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29 språk,
400 mill. lesere

KULTUR • side 8

Ny og bedre scene
på Nationaltheatret

KULTUR • side 6 og 7

FARLIG MED LAV
RENTE OVER TID
Samarbeidsorganet for verdens
sentralbanker advarer mot å holde et
lavt rentenivå over lang tid og kaller
fenomenet «japansk syke». Resulta-
tet kan bli at dårlige bedrifter holdes
kunstig i live på grunn av tilgang til
billige lån. DEL 1 • side 12 og 13

VANSKELIG Å FINNE
DEN NYE SAS-SJEFEN
Hodejegere mener SAS må lete
langt nede i bunken for å finne en
som ønsker å ta over som sjef. I går
trakk Mats Jansson seg. Analytikere
gir selskapets nye sjef ett år til å få
resultater som kan hindre en
konkurs. DEL 1 • side 16

KJEMPER MOT
500 BRANNER
I Moskva øker sinnet og frykten
sammen med dødstallene. Flere
skylder på myndighetene og mener
at informasjonen har vært for dårlig.
Mellom 500 og 600 branner raser i
Russland. Brannene skyldes ekstrem
varme og tørke. DEL 1 • side 26 og 27

150 år

FOTO: KRISTER SØRBØ/SCANPIX

Regjeringen snur i Hardanger.
Nå står flere vernekrav i kø.

Retrett. Mastemotstanderne i Hardanger
tok sin første seier i går: Regjeringen åpner
for en ny gjennomgang av sjøkabel som
et alternativ til master og luftspenn.

Ja takk. Men flere store kraftlinje-
prosjekter er på trappene, og kommuner
i Troms og Møre og Romsdal varsler at
snuoperasjonen vil få konsekvenser for
deres krav om vern. DEL 1 • side 4 og 5

KULTUR • side 2 og 4

«Det som skjer i Hardanger,
kan fort få presedens»

Jan Kåre Aurdal, ordfører i Sykkylven

Utklassing
og gull til
Dale Oen

DEL 1 • side 38 og 39

OBAMA SKUFFER
I MIDTØSTEN
En meningsmåling utført i seks ara-
biske land, viser at Barack Obama er i
ferd med å miste sin popularitet i den
arabiske befolkningen. Kun 20 pro-
sent er positive til den amerikanske
presidenten, mot 45 prosent rett etter
at han ble valgt. DEL 1 • side 24 og 25
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God morgen!

Fra håp til mistro
Barack Obamas historiske tale
i Kairo i juni 2009 ble av ver-
dens muslimer oppfattet som
en utstrakt hånd, en ny start.
Forventningene til USAs ny-
valgte president ble skrudd
skyhøyt opp i den arabiske
verden. En fersk meningsmål-
ing viser nå at tillit og håp i lø-
pet av ett år er erstattet av
mistro og oppgitthet. Samta-
ler med unge arabere bekref-
ter inntrykket den omfatten-
de intervju-undersøkelsen gir.

DEL 1 • side 24 og 25
Jørgen Lohne,
Aftenpostens

korrespondent i Midtøsten

C Opposisjonen bruker
sterke ord om Regjeringens
retrett i Hardanger-saken.
Få siste nytt om den betente
saken på aftenposten.no
C I kveld møter Drillos
et helt nytt fransk landslag
på Ullevaal. Vi gir deg alle
reaksjonene etter kampen.
C Les anmeldelser
og reportasjer fra rocke-
festen Øyafestivalen
på Oslopuls.no
C Ledelsen i Norges Bank
holder møte i dag – rører de
styringsrenten?

Tøff test for Egil «Drillo» Olsen
og Norge. FOTO: KYRRE LIEN/SCANPIX

nyhet@aftenposten.no

LES I KULTUR
«Dersom et represen-
tativt demokrati skal
kunne kalle seg folke-
styre, må representant-
ene kunne ombestemme
seg etter at folkets røst
er hørt» Kronikk, side 4

eiendom@aftenposten.no
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Andre markeder:
Tlf. 22 86 32 18

Politiet: Vil hjelpe
rusmisbrukere
C Oslo-politiet frykter at rusmiljøet skal
slå rot på Plata ved Oslo S, derfor nektes
frivillige å hjelpe rusmisbrukerne der.
Dagsavisen skrev mandag at oppsøken-
de tjenester ikke får lov til å dele ut rene
sprøyter, sårvask og vann. I går svarte
politiet med en pressemelding der det
heter at politiet vil gjøre det bedre for
misbrukerne: «De som er avhengige av
rusmidler har krav på en menneskelig
behandling og tilværelse. Dette inne-
bærer blant annet at de ikke skal opp-
holde seg under nedverdigende forhold
slik det er på Oslo S/Plata i dag.» (NTB)

Kong Harald skal
på laksefiske
C Sammen med venner
skal kong Harald denne
uken reise til Island for å
prøve seg på laksefisket i
Vatnsdalsa.

Petur Petursson har
ansvaret for fisket i
Vatnsdalsa og sier til
Morgunbladid at dette
dreier seg om en privat
ferie. Hverken dronning
Sonja eller andre med-
lemmer av kongefamili-
en skal være med. (NTB)

Vekslesvindlere
på turné er tatt
C To bulgarere er varetekts-
fengslet, siktet for å ha svind-
let butikker fra Kristiansand i
sør til Mo i Rana i nord. Frem-
gangsmåten har hele tiden
vært den samme: Svindleren
henvender seg i kassen og
ber om å få veksle hundre-
lapper til større sedler. Etter
at hundrelappene er talt
opp, tar de fingernemme
svindlerne tilbake store deler
av summen før de forlater
stedet. Det skriver smp.no.

Les mer
Du finner hele saken på ap.no

FOTO: REMA 1000

«Naivt å tro
på skjenkekutt»
C Oslo Politiforening: Kan bli en sovepute
Mer synlig politi
stopper mer vold enn
kortere skjenketider,
mener Oslo Politi-
forening.

ROALD RAMSDAL

I går skrev Aftenposten at erfa-
ringene i norske kommuner med
kortere skjenketider er varierte.
Flere steder går volden merk-
bart ned, mens andre steder
øker den.

– Hovedargumentet for å end-
re skjenketidene er å hindre vold
og ordensforstyrrelser. Men det
er naivt å tro at dette tiltaket er
nok, sier Sigve Bolstad, leder i
Oslo Politiforening.

Sovepute. De mener mer syn-
lig politi er den eneste effektive
måten å redusere helgevolden
på. Bolstad mener tiltak som
endrede skjenketider kan bli en
sovepute for politiledere og poli-
tikere.

– Vi mener det er håpløst naivt
å tro at slike tiltak og lovregu-
leringer kan erstatte synlig poli-
ti. Vi vet heller ikke om noen
storbyer som har klart å lovregu-
lere som erstatning for mer syn-
lig politi, sier Bolstad.

Han mener de såkalte politi-
dugnadene, der rundt 400 poli-
tiansatte har jobbet ekstra i hel-

gene, viser at mer synlig politi er
den beste løsningen på volds-
problemet.

– Vi hadde ingen alvorlige
voldshandlinger i det tidsrom-
met vi var ute på dugnad, sier
Bolstad.

– Skjenkekutt virker. Det er
betydelig flere kommuner som
har positive erfaringer med å
kutte i skjenketiden sammenlig-
net med de som har negative er-
faringer, ifølge Actis, rusfeltets
samarbeidsorgan. De holder fast
på at kortere åpningstider fører
til redusert vold.

– Kortere skjenketider virker –
det viser forskning fra flere land.
I tillegg vet vi at det å gå den
motsatte veien, å utvide skjenke-
tiden betydelig, fører til mer
vold, mer promillekjøring og
større press på akuttmottakene i
helgene, sier Anne-Karin Kol-
stad, generalsekretær i Actis.

Ulike erfaringer. Hun ramser
opp Trondheim, Hamar, Horten,
Tønsberg og Arendal som ek-
sempler på byer som har kuttet
skjenketiden og fått mindre
vold.

Aftenposten skrev i går at vol-
den har økt etter at Bergen og
Haugesund strammet inn skjen-
ketidene.

Actis mener dette kan skyldes
at de gjorde en minimal endring
med en halvtime mindre skjen-
ketid.

– Jo mindre endringer du gjør,
jo mindre effekter kan man for-
vente. Dessuten kan det tyde på
at man ikke har kombinert kor-
tere skjenketider med andre til-
tak, sier Kolstad.

roald.ramsdal@aftenposten.no

Dette
er saken

Regjeringen foreslår at alle
landets utesteder skal
stoppe skjenkingen klokken
02, mot klokken 03 i dag.
Flere kommuner mener
Regjeringen med dette over-
kjører den lokale råderetten.
Likevel har over 20
av landets 50 største
kommuner allerede
strammet inn skjenketidene,
på eget initiativ.
I flere kommuner er volden
gått ned, men i noen
er volden økt etter inn–
strammingen.

fakta

«Det er håpløst
naivt å tro
at slike tiltak
og lov-
reguleringer
kan erstatte
synlig politi»

Sigve Bolstad,
Oslo Politiforening

Aftenposten i går.
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Frp: Over for Riis-Johansen
C Ketil Solvik-Olsen i Frp kaller avgjør-
elsen «fullstendig ødeleggende» for
Energiminister Terje Riis-Johansen (Sp).
Han regner derfor med ministerens av-
gang. – Det er fordi Regjeringen tviholdt
på flertallsarrogansen og nektet å ta Stor-
tinget med på råd, at de har havnet i den-
ne situasjonen, sier Solvik-Olsen. (NTB)

C Høyre-leder Erna Solberg er
spent på om Regjeringen er vil-
lig til å ta til seg det som kom-
mer ut av en ny utredning.

– Saken har vært preget av
dårlig politisk håndverk. Det blir
spennende å se om utredningen
blir uavhengig nok, sier hun.

Ønsker stortingsbehandling
C – Det var på tide at Regje-
ringen forsto alvoret av hvilke
konsekvenser dette får både
for natur og lokalbefolkning.
Dette viser at folkets mobili-
sering kan forandre det ende-
lige resultatet, sier Inge Lise
Hansen, nestleder i KrF. (NTB)

SV fornøyd
C – Denne saken viser
at det er stort miljøenga-
sjement blant folk i Nor-
ge både nasjonalt og lo-
kalt, og at argumenter
og mobilisering har be-
tydning, sier SV-leder
Kristin Halvorsen. (NTB)

- Dårlig politisk håndverk

Folkelig press ga halv
C Anleggsarbeidene starter som planlagt, men fra motsatt ende
Presset ble for stort og
Regjeringen gikk med
på å utrede sjøkabel
i Hardanger. Men det
politiske hovedslaget
vil stå i februar 2011.

GEIR SALVESEN
EVA MARIE STRAND
INGAR STORFJELL (foto)

Statsminister Jens Stoltenberg
(Ap), med svette på pannen og et
stivnet uttrykk i ansiktet.

Litt før kl. 16 denne tirsdagen
stiller han seg opp sammen med
olje- og energiminister Terje
Riis-Johansen (Sp) for å presen-
tere det nye forslaget.

Det er forslaget som skal lette

på det kolossale trykket som
hadde bygget seg opp. Det er ty-
delig at det har gått hardt for seg
i det interne politiske slaget mel-
lom regjeringspartiene.

Kompromissløsningen blir å
begynne byggingen av den om-
diskuterte kraftforsyningen
mellom Sima og Samnanger i
den andre enden, der det uan-
sett – ifølge Stoltenberg – vil bli
master og ledninger.

Parallelt skal sjøkabelalterna-
tivet utredes, med konklusjon
innen 1. februar.

– Vi har lyttet. Det er en løs-
ning Regjeringen så sent som for
tre dager siden, avviste. Alt var
så grundig gjennomgått at det
ikke var behov for noen flere ut-
redninger, forkynte statsråd
Karl Eirik Schjøtt-Pedersen

(Ap). Og en rekke andre statsrå-
der sa det samme før ham.

Hva var det da som hadde
skjedd i mellomtiden, annet enn
en masse støy rundt utbyggings-
vedtaket?

– Det å lede er å lytte og lede.
Vi har lyttet. Denne løsningen
forener begge hensyn, sa Stol-
tenberg. Han innrømmet at det
var folkelig press og manglende
folkelig forankring som hadde
ført til beslutningen. Han ville
ikke ta selvkritikk på konse-
sjonsbeslutningen 2. juli.

– Det vi gjør nå er en klok be-
slutning. Vi får en ny og fornyet
vurdering av sjøkabel, det andre
er at vi sørger for at arbeidet på-
går uten opphold, mens vi star-
ter arbeidet med luftspenn. To
tredjedeler av den totale strek-
ningen er på sjøen, en tredjedel

er på land. Da kan vi starte med
anleggsarbeidet på land, sa han.

Dette betyr imidlertid ikke at
det omstridte mastealternativet
er skrinlagt, for i samme ånde-
drag sa Stoltenberg at ordfører-
ne i Hardanger-kommunene
som i går hadde møtt frem på
kontoret hans, kunne bli invol-
vert i prosessen med å se på «for-
skjønnelser av den konsesjons-
gitte traseen. Blant annet i for-
bindelse med passering av fjord-
armene».

Stoltenberg sa også at sjøkabel
kunne gi dyrere strøm til Ber-
gensområdet. Det vil aktualisere
spørsmålet om bruk av mobilt
gasskraftverk, og det vil få følger
for Kvam kommune hvor det da
blir anlegg for ilandføring.

– En timeout, det reelle slaget
om Hardanger vil stå i februar

etter at ny utredning av sjøkabel-
alternativet i Hardanger er fer-
dig, sa byrådsleder Monica Mæ-
land (H) i Bergen

Prestisje. Men var så ikke det-
te et fryktelig prestisjenederlag
for statsråden og Regjeringen?

– Jeg hadde skjønt spørsmålet
dersom jeg hadde stoppet an-
leggsarbeidet, men vi fortsetter
arbeidet med linjen og det er in-
tet nytt i forhold til å sikre strøm
til Bergen i 2012. For meg er det-
te da ukomplisert, sa olje- og
energiminister Terje Riis-Johan-
sen (Sp).

Han beskrev løsningen som
«en elegant måte å komme vide-
re på» og høstet vantro smil fra
det fremmøtte.

Prosessen frem til gårsdagens
vedtak ble oppfattet som alt an-

Dette
er saken
Statnett fikk 2. juli
konsesjon for å bygge
9,2 km kraftlinje mellom
Sima innerst i Hardanger til
Samnanger utenfor Bergen.
Enkelte master er planlagt
45 meter høye, samtidig
som kablene skal spennes
over fjorder i stor høyde.
Arbeidene starter til høsten.
Saken har skapt forbitrelse
både lokalt og nasjonalt, og
Regjeringspartiene har møtt
kraftig kritikk i egne rekker.

fakta

Meninger
«Regjeringen handlet klokt
da den i går besluttet
å gi etter for presset»

Les dagens leder

KULTUR side 2

I går møtte Jens Stoltenberg, sammen med statsråd Karl Eirik Schjøtt-Pedersen og olje- og energiminister Terje Riis-Johansen (t.h.), en rekke
ordførere fra Hordaland, samt fylkesordføreren og byrådslederen i Bergen. – Jeg har en god stemning i meg, sier Granvin-ordfører Jan Rødland.

Kronikk
«Konflikten i Hardanger
tydeliggjør et fundamentalt
problem for alle demokratier»

KULTUR side 4
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Flere krever sjøkabel
– Hvis det går an å vurdere
sjøkabel i Hardanger, må
det gå an også her, sier
ordfører John Karlsen (Frp)
i Nordreisa i Troms.

GUNNAR MAGNUS

I Nordreisa i vil Statnett bygge
store høyspentmaster. Det
samme er tilfellet i Sykkylven i
Møre og Romsdal. Men det har
ordfører Jan Kåre Aurdal
(KrF) fått fornyet håp om sjø-
kabel etter gårsdagens nyhet
fra regjeringskvartalet.

Statnett har en rekke planer
om nye kraftledninger flere
steder i landet. Men som i
Hardanger ønsker lokalmiljø-
ene at kraften skal transporte-
res gjennom sjøkabler, snarere
enn via luftspenn som krever
store master.

Hittil har Statnett avvist dis-
se kravene, blant annet med
henvisning til økte kostnader.
Men nå vil kravene om sjøkab-
ler bli fremført med fornyet
styrke.

Mot Geiranger. Luftspennet
Ørskog–Fardal skal krysse fle-
re fjorder, blant annet Storfjor-
den som leder inn til den na-
turskjønne turistattraksjonen
Geiranger.

På strekningen Balsfjord–
Hammerfest vil luftspennet bli
lagt over flere beiteområder
for reindriftssamer.

Ordfører John Karlsen sier at
Nordreisa er den kommunen
som blir mest berørt av dette
luftspennet.

Han sier at opplysningene
Statnett kom med, var at sjøka-
bel ville bli seks til ti ganger dy-
rere enn luftspenn, og i tillegg
svært usikkert fordi teknologi-
en ikke var kommet langt nok.
Han satt igjen med inntrykk av
at sjøkabel var helt urealistisk.

– Men hvis det er mulig, og
det er en sikker måte å gjøre
det på, kommer vi til å ta det
opp i forhandlingene, sier han.

Norges vassdrags- og energi-
direktorat (NVE) har pålagt
Statnett å utrede en sjøkabel-
løsning, men utredningen er
ennå ikke helt ferdig.

Nye krav. Når det gjelder Ør-
skog–Fardal, har Statnett utre-
det sjøkabel på deler av strek-
ningen, fra Ørskog til Ørsta, og
dermed forbi Sykkylven.

Kostnadene ble anslått til 2,2
milliarder kroner, og løsnin-
gen er beskrevet som best med
hensyn til blant annet kultur-
miljø og biologisk mangfold.

Ordfører Jan Kåre Aurdal i
Sykkylven sier det er denne
strekningen de har jobbet med
å få lagt i sjøkabel, og at nye
krav om kabling nå kan kom-
me raskt.

Han antar at det kan bli
fremmet tilsvarende krav for
andre strekninger. Det som
skjer i Hardanger, kan fort få
presedens, tror han.

- Støtter ikke kravet vårt
C Klaus Rasmussen i Bevar Hardan-
ger mener gårsdagens beslutning er
et skinnvedtak som er gjort for å få ro.
Han viser til at byggingen settes i verk,
fremfor å fryses, mens sjøkabelalter-
nativet skal utredes: – Det er det nær-
meste vi kommer full rulle for luftalter-
nativet, sier han. (NTB)

Venstre: Loven er for svak
C – NVE og Statkraft gjør
jobben sin, å bringe frem
sikker kraft på en billigst
mulig måte. Her trengs en
endring av energiloven for
å ivareta det klassiske na-
turvernet, sier Venstre-
leder Trine Skei Grande.

WWF: Kampen fortsetter
C Rasmus Hansson i WWF er positiv,
men understreker at kampen om
Hardanger fortsetter: – Her har Regje-
ringen gitt seg sjansen til å revurdere
kabelalternativet basert på en høyere
prioritering av naturverdier. Men sam-
tidig har de ikke sagt noe som indike-
rer at de faktisk vil gjøre det, sier han.

LO glad for fortsatt tempo
C – For LO er det viktig å
sikre nok kraft til bergens-
regionen, og derfor me-
ner vi det er riktig at Re-
gjeringen holder fast ved
ferdigstillelse av kraftled-
ningen i 2012, sier LO-le-
der Roar Flåthen. (NTB)

retrett
C Sjøkabel utredes
net enn elegant, både av obser-
vatører og politikere og det top-
pet seg mandag kveld da SV-le-
der Kristin Halvorsen ga Senter-
partiet skylden for å ha presset
igjennom Hardanger-mastene.
Det har utviklet seg til åpen
krangel og harde beskyldninger.

En sentral SV-kilde sier til Af-
tenposten at SV hadde advart
mot konsesjon.

– Vi advarte, og så viste det seg
at vi hadde rett. For første gang
har Sp og Ap fått smake pisken i
en miljøsak. Senterpartiet sto på
luftkabel til det siste, mens Jens
var på glid, sier kilden.

Fornøyd. Det politiske hånd-
verket ser heller ikke bra ut fra
en eksstatsministers ståsted.

– Det er ikke elegant å kjøre
seg opp i den situasjonen de kom

Så langt er prosessene kommet
Kraftledninger på 420 kV (420 000 Volt) er de mest høyspente
kraftledningene i Norge.
En rekke nye slike kraftledninger er planlagt bygget av Statnett,
de fleste i form av luftspenn.
Det statlige foretaket Statnett har ansvar for å utvikle, eie
og drive det sentrale elektrisitetsnettet.
Mest strid har det vært om luftspennet Sima–Samnanger langs
Hardangerfjorden.
Ørskog–Fardal er gitt konsesjon for fra NVE, men innklaget
til Olje- og energidepartementet.
Balsfjord–Hammerfest er søkt konsesjon for, det samme gjelder
Ofoten–Balsfjord, mens Skaidi–Varangerbotn er planlagt.
Namsos–Storheia er gitt konsesjon for, mens det er søkt om
å få forlenge dette Storheia–Trollheim/Orkdal.
I Oslofjorden er det gitt konsesjon for kraftledning Teigen–Evje.
Den skal legges som sjøkabel.

fakta

Om noen dager skal Aurdal
ha møte med en lokal aksjons-
gruppe, og han ser det som ak-
tuelt å lage felles opplegg for
alle kommunene på Sunnmø-
re.

– Jeg vil invitere statsminis-
teren opp hit, tilføyer ordføre-
ren.

Tapt for reinsdyr. Nils Hen-
rik Sara er leder for Norske
Reindriftssamers Landsfor-
bund.

– Holdningen vår er at kraft-
linjen vil være et enormt stort
inngrep i reinbeiteområdene,
sier han.

Med forlengelse til Varanger-
botn vil den berøre de fleste

reinbeiteområdene i Finn-
mark, samt mange i Troms. Sa-
ra sier reinen skyr nye installa-
sjoner.

– Og blir den først jaget bort,
tar det tid før den kommer til-
bake. De områdene der det al-
lerede finnes kraftlinjer, er
tapt for reinsdyrene, tilføyer
han.

Han varsler at de kommer til
å kreve ny utredning.

- Luftspenn er absolutt ikke
akseptabelt. Sjøkabel og jord-
kabel må være alternativet. Og
vi håper at det som har skjedd i
Hardanger, har en effekt i
Finnmark og Nord-Troms, sier
han.

gunnar.magnus@aftenposten.no

i, men bra hvis Regjeringen nå
forhåpentligvis har startet en
snuoperasjon. Alle som er imot å
skjemme Hardanger må fortset-
te sin kamp, må fortsette sin
kamp ettersom master og led-
ninger ved fjorden ikke er helt
skrinlagt, sier Kjell Magne Bon-
devik til Aftenposten.

De lokale motstanderne er
ganske fornøyde, de fikk mer
enn de egentlig hadde trodd.

– Regjeringen har lyttet til råd
og vil utrede sjøkabel, det er vi
godt fornøyd med, sier Granvin-
ordfører Jan Ivar Rødland (Ap).

Det var han som i stor grad
drev frem mye av motstanden.

– Vil du nå ta opp igjen par-
tivervet du nedla i protest?

– Dette skal vi drøfte i lokal-
partiet på mandag, sier han.

geir.salvesen@aftenposten.no

«Luftspenn er absolutt
ikke akseptabelt.
Vi håper at det som
har skjedd i Hardanger,
har en effekt i Finnmark
og Nord-Troms»

Nils Henrik Sara, leder for Norske
Reindriftssamers Landsforbund

grafikk
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Tre menn savnet på Grønland

Nu

Ka
Pol

Tormod Niksdal (24), Magnar Haarr (24) og Jonas Reiestad (31) ble
meldt savnet etter at de ikke møtte en lokal guide til avtalt tid
fredag 6. august. Letingen fortsetter etter nye funn.

PARADISDALEN:
Det var her de tre
var på fisketur.
Funnet av en flåte
laget av luft-
madrasser og
greiner, tyder på at
de savnede har
forsøkt å ta seg ned
elven på flåten.

Vil gi GPS og
satellittelefon
til turistene
Turistnæringen på
Grønland vil nå at det skal
deles ut satellittelefoner
navigasjonsutstyr
til turister.

ROALD RAMSDAL

– Slik kan turistene kommunise-
re hvis de har gått seg bort eller
har skadet seg. Samtidig kan de
opplyse om eksakt posisjon, så vi
slipper å bruke ressurser på å le-
te etter folk i dagevis, sier An-
ders Stenbakken, direktør for
Grønlands turist- og nærings-
råd, til den grønlandske kring-
kastingen, KNR.

De tre nordmennene som er
savnet på Vest-Grønland var
ikke utstyrt med satellittelefon
eller GPS.

Flere nordmenn. Turistnæ-
ringen på Grønland registrer
ikke antall besøkende, men
overnattingsstatistikken for de
siste årene viser at flere nord-
menn besøker øya. I 2007 var det
1851 registrerte overnattinger
med nordmenn, i 2008 og 2009
var tilsvarende tall henholdsvis
2831 og 2110.

Turer og ekspedisjoner til sto-
re deler av Grønland krever spe-
sialtillatelse fra danske myndig-
heter. De savnede nordmennene
dro ikke på tur i et område som
krever tillatelse.

Danske myndigheter krever at
alle som skal oppholde seg mer
enn et døgn på innlandsisen el-
ler i nasjonalparken i nordøst på
Grønland tegner en såkalt SAR-
forsikring. Denne skal dekke ut-
giftene til eventuelle lete- og red-
ningsaksjoner. I tillegg krever
myndighetene at folk tar med
seg kommunikasjonsutstyr.

IF forsikring i Danmark opp-
lyser at flere nordmenn tegner
disse forsikringene for enten å
legge ut på den klassiske turen
over innlandsisen, eller for å dra
på villmarksferie i nasjonalpar-
ken. I sommer har imidlertid
danske myndigheter stengt inn-
landsisen for alle ekspedisjoner.

roald.ramsdal@aftenposten.no

Dusjvegg av glass
eksploderte
C Den første dusjen etter fe-
rien var svært dramatisk for
svenske Mette Bjermer, mel-
der avisen Expressen. For helt
uten forvarsel eksploderte
dusjeveggen av herdet glass
og glassbiter haglet mens
Bjermer og hennes treårige
sønn sto på badet, nydusjet.

Hendelsen skjedde i Skåne i
Sverige. Både Bjermer og
sønnen fikk blodige sår, men
trøster seg med at det tross
alt kunne gått mye verre.

20 trekk er nok for kuben
C Etter 30 år er det be-
vist: Rubiks kube kan all-
tid løses med maksimalt
20 trekk. Matematisk
sett kan de 54 fargede
feltene på en Rubiks ku-
be kombineres på over
43 trillioner kombinasjoner. Nå har en
tysk-amerikansk kvartett av matemati-
kere og programmerere laget et data-
program som kan løse hver kombina-
sjon på 20 sekunder. Ungareren Erno
Rubik fant opp kuben i 1974. Neder-
lenderen Erik Akkersdijk innehar den
offisielle verdensrekorden: I 2008 løste
han puslespillet på 7,08 sekunder.

Stempler advokat
som svindler
C Den iranske advokaten
Mohammad Mostafaei,
som før helgen flyktet til
Norge for å søke politisk asyl,
anklages av iranske myndig-
heter for å være en svindler.
Mostafaei har forsvart utsat-
te mennesker i det iranske
rettsvesenet, sist kvinnen
Sakineh Mohammadi
Ashtiani, som er dømt til
døden ved steining for på-
stått utroskap og drap på
ektemannen. (NTB-Reuters)

Sender båter
til Pakistan
C Fire oppblåsbare båter,
300 telt og 1400 presenn-
inger er blant utstyret
Norges Røde Kors sender til
Pakistan i forbindelse med
storflommen som rammer
landet. – Vi har også en mo-
bil helseklinikk med leger,
sykepleiere og helseperso-
nell klar om vi blir bedt om
det, sier generalsekretær
Børge Brende. Han reiser
selv til Pakistan for å ta imot
utstyret i morgen. (NTB)

Dette er saken
De tre jærbuene Jonas Reiestad, Magnar Haarr og Tormod Aniksdal for-
svant under en fisketur i Paradisdalen ved Søndre Strømfjord på Grønland.
De tre ble meldt savnet søndag da ingen hadde sett eller hørt noe til dem
på ni dager. De skulle ha vært fremme i Kangerlussuaq fredag i forrige uke.
Mandag ble en mann funnet død i elven sammen med mye av utstyret
til mennene.
Letemannskaper fant i går en selvlaget flåte i elven.
I går kveld tok et fly med familie, venner og bekjente av fra Stavanger.
Disse vil fortsette letingen etter de tre savnede jærbuene.

Jonas Reiestad (31) Magnar Haarr (24) Tormod Aniksdal (24)

14 kajakkpadlere savnet
på Grønland
C En orkan herjer i Scoresbysund-
området på østkysten av Grønland,
og myndighetene har igangsatt lete-
aksjon etter 14 kajakkpadlere de ikke
har hørt fra siden uværet startet, skri-
ver den danske avisen Politiken. Seks
av de totalt 20 padlerne i gruppen
ble funnet på en øy i fjordlandskapet.
De tre nordmennene som er savnet,
befant seg i et område ved Søndre
Strømfjord, på motsatt side av Grøn-
land. Scoresbysundet er verdens
største fjordkompleks og verdens
lengste fjord – 350 kilometer lang.

«Det må være en svært god grunn
for at de har bygget denne flåten»

Thomas Olsen, kjentmann, guide og jeger

Tre luftmadrasser, pinner og medbrakt tau er det enkle utgangs-
punktet for den provisoriske flåten som ble funnet mandag. Politi
og turguider i Søndre Strømfjord slår fast at det må være en
svært god grunn for at de tre mennene har valgt å sette seg på
en flåte over den strie elven.

Denne flåten skulle
hjelpe de tre nord-
mennene å komme
seg over eller ned
elven i Paradisdalen
på Grønland. Men
farkosten ble alt annet
enn en redningsflåte.

ELIN STUELAND
TOMMY ELLINGSEN (foto)
Grønland

– Ting tyder på at de savnede har
forsøkt å krysse eller ta seg ned
elven på denne flåten, og at det
har gått galt, sier Farde Olsen,
daglig leder og førstebetjent ved
politistasjonen i Søndre Strøm-
fjord (Kangerlussuaq) til Stav-
anger Aftenblad.

Mandag kveld fant rednings-
mannskapet farkosten som etter
alt å dømme er laget av de tre

savnede fra Jæren. De har brukt
sine luftmadrasser, og festet dis-
se sammen ved hjelp av pinner
de har funnet – og tau de har hatt
med.

Strie strømmer. Politiet job-
ber nå ut fra teorien om at de har
brukt denne farkosten for å en-
ten krysse elven, eller for å kom-
me seg raskt ned mot elvemunn-
ingen. Mannen som skulle pluk-
ke dem opp med båt, skulle møte
de tre fredag der elven renner ut
i Søndre Strømfjord. Dit kom de
aldri.

– Selv om de kan ha begynt i et
rolig område, kan det plutselig
bli svært strie strømmer. Der-
som de ikke er lokalkjente, vet de
ikke dette, sier Olsen.

– Vi anser muligheten for å
finne overlevende som svært li-
ten, sier førstebetjenten.

Leteaksjon. I natt ankom fly-
et med de frivillige fra Jæren. 14
personer fulle av pågangsmot og
ulik redningserfaring ønsker å

bistå i søket som blir gjort på
Grønland.

De er alle venner og familie av
de tre savnede mennene. Det er
startet en innsamlingsaksjon for
å få fullfinansiert den jobben de
14 skal gjøre på Grønland. Mag-
nar Haarrs arbeidsgiver, Bjørn
Risa, er blant initiativtagerne og
den som er økonomisk ansvarlig
for turen.

– Vi vil så gjerne være bakke-
mannskap for å lete etter de tre i
Paradisdalen, sier aksjonsleder
Magnus Bøckman på vei til fly-
plassen på Sola.

Selv er han befal, og med i
troppen er det folk med erfaring
fra redningsarbeid, både fra Rø-
de Kors, brannvesenet og fra mi-
litæret. Med seg i flyet har de
større mengder sikkerhetsutstyr
og satellittelefoner.

Visepolitimesteren på Grøn-
land, Morten Nilsen advarer
mot planene.

– Vi mener at letingen utføres
best av de politifolkene som har
lokalkunnskap om området og

som er vant til ferdes i området,
sier Nilsen til NRK.

– Det må være en svært god
grunn for at de har bygget denne
flåten, slår kjentmann, guide og
jeger Thomas Olsen fast.

– Det må være en årsak til at de
har bygget flåten, gjentar også
politisjef Farde Olsen. Han
skjønner heller ikke motivasjo-
nen for å begi seg ut på den strie
elven på en hjemmelaget flåte.

Ingen kontakt. Han vil ikke
spekulere i hva som kan ha
skjedd, om mennene har behøvd
transport på grunn av skade – el-
ler om at de har havnet i tidsnød
i forhold til avtalen med båten
fredag. Det er ikke mobilforhold
i dalen, og de tre hadde ikke med
seg satellittelefon.

Det er ikke isbjørn i dalen, den
lever i og ved havet nesten 10 mil
unna. De fleste av Grønlands is-
bjørner holder til på øyas østsi-
de. Sist det ble sett bjørn i områ-
det rundt Strømfjorden, var i
1998.

På nett
Følg denne saken på ap.no
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Øya arrangerer Europas mest miljøvennlige festival. Nå hjelper Hafslund festivalen og Oslo til å bli enda grønnere.
Vi erstatter forurensende aggregater med strøm fra 100% fornybare kilder. I Hafslund jobber vi med å utvikle mer
fornybar energi som vannkraft og bioenergi. Vi satser også stort på å bygge ut mer miljøvennlig fjernvarme i Oslo.
Dette gjør byen vår bedre å puste i - og viser at vi sammen har kraft til å forandre.

Få festivalfordeler på hafslund.no
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Vil ha mer matglede
C Legeforening: – For mye snakk om sykdom
De nye kostrådene
handler for mye om
sykdom og for lite om
lukt, smak, nytelse og
matglede, mener Norsk
forening for allmenn-
medisin.

INGEBORG MOE
JON-ARE BERG-JACOBSEN (foto)

Pastasalat, litt bacon, gulrøtter
og fersk flyndre kommer på bor-
det hos familien Knudsen Tveøy
i Oslo. Her er ferske råvarer og
samling rundt middagsbordet
viktigere enn forslagene til nye
kostholdsråd fra Nasjonalt råd
for ernæring.

De nye kostrådene er laget for
å fremme folkehelsen og fore-
bygge sykdommer, og gir detal-
jerte anbefalinger for hvor mye
frukt, grønt, kjøtt og fisk vi bør
spise.

– Jeg orker ikke alt snakket om
sykdom. Vi er opptatt av å spise
variert og få gode samlingsstun-
der rundt bordet. Jeg tror det er
viktig å fokusere på hyggelige
måltider, sier Sicilie Tveøy (36).

Med to smårollinger på ett og
tre år i huset, har det å samles
rundt middagsbordet høyest
prioritet.

– Og jeg tror jeg vet hva som er
et fornuftig kosthold. Jeg er opp-
tatt av matglede og av å spise god
mat med gode råvarer, sier ekte-
mannen Vidar Knudsen.

Fraværende. De forstår inn-
vendingene fra Norsk forening
for allmennmedisin, som synes
anbefalingene fra den 300 sider
lange ernæringsrapporten er
mager kost.

