1130* 1200*

Bohemian Rhapsody
135 min (9 år)
fre 1045 1615
Brannmann Sam Helter i
stormen
61 min (Alle)
søn 1315

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 historien om totalt sju forskjellige Spider-Men.
Vel, Spider-personer. To
av dem er kvinner.

5

«Dragetreneren
3»
«Dragetreneren 3» inneholder noen av seriens
mest visuelt overdådige
scener, som virkelig kan
få deg til å miste pusten.
«Mary Poppins
Returns»
Over femti år etter at
Disney blandet syngende
skuespillere og dansende
pingviner i «Mary Poppins» kommer fortsettelsen. Selv om dan ikke
helt klarer å gjenskape
magien er filmen så i
utakt med sin samtid at
den føles temmelig frisk.

Bumblebee
114 min (12 år)
lør 1900 søn 2030
Dragetreneren 3
104 min (6 år)
fre 1330 1600 1830
lør 1130 1400 1630
søn 1300 1530 1800 man
ons tors 1530 1800 tirs 1515
1745
Petta Tamil film
190 min (Ikke vurdert)
man tirs ons tors 1945
Psychobitch
112 min (12 år)
lør 1330
Sonja
117 min (12 år)
fre 1330 lør 1610
søn 1715
man ons 1700 tirs 1200
1415 tors 1415
The Mule
117 min (12 år)
fre 1915 lør 1910 man ons
1415 tirs tors 1700
The Wife
101 min (6 år)
tirs 1130*
Troll Kongens hale
85 min (6 år)
lør 1120 søn 1500
Viswasam Tamil film
185 min (12 år)
fre 2155 lør 2150 søn 2000

«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 dominerer hverdagen.
«Sorry To
Bother You»
H i p -h o p -a k t i v i s t e n
Boots Riley har skapt en
av de mest originale regidebutene vi har sett på
mange år. En absurd,
antikapitalistisk komedie
som maner til grasrotopprør mot makteliten.
«Harajuku»
Den
norske
filmen
«Harajuku» er blitt et
ømt skrubbsår av en historie om virkelighetsflukt
på flere plan.

KINO.TEATER.
M AT. PRAT.

MANDAG 07.01

TIRSDAG 08.01

Kapernaum 13:00/21:00 KINO
En midsommernattsdrøm 18:00
TEATER
Girl 18:00
Roma 18:00
Sonja 18:30 KINO
Cold War 20:30 KINO
Grensen 20:30 KINO

Kapernaum 12:00/18:30 KINO

ONSDAG 09.01

TORSDAG 10.01

Sonja 13:00 / 18:30 KINO
Girl 18:00 KINO
Roma 18:00 KINO
Cold War 20:30 KINO
Grensen 20:30 KINO
Kapernaum 21:00 KINO

Girl 18:00 KINO
Roma 18:00 KINO
Cold War 20:30 KINO
Grensen 20:30 KINO
Sonja 21:00 KINO

Sonja 12:00/21:00 KINO
Kapernaum 18:00 KINO
Roma 18:00 KINO
Førpremiere Shoplifters 18:30
Cold War 20:30 KINO
Grensen 20:30 KINO

VIKA 1-2-3-4
Ruseløkkveien 14
OBS! 18 års grense på filmer,
grunnet skjenkebevilling

Gubben og Katten Findus..
A Simple Favor
82 min (Alle)
118 min (12 år)
fre lør 1030
fre man-tors 1230 1815
Hunter Killer
lør søn 1645
122 min (15 år)
søn-tors 2100 fre lør 1915 Aquaman
143 min (12 år)
Kapteinen
fre man-tors 1400 2030
120 min (15 år)
lør søn 1415 2045
fre man tirs ons 1130
Beautiful Boy
Bohemian Rhapsody
KuToppen
120 min (15 år)
135 min (9 år)
66 min (Alle)
fre man-tors 1215 1515
søn-tors 1720
søn 1300
1815 2100 man 1215*
fre 1200* 1730 lør 1740*
lør søn 1330 1700 2000
Mary Poppins vender..
Bumblebee
130 min (Alle)
Kapernaum
114 min (12 år)
fre lør 1100 1645
127 min (12 år)
fre lør 1450 1730 2300 søn søn 1700
tors 1800
1700 1820 man-tors 1410* man tirs 1130 1730 ons
1800
Sonja
1030 1700 tors 1730
117 min (12 år)
Dragetreneren 3
Maya og hekseblomsten
fre man tirs ons 1200 1500
104 min (6 år)
103 min (6 år)
1800 2100 fre ons 1200*
fre 1130 1200 1430 lør 1130 fre 1445 lør 1200 1430
lør søn 1345 1715 2015
1200 1430 1510 søn 1330
søn 1300 1530
tors 1200 1500 2100
1400 1600 man tirs ons tors
Petta Tamil film
1130* 1140* 1420*
The Mule
190 min (Ikke vurdert)
117 min (12 år)
Grinchen
søn 1950
fre man-tors 1730
90 min (Alle)
lør søn 1745
Psychobitch
fre 1500 lør 1445
112
min
(12
år)
søn 1610
What Keeps You Alive
fre 1700 1945 lør 1845 2000 98 min (15 år)
man tirs ons tors 1520
søn 1430 1800 man tirs ons fre man-tors 1530 2115
Hunter Killer
1500 1800 2030
lør søn 1315 1945
122 min (15 år)
tors 1800 2100
*Seniorkino *Babykino *4DX
fre lør 2250
*SUPREME *Strikkekino

FREDAG 11.01

Psychobitch 17:30/21:00
Cold War 18:00 KINO
Roma 18:00 KINO
Kapernaum 20:00 KINO
Sonja 21:00 KINO

LØRDAG 12.01

Cold War 13:00 KINO
Maya & hekseblomsten 13:00
Psychobitch 14:00/18:00 KINO
Kapernaum 15:00/20:30 KINO
Suspiria 15:00 KINO
Døgnfluer 12 18:00 KINO
Roma 18:00 KINO
Døgnfluer 12 20:00 TEATER
Grensen 20:30 KINO
Sonja 21:00 KINO

SØNDAG 13.01

Cold War 12:30 KINO
Maya og hekseblomsten 12:30
Psychobitch 13:00/18.15 KINO
Småtasser i knipe 13:00/15:00
Kapernaum 15:00/21:00 KINO
Suspiria 15:00 KINO
Sonja 15:30/20:30 KINO
Roma 18:00 KINO
Sorry to Bother You 18:00
Grensen 21:00 KINO
Kapernaum 21:00 KINO

Med forbehold
om endringer.
Se vegascene.no
Hausmanns gate
28
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Gjelder perioden:
10. - 13. januar

HOVEDSCENEN
CYRANO
Av Edmond Rostand
Des: 1, 3, 4, 10-12, 18, 19.
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 Ôrn 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
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, 29, 30.
Apr: 5, 6, 10, 11, 26, 27, 29, 30.
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.
Mai: 6, 7, 10, 11, 16, 18, 20, 21, 24, 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: 5-9, 12-16, 19-23, 26-28. Mar: 1, 2.

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.

oslonye.no / 22 34 86 80
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.

Stine
Fevik

HOVEDSCENEN

BESKJED FRA GRAVEN
av og med Detekteamet.
Treretters middag inkludert.
Jan: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.

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 Lørdans 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

TRIKKESTALLEN

SCENE 2

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

Torshovgt. 33. Bill. tlf. 22 34 86 80

KARIUS OG BAKTUS
av Thorbjørn Egner.
Musikk av Christian Hartmann.
Jan:12,15,17-19.
INGENTING
av Janne Teller. Dramatisert av
Toril Solvang. Produsert av
Tigerstadsteatret og Oslo Nye Teater.
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.

VI MÅ
SNAKKE
OM FAUST
Linn
Skåber

operaen.no/ 21 42 21 21

Nils Jørgen
Kaalstad

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

HOVUDSCENEN
OSLO
J.T. Rogers Noregsprem. 11/1.
Jan: 12, 17-19, 22. Til 21/3.
NILA OG DEN STORE REISA
familieframsyning
Jan: 12, 26. Feb: 2, 9, 16. (Siste)
THE BOOK OF MORMON
Parker/Lopez/Stone
Jan: 13, 15-16, 24-27, 31. Til 22/6.
BLOKK TIL BLOKK
Jan: 20. Mar: 10.
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. til 11/4.
LAZARUS
Bowie/Walsh/Tevis
Noregspremiere 11/5. Til 24/9.
ROALD DAHLS CHARLIE OG
SJOKOLADEFABRIKKEN
Prem. 9/11. Nov: 16, 23-24, 29. Til 31/12.

SCENE 2
DET GÅR BETRE NO
Tjøstheim Jan: 10-12, 16, 24, 31.
Feb: 7, 13-14, 23. Til 21/12.
HYPER I EGYPT
Soltvedt. Frå 8 år. Jan: 12. Feb: 2, 9, 23.
Til 11/4.
MARE
Lie Urpremiere 19/1. Jan: 22-23. Til 6/4.
MACBETH
Shakespeare Jan: 25. Feb: 8, 19. Til 7/6.
TUNG TIDS TALE
Nilssen Jan: 26, 29-30.
Feb: 2, 5-6, 9, 15, 27. Mar: 9, 12, 19. 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
ALL OF ME
Nysæther/Fairchild Jan: 10, 29. Til 26/3.
L.I.F.E.G.O.E.S.O.N.
Larsen Jan: 12, 18, 30. Feb: 6.
VÅR VESLE
Danielsen Jan: 16, 23. (Siste)
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: 2, 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 kl 12. 10-11/1: Nina
Woxholtt. Veke 3, mån-tys: Emil Jørgensen.
BIKUBEKVELD 11/1 kl 22:30:
Attend the tale of Sondheim 2.

PÅ ROMMEN SCENE

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

BLOKK TIL BLOKK.
av Don Martin, Jonathan Castro,
Felipe O. Castro, Hedda Sandvig og
Cici Henriksen
Jan: 23-25. Mar: 7-8, 12-13, 27, 29.
TANTE ULRIKKES VEI
av Zeshan Shakar Urprem. 12/6.
Jun: 13-15. Aug: 29-30.
Sep: 5-7, 10-12, 20-21, 24, 26. Til 11/10.
ABRAHAMS BARN.
av Svein Tindberg Feb: 12.
ALL OF ME.
Nysæther/Fairchild Apr: 11.

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

MUSIKKHØGSKOLENS KONSERTER
Mahlers 3. symfoni
KORK, Sølvguttene, Kvindelige
studenters sangforening og
studenter fra Norges musikkhøgskole
Lørdag 19. januar kl. 18.00.
Oslo konserthus.

Oslo Quartet Series presenterer:
Juilliard String Quartet:
JUILLIARD STRING QUARTET –
«KVINTESSENSEN AV AMERIKANSKE
KVARTETTER»
Tir 29. januar kl 19,
Scene 2, Den Norske Opera og Ballett

nmh.no/arrangementer
Slemdalsveien 11

Joseph Haydn: Strykekvartett op.77
nr. 2 i F-dur
Lembit Beecher - «One Hundred
Years Grows Shorter Over Time»
Antonín Dvořák: Strykekvartett op. 96
i F-dur («Den amerikanske»)

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

Kompani Munch innleder konserten
sammen med FAE Kvartett fra
Ungkvartettserie med utvalgte
stykker fra Antonín Dvořák Cypresser b.152

Våren – Det Norske Solistkor
Dirigent: Rebecka Gustavsson
Svenska Margaretakyrkan
10/05 kl.18.00

Billetter: ticketmaster.no
Tlf: 815 33 133
www.osloquartetseries.no

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 musikalske samarbeid.
Dramatisert av Axel Hellstenius
Regi: Simen Formo Hay
For info og billetter:
www.brageteatret.no
Brageteatret Union Scene, Drammen

GOLIAT
«Nyansert og innsiktsfullt om
makt og myter» - Terningkast 5,
Dagbladet.
17.01 – 19.01, 23.01 – 26.01.2019
KIM F
Gjestespill fra Teater Innlandet
22.02 – 24.02.2019
www.vegascene.no
Tel: 22 12 06 01
Hausmannsgt. 28

GI KULTUR

I GAVE –

KJØP ET

GAVE-

KORT

SeTT
BAGEN
FRA DeG

BILLY BUDD

Opplev et mektig
mannskor og en
sterk fortelling!

29 mars - 12 april

- basert på Ole Paus
og Jonas Fjelds musikalske univers!

OSLO
av J. T. Rogers

PREMIERE
31. JANUAR

ANDRE
SCENER

detnorsketeatret.no / 22 42 43 44
Billettluka opnar mån-fredag kl 08,
lau. kl 11. Søndagar ope 2 timar før
frams.

FOTO: ADAM OLSSON

nationaltheatret.no / 22 00 14 00
Telefontid: 9:30-18:30 (Lør. 11-17)
Billettluke: 11:00-19:30 (Lør. 11-18)

ANDRE
SCENER

Noregspremiere 11. januar

DET
NORSKE
TEATRET

OSLO KONSERTHUS
LØRDAG 19/1 KL. 18

MAHLER:
SYMFONI
NR. 3

GUSTAV MAHLER:
SYMFONI NR. 3

KORK & ORKESTER
FRA NORGES
MUSIKKHØGSKOLE
SØLVGUTTENE, KSS
ANNA LARSSON, ALT

M. HARTH-BEDOYA, DIR.

nrk.no/kork
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Kan miste åpningskampen
SK ADE:Hå ndba l lspi l ler

Magnus Fredriksen (bildet) var
ikke med på starten av Norges
VM-trening i Boxen-hallen i
Herning torsdag. Håndball
gutta åpner mesterskapet
fredag. Han forsvant ut av
hallen sammen med landslagslege Thomas Torgalsen rett før
økta startet. Det skal dreie det

Tre tapere
REIDAR
SOLLIE

Leder for sportsavdelingen

KOMMENTAR
Twitter: @reidarsollie

I en konflikt er det ofte to
tapere. I den pågående striden
mellom Vålerenga og Isabell
Lehn Herlovsen er det en til:
Landslaget.
Herlovsen har en arbeidsavtale
med Vålerenga, men trener for
seg selv hjemme i Fredrikstad
mens hun er sykmeldt. Komm
ende uke starter landslaget sine
VM-forberedelser på La Manga
i Spania og Herlovsen er innkalt. Der kan hun ikke stille så
lenge hun er sykmeldt hos sin
arbeidsgiver.
Vi kjenner ikke detaljene i konflikten, det ønsker heller ikke
partene å belyse, men det skal
være faglig uenighet mellom
VIF-trener Monica Knudsen og
Herlovsen. De to har blant
annet et suksessfullt samarbeid
i LSK Kvinner bak seg der de
vant titler sammen.
Mens konflikten er uløst
grubler landslagssjef Martin
Sjögren om hvilken offensiv
strategi han skal klekke ut.Per
i dag er Ada Hegerberg uaktuell
til VM og akkurat nå er spilleren som sendte Norge dit,
Isabell Lehn Herlovsen, så fortvilet at hun vurderer å legge
opp.
Det første som må gjøres er å
hindre det. Så synes det ganske
opplagt at en klubb ikke kan
beholde en spiller som ikke
ønsker å spille for dem. Men her
handler det om en kontrakt som
i såfall må utløses og en økonomisk løsning begge parter kan
leve med. Det er den prosessen
som pågår nå.
Herlovsen trenger en klubb å
spille for. Hun må være motivert og klubben må ønske
henne. Der er det ingen løsning
foreløpig.
Monica Knudsen forlenget
nylig kontrakten med VIF ut
2020-sesongen og har forsterket
laget med en av Toppseriens
beste spisser, kamerunske
Ajara Nchout Njoya, som ble
nummer to på toppscorerlista i
fjor med 15 mål for Sandviken.
VIF har skaffet seg ny spiss,
men det er ikke like enkelt for
landslaget. Tidligere landslagssjef Eli Landsem er sportssjef
for VIFs damelag. Løser hun
floken?
reidar.sollie@dagsavisen.no

seg om en liten skade i magen.
Fredriksen drev etter hvert litt
alternative øvelser mens laget
spilte fotball og hoppet tau. –
Det er framgang for Fredriksen.
Han testes fredag og er ikke
uaktuell for kamp. Gøran
Johannessen er spilleklar, sier
landslagslege Thomas Torgal
sen.
(NTB)

HÅNDBALL-VM

Hylles av stje
• Superlativene hagler rundt Sagosen før
HÅNDBALL: I kveld kaster Sander
Sagosen og Norge i gang VM.
■■ ESPEN HARTVIG

angrep, enten mål for ham eller
sjanse for en lagkamerat, sier du
Rietz.

Før Norges åpningskamp mot
Tunisia i kveld (20.30) blir
Norges stjerne Sander Sagosen Ny Karabatic
nedsnødd i gullstøv etter at Uwe Gensheimer er Tysklands
NTB har bedt flere VM-ess om å store stjerne, og også han spiller
vurdere nordmannen.
til daglig med Sagosen i Paris.
– Dette var jo veldig stas. Å få
– Sander leser spillet som
komplimenter fra gode spillere, ingen annen. Han er en blanding
er noe man må gjøre seg fortjent av en klassisk playmaker og en
til. De skal jo
skytter. Han har
stå inne for hva
også utviklet seg
de sier. Det er
som
forsvarsspillere, trenere
spiller. Sander er
og sportsjoursom Nikola Karanalister som har
batic (kåret til
mest peiling,
verdens beste flere
sier Sagosen.
ganger): En kom– Jeg tar det
plett spiller med
som
kompli- Kim Ekdahl du Rietz, Sverige ekstreme ferdigog Paris Saint-Germain heter i angrep og
menter
og
bruker det som motivasjon.
tyngde i forsvar. Han er en sann
Sagosens framferd i interna- glede å spille sammen med, sier
sjonal håndball er ingen overras- Gensheimer til NTB.
kelse, men det er med en viss
Nikola Karabatic sin lillebror,
ærefrykt flere av VMs store pro- Luka Karabatic spiller også til
filer snakker om trønderen.
daglig med Sagosen i PSG, og er
fast mann hos Frankrike, som
Fenomenal
skal forsvare sitt VM-gull.
Domagoj Duvnjak har nesten på
– Sander er en av de aller beste
egen hånd løftet Kroatia til spillerne i verden. Han ledet
medaljekamper de siste årene. Norge til VM-finale for to år
Han var med på stjernelaget i siden. Han er prototypen, av
forrige VM, og er først i rekken ypperste merke, på en moderne
av beundrere.
håndballspiller: Sterk i angrep
– Sander er en enestående all- og med egenskaper til å spille
round håndballspiller. Han er forsvar også. I tillegg er Sander
solid i forsvar, har fenomenale er gutt å bli glad i, og på toppen
egenskaper som spillefordeler, er han veldig morsom, sier
strålende hoppskudd og er Karabatic.(NTB)
ganske dødelig i én-mot-én-situasjoner. Gitt alderen hans (23),
SANDER SAGOSEN
er det fantastisk. Han har
mange, mange sesonger foran
■■ Født: 14. september
seg som nøkkelmann i PSG og
1995 (23 år).
for Norge, sier Duvnjak.
■■ KLUBBER:
Kim Ekdahl du Rietz gjør
■■ Charlottenlund (-2012).
landslagscomeback for Sverige i
■■ Kolstad (2012-2013).
dette VM. Han er lagkompis
■■ Haslum (2013-2014).
med Sagosen i PSG.
■■ Aalborg (2014-2017).
■■ Paris Saint-Germain
– For meg er han verdens beste
(2017-).
håndballspiller, punktum. Jeg
■■ 233 mål på 64
hadde ikke sett så mye til ham
landskamper (2013-).
tidligere, men nå har vi vært på
■■ Tok VM-sølv med
samme lag i et halvt år. Han er
Norge for to år siden.
ganske enkelt fryktelig god på
■■ Kåret til «Årets unge
absolutt alt. Aldri før har jeg
spiller i verden» både i
sett en som spiller en så glad
2015, 2016 og 2017.
angrepshåndball. Det blir alltid
noe ut av det når han satser i

For meg er
han verdens beste
håndballspiller,
punktum.

NY OG GAMMEL: Sander Sagosen omtales som den nye Nikola Karabatic av

NN

TILBAKE: Svenske Kim Ekdahl du Rietz gjør comeback for Sverige
i VM. Han mener Sagosen er verdens beste.  FOTO: NTB SCANPIX
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Landslagsaktuell unggutt
Ishockeyspilleren Mathias Emilio Pettersen (18) skal få prøve
seg på det norske landslaget til våren. Det bekrefter landslagssjef Petter Thoresen overfor hockeynettstedet Nitten.no.
18-åringen ble i sommer draftet av Calgary Flames, men spiller
for tida på Denvers universitetslag. Til NTB sier Thoresen at
unggutten er aktuell for treningskampene i april. – Vi får først
se hvor langt laget hans går i et sluttspill og om han er ferdig
med studiene, sier landslagssjefen. Oppgjørene det er snakk om,
er de seks VM-oppkjøringskampene mot Sverige, Finland og
Danmark (hjemme) i april. – Jeg har fått sett et par kamper av
ham under U18-VM, og der viste han godt spill. Men jeg har
ikke sett ham i kamp i USA, sier Thoresen.
(NTB)

Debutant
Atle Lie McGrath (18) fra
Bærums Skiklub får sin
debut i verdenscupen i
alpint i Adelboden til
helgen etter å ha imponert
i europacupen i det siste.
Det er ventet tusenvis av
tilskuere til rennene i
Sveits. Det er storslalåm
på programmet lørdag og
slalåm søndag.
(NTB)
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Kristoffersen får pallplass
Henrik Kristoffersen rykker
opp til 3.-plass etter at FIS har
disket og fratatt tyske Stefan
Luitz seieren han tok i storslalåm i Beaver Creek 2.
desember. Det internasjonale
skiforbundet (FIS) har fratatt
Luitz premiepengene på rundt
450.000 norske kroner. Han blir
også strippet for 100 poeng i
verdenscupen. Luitz ledet foran
østerrikeren Marcel Hirscher

etter 1. omgang, og han var også
best etter to omganger.
Hirscher overtar seieren etter
Luitz’ diskvalifikasjon og står
med 65 verdenscupseirer i karrieren. Sveitseren Thomas
Tumler tok annenplassen foran
Kristoffersen. FIS godkjenner
ikke slik bruk av oksygen selv
om det er akseptert ifølge regelverket til Verdens Anti
dop
ingbyrå.(NTB)

VINTERSPORT

rnene

kveldens VM-start

Til Brann
Eirik Holmen Johansen
bytter ut Sandefjord med
Brann. Keeperen skrev
onsdag under en fireårsavtale med bergenserne.
Johansen rykket i høst ned
til 1. divisjon med Sande
fjord. – Brann er en av
Norges største klubber, og
kanskje den kuleste å
spille for på grunn av byen
og fansen. Det frister også
med spill i Europa, sier
26-åringen til Branns
nettsted.(NTB)
GIKK IKKE: Therese Johaug droppet årets Tour de Ski uten at det
fikk konsekvenser, og slik vil det forbli.
FOTO: NTB SCANPIX

En av tre

Seiersmaskinen
Jarl
Magnus Riiber (bildet)
prioriterer trening og går
kun ett av tre renn i kombinertverdenscupen i Val
di Fiemme til helgen. –
Jarl er inne i en periode
hvor målsettingen er å
prestere i verdenscupen,
men også å finne toppformen mot VM i Seefeld.
Derfor står han over lørdagens- og søndagens
renn, sier sportssjef Ivar
Stuan.(NTB)

Vil forlenge

den tyske håndballstjernen Uwe Gensheimer. 

FOTO: NTB SCANPIX

BEUNDRERE: Både kroatiske Domagoj Duvnjak (t.h.) og franske Luka
Karabatic (t.v.) skryter av Sander Sagosen.
FOTO: NTB SCANPIX

Tromsø-trener
Simo
Valakari (bildet) ønsker å
forlenge
kontrakten.
45-åringens avtale med
Tromsø går ut etter
2020-sesongen,
men
finnen håper han kan bli
værende lengre, skriver
Nordlys. – Jeg har noe
ugjort her i Tromsø. Om
de vil komme med et nytt
tilbud til meg, så vil jeg
skrive under. Jeg elsker
denne
plassen,
sier
Valakari.(NTB)

Kan ikke tvinge
løpere til å gå
SKI: Markedsdirektøren
i FIS er klar på at man
ikke kan straffes for å
droppe Tour de Ski.
■■ EGIL SÆTHER
Antallet som fullfører Tour de
Ski er synkende. I år ble det
også mye oppmerksomhet fordi
tre av de beste kvinnene ikke
stilte til start. Det vakte også
oppmerksomhet at Emil Iversen
dro hjem etter å ha vunnet den
4. etappen. Det var bestemt
lang tid i forveien.
Markedsdirektør i FIS, Jürg
Capol sier at de ikke har noen
sanksjonsmuligheter
mot
nasjoner som ikke stiller med
sine beste og som trekker sine
utøvere ut underveis.

Ser på andre løsninger
– Dette må vi godta. Dette
handler om lojalitet til produktet. I starten av Tour de Ski

var alle med og gikk til mål. De
som blir syke må slett ikke fullføre, men kanskje kan de vise til
et medisinsk sertifikat som
viser at de faktisk er syke og så
kan de beholde poengene sine.
Dette er en ordning som kan
vurderes.
Enkelte har tatt til orde for at
du er nødt til å stille i touren for
å være med i VM. Det vil ikke
Capol være med på.

Kan ikke være et VM-krav
– Du kan ikke tvinge noen til å
være med i Tour de Ski, og det
er heller ingen kvalifisering til
VM. Du kan ikke si at du må
stille i Tour de Ski for å få gå
VM. Det går ikke, sa Capol til
NTB etter avslutningsetappen i
Val di Fiemme sist søndag.
Landslagssjef Vidar Løfshus
mener at utøvernes ønsker må
tas hensyn til.
– Vi må respektere at utøverne tar konsekvensene av de
målene de har satt seg. (NTB)

Olsbu nær nytt palløp
Marte Olsbu Røiseland var bare
3,1 sekunder unna et nytt
palløp. Lisa Vittozzi tok sin
første verdenscupseier i tyske
Oberhof torsdag. Franske Anaïs
Chevalier tok annenplassen, 5,3
sekunder bak.
Røiseland endte på den sure
fjerdeplassen, men hun hadde
bare 3,1 sekunder opp til
svenske Hanna Öberg.
Marte Olsbu Røiseland hadde
en kontrollert åpning og var
feilfri på standsplass på liggende skyting, men brukte litt
lang tid på å få ned blinkene. .
På stående skyting luktet

Røiseland sin tredje verdenscupseier, men Frolandsløperen
måte tåle en tur i strafferunden
etter å ha bommet på sitt siste
skudd. Hun gikk ut 30 sekunder
bak Vittozzi ut fra skytingen,
men i mål skilte det bare 18,1
sekunder mellom de to. Den
norske løperen var desidert
rasket på sisterunden.
På et senere startnummer kom
svenske Öberg og skjøt feilfritt.
Hun gikk ut i god avstanden til
den norske løperen, men tapte
også stort på sisterunden, men
ikke nok til å se seg slått.
(NTB)

SPORT

VM FOR MENN 2019

NORGES TROPP

Årets håndball-VM for menn går av
stabelen i Danmark og Tyskland fra
10. til 17. januar. Norge er gullfavoritter
sammen med Frankrike og vertsnasjonene Danmark og Tyskland.

SANDER SAGOSEN (23),

Paris Saint-Germain Handball

Kamper

Mål

80 346

HAMBURG
BERLIN

TY SK L AN D
KÖLN

Profilen

München

Frankrike
Russland
Tyskland
Serbia
Brasil
Korea
GRUPPE C

Herning

Danmark
NORGE
Østerrike
Tunisia
Chile
Saudi-Arabia

Qatar
Argentina
Egypt
Angola

Håndballguttas plasseringer
i tidligere VM.
2017
2
LANDSLAGSTRENER:
Gunnar Pettersen
Robert Hedin
Christian Berge

2005
7
2009 9

GRUPPE A, Berlin

10.01.
11.01.
Spania
11.01.
Kroatia
12.01.
Makedonia 12.01.
12.01.
Island
14.01.
Bahrain
14.01.
Japan
14.01.
15.01.
GRUPPE D
15.01.
København
15.01.
17.01.
Sverige
17.01.
Ungarn
17.01.

9 2011

Norge var ikke kvalifisert
i 2013 og 2015

KILDE: NTB/Håndballforbundet/Wikipedia

18.15
18.00
20.30
15.00
18.15
20.30
15.30
18.00
20.30
15.30
18.00
20.30
15.30
18.00
20.30

Korea - Tyskland
Sebia - Russland
Brasil - Frankrike
Russland - Korea
Tyskland - Brasil
Frankrike - Serbia
Serbia - Brasil
Russland - Tyskland
Frankrike - Korea
Russland - Brasil
Korea - Serbia
Tyskland - Frankrike
Brasil - Korea
Tyskland - Serbia
Frankrike - Russland

GRUPPE C, Herning
20.15
18.00
20.30
15.00
17.30
20.15
15.00
17.30
20.15
16.15
18.30
20.45
15.00
17.30
20.15

Chile - Danmark
Saudi Arabia - Østerrike
Tunisia - Norge
Østerrike - Chile
Norge - Saudi Arabia
Danmark - Tunisia
Tunisia - Chile
Norge - Østerrike
Danmark - Saudi Arabia
Saudi Arabia - Tunisia
Norge - Chile
Østerrike - Danmark
Chile - Saudi Arabia
Østerrike - Tunisia
Danmark - Norge

Kamper

Mål

Trøyenr.

BJARTE
MYRHOL (36),

Trøyenr.

Skjern

21

MAGNUS
GULLERUD (27),

Mål

Kamper

HENRIK
JAKOBSEN

Trøyenr.

Mål

Kamper

ESPEN LIE
HANSEN (29),
Nantes

Trøyenr.

Mål

Kamper

Trøyenr.

GØRAN
JOHANNESSEN
(24), FlensburgHandewitt

Trøyenr.

MAGNUS
FREDRIKSEN
(21), Elverum

Kamper

Mål

Kamper

Mål

EIVIND
TANGEN
(25), Skjern

Trøyenr.

MAGNUS
ABELVIK RØD
(21), FlensburgHandewitt

Viasat 4

Mål

Kamper

Kamper

226

Trøyenr.

89

Kamper

149

23

45

Trøyenr.

25

Viaplay

2

58

694

106

11

(26), Fenix
Toulouse

34

49

24

443

95

10

77

8

77

(24), FlensburgHandewitt

0

GWD Minden

Mål

121
PETTER
ØVERBY (26),
Erlangen

Mål

17
CHRISTIAN
O'SULLIVAN
(27), Magdeburg

Mål

143

9

GRUPPE B, München
11.01.
11.01.
11.01.
13.01.
13.01.
13.01.
14.01.
14.01.
14.01.
16.01.
16.01.
16.01.
17.01.
17.01.
17.01.

15.30
18.00
20.30
14.00
16.30
20.30
15.30
18.00
20.30
15.30
18.00
20.30
15.30
18.00
20.30

Japan - Makedonia
Island - Kroatia
Bahrain - Spania
Makedonia - Bahrain
Kroatia - Japan
Spania - Island
Island - Bahrain
Kroatia - Makedonia
Spania - Japan
Japan - Island
Kroatia - Bahrain
Makedonia - Spania
Bahrain - Japan
Makedonia - Island
Spania - Kroatia

Kamper

67

15.30
18.00
20.30
15.30
20.30
20.30
15.30
18.00
20.30
15.30
18.00
20.30
15.30
18.00
20.30

Angola - Qatar
Argentia - Ungarn
Egypt - Sverige
Qatar - Egypt
Ungarn - Angola
Sverige - Argentina
Ungarn - Qatar
Argentina - Egypt
Sverige - Angola
Angola - Argenitna
Ungarn - Egypt
Qatar - Sverige
Egypt - Angola
Qatar - Argentina
Sverige - Ungarn

HARALD
REINKIND
(26), Kiel

Kamper

Mål

81

GRUPPE D, København
11.01.
11.01.
11.01.
13.01.
13.01.
13.01.
14.01.
14.01.
14.01.
16.01.
16.01.
16.01.
17.01.
17.01.
17.01.

111

Trøyenr.

27

(OBS, denne kampen spilles i København)
10.01.
11.01.
11.01.
12.01.
12.01.
12.01.
14.01.
14.01.
14.01.
15.01.
15.01.
15.01.
17.01.
17.01.
17.01.

Mål

Trøyenr.

34

Mål

47
CHRISTIAN
BERGE, (45)

162

Trøyenr.

KRISTIAN
BJØRNSEN
(30), Wetzlar

Trøyenr.

44

KEVIN
MAAGERØ
GULLIKSEN,
(22), Minden

Kamper

Mål

Kamper

Mål

17

MAGNUS
JØNDAL, (30)
FlensburgHandewitt

Trøyenr.

ALEXANDER
C. BLONZ (18),
Viking

Kamper

Mål

Kamper

Mål

19

KA N T S P I L L E R E

GRUPPE B

GRUPPE A

2007 13

TV 3

GRUPPESPILLET:

Berlin

Kamper

33

BAKSP I L L E R E

KLUBBER

Sagosen har tidligere spilt for Charlottenlund, Kolstad og
Haslum i eliteserien. Signerte treårskontrakt med danske
Aalborg i 2014.
Skrev kontrakt med den franske toppklubben Paris SaintGermain Handball i 2016.

GRUPPENE:

30

16

Kamper

Sveriges Jesper Nielsen om Sagosen:
- Han er enormt dyktig. Fortsatt ung,
men viser syk modenhet i sitt spill. Han
kan alt - han kan skyte, han kan gå på
gjennombrudd, han kan spille på linjen,
han kan spille i forsvar. Så det er en
komplett håndballspiller, utan tvil en av
verdens beste.
Som person?
- Kjempegod og ydmyk –en supergutt.

Foto: Håkon Mosvold
Larsen / NTB scanpix

(33),
GWD Minden

TORBJØRN
BERGERUD

9

Sander Sagosen
anses av mange
som verdens
beste mannlige
håndballspiller.
Landslagssjef Christian Berge
kommer til å matche
23-åringen med siktet inn mot
Danmark-kampen og hovedrunden i VM.
– Vi kan ikke bruke Sander som
de gjør i Paris Saint-Germain.
Han står der bak omtrent alt i alle
kamper. Gjør vi det i VM, vil han
kunne være utslitt før hovedrunden.

MÜNCHEN

ESPEN
TrøyeCHRISTENSEN
nr.

8

S TR E KS P IL L E R E

KØBENHAVN

D A N MARK

Trøyenr.

88

Trøyenr.

5

Norges gruppe
spiller i HERNING

M Å LVA KTE R

Norge gullfavoritt

10. – 27. JANUAR

98

Trøyenr.

128

457

355

13

71
3

13

7

Foto: Håndballforbundet
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Tøff start med Island
Erik Hamrén (bildet)
påtok seg en stor jobb da
han i august tok over
Island, og i første kamp
kunne det ikke gått stort
verre. Hamrén gikk ut og
beklaget seg til det
islandske folk etter 6-0tap for Sveits i sin første
test. – Det var en katastrofe. Vi hadde mange
skader, og manglet seks

stykker fra startoppstillingen. Men 0-6. Det var
pinlig. Et resultat som det
er ikke gøy, uavhengig om
det er i din første kamp
eller senere, sier Hamrén
til Aftonbladet. Totalt er
det blitt fire tap og to uavgjort for svensken i sin nye
jobb. I nasjonsligaen endte
det med nedrykk til nest
øverste nivå.
(NTB)

FREDAG 11. JANUAR 2019

41

Bøtelagt etter overgang
FOTBALL: Haugesund og

Molde ilegges en bot på
20.000 kroner for brudd på
utlånsavtaler for Moldespillere Ibrahima Wadji og
Tobias H. Svendsen. Avtalen
skal ha inneholdt en begrensning som sa at spillerne ikke
kunne spille for Haugesund
mot Molde. I dommen heter

det: I henhold til overgangsreglementet kan det i forbindelse med overgang eller
utlån av spillere «ikke
avtales vilkår av økonomisk,
sportslig
eller
annen
karakter knyttet til bruk av
spilleren i spesielle kamper
eller bestemte tidsrom».
(NTB)

Ole Gunnar Solskjær møter
Tottenham borte på søndag.

FOTO: NTB SCANPIX

Ny type test
for Solskjær
Ole Gunnar Solskjær skal for
første gang som Manchester
United-manager møte et
topplag. Det er en type
kamper klubben har slitt
tungt med denne sesongen,
men nordmannen har fått
sving på storklubben siden
han tok over. Laget står med
fem seire på fem kamper.
Men Tottenham på Wembley
blir en største testen til nå.

– En skikkelig test
London-klubben ligger på
tredjeplass, seks poeng bak
serieleder
Liverpool.
Avstanden ned til Ole
Gunnar Solskjær & Co. er på
ti poeng. Tottenham trenes
av Mauricio Pochettino, og
det er nettopp argentineren
som nevnes som den fremste
kandidaten til å ta over
Manchester United-jobben
permanent fra sommeren av.
– Spurs borte på Wembley,
det er en skikkelig test. Vi
ser fram til den kampen,
fordi det vil gi meg mer referanser til hvordan vi er opp
mot de store lagene, sier
Solskjær ifølge nyhetsbyrået
DPA.

Kan passere Busby
Skal Manchester United
klare å knipe en plass blant
de fire beste i Premier
League, må de trolig
begynne å ta med seg poeng
mot de andre storlagene. I
så fall må Solskjær snu en
negativ
trend.
José
Mourinho er kjent for å være
en mester i de store kampene, men han var alt annet
det siste halvåret før han
fikk sparken.
Men under Solskjær har
United fem strake seire, og
tangerte
trenerlegenden
Matt Busby, som i 1946 også
vant sine fem første som
Manchester
United-sjef.
Slår Manchester United vil
med andre ord Solskjær
overta rekorden.
(NTB)

Med fare for å male Leeds-fanden på veggen! I kveld spiller Leeds mot Derby County, en kamp som bør vinnes om 100-årsjubilanten skal få noe å
virkelig feire i år. 
FOTO: NTB SCANPIX

Leeds i hundre
Håpet om opprykk har aldri vært sterkere i
Leeds United. Nå går det helt i hundre.

REIDAR SPIGSETH

KOMMENTAR Twitter: @realspig
Tross tre tap på rad er det fortsatt optimismen som rår i Leeds
United. Og hos supporterne.
Foran denne helgas runde er
klubben fortsatt på toppen av
Championship-tabellen, noen få
poeng foran røkla.
Den travle jula satt en stopper
for seiersrekka, etter syv seire
på rad sa det stopp mot superformlaget Hull. Heldigvis for
tabelltopperne er julekampene
like tøff for alle, noe som kan
forklare at de fleste av topp
6-lagene gikk på både en og to

smeller mot forventet svakere
motstand i romjula. Før nedturen hadde Leeds overrasket
alle ved å snu kamper på
overtid, og vinne med både ett
og to mål. Sånt har ikke vært
dagligdags fra klubben som
fortsatt er favoritten for mange
også her til lands. (Supporterklubben er stadig blant de
største i Norge med sine over
4.400 medlemmer.)
I helga tapte Leeds United mot
QPR i FA-cupen, uten at det har
skapt dommedagsstemning i
Leeds-miljøet. Dette til tross
for at 15 år med motgang på
ingen måte har gjort Leedsfansen til en horde som tar et
tap med fatning og verdighet.
Denne nedturen har de (vi)
likevel tatt med fatning, og
Leeds-trener Marcelo Bielsa og
den italienske eieren. Ingen vil
få sparken nå.

Etter en liten evighet stam- taket fra regelen, da alle regler
pende i divisjonene under Pre- som kjent har unntak.
mier League syntes fans og
klubb å være skjønt enige om at At Leeds bunner formstatisdet er opprykk som gjelder nå. tikken siden 1. juledag har kanTidspunktet kunne ikke vært skje gitt drømmen om direkte
bedre.
Leeds
opprykk en liten
Den gamle knekk, men uavUnited fyller 100
år i 2019, og den
hengig av sesongen
fotballgamle fotballskal Leeds United
storheten hadde storheten hadde
markere klubbens
fortjent en stor
100-årsjubileum.
anledning å feire fortjent en stor
Som ledd i feitil jubileet.
ringen har klubben
anledning å
bedt supporterne
Overtroisk som feire til 100sende inn deres
fotballfans kan årsjubileet.
beste minner. De
være, finner noen
er det få av etter
supportere trua på at det skal nedrykket i 2004. Noen av oss
gå, med utgangspunkt i statis- må tilbake til æraen som endte
tikk fra tidligere år. Siden 2008 med Champions League-semifihar alle lag som har toppet nalen i 2001. Opprykket fra
Championship på 1. juledag League One i 2010 er et annet,
rykket opp til Premier League.
eller da Jermaine Beckford
scoret målet som slo sir Alex
Troen på tallmagi fikk en York- Fergusons Manchester United ut
shire-journalist til å be Leeds- av FA-cupen samme sesong.
trener Bielsa kommentere denne
statistikken.
Argentineren Nå er det jaggu på tide vi får noe
nøyde seg med å svare at han nytt å juble over.
håpet Leeds ikke ville bli unnreidar.spigseth@dagsavisen.no

r
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RESULTATER

Motor

Fotball

Engelsk ligacup onsdag,
semifinale 1. kamp:
Manchester C. – Burton 9–0 (4-0).
Etihad Stadium: 32.089 tilskuere.
Mål: 1-0 Kevin De Bruyne (5), 2-0 Gabriel
Jesus (30), 3-0 Jesus (34), 4-0 Oleksandr
Zintsjenko (37), 5-0 Jesus (57), 6-0 Phil
Foden (62), 7-0 Jesus (65), 8-0 Kyle
Walker (70), 9-0 Riyad Mahrez (83).

Motor
Båt

Pensjonistforeninger
Kunngjøringer

Må droppe
Loppemarked
Dresden

Sondre Turvoll Fossli og
Håvard Taugbøl (bildet)
er blitt
forkjølet
og går
Arbeid
utføres
ikke helgens verdenscuprenn i Dresden. Gjøran
Tefre og Kasper Stadaas
reiser i deres sted. Det
Undervisning
opplyste
Norges
Skiforbund i går. Fossli
og Taugbøl var to av seks
mannlige norske langrennsløpere
som var
Stilling ledig
uttatt til sprintrennene i
Tyskland, der det er
individuelt renn lørdag
og lagsprint søndag.
 Rengjøring (NTB)

Motor
Båt

Spansk cup onsdag,
åttedelsfinaler 1. kamp:
Girona – Atlético Madrid 1-1, Getafe –
Valladolid 1-0, Villarreal – Espanyol 2-2,
Real Madrid – Leganés 3-0.

››

Kurs

Asiamesterskapet i Forente arabiske
emirater i går, gruppespillet 2. runde:
Gruppe A: Bahrain – Thailand 0-1.
Gruppe B: Jordan – Syria 2-0.
Spilt onsdag:
Gruppe E:
Qatar – Libanon 2-0 (i Al Ain).
Saudi-Arabia – Nord-Korea 4-0 (i Dubai).
Gruppe F:
Japan – Turkmenistan 3-2 (i Abu Dhabi),
Usbekistan – Oman 2-1 (i Sharjah).

09.45
15.25
17.25

17.55

18.55

19.55

20.25

20.40

20.55
22.10
23.00

1
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
131
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
16
17
29
30
31
32
33
156
34
157
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Båt

Melbourne C. – Brisbane Roar		
Japan – Makedonia (h.b.-VM)		
Angola – Qatar (10-0) (h.b.-VM)		
Pelicans Lahti – KalPa (ish.)		
Ilves Tampere – Ässät Pori (ish.)		
Vaasa Sport – Kärpät Oulu (ish.)		
JYP Jyväskylä – Jukurit (ish.)		
TPS Turku – Tappara (ish.)		
HIFK – Hämeenlinna (ish.)		
Serbia – Russland (h.b.-VM)		
Island – Kroatia (h.b.-VM)		
S.-Arabia – Østerr. (8-0) (h.b.-VM)		
Argentina – Ungarn (h.b.-VM)		
Caen – Lille		
AIK IF – Västervik (ish.)		
Karlskrona HK – Tingsryd (ish.)		
Almtuna IS – MODO (ish.)		
IK Pantern – Södertälje (ish.)		
Lorient – Châteauroux		
AC Ajaccio – AS Beziers		
Clermont – Chamois Niort		
Nancy – Paris FC		
GFC Ajaccio – Auxerre		
Valenciennes – Sochaux		
US Orleans 45 – Metz		
Santa Clara – Benfica		
Santa Clara – Benfica (1-0)		
CD Aves – CD Feirense		
Brasil – Frankrike (7-0) (h.b.-VM)		
Bahrain – Spania (12-0) (h.b.-VM)		
Tunisia – Norge (h.b.-VM)		
Tunisia – Norge (6-0)		
Tunisia – Norge (5-0)		
Egypt – Sverige (h.b.-VM)		
Egypt – Sverige (5-0)		
Leeds United – Derby County		
Leeds Utd. – Derby Co. (0-1)		
Lyon – Stade Reims		
Lyon – Stade Reims (0-1)		
Rayo Vallecano – Celta Vigo		
CF Cadiz – Granada		
Vitoria Guimaraes – Moreirense		
Vit. Guimaraes – Moreirense (0-1)		
Carolina Hurr. – Buffalo S. (NHL)		
Winnipeg Jets – Detroit RW (NHL)		
Calgary Flames – Florida P. (NHL)		
Anaheim D. – Pittsburgh P. (NHL)		

Motor
Motor
Båt

Motor
Båt
Motor
Motor
Båt
Motor
Båt
Båt
Motor
Båt
Motor
Båt
Båt

Lær bridge på
6 dager/
Salg 1 weekend
DAGENS SJANSETIPS:
Pensjonistforeninger
www.bridgeskolen.no
20. Almtuna IS – MODO (ish.): H (2.20)

Kjøp
Kunngjøringer

››

Motor

Bandy
Båt
Motor

Eliteserien onsdag, 16. runde:
Solberg – Ullern 3-7, Stabæk – Drammen
9-1, Ullevål – Sarpsborg 3-2, Konnerud –
Høvik 7-5, Mjøndalen – Ready 3-2.
Stabæk 16 16 0 0 162 - 34 32
Solberg 16 10 2 4 99 - 64 22
Ready
16 8 3 5 66 - 57 19
Drammen 16 8 2 6 77 - 75 18
Ullern
16 8 1 7 77 - 74 17
Ullevål
16 5 3 8 51 - 77 13
Mjøndalen 16 5 2 9 51 - 74 12
Sarpsborg 16 4 3 9 58 - 79 11
Høvik
16 4 1 11 64 -106 9
Konnerud 16 3 1 12 53 -118 7

Motor
Båt

Båt
Motor

››

Båt

Håndball

Langoddsen fredag (utvalg)

Foreninger
Pensjonistforeninger
Kjelsås Pensonistforening
ønskerPersonlig
alle medlemmer Godt
Nytt År og velkommen til
årets første medlemsmøte
mandag 14. januar kl.18.00
Diverse
på Kjelsås
Folkets Hus.
Marianne Faye kommer for å
snakke om «Tyskerbarnet».
Ellers blir det lagssaker,
Til leie
bevertning,
sosialt samvær og
utlodning.

Motor
Båt

Spilt tirsdag: Sporting Gijón – Valencia
2-1. Spilt i går kveld: Athletic Bilbao –
Sevilla, Betis – Real Sociedad, Levante
– Barcelona.
Returkampene spilles neste uke.