«Matgleden er helt borte i rap-
porten. Rapporten kan leses
som at vi ikke lenger skal sette
oss til bords for å nyte gode sma-
ker og lukter, og nyte godt sam-
vær med dem vi spiser sammen
med. Nå skal vi sette oss til bords
for å forebygge kreft», skriver le-
der Gisle Roksund i foreningens
kommentar til ernæringsrådets
kostforslag.

– Alt om matens betydning for
samvær og kost er jo fraværende
i kostrådene. Det å ha det bra
med hverandre og være sammen
om måltidene er jo kjempeviktig
for helsen, sier Roksund til Af-
tenposten.

Komplisert. Han mener at
den omfattende rapporten er så
komplisert og vanskelig tilgjen-
gelig at den neppe vil nå frem til
dem som trenger å lese den. I ste-
det frykter han at den vil bli be-
gjærlig lest av folk med sykelig
trang til å spise sunt.

Den fagmedisinske forenin-
gen, som er del av Den norske le-
geforening, er enig i at fedme og
inaktivitet er et problem for fol-
kehelsen. Men de tror at politis-
ke tiltak, som subsidiering av
sunne matvarer, sunn mat på
skolen og tilbud om fysisk aktivi-
tet for barn og unge, er viktigere
enn råd som dette.

Hos familien Knudsen Tveøy er matglede og gode råvarer viktigere enn myndighetenes kostråd. Theodor (3), Sicilie (36), Fredrik (1) og Vidar (36) prioriterer å samles
rundt middagsbordet hver dag.

Ekspertrådene
– Men det er vel viktig å få

råd om hva som er sunt å spi-
se?

– Selvfølgelig er det viktig.
Jevnt over spiser vi for mye. Men
når det gjelder virkemidlene for
å få gjort noe med fedmeepide-
mien, tror jeg prispolitikk er
langt viktigere enn veiledning av
denne typen. Jeg tror folk vet
hva som er sunt, sier Roksund.

Spiser variert. Sicilie Tveøy
og Vidar Knudsen tror at et vari-
ert kosthold er nøkkelen. Fisk,
kjøtt, pannekaker, grøt, pizza
står om hverandre på menyen
deres. Theodor Knudsen Tveøy
(3) er litt skeptisk til salatblade-
ne som ligger på tallerkenen,
men synes den flate, prikkete fis-
ken ser interessant ut. Lillebror
Fredrik (16 mnd.) er åpen for alt.

– Når vi har to små i huset, blir
det iblant grøt eller pannekaker
til middag. Og noen ganger får
barna brødskiver, slik at vi kan
lage noe godt til kveldsmat i ste-
det, sier Sicilie Tveøy.

Rådene, som skal få endelig ut-
forming til høsten, har allerede
fått kritikk fra flere bransjer.
Kjøttbransjen og Landbruksde-
partementet er lite fornøyd med
rådet om å begrense rødt kjøtt til
500 gram i uken. Fiskerinærin-
gen mener fiskeporsjonene som
anbefales er altfor små. Og Fag-
forum Potet er skuffet over at po-
teten ikke lenger skal regnes
som en av de fem daglige frukt
eller grønnsakene vi bør spise.

ingeborg.moe@aftenposten.no

Forslag til nye kostholdsråd er
laget av ernæringseksperter ved
Universitetet i Oslo, Oslo universi-
tetssykehus og Helsedirektoratet
på oppdrag fra Nasjonalt råd for
ernæring.
De har sett på sammenhengen
mellom kosthold og helse i interna-
sjonal forskning.
Rådene er ment for voksne og skal
forebygge sykdommer som hjerte-
infarkt, diabetes 2 og kreft.

De nye forslagene er mer konkrete
enn tidligere råd, og oppgir blant
annet størrelser på porsjoner.
Les rådene på: www.helsedirek-
toratet.no/ernaering

Vi anbefales å spise mer av:
Frukt og grønt, løk, tomater,
hvitløk og purre anbefales spe-
sielt.
Fullkorn
Fisk
Nøtter
Vi anbefales å spise mindre
av:
Ferdigmat, som ofte har mye
mettet fett, sukker og salt.
Fete meieriprodukter.
Rødt kjøtt. Maks to kjøttmidda-
ger og litt pålegg (500 gram) pr.
uke.
Kosttilskudd

fakta

- Ikke ferdig ennå
C Nestleder Liv Elin Torheim i Nasjonalt råd for ernæring er enig
i at matglede er viktig. Hun understreker at de vitenskapelige rå-
dene må bearbeides før den kan brukes av folk flest.

– Ernæringsrådet er helt enig i at man ikke bare skal snakke om
å øke eller redusere risiko for sykdom når man spiser. Når disse rå-
dene skal omsettes til konkrete råd til befolkningen, er det viktig å
legge vekt på matglede, sier hun.

Hun understreker at rapporten er komplisert og omfattende,
fordi man har gått gjennom det vitenskapelige grunnlaget for hva
slags mat folk bør spise.

– Legene må jo vektlegge gleden når de formidler dette videre
til pasientene. De trenger jo det vitenskapelige fundamentet for
rådene sine, sier Torheim.

Nasjonalt råd for ernæring skal nå vurdere alle innspillene de
har fått. De endelige rådene skal være ferdig i oktober.
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- Politiets jobb
å ta tyvene
C Tror sporingsteknologi vil virke forebyggende
Justisdepartementet
understreker at det er
politiets jobb å ta
gjerningsmenn hvis det
foreligger klare spor.

TONE TVEØY STRØM-GUNDERSEN
ANDREAS BAKKE FOSS

– Når politiet
har skjellig
grunn til mis-
tanke, og vet at
tyvegods be-
finner seg på
et gitt sted,
mener vi det er
politiets jobb å
skaffe tyve-
godset tilbake.
Samtidig er det slik at politiet
alltid må prioritere. Det er for-
skjell på en mobiltelefon til ti
kroner og teknisk utstyr eller ei-
endeler som koster mye, sier Ter-
je Moland Pedersen (Ap), stats-
sekretær i Justisdepartementet.

– Forstår du at det for man-
ge virker merkelig at politiet
ikke kan løse saker der det er
klare spor mot konkrete gjer-
ningspersoner, steder og ty-
vegods?

– Ja, det forstår vi. Hvis politi-
et først har tilgang på data som
viser hvor dette tyvegodset be-
finner seg, og det er overveiende
sannsynlighet for det, mener vi
det er politiets oppgave å ta gjer-
ningsmenn og skaffe tyvegodset
tilbake til eierne.

Søndag skrev Aftenposten om
de tre studentene Martin Grøtt-
land (24), Knut Andenæs (22) og
Christian Finnanger (27), som
fikk frastjålet Mac’er, PC-er og
annet tyvegods til en verdi av
40 000 kroner 17. mai i år. Selv

om oppsporingsprogrammet på
en av Mac’ene viser nøyaktig
hvor tyvegodset befinner seg,
noen gater nedenfor der de selv
bor, har ikke politiet kunnet
hjelpe med å få tyvegodset tilba-
ke.

I Justisdepartementet er de li-
kevel positive til at stadig flere
elektroniske apparater får spo-
ringsteknologi, som kan vise
hvor gjenstandene befinner seg
etter et tyveri.

– Vi tror denne utviklingen vil
virke forebyggende, sier Moland
Pedersen.

– Har politiet nok kompe-
tanse om denne teknologien?

– Politiet må til alle tider ta i
bruk og forholde seg til ny tekno-
logi som kommer, og det mener

jeg politiet er gode på. Samtidig
er det viktig å ha et juridisk
grunnlag for å kunne bruke den-
ne teknologien på en riktig må-
te. Dette er informasjon som rø-
rer ved en del vilkår og begrens-
ninger slik lovverket er i dag.

tone.tveoy.strom-gundersen@aftenposten.no
andreas.bakke.foss@aftenposten.no

Dette er saken
Stadig flere nordmenn får instal-
lert sporingsutstyr i alt fra mobiler
til dyre biler og båter.
De vet dermed hvor produktene
er hvis de blir stjålet.
Politiet har opplyst at de ikke kan
prioritere å etterforske alle slike sa-
ker, selv om det er en klar indika-
sjon på hvor tyvegodset er.

fakta

Terje Moland
Pedersen

Fra Aftenpostens første-
side 8. august.

Meninger
«Bransjens press mot politiet
vil øke like raskt som
publikums tillit synker»
Les leder

KULTUR side 2

- Vil ikke sitte rolig og se på
C Forsikringsbransjen er frustrert over at politiet ikke henter ty-
vegods de vet hvor befinner seg.

– Vi vil ikke sitte rolig og se på dette. Men vi skiller veldig mel-
lom hva som er politiets oppgaver og hva som er våre, sier leder
for utrederavdelingen i Gjensidige, Ole Hermansen, til Aftenpos-
ten.no. En utreder er ofte en tidligere politibetjent som nå jobber
for forsikringsselskapene med å avsløre forsikringssvindel, og i
noen tilfeller jobber med å finne tyvegods. Hermansen sier pro-
blemstillingen som blir presentert i Aftenposten er godt kjent i
forsikringsbransjen.

Sushiløsning for
rovdyr-kråkebolle
C Den grønne kråkebollen
truer mangfoldet langs nors-
kekysten. Nå risikerer de små
rovdyrene å ende opp på sus-
hirestaurant. Det er forskere
fra Norsk institutt for vann-
forskning (Niva) som vil redde
unik tareskog ved å høste de
grønne kråkebollene. Rognen
deres er nemlig svært attrak-
tiv hos japanske sushikokker.
– Ved å redusere kråkebolle-
tettheten tilstrekkelig, vil man
få rask gjenvekst av tareskog,
sier Niva-forsker Hege Gun-
dersen. (NTB)

Endrer ikke strategi
C Forsvarsminister Grete Fare-
mo (Ap) vil ikke endre strategi i
Afghanistan. – Vår strategi går ut
på å bygge kompetanse hos af-
ghanerne. Det er helt nødvendig
for å ivareta både afghanernes
og den internasjonale sikkerhe-
ten, sier Faremo til TV 2. (NTB)

Dyrt å kvitte seg
med rådmenn
C Norske kommuner bruker
millioner av kroner på å kvitte
seg med upopulære råd-
menn. Fete sluttpakker og
kompensasjoner, gode attes-
ter og ferdigsolgte hus er
vanlig. En oversikt som VG har
utarbeidet, viser at minst 21
rådmenn enten har fått spar-
ken, blitt presset til å si opp
jobben eller valgte å gå etter
bitre strider med lokalpoliti-
kere. Syv av rådmennene har
fått med seg etterlønn og
sluttvederlag på millioner av
kroner. (NTB)

Nå kommer verdens beste moreller til en fruktdisk

nær deg! Nå høster nemlig bøndene i Telemark,

Hardanger og Lærdal sommerens norske kjøtt-

moreller, fulle av saft, sødme og smak.

Den norske morellsesongen er kort, men vidunderlig.

Så benytt anledningen når det er norske bær å få.

Og husk at de skal oppbevares i romtemperatur, så all

smaken kommer til sin rett. Les og lær mer på bama.no.

Hvorfor spise kirsebær
med de store når du
kan spise moreller?

Individuell oppfølging (lege, sykepleier og fysioterapeut til-
gjengelig), sosiale aktiviteter, terapibasseng,

vakre omgivelser - 15 min. fra Oslo.
velrennomert

kjøkken, helpensjon,

serviceopphold

Vi har ledige plasser

67 83 60 00 Fax: 67 83 60 01 Gamle Ringeriksvei 148, 1365 Bekkestua www.godthaab.no

Gode dager på Godthaab

Politimann mistenkt
for flere sexovergrep
C Spesialenheten for politisaker
mistenker en politimann som ble
arrestert i vinter for sexovergrep
mot langt flere kvinner enn den
ene han er siktet for å ha forgre-
pet seg mot. Den respekterte po-
litimannen og lokalpolitikeren er
nå mistenkt for seksuelle over-
grep mot ytterlige ti kvinner, skri-
ver Dagbladet. I avhørene av de
fornærmede skal det ha kommet
frem at politimannen ved 24 for-
skjellige anledninger skal ha
brukt politistillingen til å skaffe
seg seksuell omgang eller ha
krenket kvinner seksuelt. (NTB)
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OSLO BØRS -1,5% w DOLLAR 6,01v (+0,05 kr.)

LONDON -0,6% w EURO 7,90 (-0,00 kr.)
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Følg økonominyhetene på
ap.no/okonomi

Avinor satte passasjerrekord i juli
C Med over 3,6 millioner reisende i juli opplevde Avinor bedre
tall enn både i fjor og rekordåret 2008. Til sammen 3 649 849 pas-
sasjerer reiste via en av Avinors lufthavner i løpet av juli. Det ut-
gjør en økning på 7,6 prosent siden 2009, og er også 5,3 prosent
bedre enn rekordåret 2008. Så langt i år har over 22,3 millioner
passasjerer reist til og fra Avinors lufthavner. (NTB)

Kraftig vekst i boligutbygging
C Ifølge tall fra Prognosesen-
teret AS og Boligprodusente-
nes Forening som blir lagt frem
i går, viser alle markedsindika-
torer kraftig vekst i boligbygg-
ingsprosjekter for første gang

siden 2006. I rapporten heter
det at «rentenedsettelsen som
skjedde gjennom høsten 2008
og våren 2009 utvilsomt var et
viktig bidrag for å snu utviklin-
gen».

Qatar-planer forsinkes etter strømbrudd
C Norsk Hydros prestisjetun-
ge smelteverk i Qatar mistet
natt til i går strømforsyningen i
fem timer, noe som medførte
nedkjøling av cellene som be-
nyttes til aluminiumsproduk-
sjon. Dermed må cellene forbe-
redes for ny oppstart, og Hydro

vil ikke klare å nå målet om full
produksjon innen utgangen av
2010. Qatalum forbereder nå
en revidert oppstartsplan, skri-
ver selskapet i en børsmelding.
Årsaken til strømbruddet er
ikke kjent, men skal nå grans-
kes. (Reuters)

Dårlig turistsesong
C Europas største reiseoperatør advarte i går markedet om at
sommeren ikke har levd opp til forventningene. Tui Travel, som
også eier Star Tour, sliter med at britene briter holder seg hjemme
i sommer og at tyskerne drar på reiser som gir lite avkastning for
turoperatøren. Advarselen fra selskapet førte til at aksjene i Tui
Travel i 15-tiden i går hadde falt mer enn 9 prosent på London-
børsen. Tui Travel kontrolleres av tyske Tui, der skipsreder John
Fredriksen er nest største aksjonær med i overkant av 15 prosent
av aksjene. Tui hadde på samme tid falt rundt 4,5 prosent.

Risikabelt med
C Sentralbankenes bank frykter japansk syke
Rekordlave renter er en
søt karamell for alle
med tyngende gjeld.
Men lave renter lenge
kan også holde kunstig
liv i dårlige bedrifter og
hindre fremveksten av
ny levedyktig virksom-
het.

SIGURD BJØRNESTAD

I USA, Japan og Europa har sent-
ralbankenes renter vært svært
lave gjennom hele finanskrisen.
Denne uken er det en ny runde
med rentemøter.

Det er ingen utsikter til at
noen setter opp renten sin. Ren-
tene blir trolig lave lenge.

I går holdt Japan sin styrings-
rente fast på ekstremt lave 0,1
prosent. Den har vært 0,5 pro-
sent eller lavere
siden midt på
1990-tallet. Og-
så USAs sent-
ralbank Fede-
ral Reserve
holdt på rente-
møtet i går ren-
ten uendret
nær null.

I dag er det
Norges Banks
tur. Det er nes-
ten helst sikkert at sentralbank-
sjef Svein Gjedrem holder sty-
ringsrenten uendret på 2 pro-
sent.

Men lave renter trenger
ikke være nok til å få fart i
kriserammede økonomier.
Til tross for nær nullrente i
15 år har Japans økonomi
stått omtrent stille.

Fra 1998 til 2007 falt prisnivået
hvert år. Folk og bedrifter utset-
ter innkjøp og investeringer i på-
vente av enda lavere priser. Veks-
ten i privat forbruk har vært
svært lav.

Farlig lav. Lave renter lenge
kan i tvert imot skade økonomi-
en og gjøre livet vanskelig for fi-
nansfolk, bedriftsledere og an-
satte.

Det er budskapet fra The Bank
of International Settlements
(BIS). BIS er samarbeidsorganet
for den verdens sentralbanker,
og har sitt hovedkvarter i Basel i
Sveits.

I sin siste årsrapport har BIS
en gjennomgang av farene med
ved ekstremt lave renter lenge.
BIS stiller det retoriske spørs-
målet: «Lave renter: Veier risi-
koen opp for fordelene?»

Sjeføkonom Knut Anton Mork
i Handelsbanken synes det er
feil å snakke om høyere renter.

– Det viktigste nå er å få ver-
densøkonomien ut av den van-
skelige situasjonen. Det skjer
ikke ved å sette opp rentene, sier
han.

«Japansk syke». En av farene
er ifølge BIS at dårlige bedrifter
får kunstig åndedrett ved lave
renter lenge. Økonomien stiv-

ner. Banker, folk flest, bedrifter
og stater utsetter den nødvendi-
ge oppryddingen i en altfor tung
gjeldsbyrde.

BIS skriver at lave renter
lenge gjør råtne lån «evig-
grønne», og viser til Japan i
1990-årene. I en evig rund-
dans kunne bedrifter fornye
lånene sine til nesten null
rente og avdragsfrihet.

Bankene gjorde dette for å ut-
sette nødvendige tapsavsetnin-
ger og dermed redde seg selv.
Omstillingene i næringslivet og
nedskrivingene av bankens ut-
lån ble utsatt.

Mork er enig i at lave renter
gjør det lettere å holde bedrifter
kunstig i live, men sier at det ble
ryddet opp i japanske banker i
årene etter 2000.

– Hovedproblemet i Japan er
deflasjonen. Lave renter har
ikke vært nok til å få opp pris-
veksten, sier han. Deflasjon be-
tyr fallende prisnivå.

Levende døde. BIS skriver
om «zombie»-bedrifter (leven-
de døde bedrifter) holdt i live av
de eviggrønne lånene. Det får al-
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Kilde: Bank of International Settlement

Prosent

Sjeføkonom
Knut Anton Mork
i Handelsbanken

Britene holder seg til Brighton og andre hjemlige strender i år
og sørger for at John Fredriksens aksjer i Tui blir mindre verdt.

Uendret rente i USA
C USAs sentralbank holdt i går renten uendret på mellom 0 og
0,25 prosent etter at en rekke nøkkeltall har skuffet i det siste.
Sentralbanken fastslår at opphentingstakten i amerikansk økono-
mi er svekket og at vekstutsiktene nå er mer moderate. Ameri-
kanske husholdninger øker forbruket, men økningen tynges av
stor arbeidsledighet, fallende boligverdier, dårlig inntektsvekst og
stram tilgang på lån. Sentralbanken varslet samtidig at den vil
fortsette å kjøpe obligasjoner for å lette tilgangen på penger for å
få fart på økonomien.

Børsene reagerte umiddelbart positivt på meldingen fra sentral-
banken. I 20.25-tiden norsk tid var Dow Jones-indeksen ned 0,33
prosent etter et større fall tidligere på dagen.

USAs sentralbanksjef Ben Bernanke gjorde som ventet på
rentemøtet i går kveld. Han holdt renten uendret. FOTO: SCANPIX



Onsdag 11. august 2010 ØKONOMI 13Klyngeprosjekt er et ord som kan åpne dører
i Innovasjon Norge. Side 14

Fjernet
kraftlinje
i bolig-
annonse
– I strid med
markedsføringsloven,
sier Forbrukerombudet.
CHRISTINE GULBRANDSEN

I en boligannonse fra OBOS
eiendomsmegling, som lig-
ger på FINN.no, er det tydelig
at bildene er blitt pyntet på.
For en skjemmende kraftlin-
je rundt boligen på Voksen
Skog i Oslo er retusjert bort
fra bildene.

– Det å fjerne kraftlinje el-
ler andre fysiske ting fra bil-
der som brukes til å illustrere
et boligobjekt, er i strid med
markedsføringsloven, sier
seksjonssjef i Forbrukerom-
budet, Jo Gjedrem.

Ifølge han er dette villeden-
de – og særlig siden det har
noe å si i forhold til interesse
og pris.

– Slik retusjering må man
unngå. Det er først og fremst
veldig dårlig markedsføring,
hvis meglerforetak lurer folk
på visning på falske premis-
ser. Det lønner seg neppe i
lengden, sier Gjedrem.

– Skal ikke skje. Kristine
Hveem Følkner, som er eien-
domsmegler for det aktuelle
salgsobjektet, er overrasket
over retusjeringen av bildene
i boligannonsen.

– Det har jeg ikke sett før
nå, sier hun når Aftenposten
tar kontakt. – Det er kraftled-
ninger som er visket bort.
Men de er reserveledninger,
så det går ikke strøm i dem.

Likevel påpeker Følkner at
bilder ikke skal retusjeres.

– Vi har egne fotografer
som tar og leverer bildene
ferdige til oss, men praksisen
vår er at bilder ikke skal end-
res på. Det eneste vi tillater,
er justering av lys eller farge
hvis det er mørkt eller dårlig
vær, sier hun.

Robin Jacobsen er produk-
sjonsleder i Zentuvo, firmaet
som leverer bilder til OBOS
eiendomsmegling.

– Det er en uheldig sak og
dette er ikke noe vi har gjort
bevisst. Det som har skjedd
er at en nyansatt har tatt sa-
ken i egne hender. Men vi har
soleklart referansemateriale
om å ikke endre ting fra slik
de er i virkeligheten, sier han.

Aftenposten og FINN.no er i
samme konsern.

christine.gulbrandsen@aftenposten.no

Kraftmastene står rett foran
salgsobjektets veranda. Men på
de retusjerte bildene var kraft-
linjene visket bort.

FOTO: CHRISTINE GULBRANDSEN

langvarig lav rente
C Norges Bank holder rentemøte i dag

BIS
The Bank of International
Settlements (BIS) er en
internasjonal organisasjon
for finansielt og penge-
politisk samarbeid.
Spiller rollen som sentral-
bankenes bank.
Fungerer som et forum for
diskusjoner og analyser,
driver forskning og deltar i
sentralbankenes inter-
nasjonale økonomiske
transaksjoner.
Kundene er sentralbanker
og internasjonale organisa-
sjoner. 56 sentralbanker er
medlemmer i BIS.
Grunnlagt i 1930.
Les mer: www.bis.org

fakta

vorlige konsekvenser ved at det
kan begrense konkurransen, re-
dusere investeringene og hindre
etableringen av nye bedrifter.

Kapitalismens brutale, men
effektive, regler for bedrifters
undergang og vekst, «the survi-
val of the fittest» blir satt ut av
funksjon ved at det ble nesten
gratis å ha gjeld.

Statene slapper av. Ifølge
BIS kan også husholdninger og
stater lulle seg inn i et behagelig
liv med lave renter. Ved å skifte
gjelden over til kortsiktige lån
med lav rente kan statene redu-
sere utgiftene på det som ofte er
skyhøy gjeld. Men på denne må-
ten kan land, for eksempel de
gjeldstyngede landene sør i Eu-
ropa, gjøre seg sårbare for en-
hver renteøkning.

BIS bekymrer seg i forlengel-
sen av dette for uavhengigheten
til de som har fått i mandat å set-
te sentralbankenes renter. De
kan bli sårbare for politisk press
fordi styrende politikerne har
ansvaret for en statlig gjelds-
bombe.

sigurd.bjornestad@aftenposten.no

Høy rente trekker penger
Særnorske renteøkninger gjør livet
usikkert for norske bedrifter.

Norge er et av svært få land som har satt opp ren-
ten i etterkant av finanskrisen. Norges Banks sty-
ringsrente er siden i fjor høst økt fra 1,25 prosent
til 2 prosent.

Dette gir Norge en plass i diagrammene når
The Bank of International Settlements (BIS)
skriver om farene vel lav rente lenge.

Fra 2 prosent og ned til nesten null prosent er
det et godt stykke. Ifølge BIS kan dette føre til at
norsk økonomi blir herset med av de internasjo-
nale kapitalmarkedene.

Pengene kommer. Det skjer ved at menn og
kvinner som lever av å flytte penger tar opp lån i
land der renten er nær null og plasserer den i
land der renten er relativt høy. Altså: Låne til nær
null rente i Japan og sette dem i banken i Norge
til 2–3 prosent rente.

Men for å gjøre innskudd i Norge trengs det
norske kroner. Økt etterspørsel etter kroner dri-
ver opp prisen, altså kursen. Dette påvirker nors-
ke eksportbedrifter som får færre kroner inn i
kassen for en gitt pris i utenlandske penger.

– Dette er i vesentlig grad en del av Norges
Banks rutinemessige vurderinger, sier sjeføko-

nom Knut Anton Mork i Handelsbanken.

Pengene reiser. I årsrapporten er BIS bekym-
ret for at innstrømmingen av penger gjør de
«mottagende økonomiene» sårbare hvis ver-
densøkonomien endrer seg. Da kan den lånte ka-
pitalen reise sin vei, kronene blir solgt og krone-
kursen blir presset nedover.

Alt dette kan gi ekstra svin-
gende valutakurser. Det be-
tyr økt usikkerhet for be-
drifter og forbrukere i en
åpen økonomi. Økt usikker-
het er aldri bra for arbeids-
plasser og verdiskaping.

Mork mener flukten ut
av norske kroner er like
viktig i usikre tider. Dette
bidrar til å svekke den
norske kronen.

– Ved stor risiko trekker
kapitalen ut av små valuta-
er som den norske. Utnyt-
ting av renteforskjellene og
innstrømming av kapital er
en viktigere problemstilling
for store land som Australia
og Brasil, sier han.

Heller ikke i går hevet sjefen for Japans sentralbank, Masaaki Shirakawa, renten. Den har vært 0,5
prosent eller lavere siden midt på 1990-tallet. FOTO: KIM KYUNG-HOON/REUTERS/SCANPIX

«Det viktigste nå
er å få verdens-
økonomien ut av
den vanskelige
situasjonen»

Sjeføkonom Knut Anton
Mork i Handelsbanken

Les mer
Følg Norges Banks rente-
møte klokken 14 på ap.no/
okonomi.
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Stillingen som direktør i Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) gir
en unik mulighet til å videreutvikle og styrke omdømmet til en av Norges største
eksportnæringer. Direktøren er FHFs øverste administrative leder som rapporterer
til styret og har lederansvar for et sekretariat og en faglig stab på 20 høyt
kvalifiserte medarbeidere.

FHF er inne i en spennende omleggingsprosess knyttet til ny organisering
og endrede arbeidsformer. Den nye direktøren vil få store muligheter til å
påvirke organisasjonens fremtidige struktur og strategi og være en pådriver i
forskningsbaserte prosjekter innenfor sjømatnæringen.

Vi søker en næringsorientert leder med kommersielt fokus, som framfor
alt har sterke kommunikasjonsevner både internt og overfor eksterne

samarbeidspartnere. Den nye lederen må fremstå som en åpen, samlende og
motiverende leder med høy personlig integritet. God økonomiforståelse og utvist
evne til å skape resultater vil bli vektlagt. Kjennskap til næringen og innsikt
i forsknings- og utviklingsarbeid vil være en styrke i stillingen.

Den nye direktøren forventes å ha høyere utdanning og relevant ledererfaring.
Stillingen besettes med åremål på 6 år og mulighet for ytterligere 6 års
forlengelse. Det tilbys lønn og øvrige betingelser etter avtale.

Ta gjerne uforpliktende kontakt med vår rådgiver Randi Flugstad hos Delphi
Consulting AS, tlf 23 33 27 72. CV og søknad merket 64693 sendes innen
16. september til delphi@delphi-consulting.no. Alle søknader og henvendelser
behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver.

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) skal bidra til økt verdiskaping og bærekraft i sjømatnæringen. I dialog
med næringen utformer FHF strategier for forskning og utvikling (FoU), tar initiativ til og finansierer FoU-prosjekter, og driver
forskningsformidling. FHFs sekretariat er lokalisert i Oslo, men organisasjonen har også medarbeidere i Tromsø, Ålesund og
Trondheim. Se også www.fhf.no

• Eksportnæring • Bærekraft og verdiskaping • Forskning og utvikling

DIREKTØR

Executive search - Lederutvelgelse
Delphi Consulting AS, Fridtjof Nansens vei 17, 0369 Oslo, tlf. 23 33 27 70, fax. 23 33 27 71, e-mail: delphi@delphi-consulting.no

Se, vi er innovative
C Næringsklynger belønnes med økonomisk støtte
Gjennom samarbeid på
tvers av bedrifter, skal
fremtiden sikres.

Helseturisme i Valdres, bærin-
dustri i Sogn, reiseopplevelser
på Sørlandet og filmproduksjon
i Østfold.

Dette er prosjektene som i juni
ble innlemmet i Innovasjon Nor-
ges profilerte Arena-program.
Alle prosjektene er såkalte klyn-
geinitiativ, regionale prosjekter
der minst et dusin bedrifter går
sammen for å skape noe nytt.

– Det er en generell forståelse
av at bedrifter i stadig mindre
grad innoverer alene. Mye av
den interessante nyskapningen
skjer på tvers av næringer og fag-
områder, sier Jon Kveine, pro-
gramleder for Arena.

– Fremtiden. Innovasjon
Norge er landets største statlige
aktør innen rådgivning og øko-
nomisk støtte til norske nyskap-
ninger. I år deles det ut seks mil-

Innovasjon Norge
Etablert i 2004 på initiativ fra
Stortinget.
Formål: Bidra til å skape lønnsom-
me bedrifter gjennom innovasjon,
internasjonalisering og profilering.
Tilbyr økonomisk støtte i form av
lån, tilskudd og garantier.
I 2010 deler de ut seks milliarder
kroner.
Mottar årlig ca. 9500 søknader.
Cirka 7000 innvilges støtte.
22 regionale klyngeinitiativ er nå
inkludert i Arena-programmet.

fakta

Siw Kasim fikk 22 500 kroner
i støtte for at hesten Hanna
skulle brukes til heste-
transport.

liarder kroner som lån eller til-
skudd. Hvert av prosjektene i
Arena-programmet får mellom
fire og en halv og seks millioner
kroner i støtte fordelt over en
treårsperiode.

– Dette er prosjekter som er
fremtidsrettede, slår Kveine fast.

– Trivielt. Forrige uke fortalte
Aftenposten at Norge rangeres
på 19. plass i en omfattende mål-
ing av europeiske lands innova-
sjonsevne. Innovasjonsforsker
ved Handelshøyskolen BI, Peder
Inge Furseth, mener Innovasjon
Norge må ta sin del av ansvaret
for den lave rangeringen.

– De har et altfor trivielt
mål for hva som er innova-
sjon og anser ting som nyska-
pende selv om de egentlig
ikke er det. Innovasjon Nor-
ge bedriver delvis distrikts-
politikk i forkledning, sier
Furseth.

Riksrevisjonens knusende
rapport av Innovasjon Norge i
2008 slo fast at halvparten av
midlene som ble delt ut gikk til
prosjekter som ikke var innova-

ØYVIND GUSTAVSEN

tive. Den andre halvparten skap-
te liten innovasjon.

Hestedrosje. I 2005 fikk gård-
bruker Siw Torunn Kasin i Sau-
herad 22 500 kroner i tilskudd
for å benytte avlshesten Hanna
til hestedrosje. Dette får Furseth
til å riste på hodet.

– At den samme hesten nå bru-

kes til transport er ikke innova-
sjon. Uten at de får mer innova-
sjon for pengene, burde Innova-
sjon Norge legges ned, eller split-
tes opp i en nyskapningsdel og
en distriktsutviklingsdel, sier
han.

Kasin brukte pengene på kjø-
rekurs ved Norsk Hestesenter.

ogu@aftenposten.no

Hva skal vi leve
av etter oljen?
Aftenposten skrev forrige
onsdag at Norge ligger
på 19. plass av 33 land
i den årlige undersøkelsen
European Innovation
Scoreboard.
Undersøkelsen måler
nyskapningsnivået
i de forskjellige landene.

fakta

Her er klyngeprosjektene som i år har sluppet gjennom nåløyet i Arena-programmet

Usus Sørlandet
15 bedrifter innen reiseliv og kulturop-
plevelser.
Vil skape: En kunnskapsbase om tilrei-
sendes erfaringer på Sørlandet, samt nye
kulturtilbud.

– Bedre oversikt over gjesteopplevelse-
ne på Sørlandet vil hjelpe oss å utvikle til-
budet og øke antall gjestedøgn, sier pro-
sjektleder Heidi Sørvig.

Magica, Østfold
30 aktører innen film, musikk, scene og
webdesign.
Vil skape: En-to spillefilmer i året og et
større kreativt miljø.

– Vi har dyktige fagmiljøer, men de kjen-
ner ikke hverandre godt nok. Bedre sam-
handling kan gi magiske resultater, sier
prosjektleder Ann Kristin Glenster.

Helse i Valdres
14 aktører innen helse, aktiviteter og rei-
seliv.
Vil skape: Skreddersydde pakker innen
helseturisme, særlig rettet mot astmati-
kere og diabetikere.

– Et ferieopphold kombinert med helse-
tilbud vil gi helhetlige opplevelser med
kommersiell gevinst, sier prosjektleder
Svein E. Pettersen.

Frukt og bær på Vestlandet
22 aktører i Sogn og Fjordane deltar.
Vil skape: Nye typer juice, syltetøy og hel-
sekostprodukter for bringebær, moreller
og plommer. Direktesalg til cruisebåter.

– Vi har vært for sidrumpa, og må utvik-
le nye nisjer for å bli konkurransedyktige,
sier prosjektleder Stein Harald Hjeltnes.

Dyreparken er blant kjernebedriftene i
næringsklyngen på Sørlandet. FOTO: TOM A. KOLSTAD

Blåseensemblet samarbeider med filmaktører
i Østfold. FOTO: RAYMOND MOSKEN/STEINAR MYHRE

Rullestol er ingen hindring for en skitur på
Beitostølen. FOTO: BEITOSTØLEN HELSESPORTSENTER

Bringebær i Sogn. FOTO: LERUM FABRIKKER

Disse fire prosjektene er innvilget status som
Arena-prosjekter og vil motta mellom 1,5 og
2 millioner kroner årlig i tre år.
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www.telehuset.no

Kontakt oss på tlf: 815 44 400 eller www.telehuset.no

telehuset
www.telehuset.no

Høy kunnskap. Lave priser.

1499,-

Prisen er eksmva og forutsetter abonnementet
Bedrift Proff i 18mnd. Fri etablering.

HTC Desire
HTC Desire er med sin 1 GHz prosessor ideell til
surfing på Internett og deling av filer. 5 Megapixel
med autofokus og Led blitz. Android 2.1.

Bedrift Proff
- for deg som ringer mye

Månedspris 199

Minuttpris 0,39

SMS 0,59

MMS 1,59

Startpris 0,59

Ingen tillegg til andremobilnett.
Alle priser er eksmva.

Andre priser gjelder i utlandet.
Vilkår på telenor.no/bedrift

Analytikere gir
ny sjef ett år
C SAS’ toppsjef Mats Jansson går av
– Med fortsatt svake ut-
sikter til lønnsom drift
kan SAS gå konkurs til
neste år, med mindre
de får mer penger, sier
finansanalytiker Hans-
Erik Jacobsen.

SIDSEL DALEN

I går ble det kjent at toppsjefen i
SAS, Mats Jansson, går av etter
fire år. Under hans ledelse har
selskapet vært på konkursens
rand to ganger. Eierne er blitt
tvunget til å pumpe inn hen-
holdsvis fem og seks milliarder
kroner – senest i februar – og ak-
sjekursen har stupt med 90 pro-
sent. Alt dette til tross for at
Jansson har gjort sitt beste.