1,50
6,00
2,05
1,67
1,50
3,50
1,60
2,05
1,80
2,70
3,90
1,92
7,00
3,20
1,50
1,67
2,20
2,30
1,52
1,82
1,63
2,65
3,00
2,30
3,50
5,90
2,60
1,88
2,03
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23. AC Ajaccio – AS Beziers: H (1.82)
25. Nancy – Paris FC:
U (2.55)
28. US Orleans 45 – Metz:
B (1.90)
Samlet odds: 19.39

■■ VURDERT AV ROGER TEIG
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Eliteserien kvinner onsdag, 10. runde:
Byåsen – Fredrikstad 25-27, Fana – Larvik
20-19, Oppsal – Storhamar 28-34.
Vipers
9 9 0 0 293 -179 18
Storham. 8 7 0 1 242 -177 14
Larvik
9 6 0 3 231 -213 12
Fredrikst. 9 5 0 4 232 -240 10
Tertnes
9 5 0 4 223 -197 10
Byåsen 10 4 2 4 257 -258 10
Oppsal 10 4 0 6 274 -291 8
Molde
9 3 1 5 219 -230 7
Fana
9 3 1 5 224 -238 7
Gjerpen
9 2 0 7 232 -261 4
Rælingen 9 1 2 6 199 -276 4
Skrim
8 2 0 6 192 -258 4

Motor

Båt
Motor
Motor
Båt

Båt
Motor

1. divisjon kvinner onsdag, 11. runde:
Aker – Charlottenlund
29 - 24
Sola
11 11 0 0 381 -268 22
Aker
11 9 1 1 337 -261 19
Volda
11 8 1 2 316 -275 17
Follo
11 7 2 2 331 -285 16
Flint
11 6 0 5 274 -250 12
Fjellham. 11 6 0 5 332 -303 12
Ålgård
11 5 0 6 282 -307 10
Charlott. 11 4 1 6 335 -355 9
Førde
11 3 1 7 283 -331 7
Viking TIF 11 2 0 9 265 -336 4
Gneist
11 1 1 9 281 -332 3
Stabæk 11 0 1 10 251 -365 1

Båt

1. divisjon menn onsdag, 13. runde:
Herulf Moss – Lillestrøm 26-24.
St.Hallvard13 11 1 1 394 -336 23
Sandnes 13 10 0 3 379 -333 20
Nøtterøy 13 9 1 3 349 -311 19
Charlott. 13 8 2 3 384 -339 18
Follo
13 7 1 5 389 -365 15
Viking
13 6 3 4 367 -355 15

››

Motor
Båt

Saksøkt: Nathan Kanagasabai

Rengjøring
Foreninger
Personlig
Diverse
Til leie

Kurs
Salg

Direkte på TV i dag

06.00: Tennis, Sydney International, turnering for
kvinner og menn fra Ken Rosewall Arena. Ny sending
fra 11.00. (Eurosport 1)
08.00: Tennis, Australian Open, årets første Grand
Slam-turnering. Fra kvalifiseringsrundene for kvinner
og menn. Ny sending fra 09.00. (Eurosport 1)
10.00: Kombinert, verdenscup menn i Val di Fiemme,
Italia: Hopp (HS135).
(Eurosport 1, NRK 1)
13.15: Kombinert, verdenscup menn i Val di Fiemme:
10 km langrenn.
(Eurosport 1, NRK 1 fra 13.25)
13.25: Skøyter, EM allround og sprint i Collalbo,
Italia, 1. dag: 500 m kvinner allround, 500 m menn
sprint, 3000 m kvinner allround, 1000 m menn
sprint. (NRK 2 13.25 – 14.05,
NRK 1 14.00 – 14.25, NRK 2 14.20 – 16.05)
14.00: Skiskyting, verdenscup i Oberhof, Tyskland:
10 km sprint menn. Johannes Thingnes Bø (bildet)
vant hele seks av de åtte rennene han stilte opp i før
jul. Kan suksessen fortsette? (Eurosport 1, NRK 1 fra
14.25)
15.30: Håndball, VM-sluttspill menn, Gruppe B:
Japan – Makedonia fra Olympiahalle i München.
(Viasat 4)
17.45: Hopp, kvalifisering til verdenscuprennet for
menn (HS135) i Val di Fiemme, Italia. (Eurosport 1)

18.00: Håndball, VM-sluttspill menn, Gruppe B:
Island – Kroatia fra Olympiahalle i München. (TV 3)
19.00: Fotball, fransk 1. divisjon menn, 20. runde:
Caen – Lille fra Stade Michel d’Ornano. (Viasport +/
Viasport 1)
20.30: Håndball, VM-sluttspill menn, Gruppe C:
Tunisia – Norge fra Jyske Bank Boxen i Herning. Se
omtale side 38–39–40. (TV 3)
20.45: Fotball, fransk 1. divisjon menn, 20. runde:
Lyon – Stade de Reims fra Parc Olympique
Lyonnais. (Viasport 1)
20.45: Fotball, engelsk liga, mesterskapsserien, 27.
runde: Leeds United – Derby County fra Elland
Road. Se omtale på siden foran.
(Viasport 2)
01.00: Golf, Sony Open in Hawaii, PGA-turnering for
menn (6,4 mill. dollar). Andre spilledag fra Waialae
Country Club i Honolulu. (Eurosport N)
01.30: Ishockey, NHL: Carolina Hurricanes –
Buffalo Sabres fra PNC Arena i Raleigh, North
Carolina. (Viasport 1)
03.00: Ishockey, NHL: Calgary Flames – Florida
Panthers fra Scotiabank Saddledome.
(Viasport 2)
04.05: Ishockey, NHL: Anaheim Ducks –
Pittsburgh Penguins fra Honda Center. (Viasport 1)
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Motor
Motor
Båt
Motor
Båt
Båt
Motor
Båt

3) Chevalier 131, 4) Krijuko 123, 6) Røiseland
121. Øvrige norske (topp 30): 20)
Tandrevold 69.

››

Trav

V75 Bjerke onsdag kveld:
Utbetaling: 7 rette kr 64.647,
6 rette kr 479, 5 rette kr 51.
1. avd: 2 Valle Ask (20.428)
2. avd: 9 Cecilie Halbak (1105)
3. avd: 3 Jentefuten (333)
4. avd: 8 Skjetnefaxa (176)
5. avd: 2 Harley D.E. (117)
6. avd: 2 Gomnes Hans T. (58)
7. avd: 4 Da Vinci B.R. (17)
Rangering: 1. avd: 6-4-2, 2. avd: 4-3-1-7-9
(str. 12), 3. avd: 5-9-3 (str. 10), 4. avd: 7-8,
5. avd: 2 (str. 8, 9), 6. avd: 3-2, 7. avd: 2-4 (str.
11). Omsetning: Kr. 4.226.974.

Pensjonistforeninger
Eliteserien
onsdag, menn:
Nor-92 – Bækkelaget 3-6 (1-1, 1-2, 1-3),
Gjelleråsen – Greåker 4-9 (0-2, 2-2, 2-5).
Kvinner:
Sagene – Gjelleråsen 8-2 (3-1, 2-0, 3-1).

Ishockey

Motor
Båt

1. divisjon onsdag:
Comet – Furuset 9-3 (4-2, 1-0, 5-0), Gjøvik
– Tønsberg 7-6 e.f (3-0, 1-4, 2-2, 1-0), HasleLøren – Grüner 2-8 (0-2, 1-3, 1-3).

V4 Xpress Bjerke/Solvalla onsdag kveld:
Utbetaling: 4 rette kr 242.
1. avd: 4 Da Vinci B.R. (6636)
2. avd: 3 Staro Maverick (5086)
3. avd: 5 Shorthanded Jag (4917)
4. avd: 7 Micro Vick (1481)
Rangering: 1. avd: 2-4 (str. 11), 2. avd: 3,
3. avd: 5, 4. avd: 6-3-1-7 (str. 8, 11).
Omsetning: Kr. 478.186.

Båt

National Hockey League natt til i går:
Chicago Blackhawks – Nashville Predators
3-4 e.f., Calgary Flames – Colorado
Avalanche 5-3, Anaheim Ducks – Ottawa
Senators 1-2 e.f.

››

Skiskyting

OBERHOF: Verdenscup i går, sprint
(antall strafferunder i parentes):
Kvinner, 7,5 km:
1) Lisa Vittozzi, Italia 22.34,6 (0), 2) Anaïs
Chevalier, Frankrike 0.05,3 min. bak (0), 3)
Hanna Öberg, Sverige 0.15,0 (0), 4) Marte
Olsbu Røiseland, Norge 0.18,1 (1), 5) Jirina
Krijuko, Ukraina 0.21,6 (0), 6) Vita Semerenko,
Ukraina 0.29,1 (0), 7) Anastasiya Kuzmina,
Slovakia 0.30,3 (2), 8) Anaïs Bescond,
Frankrike 0.30,7 (1), 9) Célia Aymonier.
Frankrike 0.35,4 (1), 10) Susan Dunklee, USA
0.40,8 (1). Øvrige norske: 14) Ingrid L.
Tandrevold 0.49,1 (1), 33) Tiril Eckhoff 1.27,8
(3), 50) Karoline O. Knotten 1.59,5 (2), 58)
Thekla Brun-Lie 2.07,5 (2), 61) Emilie Å.
Kalkenberg 2.14,3 (2).

V4 Bjerke i går (lunsjtrav):
Utbetaling: 4 rette kr 16.326.
1. avd: 1 Siberian Justice (11.019)
2. avd: 4 Baronesse Hooves (272)
3. avd: 4 Polar Rocky (80)
4. avd: 7 Revenge (63)
Rangering: 1. avd: 6-1, 2. avd: 6-3-2-5-1-7-4
(str. 8, 9), 3. avd: 5-2-8-4 (str. 1),
4. avd: 7 (str. 11). Omsetning: Kr. 1.367.023.
V5 Bjerke i går (lunsjtrav):
Utbetaling: 5 rette kr 2.717.
1. avd: 4 Polar Rocky (1957)
2. avd: 7 Revenge (1596)
3. avd: 1 Pinsleterna (1177)
4. avd: 7 Osen Expressa (289)
5. avd: 3 Gjølmes Magistrate (183)
Rangering: 1. avd: 5-2-8-9-4 (str. 1), 2. avd:
7 (str. 11), 3. avd: 1, 4. avd: 4-7, 5. avd: 2-3
(str. 4, 5). Omsetning: Kr. 763.379.

Verdenscupen (9 av 26 renn):
1) Dorothea Wierer, Italia 398, 2) Paulína
Fialková, Slovakia 365, 3) Vittozzi 336, 4)
Chevalier 281, 5) Røiseland 280, 6) Kuzmina
273, 7) Kaisa Mäkäräinen, Finland 268, 8)
Monika Hojnisz, Polen 259, 9) Krijuko 259,
10) Öberg 231. Øvrige norske (topp 30): 17)
Tandrevold 159, 28) Eckhoff 99.
Sprintcupen (4 av 9 renn):
1) Vittozzi 166, 2) Wierer 163, 3) Fialkova 142,

Dagens Dobbel Bjerke i går (lunsjtrav):
DD-1: 4 Polar Rocky
DD-2: 7 Revenge
Odds: 12,75. Strøket: DD-1: 1. DD-2: 11.
Omsetning: Kr. 588.221

Motor
Motor
Båt

Ved Even Elvenes

– Place Your Bet (8).
5. avd: HR. FORD (4) – VALLE STORM (6) – Finnskog Lux (1).
STRØKET i V65-5 (V5-2/DD-1): Alm Nagano (3).
6. avd: BLAZE OF GLORY (5) – COVENTINA VA BENE (1).
Lite V65-forslag (store bokstaver): 48 kroner.
Stort V65-forslag: 360 kroner.

Motor
Båt

Dagens Dobbel – BIRI (innleveringsfrist kl. 20.25)

Pensjonistforeninger
Vårt opprinnelige DD-holdepunkt Alm Nagano ble strøket fra start i

Båt
Motor

Undervisning

››

336 -340 12
335 -333 11
323 -386 10
349 -385 9
310 -357 6
318 -393 0

Innebandy

V65 BIRI (innleveringsfrist kl. 18.55)
1. avd: LILLE OLGA (8) – RIVE ODIN (10) –
Kolnes Brit (3) – Heimstad Lomen (7) – Tangen Saga (1).
2. avd: GLADYS E.P. (3) – OPAL SUNSHINE (2) –
Memphis Tennessee E.P. (6).
3. avd: JAVIER PALEMA (5). Reserve: Gassman’s Evert (1).
4. avd: FENDER BOKO (2) – GHANDI B.R. (1) – DAYENNE LANE (6)

Saksøker: Vasanthamala
Veerasingam

Stilling ledig

2 6
3 6
0 9
1 9
0 10
0 13

Motor

Forkynning etter
domstolloven
181 i
Arbeid§ utføres
Oslo tingretts sak nr.
18-126634TVI-OTIR/05.

Da saksøkte har ukjent
oppholdssted, forkynnes
følgende dokumenter ved denne
kunngjøringen og ved oppslag på
rettsstedet:
Stevning av 23. august 2018
med pålegg om tilsvar
Senest tre uker etter at stevning i
saken er forkynt, må saksøkte gi
tilsvar i et forberedende skriftlig
innlegg eller ved å møte personlig
i retten. Sendes tilsvaret i posten,
må det være postlagt senest på
siste fristdag. Gjør ikke saksøkte
dette, kan fraværsdom bli avsagt
på grunnlag av saksøkerens
framstilling av saken.
Innkalling til hovedforhandling
Partene innkalles til hoved
forhandling ved Oslo tingrett tirsdag
2. april 2019 kl. 0900
Uteblir saksøkte kan retten
avsi fraværsdom etter reglene i
tvisteloven § 1610.
Dokumentet anses forkynt når
fire uker er gått etter oppslag på
rettstedet, dvs. den 8. februar 2019.
Utskrift av dokumentet kan
hentes på rettens kontor: Oslo
tinghus, C.J. Hambros plass 4

5
4
5
4
3
0

STERKT FORBEDRET BANKER
Man så det allerede under oppvarmingen før løpet på Bjerke 2.
januar: Javier Palema (V65-3) lå godt på bittet og ville i vei.
Nesten ulikt hesten kontra løpene i 2018. Kanskje forklares endringen med at trener Erik Killingmo valgte å bruke hele skylapper på
Javier Palema? Prestasjonen i selve løpet var enorm, og om vårt
frekke bankerforslag er på samme nivå på Biri i kveld skal konkurrentene få kjørt seg.

Båt

KUNNGJØRING

››
››
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Travtips Biri fredag				

Båt
Motor

Loppemarked

Sandefj.
Viking TIF
Lillestrøm
Herulf M.
OSI
Vålerenga

››

Motor
Båt

går. Da tvinges vi til å bruke en «flatere» struktur i vårt spill og tar
ned innsatsen til en femtilapp per kombinasjon.
Systemforslag 200 kroner:
DD-1: Hr. Ford (4) – Valle Storm (6).
DD-2: Coventina Va Bene (1) – Blaze Of Glory (5).
(fire kombinasjoner à 50 kroner)

››

Tippetips lørdag

Innleveringsfrist LØRDAG kl. 15.55
1. Chelsea – Newcastle Utd.
H
2. Brighton & HA – Liverpool
3. Leicester C. – Southampton H
4. Crystal Palace – Watford
5. Cardiff City – Huddersfield
H
H
6. Burnley – Fulham
H
7. West Bromwich – Norwich
8. Sheffield Utd. – Queens P. R. H
H
9. Birmingham – M’brough
10. Wigan Ath. – Aston Villa
11. Reading – Nottingham F.
12. Brentford – Stoke City

Båt

Tippetips søndag

B
U B
U B
U
U
U
U
B
U B
B

Innleveringsfrist SØNDAG kl. 14.55
1. Tottenham – Manch. Utd.
H U
2. Everton – Bournemouth
H U
3. Athletic Bilbao – Sevilla
U
4. Barcelona – SD Eibar
H
5. Real Betis – Real Madrid
U
6. Real Zaragoza – Malaga
H U
7. Nantes – Rennes
8. Toulouse – R. Strasbourg
H U
H
9. Marseille – Monaco
H U
10. Torino – Fiorentina
H
11. Inter – Benevento
H
12. Napoli – Sassuolo

B
B
B
B

Kupongforslag: 192 rekker.
Utgangsrekke: HBU – UHU – UHH – BBB

Kupongforslag: 192 rekker.
Utgangsrekke: HHB – HBB – HHH – HHH

Engelsk moro

Solskjær igjen

MotorViktig toppkamp i mesterskapsserien

mellom West Bromwich og Norwich
Norwich har ikke vunnet på sine fire
Båt (7).
Motor
siste kamper (inkludert FA-cup) og vi
tror de kan få det tøft borte mot West
men ikke utenkelig at denne
Motor
Båt Bromwich,
går til uavgjort. I Premier League må
Chelsea (1) slå tilbake etter 0–0
hjemme mot Southampton i forrige
B
runde, mens Liverpool (2) også har litt
å revansjere etter at de røk for
Wolverhampton i FA-cupen og tapte for
Manchester City i serierunden før det.
Vi tror Liverpool er tilbake på vinnersporet denne helgen. Vi går for en helgardering mellom Leicester og
Southampton (3) etter at gjestene har
sett bedre ut med ny trener den siste
tida, mens Leicester har vært varierende i det siste.
HAAKON THON

Skal Ole Gunnar Solskjær sette en ny
rekord for Manchester United (1) på
selveste Wembley? Vinner han sin sjette
strake seier er manager-rekorden hans.
Sist helg tangerte han Sir Matt Busbys
73 år gamle rekord med fem strake
seire fra start. Men vi tror det stopper
på Wembley. Rent statistisk kommer det
første poengtapet snart uansett.
Tottenham er Uniteds sterkeste motstander etter at Solskjær overtok, men
også Tottenham kan variere kraftig.
Derfor velger vi helgarderingen til denne
kampen. Resten handler om spansk og
fransk serie og tre italienske cupkamper
til slutt. Vi tror Real Madrid (5) samler
seg nok til å få til en helt nødvendig
borteseier mot Real Betis etter en trøblete høstsesong.

REIDAR SOLLIE

FOLK

BRYLLUP,
FØDSEL,
BURSDAG?
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ERNIE

Del din dag med oss!
Send inn bilde og tekst til
personalia@dagsavisen.no

BEGRAVELSER
ALFASET GRAVLUNDS KAPELL
Finn Thorsberg 
Ingrid Borgny Holen 
Ella Sigrund Mortensen 

ILADALEN KIRKE
Ruth Johanne Simonsen 

14.00

KOLBOTN KAPELL
Gunnar Bjørn Møller

13.00

NESODDEN KIRKE
Karl Kristian Heistad 

13.00

12.00
14.00

NITTEDAL KIRKE
Åsmund Kjærheim

10.30

10.00

SAGENE KIRKE
Bodil Hverven 

12.00

10.00
12.00
14.00

DIAKONHJEMMETS SYKEHUS KAPELL
Karin Ofstad 
15.30
Kjell-Børge Freiberg, olje- og energiminister (Frp). FOTO: NTB SCANPIX

NAVNEDAG

Børre og Børge har navnedag
i dag. Begge navn er en avledning av Birger, norrønt Birgir
av gammelsvensk Birgher, «en
som hjelper».
(NTB)

GREFSEN KAPELL
Jon Torkelsen 
Marie Lovise Ubøe 
GREFSEN KIRKE
Frøydis Berg Kristofersen
HASLUM KREMATORIUM –
LILLE SEREMONIROM
Mogens Fraas
Kjartan Sivertsen

10.00
13.00

HASLUM KREMATORIUM - STORE
SEREMONIROM
Martha Borge
14:30
Eivind Bjerke
11.30

Tove Paule, tidl. idrettspresident.

FOTO: NTB SCANPIX

FØDSELSDAGER
I dag fyller tidl. museumsdirektør Anniken Thue 75 år,
jurist og tidl. bankleder Inger
Prebensen 74 år, admiral Jan
Reksten 70 år, H-politiker,
tidl. idrettspresident Tove
Paule 68 år, tidl. fotballspiller
Bryan Robson 62 år, dramaturg og SV-politiker Carl
Morten Amundsen 58 år, tidl.
skihopper Vegard Opaas 57
år, skuespiller Nina Woxholtt
52 år, tidl. ishockeyspiller
Øystein Olsen 50 år, idéhistoriker og tidl. redaktør Dag
Herbjørnsrud og musiker
Mary J. Blige begge 48 år, og
skuespillerne Amanda Peet og
Kåre Conradi begge 47 år.
(NTB)

HASLUM KIRKE
Jens Anders Foss

12.00

HØYBRÅTEN KIRKE
Elsa Hansen 
Sigmund Konrad Evjen

10.00
12.00

HØVIK KIRKE
Erik Resch

14:30

Enver Hoxha var Albanias president fra 1946 til sin død i 1985.

FOTO: NTB SCANPIX

SKI MIDDELALDERKIRKE
Sigfrid Husevik 

13.00

ST. HALLVARD KIRKE
Molly Anne Elieson 

14.00

VESTRE GRAVLUND GAMLE KAPELL
Mary Keyser Muhrman 
10.00
Terje Spurkland 
13.00
VESTRE GRAVLUNDS KAPELL
Ingebjørg Agnette Helene Nergaard  10.00
Eva Pauline Nordli 
12.00
Turid Tresse 
14.00
VESTRE GRAVLUND NYE KAPEL
Gunhild Dorthea Sexe-Afsar 
Eva Camilla Kruse 

11.30
14.30

ØSTRE AKER KIRKE
Inger Marie Stenberg 

12.00

MELDTE DØDE
Brøntorp, Gerd Johanne

03.03.1928

Nordli, Eva Pauline

17.06.1924

Dad, Qadar

04.03.1943

Ofstad, Karin

09.01.1923

Guttormsen, Odd Gunnar

09.11.1940

Pedersen, Mai Britt

07.01.1955

Günes, Ümmet

07.05.1966

Raza, Ali Malik

17.10.1989

Jacobsen, Berit

26.12.1931

Ryen, Øivind

12.07.1935

Jakobsen, Liv Mo

04.05.1936

Sarfi, Istvan Jozsef

26.12.1926

Johansen, Margot

06.01.1927

Schjerve, Carola Hansine

24.09.1936

Karijord, Tore

08.02.1932

Stoesen, Lars Thomas Buford 24.05.1951

Muhrman, Mary Keyser

22.06.1924

Winger, Egil Sven Gjert

10.06.1932

DET HENDTE
1879: Den såkalte Zulu-krigen
brøt ut i Sør-Afrika. Kampene
sto mellom den britiske kolonimakten og Zulu-kongedømmets
hær. Under den legendariske
krigerkongen Shaka og hans
etterfølgere hadde Zulu-folket
bygd seg opp til en betydelig
militærmakt i det sørlige Afrika.
I 1870-årene sto zuluenes rike,
med en stående armé på 40.000
soldater, i veien for britenes
videre ekspansjon i området.
Den britiske invasjonen i Zuluriket ga støtet til en rekke blodige slag, der den teknologisk
underlegne zuluhæren ble meid
ned av kolonistene. Zulu-konge
dømmet ble endelig oppløst av
britene i 1897, og zuluenes land
innlemmet i provinsen Natal.
1946: Enver Hoxha proklamerte Folkerepublikken
Albania, med seg selv som
øverste leder. Hoxhas mål var å
gjøre Albania til en marxistleninistisk mønsterstat uten
innflytelse fra de andre kommuniststatene, som han karakteriserte som «revisjonistiske».
Under hans ledelse ble Albania
en av Europas mest totalitære
og isolerte stater. Utenriks
politisk pleide Hoxha først allianser med Sovjetunionen, men
fra slutten av 1950-årene dreide

regimet sin orientering over mot
Kina. I 1968 trådte Albania formelt ut av Warszawapakten.
Etter Maos død i 1976 brøt
landet også forbindelsene med
Kina. Enver Hoxha var
Albanias overhode til sin død i
1985, og den statslederen i den
kommunistiske Østblokken som
satt lengst ved makten.
1985: Den gigantiske musikkfestivalen Rock in Rio åpnet
portene for første gang. Hoved
attraksjonene på premierekvelden var Queen, Iron Maiden
og Whitesnake. Andre artister
som gikk på scenen i løpet av
den ti dager lange festivalen i
Rio de Janeiro var Rod Stewart,
AC/DC, Ozzy Osbourne, The
Scorpions, Nina Hagen, George
Benson, James Taylor, The
B-52’s, Al Jarreau og Yes. Med
sine 1,4 millioner besøkende var
festivalen ifølge arrangørene den
største i verden til da. Rock in
Rio har senere dukket opp i
flere inkarnasjoner og i flere
land. Sommeren 2018 ble festivalen arrangert i Lisboa for
åttende gang, under headingen
Rock in Rio Lisboa. Muse, The
Killers, Katy Perry og The
Chemical Brothers var blant
navnene som sto på plakaten.
(NTB)
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Frp: Folk som køyrer 10 timar i bil for å møte
eit par dudes i baren på eit hotell for å i to
timar diskutere korleis ein skal effektivisere
offentleg sektor. #nrkdebatt Brumlebass, på Twitter
NYE MENINGER

FRA NYE MENINGER.NO

Vindkraft –
hvorfor og hvor
ENERGI

FØLG OSS

facebook.com/nyemeninger

Dagsavisens nettside for kommentar, analyse og debatt.

BARNEVERN: Jeg er én av dem som har jobbet tett på de mest sårbare

Slik skaper vi suksessh

TORIL C.U. REYNOLDS
Statssekretær i Olje- og energidepartementet

Sigmund Hågvar tar i bruk kraftig
retorikk når han beskriver vindkraftutbygging i Norge i denne avisen den 2.
januar. Ifølge Hågvar har myndighetene
beordret at halvparten av fedrelandets
areal skal vurderes for utbygging. Det
er greit å ikke like vindkraft, men
debatten bør inn i et noe mer saklig
spor.
I debatter hører jeg ofte spørsmålet
«hva skal vi med mer vindkraft? Norge
har jo nok av fornybar kraft allerede?».
Samtidig har vindkraft også negative
miljøkonsekvenser. Derfor er det bra å
spare på energien. Aldri før har det blitt
satset så mye på energieffektivisering
som nå, blant annet gjennom Enova. På
sikt trenger vi likevel mer fornybar
energi i Norge til lavutslippssamfunnet.
Potensialet for ny, stor vannkraft er
begrenset. Dette gjelder også opprustning og utvidelser av eksisterende
vannkraftverk. Utvidelser kan teknisk
sett gi en del kraft, men både økonomi
og økologi gir begrensninger. Vindkraft
gir tilgang på mer fornybar energi, og
skaper aktivitet og arbeidsplasser.
Mange ser på vindkraft til havs og solkraft som alternativer i Norge. Dette er
spennende teknologier, men de nærmeste årene er det vindkraft på land
som er lønnsomt og kan gi vesentlige
bidrag.
Regjeringen vil legge til rette for
utvikling av vindkraft uten subsidier,
men vi har ikke noe mål om hvor mye
som skal bygges ut. Utbyggere som lanserer nye planer nå må søke konsesjon
som før, og bygge uten støtte dersom
tillatelser gis. Jeg mener vi må legge til
grunn at en del vindkraft utover på
2020-tallet både vil få konsesjon og bli
realisert. Spørsmålet er hvor denne
vindkraften skal komme.
Formålet med en nasjonal ramme for
vindkraft er å styre hvor det søkes konsesjon, slik at vi blant annet kan unngå
våre mest sårbare naturområder.
Utvikling av en slik ramme fikk bred
tilslutning da energimeldingen ble
behandlet i Stortinget i 2016.
Alternativet er å fortsette som før, og
kun gjøre vurderinger i hver enkelt konsesjonssak. Jeg mener at et nasjonalt,
overordnet blikk på arealene vil tjene
naturen best. Som del av arbeidet har
det blitt laget 20 temarapporter om
ulike virkninger av vindkraft.
Når Norges vassdrags- og energidirektorat kommer med sitt forslag til våren,
skal det sendes på en bred høring. Det
vil også bli lagt opp til regionale innspillsmøter. Jeg vil oppfordre Hågvar
og andre som er glad i naturen om å
bidra konstruktivt i høringen.



CHRISTIAN WIIK
KYNSVEEN
Politisk ledelse
Fellesorganisasjonen (FO) og
leder for profesjonsrådet for
barnevernspedagogene

Statsministeren etterlyser suksesshistoriene i barnevernet. Jeg etterlyser flere stillinger og anerkjennelse
for den krevende jobben som hver dag
gjøres av barnevernsansatte.
I sin nyttårstale lover statsminister
Erna Solberg at regjeringen skal bli
flinkere til å fange opp og hjelpe barn
som mangler trygge voksne. Samtidig
slår hun fast at de som jobber tettest
på de mest sårbare barna skal være de
mest kompetente. Jeg er glad for at
vår statsminister retter søkelyset på
dette. Her er mine tre råd til regjeringen.
1. Vi trenger flere stillinger og mer
tid
For å skape suksesshistorier slik
statsministeren trekker frem ved
Christopher Davidsen, trenger barnevernet tid til relasjonsfremmende
samtaler
i
gode
omgivelser.
Barnevernet skal være en brobygger
mellom ungdomstiden og voksentiden. Derfor må vi ha tid til å lytte til
både fremtidsplaner og målsetninger.
Vi i barnevernet trenger en reel
mulighet til å stå støtt ved siden av
når verden raser rundt barnet. Vi
trenger tid for å skape et trygt og kvalitetssikret ettervern for unge voksne.
Tid skapes ved flere ansatte. For at
suksesshistoriene skal skapes må barnevernets mest prekære behov oppfylles. Barnevernet trenger flere stillinger og det er på høy tid at
regjeringen lytter til oss som jobber i
barnevernet: Vi er for få til å gjøre for
krevende oppgaver.
2. Vi trenger en tydelig satsing på
kompetanse

SUKSESS: Kokken Christopher Davidsen ble trukket fram i Erna Solbergs nyttårstale som et
Davidsen vant sølv i den prestisjefylte konkurransen Bocuse d’Or og har vært åpen om sin


kende. Et godt barnevern må ha tid til
å se på egen praksis med et kritisk
blikk. Vi må ha tid og muligheten til
å gjøre analyser av rutiner og faglige
oppdateringer, slik at vi kan lære og
utvikle oss – noe vi ønsker.

De mest utsatte og sårbare barna
trenger de mest kompetente voksne. Det er også på tide at statsministeren
Kompetanse handler
begynner å snakke om
imidlertid ikke bare om
barnevernfaglig komVi er for få
den enkeltes saksbepetanse når hun taler
handleres kunnskapsom hvem som kvalifitil
å
gjøre
og
ferdighetsnivå.
sert til å jobbe tettest
Kompetanse må sees i for krevende
på de mest sårbare
sammenheng med sambarna. Det er kun barmensetting av ansatte oppgaver.
neverns- og sosionompå arbeidsstedet, og
utdanningen som opphvordan både medarfyller
kravet
om
beiderne og ledelsen utfyller hveran- barnevernfaglig
kompetanse.
dres kompetanse.
Fremover bør vi derfor tørre å tenke
at 80 prosent av fagstillingene i barSamtidig handler det om å gi barne- nevernet skal være forbeholdt barnevernet tid til å skape en arbeidskultur vernspedagoger og sosionomer. I tilsom er utviklings- og kompetansesø- legg må ansatte med lederfunksjoner

være enten barnevernspedagog eller
sosionom. Et slik kompetansekrav
sikrer en tjeneste som innehar tilstrekkelig og riktig type kompetanse
for de mest utsatte barna.
Én måte å sørge for at de ansatte i
barnevernet har utdanningen som
kreves er å etablere en profesjonsautorisasjon for barnevernspedagoger og
sosionomer. En slik autorisasjonsordning for barnevernfaglig kompetanse
vil ansvarliggjøre yrkesutøverne i henhold til kompetanse ervervet gjennom
utdanning, og sikre at jobben gjøres i
samsvar med gjeldende lover og regler.
3. Vi trenger større politisk eierskap
til barnevernet
Regjeringens nye trafikklysordning
viser at halve Kommune-Norge ikke
oppfyller kravene til å følge opp barn
og unge. Det lyser rødt for én av seks
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DELTA I DEBATTEN, SKRIV TIL OSS

Sendes til:

Kronikk: 6000 tegn inkl. mellomrom.
Hovedinnlegg: 4000 tegn.
Innlegg/replikk: 2000 tegn.

OSLO: debatt@dagsavisen.no
FREMTIDEN: debattfremtiden@dagsavisen.no
ØSTFOLD: ostfold@dagsavisen.no

Kortinnlegg: 800–1500 tegn.
Legg ved portrettfoto.

Debattredaktør

Her vil du hver dag finne ferske analyser og kommentarer til aktuelle hendelser fra Dagsavisens skribenter og brukere.

barna.
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Ingen «klimamaskerade»
OLJE
BJØRN OTTO
SVERDRUP
Direktør for bærekraft i Equinor

20. november annonserte Equinor at
vi er beredt til å investere i bevaring av
tropisk regnskog. For oss vil dette være
et supplement til tiltakene vi gjør for å
redusere utslipp fra vår olje- og gassvirksomhet og investeringer i fornybar
energi. Det er ikke et forsøk på noen
«klimamaskerade» fra vår side, slik
Hanne Svarstad og Tor A Benjaminsen
skriver i Dagsavisen, men derimot et
viktig klimatiltak.
FNs klimasjef og frivillige organisasjoner både i Norge og internasjonalt er
positive til vårt initiativ og har oppfordret andre selskap til å gjøre det
samme. Årsaken er at bevaring av skog
og landarealer kan bidra med opptil en
tredjedel av løsningen på verdens klimaproblemer ifølge FNs klimapanel.
Bevaring av tropisk regnskog er av FN

trukket frem som et svært viktig klimaog miljøtiltak, så lenge det gjøres på en
måte som sikrer hensyn til lokalsamfunn, har høye etiske standarder og god
målbarhet.
Svarstad og Benjaminsen peker på at
et skogprosjekt de har studert hadde
mangler. Vårt engasjement er knyttet
til etableringen av en ny standard som
skal sikre et godt og faglig fundert rammeverk for bevaring av tropisk regnskog.
Engasjementet vårt for skog vil ikke
svekke vårt klimaengasjement eller
erstatte andre klimatiltak – det
kommer i tillegg. Vi rapporterer åpent
og rutinemessig om våre egne utslipp
(8,9 kg CO2 per fat siste kvartalsrapport) og hvordan vi jobber for å nå
ambisiøse mål knyttet til utslippsreduksjoner og vekst innen fornybar frem
mot 2030. Vårt primære fokus er å produsere energi med lavest mulige klimagassutslipp. Vi har allerede gjort store
kutt i CO2-utslippene knyttet til vår
olje- og gassproduksjon, og har planer
om å redusere utslippene ytterligere. Vi
har allerede gjort store kutt i CO2-

utslippene knyttet til vår olje- og gassproduksjon, og jobber med å redusere
utslippene ytterligere. I tillegg er vi
bevisst at vi kan være en motor i det
grønne skiftet også utover egen bransje.
Gjennom samarbeid med leverandører
og andre partnere bidrar vi til å utvikle
batteridrevne supplyskip, gassdrevne
båter og karbonfangst og lagring.
En viktig del av klimastrategien, og
forretningsstrategien, er vår satsing på
ny fornybar energi. De siste årene har
vi investert over 20 milliarder kroner i
fornybar energi og er blitt en stor produsent. Bare den siste måneden har vi
åpnet en solpark i Brasil (sammen med
Scatec), sikret lisens til å bygge ut havvind i USA (New York og Bostonområdet) og lansert enda et stort vindkraftprosjekt i Polen.
Nylig plasserte det anerkjente
London-baserte CDP, som vurderer
hvordan verdens olje- og gasselskap
gjør det på klimaområdet, Equinor på
topp når det gjelder å være godt posisjonert for lavkarbonsamfunnet.
Energibransjen er i endring og vi er vårt
ansvar bevisst.

AAP er en midlertidig ytelse
NAV
ANNIKSEN HAUGLIE
Arbeids- og sosialminister (H)

I Dagsavisen 9. januar hevder tillitsvalgt Martin Kvalvik at de nye
reglene for arbeidsavklaringspenger
loser ungdom med psykiske lidelser
over på uføretrygd eller økonomisk
sosialhjelp, framfor inn i arbeidslivet.
eksempel på en suksesshistorie fra barnevernet.
oppvekst.

FOTO: JEAN-PHILIPPE KSIAZEK/NTB SCANPIX

kommuner i Norge. Det er lett å bli
bekymret for de små kommunene i
Norge med lite fagmiljø og høy
turnover hvor interkommunale samarbeid kan være redningen. Da er det
viktig at rådmenn og politikere organiserer samarbeidet i samspill med
andre. Et godt barnevern må være
forankret i eierskap og krever et fremoverlent
politisk
lederskap.
Departementet bør ta ansvar selv, ved
å sørge for styrkede rammer til de
kommunale barnevernstjenestene,
slik at de ansatte får muligheten til å
gjøre en forsvarlig jobb.
De mest sårbare barna trenger de
mest kompetente voksne. Det krever
at politikerne løfter blikket, tar sitt
ansvar og gjør sin plikt for politisk
lederskap. Et godt faglig arbeid i barnevernet krever tid, ressurser og politisk vilje. Det er slik vi sammen skaper
flere suksesshistorier i barnevernet.

Endringene i AAP ble innført for å få
et kortere og tettere løp for mottakere
av arbeidsavklaringspenger, med et
klart mål om at flere skal kommer
raskere tilbake i arbeid. For å unngå
at mange blir gående lenge på

arbeidsavklaringspenger, ble også
vilkåret for å forlenge AAP etter
utløpet av maksperioden strammet
inn. Vi vet av erfaring at jo lengre en
person er borte fra arbeidslivet, jo
mindre er sannsynligheten for at vedkommende klarer å komme tilbake i
jobb. For den enkelte vil det derfor
være en stor fordel at denne perioden
ikke blir lengre enn høyst nødvendig.
Jeg mener veldig bestemt at tidlig
oppfølging og avklaring er et gode for
de som mottar AAP-ytelsen. I de tidligere reglene var det slik at unntaket
ble til «hovedregel» og det gjorde at
folk ble stående lenge uten oppfølging
og avklaring. Det er ikke bra, verken
for den enkelte eller for samfunnet.
Det er viktig å være klar over at AAP

er for de som har behov for en midlertidig ytelse mens de prøver å komme
seg inn i eller tilbake til arbeidslivet
etter sykdom. Selv etter regelendringene vil det være mulig å motta sykepenger og arbeidsavklaringspenger i
inntil seks år. For de aller fleste vil
dette være en lang nok periode. Etter
vår vurdering er det viktig å sette en
endelig grense for hvor lenge det er
mulig å motta en midlertidig inntektssikring som AAP. For dem som
er varig syke er det ikke AAP, men
uføretrygd som er løsningen.
Jeg vil for øvrig minne om at det nye
regelverket foreløpig bare har virket
en kort stund. Vi har ikke planer om
å gjøre justeringer i regelverket før vi
har mer erfaringer med endringene
som ble innført for et drøyt år siden.

Mer enige enn du tror, Jensen?
BARNEHAGER
ANNE LINDBOE
Administrerende direktør i Private
Barnehagers Landsforbund

Bjarne Jensen
og jeg blir neppe enige om hvilke
fakta som er mest relevante i beskrivelsen av virkeligheten i barnehagesektoren. Min påstand er fortsatt at
private barnehager leverer minst like
gode tjenester som kommunale barnehager – til en lavere pris for samfunnet, med et lavere sykefravær og

med fullt ut konkurransedyktige
lønns- og pensjonsvilkår for ansatte.
Og ettersom barnehagenes tariffavtaler – som også er anbefalt av
Jensens oppdragsgiver Fagforbundet
– er like uavhengig av hva slags selskapsform barnehagene har, er det
vanskelig å akseptere påstanden om
at aksjeselskapene har lavere lønnsnivå og lavere kostnader til pensjonssparing enn andre private barnehager.
Når Bjarne Jensen imidlertid
avslutter sitt innlegg i Dagsavisen 8.
januar med å ta til orde for et nytt til-

skuddssystem for private barnehager,
kan det hende at vi er mer enige enn
han har tatt seg bryet å sjekke.
PBL har i flere år jobbet for et nytt
finansieringssystem der barnehager får
tilskudd blant annet basert på at de
faktisk leverer på bemanning, lønn og
pensjonsytelser. Barnehager skal ikke
være en arena for superprofitt, men de
må ha forutsigbare og rettferdige rammevilkår. Bare på den måten blir de
satt i stand til å vedlikeholde bygninger
og lekeområder, gi ansatte faglig påfyll
og håndtere uforutsette utgifter uten at
det skal gå ut over arbeidsplasser eller
kvalitet i tjenestene.
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19.55: Mesternes mester

06.20 Angela Merkel (r)
07.55 Mord i paradis (r)
08.45 Der ingen skulle tru at nokon kunne
bu (r)
09.25 Det gode bondeliv (r)
09.55 V-cup kombinert: Hopp
Direkte fra Val di Fiemme, Italia.

11.00 Vår tid er nå (r)

12.00 NRK Nyheter

12.15 Nye triks (r)
13.10 I grenseland (r)
13.25 V-cup kombinert

10 km langrenn. Direkte fra Val di
Fiemme.

14.00 EM skøyter: 500 m sprint, menn

Direkte fra Collalbo. Forts. fra NRK2.

14.25 V-cup skiskyting: Sprint menn
Direkte fra Oberhof.

15.45 EM skøyter: 1000 m sprint, menn
Direkte fra Collalbo.

16.00 Husdrømmer (r)

17.00 NRK Nyheter

17.15 Smilehullet (r)
17.30 Oddasat – nyheter på samisk
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Sport i dag

Med høydepunkter fra dagens
øvelser.

18.50 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.30 Norge Rundt

(2) Distriktenes magasin.

19.55 Mesternes mester

(3:10) Norsk underholdningsserie. De
ni gjenværende deltakerne har bevist
sin allsidighet, nå må de legge bort
sine individuelle ambisjoner og få det
til å fungere sammen som et lag, i
temaet LAGÅND 1. Tre varierte og
krevende øvelser venter, hvor kommunikasjon, styrke, vilje og presisjon
vil testes.

20.55 Nytt på nytt

(1:14) Norsk underholdningsprogram
fra 2019. Hva skjedde egentlig i uka
som gikk? Pernille Sørensen, Johan
Golden og Bård Tufte Johansen med
to smarte gjester er straks i gang med
å oppsummere ukas viktigste nyheter. Gjester denne uken er Valgerd
Svarstad Haugland og Stian «Staysman» Thorbjørnsen. Programleder:
Bård Tufte Johansen.

21.25 Lindmo

(1:14) Norsk talkshow fra 2019. Anne
Lindmo i godt selskap med et stort
publikum, levende musikk og aktuelle
gjester. Programleder: Anne Lindmo.

22.15 Tause vitner

(1:5) Br. krimserie fra 2019. Et team
av rettsmedisinske etterforskere løser
saker. Nikki og teamet etterforsker et
angrep på en transkjønnet mann.
Regi: Thaddeus O'Sullivan.

23.00 Kveldsnytt

23.15 Tause vitner forts.
24.00 KORK (r)

(8) Konsert fra Oslo konserthus.

01.05 Blå er den varmeste fargen

La Vie d'Adèle. Fr. drama fra 2013.
Adèle er i ferd med å finne ut av sin
seksualitet. Energiske Emma åpner en
ny verden for henne... I rollene: Aurélien Recoing, Léa Seydoux, Adèle Exarchopoulos. Regi: Abdellatif Kechiche.

04.00 Sjette gir (r)
04.50-05.29 Eides språksjov (r)
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19.45: Ekspedisjonen ...

06.00 NRK Nyheter
07.30 Oddasat – nyheter på

samisk (r)
07.45 Politisk kvarter
08.00 Distriktsnyheter (r)
09.50 Brenner & bøkene (r)
10.35 Tilbake til Oscarsborg (r)
11.00 Matmagasinet
11.30 Antikkduellen (r)
12.00 Livet ved Atlanterhavet
Irsk dokumentar.

13.05 Eriks arv (r)
13.25 EM skøyter

500 m allround, kvinner.
Direkte fra Collalbo.

13.50 EM skøyter

500 m sprint, menn.
Direkte fra Collalbo.
Forts. på NRK1.

14.05 VM-minner (r)
Langrenn.

14.15 VM-minner (r)
Langrenn.

14.20 EM skøyter: 3000 m allround, kvinner
Direkte fra Collalbo.

14.45 VM-minner
14.55 EM skøyter

3000 m allround,
kvinner. Direkte.

15.30 EM skøyter

1000 m sprint, menn.
Direkte fra Collalbo.

16.00 Folkhemspojken – en
film om Ingvar Carlsson
(r)
17.05 Mord i paradis (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Det gode liv i Alaska (r)
(15:25) Am. dramaserie
fra 1993.

19.45 Ekspedisjonen – på sporet av Vitus Bering

(1:6) Da./norsk dokumentarserie fra 2018. På
1700-tallet ledet danske
Vitus Bering en stor
ekspedisjon for den russiske tsaren.

20.15 Hva feiler det deg? (r)

(2:8) Norsk medisinsk
kunnskapslek fra 2018.
Sherifa begynte å miste
hår, mens Randi fikk en
kraftig forkjølelse som
ikke ga seg. Hva feiler
det dem?

21.00 Nyheter
21.10 Jakta på gull (r)

(1:2) Fr. dokumentar frå
2018. Vi ser nærmare på
politikk og økonomi i
gullhandelen.

22.15 Brian Johnson møter

(1:6) Br. serie fra 2017.
AC/DCs frontfigur deler
erfaringer fra livet på
turné med andre rockelegender.

23.00 Chuck Berry med venner:
Hail! Hail! Rock 'n' Roll (r)
Am. konsertdokumentar.

00.55 Secret Garden – 20 års
jubileumskonsert (r)
02.00 NRK Nyheter
02.03 Klimakatastrofen vi unngikk? (r)
03.00 Et ønske om barn (r)
03.55 Oddasat (r)
04.10 Distriktsnyheter (r)

21.40: Bruce Almighty

06.00 Fingrene av fatet (r)

06.30 Nyhetene

06.55 God morgen Norge

(7:220) Morgensending. Programleder: Vår Staude, Espen Fiveland, Peter
Moi Bubresko, Desta Marie Beeder.

10.00 God morgen Norge
12.00 Dyrepasserne (r)
12.30 Dyrepasserne (r)
13.00 Veterinærene

(8:80) Sv. realityserie. Schæferen
Dixon har en oppsvulmet hals og
undersøkes av veterinær Louise, og i
Skånes dyrepark besøker veterinæren
Kalle og hans kollega Maria parkens
grevlinger.

14.00 Tid for hjem (r)
15.00 Bolighjelpen UK (r)
16.00 Matkontrollen (r)
16.30 TV 2 hjelper deg (r)
17.00 Fingrene av fatet (r)
17.30 Oppgrader! (r)
18.00 Oppgrader! (r)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene

De siste nyhetene innen sport.

19.00 Huskestue (r)

(5:8) Norsk humorprogram fra 2015.
NRKs Ingrid Gjessing Linhave, Dag
Otto Lauritzen og humorduoen Adam
& Tore er klar for quizkonkurranse i
Huskestue.

20.00 Truls à la Hellstrøm (r)

(5:9) Norsk livsstilsprogram fra 2018.
Truls og Eyvind reiser til Emilia
Romagna i Italia, for å lære seg den
tradisjonsrike italienske pastaen.
Underveis besøker de produsenter av
parmaskinke og parmesan, før Truls
til slutt skal servere verdens beste
pasta til Eyvinds gode venner.

21.00 Nyhetene

21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene

De siste nyhetene innen sport.

21.40 Bruce Almighty

Am. komedie fra 2003. I løpet av en
dag mister Bruce Nolan jobben, kræsjer bilen og får en god porsjon juling
i tillegg. Fast bestemt på at dette er
Guds vilje, raser han mot Herren og
gir ham skylden for det meste. I rollene: Jim Carrey, Morgan Freeman,
Jennifer Aniston. Regi: Tom Shadyac.