– Mats har slitt dag og natt for
å lede SAS gjennom en vanskelig
tid, erklærte styreformann i SAS,
Fritz Schur, i en pressemelding.

Ikke lystig. Finansanalytiker i
First, Hans-Erik Jacobsen følger
flybransjen. Han tror at det blir
vanskelig å finne en ny SAS-sjef.

– Noen liker selvsagt utford-
ringen med å prøve å snu på slike
selskaper. Men vedkommende
risikerer å stå ved roret hvis sel-
skapet går under med 16 000 an-
satte. Det er ikke så lystig, sier
han.

– Hvordan ser du fremtiden
til SAS?

– Selskapet har tapt store sum-
mer over ti år, og er nærmest ut-
radert under Janssons ledelse.
Det er langt frem til lønnsomhet
– om SAS noensinne kommer
dit, sier Jacobsen, og trekker
frem det store antall forskjellige

flytyper som et problem. Et an-
net er de sterke fagorganisasjo-
nene.

– SAS har 37 fagorganisasjo-
ner i tre land. Med 50 prosent
statlig eierskap og tidligere mo-
nopolsituasjon har dette vært en
sovepute som har drevet opp
kostnadene. De ansatte har spe-
kulert i at staten stiller opp med
penger når det trengs og følgelig
presset på med lønnskrav og
andre goder, sier Jacobsen.

– Nærings- og handelsmi-
nister Trond Giske har gitt
signaler om at han ikke vil
redde SAS en gang til.

– Jeg tror at det blir aktuelt å
hente mer kapital. Det ville over-
raske meg hvis det ikke skjedde i
løpet av et år.

Ned i bunken. Per-André Ma-
rum, hodejeger og partner i Pa-
namera Imd, tror at SAS må
langt ned i bunken over aktuelle
kandidater for å finne en ny le-
der.

– Jeg tror det er mange som
takker nei, for sjansen til å lyk-
kes som leder er svært liten, tak-
ket være fagorganisasjonene.
Men noen vil gjerne ha jobben:
SAS er et ikon i nordisk forret-
ningsliv, og man får en høy lønn,
sier han og legger til:

– Skjønt det hjelper lite hvis
jobben eksisterer i kort tid.

– Ser du for deg noen nors-
ke kandidater til SAS-job-
ben?

– Bjørn Kjos fra Norwegian
ville vært bra. Han er visjonær
og vet å kutte kostnader.

– Men neppe aktuell …
– Da må man lete utenfor fly-

bransjen. Da tenker jeg først på
Opedal fra Orkla: Han er i prin-
sippet arbeidsledig og har erfa-
ring med stupende aksjekurs.
Det er mulig at han vil takke ja,
sier Marum.

– Hvilke egenskaper tren-
ger den nye SAS-sjefen?

– Vedkommende må få fagor-
ganisasjonene til å forstå at det
er kroken på døren hvis ikke sje-
fen får bestemme. Men jeg kan
ikke se at det er mulig å få pam-
pene med på dette. Den nye sje-
fen må nok regne med å skrive i
sin nota: Jeg har slitt, men ikke
fått det til.

SAS
Skandinavias ledende fly-
selskap, men har de siste
årene vært i en kontinuerlig
krise.
Største eier er den svenske
stat, med 21,4 prosent, mens
den norske og danske stat
har 14,3 prosent hver.
Børsverdi 7,8 milliarder
kroner. Til sammenligning er
børsverdien til konkurrenten
Norwegian 3,7 milliarder
kroner.

fakta

– Jeg har gjort mitt, sa Mats Jansson da det i går ble kjent at han går av etter fire år som
administrerende direktør i SAS. ARKIVFOTO: MAJA SUSLIN/SCANPIX

Opprykk for visepresidenten?
C Svenske analytikere mener at visepresident i SAS, John Due-
holm, peker seg ut som en naturlig arvtager til sjefsstolen. Han
skal være dreven i økonomi og god på å håndtere mennesker.
Men, han er dansk – i likhet med styreformann Fritz Schur. Hvis
han blir ansatt, må SAS gå fra sitt prinsipp om delt nordisk leder-
skap.



1 Aker Floating Production 14,00
2 American Shipping Company 11,34
3 Nio Security 9,33
4 PSI Group 8,06
5 Repant 7,69

▲ VINNERE siste dag
(endring i aksjekurs) % opp

1 Reservoir Exploration Technology -25,00
2 Dolphin Interconnect Solutions -15,66
3 Tide -13,12
4 Byggma -11,40
5 AKVA Group -11,00

t TAPERE siste dag
(endring i aksjekurs) % ned

1 Dolphin Interconnect Solutions 38,16
2 Nio Security 36,67
3 Oceanteam 19,67
4 Telio 13,04
5 PSI Group 10,56

▲ VINNERE siste 5 børsdager
(endring i aksjekurs) % opp

1 Green Reefers -35,00
2 Reservoir Exploration Technology -25,00
3 InterOil Exploration and Production -20,00
4 Tide -13,12
5 Byggma -11,40

t TAPERE siste 5 børsdager
(endring i aksjekurs) % ned

1 Nordic Semiconductor 448,98
2 Apptix 275,52
3 Hurtigruten ASA 260,87
4 Clavis Pharma 185,43
5 Intex Resources 171,25

▲ VINNERE siste 12 måneder
(endring i aksjekurs) % opp

1 Reservoir Exploration Technology -98,66
2 Petrolia Drilling -95,26
3 Hjellegjerde -90,00
4 Codfarmers -85,43
5 Green Reefers -83,54

t TAPERE siste 12 måneder
(endring i aksjekurs) % ned

Tokyo: Nikkei 225 9551,05 -0,22
Hong Kong: Hang Seng 21473,60 -1,50
Paris: CAC 40 3730,58 -1,24
Eurotop 100 2230,25 -0,77
London: FTX-SE 100 5376,41 -0,63
Frankfurt: DAX 6286,25 -1,03
Stockholm: All-share 332,05 -0,93
København: OMXC20 420,20 -1,24
Madrid: IBEX 35 10718,50 -0,87
New York: Dow Jones 10615,72 -0,78
New York: S&P 500 1117,41 -0,92

n BØRSER UTE Poeng ± %

1 Euro (EUR) 7,898 7,898
1 U.S. Dollar (USD) 6,014 5,959
100 Sv.kr. (SEK) 84,000 84,070
100 Da.kr. (DKK) 106,010 105,990
1 Britiske Pund (GBP) 9,456 9,510
100 Sveits.Fr. (CHF) 568,410 573,490
100 Yen (JPY) 6,975 6,959
1 Can.Dollar (CAD) 5,810 5,793
100 Islandske Kroner (ISK) 0,000 0,000

n VALUTAKURSER 10.08 09.08

De oppgitte valutakursene er Norges
Banks midtkurser, og antyder forholdet
mellom norske kroner og utenlands
valuta pr. kl. 14.15 oppgitt dato. Enhver
finansinstitusjon er fri til å sette sin egen
valutakurs. Norges Banks kurser gir
derfor kun en indikasjon, og viser ikke
de vekslingskurser du får i banken.

Gull kjøper ($ pr. unse) 1194,80 -6,55
Sølv kjøper ($ pr. unse) 18,15 -0,18
Kobber 3 mndr. ($ pr. tonn)7250,00 -205,00
Bly 3 mndr. ($ pr. tonn) 2125,00 -78,00
Sink-Spec ($ pr. tonn) 2059,00 -69,00
Aluminium ($ pr. tonn) 2144,00 -56,50
Nikkel 3 mndr. ($ pr. tonn)22175,00 -425,00
Tinn 3 mndr. ($ pr. tonn) 20625,00 -870,00

n METALLER $ ±3 mnd. rente 2,67 t -0,02

Oslo Børs

Prosent
10-års rente 3,33 ▲ 0,00

Obligasjonsrente 10 år, prosent
CO2-kvoter 14,60 ▲+2,2%

Euro/tonn
~Strøm 34,10 t -0,20

Øre/kWh (spotpris kraftbørsen NordPool

S Olje Brent 1 mnd. 79,70 t -1,29
USD/fat

Statoil 1064,51
Yara International 958,83
Norsk Hydro 579,78
Telenor 516,54
DnB NOR 370,11

n SELSKAPER MEST OMSATT
(Størst omsetning) mill. kr

€ Euro 7,90 ▲ 0,00

$ Dollar 6,01 ▲ +0,05
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Dow Jones 10615,72 t -0,8%
New York kl. 18.00

London 5376,41 t -0,6%
FTSE 100

Nasdaq 2274,82 t -1,3%
New York kl. 18.00

Siste 12 mnd.2 mnd.
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Acergy 104,30 -2,40 20 334 66,50
Aker Solutions 85,50 -1,75 23 427 52,22
DnB NOR 74,50 -1,90 121 346 46,49
DNO International 8,69 -0,10 7 863 18,88
Fred. Olsen Energy 177,70 -3,40 11 852 -16,36
Frontline 184,10 -2,80 6 924 31,74
Golden Ocean Group 9,28 -0,38 4 241 41,23
Kongsberg Automotive Holding 3,85 -0,15 1 566 -34,79
Marine Harvest 4,97 -0,06 17 785 29,51
Norsk Hydro 32,51 -1,23 52 704 -3,31
Orkla 51,15 -0,90 52 630 10,81
Petroleum Geo-Services 61,65 -0,55 12 207 41,20
Prosafe 29,55 -0,05 6 795 -2,04
Questerre Energy Corporation 18,80 -0,60 2 655 87,06
Renewable Energy Corporation 17,93 -0,66 17 879 -52,64
Royal Caribbean Cruises 166,80 -6,40 13 350 56,66
Seadrill 145,30 -0,90 57 509 55,30
Sevan Marine 6,32 -0,11 3 325 -27,36
Songa Offshore 21,18 -0,33 3 552 6,43
Statoil 125,80 -2,00 401 132 -0,04
Storebrand 37,08 -1,04 16 683 18,24
Subsea 7 109,30 -1,50 16 093 52,87
Telenor 97,15 0,35 161 064 72,77
TGS-NOPEC Geophysical Company 89,20 -2,35 9 313 23,96
Yara International 238,60 -1,40 69 570 33,59

n UTVALG OBX (mest omsatte aksjer)
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Slutt- Endring Børs- Avkastn.
kurs sluttkurs verdi siste

kroner kroner i mill. kr. 12 mndr.

Hovedindeksen, siste børsdag 367,53 t -1,5%
Siste 12 måneder ▲ +22,6%

Teknisk produksjon:

Oslo Børs falt gjennom tirs-
dagshandelen, i likhet med de
fleste av sine europeiske kolle-
gaer. Nervene var i høyspenn,
og investorene var preget av høy
usikkerhet i forkant av kveldens
rentemøte i den amerikanske
sentralbanken Federal Reserve.

Da handelen stengte for da-
gen, hadde hovedindeksen i Os-
lo falt 1,49 prosent til 367,5 po-
eng.

Dermed sto den norske bør-
sen i spissen for nedturen, der
den brede Euronext 100-indek-
sen til sammenligning falt
rundt 1 prosent.

Som vanlig kan dette relateres
til Oslo-børsens sterke tilknyt-
ning til oljeprisen, som i stor
grad setter tonen for investore-
nes stemning.

Et fat nordsjøolje med leve-
ranse i september hadde ved
stengetid falt over 1,7 prosent til
79,6 dollar, etter et større fall
tidligere på dagen. Dette bidro
til å tynge oljegiganten Statoil,
som var dagens mest omsatte,
ned 1,6 prosent til 125,8 kroner
aksjen.

Tynges av dollarstyrking. Olje-
analytiker Torbjørn Kjus i DnB
NOR Markets tror noe av beveg-
elsen kan skyldes at dollaren
har styrket seg gjennom det sis-
te døgnet.

– Vi har sett fra juni og frem
til nå at parallelt med at dolla-
ren har svekket seg ganske kraf-
tig mot euro, har oljeprisen gått
opp en del. Prisen på olje har
mer eller mindre «koblet seg

på» eurodollar-bevegelsene
igjen og vendt tilbake til mer
vanlige reaksjonsmønstre, sier
Kjus til E24.

Også dollaren har gått tilbake
til mer normale baner, mener
analytikeren. Han viser til at
mens usikkerhet rundt økono-
miske forhold gjennom krisen
har ført til sterkere dollar, bi-
drar dårlige økonomiske nyhe-
ter nå til svakere dollar og om-
vendt.

At dollaren nå likevel styrker
seg, til tross for en dyster ar-
beidsmarkedsrapport fra USA
sist fredag, kan tilskrives gårs-
dagens nervepirrende rentemø-
te i Federal Reserve.

Strømbrudd. En annen tyn-
gende faktor er nyheten fra alu-
miniumsgiganten Norsk Hydro
om en strømstans natt til tirs-
dag, som forpurrer planene om
full produksjon ved alumini-
umsfabrikken i Qatar. Denne
blir nå utsatt i flere måneder i
kjølvannet av strømbruddet.

Dette likte investorene dårlig,
og aksjen hadde til slutt falt 3,7
prosent til 32,5 kroner. Hydro-
analytiker Hans Erik Jacobsen i
First Securities tror markedet
overreagerte på nyheten.

– Dette vil koste penger og gi
tapte inntekter, men det er på
ingen måte en situasjon som
skulle tilsi en kursnedgang på 4
prosent, så dette er en kraftig
overreaksjon, sier Jacobsen til
Reuters.

ANNA SANDVIG BRANDER/E24

Børskommentar

Oljeprisfall
senker Børsen

Investorer på den norske børsen rammes av lavere oljepris.
FOTO: FK PHOTO/CORBIS
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Løpende oppdatert informasjon om alle børsnoterte aksjer, unoterte aksjer og alle
aksjefond og rentefond som er tilgjengelig i Norge finner du nå på www.e24.no/bors
Der får du også daglig oppdatert kurshistorikk og en rekke nøkkeltall.



Aaraberne
tror ikke
lenger på ham

Det går nedover med populariteten for USAs president Barack Obama. FOTO: JEWEL SAMAD, AFP

USAs president Barack Obama har mistet støtte i den arabiske verden.
En meningsmåling i Egypt, Jordan, Libanon, Marokko, Saudi-Arabia og
De forente arabiske emirater viser at 62 prosent av de spurte har et negativt
syn på ham og USA. Som nyvalgt president hadde 45 prosent stor tiltro til
Obama. – Han gjør ikke noe for oss, sier ungdom i Jordans hovedstad Amman.

Side 24 og 25

VERDEN
ELENDIGHET. Flommen
er bare den siste i en
lang rekke tragiske
hendelser i Pakistan.

Tragedienes
land
Jeg hadde nettopp vandret gjennom gjør-
me og vann, falt ned i ødelagte hus, inter-
vjuet mennesker som hadde mistet alt, og
sett barn gråte i de flomrammede område-
ne da jeg i en bokhandel i Islamabad ble
minnet på akkurat hvor mye Pakistan har
vært igjennom.

Fantasi. Kortene som var utstilt der, var
tegnet av pakistanske fjerdeklassinger og
viste bilder intet barn egentlig burde ha
fantasi til å tegne. Ett viste en mor som satt
over sine to døde, blodige barn. En annen
tegning viste ødelagte hus og helikoptre
med nødhjelp. Et tredje bilde viste en jord-
klode som gråt.

Kortene ble tegnet etter jordskjelvet som
rammet Kashmir i 2005 og som tok livet av
anslagsvis 86 000 personer. Barna kunne
imidlertid like gjerne ha tegnet dem i dag,
når flere millioner pakistanere er rammet
av flom.

Med kortene i hendene og en klump i hal-
sen spurte jeg meg om ikke dette stakkars
landet har fått nok. For det er som om tra-
gediene ingen ende vil ta i Pakistan. Krigen
mot Taliban er eksempelvis langt fra over,
og mange mennesker er fremdeles på flukt
fra krigsområdene. Selvmordsangrepene i
byene fortsetter.

Flystyrt. Sommeren 2010 har dessuten
vært spesielt fæl: I juli krasjet et fly i hoved-
staden og 152 mennesker mistet livet.
Noen uker senere kom flommen som nå
rammer store deler av landet. Samtidig, i
havnebyen Karachi, førte et attentat mot
en politisk leder i forrige uke til at den på-
gående urbane krigen blusset opp og at
mer enn 80 mennesker ble drept i løpet av
noen få dager.

Tilgi. Med kortene i vesken spaserte jeg
tilbake til gjestehuset der jeg pleier å bo i
Islamabad. Kvinnen som driver det, ristet
oppgitt på hodet da jeg ramset opp alle tra-
gediene jeg i farten kunne huske.

– Vi ber Allah om å tilgi oss, for vi må ha
gjort noe veldig galt, sa hun.

Akkurat nå

KRISTIN SOLBERG
Islamabad

Inferno
over
Russland

side 26 og 27

Afghanistan Opprørere ansvarlig for de fleste drap på sivile side 27

Dansk krangel om hvor landets utenriksminister skal befinne seg side 28

«Kortene viste bilder intet barn
burde ha fantasi til å tegne»
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Arabere tror ikke lenger
C Meningsmåling viser drastisk holdningsendring
Arabere har mistet
troen på Barack
Obama, viser om-
fattende menings-
måling. – Han kommer
aldri til å gjøre noe
for oss! sier ungdom-
mer i Amman

Langt over halvparten av befolk-
ningen i den arabiske verden er
nå negativt innstilt til USAs pre-
sident, skal man tro de nesten
4000 i seks land som har avgitt
sine svar i målingen: 62 prosent
har et negativt syn på presiden-
tens og hans land, mens bare 20
prosent er positivt innstilt.

Det er en markert endring i
forhold til starten på president-
perioden, da tilsvarende målin-
ger viste at 45 prosent hadde stor
tiltro til den nye statssjefen og
hans administrasjon, og bare 23
prosent ga uttrykk for negative
forventninger.

Sterkt til stede. Det hashe-
mittiske kongedømmet Jordan
er ett av seks arabiske land der
befolkningen nå gir sitt syn på
USA og deres leder gjennom en
omfattende meningsmåling. I
hovedstaden Amman skal du
ikke bevege deg langt i de sent-
rale bydelene før du opplever at
det amerikanske er sterkt til ste-
de: Hoteller og hurtigmatkjeder,
ungdommer i trange Levis-jeans
og Yankees- baseballuer. Dund-
rende hip-hopmusikk fra stereo
i unge, velstående store Dodger,
Chevroleter og Mustanger. Alt
dette side om side og i tilsynela-
tende fordragelighet med menn
med keffieh («palestinaskjerf»)
på hodet som kneler på fortauet
for å be når kallelsen drønner fra
høyttalerne i moskeenes mina-
rettårn, og kvinner i heldekken-
de slør som strever med å holde
store barneflokker på slep.

Bill og Elvis. – Vi liker ameri-
kanere og amerikansk kultur.
Men vi liker ikke USAs politikk!
sier en livlig gjeng ungdommer i

munnen på hverandre. De har
benket seg for å spise cajunin-
spirert mat på den erkeameri-
kanske kjederestauranten TGIF
(Thank God It’s Friday) i et av
Ammans handlesentre. De tak-
ker begeistret ja til bli fotogra-
fert for avisen, men vil ikke opp-
gi navn; de er redd for konse-
kvenser av å uttale seg om poli-
tiske saker.

– Obama er sympatisk som
person, og gjør en langt bedre
jobb enn sin forgjenger, George
W. Bush, sier den eneste gutten i
selskapet, der alle er unge uni-
versitetsstudenter.

– Men han vil eller kan nok
ikke gjøre noe for den arabiske
verden, selv om han har uttrykt
positive holdninger og respekt
for oss muslimer sier en av jen-
tene, som alle bærer hvite hode-
skaut og tradisjonell drakt.

Gutten i jeans og kortermet
skjorte, matcher restaurantens
interiør bedre, viet som det er til
amerikansk pop- og filmkultur.
Mest fremtredende over hjørne-
bordet ungdommene har valgt
seg, er en plakat som viser tid-
ligere president Bill Clintons an-
sikt montert på en diger Elvis-
plakat.

Forhandlinger. Av undersøk-
elsen fremgår det at noe av det
som har gjort araberne mest
desillusjonerte, er Midtøsten-
politikken. 63 prosent svarte at
de var skuffet over Obama på
dette området, mens bare 16
prosent ga uttrykk for håp om
positive resultater.

Mest skuffet er flertallet over
de manglende resultatene når
det gjelder å skape varig fred
mellom israelere og palestinere.
Men hvis det likevel skulle bli
merkbar fremgang i forhandlin-
gene om selvstendighet for pa-
lestinerne, ville deres syn på
Obama straks bli mer positivt,
fastslår 54 prosent i utvalget.

Eget ansvar. – Det er feil å leg-
ge Obama for hat. Han er mye
bedre for oss arabere enn for-
gjengerne, sier en økonom i 40-
årsalderen som tar en røyk uten-
for en av Ammans mange Mc-
Donald’s–restauranter, mens
kone og barn fortærer resten av
de digre menypakkene innen-
for.

Jordan har nå snart fullført
sin gradvise innføring av røyke-
lov, der forbudet tidlig rettet seg
mot hurtigmatkjedene, som
dermed må kunne sies å ha blitt
enda mer amerikanske. For meg
passer det fint at min samtale-
partner tvinges ut, for servitøre-
ne slo raskt ned på mitt forsøk
på å drive journalistikk innen-
for døren.

– Obama gjør nok så godt han
kan, sier den svære, blide og

pratsomme jordaneren, som har
en kroppsform som ofte forbin-
des med litt for mye fet hurtig-
mat:

– Men vi skal ikke forvente for
store resultater. Mange kjemper
for sine interesser i Midtøsten,
sier han, og henviser vagt til Is-
raels sterke støttespillere i ame-
rikansk opinion og blant folke-
valgte.

– I tillegg må vi selv ta mer an-
svar. Det er på tide at det blir en
løsning for palestinerne og at
arabere og israelere kan få leve i
fred, sier han med et vennlig
smil, og stumper sigaretten i as-
kebegeret.

Perfekte Saddam. – Palesti-
nerne får ingen hjelp! fastslår
ungdommene på TGIF kategor-
isk. De mener USA bestandig
bare vil ta hensyn til Israels in-
teresser.

Studentene forteller at deres
foreldre stammer fra Syria, og at
de er svært så fornøyd med Bas-
har al-Assads styre, ansett av
omverdenen som et knallhardt
diktatur der brudd på mennes-
kerettigheter hører til dagens
orden.

– Syrerne har ikke særlig mye
frihet?

– Jo da. Og landets økonomi
blir stadig bedre, fastslår gutten,
som gjerne vil snakke om at re-
publikken har en relativt stor in-
nenlands produksjon i forhold
til det som importeres.

– Hva mener dere om Obamas
Irak-politikk?

Dette var nummer på to på lis-
ten over skuffelser blant de
spurte i undersøkelsen.

– Det er selvfølgelig bra at pre-
sidenten følger planen om å
trekke styrkene ut. De ameri-
kanske soldatene skulle aldri
vært der!

– Men i Irak er det også mange
som mener at tilbaketrekningen
skjer for tidlig, at USAs nærvær
er det eneste som foreløpig
hindrer borgerkrigstilstander?

– Det er langt bedre, sier en av
jentene inntrengende og alvor-
lig mens hun ser meg inn i øyne-
ne, – at det blir kamper mellom
irakerne selv enn at utlendinger
skal ha sine soldater i landet.
Feilen ble gjort i 2003, da USA
invaderte Irak og styrtet Sad-
dam Husseins regime. Saddam
var en perfekt arabisk leder!

jorgen.lohne@aftenposten.no

Araberes
mening
Araberes vurdering av
president Barack Obama er
blitt markant mer negativ
på ett år.
Synet på den arabisk-israels-
ke konflikten og mulighetene
for løsning, holder seg stabilt.
54 prosent tror det aldri blir
fred mellom israelere og pa-
lestinere.
55 prosent tror Iran forsøker
å utvikle atomvåpen.
36 prosent av de spurte sy-
nes Frankrike burde vært ver-
dens eneste supermakt. 15
prosent holder på Kina og 6
prosent på USA.
Svarene er avgitt av 3676
personer i de seks arabiske
landene Egypt, Jordan,
Libanon, Marokko, Saudi-
Arabia og De forente
arabiske emirater mellom
29. juni og 20. juli i år.
Målingen er utført for tenke-
tanken Brookings Institution
i Washington og er foretatt
av University of Maryland
og Zogby International
Feilmarginen er anslått til
pluss-minus 1,6 prosent

fakta

Aftenpostens
korrespondent
JØRGEN LOHNE
Amman

Japan beklager kolonistyre i Korea
C Regjeringen i Japan ber om forlatelse for kolonistyret i Korea på
1900-tallet. Men statsminister Naoto Kan møter kritikk fra japans-
ke politikere, som frykter nye krav om økonomisk erstatning. For-
holdet mellom regjeringene i Tokyo og Seoul er i bedring, og Kan
sa i går at han oppriktig ønsker å ta opp og løse fortidens proble-
mer. – Japan føler dyp anger og beklager dypt de voldsomme øde-
leggelsene og lidelsen under kolonitiden, heter det i en uttalelse
fra statsminister Kan. (NTB/Reuters/DPA)

Kirkeflukt i Østerrike
C Et rekordhøyt antall på 100 000 medlemmer ventes å forlate den
katolske kirken i Østerrike i løpet av året på grunn av alle overgreps-
skandalene. Rundt 57 000 har meldt seg ut første halvår, ifølge avi-
sen Der Standard. Tallet for første halvår er i seg selv høyere enn an-
tallet som meldte seg ut i hele 2009, da 53 216 forlot kirken. Kirken
spiller en viktig rolle i Østerrike, der rundt to tredjedeler av befolk-
ningen på 8 millioner betegner seg som katolikker. (NTB/Reuters)

- Colombia og Venezuela
snart venner igjen
C Colombia vil i løpet av kort tid gjen-
opprette de diplomatiske forbindelsene
med Venezuela. Det er Colombias nye
president Juan Manuel Santos som
skal ha opplyst dette til sin brasilianske
kollega Luiz Inacio Lula da Silva.

Forbindelsene mellom Colombia og
Venezuela ble brutt i forrige måned, et-
ter at daværende colombianske presi-
dent Alvaro Uribe beskyldte Venezuela
for å gi beskyttelse til colombianske
opprørere. Santos overtok som presi-
dent sist helg, og han har gitt t signaler
om at han ønsker å bedre forholdet, til
tross for at de to regjeringene står svært
langt fra hverandre politisk. (NTB/AFP)

Nyhetsavtale i Kina
C Det franske nyhetsbyrået AFP
har inngått tre kommersielle av-
taler med det statskontrollerte
kinesiske nyhetsbyrået Xinhua.

Avtalene ble undertegnet i går
i det kinesiske byråets hoved-
kvarter i Kinas hovedstad Bei-
jing.

I henhold til avtalene skal Xin-
hua selge AFPs fotografier i Kina,
mens AFP skal selge Xinhuas fo-
tografier utenfor Kina, inkludert
i Europa, Afrika og USA.

Avtalene åpner også for ut-
veksling av nyhetsmeldinger og
anviser hvordan begge parter
kan bruke den andres meldin-
ger. (NTB/AFP)

Colombias nye president Juan
Manuel Santos strekker ut en
hånd til Venezuelas Hugo
Chávez. FOTO: CLAUDIO SANTANA, AFP



4. JUNI i fjor holdt Barack
Obama sin store tale til
verdens muslimer, TV-
sendt fra Universitetet i
Kairo. Dette skulle være
den nye amerikanske ad-
ministrasjonens utstrakte
hånd til islams tilhengere
etter mange år med gjen-
sidig mistro.

Og han sparte ikke på de
store ordene. Som så man-

ge ganger før talte han så de mest kyniske tilhørere kunne få
gåsehud, klump i halsen og tårer i øyekroken: «En verden der
ekstremister ikke lenger truer våre folk, og der amerikanske
soldater er vendt hjem. En verden hvor israelere og palestinere
begge er sikre i hver sin stat, og der atomenergi bare brukes til
fredelige formål».

Trampeklapp. Retorikeren henviste flere ganger til Kora-
nen, ble stadig avbrutt av applaus og avsluttet til stående ova-
sjoner. Dette er han formidabelt god til. Obama er en taler i
klasse med Winston Churchill og Martin Luther King jr. Han
inspirerer og tenner fremtidshåp hos dem som lytter.

I den grad konkrete mål antydes, er de skyhøye. En verden
uten atomvåpen. Helsestell i verdensklasse til alle amerikane-
re. Fred mellom israelere og palestinere. Dette gjorde han i
valgkampen høsten 2008, og han lyktes.

Minus 15. Siden har oppslutningen falt som et blylodd på
hjemmebane. Mandag var 43 prosent av de spurte i Rasmus-
sen-instituttets daglige måling sterkt negative til presidentens
innsats. 28 prosent var sterkt positive. Byrået regner dermed
karakteren hans til å være minus 15. Da Obama overtok i janu-
ar 2009 lå han på pluss 30. Onde tunger sier presidenten nå
først og fremst er populær blant republikanske kandidater
som skal kapre plasser i Kongressen i høstens viktige mellom-
valg.

Bestevenn. I arabiske land var stemningen for Obama og
USA på et enestående høyt nivå etter den store Kairo-talen.
Vanligvis er USAs utenrikspolitisk sterkt uglesett i dette hjør-
net av verden siden supermakten oppfattes som Israels beste-
venn – og dermed palestinernes uvenn. Ikke engang åpen, is-
kald krangel med statsminister Benjamin Netanyahu ser ut til
å skapt varmere følelser for Obama i regionen.

– Amerika vil ikke snu ryggen til palestinernes sterke og legi-
time krav om verdighet, muligheter og en stat de kan kalle sin
egen, sa Obama i Kairo. Men en palestinsk stat er ikke noe en
amerikansk president, uansett hvor gode talegaver han har, får
gjennomslag for på et år. Og her er det følelsen av svikt kom-
mer inn. Seks av ti spurte – overlegent flest – peker på Israel/
Palestina-konflikten som det området der de er mest misfor-
nøyd med amerikansk politikk det siste året.

Iran-bombe. Men det er ikke sikkert den folkelige mistroen
mot USAs president gjør så mye for realitetene i denne konflik-
ten. Her har det jo faktisk har vært flere positive tegn de siste
ukene, helt uten at Obama er særlig elsket hverken blant van-
lige israelere eller arabere.

Det mest illevarslende sett med vestlige øyne, og kanskje og-
så for amerikansk utenrikspolitikk, er at langt flere enn i fjor
tror det er bra for Midtøsten hvis iranerne får kjernevåpen. 57
prosent i nabolandene skulle gjerne sett Mahmoud Ahmadine-
jad med en atombombe. kjetil.hanssen@aftenposten.no

på Obama
SVIKTET? Den kolossale skuffelsen
blant innbyggere i seks arabiske land
over Barack Obamas innsats på
verdensarenaen, følger et mønster.

Obamas metode

Nyhetsanalyse
KJETIL HANSSEN, nyhetsleder
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Verden friskmeldt
C Verdens helseorganisasjon
(WHO) erklærte i går at influen-
sapandemien forårsaket av
H1N1-viruset er over. Det er nå
godt over ett år siden influensa-
varianten som har gått under
navnet svineinfluensa, ble opp-
daget i Mexico by.

– H1N1-viruset har utspilt sin
rolle, og vi er inne i den post-
pandemiske perioden, sa WHOs
direktør Margaret Chan.

Ifølge Chan kommer viruset til
opptre i den vanlige sesongin-
fluensaen i flere år fremover, og
risikogruppene bør fortsette å la
seg vaksinere mot svineinfluen-
saviruset. (NTB/Reuters)

Fengslet for sex
C En 14 år gammel brasili-
ansk jente er dømt til fengsel i
seks måneder i De forente ara-
biske emirater for å ha hatt sex
med en voksen mann.

Partneren, en 28 år gammel
skolebussjåfør fra Pakistan, ble
dømt til ett års fengsel, ifølge
en internettportal i landet.

Retten la til grunn at begge
hadde vært enige om å ha sex,
til tross for at jenten først had-
de sagt at hun var blitt vold-
tatt. Jentens foreldre anmeldt
saken til politiet etter at tje-
nestepiken hadde fortalt dem
om hva som hadde skjedd.

(NTB/DPA)

82-åring hasjdømt
C En 82 år gammel nederlandsk kvinne må bak lås og slå i seks måneder
etter å ha blitt funnet skyldig i produksjon og salg av hasj i en årrekke. Sam-
men med sin 44 år gamle sønn har hun drevet en plantasje på eiendom-
men i nærheten av Maastricht og solgt produktene videre. Mor og sønn
har ifølge politiets beregninger solgt hasj for 8 millioner kroner i løpet av
syv år. Retten så ingen grunn til å skåne 82-åringen for straff. (NTB)/DPA)

Americana i Midtøsten: Ungdommene på T.G.I. Friday’s-restauranten liker amerikansk kultur, men
ikke politikken. FOTO: JØRGEN LOHNE

WHO-direktør Margaret Chan er-
klærer svineinfluensaen for over.

FOTO: DENIS BALIBOUSE,REUTERS

Selvmordsangrep i Kabul
C To selvmordsbombere gjennomførte angrep i et boligområde i Kabul
i går, i et område utlendinger ofte besøker. Fem skal være drept. Ifølge
sikkerhetskilder ble to sikkerhetsvakter og tre tilfeldig forbipasserende
drept. Alle de drepte er afghanere, ifølge politiet. En polititjenestemann
sier en av aksjonistene sprengte seg selv i luften ved den bevoktede inn-
gangen til et boligområde. Ifølge politiet døde alle de fem som følge av
denne eksplosjonen. Den andre selvmordsbomberen klarte å komme
seg innenfor porten før han detonerte sprengladningen, men ingen
andre skal ha blitt drept i denne eksplosjonen. (NTB/AFP/Reuters)
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Fortvilelsen vokser i takt
C Legger skylden på russiske myndigheter
Skog- og torvbrannene
herjer i Russland, og i
Moskva er det kvelden-
de varmt og røykfylt.
I hovedstaden øker sin-
net og frykten, sammen
med dødstallene.

JAN BLOMGREN
Moskva

– Myndighetene har virkelig
ikke hjulpet oss. Tvert imot er
det mange som er kommet ille ut
fordi de har fulgt rådene som er
gitt. De ba oss holde alle vinduer
lukket døgnet rundt for å holde
røken ute, men da steg tempera-
turen til 50 og 60 grader inne.
Det forteller Jelena Solovjova,
en 60 år gammel pensjonist som
trosser varmen og røken og blir
boende i sin leilighet i sentrum
av den russiske hovedstaden.

Hun forteller om en bekjent
som besøkte sin mor i siste se-
kund. Den aldrende kvinnen

hadde ikke våget å åpne vindue-
ne på tre døgn, og lå bevisstløs i
badstuvarmen. Venninnen fikk
henne på bena og tok henne med
ut av byen, der det var bedre luft.

Rømmer byen. Solovjovas to
døtre har, i likhet med millioner
av andre Moskva-boere, forlatt
byen. Eldstedatteren Lena, som
er gift med en forretningsmann,
har flyktet til den franske rivie-
raen med sine to barn. Søsteren
Polina, som er ugift, har tatt to-
get til slektninger i det sørlige
Ukraina med sin sønn. Bare i lø-
pet av søndagen ble det meldt at
104 000 personer har fløyet ut
fra hovedstaden – et rekordtall.

Det var en merkelig følelse å
lande i Moskva. Allerede på fly-
plassen Sjeremetjevo lå røyken
tett som tåke, men flytrafikken
kunne likevel gå bortimot nor-
malt. Drosjeturen inn til sent-
rum pleier å ta minst en time,
med stadige køer. Nå gikk det på
mindre enn en halvtime.

På T-banen var det like vanlig
med munnbind som i opera-

sjonssalen på et vestlig sykehus.
Og den trykkende heten fikk
Russlands sjefmeteorolog Alek-
sandr Frolov til å se oppgitt ut,
da han forklarte situasjonen på
TV.

Det er den verste varmen
vårt land har opplevd noen
gang. Hverken vi eller våre for-
fedre har opplevd noe lignende,
med slik varme over lang tid. Det
er et unikt problem, sa Frolov.

Bare utenfor Moskva raser 40
separate branner, og det herjer
over 550 skog- og torvbranner i
hele landet.

Raseriet vokser. Bloggeren
Aleksandr Potjkov har med sitt
innlegg (på top_lap.live-jour-
nal.com) blitt en av landets mest
populære personer. Tittelen ly-
der: fatter dere hvorfor det bren-
ner? Deretter kommer en ha-
rang med kjønnsrelaterte ban-
nord før Potjkov forteller om sin
egen situasjon. Om hvordan det
på sovjettiden i hans by 153 ki-
lometer utenfor Moskva fantes
tre branndammer, en brannbil

og en brannklokke som kunne
samle innbyggerne i tilfelle
brann.

Men nå har lokale myndighe-
ter tørrlagt dammene for å selge
dem som tomter til rike forret-
ningsmenn. Brannklokken er
byttet ut med en telefon som ald-
ri har vært koblet til telefonnet-
tet. Og brannbilen er vel blitt
stjålet av romvesener. Gi meg til-
bake min brannklokke, og stikk
telefonen opp bak, skriver Pojt-
kov. Hans innlegg fikk til og med
statsminister Vladimir Putin til
å reagere.

Putin sendte en ny brannklok-
ke!

– Men vi er mange som holder
med bloggeren Pojtkov. Det som
nå skjer, at for eksempel brann-
bilene ikke har noe vann eller
annet relevant utstyr å arbeide
med, er et tegn på at ingen lenger
tar ansvar for det som skjer.
Myndighetene, både i Moskva og
ute i landet, tenker bare på seg
selv og bryr seg ikke om konse-
kvensene for vanlig folk. Det sier
Irina Medvedeva, en 35 år gam-

mel økonomisjef i et internasjo-
nalt selskap.

Fullt i kjølerommene. Helse-
myndighetenes avsløring om at
det nå om dagen dør dobbelt så
mange Moskva-boere som i nor-
male tider kom etter at bloggere
hadde kritisert regimet. Anony-
me leger hadde fortalt hvordan
likene, av plassmangel, hoper
seg opp utenfor sykehusenes
kjølerom.

700 mennesker dør hver dag,
mot normalt 360, bekreftet sje-
fen for Moskvas helsemyndighe-
ter, Andrej Seltkovskij.

«Bloggosfæren» koker nesten
like het som luften i Moskva, og
via den fikk vi også vite hva en
eldre dame i Nisjnij Novgorod sa
til Vladimir Putin da han besøk-
te en nedbrent by.

– Det er din feil, det er du som
ikke tar ansvar, skrek den opp-
brakte kvinnen. Men i den stat-
lige TV-kanalen fikk vi bare høre
at statsministeren garanterte
samtlige av dem som er rammet
av brannene 100 000 rubler, el-

De ber til Gud om at det kommer regn disse russiske kvinnene, anført av sin prest i landsbyen Kriusha 250 kilometer sørøst for Moskva. Bare mye regn vil dempe
skogbrannfaren og fjerne den kvelende, helsefarlige røyken.
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Flere sivile
drept i
Afghanistan
Antallet sivile drepte
i Afghanistan steg med
31 prosent første halvår i år,
og det er opprørerne som
dreper flere sivile.

MARTIN SKJÆRAASEN
TOR ARNE ANDREASSEN

1271 sivile afghanere ble drept i de
seks første månedene av 2010, viser
en fersk FN-rapport. I tillegg ble
1997 skadet.

Taliban skal ha stått for 76 prosent
av dødsfallene, i fjor var tallet 53
prosent.

Økningen kommer til tross for at
afghanske regjeringssoldater og in-
ternasjonale styrker i Afghanistan
reduserte antallet sivile ofre med 30
prosent i forhold til i fjor. Regje-
ringsstyrkene og de internasjonale
styrkene må ta ansvaret for 12 pro-
sent av de sivile tapene.

Nedgangen skyldes først og
fremst at antallet sivile som ble
drept i flyangrep gikk ned med 64
prosent. De internasjonale styrkene
i ISAF innførte i fjor restriksjoner på
bruk av bombing fra luften, men fly-
angrep er fortsatt den taktikk fra de
internasjonale styrkenes side som
krever flest sivile dødsofre, 69 av
223.

Barn rammes. Ifølge rapporten
rammes barna stadig hardere. An-
tallet drepte barn har steget med 55
prosent på ett år. Mellom januar og
juli i år, har 176 barn mistet livet og
389 blitt skadet. FNs Afghanistan-
kontor, UNAMA, har identifisert to
hovedårsaker til at antallet sivile
drepte har gått opp i år. Den ene år-
saken er at Taliban og andre opp-
rørsgrupper har tatt i bruk flere og
kraftigere veibomber. Veibomber og
selvmordsangrep drepte 557 og ska-
det 1137 afghanere i løpet av de førs-
te seks månedene av året. Veibom-
bene resulterte i hele 29 prosent av
de sivile døde, inkludert 74 barn, en
økning på 155 prosent i antallet
barn som blir drept av veibomber.

FN viser dessuten til at stadig flere
blir henrettet av opprørsgruppene.
Antallet henrettelser steg med 95
prosent og inkluderte offentlige
henrettelser av barn.

Særlig i Sør-Afghanistan ble sta-
dig flere sivile drept. Sivile som blir
henrettet inkluderer lærere, syke-
pleiere, leger, eldrerådsmedlem-
mer, lokale ledere, offentlige tjenes-
temenn og sivile som arbeider for de
internasjonale styrkene.

– Det økende antallet henrettelser
forsterker den utbredte oppfatnin-
gen blant afghanske sivile om at de i
stadig større grad er blitt et hoved-
mål i konflikten, sa FNs spesialut-
sending Staffan de Mistura ifølge en
pressemelding fra UNAMA.

Dårlig nytt. Selv om antallet si-
vile som er blitt drept av de regje-
ringsvennlige styrkene har gått ned,
kan tapstallene være dårlig nytt for
general David Petraeus, øverstkom-
manderende for de utenlandske sol-
datene i Afghanistan. Han har lagt
mye prestisje og arbeid i å redusere
antallet drepte. Dette er nøkkelen til
å vinne krigen, mener generalen.

En fersk rapport fra den ameri-
kanske tankesmien National Bu-
reau of Economic Research viser at
det er en klar sammenheng mellom
sivile tap og hevnaksjoner mot
ISAF-styrkene.

tor.arne.andreassen@aftenposten.no

med katastrofen
C Brannvesenet mangler vann
ler drøyt 20 000 kroner.

Myndighetene er rykket ut
med beskjed om at det ikke er
noen fare for at brannene skal
ramme farlige innretninger i
Russland, skriver nyhetsbyrået
Interfax. – Det er ingen risiko
knyttet til det kjernefysiske sen-
teret i byen Snesjinsk i Tsjelja-

binsk-regionen. Det brenner 15
kilometer fra byen. En gruppe
eksperter arbeider på bakken,
og helikoptre deltar i slukningen
fra luften. Heller ikke anlegget
for behandling av atomavfall i
byen Ozyrsk i Tsjeljabinsk-regio-
nen er i fare, ifølge en talskvinne.

jan.blomgren@svd.se

FOTO: DENIS SINJAKOV, REUTERS

Hetebølgen fortsetter

200 km

Minst 557 skogbranner raser fortsatt i Russland, og Moskva er h
rammet av røyk og kvelende hete. Også de nærmeste dagene m
det om temperaturer på 34-35 grader i byen.

RUSSLAN

Kilde: NTB / BBC
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550 skog- og torvbranner raser over et område på til sam
170 000 hektar i den europeiske delen av Russland.
10 millioner hektar landbruksjord er så langt ødelagt.
Hetebølgen kan koste Russland rundt 90 milliarder krone

Moskva:
Dødeligheten i Moskva er
doblet, normalt dør 360 til
380 mennesker hver dag.
Nå er antallet rundt 700.

Ozersk:
Det er innført unn
stand i den russisk
fordi en skogbran
atomanlegget Ma

1
2

3

4

Torvbrann:

1 Knusktørr torv
2 Luft tilføres via sprekker
3 Det brenner under bakken
4 Flammene sprer seg

Kostbart for Russland
C Skadene etter brannene og hetebølgen har en katastrofal innvirk-
ning på hele det russiske samfunnet, ifølge økonomer. Det økonom-
iske oppsvinget er rett og slett truet, heter det. Myndighetene vil tro-
lig vente med å legge frem sine overslag over hva hetebølgen har
kostet, men flere økonomer mener den kan koste landet 0,5–1 pro-
sent av brutto nasjonalprodukt. Det tilsvarer 45–90 milliarder kroner.

«I aller verste fall» kan hetebølgen koste landet et slikt beløp, me-
ner sjeføkonom Vladimir Tikhonov ved Uralsib.

Også sjeføkonom Aleksandr Morozov ved banken HSBC frykter
store konsekvenser og svekket økonomisk vekst.

– Den økonomiske veksten avtar, og hetebølgen vil bidra til en yt-
terligere nedgang, sier Morozov. Han anslår at heten kan koste Russ-
land 90 milliarder kroner.

Men dette beløpet dekker bare de umiddelbare tapene innen sek-
torene industri, landbruk og tjenester og tar ikke hensyn til indirekte
tap som følge av dødsfall og sykdom, forklarer Morozov.

Russlands økonomi krympet med 7,9 prosent i fjor, men det er i år
ventet at den vil vokse med 4,25 prosent. (NTB/AFP/DPA)
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FRAVÆR ELLER SKULK? Danskene krangler om utenriksministeren absolutt må være personlig
til stede på alle slags møter med sine utenlandske kolleger.

Når alle møtene frontkolliderer

DET SVINGER IKKE før jeg er dobbelt-
booket, er et motto for enkelte turbo-
mennesker. Da bør man prioritere riktig,
ikke minst som dansk utenriksminister.
Nå rettes søkelyset mot Per Stig Møller,
som var utenriksminister fra 2001 til Le-
ne Espersen overtok i februar i år.

Espersen er ikke kvitt det negative
stempelet hun fikk da hun, fremfor et

arktisk toppmøte i Canada med bl.a.
USA-kollega Hillary Clinton, dro med fa-
milien til Mallorca i påsken. Siden har
flere Espersen-fravær blitt sterkt kriti-
sert. Savnet av veteranen Møller har økt.

Å møtes eller ikke. Da Møller omsi-
der kom med et slags forsvar for Esper-
sen, virket det halvhjertet, fordi han sa:
«Selv om man kan kommunisere uten å
ha møtt hverandre, gir det langt bedre
resultater når man kjenner hverandre»
og «Lene Espersen må prioritere. Og pri-
oriteringen kan alltid diskuteres».

Men så viser det seg at den populære
Møller også har vært kandidat til tittelen
som fraværsminister. Han deltok på alle
formelle utenriksministermøter frem til
danskenes EU-formannskap var over 1.
januar 2003. Derfra og frem til februar
2010 droppet han 30 prosent av møtene i

EUs ministerråd, skriver danske Mandag
Morgen. 160 ganger lot utenriksminister
Møller embetsmenn tale på vegne av
Danmark ved EU-forhandlinger, ifølge
bladet. Uten at det har vakt oppmerk-
somhet i Danmark – før nå.

Siden fravær fra møter i EU og andre
steder er blitt debatt-tema i Danmark,
innhenter prioriteringen også Møller.
Spørsmålet om det er viktig eller uviktig
om en statsråd sender en embetsperson,
avhenger selvsagt av møtets karakter.
Samtidig virker det ikke smart når et
uheldig mønster kan dokumenteres.

Snudde. Det skjedde med Norges da-
værende kulturminister Anne Enger
(Lahnstein). I 1999 meldte hun avbud til
et fjerde nordisk kulturministermøte på
rad, men ombestemte seg og dro til Fær-
øyene. Aftenpostens gjennomgang fra

1972 ble så lite gunstig at statsråden fikk
Stortinget til å utsette avstemningen om
Kultur-Norges største enkeltbevilgning
noen gang: Operaen i Bjørvika.

Parti i indre strid. I Danmark har De
konservative kranglet fra seg velgere si-
den statsminister Poul Schlüter. I hans
velmaktsdager på 1980-tallet lå partiet
over 20 prosent. Dagens 6 og 7 prosent
på meningsmålingene er ikke lovende.

Lene Espersen bagatelliserte Mallorca-
reisen før hun måtte beklage. Hun lover
å reise mer på internasjonale møter i
fremtiden. Enten kritikken er rettferdig
eller ikke, vet hun nå at å bagatellisere
eget fravær kan undergrave autoriteten.
Hun vet at Møller har rett i at det gir
«langt bedre resultater når man kjenner
hverandre».

odd.inge.skjevesland@aftenposten.no

Under streken
ODD INGE SKJÆVESLAND, Norden-medarbeider

Dermed pasta: Et italiensk par spiser lunsj med utsikt til stupere. Australske Steve Black skynder seg vertikalt forbi balkongen deres i Polignano
fordi han deltar i Red Bull Cliff Diving World Series. Black ligger på sjetteplass sammenlagt. Britiske Gary Hunt leder. Stuperne var også innom
Norge, i Kragerø den 24. juli. Sjette og siste runde finner sted på Hawaii den 15. september.

Verden i bilder
FOTO: DEAN TREML, AFP

Se Verden i bilder-serien på nett:
www.aftenposten.no/verden



OPPLEVELSER VERDT
Å FÅ MED SEG:

Juni, juli, august OPPDAL
Kongsvold Fjeldstue arrangerer
Moskussafari hver dag kl. 10 i hele
sommer.
www.kongsvold.no

13.–15. august RAKKESTAD I ØSTFOLD
Landbruksmesse arrangeres for
10. gang.
www.mgrode.no

15. august SOGNEFJELLET
For 22. gang går den tradisjonelle
Sognefjellsmarsjen av stabelen med
start fra Krossbu eller Herva til Turtagrø.
www.fanaraaken.com/sognefjell

19.-22. august FITJAR
Fitjarfestivalen. Konsertar
på Smedholmen og i sentrum,
talentkonkurranse, marknadsgate
med lokal mat m.m.
www.fitjarfestivalen.no

20.–22. august HEMSEDAL
Hemsedal Fjellfestival –
fjellsportaktiviteter, foredrag og
sosialt samvær.
www.hemsedal.com

27.–29. august UVDAL
Fjellmarsjen FENTEtrøkket arrangeres
for 11. gang på Dagalifjell.
www.fentun.org

3.-4. september HEMSEDAL
Fausko Blues Folk & Rock Festival
- et musikalsk toppmøte.
www.fausko.no

3.–5. september HEMSEDAL
Discovery Aim Challenge
Multisportkonkurranse.
www.aimchallenge.com

12. september HEMSEDAL
Hemsedalsmarsjen langs den
gamle Kongevegen.
www.hemsedal.com

24.-26. september GOL
Fårefestivalen på Gol - årets mest
fårete helg får hele familien!
www.golinfo.no

NORGE - MÅ OPPLEVES

FISKEVÆRET SØR-GJÆSLINGAN
Hos oss kan du bo på museum! I ekte rorbuer
kan du oppleve den unike atmosfæren i dette
autentiske fiskeværet som Olav Duun med
rette betegnet som ”Landet i eventyret”. Bo i
et nasjonalt verneverdig kulturmiljø med stor-
havet Folla som nærmeste nabo. Rorbuvert,
butikk, utleie av robåt, kajakk og kano.

7900 Rørvik. Tlf.: 74 36 07 70
post@museetmidt.no
www.museetmidt.no

KLOSTERGÅRDEN
Tradisjonsmat servert i trivelige omgivelser, et
velutstyrt håndverksutsalg, galleri, ruinene av
et 800 år gammelt kloster og nytt nonnekloster
innbyr til et hyggelig opphold på den idylliske øya
midt i Trondheimsfjorden. Ønskes det overnatting
har vi 25 senger fordelt på 12 rom.

Tautra-Nordre. 7633 Frosta
Tlf.: 74 80 85 33
staaa@online.no
www.klostergardentautra.no

KONGSVOLD FJELDSTUE
MOSKUSSAFARI HVER DAG KL. 10.
Bo på sjarmerende Kongsvold og nyt den
spennende sommermenyen. Beliggende inntil
Dovrefjell Nasjonalpark er det et ideelt utgangs-
punkt for aktiviteter sommer og vinter.
Selskapslokaler. Nasjonalparkutstilling.
Fjellhage.

7340 Oppdal
Tlf.: 72 40 43 40
post@kongsvold.no
www.kongsvold.no

STOKKØYA SJØSENTER
Vi ønsker velkommen til en filosofi basert på
gode opplevelser i vakker natur, bygninger i et
gjennomtenkt og tydelig formspråk, og vi vil
gjøre vårt ytterste for å gi våre gjester de beste
smaksopplevelser på fat og i glass.

7178 Stokkøy
Tlf.: 93 02 76 18
post@stokkoy.no
www.stokkoy.no

VISITSELNES
Selnes på Fosen er en naturperle mellom fjord
og fjell og har en skjærgård som er unik for
Trondheims-fjorden! På Selnes står aktiviteter
i fokus og vi skreddersyr aktivitetsferie for
mennesker i alle aldre; sjøaktiviteter, ridning,
turer, klatring etc. Overnatting i rorbu, hytte
eller hus med selvhushold.

7110 Fevåg
Tlf.: 91 75 00 08
post@visitselnes.no
www.visitselnes.no

FJELLOPPLEVELSE
Bo i Liernes villmark ved den vakre Tunnsjøen –
en perfekt ramme for aktiviteter og avslapping i
nydelig fjell- og skogsterreng. Våre guider tar store
og små med ut i naturen på fjellturer, fiske og
fotosafari i unik natur med gården som utgangs-
punkt. I tillegg til våre unike, årlige sangkurs er vi
landets eneste tilbyder av ”Stillhetsferie”.

7898 Limingen. Tlf.: 74 33 73 27
post@fjellopplevelse.no
www.fjellopplevelse.no

ERSGARD
Det 250 år gamle tunet og elva like ved får
gjestene våre til å senke skuldrene og slappe
av i en tradisjonsrik og uformell atmosfære.
Kun 5 km til fly og tog, nær Trondheim. Spis
og sov godt fra kr 350. Opplev gårdshandelen,
laksefiske og turmulighetene hos oss.

7500 Stjørdal
Tlf.: 99 16 07 14
post@ersgard.no
www.ersgard.no

HEGGLI URTEHAGE
Økologisk drevet gård – den perfekte plass
for naturelskere som leter etter et rolig sted
på landet. På gården foredles ville og dyrkete
vekster til eksklusive produkter.
Servering på bestilling til små og mellomstore
selskap (bussgrupper).

7105 Stadsbygd.
Tlf.: 73 85 53 89
heggli.urtehage@online.no
www.heggliurtehage.no

PÅ TUR MED NORSKE BYGDEOPPLEVELSER
FOTTURER MED BAGASJETRANSPORT
• Pilegrimsleden
• Peer Gynt Stien
• Aurlandsdalen
• Rondane
• Dovrefjell
• Vandring i fjordlandskap

2600 Lillehammer. Tlf.: 61 28 99 70
post@norske-bygdeopplevelser.no
www.norske-bygdeopplevelser.no

Foto: Nina G. Sæternes

OPPLEV NORSKE BYGDEPERLER
Foto: Terje Rakke/Nordic Life/Innovasjon Norge



Moa er populær blant fansen. Her
signerer han på de nye landslags-
draktene som ble lansert i går.
John Carew i bakgrunnen.
FOTO: MORTEN HOLM, SCANPIX

I dag skal
han fylle skoene
til en skadet
John Carew
på landslaget.
Moa starter i
privatlands-
kampen
mot Frank-
rike.
FOTO: TERJE BEN-
DIKSBY, SCANPIX
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Tror Moa blir solgt
C FOTBALL: – Det vil være rart om
Moa ikke blir solgt snart. Han er
Norges beste spiss, og når han har
den rette selvtilliten, går jo alt inn,
sier John Arne Riise om Våleren-
ga-spilleren. – Moa passer inn
overalt. Han er hjertelig velkom-
men til italiensk liga. Der tror jeg at
han kan gjøre det bra, sier Riise.

Har lekt med stjernene
C FOTBALL: John Arne Riise (29) har brukt kontaktene sine
denne sommeren. Mannen har søkt treningsråd hos skiløperne
Petter Northug og Odd Bjørn Hjelmeset, og skiskytteren Ole
Einar Bjørndalen. – Jeg har fått hjelp av Bjørndalen på en slik
måte at jeg bare har sagt «wow!» når jeg har sett det han har
sendt meg. Kanskje kan det de lærer meg forlenge karrieren
min med tre-fire år. Jeg burde ha gjort dette for ti år siden, sier
Riise. Stikkord: Restitusjon, treningsmetoder og kosthold.

– Bare ett steg igjen

C I kveld er Moas store mulighet
Han er lur, beregnende
og ydmyk. Nå har Mo-
hammed «Moa» Abdellaoue
trygghet nok til å være frekk.
Da passer det perfekt
med startplass i privat-
landskampen mot

Frankrike i kveld.

ØYVIND STOPLE SIVERTSEN
Ullevaal

Gløden i øynene er der.
Enten han stiller i trenings-

tøy, er foran TV-kameraene eller
står på scenen med Wig Wam i

en ellers flau lansering av den nye
landslagsdrakten.
Er det noen som tror de får enlinjere
kjekkasuttalelser fra eliteseriens su-

verene toppscorer?
Glem det.
Noen mennesker er alt-

for intelligente til å la seg
lokke til sånt.

Selv når de får starte sin
andre landskamp på rad.

Slik Moa får i kveld.

Trygg og frekk. – Han er
fotballklok, og får ingen proble-
mer med å gå inn som Carews

erstatter. Moa er på mange måter
en «late blossomer», men nå er

han i gang. Han har brukt tid på å etab-
lere seg i troppen. Nå stoler han på de
andre, og har begynt å bli frekk også.
Men det er ute på banen, sier landslagets
assistenttrener Ola By Rise til Aftenpos-
ten.

For Moa er blitt trygg. Han er blitt
varm i den løse og ledige røde fritids-
trøya som spillerne er pålagt å stille i på
pressekonferansene. Og han stadig ofte-
re muligheten til å svette ut 10er-drakten
på landslaget.

Langsom utvikling. Han debuterte
relativt sent (22 år) i norsk eliteserie.
Han måtte passere 24-årsdagen før
han klarte et tosifret antall mål på én

sesong. Og nå, etter fem kamper for
Norges A-landslag, er Moa klar for å nå
enda en milepæl. Landslagsscoring.

– Jeg er glad for å få starte. Det blir
en god mulighet til å imponere inter-

nasjonalt. Jeg skal gripe den, lover Moa,
som erstatter kneskadede John Carew
alene på topp for Norge.

Etter ni mål på syv seriekamper de to
siste månedene, har Moa vært avslappet
på landslagets to lette treningsøkter
denne uken. Han er blitt tatt til side for
kampinstrukser av Drillo. Og han har
vært blant de mest ettertraktede inter-
vjuobjektene for en presseflokk som be-
gynner å bli lett desperate i jakten på ny-
heter omkring en proffovergang.

Presterer han godt mot Frankrike,
trenger de ikke være særlig desperate
lengre.

Ikke lett å lese. – Jeg føler meg bedre
og sterkere enn noen gang. Jeg er blitt
sterkere i hodet, og mer offensiv. Jeg er
sulten på nye scoringer, og er ikke blitt
mett og fornøyd. 15 mål i serien er bra,
men jeg er ute etter å forbedre presta-
sjonene mine. Jeg vil utvikle meg hele ti-
den, sier Moa, som etter en målløs kamp
mot Aalesund i slutten av juli fikk høre
av Aalesund-keeper Anders Lindegaard
at han skulle være «lett å lese».

Der landslagskeeper Jon Knudsen
nekter («jeg er heller overrasket over
hvor ofte han klarer å holde seg i balan-
se»), og hvor Ola By Rise heller velger å
skryte av hans evne til å avslutte tidlig
(«som en fotballens Morgan Kane»),
svarer Moa slik på Aalesund-keeper An-
ders Lindegaards påstand:

– Han var heldig med én redning, og
da er det lett å si sånn i etterkant. Jeg sco-
ret tre mål i den neste kampen, og svarte
vel brukbart, smiler Moa.

Rolig, som alltid. Kontrollert.
Han er lur nok til å være frekk på ba-

nen. Og kun der.
oss@aftenposten.no

Her er Norges lag
C Norge (4-5-1): Jon Knudsen
– Tom Høgli, Kjetil Wæhler,
Brede Hangeland, John Arne
Riise – Erik Huseklepp, Bjørn
Helge Riise, Henning Hauger,
Christian Grindheim, Morten
Gamst Pedersen – Mohammed
Abdellaoue.

Norge-Frankrike i kveld kl. 21.15

Formsterk,
selvsikker,
brennhet

C FOTBALL: Landslagssjef Drillo (bildet)
virker meget tilfreds med laget sitt før
kveldens privatkamp mot Frankrike.
– Det er bare et lite steg til som skal
til, så kan vi kjempe mot de aller bes-
te. Spesielt offensivt, og særlig når det
gjelder kjepphesten min, overgange-
ne, har vi litt å gå på, sier Drillo.
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E-cupstart for VIF Hockey i dag
Konkurstrussel og spillerflukt til tross,
Vålerenga Hockey åpner sesongen på Jor-
dal Amfi med spill i European Trophy i
kveld. I kveld møter Vålerenga Sparta
Praha, en av de mest tradisjonsrike klub-
bene i Europa. Klubben er tsjekkiske

mestere åtte ganger. I årets lag finnes det
flere tidligere NHL-stjerner, deriblant
Martin Rucinsky med nesten 1000 kam-
per i NHL. Kampen starter klokken 18.30,
derfor er det mulig også å rekke lands-
kampen i fotball mellom Norge og Frank-

rike. Den starter nemlig ikke før klokken
21.15.

Fredag 13/8:Vålerenga – Adler Mann-
heim (GER), Lørdag14/8:Vålerenga –
Eisbären Berlin (Tyskland), Fredag
20/8: Jokerit (FIN) – Vålerenga, Lørdag

21/8: IFK Helsingfors
(FIN) – Vålerenga, Lør-
dag 21/8: Vålerenga –
Färjestad (SWE), Fre-
dag 27/8: Djurgården
(SWE) – Vålerenga

Espen
«Shampo»

Knutsen

EM i svømming

Bryst
50 m
100 m
200 m

Rygg
50 m
100 m
200 m

Butterfly
50 m
100 m
200 m

Fri
50 m
100 m
200 m
400 m
800 m
1500 m
4x100 m
4x200 m

Medley
200 m
400 m
4x100 m

Stuping
1 m
3 m
10 m

Synkronstuping
3 m
10 m
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8
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/8
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/8
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/8

Semifinale menn
Finale kvinner Semifinale kvinner
Finale menn

Kilde: budapest2010.com

Åtte norske utøvere deltar i
årets svømme-EM i Budapest.
Alexander Dale Oen er en
av gullfavorittene.

Norske deltakere:

Svømmere:
Alexander Dale Oen (25)
Cecilie Waage Johannessen (20)
Sara Nordenstam (27)
Ingvild Snildal (21)
Katharina Stiberg (21)

Stupere:
Espen Gilje Bergslien (20)
Eirik Valheim (19)
Espen Valheim (19)

Lang-
bane

Dale ONE
C Europamester – og best i verden
«Stand up for the
champion» lød
høyt over anlegget.
Alexander Dale Oen
likte følelsen av å være
verdens beste bryst-
svømmer akkurat nå.

I vannet flekset han musklene
og tok en finger i været da re-
kordløpet var over. Mesterskaps-
rekord 59,20 var som et innven-
dig brus i kroppen.

Følelsene tok tak da han tittet
opp på tribunen der venner, fa-
milie, kjente og kjære ropte og
veivet med flaggene. De hadde
tatt turen til Ungarn, fordi de
ventet noe magisk.

Endelig var Alex, navnet som
de fleste bruker, tilbake på en in-
ternasjonal medaljepall for førs-
te gang på to år, siden OL-sølvet i
Beijing. Han ble konge umiddel-
bart i Budapest, først og fremst
fordi han som den eneste i ver-
den har svømt under minuttet
på 100 meter bryst etter at su-
perdraktene ble forbudt. Han
har brutt barrièren to ganger.

Dale Oen er kjerringa mot
strømmen, som protesterte,
holdt tilbake og ventet på bedre
tider.

De kom i går.

Godord. – Han er champion.
Så enkelt er det, kommer det fra
bronsegutten, italienske Fabio
Scozzoli, der han står med sin
blomsterkvast.

Den franske sølvvinneren Hu-
gues Duboscq klappet nordman-
nen på skulderen, og fortalte at
strilen var i en klasse for seg.

Finalistene i feltet var impo-
nert.

– Jeg var litt overrasket selv
også, ler vinneren, men han
tenkte først og fremst på semifi-
nalen dagen før. Fra å være usyn-
lig i internasjonal sammenheng,
sto han frem som en bauta. I fi-
nalen gled han gjennom vannet
som en ål, mens trenerne kjente
spenningen og hørte jubelen fra
publikum.

– Han kom ikke bare tilbake,
han kom voldsomt tilbake. Han

er ikke bare best i verden, han er
suverent best i verden, sier
landslagssjef Petter Løvberg.

De store ordene kom tett i 30
graders varme, der løpet var en
påkjenning for alle som er i kret-
sen rundt ham.

– Jeg var livredd de første 25
meterne, fordi han hadde en ras-
kere rytme enn det som var plan-
lagt, innrømmer landslagssje-
fen.

Da han så Dale Oen fosse frem
som en racerbåt på siste del av lø-
pet, kunne han slappe av.

95/100 sekund til nestemann
er et hav i svømming.

Ingen sprut. – Jeg hadde full
kontroll, fordi jeg pleier å merke
vannspruten fra dem som er på
siden, men den spruten var ikke
der, kommer det fra Norges
mestvinnende svømmer gjen-
nom tidene.

Dale Oen har nå åtte interna-
sjonale mesterskapsmedaljer.
Han er 25 år, satser hardt mot OL
i London, og har gitt konkurren-
tene et skremmeskudd.

Han har fått igjen for at han
flyttet hjemmefra som 16-åring,
for å kunne trene og gå på skole.
Som læregutt i OL i Athen, skjøn-
te han hva som kan ligge i pre-
miepotten, hvis man bare er vil-
lig til å gjøre det som kreves. Der-
for legger han ned 30 timers
trening i uken, og han ser seg
ikke tilbake.

Da han gikk rundt bassenget i
går, mett og fornøyd, etter å ha
fått den store gullmedaljen med
hvitt bånd, en maskot som ble
kastet opp på tribunen, og rope-
ne «Oen, Oen», var det ingen tvil
om at han koste seg. Fotografe-
ne, og dem var det mange av, av-
fyrte sine skudd, som få minutter
senere var sendt ut i verden.

– Jeg blir aldri lei av å høre na-
sjonalsangen, kommer det på vei
til dopingkontroll, der han stop-
per når en ung gutt vil la seg foto-
grafere sammen med mesteren.

Forbildet for andre norske
svømmere, vil videre. Allerede i
formiddag svømmer han forsøk
på 200 meter bryst, i kveld en ny
semifinale. Han vet at det kan bli
mer suksess, hvis han makter å
holde trykket oppe. 50-meteren,
der det bare er å kjøre på, uten å
puste, kommer på slutten av EM.

Den ferske europamesteren,
som var tro mot seg selv, og sto på
sitt da konkurrentene satte ver-
densrekorder i utstyr som ble
forbudt etter 1. januar 2010, kun-
ne endelig hente gevinsten sin.

«Stand up for the champion.»

METTE
BUGGE

i Budapest

Dale Oen ledet fra start til mål. Her ligger han godt foran franske
Hugues Duboscq. FOTO: DANIEL MIHAILESCU, REUTERS

Alexander Dale Oen med gullmedaljen. Franske Hugues Duboscq tok
sølvet (t.v.) mens Italias Fabio Scozzoli knep tredjeplassen.

FOTO: JOE KLAMAR, AFP

Fikk underbukser
C Norges Svømmeforbund har
ingen hovedsponsor, så gullgut-
ten Alexander Dale Oen får null
bonus fra det holdet, men han
fikk i alle fall to underbukser i går.
Vestkantsvømmeren hadde fått
underskudd på underbukser, og
dermed ble generalsekretær
Bjørn Soleng sendt ut for å ordne
den biffen. Litt kake var det ord-
net med da europamesteren
kom tilbake på hotellet etter
dopingkontrollen.

Slutt etter ti år
C – Jeg var nervøs og litt redd,
sier trener Stig Leganger-Han-
sen (33), som fulgte kanonløpet
til eleven med spenning. Ingen
seire kan tas for gitt, men trene-
ren visste at Alex nærmest er i
sitt livs form. De to har stått last
og brast med i ti år. Etter EM er
samarbeidet over, hvis da ikke
Dale Oen velger å flytte fra Ber-
gen til Østlandet. Treneren har
flyttet til Oslo med familien sin,
og starter som trener i Bærum-
svømmerne når han kommer
hjem fra mesterskapet. – Vi har
bevisst ikke snakket om tiden
etterpå, sier Leganger-Hansen.

Gullvinneren ville ikke ha mye feiring, men var med på en liten seanse
da han kom tilbake til hotellet. Presidenten i Norges Svømmeforbund,
Per Rune Eknes, serverer kake med pressen til stede. FOTO: DAG BERGSLIEN

Alexander Dale Oen har brutt barrierer.
FOTO: MAJA SUSLIN, SCANPIX
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Matforgiftet
C FOTBALL: Irland-trener Gio-
vanni Trapattoni er innlagt på
sykehus med matforgiftning. Han
risikerer å miste kampen mellom
Irland og Argentina. De to lande-
ne skal møtes i kveld, men det
kan hende at Trapattoni må se
kampen fra sykesengen. (NTB)

Nadal og Djokovic tapte
C TENNIS: Stjerneduoen Rafael Nadal og Novak Djokovic,
nummer en og to på verdensrankingen i tennis, tapte direk-
te da de prøvde seg i dobbel. Da de to bestemte seg for å
spille sammen, var det første gang på 34 år at eneren og to-
eren på verdensrankingen spilte sammen på denne måten,
men i ATP-turneringen i Toronto hadde ikke stjerneparet
særlig suksess. De møtte canadierne Vasek Pospisil og
Milos Raonic og canadierne vant 5-7, 6-3 og 10-8.

Betaler for gammel skade
C FOTBALL: Juventus-stjernen Mauro Camoranesi er i en argen-
tinsk domstol dømt til å betale 50 000 dollar til en spiller han skadet
for 16 år siden. Det var i en argentinsk ligakamp 14. august 1994 at
saken oppsto. Roberto Pizzo ble sparket av Camoranesi, og han måt-
te gjennom en operasjon etter å ha pådratt seg en skade som følge
av sparket. Det tok lang tid for Pizzo å bli helt bra etter skaden og
operasjonen. Nå må Juventus-spilleren ut med cirka 300 000 kroner i
erstatning 16 år etter hendelsen.