23.50 Klovn Forever

Da. komedie fra 2015. Frank og Casper har vært gode venner i lang tid,
og eventyrene deres har ført dem
enda nærmere hverandre. Men Casper har lyst på en forandring, og flytter til Los Angeles for å prøve seg på
en solokarriere. I rollene: Casper
Christensen, Jamie Hill, Frank Hvam.
Regi: Mikkel Nørgaard. (12 år)

01.55 Dark Places

Am. dramathriller fra 2015. Da Libby
var åtte år overlevde hun en massakre
som utslettet nesten hele familien
hennes. Hun har vokst opp i den tro
at satanister sto bak, med hjelp fra
hennes egen bror. Tretti år senere
rives sårene opp igjen, idet en gruppe
amatørspanere dukker opp med en
helt annen teori. I rollene: Charlize
Theron, Nicholas Hoult, Christina
Hendricks. Regi: Gilles Paquet-Brenner. (15 år)

04.25 Grey's Anatomy (r)
05.20-06.01 What Went Down (r)

22.30: Graham Norton Show

23.00: Fun with Dick and ...

06.10 Top 20 Funniest (r)
07.00 Sinnasnekker'n (r)
07.50 Slep meg på ferie (r)
08.40 Top 20 Funniest (r)
09.30 Camping på Öland (r)
10.30 Sinnasnekker'n (r)
11.30 4-stjerners middag (r)
12.30 Neste sommer (r)
13.30 Brille (r)
14.30 The Big Bang Theory (r)
15.30 Friends (r)
17.00 Two and a Half Men (r)
18.30 The Big Bang Theory (r)
19.30 Typisk deg med Petter
Schjerven (r)

06.00 Nanny
06.25 MasterChef Norge (r)
07.10 The Ellen DeGeneres
Show (r)
07.55 The Ellen DeGeneres
Show
08.40 Dr. Phil (r)
09.35 Dr. Phil
10.35 NCIS
11.30 NCIS: Los Angeles
12.30 Shades of Blue
13.30 Hotell Helvete
14.30 MasterChef Norge
15.30 The Real Housewives of
Dallas
16.30 Svenske Hollywoodfruer

(8:10) Norsk underholdningsserie. I dagens episode utforsker Petter
Schjerven vårt forhold til
kroppen. Petter møter en
som besvimer bare hun
skal ta blodprøve.

20.30 Praktisk info med Jon
Almaas (r)

(6:8) Norsk talkshow fra
2018. Jon Almaas gir deg
praktisk info du ikke visste at du trengte! Han
skal finne ut av hvorfor
vi har de ansiktene vi
har, hvordan det er å
være bonde i Norge i
dag, og hva du skal gjøre
hvis du begynner å blø
neseblod.

21.30 Oljefondet (r)

(1, 2:10) Norsk komiserie
fra 2018. Per Grepp er
den norske finansbransjens genierklærte wonderboy. Som sjefsinvestor i Statens pensjonsfond utland og daglig
forvalter av milliarder av
kroner, ser han det som
sitt oppdrag å håve inn
så mye penger som
mulig på vegne av det
norske folk.

22.30 The Graham Norton
Show

(2:19) Br. talkshow fra
2018. Rowan Atkinson,
Jamie Lee Curtis, Gary
Barlow, Jeff Goldblum og
Imelda May er gjester
hos den prisvinnende,
irske talkshow-verten
Graham Norton i kveld.
Programleder: Graham
Norton.

23.40 Den perfekte stormen

The Perfect Storm. Am.
eventyrdrama fra 2000. I
oktober 1991 ble det
skapt en «perfekt storm",
da en døende orkan fra
Bermuda kolliderte med
en kald front fra De store
sjøer. Dette førte til en
storm av uante dimensjoner, og bølger som var
over 30 meter høye. I rollene: George Clooney,
Mark Wahlberg, John C.
Reilly. Regi: Wolfgang
Petersen. (15 år)

02.15 Special Victims Unit (r)
03.10 CSI (r)
04.05 Castle (r)
05.05 Hundepatruljen NZ (r)
05.30-06.00 Hundepatruljen
NZ (r)

(8) Sv. realityprogram fra
2017.

17.30 Håndball-VM: Før kampen: Island – Kroatia

Før kampen: Island –
Kroatia. Håndball-VM for
menn fra 2019. Studiosending.

17.55 Håndball-VM:
Island – Kroatia

Island – Kroatia. Håndball-VM for menn fra
2019. Direkte fra kampen mellom Island og
Kroatia.

19.45 Håndball-VM: Etter kampen: Island-Kroatia
Studio. Håndball-VM for
menn fra 2019. Studiosending.

20.05 Håndball-VM: Før kampen

Håndball-VM for menn
fra 2019. Studiosending.

20.25 Håndball-VM:
Tunisia – Norge

Tunisia – Norge. Håndball-VM for menn fra
2019. Direkte fra kampen.

22.15 Håndball-VM: Etter kampen: Tunisia – Norge
Etter kampen: Tunisia –
Norge. Håndball-VM for
menn fra 2019. Studiosending etter kampen
mellom Tunisia og
Norge.

23.00 Fun with Dick and Jane

Am. komedie fra 2005.
Dick Harper har nylig
blitt forfremmet til visepresident i selskapet han
jobber for, og han og
kona Jane lever det gode
liv. Men når katastrofen
inntreffer, blir Dick
utpekt som syndebukken. I rollene: Jim Carrey,
Téa Leoni, Alec Baldwin.
Regi: Dean Parisot. (11
år)

00.55 Red 2

Am./fr. actionkomedie
fra 2013. I rollene: Bruce
Willis, John Malkovich,
Mary-Louise Parker. Regi:
Dean Parisot.

03.15 Big Stan

Am. actionkomedie fra
2007. I rollene: Rob
Schneider, David Carradine, Jennifer Morrison.
Regi: Rob Schneider. (15
år)

05.05-05.50 NCIS (r)
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06.00 American Ninja
Warrior (r)
08.00 Fail Army (r)
08.30 Ice Road Truckers (r)
09.25 Alligatorjegerne (r)
11.15 Ax Men (r)
13.15 Ødemarkens menn
(r)
14.10 Alarm 112 – På liv
og død (r)
18.00 Ax Men (r)
20.00 Ødemarkens menn
(r)
21.00 Sabotage
Am. actiondrama fra
2014. I rollene: Arnold
Schwarzenegger, Sam
Worthington, Terrence Howard. Regi:
David Ayer. (18 år)
23.20 Arrow
00.15 The Cops (r)
01.10 60 Days In (r)
02.15 Halt and Catch Fire
(r)
03.15 Overvåket (r)
04.15 Alligatorjegerne (r)
05.05-06.00 Ice Road
Truckers (r)

06.00 Morgensending
09.00 Total oppussing (r)
10.00 Mitt bittelille hjem
(r)
12.00 Flipp eller flopp? (r)
13.00 The Kardashians (r)
15.00 100 % Hotter (r)
16.00 Bloggerne (r)
16.30 Drømmehus ved
sjøen (r)
17.00 Born This Way (r)
18.00 Bolighjelpen – Vancouver (r)
19.00 Husfikserne (r)
20.00 Born This Way
21.00 Killers
Am. actionkomedie
fra 2010. Regi: Robert
Luketic.
23.15 Miss Undercover
Am. actionkomedie
fra 2000. Regi:
Donald Petrie. (11 år)
01.40 That Awkward
Moment
Am. romantisk komedie fra 2014. Regi:
Tom Gormican.
03.40 Nattsending

06.20 Morgensending
10.00 USAs beste diners
10.25 USAs beste diners
10.55 Mesterkokken (r)
11.50 Husjakten
12.25 Husjakten
12.55 Husjakt i Karibia
13.25 Husjakt i Karibia
13.55 Husfikserne
14.55 Say Yes to the Dress
15.25 Say Yes to the Dress
15.55 90 days to Wed (r)
16.55 Sofias engler (r)
17.55 Wahlgrens verden
(r)
18.55 Friends (r)
19.25 Friends (r)
19.55 Friends (r)
20.30 Wahlgrens verden
(r)
21.30 Walk of Shame
Am. komedie fra
2014. Regi: Steven
Brill. (11 år)
23.30 Friends (r)
24.00 Friends (r)
00.30 Friends (r)
01.00 Det perfekte mord
02.00 Nattsending

06.05 Morgensending
07.40 Fiks og flytt
08.25 Gullfeber (r)
09.10 Livsfarlig fangst (r)
10.15 Verdens myter og
mysterier
11.10 Grensevakten (r)
12.20 Two and a Half
Men (r)
13.50 Bilfikserne (r)
14.50 Livsfarlig fangst
15.55 Gullfeber (r)
16.55 Oslo S (r)
17.55 Pantelånerne i Las
Vegas (r)
18.55 Nattpatruljen (r)
19.55 Grensevakten (r)
21.00 Hall Pass
Am. komedie fra
2011. Regi: Bobby
Farrelly, Peter Farrelly.
(15 år)
23.10 The Big Bang Theory (r)
00.10 Two and a Half
Men (r)
01.45 Fast N' Loud
02.45 Bilfikserne (r)
03.40 Nattsending

NORSK/NORDISK

06.00 Science of Stupid (r)
06.30 Animals Unleashed
(r)
07.25 The Good Wife (r)
08.15 Elementary (r)
09.10 Animals Unleashed
(r)
10.05 New Girl (r)
11.00 Futurama (r)
13.00 The Good Wife (r)
14.00 Elementary (r)
15.00 New Girl (r)
16.00 American Dad (r)
20.00 The Cool Kids
20.30 Single Parents
21.00 Star Trek: Insurrection
Am. science fiction
fra 1998. (15 år)
23.00 The Orville (r)
24.00 The Resident (r)
01.00 American Horror
Story: Apocalypse (r)
02.05 9-1-1 (r)
04.05 The Gifted (r)
05.05-06.00 Elementary
(r)

04.45 Morgensending
13.15 Antikrundan (r)
14.15 Inför Idrottsgalan
(r)
14.25 Skidskytte: Världscupen
15.55 Columbo (r)
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport
18.15 Kulturnyheterna
18.28 Sportnytt
18.33 Lokala nyheter
18.45 Go'kväll
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 På spåret
(7) Start för den tredje och sista gruppen.
21.00 Skavlan
22.00 Scott & Bailey
(2) Darknet, fortsättningen.
22.50 Sjukt oklar
23.05 Sjukt oklar
23.20 Rapport
23.25 Gustav III:s äktenskap (r)
00.55 Nattsending

06.00 Morgensending
13.30 Kan man spise sig
rask?
14.30 CPH Lufthavnen
15.35 Taget på fersk gerning
16.05 Now That's Funny
17.00 Nyhederne, Sporten
og Vejret
Da. nyhedsmagasin.
17.16 Regionale nyheder
17.25 Go' aften Danmark
17.55 Dit vintervejr
18.00 Nyhederne
18.20 Regionale nyheder
18.25 VM i håndbold
VM – studiet. Håndbold fra 2019.
19.00 Nyhederne
19.30 Regionalprogram
20.00 X Factor
21.15 America's Got
Talent – vindere fra
hele verden
23.05 Sex Tape
Am. komedie fra
2014. Regi: Jake Kasdan. (11 år)
00.45 Nattsending

10.30 Morgensending
15.10 Planet Earth (r)
16.00 Rapport
16.05 Kulturveckan (r)
17.05 Klipp ur Strömsö (r)
17.15 Nyheter på lätt
svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Vinterdrömmen
18.30 The Island (r)
19.20 Svenska hemligheter: Fängelset
19.30 Förväxlingen
20.00 Ikonen Barbra Streisand (r)
20.55 En bild berättar (r)
21.00 Aktuellt
21.18 Kulturnyheterna
21.23 Väder
21.25 Lokala nyheter
21.30 Sportnytt
21.45 Out of Sight
Am. komedi från
1998. Regi: Steven
Soderbergh.
23.45 The Interceptor (r)
00.40 Nattsending

05.45 Morgensending
13.00 Doktorn kan
komma
14.00 En plats i solen:
Borta eller hemma
bäst?
15.00 Fixer upper
16.00 Fabriken inifrån
17.00 Efter fem
17.50 V75-klubben
17.55 Efter fem
18.50 Keno
19.00 TV4Nyheterna
19.15 Sporten
Sportnyheter från
TV4.
19.20 TV4Vädret
19.30 Postkodmiljonären
20.00 Talang
21.30 The Rock
Am. action från 1996.
Regi: Michael Bay.
22.00 TV4Nyheterna och
Sporten
22.05 TV4Vädret
22.15 The Rock
Am. action från 1996.
Regi: Michael Bay.
00.30 Nattsending

06.00 Morgensending
13.10 Rigtige Mænd –
HVA' NU? (r)
13.45 Hun så et mord (r)
15.15 VM Håndbold:
Angola – Qatar (m),
direkte
17.05 Jordemoderen (r)
17.50 TV AVISEN
18.00 Skattejægerne (r)
18.30 TV AVISEN
19.00 Disney Sjov
20.00 VM Håndbold:
Egypten – Sverige (m),
direkte
21.05 TV AVISEN
21.20 VM Håndbold:
Egypten – Sverige (m)
22.10 Sidste chance, Harvey
Am. romantisk komediedrama fra 2008.
Regi: Joel Hopkins.
23.40 Dødbringende
våben 2
Am. action fra 1989.
Regi: Richard Donner.
01.30 Nattsending

07.15 Morgensending
14.00 Zootropolis
Am. animasjonsfilm
fra 2016. Regi: Byron
Howard.
15.50 R.L. Stine's Mostly
Ghostly: One Night in
Doom House
Am. skrekkomedie fra
2016. Regi: Ron Oliver.
17.20 Vaiana
Am. animasjonsfilm
fra 2016. Regi: Ron
Clements, John Musker. (7 år)
19.05 Breathe
Br. drama fra 2017.
Regi: Andy Serkis. (11
år)
21.00 Nocturnal Animals
Am. thriller fra 2016.
Regi: Tom Ford. (15
år)
22.55 Den røde drage
Am. thriller fra 2002.
Regi: Brett Ratner. (15
år)
00.55 Nattsending

06.15 Morgensending
14.40 The Breakfast Club
Am. dramakomedie
fra 1985. Regi: John
Hughes.
16.15 Harry Potter og
Føniksordenen
Br./am. familieeventyr fra 2007. Regi:
David Yates. (12 år)
18.30 Lego Batman-filmen
Am. familieeventyr
fra 2017. Regi: Chris
Mckay.
20.20 Collateral Beauty
Am. drama fra 2016.
Regi: David Frankel.
22.00 All the Money in
the World
Am. thriller fra 2017.
Regi: Ridley Scott. (15
år)
00.15 Three Billboards
Outside Ebbing, Missouri
Regi: Martin McDonagh.
02.10 Nattsending

07.00 Morgensending
13.00 Emoji Filmen
Am. animasjonsfilm
fra 2017. Regi: Tony
Leondis.
15.00 En Frygtelig Kvinde
Da. drama fra 2017.
Regi: Christian Tafdrup.
17.00 A Family Man
Kan. drama fra 2016.
Regi: Mark Williams.
(15 år)
19.00 Maudie
Irsk-canadisk drama
fra 2016. Regi: Aisling
Walsh. (12 år)
21.00 Proud Mary
Am. actionfim fra
2018. (15 år)
23.00 Unlocked
Br./am. action fra
2017. Regi: Michael
Apted. (15 år)
01.00 Borg
Regi: Janus Metz.
02.50 Nattsending

DOKUMENTAR

06.00 Kollektivet (r)
07.00 My Name is Earl (r)
08.00 Scrubs (r)
09.30 Superior Donuts (r)
10.30 That '70s Show (r)
12.30 Scrubs (r)
14.00 Modern Family (r)
16.00 That '70s Show (r)
18.00 The Office (r)
20.00 Klovn (r)
Da. komiserie fra
2006.
20.30 Modern Family (r)
Am. komiserie.
22.30 The Tonight Show
with Jimmy Fallon
The Tonight Show
Starring Jimmy Fallon. Am. talkshow fra
2018.
23.30 The Office (r)
01.30 That '70s Show (r)
03.30 The Tonight Show
with Jimmy Fallon (r)
04.25 Klovn (r)
05.00 What Went Down
(r)
05.30-06.00 What Went
Down (r)

06.05 Morgensending
14.40 Peter Kuruvita’s
Coastal Kitchen
15.10 Tina i den norske
fjellheimen
16.05 Naturopplevelser
for livet
16.30 Smakslandet med
Gunnar Jensen
16.45 The Wine Show
17.40 Snap Show med
Malin Ekstrøm
18.00 Peter Kuruvita’s
Coastal Kitchen
18.30 A Cook Abroad
19.40 Two Hairy Bikers –
Comfort Food
20.35 Tropical Gourmet
Queensland with Justine Schofield
21.10 Reisen mot stjernen
21.25 Snap Show med
Sonia Vold
21.45 Donna Hay – Basics
to brilliance
22.20 A Cook Abroad
23.30 Two Hairy Bikers –
Comfort Food
00.25 Nattsending

BARN

06.00 Morgensending
08.15 Auction Kings (r)
09.05 Bilfikserne (r)
10.00 Fast N' Loud (r)
11.00 Deadliest Catch (r)
12.00 Outback Truckers (r)
14.00 The Last Alaskans
(r)
15.00 How Do They Do It?
Norway (r)
16.00 World's Biggest
Shipbuilders (r)
17.00 Salvage Hunters (r)
18.00 Bilfikserne (r)
19.00 Garage Rehab (r)
20.00 Gold Rush (r)
21.00 Race Night At Bowman Gray (r)
22.00 Street Outlaws:
Memphis (r)
23.00 Wheeler Dealers (r)
24.00 Mythbusters (r)
01.00 Race Night At Bowman Gray (r)
02.00 Street Outlaws:
Memphis (r)
03.00 Ultimate Survival (r)
03.55 Deadliest Catch (r)
04.45 Nattsending

06.00 Morgensending
11.00 Flyplassen: Colombia
12.00 Amerikas tøffeste
fengsler – Høydepunkter
13.00 Flyhavarikommisjonen
14.00 Vinterveiens helter
Norge
15.00 Hemmeligheter på
havets bunn
16.00 Flyhavarikommisjonen: Spesialrapport
17.00 Når katastrofen
inntreffer
18.00 Flyhavarikommisjonen
19.00 Japan: Mellom himmel og jord
20.00 Hard Time
21.00 Fengslet i utlandet
22.00 Drugs Inc
23.00 Flyhavarikommisjonen
24.00 Hard Time
01.00 Fengslet i utlandet
02.00 Nattsending

06.00 Morgensending
11.50 Saba og neshornets
hemmelighet (r)
12.45 Veterinær i Rocky
Mountain (r)
13.40 Scaled (r)
14.35 Catching Monsters
(r)
15.30 Keeping Up with
the Kruger (r)
16.25 Animal Cops Houston (r)
17.20 Growing Up...
Orangutan (r)
18.15 The Vet Life (r)
19.10 Dr. Jeff: Rocky
Mountain Vet (r)
20.05 Wildest Europe (r)
21.00 Catching Monsters
(r)
21.55 Pit Bulls & Parolees
(r)
22.50 The Vet Life (r)
23.45 Dr. Jeff: Rocky
Mountain Vet (r)
00.40 Catching Monsters
(r)
01.35 Nattsending

06.00 Morgensending
09.00 Texas Flip and
Move
10.00 House Hunters
International
12.00 Going RV
13.00 Barnwood Builders
14.00 Building Off the
Grid
15.00 Texas Flip and
Move
16.00 Mysteries at the
Museum
17.00 Bizarre Foods: Delicious Destinations
18.00 House Hunters
International
20.00 Tough Boats
21.00 Ultimate Pools
22.00 Top Secret Swimming Holes
23.00 Bizarre Foods with
Andrew Zimmern
24.00 Mysteries at the
Museum
01.00 Barnwood Builders
02.00 Building Off the
Grid
03.00 Nattsending

06.30 Morgensending
13.25 Jungelens puls (r)
13.30 Backstage (r)
13.55 9liv (r)
14.00 KAMP (r)
14.05 Statens romvesen
(r)
14.15 100 ting å gjøre før
High School (r)
14.40 Spangas (r)
15.00 Annedroidene (r)
15.25 Bevinget (r)
16.05 Yakari (r)
16.30 Kasper og Lisa (r)
16.40 Top Wing (r)
17.05 Matts Monster (r)
17.15 Mia Aimée og Matheo (r)
17.30 Uki (r)
17.40 Brillebjørn (r)
17.45 Her bor Daniel Tiger
(r)
18.00 Bamse Bjørn
18.10 I same hi
18.25 Litt av en jobb!
18.40 Det hjemsøkte
huset (r)
19.00-19.28 Finn meg i
Paris

06.00 Morgensending
14.25 Nyheter fra Premier
League
15.00 Sportsnyhetene
15.25 Nyheter fra Premier
League
16.00 Sportsnyhetene
16.25 Nyheter fra Premier
League
17.00 Sportsnyhetene
17.25 Nyheter fra Premier
League
18.00 VM i døds 2018
20.00 Sjakkgeniene
20.30 Sjakkgeniene
21.00 Gatebil (r)
21.30 Premier League
Match Pack
22.00 Premier League Preview
22.30 Premier League
World
23.00 Premier League
World: Sir Alex Ferguson Spesial
24.00 Sportsnyhetene
00.25 Nyheter fra Premier
League
01.00 Nattsending

06.05 Morgensending
09.45 Kombinert: V-cup
Hopp i stor bakke.
Direkte.
11.00 Alpint: Verdenscup
(r)
11.15 Alpint: Verdenscup
Utfortrening for
kvinner. Direkte.
13.00 Alpint: Verdenscup
(r)
14.00 Skiskyting: V-cup (r)
15.00 Watts (r)
15.30 Kombinert: V-cup (r)
16.00 Tennis: Sydney
International (r)
18.00 Kombinert: V-cup (r)
18.30 Kombinert: V-cup
19.00 Skiskyting: V-cup
20.00 Tennis: Sydney
International
22.00 Judo: Top 5 (r)
22.05 Hopp: V-cup (r)
23.00 Molde – Rosenborg
(r)
24.00 Vålerenga – Start (r)
01.00 PGA: Sony Open in
Hawaii
04.30 Nattsending

06.00 Morgensending
13.15 Kombinert: Verdenscup
10 km for menn.
Direkte.
14.00 Skiskyting: Verdenscup
10 km sprint for
menn. Direkte.
15.45 Kombinert: Verdenscup
16.45 Hopp: Beste av
Hoppuka (r)
17.45 Hopp: Verdenscup
Kvalifisering i stor
bakke. Direkte.
19.15 Kombinert: Verdenscup (r)
19.30 Kombinert: Verdenscup
20.15 Skiskyting: Verdenscup (r)
21.00 Hopp: Verdenscup
22.00 Tennis: Sydney
International
23.00 Rally: Dakar
23.30 Rally: Africa Eco
Race
23.43 Nattsending

11.00 NHL
NY Rangers – NY
Islanders.
13.00 Sportsmagasin
NHL On The Fly.
14.00 NHL
Vancouver Canucks –
Arizona Coyotes.
16.00 Carabao Cup
Tottenham – Chelsea.
18.00 Sportsmagasin
NHL On The Fly.
19.00 Sportsmagasin
UEFA Champions League Weekly.
19.30 Sportsmagasin
Bundesliga Weekly.
20.00 Ligue 1
Mid-season review.
20.30 Ligue 1
Lyon – Reims.Lyon –
Reims. Direkte.
22.45 Sportsmagasin
ESL Esport Center.
23.30 NHL
Chicago Blackhawks –
Boston Bruins.
01.30 NHL
04.05-07.00 NHL

11.00 Sportsmagasin
Ukentlig NFL-magasin.
11.30 NFL
Dallas Cowboys –
Seattle Seahawks.
14.00 FA Cup
Manchester United –
Reading.
16.00 Sportsmagasin
Ukentlig NFL-magasin.
16.30 NFL
Chicago Bears – Philadelphia Eagles.
19.00 NFL
Baltimore Ravens – LA
Chargers. Amerikansk
fotball, NFL. Sluttspill.
21.30 Sportsmagasin
Ukentlig NFL-magasin. Ukentlig NFLmagasin.
22.00-00.30 NFL
Dallas Cowboys –
Seattle Seahawks.
Amerikansk fotball,
NFL. Sluttspill.