VM-hjelp
av sauene
Olav Lundanes har
finstudert gamle kart og
funnet ut hvor sauene
beiter i VM-terrenget i
orientering.

ERIK BORG
Malvik

– Der hvor
det har bei-
tet sauer,
er det lette-
re å kom-
me frem i
skogen.
Der er det
gjerne fin
granskog,
mer lett-
løpt skogsbunn og mer glis-
sent mellom trærne, sier han.

– Hvordan kan du lese av
kartet at det har vært bei-
tedyr der eller der?

– Mindre åpne områder,
noe som er markert med gult
på kartet, tyder på at det har
vært beitedyr i skogen. De gu-
le prikkene gir meg en idé om
hvilke området som har best
løpbarhet, men selvfølgelig
kan ting være annerledes nå
enn hvordan det ser ut på
gamle kart, sier han.

På veien mot VM-suksess
har Lundanes brukt mye tid
på å se kart og tenke taktikk.

Helt i toppen. Lundanes
utklasset konkurrentene i
den ene av de tre puljene på
langdistansekvalifiseringen i
går. Nærmeste konkurrent
var slått med over tre minut-
ter! Olav er en av gullkandi-
datene i finalen i morgen. På
VM-stafetten søndag skal
han være med og sørge for
norsk gull.

– Jeg har brukt mye tid på å
forberede meg mentalt på det
som venter og er forberedt på
hva som vil skje både i og
utenfor skogen, sier han.

Studier uviktig. Mens det
er flust av sivilingeniører og
utøvere på vei mot god ut-
danning i den norske trop-
pen, er Lundanes det store
unntaket. 22-åringen har
knapt nok studert etter vide-
regående. I praksis har han
vært o-løper på heltid i tre år.

– Skal du nå opp, må det
prioriteres. Mamma ville nok
gjerne at jeg skulle utdanne
meg, men det er ikke sikkert
at jeg tar utdanning noen
gang. Kanskje jeg kan bli tre-
ner eller noe lignende med en
gang jeg gir meg, avslutter
han.

Hviledag
C I dag er det konkurransefri
for VM i Trondheim. Det er da-
gen hvor mange vil begynne
å kjenne godt til nervene, for i
morgen er den første av fina-
lene med skogsorientering.

Olav Lundanes

I går beviste han for alle at han er eneren på 100 meter bryst. Alexander Dale Oen sto imot presset og kunne smile etterpå. FOTO: JOE KLAMAR, REUTERS

Dale Oens medaljer
2006: Bronse 100 m bryst,
EM Helsingfors.
2006: Bronse 100 m bryst,
VM Shanghai.
2008: Sølv 200 m bryst,
EM Eindhoven.
2008: Sølv 50 m bryst,
EM Eindhoven.
2008: Gull 100 m bryst,
EM Eindhoven.
2008: Sølv 100 m bryst,
OL Beijing.
2010: Gull 100 meter bryst
EM i Budapest.
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SANDVIKA STORSENTER • COLOSSEUM • CC VEST • METRO • LILLESTRØM • MOSS • KOLBOTN • SJØLYST • RØA • ILA
BOGSTADVEIEN 1 • B1 HØYFJELLSUTSTYR • B1 SYKKELDELISK • VIKA (HOUSE OF OSLO) • STABEKK • BEKKESTUA Tilbudene kan ikke kombineres med andre tilbud.

MERIDA CASABLANCA
HYBRID SYKKEL
KUN KR 1999,-

SJEKK PRISEN!!!

GEKKO FLOW BSE

SJEKK PRISEN!!!

KUN: 3999,-
20-50%

PÅ MENGDER AV VARER
FRA DISSE MERKENE:

SOMMERSALGET FORTSETTER
HOS ANTON SPORT

JAMIS VENTURA RACE

FINNES OGSÅ I DAMEMODELL

SJEKK PRISEN!!!

NÅ
KUN: 7999,-
Eks pedaler

Konge!
Edvald Boasson Hagen
vant Oslo Grand Prix like
foran slottet, og bidro
samtidig til fokus på
kreftsaken.

ODD INGE AAS

– Det hadde vært gøy om han sto og
så på, sier Edvald Boasson Hagen
da Aftenposten spør om det var
kong Harald han vinket til da han
krysset mållinjen i ensom majestet
i på Karl Johan.

Tour de France-toer Andy
Schleck hadde ingenting å stille
opp med da de to skulle gjøre opp
om seieren.

– Mission Impossible, mener
luxembourgeren om den oppga-
ven.

De to kjørte alene i tet den siste
runden, etter at de slo til på direk-
ten da de hentet inn Thor Hushovd
som fikk en luke på Karl Johan to
runder tidligere.

Gåsehud. Det var imidlertid
ikke det sportslige som var det aller
viktigste i går. Med rundt 70 000
mennesker i Oslo sentrum og di-
rektesending på NRK fikk Kreftfor-
eningen mye fokus på kreftarbei-
det. I fjor sto de igjen med et over-
skudd på 400 000 kroner, men all
medieomtalen rundt rittet var
verdt mye mer.

– Vi har fått den beregnet til
rundt 37 millioner kroner, sier ge-
neralsekretær Anne Lise Ryel.

I fjor var Lance Armstrong med,
og arrangørene turte ikke håpe på
flere enn 40 000 i år. Bekymringe-
ne viste seg å være grunnløse.

– Jeg fikk gåsehud i hver sving, si-
er en begeistret Thor Hushovd.

Det største jubelbrølet fra publi-
kum fikk kanskje Andy Schleck, da
han så godt som lovet at han kom
tilbake neste år. Rittet har allerede
fått et meget godt rykte i sykkelmil-
jøet, og den meste av rekrutterin-
gen skjer ved at Thor Hushovd pra-
ter med ryttere underveis i Tour de
France.

– Det er fantastisk for både oss og
publikum, sier Schleck, som ikke
tok betaling for å komme og foku-
sere på kreftsaken.

Én av tre. – Nesten alle kjenner
noen som blir rammet av sykdom-
men, sier Hushovd og Boasson Ha-
gen. Over én av tre nordmenn får
kreft i løpet av livet, og i dag er det
rundt 190 000 nordmenn som har
eller har hatt sykdommen. Kreft-
foreningen er glad for muligheten
til å fokusere på den alvorlige syk-
dommen i en så positiv setting som
Oslo Grand Prix. De tror en tredje-
del av sykdomstilfellene kan unn-
gås med større fokus på mosjon,
kosthold og røykeslutt.

– Det er fint å kunne bruke po-
pulariteten sin til noe slikt, sier
Schleck. odd.inge.aas@aftenposten.no

– Jeg hadde god kontroll på Andy Schleck i spurten, sier Edvald Boasson Hagen, som vant
Oslo Grand Prix overlegent. FOTO: KYRRE LIEN/SCANPIX

C 70 000 tilskuere i Oslo sentrum

Thor Hushovd
måtte nøye

seg med
tredjeplass

i år, men var
likevel meget

populær
blant

publikum.
FOTO:

KYRRE LIEN/SCANPIX



IBSENFESTIVALEN 2010
Nationaltheatret 26. august - 11. september

For oppdatert festivalprogram www.nationaltheatret.no

Premiere 22. sePtember 2010 – Folketeateret i oslo

www.billettservice.no – 815 33 133
HotellPakker: 815 52 400

–www.buddyHollytHemusical.no –

Flere Forestillinger i salgnå!

sett av over

20millioner!
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KULTUR Kommentarer
Varsellampene blinker i Rwanda,
men andre land overser dem.

Les Per Kristian Haugen Side 3

Debatt
- FORSTERKER
FORDOMMER
I NRK gir Sidsel Wold en for-
tegnelse av et alvorlig problem i
Israel og forsterker norske for-
dommer, skriver Leif Knutsen.

Side 5

Teknisk revolusjon

Dette ser du ikke fra din plass i salen. En stolt teknisk sjef ved Nationaltheatret, Stian Lindquist, står
på toppen av det 18 meter høye snorloftet som i løpet av sommeren er blitt ombygget for
20 millioner kroner. FOTO: SIGNE DONS

I løpet av som-
meren er scenen
på Nationalthe-
atret blitt
bygget om.
– Nå blir det
mulighet til
å gjøre mer
spektakulære
forestillinger,
sier teknisk sjef
ved teateret,
Stian Lindquist.
26. august
starter høstens
første fore-
stilling

Side 6 og 7

HEMMELIGHOLD
OG FORVENTNING
«Da IKEA i går ettermiddag
lanserte 2011-katalogen, var det
etter uker med strengt hemme-
lighold. Ingen får vite på for-
hånd hva katalogen vil innehol-
de. Årsaken er selvsagt at hem-
melighetskremmeri bygger for-
ventninger», skriver Joacim
Lund i sin kommentar. Side 8

POLITI PÅ
VILLE VEIER
Politiet gjør en strålende inn-
sats, men mangler ressurser.
Hvis vi ikke har noen som kan
håndheve loven, blir byen et fri-
området for kriminelle. Må folk
snart leie egne vakter for å føle
seg sikre? spør Caspar Fager-
strøm (18). Side 20
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Signaleffekt
Aftenposten fortalte nylig historien til
Martin Grøttland i Oslo som er blitt fra-
stjålet sitt datautstyr. Takket være spo-
ringsteknologi på maskinene kan han
fortelle politiet nøyaktig hvor tyvegod-
set befinner seg. Likevel er det ingen
hjelp å få fra ordensmakten.

Politidirektør Ingelin Killengreen
fremholder at politiet ikke bare kan
hente ut tyvegods selv om man vet hvor
det er. Etterforskning og bevisførsel er
påkrevd. Dermed fører kapasitetspro-
blemer til at anmeldelsen blir liggende.

Vi skjønner at politiet har prosedyrer
som må følges. Men det Killengreen ser
ut til å undervurdere, er den håpløse
signaleffekten det gir når politiet ikke
løfter en finger selv om publikum nær-
mest har oppklart forbrytelsen for dem.

En innbyggerundersøkelse viste nylig
at bare 43 prosent har et godt inntrykk
av politiets innsats mot hverdagskrimi-
nalitet som tyveri og innbrudd. Oppkla-
ringsprosenten er elendig, særlig i Oslo.

Sporingsteknologi i elektronisk utstyr
blir stadig vanligere. Vi kjenner ikke al-
le konsekvensene, men ett føler vi oss
sikre på: Tilfredsheten med politiets
innsats vil synke mot null hvis stadig
flere av oss kan opplyse hvor vårt stjål-
ne utstyr befinner seg, uten at politiet
gjør noe.

Og hva sier forsikringsbransjen? Hvor
enkelt blir det å få erstatning for tyve-
gods som er oppsporet?

Bransjens press mot politiet vil øke li-
ke raskt som publikums tillit synker.
Killengreen har grunn til å være noe
mer bekymret enn hennes uttalelser så
langt tyder på.

LEDER
ONSDAG 11. AUGUST 2010

Hilde Haugsgjerd
sjefredaktør

FRA USA. En psykologisk pageturner om hvor lite vi av og til har å si for andre mennesker, hvor
svake avtrykk vi etterlater oss. Slik er romanen amerikanske Vendela Vida (38) nå har skrevet.

En dose filosofi i fiksjonsform

HUN ER EN av USAs mest spennende
forfattere i dag. Jeg ser frem til hver ny
bok av Vendela Vida. I San Francisco dri-
ver hun forlaget McSweeney’s, tidsskrif-
tet The Believer og arrangerer skrivekurs
for vanskeligstilte ungdommer.

I flere år skrev knapt noen om henne
uten å bli fristet til å nevne at hun er gift
med en av USAs fremste mannlige for-
fattere, Dave Eggers, kjent for Et forbløf-
fende talentfullt, dypt rystende verk
(2000). De fleste har sluttet med det.

Styrkeforholdet mellom de to har også
endret seg, mener jeg. Det er Vendela Vi-
da som skriver de mest interessante bø-
kene i dette paret nå, slik Siri Hustvedt
skriver mer bemerkelsesverdige bøker
enn sin litt for lenge hypede mann, Paul
Auster. Les for eksempel Hustvedts Det
jeg elsket fra 2002.

Vendela Vidas to siste bøker er karak-
terisert som «bemerkelsesverdige» av
New York Times. Den forrige, Let the
northern lights erase your name (norsk
utgave: La nordlyset slette ditt navn fra
2008), er en eksistensfilosofisk roman
med thrillerkvaliteter, om å rekonstruere
seg en fortid og om å starte helt på nytt.
Er virkelig forandring mulig i et liv?

Nå har hun nettopp utgitt The lovers.
Det er en litt forvirrende bok, men med
de samme fascinerende egenskaper som
den forrige, nesten som en psykologisk
thriller. Kanskje jeg må lese den en gang
til, enda saktere. Ikke er dét noe stort of-
fer. For Vida er en forfatter som kan både
fortelle og tenke.

Hovedpersonen som hele historien for-
telles gjennom, er en 53 år gammel kvin-
ne fra Vermont, Yvonne. To år etter at
hennes mann ble drept i en bilulykke,
drar hun på ferie til Tyrkia for å markere
at nå er hun kommet over sorgen. Derfor
vil hun tilbake dit paret hadde sine hve-
tebrødsdager tre tiår tidligere.

Men alt hun opplever i landet propp-
fullt av historie, er bare overflate og ku-
lisser som hun ikke forstår noe av. Hun
er en historielærer som har mistet inter-
essen for historie, ute av stand til å knyt-
te seg til noe eller noen på et dypere ni-
vå, heller ikke sin egen fortid.

Etter hvert går det opp for henne at
hun i det hele tatt ikke har satt spor etter
seg, at hun ikke er unik og ikke betyr noe
særlig for noen. Finnes det verre innsikt
for et menneske omgitt av mennesker?
Yvonne er en person som erfarer at selv
om man har tapt veldig mye i livet, er det
alltid mulig å tape litt til.

Slik hennes sorg er overfladisk, forblir
også hennes kjærlighet det. Hun speiler

sine omgivelser, de speiler henne: Alt er
overflate, ingenting dybde, derved settes
heller intet i bevegelse. Ingenting, før bo-
kens siste og overraskende side.

Hennes relasjon til en ung tyrkisk gutt
blir også værende på dette nivået av det
overfladiske, selv om hun besverger den
som dyp: Hun tar nemlig på seg all skyld
når det skjer noe fryktelig med gutten.
Men dét er ikke hennes egentlige trage-
die, for den følelsen er tross alt en kjen-
sel av betydningsfullhet. Nei, dette men-
neskets tragedie er den innsikt hun så
vinner: At hun slett ikke har hatt noen
betydning for gutten, ikke engang på en
negativ måte. Hun er et menneske som
knapt skaper én ring i vannet rundt seg.

Slik blir Vendela Vidas bøker, også den
siste, filosofi i fiksjonsform.

knut.olav.amas@aftenposten.no
twitter.com/KnutOlavAmas

Kommentar
KNUT OLAV ÅMÅS,

kultur- og debattredaktør

Prestisjen lagt til side
REGJERINGEN HANDLET KLOKT da den i går
besluttet å gi etter for presset om å utrede på
nytt muligheten for å legge en undersjøisk høy-
spentlinje i Hardangerfjorden. Det skjedde på
tross av at særlig olje- og energiminister Terje
Riis-Johansen også i går var klokkeklar på at
han mener at det i denne saken allerede forelig-
ger et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag. Det var
en politisk nødvendighet for Regjeringen å ak-
septere et nederlag i en sak som var i ferd med å
komme ut av kontroll for den.

Regelverget som omgir utbygging av vassdrag
og bygging av overføringsledninger er omfatten-
de, med minst like store krav til utredninger og
høringer som på noe annet område. Slik sett kan
man forstå at statsminister Jens Stoltenberg har
vært negativ til å ta opp igjen en sak som selv
SV-leder Kristin Halvorsen omtalte som avgjort.

Men Hardangerfjorden har en så spesiell plass
i folks bevissthet at selv den omfattende konse-
sjonsbehandlingen ikke var tilstrekkelig til å
skape trygghet for en forsvarlig og demokratisk
avgjørelse.

Dette innså Regjeringen i siste øyeblikk.

MEN DET BLIR INGEN anleggsstans. Stolten-
berg satset på å gi motstanderne av luftledning
et medansvar for strømforsyningen til Bergen.

Byggingen av høyspentmaster starter straks
på den delen av ledningen som vil gå over land

også i alternativet med sjøka-
bel. Konsesjonen til å bygge en
92 kilometer høyspentledning
over land står – i hvert fall inn-
til videre.

Olje- og energiministeren
understrekte i går at det siste
punktet var avgjørende for
ham.

RIIS-JOHANSENS uttalelser viser at det vil bli
vanskelig, kanskje umulig, for ham å fortsette
som statsråd hvis sluttresultatet blir at Statnett
må oppgi prosjektet som det er gitt konsesjon
til.

Det sier sitt om hvor vanskelig denne saken
har vært for regjeringen. Sluttresultatet er ikke
gitt. Men statsministeren understrekte at den
endelige konklusjonen i saken er spørsmål om
politikk og ikke bare teknikk. Regjeringens nye
standpunkt innebærer at den politiske tyngde-
kraften trekker i retning av sjøkabel.

DETTE ER et av de meget få eksemplene på at
folkelig motstand, koblet med bredt mediepress
og intern uenighet, har fått Regjeringen til å åp-
ne for en løsning som den for kort tid siden så
bastant avviste som utenkelig. I sum utviklet
det seg en sterk frykt for utålelige politiske kon-
sekvenser hvis man ikke la prestisjen til side i ti-
de.

Slik sett kom Regjeringen vel fra gårsdagen.

«Det var en politisk
nødvendighet for
Regjeringen å ak-
septere et nederlag
før saken kom helt
ut av kontroll»

Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen og stats-
minister Jens Stoltenberg og sa ja til anleggsstart
nå. Men sluttresultatet kan bli sjøkabel.

ARKIVFOTO: OLAV OLSEN
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Fra forbilde til diktator
RWANDA. Verden maktet ikke å hindre folkemordet i 1994. Skyldfølelse
gjør at mange land viker tilbake for å kritisere president Paul Kagame.

MED MER ENN 90 PROSENT av stem-
mene er Paul Kagame gjenvalgt som
Rwandas president for en periode på syv
år. Resultatet kommer knapt som noen
overraskelse. De tre motkandidatene var
politisk anonyme og hadde i tillegg nær
tilknytning til Kagames eget parti. Mer
seriøse kandidater hevder at de ble hind-
ret i å registrere seg. Nylig ble en leden-
de opposisjonspolitiker funnet med hal-
sen skåret over.

Kagame har i realiteten hatt makten si-
den 1994, da han som leder for styrkene i
Rwandas patriotiske front (RPF) gjorde
slutt på et av verdenshistoriens verste
blodbad. Nøyaktige tall mangler, men
man regner med at minst 800 000 men-
nesker ble drept i folkemordet somme-
ren 1994.

Hutuer mot tutsier. Nedslaktingen av
uskyldige mennesker hadde røtter i dype
motsetninger mellom den privilegerte
mindretallsgruppen tutsiene og den tra-
disjonelt underordnede flertallsgruppen
hutuene. Folkemordet begynte da ytter-
liggående hutuer ville ta hevn etter flyet
til en av deres egne, president Juvenal
Habyarimana, ble skutt ned. Ofrene for
gjengjeldelsen var først og fremst tutsi-
er, men også mange moderate hutuer
måtte bøte med livet.

Total svikt. Det fantes en fredsbeva-
rende FN-styrke i Rwanda, men den var
fullstendig uskikket til å hindre den
massive volden. Folkemordet er en be-
retning om hvordan vestlige land – spe-
sielt Frankrike – feilbedømte og under-
vurderte faren for et grufullt internt
oppgjør i Rwanda. En bedre forståelse av
situasjonen kunne ha reddet livet til tu-
senvis av mennesker. Feilgrepene vil for
alltid bli stående som en skamplett.

En slags ro og orden ble ikke gjenopp-
rettet før Kagame og hans tutsidominer-
te RPF fikk full kontroll. Hans sterke stil-
ling skriver seg fra denne dystre og kao-
tiske tiden, da han fremsto som Rwan-
das redningsmann. I 2000 fikk han
tittelen president. I 2003 ble hans posi-
sjon bekreftet gjennom et presidentvalg.
Etter valget mandag har han mandat for
å styre til 2017.

Rwanda har gjort oppsiktsvekkende
fremskritt under Kagames styre. I ho-
vedstaden Kigali har det reist seg flotte
bygninger med fasader av stål og glass.
Den økonomiske veksten har i gjennom-
snitt ligget over seks prosent de siste ti
årene. Dette er sterkt for et land som
mangler verdifulle naturressurser og
hvor 11 millioner mennesker trenger seg
sammen på et område som tilsvarer
Hedmark fylke. En del av velstanden kan
imidlertid stamme fra verdier som blir
hentet ut av grenseområdene i det bor-
gerkrigsherjede Kongo.

Reformer. Vestlige politikere og bi-

standsorganisasjoner har lenge vært på
utkikk etter afrikanske forbilder som
kan vise at det er håp for et kontinent
preget av fattigdom og nød. Her er
Rwanda etter hvert blitt en av favoritte-
ne, sammen med land som Sør-Afrika og
Ghana. Kagame nøyer seg ikke med å
være tilhenger av markedsøkonomi. Han
er også ivrig opptatt av ny teknologi og
arbeider for å skaffe alle i Rwanda til-
gang til bredbånd. Han får dessuten ros
for å ha innført en enkel form for syke-
trygd, en stor sjeldenhet i Afrika.

Mange har latt seg imponere av regje-
ringens innsats for nasjonal forsoning.
Stadig gjentas budskapet om at folk må
slutte å betrakte seg som hutuer eller
tutsier. Alle er først og fremst borgere av
Rwanda, heter det. Fengselsstraff venter
den som skaper motsetninger og sprer
det som kalles «folkemordstenkning».

Regimet har utrettet mye positivt på
mange områder. Det er heller ingen tvil
om at mange mennesker er takknemlige
for fremgangen. Dessverre har dårlig
samvittighet for unnlatelsessyndene i
1994 avholdt mange land fra å ta opp de
økende autoritære tendensene i Rwan-
da. Kagame sa under valgkampen at de

som kritiserer brudd på menneskerettig-
hetene «kan gå og henge seg». Det er et
uttrykk som også president Robert Mu-
gabe i Zimbabwe har benyttet seg av.

Trues på livet. Det finnes også andre
urovekkende likhetspunkter mellom
Rwanda og Zimbabwe. Begge land hol-
der valg, men det er forbundet med al-
vorlig personlig risiko å gi aktivt uttrykk
for opposisjon.

I juni ble en opposisjonell general fra
Rwanda forsøkt likvidert etter at han
hadde flyktet til Sør-Afrika. Han overlev-
de, men en journalist ble drept etter at
han hadde antydet at regimets hemmeli-
ge tjenester sto bak.

Korrupsjonen i Rwanda har vært
mindre enn i mange andre stater i Øst-
og Sentral-Afrika, men opposisjonelle
hevder at en klikk av velstående tutsier –
inkludert Kagames familie – skaffer seg
urettmessige fordeler. Hvis denne opp-
fatningen brer seg, kan det gjenåpne
gamle konflikter.

Varsellampene blinker i Rwanda, men
andre land overser dem. Det er en blind-
het som kan få en høy pris.

per.kristian.haugen@aftenposten.no

«Det er forbundet med alvorlig
personlig risiko å gi aktivt
uttrykk for opposisjon.»

Kommentar
PER KRISTIAN HAUGEN, kommentator

Paul Kagame, som her stemmer i presidentvalget mandag, står i spissen for et
stadig mer autoritært regime. FOTO: SIMON MAINA/AFP

Hvem
villeder
hvem?

Pensjonsreformen. NHO støtter
pensjonsreformen og målet om å få
flere til å stå lengre i arbeid. Pen-
sjonsregelverket og adgangen til be-
driftsfastsatte aldersgrenser må li-
kevel henge sammen. Pensjonsre-
formen er omfattende og har store
samfunnsmessige konsekvenser.
Gis arbeidstagerne større valgfrihet,
må også pensjonsproduktene hvile
på disse forutsetningene. Arbeidsgi-
verne har behov for forutsigbarhet
og fleksibilitet.

Erik Råd Herlofsen, partner i ad-
vokatfirma Ræder og medlem av
statens seniorråd, hevder i en kro-
nikk 23. juli at aldersgrenser på 67
år er ulovlig og at Arbeidsdeparte-
mentets uttalelse der de uttaler det
motsatte er feil. LO og NHO spurte
departementet om en klargjøring
og denne er i overensstemmelse
med slik vi oppfatter rettstilstan-
den.

Lang praksis. Det er lang praksis
i norsk arbeidsliv for pensjonering
ved fylte 67 år. Å gjøre endringer i
adgangen til å fastsette bedriftsfast-
satte aldersgrenser uten å se dette i
sammenheng med pensjonsordnin-
gene, vil føre til en uoversiktlig si-
tuasjon for begge parter. I ytterste
konsekvens kan det bety at bedrif-
ter velger å forlate de ytelsesbaserte
pensjonsordningene som er tuftet
på en gitt pensjoneringsalder.

Adgangen til bedriftsfastsatte al-
dersgrenser ble vurdert av lovgiver
så sent som i 2009. Da ble også for-
holdet til EØS-retten vurdert. Lov-
giver la til grunn at det ikke ville
være aldersdiskriminerende å fast-
sette bedriftsfastsatte aldersgren-
ser, under forutsetning av at disse
var begrunnet i legitime hensyn slik
som sysselsettings- eller arbeids-
markedshensyn eller hensynet til
helse og sikkerhet, og at avgangs-
alderen ikke ble satt lavere enn det
som er nødvendig for å oppnå for-
målet.

Komme tilbake til. I loven frem-
går at det er anledning til å fastsette
bedriftsfastsatte aldersgrenser un-
der 70 år. Lovgiver uttalte at de ikke
fant å gjøre endringer i bedriftenes
adgang til å fastsette bedriftsfast-
satte aldersgrenser da, men at de
heller ville komme tilbake til pro-
blemstillingen «når arbeidet med
endringer i arbeidslivet ellers er av-
klart i forbindelse med pensjonsre-
formen».

Klargjøring. Dersom departe-
mentet med nevnte lovendring had-
de ment å gjøre vesentlig endringer
i gjeldende rettstilstand, noe som
Herlofsens standpunkt ville inne-
bære, måtte det forventes at dette
hadde kommet helt klart til uttrykk.
Departementets uttalelse kan ikke
sees som uttrykk for annet enn en
klargjøring av hva lovgiver tidligere
har gitt uttrykk for, men som åpen-
bart er blitt misforstått av enkelte.

Replikk
NINA MELSOM
avdelingsdirektør
og advokat i NHO
arbeidslivspolitikk
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Debatt Aften
Politiet burde ha mulighet til å skrive ut klekkelige
bøter til dem som skaper bråk og er innblandet i volds-
episoder på byen, skriver Heidi Nordby Lunde.

Les Aften i dag side 38

Vanvittig hysteri
i Hardanger
Skal man le eller gråte? Over
flere uker har alskens medier
presentert kraftgatene fra
Hardanger til Bergensregio-
nen som om hele nordsiden
av Hardangerfjorden ville få
hundrevis av 40 m. høye tårn
og feite kabler synlig fra turist-
skipene på besøk. Og dertil et
antall kabelkrysninger av fjor-
den som ville ødelegge «ver-
densarven» og turismen for
alltid. Dette bildet har satt seg.

Faktum er jo at kabelgatene
går hundrevis av meter nord
for og ditto høyere en fjorden.
Kabelspenn krysser fjordar-
mer kun ved Granvin, Ulvik og
Fykse og de to første koster
det «en bagatell» å unngå.
Stort sett blir kabelgatene
usynlige for turistene. De kan
bruke en uke i Hardangerfjor-
den uten å se mer enn fem til
seks glimt av kabelmaster. I
kikkertlinse. Dette kunne Nor-
ges vassdrags- og energidirek-
torat (NVE) forklart i starten
med en videoflytur langs fjord
og fjordarmer der kraftele-
menter blir markert synlige. Vi
har hatt kraftgater i fjellet over
100 år og flere kommer. Men
NVE gjør nok lurt i å merke
seg at presentasjon av pro-
sjekter må gis mer omtanke
enn hittil, og det er ikke kun
kostnadene som teller.

STEINAR ROSENVINGE
siv. ark., Høvik

Politiets feil-
prioriteringer
I Aftenposten kunne vi nylig
lese om tre studenter som ble
frastjålet datautstyr til 40 000
kr, men som kunne fortelle
politiet hvor tyvegodset be-
fant seg. Politiet foretok seg
ingenting på grunn av «res-
sursmangel».

Den er tung å svelge, men
vi viser forståelse for at politi-
et prioriterer alvorligere saker
– det er tross alt snakk om en
instans som skal bekjempe
landets kriminalitet, bistå ved
tragiske hendelser og opp-
rettholde ro og orden.

Da tar det seg dårlig ut når
vi i Dagsavisen på mandag får
et innblikk i hvor politiet har
satt inn styrkene. Politifolk
står på Plata foran Oslo S, tra-
velt opptatt med å «kjeppja-
ge helsetjenester».

Denne gruppen består av
ressurspersoner, som bruker
sin fritid til å dele ut sårvask,
vann og rent brukerutstyr, slik
at rusavhengige skal unngå
spredning av HIV, hepatitt og
andre smittsomme sykdom-
mer. Arild Knutsen blir fysisk
dyttet vekk av politiet under
utdeling, og Willy Danielsen
får ikke gi bort saft og mat.

Nå må politiledelsen ta til
vettet, og revurdere hvilke
kamper de vil kjempe – og
hvem de vil kjempe mot!

RANNVEIG SVENDBY
masterstudent ved

Sosialantropologisk institutt,
Universitetet i Oslo

Debatt Si ;D
Jeg er lei av skolen allerede før den har startet. Lærerne
bruker de samme undervisningsmetoder hele tiden.
Hvorfor kan de ikke lære bort pensumet på en morsom
og varierende måte? spør Anna W. J. (13). Kultur side 20

Nyttige signaler
FOLKETS RØST. Dersom et representativt demokrati skal kunne kalle seg et folke-
styre, må representantene kunne ombestemme seg etter at folkets røst er hørt.

Protester og sivil ulydighet gir nyttige signaler, skriver Bård Harstad. Her fra et folke-
møte i Ulvik i Hardanger om kraftledningene. FOTO: BJØRN ERIK LARSEN

Demokratisk problem. Konflikten i
Hardanger tydeliggjør et fundamentalt
problem for alle demokratier. Protester og
demonstrasjoner styrkes ofte i etterkant av
politiske beslutninger. De vil dermed spille
en demokratisk rolle kun dersom beslut-
ninger, som allerede er tatt, kan reverse-
res.

Demokrati er ikke en perfekt styreform.
I prinsippet burde en politisk beslutning
basere seg på alle individers gleder og
ulemper av de mulige alternativer. Ideen
med et folkestyre er at det skal samle de
preferanser og den informasjon som er
spredt fordelt på folk flest, i øst og i vest.
At valg og store avstemninger kan aggre-
gere informasjon på en effektiv måte ble
postulert av filosofen og matematikeren
Marquis de Condorcet alt i 1785. Beviset og
begrensningene for dette teoremet har i
nyere tid blitt raffinert, blant andre av mi-
ne kollegaer Tim Feddersen og David Aus-
ten-Smith.

Politisk system. Men moderne politiske
system tilfredsstiller ikke Condorcets krav.
På den ene siden vil ikke et valg kunne fan-
ge opp intensiteten bak en stemme som
kun sier ja eller nei. På den annen side tas
ikke politiske beslutninger på folkemøter,
men av politiske representanter. En god
grunn for dette er at det er kostbart å inn-
hente nødvendig informasjon, og i dette
vil de fleste foretrekke å være gratispassa-
sjerer dersom beslutningen tas ved folke-
valg. Les om EU, du, så slipper jeg.

Dermed trenger vi eksperter, eller repre-
sentanter, som har det som sin oppgave å
innhente informasjon og ta beslutninger
på vegne av oss alle. Men selv for dem er
dette vanskelig. I Hardanger-saken har
noen av våre fremste økonomer, som Stei-
nar Strøm og Einar Hope, konkludert med
det stikk motsatte av regjeringen og Stat-
nett: Høyspentmaster er likevel ikke sam-
funnsøkonomisk lønnsomt.

Valgte representanter. Selv om valgte
representanter er nødvendig for et demo-
krati, vil de alltid ha vanskeligheter med å
samle den spredt fordelte informasjon, og
det er selvsagt fristende å slurve. Derfor
blir mange beslutninger tatt uten at all in-
formasjon er lagt frem, og det er uunngåe-
lig at noen av dem rett og slett blir dårlige.
Heldigvis har moderne demokratier flere
kanaler som kan komplementere og for-
bedre beslutningsgrunnlaget når mer in-
formasjon er nødvendig.

For det første kan en benytte seg av fol-
keavstemninger. Dette kalles direkte de-
mokrati, i motsetning til representativt de-
mokrati. Land som Sveits, og delstater som
California, har en lang tradisjon med å be-
nytte folkeavstemninger i stor grad. Folke-
avstemninger har vært lite brukt i Norge.

Bortsett fra unionsoppløsningen og fort-
satt uavhengighet av EU, har vi kun hatt
folkeavstemning om brennevinsforbud
(1919 og 1926) og valg av Kong Haakon
(1905).

Lobbyvirksomhet. For det andre drives
det omfattende lobbyvirksomhet. Informa-
sjonsutveksling mellom myndigheter og
ulike grupperinger kan supplementære et
demokrati ved at mer informasjon blir til-
gjengelig for de valgte representanter. Vi
ser det som helt naturlig at Statnett og
kraftindustrien legger frem sitt syn på sa-
ken. De fleste av oss er dårligere organi-
sert. Lobbyvirksomhet krever store økono-
miske ressurser og sterke grupperinger, og
det er ikke annet å vente at de sterke ofte
blir favorisert. Nettopp av denne grunn
ønsker demokratene her i USA å stramme
inn på mulighetene til lobbyvirksomhet.

Sivil ulydighet. En tredje mulighet er si-
vil ulydighet, eller lignende typer av pro-
tester og demonstrasjoner utført av vanlige
folk. Sivil ulydighet er ofte motivert mo-
ralsk dersom den politiske beslutning el-
lers vil bli uetisk. I slike tilfeller er sivil uly-
dighet ikke bare en rett, men dessuten en
plikt, ifølge Henry David Thoreau og hans
hovedverk Civil Disobedience fra 1849. I
hans tid ble det nødvendig med flere tiår
med sivile protester for å motivere ameri-
kanske myndigheter til å avskaffe slaveriet.
Men selv om myndighetene har de beste
intensjoner kan sivil ulydighet ha en viktig
rolle å spille. Sterke protester kan gi svært
nyttig informasjon for beslutningstagere
fordi de sier noe om intensiteten på de pre-
feranser som det ellers er vanskelig å måle
eller gjette seg til. Ytringsfriheten settes
derfor høyt i de fleste demokratier.

Gratispassasjerer. Men det er kostbart
å protestere, og igjen foretrekker de fleste
å være gratispassasjerer. Av denne grunn
ser vi ofte opp til dem som betaler kostna-
den på vegne av fellesskapet og selv tyr til
sivil ulydighet. Mahatma Gandhi og Mar-
tin Luther King bygget sine navn på denne

måten. Men av samme grunn vil protester
ofte oppstå kun etter at beslutningen alt er
tatt, når det faktisk viser seg å bli alvor av
trusselen. For at sivil ulydighet skal kunne
ha en demokratisk effekt er det dermed
nødvendig at våre representanter kan, og
noen ganger er villige til, å reversere tid-
ligere beslutninger etter at protester har
signalisert folkets mening.