SPORT

BARN

06.00 Gumballs Fantastiske Verden
06.15 Det regner kjøttboller
06.27 Ben 10
06.41 Teen Titans Go!
07.08 OK K.O.! La oss
redde verden
07.35 Eplet og Løken
07.47 Bekkens helter
08.01 Teen Titans Go!
08.27 Gumballs Fantastiske Verden
08.55 Powerpuff-jentene
09.22 Gumballs Fantastiske Verden
10.01 Vi bare bjørner
10.28 Teen Titans Go!
11.31 Trolljegerne
11.57 Ninjago: Spinjitzumesterne
12.23 Teen Titans Go!
12.59 Powerpuff-jentene
14.03 Gumballs Fantastiske Verden
15.00 Ninjago: Spinjitzumesterne
15.26 Teen Titans Go!
16.02 Unikitty

06.00 Morgensending
07.35 Bundy (r)
09.00 Seinfeld (r)
11.00 Simpsons (r)
13.00 Kongen av Queens
(r)
14.55 Simpsons (r)
15.25 Håndball-VM:
Japan – Makedonia
Håndball-VM for
menn fra 2019.
17.15 Whose line is it
anyway? (r)
18.55 Storage Hunters
(3) Lock and Load.
20.00 Vekterne
21.00 The Fighter
Am. drama fra 2010.
Regi: David O. Russell,
David O. Russell. (11
år)
23.25 The Bank Job
Br. krimdrama fra
2008. Regi: Roger
Donaldson. (15 år)
01.40 Cops
02.40 People Behaving
Badly
04.45 Nattsending

FILM

UNDERHOLDNING

06.00 Morgensending
08.30 QI
09.40 The Graham Norton
Show
10.35 The Best of Top
Gear 2010/11
11.25 Live at the Apollo
12.15 Pointless
14.10 The Graham Norton
Show
15.15 QI
16.35 Pointless
17.35 The Graham Norton
Show
18.40 QI
(9) Kinetic.
20.00 Pointless
21.00 Live At The Apollo
22.00 The Graham Norton
Show
00.05 8 Out of 10 Cats
00.55 QI
01.35 Top Gear: Best of
British
02.35 World's Deadliest
Drivers
03.35 Would I Lie To You?
04.40 8 Out of 10 Cats
05.20 Nattsending

06.25 Morgensending
09.20 Drømmen om et
øyliv
10.10 Hyttejakten (r)
11.10 Drømmedesign (r)
12.15 Superveterinærene
(r)
13.25 CSI: NY (r)
14.25 Sofias engler
15.25 Sinnasnekker'n Sverige
16.20 Castle (r)
17.20 CSI: NY (r)
18.20 Åndenes makt (r)
19.25 Drømmedesign (r)
20.30 Familien Irwin
(3) Tiger Eyes.
21.30 CSI (r)
22.30 Special Victims Unit
(r)
23.30 Cold Case (r)
00.30 Terminalen
Am. drama fra 2004.
Regi: Steven Spielberg.
03.05 Livet som superrik
(r)
03.50 Nattsending

06.00 Phineas og Ferb
06.10 Milo Murphys lov
06.25 Familien Green i
storby'n
06.40 Kid Vs. Kat
06.55 Star vs. mørkets
kraft
07.05 Miraculous: Ladybug & Cat Noir på
eventyr
07.30 Gravity Falls
07.55 Bizaardvark
08.20 Bunkd
08.45 K.C. Hemmelig
agent
09.30 Diverse sendinger
16.30 Bunkd
17.20 K.C. Hemmelig
agent
17.45 Harley i midten
18.10 Raven's Home
18.35 Bunkd
19.00 K.C. Hemmelig
agent
19.25 Harley i midten
19.50 Bizaardvark
20.10 Bunkd
20.35 Harley i midten
21.00 Kveldssending

13.25 Premier League: Leicester – Manchester
City
15.15 Premier League:
Burnley – Everton
17.05 Premier League:
Crystal Palace – Cardiff
18.55 Premier League:
Brighton – Arsenal
20.45 Premier League:
Watford – Chelsea
Fra Vicarage Road og
kampen mellom Watford og Chelsea i 19.
runde i Premier League. Kommentator:
Kasper Wikestad.
22.35-04.00 Premier League: Southampton –
West Ham
Fra St Mary's Stadium
og kampen mellom
Southampton og
West Ham i 19. runde
i Premier League.
Kommentator: Kasper
Wikestad.

Dagsnytt hver hele time,
unntatt kl. 13.00, 17.00 og
18.00.
06.03 P1+ musikkmiks
06.30 Nyhetsmorgen
07.05 Frokostradio
09.03 Holm
11.05 Jukebox
12.30 Nielsen
13.30 P1+ musikkmiks
14.03 Alle tiders blinkskudd
15.05 Nonstop
16.03 Radiolangs
18.00 P1+ musikkmiks
18.30 Lutter øre
19.03 20 spørsmål
19.30 P1+ musikkmiks
20.03 Countrybaren
22.03 Gammelnorsk
23.03 P1+ musikkmiks
05.03 Spill våken
05.45–06.00 Værmelding
med varsel for fiskebankene
Dagsnytt hver hele time
samt kl. 07.30, unntatt kl.
15.00, 17.00, 18.00 og
20.00.
06.03 Krig og fred
06.33 Nyhetsmorgen
07.45 Politisk kvarter
08.03 Nyhetsmorgen
09.03 Ekko
11.03 Spillerom
12.03 Nyhetslunsj
13.03 Sånn er du
14.03 Salongen
15.05 Nyhetsettermiddag
16.03 Studio 2
18.00 Dagsnytt 18
19.03 Jazzklubben
20.03 Salongen
21.03 Ekko
23.03 Radiodokumentaren
23.50 Programinformasjon
00.05 Dagsnytt 18
01.03 Salongen
02.03 Ekko
04.03 Spillerom
05.03–06.00 Sånn er du

Nyheter hver halvtime kl.
06.00-10.00 og 15.00-18.00.
Ellers hver time frem til kl.
20.00.
06.00 Morgenklubben med
Loven & Co
10.00 Formiddag med Eirin
14.00 Marthe Sveberg & Kim
Nygård
18.00 Endelig helg
20.00 80 tallet og ukas album
21.00 Endelig helg
22.00–06.00 Radio Norge
musikken

Nyheter hver hele time
06:00-24:00, hver halvtime
06:00-09:00 og 15:00-18:00.
Utvidet nyhetssending kl.
07:30 og 16:00. P4-sport kl.
06:50, 08:50, 09:50, 15:03
og 16:03.
06.00 P4s Radiofrokost
10.00 Misjonen
12.00 Jorda rundt
13.00 P4 direkte
15.00 Midt i Trafikken
18.00 P4-kvelden
21.00 P4-helgen
24.00–09.00 P4-natten

©Universum

19.30 Bondi Beach (r)
(8) Austr. realityserie.
19.55 Helt katastrofe
(2) Br. komiserie fra
2016.
20.20 Den blå planeten –
bakomfilmen (r)
Br. naturfilm fra
2017. .
20.30 På djupt vatn (r)
Colombiansk-am.
dokumentar fra 2017.
21.25 Doggystyle
(1) Da. dramaserie fra
2018. Asta drømmer
om å bli elsket og
beundret. Hun jakter
på den riktige mannen og en skuespillerkarriere.
00.10 The Stanford Prison
Experiment
Am. drama fra 2015.
Regi: Kyle Patrick
Alvarez.
02.10-02.31 Bondi Beach
(r)
(8) Austr. realityserie.

Dagsnytt hver halvtime kl.
06.00-09.00, deretter hver
hele time. Mot helg kl 08.20.
06.03 Distriktsprogram
09.03 Nitimen
11.05 Slettan & Martin tar
helga
12.05 Norgesglasset
14.03 Distriktsprogram
17.03 Kolafei med Rune Nilson
19.03 VG-Lista Topp 40
22.03 Radio Rock
00.05 Nattradioen
02.03 Underholdningsavdelingen tar kvelden
04.03 Are og Odin
05.03 Spill våken
05.45–06.00 Værmelding
med varsel for fiskebankene

ABONNEMENT:
22 99 80 50

SENTRALBORD:
22 99 80 00

1. Hva regnes som Norges eldste eksisterende
stavkirke?

22 99 80 20 annonse@dagsavisen.no

ANNONSE:

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

6. Hva er mogop?
7. I hvilke to religioner er det forbudt å spise
svinekjøtt?

2. I hvilket land ble det første frimerket tatt i
bruk?

8. Hvem hadde en hit med "In the Navy" på
1970-tallet?

3. Hvilket land er du kommet til hvis du lander
på Tasjkent internasjonale lufthavn?

9. Hva heter hovedstaden i Burkina Faso?

4. Mellom hvilke to byer går det 540 km lange
sykkelrittet Den store styrkeprøven?

10. Hvilken kjent dansk forfatter slo igjennom
med romanen "Improvisatoren" i 1835?

5. Hva heter sangeren som for alvor slo gjennom som artist med sitt andre studioalbum,
«Solidarity Breaks» i 2011?

Sist,
men
ikke
minst
Sist,
men
ikke
minst
...
Sist,
Sist,
men
ikke
minst
......
Sist,men
menikke
ikkeminst
minst...
...
BIZARRO

BRIDGE

DAN PIRARO

FINNDagens
BRANDSNES
spilleprøve
♠ E63
♥ K87
♦ 943
♣ Kkn108
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♠ K5
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2 ru var tvetydig. Enten avslag
eller en positiv hånd uten meldbar farge. Når Syd fortalte om
22-23 HP, brukte Nord fingrene
og fant ut at det burde være spill
for lilleslem. Vest spiller ut spar
dame. Kontrakten ser rimelig
grei ut. Du har elleve toppstikk.
Vår første tanke er å godspille
et ruterstikk. Men ser du noen
farer?
Utfordringen vil være at ruterfargen ikke oppfører seg som du
ønsker. La utspillet gå hjem til
kongen. Du legger ned ruter ess
og ser tieren komme fra Vest.
Nå må du være våken!:
♠ Dkn1074
♠ 982
♥ 1054
♥ kn963
♦ 10
♦ Dkn76
♣ 7532
♣ 96
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1. Urnes (i Luster i Sogn) 2. I England (i 1840) 3.
Usbekistan 4. Trondheim og Oslo
5. Jarle Bernhoft 6. En fjellplante
7. I islam og jødedommen
8. Village People
9. Ouagadougou
10. H. C. Andersen
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For å sikre deg mot at ruterfargen kan sitte 1-4, skal du spille
liten ruter fra hånden til bordets nier. Når du ser at Vest er
fri, kan du siden spille deg inn i
bordet og fange opp Østs ruter.
Om ruterfargen skulle sitte 3-2,
vil du aldri tape noen stikk på å
spille på denne måten.
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Røde Rosa.

6

Med livet som innsats.

Dette er historien om et politisk drap. Om Rosa Luxemburg.
Og en revolusjon som kunne ha endret verden.
REPORTASJE

Les HELG i morgen

ROGALANDS AVIS

FREMTIDEN

ØSTFOLD

11. JANUAR 2019

REISELIV
Kor t reiste bølge r
Her finner du Norges beste surfesteder

ILLUSTRASJONSFOTO: NUTURE/ISTOCK

HAVANNA: I rask endring
NEW ZEALAND: Tettpakket med naturopplevelser
DANSEKURS: Dans deg gjennom ferien
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Tradisjonsrike The American Bar på Hotel Savoy. En klassisk Dry Martini blir til. 

FOTO: STEFAN WETTAINEN/NTB SCANPIX

SKÅL f r L nd n
London er blitt metropolen for coole cocktails. Vi har tatt
en runde blant noen av verdens hotteste barer.
■■ MIA GAHNE
En solfylt ettermiddag slentrer vi inn på
den jugend-inspirerte baren The Gibson,
på hjørnet av Old Street i Øst-London.
Bak disken står Marian Beke og monterer en knopp av den trendy «tannpineplanten» på toppen av en Martini-drink.
Glasset er høyt og formet som en lyspære. Marian har døpt resultatet «Electric Earl». Blomsterknoppen i kombinasjon med alkohol gir en nærmest elektrisk
følelse i munnen. Til slutt prydes det hele
med selvlysende isbiter. Vi er med andre
ord et stykke unna den enkle gin tonicen.
Det tok seks uker fra The Gibson åpnet
til baren i 2016, til den havnet på sjetteplass på den prestisjefylte lista over verdens 50 beste cocktailbarer. I dag figurerer London-barer på fire av de seks
øverste plassene på lista, som utgis av
bransjepublikasjonen «Drinks International».
Tilfeldig? Neppe. Bartendere fra hele
verden lar seg lokke til London akkurat
nå.

Klassiske omgivelser
– De fleste har en åpen tilnærming og et
svært moderne syn på hva en cocktail
kan være. Byen har blitt en arena for
nyskapende drinker, sier Marian Beke.
Kollega Sara Moretti bærer ut en fat
med ulike drinker, den ene mer dramatisk enn den andre. Hun er enig i at det
syder av kreativitet bak bardiskene.
– Det er utrolig morsomt at det skjer så
mye i barverdenen her. Det er masse
morsomme steder å oppdage, og ambisjonsnivået er veldig høyt, sier hun.

Utgiver: Dagsavisen

Det er slett ikke bare nye barer som
gjør det bra på den internasjonale barlista. På andreplass på lista for 2018, og
på førsteplass de to foregående årene,
ligger The American Bar på tradisjonsrike Savoy på The Strand. Dette er en
elegant bar i art deco-stil, der det kan se
ut som tida har stått stille. På veggene
henger signerte portretter med hilsener
fra tidligere gjester, som Winston Churchill, John Wayne og Elizabeth Taylor.
Her har man blandet drinker i over 125
år, og fortsatt står noen udødelige klassikere på menyen. Men mesteparten av
drinkene er moderne og innovative.
Det er en sann fryd å stikke innom her
for en drink-opplevelse av det mer elegante slaget. Noen av verdens dyktigste
bartendere, iført korte hvite jakker,
leverer alt fra kjølige dry martinier med
svart kaviar til fantasifulle drinker
inspirert av legender som David Bowie
og Mick Jagger.
Det pleier å bli veldig trangt før og etter
teaterforestillinger, så kom helst utenom
de tidene.
– Ellers går det nesten alltid greit å få
sitte, bare man har litt tålmodighet, forsikrer Philippa Guy, som er barens første
kvinne på 100 år med tittelen Senior
Bartender.

Naturens smaker
En helt annen stemning råder i en kjeller
på Hoxton Square i den trendy bydelen
Shoreditch. Baren Happiness Forgets
har blitt et favorittsted for bartendere
selv, fordi det er så laidback og usnobbete. Drinkene er dessuten usedvanlig
rimelige.

Sjefredaktører: Eirik Hoff Lysholm

Ingen andre steder enn i London får du flere cocktail-varianter. FOTO: TT/NTB SCANPIX

– Jeg har bare jobbet her i et par uker,
men jeg bare elsker hele bar-London
akkurat nå, sier Gian Jesus som har tatt
med seg cocktail-kunnskapene sine helt
fra New Zealand.
På spørsmål om hva som bør være vår
neste stopp på barrunden, foreslår han
eksentriske Scout noen kvartaler unna.
En bitte liten mørk bar som ved første
blikk minner mer om et sushisted enn en
cocktailbar. Her er fokuset på naturens
smaker, og så vel snacks som drinker
sorteres i kategorier som hav, trær, jord
og busker. Et eventyr for den eventyrlystne!

Tidligere toalett
Ennå noen kvartaler østover, i bydelen
Bethnal Green, finner man franskinspirerte Coupette, nabo med herlige Sun
Tavern som blant annet har spesialisert

Trykk: Schibsted Trykk A.S

seg på irsk whisky og nøye utvalgt
musikk.
Oppe i Kentish Town kan du nippe til
tequilacocktails på Ladies & Gentlemen.
Navnet antyder forhistorien her, baren er
nemlig plassert i et tidligere offentlig
toalett.
På Zetter’s Townhouse i Clerkenwell
slår man seg derimot ned i en bekvem
fløyelslenestol i et gammeldags, hyggelig
bibliotek og bestiller drinker spisset med
alle slags hjemmelagde bittere (krydret,
bittert urtebrennevin). Mens stilrene,
italienske Bar Termini i Soho er et eldorado for alle som liker den populære
drinken Negroni.
Det er ingen ende på variasjonen i Londons barunivers i disse dager. Tida da
gubbete puber var kveldens mest spennende mål, kjennes langt unna.

(NTB Tema)

Vinn reisegavekort
på 20 000 kr
Abonner på vårt nyhetsbrev
og vær med i trekningen

www.albatros.no
| 21
45 45
Reis med hjerte, hjerne
& 98
holdning
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Victoriafallene med eksklusivt

UNGARN

ROM MED
SLOVENIA
HAVUTSIKT

SAFARICRUISE PÅ KARIBASJØEN

KROATIA

ROM
SERBIA

BOSNIAHERCEGOVINA
Mostar
Neretva-

Adriaterhavet deltaet

Dubrovnik
Cavtat
Kotor

ITALIA

NYHET!

TANZANIA
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MONTENEGRO

B

Budva
MAKEDONIA

Kroatia for livsnytere

ALBANIA

COMORERNE
Vi besøker Adriaterhavets dronning Dubrovnik, og i
nabolandene Bosnia-Hercegovina og Montenegro ser
MAYOTTE
vi Mostar
med den berømte broen og den helt unike
gamle havnebyen Kotor. Underveis blir det naturligvis
tid til å nyte livet i det fine klimaet og gå på oppdagelsestur på egen hånd.

HELLAS

Prisen inkluderer: Norsk reiseleder • Direkte fly Oslo–
Dubrovnik t/r • Innkvartering på 5-stjerners Hotel Croatia
MADAGASKAR
Cavat i delt dobbeltrom • Utflukter og transport ifølge
program • Frokost daglig • Lunsj dag 6, middag dag 1–5, 7
og 8 • Båttur dag 2 • Skatter og avgifter

SØR-AFRIKA

Avreise Oslo 6/4 og 20/4 2019
SWAZILAND

9 998,–
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14 dager
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Fort Lauderdale
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Antigua

En safariopplevelse som ingen annen:
Opplev Victoriafallene, Zambezielva,
Hwange nasjonalpark og eksklusivt
cruise på Karibasjøen
Reisen begynner ved det storslåtte Victoriafallene.
Her gir vi oss ut på vandringer rundt vannfallene
og solnedgangscruise på Zambezielva, og senere
fortsetter eventyret med safari i den elefanttette
nasjonalparken Hwange. Sist, men ikke minst, kan
vi se frem til reisens helt unike høydepunkt: Vårt
eksklusive safaricruise på Karibasjøen om bord på
luksusbåten «Umbozha». Her opplever du det spektakulære dyrelivet på første parkett – flodhester, krokodiller og et eksotisk fugleliv bare et par meter fra
soveromsvinduet ditt. Bli med på safariutflukter, nyt
de fantastiske omgivelsene og nipp til en drink når
solen går ned over Karibasjøens vakre vann. Vi bor
førsteklasses på denne reisen: på lekre Masumu River
Lodge, Hwange Safari Lodge og den herlige båten
«Umbozha», som med svømmebasseng, et nydelig
soldekk og 9 utvendige lugarer med klimaanlegg
sørger for at reisen din blir noe helt spesielt.
Dagsprogram: 1 Fly Oslo–Victoria Falls, Zimbabwe
2 Ankomst til Victoria Falls. Velkomstmiddag

3 Victoriafallene. Vandring til fossen og solnedgangscruise på Zambezielva 4 Victoriafallene. Tid på egen
hånd og vandring til vannfallene 5 Victoriafallene–
Binga. Solnedgangscruise på Karibasjøen 6 Binga. Tur
gjennom Binga og ombordstigning på «Umbozha»
7 Cruise med «Umbozha» på Karibasjøen 8 Cruise
med «Umbozha» på Karibasjøen. Grillfest på stranden
9 Binga–Hwange nasjonalpark. Ettermiddagssafari
10 Safari i Hwange nasjonalpark 11 Morgensafari,
transfer til Victoria Falls og hjemreise 12 Hjemkomst
Prisen inkluderer: Norsk/svensk reiseleder • Fly
Oslo–Victoriafallene t/r med mellomlanding • Safari
og utflukter ifølge program • 3 overnattinger i delt
dobbeltrom på hotell i Victoria Falls • 2 overnattinger i delt dobbeltrom på Hwange Safari Lodge
• 1 overnatting i delt dobbeltrom på Binga • 3 overnattinger i delt dobbeltlugar på Umbozha med
helpensjon om bord • Frokost daglig • Lunsj
dag 5-10 • Middag dag 2 og 5-10 • Lokale drikkevarer,
øl & vin dag 5-8 • Alle drikkevarer på skipet • Skatter
og avgifter
Avreise Oslo Avreise 2/10 2019
Pris kun

Medl. Rejsegarantifonden Danmark | Forbehold for trykkfeil og utsolgte avganger
DA_reise_Victoriafalls_Karibia_Kroatia_246x365.indd 1

40 998,–

St. Johns

Ponce

Puerto Rico

Castries
St. Lucia

Basseterre

Bridgetown

St. Kitts & Nevis

St. Georges

Barbados

Grenada

Drømmecruise
fra Miami til Karibia
Vi drar ut med cruiseskipet «Serenade of the Seas»
mot Det karibiske hav, der destinasjonen er seks
flotte karibiske øyer: Puerto Rico, St. Kitts, St. Lucia,
Grenada, Barbados og Antigua. Her får vi paradisstrender, herlige utflukter med karibisk stemning og
nydelige dager om bord!
Prisen inkluderer: Norsk/svensk reiseleder • Fly Oslo–
Miami t/r med mellomlanding • Transport ifølge
program • 1 natt på hotellet Marseilles Miami Beach i
delt dobbeltrom (med frokost) • 11 netters cruise med
Serenade of the Seas i delt innvendig dobbeltlugar
kat. 4V • Helpensjon ombord på skipet • Kaffe, te og
isvann på skipet • Driks på skipet (kr 1408,– pr. person)
• Skatter og avgifter (havneskatter verdi kr 892,–)
Avreise Oslo 17/11 2019 og 9/2 2020
Pris

21 998,–

Annonsekode: Dagsavisen
08/01/19 15:03

4

FREDAG 11. JANUAR 2019

REISE

DANSEKURS
Til disse dansene og på
disse stedene finnes det
et vell av kurs – enten
ukentlige, drop in-timer,
helgekurs eller kurs over
flere dager i feriene.
zzSalsa i Havanna
zzWienervals / brudevals i
Wien
zzTango i Buenos Aires
zzIrsk dans / step i Dublin
zzHula / tradisjonell dans
på Hawaii
zzMagedans i Tyrkia
zzSwing i Norge, Skandinavia og en rekke
vestlige land
zzSquare dance og Line
dance i USA
Dansearrangementer
og danseturer
zzMagedansfestival i Oslo
– november 2018
zzSquare dance-festivaler
en rekke steder nord i
USA – vinter 2019
zzTango i Argentina –
påsken 2019 (Oslo
Tango Club)
zzSalsafestival Havanna –
april 2019
zzMagedans og yoga i
Marokko – vår 2019
(Oslo Magedansstudio)
zzTangofestival i Lisboa –
mai 2019
zzOlavsøka på Færøyene
(tradisjonell dans) – juli
2019
Forestående bryllup kan være et fint påskudd for langhelg med valsekurs i Wien. Om man da har tid. 

FOTO: HERWIG PRAMMER/REUTERS/NTB SCANPIX

Verden trinn for trinn

Tango i Buenos Aires, swing på Gol, wienervals i Østerrike eller magedans i Marokko. Det finnes dårligere
påskudd for å reise enn å ta seg en dans.
■■ PERNILLE AMDAHL
Kroppen er mør etter gårsdagens utfordringer på dansegulvet. En stressfri
frokost og noen gode, lange strekk i det
varme vannet – så er det på’n igjen.
Dansing hører ellers til på fester og i
lystig lag, så hvorfor ikke satse på dans
i ferien også?
– Dans er veldig internasjonalt. Du
behøver jo nesten ikke snakke når du
danser, og det er sinnssykt morsomt å
reise ut og danse med folk fra alle land,
sier Freddy Haugan, daglig leder for
Bårdar Danseinstitutt.
Hvor du enn reiser, finner du en swingeller salsaklubb, mener han. Byer som
New York, London og Paris har kurs og
klasser på alle nivåer i de store, sosiale
dansene. Nå for tiden er swingformen
west coast en av de mest populære dansene, og kommer ikke instruktørene dit
du bor, får du reise til dem.