Opinionens mening. På amerikanske
businesskoler lærer vi fremtidens nærings-
livsledere å undersøke opinionens mening
før, underveis og til og med etter at viktige
beslutninger er tatt. Vi har rikelig med go-
de og dårlige eksempler å vise til når vi ter-
per på viktigheten av dette. Noen husker
kanskje Brent Spar, lagringsplattformen
for råolje som utgikk på dato i 1995. Shell
hadde regnet ut at det var bedre å senke
plattformen enn å resirkulere den, og den
britiske statsministeren John Major aksep-
terte planen.

Først da startet protestene, med Green-
peace i spissen. Folket våknet og viste til de
daglige krav om resirkulering for folk flest.
Shell ble boikottet i flere land og måtte i
siste liten bøye av for presset. Brent Spar
ble likevel ikke senket. Ettertiden har vist
at Greenpeace kanskje tok feil, men det er
ikke poenget. Shell har siden den gang råd-
slått med interessegrupper når lignende el-
ler store beslutninger skal tas. Statsminis-
ter John Major, på den annen side, skiftet
aldri mening. For han var beslutningen al-
lerede tatt og Shells snuoperasjon et svik.
For John Major var opinionens sterke
mening unyttig informasjon som ikke
krevde noen revurdering.

Nyttige signaler. Politiske reverseringer
tolkes ofte som at man innrømmer tidli-
gere feil, og dermed kanskje inkompetan-
se. Derfor stritter man ofte imot og står på
sitt til det siste. Dessverre blir ikke to gale
en rett. Som sagt av David Meyer ved U.C.
Irvine, ingen edruelig politiker vil innrøm-
me at en endrer retning etter demonstra-
sjoner på gaten, men det skjer selvsagt hele
tiden. Heldigvis, burde vi tilføye, for pro-
tester og sivil ulydighet gir nyttige signaler.

Dersom et representativt demokrati skal
kunne kalle seg et folkestyre, må represen-
tantene kunne ombestemme seg etter at
folkets røst er hørt.

«Sterke protester kan gi svært nyttig
informasjon for beslutningstagere»

Kronikk
BÅRD HARSTAD
associate professor i politisk
økonomi ved Kellogg School
of Management, Northwestern
University, professor II ved
Universitetet i Oslo
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Har meldt seg ut
av virkeligheten
Tenketankleder Kristin
Clemet hevder i et innlegg 7.
august at i hennes kapitalist-
iske paradis kan «alle bli rike-
re samtidig». Til dette er å si at
dersom alle skulle bli like rike
som Kristin Clemet (bare for
å ta et eksempel), så ville jor-
dens (allerede sterkt bristen-
de) bærekraft ganske raskt
gå dukken, for å si det mildt.

Det tør i denne sammen-
heng også være relevant å
henlede oppmerksomheten
på en FN-rapport fra 2006
(gjengitt i «FN-sambandet –
et informasjonskontor om
FN») som viser at i den
clemetske kapitalistiske
vidunderlige verden eier to
prosent av verdens befolk-
ning over halvparten av
verdens ressurser, mens den
fattigste halvparten eier én
prosent. Man er saktens klar
over at begrepet «sosial rett-
ferdighet» er fullstendig ut-
datert i konservative tenke-
tanker. At man fullstendig
hemningsløst har meldt seg
ut av virkeligheten, er dog en
smule overraskende.

JAN IVAR KRISTIANSEN
Skedsmokorset

For å verne vårt
riksklenodium
Aftenposten og Lotte Sand-
berg er på ville veier når hun
forteller bare halve sannhe-
ten i en kommentar i Aften-
posten 30. juli. Riksantikvar
Roar Hauglid og hans med-
arbeidere fremstilles svært
så negativt når restaurant
Skansen etter myndighete-
nes initiativ, ble revet i 1970.

Det var hverken famøst el-
ler skandaløst da Skansen
ble revet og området ble ut-
lagt til park. Det dreide seg
om forterrenget til Akershus
festning, vårt største rikskle-
nodium. Ved Kontraskjæret
og nedover mot Pipervika lå
de ytre anleggene til Akers-
hus. Herfra forsøkte Karl 12.
og hans svenske soldater å ta
seg frem mot festningen i
1716. Med tiden forsvant
utenverkene og «sirkussmin-
ken» ble dominerende, an-
samlingssted for busser og
en restaurant som i sluttfa-
sen hadde et heller tvilsomt
ry. Kontraskjæret var likevel
det stedet hvor man ved å
fjerne alle ikke-militære an-
legg, kunne gjenskape deler
av Akershus festning slik den
var.

Riksantikvar Roar Hauglid
og hans medarbeidere gjor-
de ikke noe feilgrep da de fo-
reslo riving for å få frem for-
terrenget til vårt fremste riks-
klenodium – Akershus fest-
ning. Det hadde vært et
bomskudd for kulturminne-
vernet om de ikke hadde
gjort det.

ROLF RASCH-ENGH
Snarøya

VILLEDER. Å betegne det israelsk-jødiske miljøet som diskriminerende, er grovt
å undervurdere dybden i israelsk politisk debatt om likhet og rettferdighet.

Sidsel Wolds Israel

Fortegnet. I NRK forteller Sidsel Wold at
om hun føler seg mindreverdig blant elite-
tenkende jøder der, diskriminerer de også
alle andre og hverandre. Dette er en for-
tegnelse av et alvorlig problem og forster-
ker norske fordommer.

Sidsel Wold har i flere tiår nytt godt av
mange jøders gjestmildhet og åpenhet både
i og utenfor Israel. Hun har sikkert opplevd
litt av hvert, men å oppsummere sitt for-
hold til dette mangfoldige samfunnet med
at hun i deres øyne er en mindreverdig
«ikke-kosher» «goy», er intet mindre enn
en tragedie. Det er alt som bør sies om hen-
nes personlige forhold.

Sammensatt. Når det gjelder debatten
om jødisk status i Israel, er jeg nødt til å for-
klare politiske forhold jeg av prinsipielle og
personlige årsaker finner forkastelig. For
Wolds beskrivelse villeder lesere og lyttere
om saker som er alvorlige og sammensatte.

Hvem er jøde, religiøst sett: Ettersom det
å være jøde innebærer en rekke religiøse
forpliktelser, har rabbinerne gjennom tide-
ne nøye definert hvem som ved å være jøde
er underlagt disse forpliktelsene. Tradisjo-
nen i minst 2000 år har vært at enhver som
er født av en jødisk mor, eller konverterer i
henhold til gjeldende krav, er jøde. Likele-
des er et jødisk ekteskap, som også innebæ-
rer en rekke forpliktelser, også definert et-
ter bestemte regler, blant dem at det bare
kan inngås mellom jøder. Dette har rabbi-
natet i Israel tatt i arv, og slett ikke funnet
opp.

Hestehandel. Forholdet mellom stat og
religion i Israel ble til som et resultat av en
rekke hestehandler, der man forsøkte å hol-
de på en sekulær statsform som også hadde
støtte blant religiøse. Denne handelen til-
godeså ikke bare religiøse jøder, men også

på lik linje muslimer, bahai, kristne (i flere
varianter), karaiter, samaritanere, og flere.
Det hele har bare delvis lyktes. For også i Is-
rael går det politikk i religion, og religion i
politikk.

Hverken det Wold beskriver som «ultra-
ortodoks» eller «ortodoks», er monolittiske
organisasjoner, men et villnis av ulike sam-
funn med forskjellig struktur, tradisjoner,
fortolkninger av jødisk lov og ikke minst
holdninger til statsdannelsen Israel, kon-
vertering, utenforstående, og rivaler. Sjefs-
rabbinatet er en koalisjon som samtidig
skal samle den heterogene ortodokse mas-
sen og forholde seg til et samfunn som i all
hovedsak er sekulært og ofte fiendtlig til de-
ler av ortodoksiet.

Rabbinatets makt. Det som gir rabbina-
tet så mye makt, er at det mangler borger-
lige alternativer til sentrale ritus i et men-
neskes livssyklus. Rabbinatets ordninger
tilgodeser ortodokse interessenter altfor of-
te på bekostning av ikke-ortodokse eller
ikke-religiøse jøder. Det er gått konkurran-
se i strenghet, og dette har gitt resultater
som altfor ofte strider mot grunnleggende
jødiske verdier.

Kritikken mot de groteske resultatene har
stor kraft, både i og utenfor Israel. Det
snakkes stadig om å innføre borgerlige viel-

ser, skilsmisser og begravelser, hvilket i all
hovedsak vil bety slutten på den nasjonale
rabbinatordningen. I mellomtiden har sta-
ten Israel en klart sekulær definisjon på
hvem som er jøde.

Praktiske løsninger. De ikke-ortodokse
religiøse grupperingene er i vekst. Folk som
rabbinatet ekskluderer, finner frem til prak-
tiske løsninger: Militære gravsteder får ny
planløsning der alle soldater gravlegges
sammen.

Hilary Rubins forbigår rabbinatets urime-
lig krav og vies i Israel av en ikke-ortodoks
rabbiner, får ekteskapet formalisert juri-
disk i utlandet, og lever sitt israelsk-jødiske
liv som hun ønsker. Rabbinatordningen
som skaper slike ofre, fremstår mer og mer
som smålige, maktesløse og til sist irrele-
vante. (Enda de faktisk gjør mye godt, og-
så).

Store motsetninger. Å betegne hele det
israelsk-jødiske miljøet som diskrimineren-
de, er å grovt undervurdere dybden, bred-
den, og intensiteten i israelsk politisk de-
batt om likhet og rettferdighet. Utfordrin-
gene og motsetningene er store, men det er
verdt å huske at Israel i et gjennomsnittsår
går gjennom like store omveltninger som
Norge i hele etterkrigstiden.

Kvinners aktiviteter ved Vestmuren er et av flere omstridte emner i Israel.
FOTO: SPUTNIK/WILKIPEDIA

Debatt
LEIF KNUTSEN
Bærum

«Yrkesforbud» i forskningen?

Forskning ved høyskolene. Igjen går de-
batten om høyskolers ønske om å bli uni-
versitet. Colin Murphy nevner «nytteløst
navnebytte» (Aftenposten 14. juli), men
høyskoler med mål om å bli universitet skif-
ter ikke navn over natten. De arbeider mål-
rettet for å oppnå det akademiske nivå som
universitetsstatus krever. Som universitet
har en institusjon en større grad av autono-
mi, som er viktig for å styrke forskningen.

Per Brandtzæg «slår et slag for» forsk-

ning ved høyskolene (Aftenposten 16. juli
og 4. august), men beskriver en situasjonen
som ligger noe tilbake i tid. Det er riktig at
det utføres god, profesjonsrelevant forsk-
ning ved høyskolene uten at den nødven-
digvis fører til en doktorgrad. Men samtidig
utføres det forskning både relevant for pro-
fesjonene og mer fagspesifikk, som resul-
terer i doktorgrader.

Hvem skal forske? Sykepleie er en pro-
fesjon med et karriereløp frem til en dok-
torgrad. Likevel vil det fortsatt være slik at
de fleste sykepleiestudenter går ut i yrkes-
livet som sykepleiere, men noen ønsker å ta
en mastergrad, og særlig forskningsmoti-
verte studenter ønsker å ta en doktorgrad.
Tilsvarende karriereveier bygges ut for and-
re profesjonsutdanninger.

Det er et sterkt ønske om at flere leger og
tannleger blir forskere. Hvorfor skulle ikke

dette også gjelde profesjonsutdannede fra
høyskolene? Det er nok av samfunnsutford-
ringer som kan begrunne behovet for å styr-
ke forskning relevant for mange ulike pro-
fesjoner. Ikke minst vil dette kunne bidra til
mer samarbeid på tvers av profesjoner, noe
som er etterlyst innenfor flere samfunns-
områder.

Forskerkarrière. Flinke og forsknings-
motiverte studenter bør stimuleres til og ha
mulighet for å satse på en forskerkarrière
uansett profesjonsbakgrunn. Ofte er debat-
ten preget av bekymring for at studentene
som utdanner seg ved høyskolene ikke skal
bli profesjonsutøvere, og at det skal bli mer
konkurranse om midler til forskning. De-
batten burde i større grad være preget av
bekymring for at for få satser på en forsker-
karrière. Dessuten – er økt konkurranse
kun negativt?

Debatt
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Høgskolen i Oslo
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Unntak for hvem?

Språket vårt

En turist som var på Stavan-
ger-kanten i sommer, foto-
graferte et skilt ved porten
til Ledaal, en av oljebyens
mer fornemme eldre byg-
ninger. Med museumsstatus
har Ledaal historisk tilknyt-
ning til en av byens store
sønner, forfatteren Alexan-
der Kielland. Sant nok bodde
han aldri der, men han var
en hyppig festgjest med be-
tydelig sans for bordets gle-
der. Ordlyden i dette nokså
tvetydige forbudet ville
imidlertid neppe ha falt i
smak: «INNKJØRING FOR-
BUDT. Gjelder kun Parkvese-
net eller etter avtale.»

Skiltet står på portstolpe-
ne på begge sider av inn-
kjørselen. Det er sjelden at
forbud gjelder kun etter av-
tale, så den naturlige tolk-
ningen er at alle andre enn
Parkvesenets kjøretøyer, og
bilførere som har avtale, om-

fattes av forbudet. Men det-
te er en litt begredelig illust-
rasjon av visdommen i det
trønderske ordtaket «De
nøtte itj å tænk så stort at de
itj går an å få trøkt det ut.»
Hvis man gjorde noe så
unorsk som å forklare hva
som er tillatt i stedet for hva
som er forbudt, kunne man
ha skrevet noe slikt som
«Innkjøring tillatt bare for
Parkvesenet eller etter avta-
le.» Men det finnes mennes-
ker som tenner erotisk ved
tanken på at de kan forby
noe.

per.egil.hegge@aftenposten.no

PER EGIL HEGGE

TIPS OSS:
kultur@aftenposten.no

Mer kultur på side 18

retter
Lørdag skrev Aftenposten om en mulig fredning av flere ærverdige
bygninger. I en bildetekst ble utstillingen på Kunstindustrimuseet titu-
lert feil. Den nåværende utstillingen på Kunstindustrimuseet er Vær så
god sitt. Levende norsk møbeldesign.

SVT får selge produktreklame
C En ny radio- og TV-lov i Sve-
rige gir lisensfinansierte og hit-
til reklamefrie SVT lov til å ta
betalt av bedrifter for å ekspo-
nere deres produkter i TV-pro-
grammene sine. Mens SVT er
begrenset til å ha sponsede
TV-sendinger 20 ganger i året,
kan kanalen nå fritt ta betaling

for å vise bilmodeller eller
matvarer i sine programmer.
Kulturdepartementet i Sveri-
ge mener det ikke er behov
for spesielle begrensninger
for SVT, siden de uansett har
krav til upartisk opptreden,
skriver Svenska Dagbladet.

Ny leder for Gyldendal Akademisk
C Paul Hedlund (bildet) overtar etter Thor-
hild Bjerkreim som forlagsdirektør og leder
for Gyldendal Akademisk. Hedlund har bak-
grunn fra Pax Forlag og Tiden Norsk Forlag,
og har de siste 9 årene hatt stillingen som for-
lagsdirektør og leder for Gyldendal Undervis-
ning.

Trykker Muhammed-tegning igjen
C Danske Jyllandsp-Postens Kurt Westergaards Muhammed-
tegning skal nok en gang trykkes og gis ut. Til høsten gir den nå
75 år gamle pensjonerte tegneren ut sine memoarer. – Dette skjer
ikke for å provosere, sier Westergaard til Jyllands-Posten, snarere
for å signalisere den skuffelsen han opplevde i manglende støtte
fra egne rekker og fra offentligheten. – Tegningene var en kataly-
sator for en nødvendig diskusjon om ytringsfrihet, sier Wester-
gaard.

– Det skjer ikke for å provosere, sier Kurt Westergaard om at
han gir ut sine memoarer. FOTO: ODD INGE SKJÆVESLAND

Sceneteknikk i
C Nytt snorloft på Nationaltheatret
Når Nationaltheatret sparker i
gang høstsesongen om to uker
med den 20. Ibsenfestivalen,
er scenen ombygget til en av
de fremste i Europa.

KRISTOFFER HATTELAND ENDRESEN
SIGNE DONS (foto)

Med stolthet og engasjement lanserte
teatersjef Hanne Tømta i går programmet
for den 20. Ibsenfestivalen og et fullsten-
dig høstprogram for Nationaltheatret for
øvrig. Men kanskje enda viktigere enn de
nye forestillingene er det nye snorloftet
på teateret – et omfattende scenerigg
som, ifølge Tømta, blir revolusjonerende
for Nationaltheatret.

– Dette vil få betydning for mulighete-
ne, repertoaret og ikke minst sikkerheten
her. Det har vært en stor investering, men
resultatet blir soleklart bedre på alle om-
råder, sier Tømta.

Ny Sceneteknikk. Like stolt og enga-
sjert er Stian Lindquist, teknisk sjef ved
Nationaltheatret. I løpet av noen som-
mermåneder har Nationaltheatret utvik-
let seg til en av de fremste på scenetek-
nikk i Europa.

I salen på Nationaltheatret ser publi-
kum bare en liten del av den enorme plas-
sen som egentlig finnes på scenen. Aften-
posten får bli med opp på scenen, bak
«jernteppet», som for tiden stenger sce-
neåpningen ut til salen.

Som en katedral åpenbarer rommet seg
med sine 18 meter opp til kuppelen i ta-
ket. Her henger heiskonstruksjoner og
nesten en mil med kabler, som skal kunne
gjøre alt fra å simulere tredimensjonale
flyvninger på scenen til å lagre tunge kon-
struksjoner i taket over scenegulvet mens
andre forestillinger spilles.

Snorloft. Snorloftet, som skal stå klart
til torsdag, vil skape helt nye muligheter
ved teateret. Lindquist mener publikum
vil merke de nye mulighetene på det ge-
nerelle teatertilbudet så vel som ved spe-
sialeffektene på enkelte forestillinger.

– Nå har vi blant annet mulighet til å
gjøre mer spektakulære forestillinger
uten å måtte leie inn spesialutstyr. Samti-
dig gjør den nye teknikken det mulig for
teateret å kjøre et større og mer sammen-
satt repertoar som spiller ved teateret
samtidig, sier Lindquist.

Det nye snorloftet gjør det mulig å heise
mange store kulisser og konstruksjoner
opp i taket. Dermed vil taket fungere som
lagringsplass for flere forestillinger som
går ved teateret i samme periode.

Kostbart. Det nye utstyret har også
kostet. 20 millioner måtte Nationalthea-
tret betale for oppgraderingen. Oppgra-
deringen skal ha vært helt nødvendig iføl-
ge Lindquist.

– For det første var det gamle utstyret
her over 30 år gammelt. Det medførte
oppgraderinger og mye vedlikehold.
Samtidig ønsker vi å kunne spille teater
seks dager i uken. Dermed er det nødven-
dig å øke lagringskapasiteten på loftet, si-
er Lindquist.

Ifølge ham blir det ikke de mest spekta-
kulære eksperimentene med det nye ut-
styret ved de første forestillingene.

– Det er nødvendig å bli kjent med ut-
styret før vi begynner å eksperimentere.
Derfor spørs det om publikum vil merke
så veldig mye av dette ved de første fore-
stillingene, sier han.

kristoffer.hatteland.endresen@aftenposten.no

To glade
To skuespillere debuterer ved
Nationaltheatret i høst – begge i
Faderen av August Strindberg.

Da teatersjef Hanne Tømta fikk opp-
fordringen om å anbefale to oppset-
ninger i høstens program ved Natio-
naltheatret, trakk hun først frem fore-
stillingen Faderen av August Strind-
berg, med Victoria H. Meirik som
regissør. Her spiller de to eneste debu-
tantene ved Nationaltheatret i høst.

Karine Dokken Halsebø (16) begyn-
ner i andre klasse på dramalinjen på
Rud videregående skole til høsten.
Hun skal spille rollen som Berta, bar-
net som er kimen til konflikten i styk-
ket. Rollen fikk hun etter hele fem au-
ditionrunder.

– Det er egentlig helt uvirkelig at jeg
har fått denne rollen. Det er første gang
jeg er med i noe så stort, så det blir både
utfordrende og spennende, sier hun.

Sigurd Myhre (29) er nylig uteksami-
nert fra Teaterhøgskolen. Rollen som

«Dette vil få
betydning for
mulighetene,
repertoaret
og ikke minst
sikkerheten
her.»

Hanne Tømta,
teatersjef



Onsdag 11. august 2010 KULTUR 7«Fascinasjonen for Twin Peaks vokste for hver episode, og
gjennomsyret etter hvert også hele skolehverdagen», skriver
journalist Cecilie Asker om sitt beste TV-minne på side 10.

Navn som Sebastian Hart-
mann, Thomas Ostermeier
og Eirik Stubø gjør unektelig
årets Ibsen-festival litt
forutsigbar. På papiret.

Forutsigbart,
men
spennende

KANSKJE VI likevel skal være glade for at teatersjef
Hanne Tømta ikke går etter fornyelse bare for forny-
elsens skyld. Det tok mange år før det virkelig klaffet
for Ibsen-festivalen, og før det oppsto en reell dyna-
mikk mellom egenproduksjoner og gjestespill. Det
oppstår ikke ved at man stikker fingeren i været for å
kjenne hvor vinden blåser.

Med festivalen la Stein Winge grunnlaget for en av
de største suksessene i norsk teaterhistorie. Han
ønsket å bryte opp det han kalte en sementert Ibsen-
tradisjon: «Vi er ikke best til å gjøre Ibsen!» Vanessa
Redgraves Fru Alving var ett av de tidlige høyde-
punktene. Men festivalen åpnet også forståelsen for
hva kontekst og teatertradisjon betyr for tilegnelsen
av Ibsens stykker.

Det interkulturelle aspektet har hele tiden vært
viktig, men som Eirik Stubø sa da jeg intervjuet ham
i 2000, bør ikke en festival bli «et slags Lillehammer-
OL», hvor hensikten er å slå seg på brystet med «ver-
dens beste dramatiker», eller bli imponert over at
«til og med negre spiller Ibsen».

Gjestespill. I lys av Stubøs litt arrogante utsagn, er
det dobbelt gledelig at årets festival inneholder et
gjestespill fra Manipur som er den udiskutabelt
mest spennende tolkningen av Når vi døde vågner
jeg har sett. Ratan Thiyam kombinerer indiske tea-
terformer med referanser til vestlig surrealistisk bil-
ledkunst, i en visuelt henrykkende, men også mørk
og foruroligende refleksjon over oppstandelsesmoti-
vet i Ibsens stykke.

Ellen Horn åpnet festivalen for nye tekster og Sha-
kespeare-oppsetninger. Robert Lepages Elsinore og
Eimuntas Nekrosius’ Hamlet, hvor en pønkbandvo-
kalist spilte tittelrollen, trakk et annet publikum enn
man vanligvis så på Nationaltheatret. Og bar i likhet
med Baktruppens Super-Per bud om potensialet i å
gjøre festivalen til en plattform for kunsthappe-
nings. De representerte postmoderne, metaforiske
innfallsvinkler som lå langt unna den tradisjonen
som Winge ønsket å utfordre.

Sparebluss. Sebastian Hartmanns Gengangere fra
Volksbühne i Berlin konfronterte publikum med et
ny-brechtiansk, ekspresivt og kontekstualiserende
formspråk. Det var en Ibsen-dekonstruksjon som sto
på skuldrene av Frank Castorfs arbeid med Ibsen.
Det er fortsatt gåtefullt hvorfor Castorf ikke ble in-
vitert til Ibsen-festivalen på 90-tallet. Han ble kan-
skje betraktet som for ekstrem? Men i 2000 høstet
Hartmann stående applaus, og fire år etter inviterte
Stubø ham til å sette opp John Gabriel Borkman.

Som ny teatersjef gikk Eirik Stubø på en smell da
han måtte melde avbud på Rosmersholm. Den nylig
avdøde, tyske regilegenden Peter Zadeks store alder-
domsverk. Samme år ble Ibsen-festivalen avviklet på
sparebluss. Men i 2004 tok Eirik Stubø et nytt, kura-
terende grep, ved å invitere en rekke versjoner av Et
dukkehjem. Preget av høyst ulike regihåndskrifter
og innfallsvinkler til kjønns- og ekteskapskritikken i
stykket. Festivalen ble et gjennombrudd for regite-
atret, og Eirik Stubøs Ibsen-debut med en interna-
sjonalt prisbelønt Vildanden.

Kommentar
THERESE BJØRNEBOE, teateranmelder

verdensklasse
C Program for den 20. Ibsenfestivalen er klart

Nationaltheatret i høst
Den 20. Ibsenfestivalen (26. august-11. september) markerer starten på
høstsesongen ved Nationaltheatret. Tilsammen vises 20 ulike forestil-
linger ved festivalen, flere satt opp av utenlandske regissører.

Høydepunkter fra Ibsenfestivalen
Ibsenmaskin, basert på flere av Ibsens samtidsdramaer. Regissert av
Sebastian Hartmann.
Et dukkehjem, regissert av Laurent Chétouane.
Hedda Gabler, regissert Peer Rerez Øian.
Faderen, regissert av Victoria H. Meirik.

Øvrige premièrer
Ifigeneia i Alis av Euripides i versjon av Jon Fosse. Regi av Eirik Stubø.
Blodig alvor av Yasmina Reza. Bearbeidelse og regi av Kjetil Bang-
Hansen.
Reisen til julestjernen av Sverre Brandt. Regi av Kjetil Bang-Hansen.
Galileo av Bertolt Brecht. Regi av Stein Winge.

Herr Kolpert – Komilab nr. 1 av David Gieselmann. Regi av Sofia Jupither.
Lang dags ferd mot natt av Eugene O’Neill. Instruktør, Stein Winge.
Se utfyllende program for Ibesenfestivalen og Nationaltheatrets øvrige
forestillinger i høst på www.nationaltheatret.no

fakta

Stian Lindquist (t.v.) er spent på å ta i bruk det nye snorloftet på scenen ved Nationaltheatret. Her står han
sammen med loftsmester Brage Jonassen.

debutanter

Sigurd Myhre (29) og Karine Dokken
Halsebø (16) debuterer sammen i styk-
ket Faderen av August Strindberg.

soldaten Fryd i Faderen blir hans første
rolle etter utdanningen.

– Jeg ble oppringt dagen før prøvespil-
lingen begynte. Jeg vet ikke helt hvorfor
det ble slik, men jeg føler meg utrolig
heldig som får denne muligheten. Jeg
har mye engasjement for stykket, sier
han.

Begge vil være engasjert ved National-
theatret frem til stykket tas av plakaten i
oktober. Stykket går fra 1. september til
16. oktober på Torshovteatret.



IKEA
Grunnlagt av 17 år gamle Ingvar
Kamprad i 1943.
Mer enn 100 000 ansatte i 39
land.
Den første IKEA-katalogen kom
i 1951.
Testing av flate pakker begynte
i 1956.
Det første IKEA-varehuset åp-
net i Älmhult, Sverige i 1958.
Første IKEA varehus utenfor
Sverige åpnet på Nesbru uten-
for Oslo i 1963.
Den første norske utgaven av
IKEA-katalogen kom samme år.
Før 2000 hadde IKEA varehus i
bl.a. USA, Kina, Saudi-Arabia,
Russland, Australia, i tillegg til
hele Europa.
IKEA Furuset selger flest kjøk-
ken i verden.
IKEA-katalogen utgis på 29
språk, og leses av 400 millio-
ner mennesker.

fakta

NY UTGAVE. Sosiologisk studie eller mykporno for ommøbleringsfetisjister?
Den nye IKEA-katalogen er her.

Et virtuelt prøveligg

NÅR IKEA slipper sin årlige produktka-
talog, er det en begivenhet av dimensjo-
ner. Rikssynserne møter opp i debattpro-
grammer, legger ansiktene i alvorlige fol-
der og snakker om hvor viktig denne
publikasjonen er, hvordan den tar tem-
peraturen på samfunnsutviklingen og si-
er noe ytterst viktig om hvem vi er, hvor
vi er og hvor vi skal, om kjønnsroller, ge-
nerasjonskløfter, samfunnsøkonomi, in-
tegrering og forbruk. IKEA er selv arki-
tekten bak denne intellektualiseringen,
og nådde et foreløpig PR-høydepunkt i
2008, da de klarte å samle størrelser som
Ebba Haslund, Martine Aurdal og Karita
Bekkemellem i et debattpanel for å dis-
kutere kvinnesak i forbindelse med kata-
loglanseringen.

Bokhøstens vinner. Det er vanskelig
å undergrave IKEA-katalogens betyd-
ning. På verdensbasis er opplaget på
svimlende 198 millioner, fordelt på 61
utgaver og 29 språk. Tilsammen, i de 39
landene den blir gitt ut, blir den lest av
rundt 400 millioner mennesker. Det
gjør en reklameblekke til verdens vik-
tigste trykksak. En reklameblekke som
gir oss et pusterom. Maner til ettertan-
ke. Sår drømmer. Inspirerer. Forarger.
IKEA-katalogen er bokhøstens ube-
stridte vinner. I år igjen.

Mørk fortid, lys nåtid. – Nordmenn
elsker IKEA, sa bedriftens norske sjef,
Carl Janzen, fra scenen i går. Og han har
rett i det. IKEA er på topp 3 på omdøm-
mestatistikken. Og da snakker vi om po-
sitivt omdømme. I motsatt ende av ska-
laen for NSB, altså, bare for å gjøre det
helt tydelig. Og det til tross for at selska-

pet fortsatt ledes av mannen som grunn-
la selskapet, den nå 84 år gamle Ingvar
Kamprad, som brukte tiden flittig under
2. verdenskrig til å støtte Hitler ved å
skaffe midler og rekruttere medlemmer
til en pronazistisk organisasjon.

I ettertid har Kamprad skrevet et per-
sonlig brev til sine ansatte hvor han ut-
trykker dyp anger for det han gjorde un-
der krigen, og som andre angrende syn-
dere fortjener han selvsagt tilgivelse.
Men det at nordmenn, for ikke å snakke
om israelere, polakker og russere, tryk-
ker en gammel nazist og hans forret-
ningsimperium til sitt bryst, det sier litt
om hvilken eksplosiv kraft som ligger i
IKEA-konseptet – god design til lave pri-
ser, i årets katalog oversatt til slagordet
«Mer av det som betyr noe».

Topphemmelig. Da IKEA i går etter-
middag lanserte 2011-katalogen, var det

etter uker og måneder med strengt hem-
melighold. Ingen får vite på forhånd hva
katalogen vil inneholde. Årsaken er selv-
sagt at hemmelighetskremmeri bygger
forventninger. Det forsterker inntrykket
av at katalogen er veldig, veldig viktig. Så
viktig at de 130 fremmøtte journalistene
syntes det var naturlig å klappe og juble
da den ble avduket.

Gir du ut viktig litteratur, arrangerer
du gjerne også en hagefest. Men IKEAs
hagefest var ikke utenfor en herskapelig
murvilla ved Drammensveien, hvor ei-
men av kulturell kapital og gamle penger
formelig river i nesen. IKEA valgte seg
Sogn kolonihage, et område med knøtt-
små boliger, i sin tid bygget for industri-
arbeiderfamilier med desperat behov for
matauk og frisk luft i asbestlungene. Ka-
napeer med foie gras var droppet til for-
del for kneipp med jordbærsyltetøy. Hva
betyr det, IKEA? Hva vil dere si oss?

Bla, bla, bla. Jeg er ikke sikker på at
IKEA egentlig har så mye på hjertet som
vi liker å tro. De har produkter de vil sel-
ge, og markedsfører dem så godt de kan.
Om jeg likevel skal tillate meg å analyse-
re litt, ser det ut til at fokuset i år er på
små boliger, på rydding, organisering og
jordnære verdier. Det stemmer godt med
ordene adm.dir. Janzen messet fra sce-
nen i går: «Ingvar Kamprad er en jord-
nær mann. IKEA er en jordnær bedrift».

IKEA vil være for folk flest. Og de er
ikke så rent lite folkelige i sin nyeste
kampanje, der de henvender seg til po-
tensielle kunder med et uvanlig folkelig
spørsmål: «Lyst på et prøveligg?»

Jeg får ta en tur til Furuset til helgen,
som folk flest. I mellomtiden skal jeg bla,
tenke, bla, studere, bla og drømme – i en
sofa fra IKEA.

joacim.lund@aftenposten.no

«Jeg er ikke sikker på
at IKEA egentlig har så mye
på hjertet som vi liker å tro.
De har produkter de vil selge,
og markedsfører dem så
godt de kan.»

Kommentar
JOACIM LUND, kommentator

FOTO: JOACIM LUND
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Meld deg på malekurset 22.‐27. aug.:

Akvarell
Utvikle gleden ved å skape egne motiv av pigment
og vann på godt papir! Kurset har fokus på hvordan

Eksempler på andre av våre mange kurs og reiser:
Datakurser og foto/bilde fra 23.8. Ta kontakt
LitteraTUR til Sørlandet 27.aug.‐2.sept.
Kunsthistoriske perler 13.‐17.‐ sept.

du kan utnytte akvarellens særpreg og uttrykksmu‐
ligheter. Vi er også innom fargeteori, komposisjon
og legger vekt på hvordan du skaper egne bilder.

Kunsthistoriske perler 13. 17. sept.
Litteraturuka 8.‐12. nov.
Kontakt oss for fullstendig kursprogram og priser

Tlf 33 33 55 00
3159Melsomvik

S e n i o r u t v i k l i n g . n o

Spennende – lærerikt – hyggelig – og god mat

Knausgård skriver fortsatt
C I høst kommer siste bind av
Karl Ove Knausgårds eventyrli-
ge suksessroman Min kamp. For-
laget har tidligere antydet at bo-
ken skulle komme i september,
men det er fremdeles uvisst.

– Knausgård sitter fortsatt og
skriver. Så vi tror boken tidligst
kommer i månedsskiftet sep-
tember–oktober, sier markeds-
sjef Elisabeth Steen i Oktober.
Forfatteren har hittil solgt
185 000 eksemplarer av bind én
til og med fem av Min kamp
gjennom bokhandlene. I tillegg
kommer bokklubbsalget. Dermed er boken, som
regnes om én roman, en av de største suksessene i
norsk bokbransjes historie.

Karl Ove Knausgård
er blant Norges
største forfatter-
suksesser.

Startskudd for Øyafestivalen
C I dag starter Norges største rockefestival, Øya-
festivalen. I løpet av de neste fire dagene skal det
holdes mer enn 100 konserter i Middelalderpar-
ken, samt ett titalls rundt i Oslo sentrum. Blant
årets trekkplastre er M.I.A., Pavement, Motorpsy-
cho, Paul Weller, Iggy & The Stooges og Robyn. I
går tyvstartet festivalen med en egen klubbdag,
med konserter på mer enn 30 av hovedstadens
klubbscener.

På nett
Bilder og reportasjer fra Øyafestivalens
klubbdag finner du på Oslopuls.no
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Stand Up Norge Presenterer:

Stand up Festival 2010
18. - 21. august

70 KOMIKERE - 22 SHOW - 4 SCENER - 4 DAGER

BILLETTER I SALG NÅ!
Billetter kjøpes på 23 11 88 00 / 815 33 133 eller www.billettservice.no. For bordreservasjon: 23 11 88 11

www.standup.no
www.latter.no

LATTER PÅ AKER BRYGGE

ONSDAG 18.08.10
KL 20.00 ÅPNINGSSHOW

TORSDAG 19.08.10
KL 19.30 NYKOMMERAFTEN

KL 20.00 STAND UP LANDSKAMP

KL 21.00 STAND UP STAFETT

KL 22.00 KOMIDOL
KL 22.30 LATE NIGHT

LØRDAG 21.08.10
KL 12.00 BARNELATTER

KL 18.00 STAND UP LANDSKAMP

KL 18.30 STAND UP STAFETT

KL 19.45 4X10 STAFETT FOR KVINNER

KL 20.00 STAND UP LANDSKAMP

KL 21.00 STAND UP STAFETT

KL 22.00 STAND UP MUSIKALSK AFTEN

KL 22.30 LATE NIGHT

FREDAG 20.08.10
KL 18.00 STAND UP LANDSKAMP

KL 18.30 STAND UP STAFETT

KL 19.30 NYKOMMERAFTEN

KL 20.00 STAND UP LANDSKAMP

KL 21.00 STAND UP STAFETT

KL 22.00 KOMIDOL
KL 22.30 LATE NIGHT

McEwan besøker
Litteraturhuset
C Også de populære tilbudene for barn fortsetter

Ian McEwan og
Jonathan Frantzen er
to av de internasjonale
forfatterne som
kommer til
Litteraturhuset i høst.

KJERSTI NIPEN

– Vi har kanskje aldri hatt et
sterkere internasjonalt pro-
gram, sier programansvarlig Sil-
je Riise Næss ved Litteraturhu-
set i Oslo, som denne høsten får
litterære kanoner i skytteltra-
fikk gjennom dørene.

Frantzen med ny roman. Et-
ter en hel festival viet det svært
utsolgte besøket fra japanske
Haruki Murakami 23. august,
kommer Bill Bryson, mannen
bak En kort historie om nesten
alt, 6. september.

15. september kommer britis-

ke Ian McEwan, forfatteren bak
blant annet Om forlatelse og Se-
menthagen, for første gang for å
møte sine norske lesere.

Med seg har han Solar, sin nye
bok om klimakrisen.

I oktober kommer amerikans-

ke Jonathan Frantzen, som fikk
et massivt gjennombrudd med
romanen Korrigeringer i 2001.
Nå er han aktuell med sin neste
roman, Frihet.

Boktreff i to versjoner. Blant

øvrige gjester i høst er Assia Dje-
bar, Einar Már Gudmundsson,
Kåre Willoch og Nuroddin Fa-
rah. Sistnevnte møter et norsk-
somalisk publikum til samtale
på sitt eget språk, for så å møte
øvrige publikummere på en-
gelsk dagen etter. En egen tema-
kveld er viet litteratur som film,
og forfatterspirer får flere tilbud
om skrivekurs i løpet av sesong-
en.

Mer til barna. I høst fortsetter
de populære tilbudene for barn
på utvalgte tirsdager og torsda-
ger.

– Det er nesten alltid fullt, for-
teller Riise Næss.

«Liv på lørdag» for de minste
får blant annet besøk av Liv
Guldbrandsen og Anna Bache
Wiig, mens Maria Parr og Iram
Haq er blant gjestene på arran-
gementet «Tirsdagsbarn» for de
litt større bokleserne.

kjersti.nipen@aftenposten.no

Ian McEwan er aktuell med romanen Solar om global oppvarming
og avstanden mellom idealisme og realisme. FOTO: AFP

Petterson omtales
stort i USA
C Per Petter-
sons roman
Jeg forbanner
tidens elv får
rosende om-
tale i en stor
artikkel i den
amerikanske
storavisen The
Washington
Post.

Artikkelen
konkluderer
med at Petter-
son skriver
mer karakter-
enn plottdrevet – og at boken
tar for seg mye mer enn det
åpenbare: Et mor-sønn-for-
hold.

For Jeg forbanner tidens elv
(2008) mottok Petterson Kri-
tikerprisen, Brageprisen og
Nordisk Råds litteraturpris.

Han fikk sitt internasjonale
gjennombrudd med Ut og
stjæle hester (2003). (NTB)

Per Petterson
har hatt stor in-
ternasjonal
suksess med si-
ne bøker siden
gjennombrud-
det med Ut og
stjæle hester.

Norsk eksport av
oldtidsreligion
C Det store prestisjeprosjek-
tet Oldtidens religioner, som
professorene Ingvild Gilhus
og Einar Thomassen fra Ber-
gen står bak, er solgt til Nor-
stedts forlag i Sverige.

Boken, som har undertitte-
len «Midtøstens og middel-
havsområdets religioner», tar
for seg religionen i det gamle
Egypt, Mesopotamia, Hellas,
Iran og Romerriket. (NTB)
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Mediekonsulent
Har du lyst til å jobbe med salg av en av Norges sterkeste merkevarer?
Aftenposten søker nå en selger som skal videreutvikle flere av Lokal
Aftens mest etablerte kunder parallelt med å hente inn nye.

Avdelingen har eksistert i snart tre år og vårt hovedansvar er å
utvikle Aftenpostens lokale marked gjennom annonsesalg i
lokalavisene «Midt i Byen», «Bydelen», «Asker og Bærum»
og oslopuls.no.

Arbeidsoppgaver:
- Salg av annonseplass til kunder i lokalmarkedet på nett og print
- Utarbeide salgsfremmende tiltak
- Utvikle eksisterende kundeportefølje og nysalg

Vi legger vekt på at du:
- Har salgserfaring
- Kan vise til gode salgsresultater
- Har en offensiv og god holdning

Vi tilbyr:
- Gode betingelser
- Et godt, dynamisk og offensivt miljø
- Varierte og spennende utfordringer
- Gode karriere- og utviklingsmuligheter

For ytterligere informasjon;

Kontakt Frank Keller
Mail: frank.keller@aftenposten.no
Mobil: 993 89 299

©
A
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20

10

Aftenposten er engasjert innenfor en rekke virksomhetsområder. Mediehuset tilbyr
tekst, foto, levende TV-bilder og lyd i et stort antall produkter. Morgenavisen er landets
største abonnementsavis med 737.000 lesere (mandag – lørdag). Aften er landets
tredje største avis, nå også med åtte lokale utgaver hver onsdag. Aftenposten.no har
passert en million ukentlige brukere og vokser raskt. Aftenposten AS, som har ca. 670
ansatte og en omsetning på over 2 milliarder kroner, er en del av konsernet Media
Norge ASA. Aftenposten AS eier Aftenposten Distribusjon AS, og er majoritetseier i
Distribution Innovation.

Opp til 100 000+ betalt i cash for din
gamle Rolex eller andre fine klokker (uan-
sett tilstand!).
Martin Kaye fra Martin Kaye Watches London, interna-
sjonal Rolex klokkesamler, i samarbeid med The Watch
and Gold Exchange i Norge ønsker å kjøpe Deres fine
Rolex klokker og andre merker som listet nedenfor, for
markedets beste priser i cash!!
13. og 14. august på Radisson Blu Scandinavia Hotel
Holbergs gt. 30, 0166 Oslo, 10.00-18.30

Gammel Submariner

NOK Min
10 000-35 000+

International
Watch Co

Omega
Speedmaster

Patek
Nautilus

Breitling
Navitimer

NOK Min
25 000-50 000+

NOK Min
50 000-150 000+

NOK Min
10 000-30 000+

Gammel Explorer Gammel Cosmograph Gammel GMT

ØNSKET: GMT, Submariner, Seadweller, Cosmograph/Daytona,
Explorer, Milgauss, Comex Submariners/Seadwellers, Chrono-
graph, Oyster Perpetual og alle 1920-talls utgaver frem til idag av
Rolex. Ekstra betalt for originale sertifikater, papirer og/eller eske.

ØNSKET: PATEK-PHILIPPE, JAEGER-LE COULTRE, INTERNATIONAL,
BREITLING, VACHERON-CONSTANTIN, OMEGA, gull lommeur og gamle
chronograph klokker av ZENITH, MOVADO, UNIVERSAL, HEUER, EBERHARD,
LONGINES, herreklokker av OYSTER TUDOR og gamle MILITÆRKLOKKER
«I over 30 år har jeg reist verden rundt og annonsert etter
Rolex og andre fine klokker til å ha i min private samling.»

8 Lower Grosvenor Place, Belgravia,
London SW1W 0EN, UK

Ring for info: 02 371
E-post: info@theclassicwatccompany.com
Web: www.theclassicwatccompany.com THE CLASSIC WATCH COMPANY

Spørsmålet som opptok meg aller mest høsten 1990, var det bare NRK som kunne gi meg svaret på.

Hvem drepte Laura Palmer?

Etter årevis med trøtt og jovial
fredagsunderholdning tok NRK
en plutselig dristig vending ved
å sende den amerikanske TV-
serien Twin Peaks i beste detek-
time-sendetid. Det skjedde sam-
me høst som jeg begynte i åtten-
de klasse på Hobøl ungdoms-
skole. På tross av uregjerlige
tenåringshormoner og omfat-
tende løsrivelsesbehov, ble jeg
dermed sittende som limt til
skjermen hjemme i stua hos fa-

milien Asker hver eneste fredag.

Var mystisk. I likhet med de
fleste andre jentene i klassen
min var jeg «hemmelig forel-
sket» i agent Dale Cooper og
syntes Audrey Horne var vår
tids svar på Audrey Hepburn.
Fascinasjonen for serien vokste
for hver episode, og gjennom-
syret etter hvert også hele skole-
hverdagen. Og mellom knusk-
tørre formler, tyske gloser, svet-
te gymsokker og håpløse forsøk
på å lage brun saus, brukte jeg
og mine klassekamerater nær-
mest hvert eneste ledige sekund
på å komme til bunns i dette
mysteriet.

Hørte rykter. I sløyden, som
var de to siste timene på freda-
ger, ble vi servert ukentlige ny-
heter og rykter om serien fra en
medelev med familie i USA. Det
var lenge før ulovlig nedlasting,
sosiale medier, blogger, og in-
ternett for den sakens skyld, så

vi slukte selvfølgelig alt rått. Jeg
husker fortsatt sitringen i krop-
pen da jeg kom hjem fra skolen
og visste at en hel ukes venting
snart var over, og jeg skulle
komme enda ett skritt nærmere
løsningen.

Første gang. Selv om forelsk-

NRK 50 år
Mitt beste TV-minne

CECILIE ASKER, journalist

elsen i agent Cooper forlengst
har forsvunnet og andre sesong
av serien viste seg å være en gi-
gantisk skuffelse, får jeg fortsatt
frysninger av å høre kjennings-
melodien til Twin Peaks. Kvali-
tetsmessig er nok nyere TV-seri-
er som Sopranos, Six feet under,
The wire og Mad men mye bed-

re TV-underholdning. Men for
meg er det ingen TV-opplevelse
som kan måle seg med da ame-
rikansk populærkultur kom
gjennom TV-skjermen og traff
meg med full kraft, for aller
første gang.

cecilie.asker@aftemnposten.no

Audrey Horne i Twin Peaks var vår tids svar på
Audrey Hepburn.

Journalisten og hennes kamerater brukte nær
hvert eneste ledige sekund på Laura Palmer.

Jagger og McCartney i OL-kamp
C Beatles-legenden Paul McCartney og Rolling Stones kjemper
visst nok om å få være det største navnet når OL 2012 blåser i gang.
Begge skal være interessert i å være hovednavnet under åpningsfes-
ten, skriver avisen Daily Star. De ansvarlige er fast bestemt på at brit-
isk musikk skal få prege åpningsfesten i London, men hvem som er
mest aktuell av Stones eller McCartney vites foreløpig ikke. (NTB)

Armadillo-skaperne
kommer til Oslo
C Krigsdokumentaren Armadillo
fikk både mye oppmerksomhet
og kritikerprisen under vårens
Cannes-festival. I filmen følges
danske soldater tett under deres
operasjoner i Afghanistan. Både
filmens fotograf Lars Skree og
regissøren Janus Mez kommer
mandag 23. august til Oslo for å
vise filmen. I etterkant av visnin-
gen blir det debatt om Norges
engasjement i Afghanistan. I de-
battpanelet sitter Prio-direktør
Kristian Berg Harpviken, psy-
kolog, forfatter og filmkritiker
Finn Skårderud, og tidligere for-
svarssjef Sverre Diesen. Anne
Lindmo er ordstyrer. Arrange-
mentet er i regi av Arthaus og
Film fra Sør-festivalen på Vika ki-
no klokken 18. (NTB)

Kortklipt Watson vil
ha Salander-rolle
C Harry Potter-
stjernen Emma
Watson har klip-
pet seg kort, og
håper nå på å bli
den nye Lisbeth
Salander.

I de siste ti åre-
ne har Watson
spilt Hermine i
Harry Potter-fil-
mene, og har
ikke fått lov til å
klippe seg. Men nå er den siste
filmen spilt inn og Watson kan
gjøre som hun vil.

– Kjære alle sammen. Det føles
utrolig befriende, skrev stjernen
på Facebook.

Men ifølge avisen The Sun lig-
ger det en del strategi bak den
nye hårsveisen. Skuespilleren
ønsker nemlig å kapre rollen som
Lisbeth Salander i den ameri-
kanske versjonen av Stieg Lars-
sons Millenium-trilogi.

– Emma har prøvespilt for re-
gissør David Fincher, og klippet
av seg håret for å bevise at hun
kan passe til rollen, fortalte en
kilde til avisen. (NTB)

Ny sveis: Harry
Potter-stjernen
Emma Watson.



Aftenposten arbeider etter Vær Varsom-
plakatens regler for god presseskikk. Den som
mener seg rammet av urettmessig avisomtale,

oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Pressens
Faglige Utvalg (PFU) er et klageorgan oppnevnt av Norsk
Presseforbund, som behandler klager mot pressen i
presseetiske spørsmål.
Adresse: PFU, Rådhusgt. 17, pb 46 Sentrum, 0101 Oslo
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FØDSELSDAGER
Alle henvendelser angående
jubilanter rettes til

NTBs personaliaredaksjon,
P.B. 6817 St. Olavs plass,
0130 Oslo.
Tlf.: 22 03 44 25 / 18
E-post: personalia@ntb.no

Tekst og bilder må være NTB
i hende minimum syv dager
før det skal på trykk.

© AFTENPOSTENS RETTIGHETER
Se: aftenposten.no/generellebetingelser
All utgivelse av stoff i Aftenpostens
publikasjoner skjer kun i henhold til Aftenpos-
tens generelle vilkår for rettigheter til stoff. Inn-
sendt stoff honoreres i alminnelighet ikke, med
mindre annet er avtalt. Publiseringsvilkårene
gjelder for så vel honorert som ikke honorert

stoff. Vilkårene innebærer bl.a. at Aftenposten
betinger seg rett til å arkivere og utgi stoff i elek-
tronisk form fra Aftenpostens elektroniske re-
daksjonsarkiv eller andre databaser som Aften-
postens har avtale med.
Dette innebærer også publisering på
Internett og lignende. Innsendere av stoff
kan, etter spesiell avtale med Aftenposten,

i hvert enkelt tilfelle, reservere seg mot at
deres stoff distribueres til Aftenpostens
kunder fra det elektroniske redaksjon-
sarkivet. Bruk av Aftenpostens stoff og
annonser er ikke tillatt med mindre dette
er hjemlet i lov eller særskilt avtalt.
© Aftenposten 2010.

Melding om utmerkelser, tildeling av priser, gullbryllup o.l.
sendes til: personalia@aftenposten.no• Tlf. 22 86 31 88

For annonser om vielse, forlovelse, fødsel og adopsjon:
Tlf. 815 000 15 • fax 22 86 40 98 • e-post: annonse@aftenposten.no

Norrønt
Torvaldr,
sammensatt av
gudenavnet Tor
og valdr, dvs.
styrer, hersker.
Kan tolkes som
«Tors høvd-
ing». Omkring
1500 utviklet
formen Tarald
seg, på 1700-
tallet også Tarild. (Islendingene
Torvaldr Hjalteson og Torvaldr
Veile i kongesagaene.) Kvinne-
navnet Torvalda ofte i bruk fra
midten av 1800-tallet.

Det er 308 menn som har
Tarald som første fornavn –
257 av disse har Tarald som
eneste fornavn.

Tarald
Rasmussen,
professor
i kirkehistorie

Navnedag
Torvald, Tarald

Hvem da?
I dag spør vi etter navnet på en
norsk forfatter, født i Oslo i 1908
og død i 1985. Hun er kjent for
blant annet Fange i Ravens-
brück (1946), Speilbilder (1947)
og Fjerndomstol Moskva. Fra
dagens Berlin og Sovjets fange-
leirer (1951). Hvem da? Svar ne-
de til høyre på siden.

Fødselsdager

Arlene Dahl,
skuespiller

Åsa Rytter
Evensen, lege

I dag feires nasjonaldag i Tsjad.
Skuespilleren Arlene Dahl fyl-
ler 86 år, den spanske forfatte-
ren/filmregissøren Fernando
Arrabal 78 år, lege Åsa Rytter
Evensen 68 år, adjunkt Svein
Olav Throndsen 67 år, smyk-
kekunstner Toril Bjorg og pro-
fessor Inger Nordal fyller beg-
ge 66 år, stortingsrepresentant
Laila Dåvøy 62 år, bondelags-
leder Bjarne Undheim 59 år,
professor Stein Erik Ulvund
58 år, forfatter Bror
Hagemann 57 år, tidligere
Grand Prix-kommentator
Jostein Pedersen 51 år, fotball-
spilleren Gunnar Halle 45 år,
konsernsjef Kristin Skogen
Lund 44 år, komikeren Atle
Antonsen 41 år og program-
leder Harald J. Rønneberg og
fotballspiller Tommy Svindal
Larsen blir begge 37 år. (NTB)

Jubilanter
100 år
Husmor
Else-Synøve
Nordlie,
Øyvinds vei 2,
Årvoll bosenter,
0590 Oslo.

Else-Synøve
Nordlie vokste opp i Sandega-
ten i Oslo, bodde noen år på
Fjellhammer og var deretter bo-
satt på Risløkka på Økern i 72
år. Jubilanten jobbet som frisør
frem til hun giftet seg, 25 år
gammel. Hun har i alle år spilt
piano og lærte sin sønn å spille
fra han var syv år gammel. Hun
har vært aktiv i velforeninger og
hagelag, og var etter krigen bl.a.
med på å sy alle uniformene til
Løren skoles guttemusikk. Else-
Synøve Nordlie har vært lett på
foten og glad i å danse, og var
aktiv turner på Sinsen skole i
over 40 år.

95 år
Jacob Hagen,
Sigurd
Jorsalfars vei
27 E, 7052
Trondheim.

Jubilanten tok
realartium i
1934, etterfulgt av handelsgym-
nas. Etter noen års ansettelse i
Elfas, drev han i mange år fami-
liefirmaet Hagen & Aas, jernva-
rer engros. De siste 25 yrkesak-
tive årene – frem til 1985 – drev
han egen agenturforretning
med bl.a. jern- og bygningsvarer
og med det nordenfjelske som
distrikt. Senere har han vært
hobbygartner. Jubilanten del-
tok i april 1940 i kampene i
Nord-Trøndelag som eskadron-
sassistent for 5. Hjulryttereska-
dron. Under unntagelsestilstan-
den i Trøndelag ble han i okto-
ber 1942 tatt som gissel og var
en tid fange på Falstad. Han er i
dag en av to gjenlevende gisler.

80 år
Oberstløytnant
(R)
Øystein
Johannes
Seierstad,
Heiasvingen 30,
1177 Oslo.

Jubilanten har tjenestegjort i
Feltprestkorpset størstedelen av
sin tjenestetid. I 1971 ble han
oberstløytnant i Feltprestkorp-
set og Garnisonsprest for Nord-
Norge, deretter Garnisonsprest
for Østlandet frem til militær
aldersgrense. Seierstad har teo-
logisk embetseksamen fra Me-
nighetsfakultetet og er ordinert
prest. Han har vært bataljons-
prest i Feltartilleribataljonen/
Brigaden i Nord-Norge og bri-
gadeprest i Brigaden i Sør-Nor-
ge, deretter noen år hjelpeprest
i Arendal og kallskapellan i Op-
pegård. I 1978/79 var han batal-
jonsprest ved Norbatt II/
UNIFIL. Han har gjennomgått
Forsvarets Høyskoles totalfor-
svarskurs og pastoralklinisk
kurs ved Lovisenberg sykehus.

80 år
Dosent emeritus
Per Tveit,
Juskestredet 4, 4876 Grimstad.

Han har arbeidet 18 år i Dan-
mark, mest ved Aalborg Univer-
sitetscenter. Fra 1985 har han
arbeidet ved det som nå er Uni-
versitetet i Agder. Jubilanten er
bygningsingeniør og dr.ing. fra
NTH. Hoveddelen av hans vi-
tenskapelige arbeider er om
rørbroer og nettverkbuer. Siden
jubilanten ble pensjonist har
han reist fire ganger rundt jor-
den og holdt foredrag om nett-
verkbuen i 50 land. Nettverk-
buen over Brandangersundet
åpnes i år. Den blir verdens
slankeste.

70 år
Seniorrådgiver
Leif Agnar
Ellevset,
Hagaveien 40,
1387 Asker.

Leif A. Ellevset
har vært en le-
dende talsmann for trafikksik-
kerhetsarbeidet i Norge. Fra
1979 til 2006 var han direktør i
opplysningsorganisasjonen
Trygg Trafikk, og i 2007 og 2008
ass. generalsekretær i Norges
Motorsportforbund, Drammen.
Jubilanten har siden 2008 vært
seniorrådgiver i Forsvaret, Sess-
vollmoen. Fra 2009 har han
vært leder av det politiske sek-
retariat i European Commis-
sion for Road Safety in the Ar-
med Forces (ECRAF), Sessvoll-
moen. Jubilanten er født på Av-
erøy på Nordmøre. Han er
utdannet innen media og star-
tet sin karrière i Romsdalspos-
ten. I perioden 1964–68 var han
stortingsmedarbeider for Venst-
res pressekontor. Ellevset har
vært redaktør i Varingen og Te-
ledølen.

Hvem da?

LiseBørsum

Kongehuset
Dronningen er til stede ved
konsert og mottagelse i anled-
ning Dronning Sonja Interna-
sjonale Musikkonkurranse, Os-
carshall kl. 18.

Født. Ullevål sykehus, 3.8.: Natt til
tirsdag kom vår vakre datter
Mille til verden, 52 cm og 3654
gram. Kathrine Andersen og
Håvard Peder Ødegaard. Ullevål sykehus, 28.7.: Vi har
fått en liten gutt!Simen Sjetne
og Anne Kjersti Toft.. Rikshospitalet, 31.7.: Kom vår
nydelige datter til verden. Stolte
og lykkelige foreldre er Ellen
Johanne Kleveland og
Håvard Nesvold. Ahus sykehus 5.8.: En flott
gutt kom på mammas 25-
årsdag. Vi er lykkelige og stolte
foreldre! Rebekka Helstad og
Bård Olsen Siira. Ahus sykehus, 27.7.: Nydelige
Susanna kom til verden og er
blitt lillesøster til John William
og Amalie. Takk til jordmor
Anne, barnepleier Mona,
trivelige og dyktige ansatte på
nyfødtavdelingen. Takknemlige
og lykkelige foreldre, Gro
Høydal Nesse og Rune
Nesse.

. Asker og Bærum Sykehus,
17.7.: Carla Ninni kom i full fart
og Selma og Michael fikk en
lillesøster. Lykkelige foreldre til
tre, Eric C. Nasby og Heidi
Holt Zachariassen.. Bærum sykehus, 13.7.
fikk Frederik og Sofie en nydelig
lillesøster som skal hete
Bertine. Lykkelige foreldre er
Thomas og Trine
Broe-Andersen. Rikshospitalet, 30.6.: Sivert 2
år ble storebror og vi foreldre til
ei nydelig jente på 3780 g og
50cm. Ingerid skal hun hete!
Silje Utsigt og Håkon
Gregersen. Rikshospitalet, 7.7.: Karoline
ble storesøster til Max, og vi er
stolte foreldre til to flotte barn.
Trine Krok og Lars Eikefjord. Rikshospitalet 30.7.: Hurra!
Lillebror har kommet! Vi er
uendelig glade og stolte! Tusen
takk til Roger, Linn, Sølvi, Else
og Liv for en god start! Nikolai,
Maria Mediaas Jørstad og
Frank Jørstad. Ullevål sykehus 25.7.:
Endelig kom vår vakre Ingrid
Luciana til verden! Ingunn T.
Stensholt og Alberto
Marsella. Ullevål sykehus, 31.7.: En liten
pike, slank og pen med lange,
flotte danseben! Lykkelige
foreldre Bibbi og Mikkel. Stolt
mormor og bestefar Aud og
Helge T. Lund.

Vi gifter oss.Bjørn Leine og Hilde
Fagerhus Deschington gifter
seg i Oslo tinghus torsdag 12.8.
kl. 10.45. Adresse for dagen er
Hukodden Strandrestaurant.Hanna Friis Hansen og
Erik Steen gifter seg i Asker
kirke lørdag 14.8 kl.13.00.
Adresse for dagen Sem
gjestegård, Asker. Vi gifter oss i Vålerenga kirke
lørdag 14.8. kl. 14. Dagen feires
på Ingierstrand Restaurant.
Christina Syversen Moen og
Steinar Karlsen.. Vi gifter oss i Kragerø kirke,
kl. 15.30 den 14.8. Elizabeth
Marie Nome og Gard
Kampen. Adr. for dagen:
Quality Spa & Resort Kragerø.

.Vi gifter oss lørdag 14.8. i
Rygge kirke kl. 13. Selskapet
holdes i Slevik. Julia
Fredrikke Dahr og Jan
Thomas Hagen

Vi har giftet oss. Vi giftet oss lørdag 7.august
Hanne Kristiansen og
Håvard Lindborg.. Vi har giftet oss! Vielsen fant
sted i Kongsberg kirke 3. juli
2010 og festen ble holdt på
Storaas Gjestegård i Jondalen.
Forlovere var Torbjørg Solberg
Sødal og Tellef Heilmann. Tusen
takk til alle som bidro til at
dette ble en fantastisk og
minnerik bryllupsfeiering for
oss! Kristin og Kasper
Flatland Solbu (Asker).

På denne dag
1941: Tyskerne tok kontrollen
med NRK og satset til å begyn-
ne med friskt på radio som sin
fremste propagandakanal. Men
etter hvert som det ble allment
kjent at de NRK-medarbeiderne
som hadde fulgt regjeringen til
London, sendte nyheter på
norsk hver kveld klokken 19.30
fra BBC, ble de 500 000 radio-
mottagerne mer en trussel enn
en mulighet for okkupasjons-
makten. Høsten 1941 kom det
derfor en forordning om avle-
vering av radiomottagere. Bare
tyske soldater og NS-medlem-
mer fikk beholde dem. Til tross
for at det å beholde en radio
ulovlig kunne straffes med inn-
til to års tukthus i Tyskland, var
det mange som trosset forord-
ningen. Meldingene lest av
Toralv Øksnevad og Olav
Rytter ble mottatt og distribu-
ert videre gjennom illegale avi-
ser. Gjennom radioen ble det
også sendt kodede meldinger til
hjemmefronten om våpenslipp
og annet. Kong Haakons ra-
diotaler fra London ble en av
krigstidens viktigste institusjo-
ner. Inndragningen av radioap-
paratene førte til en voldsom
oppblussing av den illegale
presse. I august ble det startet ti
nye illegale aviser, i september
50 og i oktober 15. En av de mest
kjente og utbredte ble «Norsk
Tidende», som kom ut med 12
sider hver uke, og hvor det mes-
te av stoffet var skrevet av Tor-
olf Elster.

1992: Sveriges kong Carl
Gustaf tok offentlig selvkritikk
for sin kritikk av norsk sel-
fangst. I et brev innrømmet det
svenske Slottet at kong Carl
Gustaf bygget sin kritikk på feil-
aktig materiale. Under protest-
stormen mot norsk selfangst
noen år tidligere, uttalte den
svenske kongen under et besøk i
New Zealand: «Om Gro Harlem
Brundtland ikke klarer å ta
hånd om selproblemet, undrer
jeg meg på om hun kan ta hånd
om det norske folk.» I brevet fra
Slottet i Stockholm, som riks-
marskalk P. Skøld hadde skre-
vet på vegne av kongen, het det:
«Ettersom opplysningene i bå-
de presse og TV var samstemmi-
ge og dreiet seg om en ganske
viktig miljøvernsak, var det na-
turlig for Hans Majestet å uttale
seg om spørsmålet. Dette skjed-
de på grunnlag av et materiale
som nå etterpå har vist seg å
ikke være helt korrekt. Uttalel-
sene rettet seg ikke mot noen
spesiell selfanger,» het det i bre-
vet fra Slottet.

(NTB)



NEKROLOGER
Innsendte nekrologer skal
ikke være på mer enn 1800
tegn inkludert ordmellom-
rom. Redaksjonen ber om
at minneordene innehol-
der opplysninger om av-
dødes alder og dødsdato.
Hovedregelen er at nek-
rologer skal trykkes senest
30 dager etter dødsdatoen.
De skal være skrevet i om-
taleform og undertegnet
av én eller flere personer
som ikke er i nær slekt med
avdøde. Aftenposten tryk-
ker normalt ikke mer enn
én nekrolog over hver av-
død. Vi forbeholder oss ret-
ten til å forkorte og redi-
gere innsendte manuskrip-
ter. Send gjerne med bilde.
Manuskripter kan sendes
som e-post til nekrologer
@aftenposten.no,
eller til Navneredaksjonen,
Aftenposten,
Postboks 1, 0051 Oslo.

For eventuelle spørsmål,
ring Erik Bjørnskau,
tlf. 22 86 30 50. Red.
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A
Vår kjære, gode,

snille Pappa, svigerfar,
farfar, morfar
og oldefar

Arne Jørgensen
Munthe-Kaas

født 4. november 1915,
sovnet fredfullt inn
mett av dage.

Oslo, 7. august 2010.
Halvor Elisabeth
Nina Einar
Kari Hanse
Marius, Johan, Berit,

Fredrik, Turi
Martine, Leopold,

Katharina
Øvrige familie
Bisettes fra

Vestre gravlunds kapell
tirsdag 17. august

kl. 14.00.
En varm takk

til Vinderen Bo- og
Servicesenter

for god omsorg og pleie.

A
Vår kjære

mor, svigermor,
farmor og oldemor,

min inderlig
kjære søster og vår tante

Ingrid Synnøve
Jeffery

født Fredriksen
29. september 1920,
døde stille fra oss
i Boston, USA,
1. august 2010.
Jan med familie
Bjørg (søster)
Niese og nevøer
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A
Vår kjære ektemann,

far, svigerfar
og bestefar

Christian L. Gathe
født 22. desember 1918,

sovnet stille inn
1. august 2010.
Annemarie

Lars Helen
Rasmus Hege

Lars Harald
Elisabeth, Hanne,

Christian
Bisettelsen

har funnet sted.
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A
Vores Mor

Karen Margrethe
Gjersøe

er sovet stille ind
den 5. august 2010

Peter,
Finn og Christian

Bisættelsen finder
sted i Messiaskirken,
Hartmannsvej 46,
2920 Charlottenlund,
lørdag den 14. august

kl. 11.00
Sammenkomst

bagefter hos Christian,
Plejeltvej 20,
3100 Hornbæk

Der er arrangeret
buskørsel fra kirken
til Christian for de som

evt. har behov
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A
Ivi Frøydis
Skjolden

født 9. august 1949,
døde 30. juli 2010.

På vegne av venner
Bisettes fra

Ullevål sykehus’ kapell
fredag 13. august

kl. 12.00.
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FRELSESARMEEN

A
Vår kjære kamerat
oberstløytnant

Odd Tellefsen
er forfremmet
til herligheten.

Oslo, 5. august 2010.
Hvor salig da den

som når alt farer hen
har

Jesus og himlen igjen.
Carl Lydholm
kommandør
Begraves fra

Vestre gravlund,
nye kapell,

fredag 13. august
kl. 10.30.

Minnesamvær
i Majorstua korps.
I stedet for blomster
ønskes en gave til

Frelsesarmeens arbeid
på Haiti.

Anmeldte
dødsfall
Oslo, mandag 9. august
Børli, Bjørn Inge ........ f. 05.01.1981
Dalsmo, Alfa
Elisabeth Christiansen. f. 09.09.1920
Gjelsten, Edel............ f. 16.01.1929
Indrans, Paulis .......... f. 23.11.1930
Ingebretsen, Edith ..... f. 20.05.1913
Jansen, Bente .......... f. 30.06.1950
Johansen,
Odd Arne ................ f. 15.09.1953
Martinsen, Gunvor ..... f. 29.03.1915
Olafsen,
Sonja Karoline.......... f. 04.03.1930
Richvoldsen,
Randi Ingvarda .......... f. 11.01.1931
Szøke,
Judit Marta............... f. 18.11.1954
Sørensen,
Inge-Johan.............. f. 26.06.1929
Vinje, Marianne......... f. 08.09.1951

Astrid Slørdahl
Hjort
Astrid Slørdahl Hjort er
død, det er uvirkelig og
meningsløst.

Det var med sjokk og for-
tvilelse vi på Persbråten vi-
deregående skole fikk
meldingen om den tragis-
ke bilulykken 27. juli. Ast-
rid ble 59 år. Hun vokste
opp i Ålesund og hun ut-
dannet seg til lektor med
hovedfag i biologi ved UiO.
1979 ble hun ansatt på Sta-
bekk vgs. Fra 1995 til 1999
var hun Fylkeshovedver-
neombud i Akershus fyl-
keskommune. 1999 ble
hun assisterende rektor på
Persbråten vgs. i Oslo.

Astrid var en særdeles
aktiv kvinne, full av på-
gangsmot og ideer. Som
ass. rektor og med sitt ster-
ke engasjement deltok
hun i svært mye av det som
skjedde på Persbråten.
Hun hadde elevansvar for
ett klassetrinn, personal-
ansvar og fagansvar for
realistene, en rekke stabs-
oppgaver og prosjekter.
Nevnes kan planlegging
og avvikling av eksamen,
en stor oppgave som Ast-
rid perfeksjonerte nær-
mest til det fullkomne,
oppfølging av kandidater,
skolens nybygging osv.
Hun ga utrolig mye av seg
selv til Persbråten – arbei-
det langt ut over kveldene
og i helgene.

På toppen av dette had-
de hun energi til å videre-
utdanne seg. Astrid var le-
vende opptatt av å utvikle
skolen til å bli enda bedre.
Nå ved starten av et nytt
skoleår var hun klar til å ta
fatt. Astrid hadde stor om-
sorg for sine medmennes-
ker, både kolleger og ele-
ver. Overfor elevene strakk
hun seg utrolig langt – en-
ten det var å låse opp for
revyen 2. juledag eller hvis
en elev trengte spesiell
hjelp og støtte. Mange ele-
ver vil tenke på den hjelp
og omsorg de fikk av Ast-
rid.

På det personlige plan
var hun en god venn, og vi
delte mange av dagens gle-
der og sorger. Vi vil alltid
minnes Astrid som en
kvinne med et stort smil,
full av energi og varme,
sterk vilje og alltid i gang
med nye prosjekter. Våre
tanker går stadig til Ast-
rids familie, både til barna
og Harald som har mistet
en elsket mor og hustru.

På vegne av personalet
på Persbråten

videregående skole,
EMIL HASLE,

tidligere rektor

Eilert Dæhlin
En av Den norske kirkes
fremste «entreprenører»,
Eilert Dæhlin, døde 24. juli
i en alder av 92 år. Hans
livsgjerning plasserer
ham i første rekke blant
lekfolk som har bidratt til
fornyelsen av vår kirke.