Torgdans på Mallorca
Sidsel Rattsø Fasting tar gjerne dansen
til varmere himmelstrøk. På farten til
klippene på Costa Blanca i Spania
snakker hun varmt om møter med nye
folk og andre kulturer. Fremmede landskap også, så langt de rekker å få det
med seg.
– Vi blir jo veldig fokusert på dans, da,
ler hun. Sammen med mannen Johan
Fasting fronter hun dansereiser til flere
verdenshjørner gjennom den frivillige
organisasjonen Kom og Dans, som har
utgangspunkt i norske swingmiljøer.

– Mannen min og jeg oppdaget et lite
torg på Mallorca en gang. Betjeningen
på en av restaurantene var enige med
oss i at det hadde vært moro å danse
der. Etter et par-tre dager fikk vi organisert en hel gjeng med danseglade
bekjentskaper, vi allierte oss med en
lokal folkedansgruppe og fylte torget.
Vi danset hver for oss, sammen, lærte
av hverandre, holdt kontakten og
besøkte hverandre i mange år etterpå.
I dag drar Kom og Dans-grupper fra
hele Norge ut med mål om nye vennskap
og høy aktivitet på dansegulvene i
Skandinavia, Spania, Japan og også i
USA, der det til våren blir rodeo- og
dansefestival med west coast og east
coast swing, line dance og mye annet.

Wienervals i Wien
For en del av dansene er reisemålene
opplagte. Tango danses gjerne i Buenos
Aires, magedans i Tyrkia og salsa i
Havanna, mens brudepar med tid og
penger til overs kan bruke en helg i
Wien til å perfeksjonere brudevalsen.
– For flamenco er det Sevilla og
Malaga som gjelder, sier Freddy
Haugan, med forbehold om at det kanskje kan være litt vanskeligere for en
utrent voksen turist å finne et kurs i flamenco som gjør deg danseklar i en fei.
Anniken Enger fra Inner & Outer
Journeys tror man må lete en del før
man slår til og booker time.
– Reiser man alene, er det ikke så lett
å finne fram til de beste, sier Enger, som
arrangerer reiser og retreats i samar-

Solodans med heftig fotarbeid, her fra Chicago. I USA og Irland finner du mange kurs. 

FOTO: JEFF HAYNES/REUTERS/NTB SCANPIX

beid med blant andre Oslo magedansstudio. I vinter skal de til Marokko for
å danse magedans og trene yoga.
Instruktøren er norsk, men omgivelsene
marokkanske, og alt ender opp med en
forestilling for beduiner i utkanten av
Sahara.

Hver påske tar de med seg en gruppe
tangoentusiaster til Buenos Aires.
– Tango er landets og folkets historie.
Setter man ikke tangoen i en sammenheng der den kommer fra, kan man like
godt gå på kurs i Oslo, Berlin eller New
York, mener Deloya.

Tangoturistene

Gruppe eller alene

I Buenos Aires har tangoen skapt en
stor og viktig turistindustri, og tilreisende blir møtt av et firesifret antall
tilbud om kurs, dansekvelder og forestillinger.
– Man kan leve sitt eget liv blant tangoturistene, som bor på egne hoteller og
blir kjent med andre som også har reist
til Argentina for å danse tango. Men
tangoen er så mye mer enn en dans, sier
Nili Deloya. Hun driver Nilis Temareiser og er gift med argentinske Ramon
Gimenez som står bak Oslo Tango Club.

Tross mylderet av tilbud: Å reise alene
har sine gode sider.
– Drar man alene, kommer man nærmere eventyret og er tettere på folk hele
veien. Samtidig må man ta mer ansvar
for å finne det man virkelig søker av
kvalitet, opplevelser og autentisk
kultur, sier Enger. Drar man ikke helt på
egen hånd, får man mye ut av å gå inn i
en gruppe, mener hun.
– Her treffer man jo likesinnede, med
det samme utgangspunkt for å reise. 

(NTB Tema)

REIS SAMMEN OPPLEV MER

815 00 335 www.peergynt.com

Vandreturer

Vandretur Catalonia

Vandretur på Kypros

20/3 - 8 dager
Oslo Lufthavn

23/3 & 20/4 - 8 dager
Oslo Lufthavn

Vandretur på Amalfikysten
18/4 - 8 dager
Oslo Lufthavn

Vandretur Transilvania
16/4 - 8 dager
Oslo Lufthavn

Catalonia er kanskje et uoppdaget
reisemål for turgåere – men byr på
flotte landskaper med bølgende daler,
innbydende strender, grønne skoger og
dramatiske klipper, ekte spansk landsbyfølelse, god mat og vin. Hotell i Santa
Susanna. Vandringer på 11-14 kilometer.

Kypros har over 300 soldager i året. Øya
byr også på idylliske landskaper. Floraen
er unik, og Troodosfjellene et geologisk
fenomen. Noen av vandringene går i
fjellet, andre langs kysten. Vi bor på flott
hotell på stranden i Pafos som er
på sørvestkysten av Kypros.

Bli med til vakre Amalfikysten, Pompeii
og Capri! Italias vakreste turområder byr
på idyllisk natur og særegne landsbyer
med massevis av kulturelle opplevelser.
Vi vandrer på stiene som ble brukt til å
frakte varer mellom fjellene og kysten.
Vandringer på 7-9 kilometer.

Slott innhyllet i tåke og blodtørstige
vampyrer er ofte det man forbinder med
Transilvania, men regionen har Romanias
vakreste severdigheter, magiske byer og
storslått natur. På denne turen kombineres
kultur og vandring i vakre landskap, hvor
UNESCO-opplevelsene ligger tett.

Pris fra kr. 12.600,- p.p.

Pris fra kr. 11.990,- p.p.

Pris fra kr. 13.990,- p.p.

Pris fra kr. 13.990,- p.p.

Madeira m/blomsterfestival

Vandring og vin i Toscana

Vandretur Montenegro

Vandretur Algarve

30/4 - 9 dager
Oslo Lufthavn

2/5 & 19/9 - 6 dager
Oslo Lufthavn

2/5 - 8 dager
Oslo Lufthavn

21/5 & 10/9 - 8 dager
Oslo Lufthavn

Madeira ønsker våren velkommen med
en stor blomsterfestival. Dette er ett av
årets høydepunkter på den portugisiske
Atlanterhavsperlen. Øya byr virkelig på
fantastiske naturopplevelser, og vi
kombinerer blomsterfestivalen med
vandringer i frodig og majestetisk landskap.

Vakre Toscana har bølgende åslandskap
med sypresser, olivenlunder og vinranker.
Turen inkluderer besøk til flere vingårder.
Ønsker du en sosial vandretur i vakker
landskap kombinert med vinsmaking
på pittoreske vingårder, er dette turen
for deg!

Montenegro er som en liten klippe som
rager ut i Adriaterhavet. Vi bor i sjarmerende Petrovac som frister med en strand i
vakre omgivelser. Vandringene går i flotte
nasjonalparker og vi besøker små fjellbyer,
som gjemmer på spennende historier,
vakre bygninger og interessante ruiner.

Algarvekysten byr på store naturopplevelser med en frodig og spektakulær
kyststripe. Albufeira er vårt utgangspunkt
for vandringene. Den har en sjarmerende
gamleby, og ligger idyllisk til med små
hvite hus på klippekanter over en deilig
sandstrand. Vandringer på 6-11 kilometer.

Pris fra kr. 15.990,- p.p.

Pris fra kr. 13.290,-

Pris fra kr. 11.500,- p.p.

Pris fra kr. 10.990,- p.p.

Bestill-tidlig-rabatt kr. 500,- trekkes fra prisen ved bestilling min. 95 dager før avreise. (gjelder ikke Madeira)
Inkludert i prisene er fly, hotell, mange måltider, utflukter med lokal vandreguide og reiseleder fra Peer Gynt Tours.
Vi hjelper deg gjerne med flybilletten til/fra Oslo på utreise og hjemreise.
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Landskapenes
land

REGNFOSSENE: Milford Sound er vakkert, selv når det regner. Da dannes hundrevis av fosser langs fjellveggene. 

Legg byene bak deg og begi deg ut på veiene. Der tar
fjellene, vulkanene, isbreene, havet og de uberørte regnskogene over. New Zealands natur er like variert som
den er lett tilgjengelig.
■■ GUSTAV SJÖHOLM
Det er vanskelig å forestille seg et land
som kan by på så mangfoldige naturopplevelser som New Zealand. Hver
sving på veien gir deg en ny sjanse til å
stoppe opp og fotografere. Et mer
Instagram-vennlig land finnes nok ikke.
det måtte i så fall være Norge.
– På New Zealand kan du stå på ski om
morgenen, og dykke eller surfe om ettermiddagen. Vi har vulkaner, snø, fantastiske skoger. Og havet, sier Imogen
Field fra Christchurch.
Hun elsker havet, og nevner spesielt
vestkysten av Sørøya. Her vokser den
tette skogen helt ned til kystlinjen med
strender og dramatiske klipper.

Uvanlig dykking
New Zealand består av to store øyer,
Nordøya og Sørøya, som er svært forskjellige fra hverandre. Nordøya er mer
befolket, og her ligger de større byene
– Auckland og hovedstaden Wellington.
Landskapet er grønt og bølgende landskap. Sørøya er mer ulendt, med høye

fjell og flere fjorder, og ofte lange
avstander mellom tettstedene.
Til tross for Imogen Fields kjærlighet
til Sørøya, bor hun på Nordøya, i den
lille byen Tutukaka. I tillegg til vakre
strender er det viktigste trekkplasteret
The Poor Knights, som regnes som en
av verdens beste steder for dykking.
Dykkeområdet har en vulkansk topografi, der det dannes bueganger og huler
som skaper forutsetninger for et rikt
fiskeliv. En skog av tang bidrar til et
unikt undervannsmiljø.
Imogen Field jobber som dykkeguide,
og konstaterer at dykking ikke er det
første folk forbinder med New Zealand.
– Dette er ikke en typisk dykkedestinasjon, slik som Australia. Her har vi en
annen type dykking. Det er ikke nødvendigvis varmt i vannet, men det er
myriader av liv her. Uansett hvor du
dykker, kommer du til å se noe som
overrasker deg, sier hun.

Egen transport
Imogen Field anbefaler at man leier bil
eller bobil for å utforske landet.

DYKKER: Imogen Field er dykkeguide på The Poor Knights Islands.
– Det er viktig å ha sitt eget transportmiddel her, fordi noen av de virkelig
magiske stedene ligger utenfor allfarvei,
sier hun.
Å kjøre bil i New Zealand er enkelt, og
veiene er generelt av høy standard.
Utenfor storbyområdene er trafikken
liten. Fartsgrensen, maksimalt 100
kilometer i timen, blir vanligvis respektert. Å venne seg til venstrekjøring går
fort. Det er imidlertid godt å være to
sjåfører og kunne bytte på. Avstandene

er lange, og de ofte svingete veiene gjør
at reisen kan ta lengre tid enn planlagt.
– Når du reiser til New Zealand bør du
ha et realistisk forhold til hvor mye tid
du har. Mange prøver å se alt, fra Auckland til Queenstown, på noen få uker.
Det kan være bedre å konsentrere seg
om ett eller to områder, mener newzealenderen Murray Whyte, som bor i Wellington og har reist mye i eget land.
Whyte anbefaler en vandring i nasjonalparken ved landets høyeste fjell,

REISE
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NEW ZEALAND
zzBefolkning: Landet har 4,75 millioner innbyggere, hvorav 1,6 millioner i den
største byen Auckland. Drøyt 700.000 tilhører maorifolket.
zzSpråk: Engelsk og maori.
zzKlima: Været i New Zealand er variert. I nord er det et subtropisk klima, og i
fjellene på Sørøya kan det være 10 kuldegrader om vinteren. Vanligvis mildt.
Sommeren er fra desember til februar, vinter fra juni til august.
zzValuta: New Zealand dollar, NZD. 1 NZD = ca. 5,60 NOK
zzReise dit: Via Dubai eller Qatar med Qatar Airways eller Emiratene. Eller via
for eksempel Frankfurt og Beijing. Mange flyselskaper. Fra cirka 8000
kroner. Reisen tar over 20 timer.
zzReise rundt: Omfattende bussnett med langdistansebusser. Innenriksfly er
tilgjengelig mange steder og er relativt billig. Det anbefales å leie bil/bobil.
Veinettet er godt utbygd, og det er lett å komme seg rundt. Venstrekjøring.
zzPriser: Omtrent som i Norge.
zzSesong: Hele året. Høysesongen er rundt nyttår og i januar. Bestill i god tid,
både når det gjelder innkvartering, leiebiler og aktiviteter.
zzBo: Moteller fra ca. 500 kr per natt. Mellomklassehotell i Auckland ca. 1000–
2000 kr
zzMat: Mye kjøtt og sjømat. Paier med forskjellig fylling er vanlig. Ikke gå glipp
av en pannekaka med banan, bacon og lønnesirup, som er en nasjonal
spesialitet.
zzDrikke: New Zealands viner er verdensberømte. I de senere årene har
spennende mikrobryggerier også dukket opp.
zzMer informasjon:
http://www.newzealand.com/int/
http://www.nzwine.com/
http://www.tourism.org.nz/
http://www.doc.govt.nz/lordoftherings

DYKKING: The Poor Knights utenfor Tutukaka-kysten er New Zealands mest kjente
dykkested. Her finner du et rikt fiskeliv og frodige tangskoger.

ALLE FOTO: GUSTAV SJÖHOLM/NTB SCNAPIX

drevis av fosser langs fjellveggene, sier
hun.

Hopp over byene

TURISTER: Indisk-amerikanske Sonal
Soralya med ektemannen Anuj Patel.
Mount Cook. Han foreslår også et besøk
ved fjorden Milford Sound.
– Motorveien fra Queenstown er en
opplevelse i seg selv, med isbreer, vakre
innsjøer, snødekte fjelltopper og gamle
skoger, sier han.
Nina Koch, Murray Whytes kone,
anbefaler en flerdagerstur med kajakk i
Doubtful Sound, som ligger i Fjordland
langt sør på Sørøya.
– Der er det utrolig vakkert, uansett
vær. Hvis det regner, skapes det hun-

En tur til New Zealand er ikke komplett
uten minst én fottur. På flerdagersturer
kan man overnatte i hytter eller telt.
Populære turområder Routeburn ved
Milford Sound eller Queen Charlotte på
nordre Sørøya. En tur på noen få timer
kan også være fint, for eksempel langs
Waikato River til turkisblå Huka Falls
ved Taupo på Nordøya. En knapp times
vandring i ulmende månelandskap i vulkansk aktive Craters of the Moon er også
en opplevelse.
Sonal Soralya, som er oppvokst i India
og bosatt i USA, reiser med sin ektemann og treårige datter gjennom landet.
– Det som overrasket meg mest, er at
det finnes regnskog rett ved breene, og
gylne, uberørte strender rett ved frodig
skog – som i Abel Tasman. Og det mest
fantastisk er hvor rent det er her. At er
velorganisert, og det er veldig enkelt å
komme seg rundt som turist, sier hun.
I et land så fullpakket av severdigheter
kan det være vanskelig å vite hva du skal
velge som turist.
– Hvis du kommer fra Europa, er byer
ikke unike. I stedet bør du prøve å se de
landskapene og områdene som virkelig
er uberørte, råder Murray Whyte.

(NTB Tema)

FEM VINDISTRIKTER

zzWaiheke Island i Aucklands skjærgård – kjent for sin Merlot og Syrah.
zzHawkes Bay – mest kjent for sin Chardonnay.
zzMarlborough – tre firedeler av landets vin produseres her, hvorav mesteparten
er Sauvignon Blanc.
zzCentral Ortago – regionen hevder de har verdens beste Pinot Noir.
zzWairarapa – ikke blant de mest kjente distriktene, men fine viner av forskjellige
druer produseres i praktisk avstand fra Wellington.

TURKIS: Huka Falls på Nordøya har en nesten surrealistisk turkis farge.
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Seil med de store
Statsraad Lehmkuhl, Mir fra Russland og Kruzenshtern fra Russland i Fredrikstad i 2014. 					

Lysten på seilferie, men usikker på seilingen og hvem du
skal dra sammen med? Sikt deg inn på en av de store
skutene
■■ PERNILLE AMDAHL
Du ser det allerede på navnene: Lord
Nelson, Statsraad Lehmkuhl og Gulden
Leeuw. Fartøyene er fulle av tradisjoner, historie og stolthet. Det skinner
i messing, knirker i tre og fosser om
baugen når vinden tar tak i seilene. Og
enten du står opp til vakt midt på svarte
natten eller fikler med et tau høyt oppe
i en mast, er det folk å dele opplevelsene
med.
– Det er en veldig sosial form for ferie.
Om du drar alene hjemmefra, er du en
del av et lag allerede fra du står på kaia,
sier Morten Urrang, seilskuteentusiast
og mannskap på den litt mindre hardangerjakten Caroline av Sandnes.

Voksenopplæring
At en seilas kan gi nyttig ballast både
til gammel og ung, er han ikke i tvil om.
– På havet kan du ikke ringe hjem eller
ta fram mobilen for å få hjelp, så du
lærer fort å ta tak selv. Ser du en balje
med oppvask i en båt med tolv mennesker om bord, vet du at det er en av de
tolv som må ta oppvasken.
Det er ikke uten grunn mange av skutene brukes til teambuilding, som skoleskip og til ledertrening.

Kaffe
En hel rekke av de tradisjonelle seilskutene tar med seg turister på korte eller
lengre etapper. Flest tilbud får du hos
de nederlandske båtene, som stort sett
er i privat eie, og har satt turisme i
system på eksotiske steder som
Antarktis og Karibia. Opplegg og
aldersgrenser varierer, men man hjelper
som regel til under seilasen og går

vakter slik tradisjonen er om bord. Tilbake får man kunnskaper om seiling og
sjømannskap og som regel en god dose
entusiasme fra folk som brenner for å
lære bort det meste.
– Ferie er å gjøre noe helt annet, sier
Ida Rosenvinge hos Christian Radich.
– Dette er som en annen aktivitetsferie. Og så lever man i en egen tidsboble.
På Christian Radich har turistene fire
timer tjeneste og åtte timer fri.
– Man står utkikk, tar roret, går
runder på dekk, hjelper til når seilene
skal heises og når de skal berges. Er
vinden god, kan det bli mindre å gjøre
underveis. Da legger vi gjerne inn litt
undervisning der vi lærer litt om knuter,
om andre tradisjonelle båter og ting
som er nyttige å kunne til sjøs, forteller
Rosenvinge.
– Kaffedrikking og prating er også en
viktig del av opplevelsen.

om det var Kreta eller Kanariøyene du
var på. På en båt får du nye venner og
opplevelser du aldri glemmer.

Mer relevant i dag
Å være i en historisk boble kan ha sine
gode sider, tror Vatle.
– Jeg mener Statsraad Lehmkuhl er
mer relevant nå enn da den ble bygget i
1914. Samfunnet er veldig individualisert i dag. Her sover du i hengekøye i
rom med andre og bidrar til å få skipet
til å gå, på godt og vondt. Og fra du går
om bord er du og alle de andre nullstilt,
det spiller ingen rolle om du er direktør
eller vaskehjelp når du kommer på et
vaktlag.
Bortsett fra enkelte turer der det er
satt en øvre og nedre aldersgrense,
spiller det liten rolle hvor gammel du er.
Og kanskje det kan være en god idé å
nullstille maktforholdet mellom mor og
datter, far eller sønn med en felles tur
før barna likevel farer ut av redet.
Mange velger å gi bort et minitokt i
konfirmasjonsgave. Ikke som noen
ilddåp før voksenlivet, men som en rei-

Tall ships
Felles for mange av de største skutene,
som gjerne kalles «tall ships», er at de
har et fast mannskap som gjør det mulig
for folk uten spesielle seilkunnskaper å
bli med. Enkelte båter, som Lord Nelson
i Southampton, har også tilrettelagt for
funksjonshemmede.
– Motivasjonen for å dra på seilskuteferie bør ganske enkelt være å ha eventyrlyst. Det er nok det viktigste, sier Ida
Rosenvinge.
– For de fleste er jo dette noe man gjør
bare en gang i livet, sier Morten Urrang.
Det er desto vanskeligere å glemme
det, tror Håkon Vatle, daglig leder for
Statsraad Lehmkuhl.
– Du kan reise til Syden og ikke huske

FOTO: VEGARD GRØTT/NTB SCANPIX

seopplevelse man har med seg videre.
– Det er helt frivillig å klatre i masten,
sier Håkon Vatle. Mannskapet på Statsraad Lehmkuhl og de fleste andre store
skutene gjør ettertrykkelig oppmerksom på at det er plikter, men ingen
tvang om bord. Ingen skal presses til å
gjøre noe de virkelig kvier seg for.
Men å få stå til rors på en skute med
2.000 kvadratmeter seil er nok stas for
de fleste. 
(NTB Tema)

NOEN SKUTER OG
TURENE DERES
Lord Nelson

zzLengde: 41 m
zzHjemby: Southampton,
Storbritannia
zzPlanlagte turer: London–Gibraltar,
desember 2018, Las Palmas–
Antigua, desember 2019

Oosterschelde
zzLengde: 40 m
zzHjemby: Rotterdam, Nederland
zzPlanlagte turer: Rotterdam – Tenerife, november 2018, Kapp Verde,
flere turen vinteren 2019

Fryderyk Chopin
zzLengde: 44 m
zzHjemby: Szczecin, Polen
zzPlanlagte turer: Malaga–Lisboa, april
2019, Göteborg–Szczecin, mai 2019

Europa
zzLengde: 44,5
zzHjemby: Haag, Nederland
zzPlanlagte turer: Antarktis, vinteren
2019, Cape Town – Nederland, flere
etapper april 2019
Klatring i mastene er frivillig på skutene der
turister går inn blant mannskapet. Utsikten
er god. FOTO: REUTERS/NTB SCANPIX

Wylde Swan
zzLengde: 44 m
zzHjemby: Makkum, Nederland

Langtidsferie
Albufeira - Algarvekysten

Spennende
utflukter
inkludert

Reis vekk fra mørke og kulde til Portugals gylne solkyst ved det blågrønne Atlanterhavet.
Albufeira var en gang en liten fiskerby. 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
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NYE TIDER: Cuba og
hovedstaden Havanna står
oppe i en tid med raske
endringer. 
ALLE FOTO:
ANDERS PIHL

Havanna i forand

I Havanna er 1950-tallet fortsatt levende, men hvor
lenge varer det? Nye restauranter, overnattingstilbud og
kulturelle aktiviteter inntar verdens mest spesielle
hovedstad i raskt tempo.
■■ ANDRES PIHL
– Så morsomt at du har vært her tidligere, før renoveringen, sier Otilia
Trüller, resepsjonist på det nyåpnende
hotellet Kempinski Havanna.
Sist jeg besøkte Manzana-palasset, en
av Havannas mest sentrale adresser, så
huset ut som en krigsskueplass med
hengende elkabler og istykkerslåtte
butikkvinduer. Når jeg nå ser meg
omkring, er det nesten ikke til å tro at
jeg befinner meg i den samme bygningen. Det finnes ikke en eneste flekk

på de skinnende hvite overflatene.
Elegante forretninger, fulle av internasjonale merkevarer, har åpnet i galleriet i gårdsrommet. Kundene er først
og fremst utenlandske turister

Ny luksus i gammel stil
Vi tar heisen opp til taket der servitører
skrider omkring på Hotel Kempinskis
terrasse med svømmebasseng. Gjestene
servers drinker som nytes i loungesofaer
med den best tenkelige utsikt over det
gamle Havannas, innrammet av de ikoniske bygningene Museo Bellas Artes og

Capitolio. Hotellet er en type luksushotell man ikke har hatt her i byen tidligere. Bak den møysommelig renoverte
fasaden har man bygget et flott femstjernershotell, med all tenkelig
nymotes teknikk og elektronikk på rommene.
– Hotellet er unektelig noe nytt i
Havanna, sier Otilia Trüller fornøyd.

Modernisering
At Cuba gjennomgår en stor forandring,
kan ingen som besøker landet unngå å
legge merke til. Mange av turistene
kommer nettopp for å få med seg Cuba
slik det var, før moderniseringen har
gått enda lengre. I 2018 har Miguel
Díaz-Canel tatt over som president
etter Raúl Castro, noe som muligens
kan påskynde utviklingen ytterligere.
Den nye kommersialismen på Cuba
handler selvsagt ikke bare om luk-

susvarer. Langs Calle A ligger også noen
av Havannas nye private pesokaféer,
der en kopp kaffe koster 60 øre i norske
kroner. Prisene varierer for øvrig kraftig
i Havanna. Årsaken er at landet har to
valutaer – en for turistene og en annen
for lokalbefolkningen.

Tilbudet vokser
På Calle A i bydelen Vedado lever gammelt og nytt side om side. Jeg leier en
Airbnb-leilighet her, et tilbud som nærmest har eksplodert i Havanna de siste
årene, og som må sies å tilhøre den nye
tid. Men på gatehjørnet finnes fortsatt
den gamle egg-forretningen, der de har
flere ansatte, men sjelden noen egg å
selge. Og lenger nede i gaten finnes en
representant for det nye igjen – en renovert villa med et glamorøst spa, der
manikyrbehandlingene koster rundt
400 kroner, det dobbelte av den gjen-
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dring
nomsnittlig cubansk månedslønn.
For turister har Havanna kanskje aldri
vært et bedre reisemål. Fortsatt er byen,
på godt og vondt, en av verdens mest
spesielle hovedsteder – full av historiske, vakre bygninger og av biler fra
1950-tallet som fortsatt ruller på veiene.
Følelsen av å ha reist 60–70 år tilbake i
tida er enn så lenge like sterk som for
noen år siden.
Men i dag er det lettere å være en
«vanlig» turist her, takket være de nye
tilbudene. Ikke minst er det flere steder
å gå ut for å spise og drikke, mange av
dem med behagelige takterrasser og
verandaer.

Kulturlivet blomstrer
Kulturen har alltid hatt en særstilling på
Havanna, og nå blomster kreativiteten
som aldri før. Blant de største attraksjonene er kulturhuset Fabrica Arte Cubano

zzHavanna er Cubas hovedstad og
historisk sett Karibias mest velstående by, noe som har ført til en
storslagen arkitektur. Den cubanske
revolusjonen i 1959, USAs påfølgende handelsblokade som flere
ganger er fordømt av FN, og ikke
minst Sovjetunionens fall i 1991
endret de økonomiske forholdene. I
dag er mange av Havannas praktbygninger i elendig forfatning, men
byen restaureres nå i et stadig
raskere tempo.
zzTidsforskjell: 6 timer.
zzAntall innbyggere: 2 millioner i
Havanna, og 11,5 på Cuba totalt.
zzVisa: Nødvendig. Reiseselskapet
eller du selv søker.
zzSpråk: Spansk. Å beherske engelsk
blir stadig vanligere, men noen ord
spansk hjelper veldig i mange
situasjoner.
zzValuta: To valutaer. Cubanere får
lønn i peso (kalles også «moneda
nasjonal»), som tilsvarer 0,04 peso
convertible (CUC) (kalles ofte «dollar»
i dagligspråket). Turister veksle til
CUC, som er koblet til USA-dollaren
(1 CUC = 1 USD). Valutaene vil trolig
slås sammen i løpet av 2018, hold
deg oppdatert dersom du skal reise
til Cuba.
zzPrisnivå: På grunn av de to valutaene har man to helt ulike prisnivåer.
For turister som betaler med CUC,
ligger Cuba prismessig på nivå med
mange andre karibiske land, og litt
lavere Europa. Har du derimot peso
(moneda nasjonal), er Cuba et av
verdens billigste land. Men det
gjelder på lokale steder som først og
fremst henvender seg til cubanere.
zzReise dit: Med én mellomlanding tar
flyturen fra 13–14 timer og oppover.
Priser fra ca. 5200 én vei. Flere
reiseselskaper har dessuten pakkereiser, sjekk Ving, Apollo, Lamatours.
zzReise rundt: For nye taxier bør man
regne med 40–50 kroner hvis man
skal til en annen bydel. Med gamle
colectivos (50-tallsbiler) betaler du
bare én krone, men disse bilene deler
man med andre, og de kjører
bestemte ruter. Havanna har også
fått røde hop-on-hop-off-busser,
praktisk for å få oversikt over byen.
zzSesong: Havanna er et året rundtreisemål. Men tenk på at september
er orkansesong og at januar kan
være regnfull og litt kjølig.

Kilde: Lahabana.com

LEVENDE NOSTALGI: 1950-tallsstemningen er nesten like sterk som før i Havanna,
tross alt det nye som er kommet.

DRINKER: El Del Frente er en av
Havannas nye barer. Her lages det mange
innovative drinker, ikke bare klassikere
som mojito og daiquiri.

SJARM: I Havanna myldrer det av nyåpnede steder med sjarmerende lokaler i de
kulturhistoriske bygningene.

STRANDPROMENADEN: Malecón, Havannas 8 kilometer lange promenade langs
havet, ligner fortsatt på sitt gode gamle selv.

og byens mangfoldige musikkscene. Den
siste store musikktrenden er elektronika, som kom sent til Cuba, ettersom
musikken er databasert og tilgangen til
datamaskiner og internett har vært
sterkt begrenset. Nå vokser en ny undersjanger fram – vestlig elektronika ispedd
lokale cubanske rytmer.
En av den cubanske elektronikaens
fremste representanter er Dj Jigüe, med
døpenavnet Isnay Rodriguez. Han har
startet landets første frittstående plateselskap, Guampara. Når jeg treffer ham
i det lille studioet hans i Centro, forteller
han at han ser lyst på øyas musikalske
utvikling.
– På samme måte som Colombias elektronika, cumbia, ble en trend internasjonalt, tror jeg cubansk elektronika
kommer til å slå an utenfor Cubas
grenser, sier Isnay Rodriguez.

(NTB Tema)

Nytt i Havanna
NYE HOTELLER
Femstjernershotellet Gran Hotel Manzana
Kempinski har sentral beliggenhet, svømmebasseng på taket og ypperlig service. I år åpner også
The Packard og Malecón y Prado, to lignende
hoteller med havutsikt. Det sistnevnte er den
første store bygningen som er bygget i Havanna
på flere tiår.
Senere i år åpner også fire boutiquehoteller i
fantastiske bygninger i det historiske Havanna:
Palacio Cueto, Marques de Cardenas de Monte
Hermoso, Real Aduana og Catedral.
NYE BARER
Prøv El del Frente (O'Reilly 303) for de kreative
drinkenes skyld, 7 Dias (Calle 14, Miramar) på
grunn av beliggenheten ved havet, Efe (Avenida
23, mellom E og F) for musikken og stuefølelsen,
Esencia (Calle B mellom Calzada og Linea) for den

stilrene bardisken i en herskapelig villa og La Fluta
Magica (Calzada 101) for den romantiske utsikten
fra taket nær Malecón.
NYE RESTAURANTER
Cubas matrevolusjon kom for noen år siden. Nå
åpner kvalitetsbevisste restauranter og kafeer
overalt i Havanna. Café Laurent (257 Calle M) har
holdt stilen i flere år, Atelier (Calle 5 mellom 2 og
Paseo) er perfekt for en parmiddag, det er også
Paladar Doña Eutimia (Callejon del Chorro 60 C).
Prøv også La Concordia (421 Concordia) som har
en deilig takterrasse, dersom du ikke har fått bord
på klassikeren La Guarida (Concordia 418) rett
overfor.
NYE KULTURSCENER
Det mye omtalte kulturhuset Fabrica Arte Cubano i
Calle 26, startet av musikeren Alfonso X, fyller en hel
gammel fabrikk og har kunst- og fotoutstillinger av
høy kvalitet, livemusikk, performance, teater, fester
og events med temaer som mote og arkitektur.
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Møt våren i Europa med

VISTA TRAVEL

Besøk oss på
Reiselivsmessen
11.–13. januar

ELVECRUISE

VÅRCRUISE I EUROPA
med populære MS Leonora 4*+
Reisen starter i Köln, kjent for den vakre Kölnerdomen.
Herfra seiler vi nordover på Rhinen med kurs for Nederland.
I Arnhem besøker vi museet til minne om ett av de viktigste
slagene under andre verdenskrig. Det blir utflukt til den
verdensberømte blomsterparken Keukenhof, før reisen
avsluttes i kanalbyen Amsterdam.

Avreise 1. april 2019 – 5 netter | fra kr 10 990

ELVECRUISE

PÅSKECRUISE I NEDERLAND
Møt våren i tulipanens land med MS Leonora 4*+
Et blomstercruise på Nederlands elver og kanaler er en fin
måte å ønske våren velkommen. På denne tiden av året er
de store blomsterjordene et fargerikt skue det ikke finnes
maken til noe annet sted i verden. De vakre landskapene,
sjarmerende Amsterdam og besøket til blomsterparken
Keukenhof er noe av det du kan se frem til på denne turen.

Avreise 16. april 2019 – 5 netter | fra kr 12 880

RUNDREISE

TRANSILVANIA I PÅSKEN
Landet bak skogene og Draculas rike
I de grønne skogkledde dalene i Karpatene ligger Transilvania
og noen av Europas best bevarte middelalderbyer. Vi besøker
idylliske Sibiu, festningsbyen Sighisoara, Brasov som er selve
juvelen med sin saksiske arkitektur, og det gotiske eventyrslottet Bran – også kjent som Draculas slott. Vår entusiastiske norske reiseleder kan love deg en opplevelsesrik reise.

Avreise 16. april 2019 – 7 netter | kr 13 990

Stadig flere nordmenn legger sommerferien til Skandinavia. Bildet er fra Hovedøya i Oslofjorden. 

FOTO: VEGARD WIVESTAD GRØTT/NTB SCANPIX

Bytter Spania
med Skandinavia
Nordmenns reiselyst er høy og stabil, men
sommeren 2019 planlegger flere å bytte ut
feriefavoritten Spania med land i Skandinavia.
Omtrent sju av ti av oss planlegger å ta sommerferie i år, og
reiselysten blant nordmenn har
ligget stabilt på rundt samme
andel siden 2013, viser ferske
tall fra Virkes reiselivsundersøkelse. Av dem som planlegger å
ta sommerferie, har 60 prosent
intensjoner om å legge turen til
utlandet. Også denne andelen
har vært stabil de siste årene,
men den er noe lavere i år enn i
fjor.
Den mest dramatiske endringen ligger i destinasjonen for
utenlandsreisene våre.
– Folk fortsetter å reise til
charterfavorittene Hellas, Kroatia og Italia, men tallene viser
at flere vil legge utenlandsferien
til skandinaviske land i år, sier
Astrid Bergmål, leder for Virke
Reiseliv.
– Spania er fremdeles feriefavoritt, men flere enn før planlegger å bytte bort Spania med
Sverige eller Danmark, fortsetter hun.

Påvirket av rekordvarme

T: 21 99 56 00 | info@vistatravel.no
www.vistatravel.no

Ifølge tallene fra reiselivsundersøkelsen planlegger 29 prosent å tilbringe hele eller deler
av sommerferien i Spania. Det
er 5 prosentpoeng færre enn i

fjor. Andelen som vil ta turen til
nabolandene våre Sverige og
Danmark øker på sin side med
henholdsvis 4 og 5 prosentpoeng. Samtidig viser tallene at
Norge som feriedestinasjon
også fortsatt står sterkt. De
aller fleste av dem som tar sommerferie, planlegger å være i
Norge, enten hele ferien eller
kombinert med en utenlandsferie.
Den økende interessen for å
tilbringe sommeren i Skandinavia skyldes trolig den varme
og tørre sommeren i fjor, ifølge
Bergmål.
– Mye tyder på at fjorårets
tropevarme har påvirket ferieplanene, sier hun.

Optimistisk bransje
Tre av ti planlegger å tilbringe
hele eller deler av ferien på
privat hytte i Norge. Omtrent
like mange blir hjemme eller
drar på besøk til familie eller
venner. Rundt 17 prosent har
planer om å besøke hoteller,
campingplasser, utleiehytter og
lignende i Norge i løpet av sommerferien. Omtrent 8 av 10
oppgir dessuten at de vil ta
minst én helgetur i 2019, og hele
31 prosent planlegger helge-

turer til hoteller og utleiehytter
i Norge. Det er enda mer godt
nytt for den norske reiselivsbransjen, som hadde et svært
godt år i fjor.
– Reiselivet forventer en ny
supersommer, og optimismen er
stor for 2019, skriver Virke, som
representerer over 1.200 virksomheter innen kultur og reiseliv.

Stabilt budsjett
Det gjennomsnittlige feriebudsjettet for 2019 ligger på 39.500
kroner. Det er noe mer enn i fjor,
men ingen dramatisk økning.
Tar man bort de som planlegger
å bruke over 100.000 kroner på
ferie i år, ligger snittbudsjettet
på 32.350 kroner.
De aller fleste oppgir at formålet med sommerferien er å
tilbringe tid sammen med
familie og venner. Rekreasjon,
soling og bading er en god
nummer to. Når vi reiser på helgeturer, er vi mer opptatt av å
oppleve nye steder enn av å dra
på badeferie. – Folk ønsker å
benytte helgene til reiser og
opplevelser både i Norge og
utlandet, aller helst sammen
med venner og familie. Stadig
flere trekker fram kulturopplevelser, mat og drikke eller aktiviteter som formål for turen,
sier Bergmål. 
(NTB)

Vintereventyr på Beitostølen
6-8 // 3 sov // 1 bad // Sauna // 73 m²

Dato
pr døgn
pr uke
weekend

HOVI HYTTER

BERGO LEILIGHETER

BERGO HYTTER

Til 10.2.

17. - 24.2.

24.2. - 31.3.

990
9200
5560

2625

1450

18385

11135

6680

6680

2 // 1 sov // 1 bad // 40 m²

Dato
pr døgn
pr uke
weekend

6 // 2 sov // 1 bad // 50 m²

Til 10.2.

17. - 24.2.

24.2. - 31.3.

525
3870
2390

1385
9700
3470

760
5825
3470

Dato
pr døgn
pr uke
weekend

Til 10.2.

17. - 24.2.

24.2. - 31.3.

580
4655
2300

1450
10150
3570

795
6090
3570

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.

GJESTEGAARDEN LEILIGHETER STØLSTUNET LEILIGHETER BEITOSTØLEN FJELLPARK
5 // 2 sov // 2 bad // 75 m²

Dato
pr døgn
pr uke
weekend

6 // 3 sov // 2 bad // 60 m²

8 // 4 sov // 3 bad // 140 m²

Til 10.2.

10.-17.2.

17. - 24.2.

720
6170
3820

1595
11175
4000

1815
12690
4570

Dato
pr døgn
pr uke
weekend

Til 10.2.

17. - 24.2.

24.2. - 31.3.

1385
12635
8050

3350
26885
9650

2035
15650
9650

Dato
pr døgn
pr uke
weekend

Til 10.2.

10.-17.2.

17. - 24.2.

800
7240
4460

1850
12980
4680

2100
14700
5300

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.

BERGO HOTEL

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.

RADISSON BLU BEITOSTØLEN

HOTELL- OG HEISKORTPAKKE

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.

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.

Enkeltromstillegg hotell med rom/frokost kr 350,- pr døgn.

Bestill online www.beitostolen.com, tlf. 61351000 eller mail: booking@beitostolen.com
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På riktig bølg
Du trenger ikke dra langt
for å surfe på meterhøye
bølger. Norskekysten er
spekket med steder som
får besøk av surfere fra
hele verden. Også nybegynnere finner passende
bølger i Norge.
■■ HANNA SKOTHEIM
Mens noen foretrekker late dager på en
solvarm strand, trives andre best når
bølgene bryter og saltvannet pisker i
fjeset. Når badetøyet er byttet ut med
en trang våtdrakt, og badeballen
erstattet med et surfebrett.
Åse Øydegard er en av dem som helst
velger det voldsomme havet. Hun er norgesmester i surfing, og har drevet med
sporten i 15 år. Selv om surfejenta har
jaktet mange internasjonale bølger, har
hun favorittsteder i Norge også. Lofoten
er blant dem.
– Jeg har reist mye, men det er i
Lofoten jeg har hatt noen av mine beste
bølger. Der er det dessuten færre folk i
vannet enn på mange utenlandske surfesteder. Det er en fordel, sier Øydegard,
som fastslår at det er verdensklassebølger i nord.
Morten Solberg, hobbysurfer og
redaktør i det digitale surfemagasinet
SurfNorge (surf-norge.no), er også glad
i bølgene i Lofoten. Han fremhever
særlig Unstad, og mener det er Norges
kanskje fineste sted å surfe. I forbindelse med jobben er han i kontakt med
surfemiljøet daglig, og er derfor godt
kjent med surfelivet i Norge. Ved siden
av stedene han anbefaler, minner han
om at det finnes flere perler:
– Norges kyst er lang og det finnes
utallige ukjente steder å surfe. Long live
the search, som vi pleier å si.
Skal du bare til ett eller noen få norske
surfesteder i sommer, kan du med fordel
velge fra lista Solberg og Øydegard har
satt sammen.
(NTB tema)

VERDENSKLASSE:
– Unstad i Lofoten har
bølger i verdensklasse,
mener redaktør i det
digitale surfemagasinet
SurfNorge, Morten
Solberg. 

FOTO: OLIVIER MORIN/
AFP/NTB SCANPIX

SURFERÅD
• Følg regler for surfing og
vær bevisst på hvordan du skal
oppføre deg i en såkalt «lineup» –
området der bølgene er i ferd med å
bryte, der alle surferne plasserer seg for å
få tak i en bølge.
• Ta vare på strendene og havet. Ta alltid mer
søppel med deg hjem enn du tok med deg
hjemmefra.
• Pass på hverandre og ha respekt for de
lokale områdene du ferdes i.

KJENT: Saltstein er den mest kjente surfeplassen på Østlandet, ifølge Morten
Solberg.
FOTO: TORE MEEK/NTB SCANPIX

(Kilde: Morten Solberg, redaktør i det digitale
surfemagasinet SurfNorge)

gelengde
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SEKS PÅ TOPP
Unstad, Lofoten
zz– Her finnes det bølger i verdensklasse om høsten, vinteren og våren,
forteller Morten Solberg. Også om
sommeren kan bølgene være bra
nok for de fleste her. Da fylles gjerne
bygda med turister fra inn- og
utland. – Lofoten byr på unik natur
med bratte fjell og surfesteder som
passer både amatører og profesjonelle, legger han til.
zzKomme seg dit: Fly til Svolvær,
Leknes eller Evenes. Har du tid, kan
du også ta den lange bilturen dit.

Hoddevik og Ervik på Stadlandet
zzBåde Solberg og Øydegard mener
Stadlandet i Sogn og Fjordane er
Norges longboard-mekka. Hoddevik
passer for alle nivåer, mens Ervik for
de mer erfarne surferne. – Med sin
unike beliggenhet, veier formet som
åttetall og havgapet rett ut fra bukta,
har Stadlandet blitt ett av favorittstedene for surfere fra hele verden, sier
Solberg.
zzKomme seg dit: Bil eller buss er
anbefalt.

Selestranda og Borestranda
på Jæren

HOBBY: Morten Solberg jobber til daglig i det
digitale surfemagasinet SurfNorge. Han begynte
selv å surfe i 2006. 
FOTO: PRIVAT

NORGESMESTER: Åse Øydegard er norgesmester
i surfing. Surfeentusiasten er også arkitekt og
grafisk designer.
FOTO: KRISTINE TOFTE

zzJæren har mye å by på. Både for de
erfarne på Sele og for de ikke så
erfarne på Borestranda.
– Forskjellen på Sele og Bore er at
bølgene på Sele bryter langs land.
Dette kalles et «pointbreak» og gjør
at bølgen normalt er lengre enn en
bølge som brekker rett mot land,
forklarer Solberg. – Jæren er stedet i
Norge med størst tetthet av surfeplasser, sier Øydegard.
zzKomme seg dit: Fly til Sola eller tog
til Stavanger, derfra leiebil. Eller
egen bil hele veien.

Saltstein i Larvik
zz– Her bryter bølgene på steinbunn 1,
5 time fra Oslo, sier Øydegard.
Saltstein ligger i Larvik og er
Østlandets mest kjente surfeplass.
Stedet kan overraske med bølger
som kan sammenlignes med de
man har på Vestlandet. – Bølgene er
kjekkest for folk med litt erfaring,
mener Øydegard. På milde sommerdager kan Saltstein også ha rolige
nybegynnerforhold. Da er det gjerne
mye folk i vannet, så vær
oppmerksom.
zzKomme seg dit: Kjør bil til Oddane
Sand Camping. Der må du betale 50
kroner for parkering. Alternativt kan
du parkere på utsiden.

Haviksanden og Pisserenna
på Lista i Farsund

VERDT DET: Hoddevik på Stadlandet er verdt en tur uansett om du skal surfe eller ikke,
mener Morten Solberg. 
FOTO: NTB SCANPIX

zzLista er kanskje mest kjent for
vindsurfing, men du kan også
bølgesurfe her. Det er surfestedene
på Haviksanden og Pisserenna som
er de mest kjente. Her finnes det
områder som er fredet, så disse må
du være oppmerksom på, ifølge
Solberg. – Siden Lista er relativt
åpent og eksponert for vær og vind,
må du også være oppmerksom på
at forholdene kan være harde til
tider.
zzKomme seg dit: Kjør egen bil, eller
ta tog/fly til Kristiansand og deretter
leiebil vestover.

Voldafjorden i Volda

SURFER: Norgesmester i surfing, Åse Øydegard, har surfet mest i utlandet, men er glad i
surfestedene i Norge også. Her er hun i aksjon på Jæren i Rogaland. 
FOTO: PRIVAT

zz– Her er det nydelig natur. Og så er
det spesielt å surfe på en fjord.
Området krever en del størrelse på
svellet for at bølgene skal bryte her,
sier Øydegard. Et svell er en serie av
bølger som har bygd seg opp ved
hjelp av en storm langt unna. Disse
bølgene vil bryte når de kommer til
grunt nok vann.
zzKomme seg dit: Du kan ta fly til
Ørsta-Volda Lufthavn eller du kan ta
buss (daglige turer fra Oslo, Bergen
og Trondheim). Du kan også kjøre
bil, men vær forberedt på noen turer
med ferje.
(Kilde: Morten Solberg)

catchmedia.no

Bhutan

Atlasfjellene, Marokko

Dolomittene, Italia

Monte Rosa, Sveits

Pyreneene, Spania

Bli med oss
på fjelltur
Hvitserk er Norges ledende arrangør av ekspedisjoner og eventyrreiser.
Ingen annen norsk turoperatør har de siste årene hatt med like mange
fornøyde gjester på fjelltur rundt omkring i verden som oss. Vi inviterer
deg med på tureventyr – enten du vil nyte utsikten fra fjellene på Korsika,
oppleve det bortgjemte kongedømmet Bhutan, gå gjennom det skotske
høylandet, prøve luftig klatring i Dolomittene, vandre langs inkastien i Peru,
nå toppen av Kilimanjaro eller bestige høye fjell i Himalaya.

FINN MER INFORMASJON PÅ VÅRE NETTSIDER,
OG DRØM DEG BORT!

Korsika, Frankrike

Mont Blanc (4808 moh.), Frankrike

Romsdalshorn (1550 moh.), Norge

Elbrus (5642 moh.), Russland

Ama Dablam (6810 moh.), Nepal

Kilimanjaro (5895 moh.), Tanzania

Inkatrail og Machu Piccha, Peru

Stok Kangri (6153 moh.), India

Mt Damavand (5610 moh.), Iran

Everest Basecamp, Nepal

Annapurna Sanctuary, Nepal

Finn din tur på hvitserk.no
eller ring oss på tlf. 23 21 30 70 for en hyggelig turprat

Aconcagua (6962 moh)., Argentina