Eilert Dæhlin utførte en
høyt skattet gjerning som
lektor, da han i 1955 ble
kalt av det norske Bispe-
møte til å forestå arbeidet i
det nyopprettede Norsk
Menighetsinstitutt, hvor

han tok utfordringen og
gikk inn med visjoner og
handlekraft. Her arbeidet
han med sikte på å gjøre
lokalmenighetene til virk-
somme enheter i den nors-
ke kirke, og han søkte å ut-
danne en ny type menig-
hetsarbeidere gjennom
Menighetsseminarene,
som han fikk opprettet og
ledet. Hans bok Levende
menigheter (1963) vitner
om dette.

En av hans visjoner
gjaldt kirkens forhold til
arbeiderbevegelsen, som
ofte hadde vært preget av
gjensidig mistillit. Han
ønsket å vise hvor meget
kirken og arbeiderbeveg-
elsen kunne stå sammen
om. En rekke «kontakt-
konferanser» ble arran-
gert for faglige tillitsmenn
og representanter fra kir-
ken. Slik ble det skapt et
klima som på mange må-
ter forandret forholdet
mellom disse grupper. Et
vitnesbyrd om hvor langt
dette kunne drives, var
Menighetsdagene i Trond-
heim i 1960, som Dæhlin
sto bak, og hvor 140 av 700
deltagere var industriar-
beidere.

Eilert Dæhlin hadde tro
på at menighetslivet kun-
ne organiseres bedre ved å
etablere en cellevirksom-
het, basert på roder, som
hver tok ansvar for sin teig
av menigheten. Dæhlin
tok sammen med andre
ildsjeler opptakten til den
såkalte «Nordstrandspla-
nen», som sikret finansie-
ring av en betydelig utvi-
det virksomhet på lokal-
planet.

I sine seneste år tok
Dæhlin på seg en rekke
oppgaver som «lekmann
med rundsnipp», som han
selv uttrykte det. Med bis-
koppelig fullmakt utførte
han fullverdig prestetje-
neste i en rekke preste-
gjeld, og han ble elsket
som predikant og sjelesør-
ger i mange kretser.

ANDREAS AARFLOT,
biskop emeritus
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Dødsfallannonser kan bestilles på
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eller på telefon 22 86 33 90.
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A
Min snille, kjære mann,

vår gode far
og svigerfar,

vår snille farfar

Nils-Gunnar
Magnell

født 4. april 1924,
døde fra oss i dag.

Borgestad,
9. august 2010.
Valgerd

Brit Stein
Nils-Erik Mette

Ina
Morten og Heidi
Bisettes fra

Borgestad kirke
fredag 13. august

kl. 10.00.

J
Vår umistelige,

tapre og omtenksomme
sønn, bror, svoger,

onkel og venn

Jon Inge Solli
født 24. juni 1972,

sovnet stille inn i dag
etter mange års kamp

mot kreften.
Mot sykdom og smerte

du kjempet og led.
Vi savner deg sårt,

men unner deg fred.
Oslo, 7. august 2010.
Mamma Pappa
Atle Gunhild

Mathias
Jarle og Gutteklubben

Øvrige familie
og venner

Min elskede
og beste venn

Jon Inge Solli
døde i dag,

7. august 2010.
Så blir det stående

disse tre:
Tro, håp og kjærlighet,
men størst blant dem er

kjærligheten.
Lin

Tobias og Molly
Bisettes fra
Oppsal kirke

torsdag 19. august
kl. 13.00.

Høytideligheten
avsluttes i kirken.

Vår kjære mamma,
svigermor og Omi

Berti Christiansen
født 15. oktober 1928,

døde brått fra oss i dag
etter lang tids sykdom.

Askim, 31. juli 2010.
Gud har lindret all din

smerte.
Hvil nu trygt ved

Jesu hjerte.
Karin John
Astrid Kjell
Erik

Kristoffer, Bjørn, Lars
Begravelsen har funnet

sted i stillhet
etter avdødes ønske.
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A
Min kjære, kjære kone,

vår fantastiske mor,
svigermor, mormor,

farmor, søster,
svigerinne og tante

Else Flatheim
født Mørch 10. mai 1942,

sovnet stille inn i dag
etter et kort sykeleie.

SUS/Hafrsfjord,
9. august 2010.

Fattigere hadde vi
stått her i dag

dersom det ikke hadde
vært

så tungt å miste deg.
Gaute

Geir Olav og Dtim
Hege og Per Arne
Trude Merete og

Per Roger
Kristian, Magnus, Oil,

Synne, Hanna,
Lukas og Daniel

Anne Berit (søster) og
Bogi

Øvrige familie
Bisettelse

i Tjensvoll kapell
fredag 13. august

kl. 11.00.
Like kjært som

blomster er en gave til
Kreftforeningen,

kontonr. 5005 05 05151.
Alle er hjertelig
velkommen til
minnesamvær

etter bisettelsen.
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Vår kjære og tapre mor,
svigermor, mormor,

søster, svigerinne, tante
og venninne

Ragna Eline
Skaug

født 20. oktober 1948,
døde fra oss i dag.

Oslo/Steinvik,
8. august 2010.

Steffen Heidi
Marianne Morten

Mathea og Maria
Ole Kirsti
Tore Ane
Ingebjørg Per

Øvrige familie
Venner

Begraves fra
Strand kirke

tirsdag 17. august
kl. 12.00.

Like kjært som
blomster er en gave til

Godthaab helse- og
rehabilitering,

kontonr. 1627 05 06244.
Etter

sørgehøytideligheten
er alle velkommen til

minnestund i kirkestua.
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Har du tips, eller ønsker du
kontakt med redaksjonen?

Send epost til reise@aftenposten.no eller avdelingsleder
Berit Simenstad (berit.simenstad@aftenposten.no)

Har du champagnevisp?
BJØRN BRØYMER
Cannes

I Cannes blomstrer blandingen
av det vanvittig luksuriøse og
det helt alminnelige. Det er ikke
måte på hva godtfolk kan skaffe
seg i denne franske byen ved
Middelhavet.

– Har du ikke champagne-
visp? utbrøt Pål Bang-Hansen
en soldag, – alle pene hjem har
da dét...

Eksklusivt. Rue d’Antibes er
den eksklusive handlegaten der
man kan man kjøpe en vrimmel
av de mest unyttige ting til pri-

ser vi ikke kan snakke høyt om.
I gatene glir veldressede menn i
sine penisforlengere i form av
biler vi aldri ser i norske gater.
Der kjører en Lamborghini, en
sort italiensk leketøysbil som
minner om slike biler som Hel-
ge med bildilla tegnet i matema-
tikktimene istedenfor å følge
med da lektor Vargdal under-
viste i punktets potens med om-
syn på en sirkel. Helge tegnet
fremtidens fartsvidunder, der
det ikke var plass til mer enn en
matpakke når føreren og hans
blondine krøp ned i vidunderet.
Der farer en knallrød Ferrari
forbi, og der fyker en Maserati.
Bilen som står parkert utenfor
Hotel Canberra, er en Aston
Martin. Så mange svarte Mer-

cedes-limousiner har jeg aldri
sett som i Cannes, der de ustan-
selig forserer Rue d’Antibes i
konkurranse med noen biler av
arten Rolls-Royce og Bentley.
Noen Jaguarer hist og her. Det
vitner om at lykken er like om
hjørnet og om at ikke alle Jor-
dens skapninger befinner seg i
en finanskrise.

Strandpromenade. Cannes
lever av turisme og av festivaler.
Den største er selvfølgelig den
internasjonale filmfestivalen.
De som ikke farer rundt i luk-
susbiler, merker byens dårlige
infrastruktur. Bussene går når
det passer, og ståplasser mang-
ler ikke. Folk trøkker seg sam-
men.

Boulevard de la Croisette er
det fulle navnet på den eksklu-
sive strandpromenaden der
gamle mennesker lufter sine
yorkshireterriere som madame
kan ha i vesken, og der går alle
slags folk langs strendene. På
rekke og rad ligger de private
plagene med sine strandrestau-
ranter. De som bare vil ha vann
og sand, kan bruke de offentlige
strendene. På Croisetten er man
aldri alene. En gang i tiden gikk
filmens stjerner der også, der
foreviget Sigurd Moe Hetland
fra Oslo kinematografer Alfred
Hitchcock vandrende med blikk
for omgivelsene. Majestic, Carl-
ton, Martinez – det er de hvite
luksushotellene langs Croiset-
ten, gammeldags eleganse for

rikfolk. Det mangler ellers ikke
rimelige hoteller overalt.

Gamlebyen. Jeg vandrer mot
den gamle bydelen forbi den
vakre kirken Notre-Dame de
Bon Voyage, som nettopp har
fått et nytt, stort orgel. «Vår frue
av den gode reise» – litt av et
navn på en kirke. Lystyachtene
ligger side om side ved moloen
utenfor festivalpalasset; en
utrolighet at noen kan reise
rundt i slik luksus. Gamlebyens
spisesteder ligger tett i tett fra
den gamle havnen oppover den
veldig smale gaten Rue du Su-
quet. Mange av dem har et godt
kjøkken, for eksempel Le Ma-
rais, der man kan sitte både ute
og inne.

Toulon

MONACO

Nice

CannesCaCCannes

St. Tropez

FRANKR I K E

I T A L I A

Restaurantgaten Rue du Suquet strekker seg gjennom gamlebyen.

Cannes
Beliggende på den franske riviera.
70 000 innbyggere.
Cannes Film Festival, som arrangeres
i mai, er viktig for byen og hele verdens
filmindustri.
Nærmeste flyplass er Nice - Côte d’Azur.

Spisesteder:
Bistrot Margaux, 14 Rue Hélène Vaglia-
no. God på kjøtt, god service.
Au Poisson Grillé, 8 Quai Saint-Pierre.
Ypperlig fiskerestaurant siden 1949 med
levende hummer i kum. God vinkjeller.
Le Marais, 9 Rue du Suquet. Godt sted
øverst i «restaurantgaten» i Gamlebyen.
God service. Uteavdeling.
Chez Mercier, 3 Boulevard de Lorraine.
Populær fransk restaurant med godt
fransk kjøkken til anstendige priser.

Det gamle Cannes reiser seg over høyden av gamlebyen Le Suquet
med borgtårnet og middelalderkirken Notre Dame d’Espérance.

Boulevard Paul Doumer ligger på grensen mellom Cannes og Le Cannet der villaene ligger fornemt
i det grønne bak gjerder. Dette er også Cannes - et lite stykke fra strender og lystyachter.
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Nå går det an for vanlige dødelige å oppleve Cannes med sin
berømte strandpromenade. Under filmfestivalen femdobles hotellprisene.

En atmosfære av ro og trivsel
preger gamlebyen Le Suquet,
der trivelige murhus skaper
harmoni oppover mot borgen
og middelalderkirken Notre-
Dame d’Espérance på toppen av
byen. Utenfor den særpregede
kirken setter man seg gladelig
ned og betrakter utsikten over
Cannes og havet.

Festivalpalasset. Som et do-
minerende midtpunkt under
oss ligger det store festivalpa-
lasset, som åpnet i mai 1983. Det
er tegnet av den britiske arki-
tekten Sir Hugh Bennett. Det er
de tusen trappers palass, den
prangende bygningen minner
om den største bunkeren som
finnes midt i Hamburg, og som

står der fordi man ikke klarte å
sprenge den etter krigen. Man-
ge cannoisere ble vrede da
Hugh Bennett fikk oppdraget å
tegne dette veldige festivalpa-
lass, som skulle være noe helt
nytt. Det gamle, hvite kasinopa-
leet, omgitt av plener og palmer
mot stranden, måtte rives. Nat-
telivet spruter og endrer seg fra
år til år, men bar og nattklub-
ben La Chunga i Rue la Tour
Maubourg tett ved luksushotel-
let Martinez har alltid vært der.
Den samler en rekke middelald-
rende, matleie rikinger som
øser ut euroformuer bare på en
flaske sprit. Der kan man kjøpe
en edel flaske med whisky og få
sitt navn på den, så man har litt
å se frem til ved neste besøk.

Journalisten Arne Hestenes els-
ket La Chunga.

Handlegate. Trafikken lar-
mer gjennom sentrum. I latins-
ke land er det en menneskeret-
tighet å kjøre bil overalt, gåga-
ter er det få av, det er også en
borgerrettighet å ha moped og
scooter med et støynivå som
flerrer luften. Utrolig at EU god-
tar produksjon av slike lydma-
skiner. Rue Meynadier er den
lange handlegaten med danne-
de priser, der folk flest gjør sine
innkjøp. Dagligvarene er mel-
lom 10 og 30 kroner billigere
enn i Norge. Toto selger proven-
çalske duker som skaper sol og
glede på norske frokostbord
selv i januar. Boulevard Carnot

har sine små kolonialforretnin-
ger som holder åpent hele døg-
net.

Filmstjerner. Jernbanesta-
sjonen ser ut som en fransk,
skitten politistasjon fra den ti-
den da Jean Gabin var råbarket
filmhelt på 50-tallet. Toget til
Antibes og Nice er rimelig. Cha-
teau Grimaldi i Antibes, der
Pablo Picasso bodde et halvt år i
1946, viser de fleste arbeidene
hans fra den tid. På Cap d’Anti-
bes ligger Hotel du Cap og Eden
Roc, der filmstjernene gjerne
innkvarteres og kan bo i isolat.
Her har jeg møtt Brooke Shields
og Madonna – dessuten James
Stewart og June Allyson, som
barn hadde på bilder da man

samlet på filmstjerner i urtiden.
Iles de Lerins er de to spesielle
øyene rett utenfor Cannes som
man når med båt fra yachthav-
nen. Den største er Sainte-Mar-
guerite, med det store fortet der
«Mannen med jernmasken»
satt fengslet fra 1687 til 1698.
Allée des Myrtes fører til bade-
plasser. Den spesielle vegetasjo-
nen og tropiske trær gjør inn-
trykk. Saint-Honorat er den
minste øya, og der fører veien til
et cistercienserkloster. Munke-
ne tar gjerne imot besøk. De
produserer en likør som er
fremstilt på basis av 44 forskjel-
lige planter. Man får lettere suk-
kersjokk når man nyter den.

bjorn.broymer@aftenposten.no

Festivalpalasset og hvite båter. Det er Cannes. ALLE FOTO: BJØRN BRØYMER

Lystyachtene ligger tett i Cannes. En demonstrasjon av overflod.De offentlige strendene ligger nær de private.



Beitstølen Panorama
Sokkelleilighet 97 kvm
m/varmek. alle gulv,
kabel-TV, 8 s.pl., oppvm.
Åremålsleie fra 01.10.2010
Tlf. 970 74 227 / kent@omgs.no

Hjort/rådyrjakt Hitra.
Utleie av hus 30 m. fra sjøen.
Gode muligheter for sjø-/inn-
landsfiske, krabbefangst og
seljakt. Båt inkl. Kvote på 5
rådyr og 7 hjort.
Tlf. 95 72 12 00.

BussturBussturer til Krer til Kroaoatiatia
10 dagers turer med 7 hele dager i Kroatia

Avreise 10.09 kkr.r. 6.46.400,-00,- 24.09 kkr.r. 5.905.900,-0,-
Behagelig bussreise og helpensjon på hotellet i Kroatia

Påstigning : Oslo Bussterminal og langs E6 e.avtale

Ring for info/påmelding : tlf. 69 26 82Ring for info/påmelding : tlf. 69 26 82 0000

www.sorliturbusser.no

Store Verden A/S. Telefon 22 55 74 73. www.storeverden.com

Priser fra kun kr.

14.990,- pr. person ved to pers.

Bestill spesialbrosjure og komplett reisebeskrivelse.

MALARIA-FRI SAFARI I SØR-AFRIKA
Matswani Safari lodge *****,
avrejse 7/9 eller 14/9 2010,
fra Oslo, 10 dager/8 netter
Et opphold på Matswani Safari Lodge i Sør-Afrika er en opplevelse i seg selv.
Store Verden har utarbeidet en spesial-pakke som inneholder følgende:
l Fly fra Oslo til Johannesburg t/r.
l 7 netter på det eksklusive Matswani Safari Lodge i luksuriøse

bungalower med eget bad og toalett, samt aircondition.
l 1 natt på Holiday Inn i Pretoria.
l Fullpensjon med matopplevelser i særklasse.
l 4 dager med guidet fotosafari i åpen safaribil i

Matswani-reservatet.
l Champagne og solnedgang over Sunset Rock.
l Omvisning på reservatets avlsprosjekter for neshorn,

nyala og sabelantilope.
l Tradisjonell afrikansk champagne-brunsj ved

Leopard Rock.
l Guidet fottur med fokus på den lokale flora og fauna.
l Cocktail og wildlife briefing.
l Dansk- og engelsktalende guide på stedet.
l Guidet rundtur i Pretoria med bl.a. Voortrekkermonumentet

og Union Building, og i Johannesburg med besøk i Soweto og
Apartheidmuseet.

LAST MINUTE

SpaniaSpania
Sommerferie 16 dager
28.08 Lloret de Mar kr6.700,-
18.09 Lloret de Mar kr6.200,-

Langtidsferie 4 uker
09.10 Benidorm kr. 13.100,-
13.11 Benidorm kr. 12.475.-
08.01 Benidorm kr. 11.900,-
12.02 Benidorm kr. 12.475,-

19.03 Benidorm kr. 13.100,-

Prisene er pr pers, i dbl rom
inkl 1/1 pensjon på hotellet.
Buss t/r. Ring for info /
brosjyre eller påmelding
Buss fra Oslo�Østfold

Tlf. 69 26 82 00

der solen skinner

HVEM KAN SLÅ
Deturs syden-priser?

fra OSLO

12.08 Marmaris 1.190
14.08 Tunisia 1.590
15.08 Alanya 1.190
19.08 Marmaris 1.690
21.08 Tunisia 1.190
22.08 Alanya 1.390
26.08 Marmaris 1.690
28.08 Tunisia 2.290
29.08 Alanya 1.590
09.10 Sharm El S. 4.190

815 22 815

detur.no

fra TRONDHEIM

19.08 Marmaris 1.690
26.08 Marmaris 1.690
02.09 Marmaris 1.890

fra STAVANGER
16.08 Alanya 1.190
23.08 Alanya 1.590

fra ÅLESUND
16.08 Alanya 1.790
11.10 Sharm El S. 4.440

1 uke Uspes. priser.
Mat på flyet inkl. Begr. antall pls.

For meir
informasjon/påmelding sjå:

www.kulturreiser.com

QUALITY IN AIR TRANSPORT

Vil du bli med?
****

Kina
– Den klassiske silkevegen

4. – 19. sept 2010
****

Tyrkia
– eventyrlege Kapadokia

og magiske Istanbul
1. – 10. okt 2010

****
Egypt

– frå Aleksandria til
Abu Simbel

25. okt – 10. nov 2010
****

India – Nepal
16. nov – 2. des 2010

****
Sør-Afrika

28.jan – 15. febr 2011
*****
India

– Det gylne triangel
og Rajastan

20. febr – 5. mars 2011
*****

Kina – utanfor allfarveg
13. – 28. april 2011 (påska)

*****
Eksotiske Cuba

14. – 26. april 2011 (påska)

kurs@more.fhs.no

Møre Folkehøgskule
Tlf.: 7004 1999/7004 1985

Mob.: 971 22 111 / 909 29 515

– Sett prikken over i’en - reis med Th. Lien –

Toscana, Italia
7. OKTOBER 11 DG
1/2 pensjon, m/utflukt til Pisa og Firense.
Color Line, Oslo-Kiel t/r

Pris kr .........................................12900,-

Rhin og Moseldalen,
Tyskland
25. AUGUST 7 DG
Color Line, Oslo-Kiel t/r, Vinsmaking mm.

Pris kr .........................................7990,-

Costa del Sol, Spania
25. OKTOBER 30 DG
1/2 pensjon, norsk reiseleder, guidet
rundtur i Madrid og Paris.
Color Line, Oslo-Kiel t/r

Pris kr .........................................19500,-

Høstfest i Tyrol,
Østerrike
14. SEPTEMBER 9 DG
Color Line, Oslo-Kiel t/r, 1/2 pensjon.

Pris kr ......................................... 9750,-

Costa del Sol, Spania
1. NOVEMBER 15 DG
med fly tur og retur, 1/2 pensjon, norsk
reiseleder.

Pris kr .........................................11850,-

SPA PÄRNU, Estland
3. OKTOBER 8 DG
m/behandlinger og 1/1 pensjon.

Pris kr ......................................... 6900,-

RE
IS

EG
ARANTIFON

D
E

TRE
IS

EG
ARANTIFON

D
E

T

-r g f . n o -

RGF
Tlf. 32 75 19 22 www.thlien.no
Mandag–fredag 08.30–16.00 NB! Vi har behagelige turistbusser med

hyggelige sjåfører og reiseledere.

BUSSTURER

Ta med bilen om bord – Se prisene

Cruise til Finland
og Baltikum

–ekspert på Finland og Baltikum

Bestill på tlf. 815 33 250
eller www.tallinksilja.no

CRUISE FRA STOCKHOLM
Bilpakke: Gjelder for 2-4 personer.
Prisene inkluderer nattseiling en vei fra Stockholm,
innvendig 4-mannslugar over bildekk + personbil.

ÅBO fra kr 880,-
HELSINKI fra kr 1.331,-
TALLINN fra kr 1.331,-
RIGA fra kr 1.178,-

* TNS Gallup F&M 01/10

Inform
erer

For bestilling kontakt din faste kontaktperson eller:
Aftenposten Reise, tlf. +47 22 86 43 72
reiseliv@aftenposten.no
www.aftenposten.no
Annonseinfo: www.ap.no/annonse

Rubrikken «Fjellet i høstfarger» startet for 15 år siden og er nå meget godt innarbeidet
blant våre lesere og annonsører. Aftenposten leses av 723 000* lesere hver lørdag.
Utnytt dette til din fordel og bli med på høstkampanjen.

Kampanjetidspunkt: Hver lørdag fra 14. august til og med 2. oktober.

Bestillingsfrist: Kl. 11.00 torsdag før innrykk.

Fjellet i høstfarger

Bestill 8 innrykk og få 3 innrykk gratis!

Reiser utlandet

Fritidsboliger til leie

Ved sjøen På fjellet

Reiseliv
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detnorsketeatret.no nationaltheatret.no operaen.no oslonye.no oslofilharmonien.no scenekunst.no

Forestillinger utover annonserte datoer - se www.paascenen.no

UNGE WERTHERS LIDINGAR
AV JOHANN WOLFGANG VON GOETHE

Dramatisering: Andrea Koschwitz/Jan Bosse
Regi: Jonas Corell Petersen. Omsetjing: Edvard Hoem
Musikk/komponist: Gaute Tønder. Scenografi/kostyme: Nia Damerell
Med: Torbjørn Eriksen, Marie Blokhus og Tobias Santelmann
PREMIERE 10.9. PÅ SCENE 2
WWW.DETNORSKETEATRET.NO/22 42 43 44

Billettbestilling 815 00 811
www.nationaltheatret.no

Velkommen til Ibsenfestivalen
2010!

Billettkontorets åpningstider i
sommer:
Fra 14. juni – 25. juni åpent
fra kl. 09.30 – 15.30.
Stengt fra 26. juni – 30. juli.
Fra 2. august – 20. august
åpent kl. 09.30 – 15.30.
Obs! Lørdager stengt.
Fra 23. august har vi igjen
ordinære åpningstider.
Vi ønsker vårt publikum
en riktig god sommer.

HOVEDSCENEN

IBSENMASKIN
Etter Henrik Ibsen Premiere 26/8
BLODIG ALVOR
En komedie av Yasmina Reza Sp.
21., 22., 28/9., 1., 2., 5., 6., 18., 19.,
26/10, 3/11.
REISEN TIL JULESTJERNEN
av Sverre Brandt Premiere 30/10

AMFISCENEN

ET DUKKEHJEM
av Henrik Ibsen Premiere 27/8
IFIGENIA I AULIS
Av Euripides. I en versjon av
Jon Fosse. Premiere 21/9
GALILEO
av Bertolt Brecht Premiere 13/11

MALERSALEN
Innslipp 15. min. før forest.

HEDDA GABLER
av Henrik Ibsen Premiere 28/8

TORSHOVTEATRET
Bill.best. 815 00 811

FADEREN
av August Strindberg Premiere 1/9
HERR KOLPERT - KOMILAB
NR. 1
Av David Gieselmann
Norgespremiere 20/11.

IBSENFESTIVALEN
2010

26. aug. - 11. sept.
www.nationaltheatret.no
FJELDFUGLEN
Av Henrik Ibsen Grusomhetens
Teater, Hausmania. Sp. 30. og 31./8.
JOHN GABRIEL BORKMAN
av Henrik Ibsen Schaubühne am
Lehniner Platz, Tyskland. Sp. 31/8
og 1/9. Hovedscenen.
NÅR VI DØDE VÅKNER //
ASHIBAGEE ESHEI
Av Henrik Ibsen Chorus Repertory
Theatre, Manipur, India. Sp. 1. og
2./9. Amfiscenen
ALLE INNFLYTELSESRIKE
REGJERINGER HAR TATT
AVSTAND FRA DET INTIME
TEATRET // TODOS LOS
GRANDES GOBIERNOS
HAN EVITADO EL TEATRO
ÍNTIMO
Etter Henrik Ibsen Daniel Veronese
Company, Argentina. Sp. 2. og 3./9.
Bak.sc.
SJØEN
Fra Ingun Bjørnsgaard Prosjekt,
Norge. Sp. 4/9. Amfiscenen.
FRUEN FRA HAVET
Av Henrik Ibsen National Theatre
of Greece, Hellas. Sp. 4/9.
Hovedscenen.

IBSENSTAFETTEN
Sp. 6/9. Amfiscenen.
BYGGMESTER SOLNESS //
JIAN ZHU DA SHI
av Henrik Ibsen Lin Zhaohua
Theatre Studio, Kina. Sp. 6. og 7./9.
Hovedscenen.
DEN INTERNASJONALE
IBSENPRISEN
Sp. 10/9. Hovedscenen.
IBSENDEKONSTRUKSJON I:
GJENGANGERE
Av Henrik Ibsen Teatr Weimar,
Sverige. Sp. 8. og 9./9. Malersalen.

Billettluka open
mån. kl. 11.00-17.00. Tys.-fre.
kl. 11.00-19.30. Laur. kl. 11.00-17.30.
Billettelefonen open mån.-fre.
frå kl. 10.00. Laur. frå kl. 11.00.
Bistroen open frå kl. 11.00
Søndag stengt.

HOVUDSCENEN

Musikalen
NEXT TO NORMAL
av Kitt/Yorkey Europapremiere 3/9.
Sep.: 3., 4., 7.-11., 14.-18., 22.-25., 29.
30/9. Forsal t.o.m. 18/12.
DEN HEMMELEGE HAGEN
av Frances H. Burnett Familie-
framsyning, tilrådd frå 11 år.
Premiere 15/10. Okt.: 15., 16., 19., 20.,
22., 23., 26., 27., 30. Forsal t.o.m. 4/12.

SCENE 2

UNGE WERTHERS LIDINGAR
av Johann Wolfgang von Goethe
Premiere 10/9. Sep.: 10., 11., 14.-18.,
21.-25., 29., 30. Forsal t.o.m. 2/10.
NEVERLAND
av Maria Tryti Vennerød
Urpremiere 22/10. Okt.: 22., 23., 30.
Forsal t.o.m. 25/11.
GLADE DAGAR
av Samuel Beckett Premiere 29/10.
Forsal 29/10-3/12.

PRØVESALEN

KØNTRILÅVV
av Ragnar Hovland og Duc Mai-The
Samproduksjon Det Norske Teatret/
Gut og Kar Produksjoner.
Urpremiere 8/9. Sep.: 10., 11., 15.-17.
Forsal t.o.m. 30/10.
FOSSEJAZZ
Dikt av Jon Fosse i eit jazzlandskap
Gjestespel med Irene Waage og
Morten Færestrand. Oslopremiere
15/10. Blir spelt 15., 16/10.
OSCAR OG DEN ROSA
DAMA
av Eric-Emmanuel Schmitt
Samproduksjon Det Norske Teatret/
Medbøe Prosjekter. Urpremiere
4/11. Blir spelt 4.-6/11, 6.-9/12.
PINGVINER I SAHARA
av Lennart Lidström Gjestespel.
Oslopremiere 10/11. Blir spelt
10.-13/11.
BELL-CHECK
av Janne Langaas Samarbeids-
prosjekt Det Norske Teatret/Barske
Glæder. Urpremiere 19/11. Blir spelt
19., 20., 23.-27/11.
VI SKAL IKKJE SOVA BORT
SUMARNATTA
Gjestespel med Linda Fosse
Oslopremiere10/12.Blirspelt10.,11/12.

FOAJEEN

LUNSJ & LYRIKK
i Bistroen kl 12.00 Veke 33:
Hanne Dieserud og Natasha Rybak.

EVENTYRFORTELJE
TEATERSTUND:
Laurdagar kl. 13.00. Sep.: 18., 25.
Okt.: 2., 9., 16., 23., 30. Nov.: 6., 13.,
20., 27. Des.: 4., 11.
BAKSNAKK - FRI ENTRÉ
Publikum blir invitert til diskusjon
og tematisk fordjupning: Unge
Werthers lidingar: “Werther og
melankolien”, med Kjersti Bale,
Helge Jordheim og Knut Andreas
Grimstad, 22/9 kl. 18.00.
“Ein moderne antihelt?” med
Torbjørn Eriksen, Gudmund Skjeldal
og Mari Moen, 30/9 kl. 18.00.
Next to normal: “Next to normal-
vorspiel”, med Atle Halstensen m.
fl., 24/9 kl. 18.00.
Køntrilåvv: “La køntrien fløyme!”
med Ingrid Jørgensen Dragland,
Ragnar Hovland og Duc Mai-The,
6/10 kl. 18.30.

MATINÉPROGRAM
FRAMSYNINGAR PÅ DAGTID
Unge Werthers lidingar 17/9 kl. 13.00.
Køntrilåvv 7/10 kl. 13.00.
Next to normal 19/10 kl. 12.00.
Glade dagar 1/11 kl. 12.00.
Neverland 12/11 kl. 13.00.
Bell-check 25/11 kl. 12.00.
Oscar og den rosa dama 6/12 kl. 12.00.
For meir informasjon
www.detnorsketeatret.no

Billettbestilling 22 34 86 80,
815 33 133 og på posten

www.oslonye.no

BILLETTLUKENE ER STENGT
T.O.M. 15/8.

VI ØNSKER VÅRT PUBLIKUM
RIKTIG GOD SOMMER!
WWW.OSLONYE.NO

HOVEDSCENEN
Rosenkrantzgt. 10

KURT KOKER HODET
- en familieforestilling av Erlend
Loe. I samarbeid med Cirka Teater.
Spilles 25/8-18/9. Tir-fre kl.18, lør kl.15.
ÅPENT HUS
21/8 kl.11-15. Omvisninger, besøk
på verksteder, åpne prøver, åpen
audition mm.
TROLLBYEN
Dramatisert av Arthur Johansen
etter en roman av Karsten Alnæs.
Urpremiere 21/10. Siste forest.
30/12. Tir-fre kl.19:30, lør kl.18.

CENTRALTEATRET
Akersgt. 38. Bill. tlf. 22 34 86 80

SPIN DOCTOR
av Alistair Beaton. Premiere 2/9.
Siste forest. 20/11. Tir-fre kl.19, lør
kl.18.
LEGENDEN JOHNNY CASH
av og med Benny Borg.
Oslo-premiere 25/11. 26/11-18/12 i
salg nå. Tors og fre kl.19:30, lør kl.18.
DET BLÅSER PÅ TUPPENE
Stig-Werner Moe & Simon Andersens
sommerrevy fra Stavern 2010.
NB! Spilles i Teaterkjeller’n!
Oslo-prem. 15/9 kl.21. 16/9, 17/9, 22/9,
23/9, 24/9, 29/9, 30/9 og 1/10 kl.21.
EN LATTERGALS
BEKJENNELSER
Av og med Rigmor Galtung med
tekstbidrag fra John Schau.
NB! Spilles i Teaterkjeller’n!
27/10, 28/10, 29/10, 2/11, 3/11 og
5/11 kl.21.
MIN FORESTILLING OM MOR
med Bente Børsum. Dramatisert
av Anne-Karen Hytten. NB! Spilles
i Teaterkjeller’n!
13/10, 20/10, 27/10 og 3/11 kl.13.

LALLA CARLSEN-CABARET
med Bentine Holm og Roy Hellvin.
NB! Spilles i Teaterkjeller’n!
17/11, 24/11, 1/12 og 8/12 kl.13.

TEATERKJELLER´N
Akersgt. 38. www.teaterkjellern.no
Tlf. 22 82 32 70
Dans for voksne: Lørdager kl.20
fra 14/8.
Oslo Jazzfestival: 16/8-21/8.
Egen jazzmeny. Best.tlf. 97693151.
Kurt-meny: 25/8-17/9: Tir-fre
kl.16-18.
Vennskap, ekteskap og annen
faenskap-en musikals revue: 24/8,
25/8, 26/8 og 27/8 kl.21, 28/8 kl.18.
Billetter: tlf. 22823270 / 97693151.
Operabrunch: Lørdager kl.13.
Nypremiere 28/8.
Det blåser på tuppene: Spilles
15/9-1/10. Billetter: www.oslonye.no.

TRIKKESTALLEN
Torshovgt. 33 Bill. tlf. 22 34 86 80
Rullestolbrukere bes melde fra
ved bill. best.

DEN LILLE MULDVARPEN
SOM VILLE VITE HVEM SOM
HADDE BÆSJET PÅ HODET
HANS
av Werner Holzwarth. Dramatisert
av Tine Thomassen. 6/9 og 7/9 kl.11,
8/9 kl.18, 9/9, 10/9, 13/9 og 14/9
kl.11, 15/9 kl.18, 16/9 og 17/9 kl.11,
18/9 kl.12 og 13:30. Siste 12 ganger!
ALI BABA OG DE FØRTI
RØVERNE
Dramatisert av Agnar Mykle.
Et gjestespill fra Riksteatret.
Spilles 22/9-22/10.

Billettbestilling 21 42 21 21
www.operaen.no

Gratis festkonsert med
Operaorkestret på operataket

lørdag 14./8 kl 20

Billettluka åpen man-fre 10-20
(tlf til 19), lør 11-18 (tlf til 17)
el. frem til siste forestilling starter.
Søndager med forestilling åpner
luken 2 t. før forestillingsstart.
Rullestolbrukere bes melde fra
om dette ved billettbestilling!
o=opera, b=ballett, k=konsert
Introduksjon 1 time før alle
forestillinger på hovedscenen

HOVEDSCENEN
TOSCA (O)
Sp. 26., 29., 30., 31./8, 1., 3., 4., 6., 7.,
8., 10., 16., 20., 23., 26./9, 19., 28.,
30./12. Få bill.
RAVEL OG STRAVINSKY (O)
L’enfant et les Sortiléges/ Oedipus
Rex. Sp. 11., 14./9
KONSERT MED
OPERAORKESTRET (K)
2./ 10., 9., 14., 20./11, 6./1, 7./5.
FIGAROS BRYLLUP (O)
Sp. 15., 17., 19., 21., 23., 26., 28./10,
1., 4., 6., 15./11. Få bill.
ÅRSTIDENE (B)
25., 27./9, 1., 3., 4., 5., 9., 12., 13., 14.,
16. og 18./10
MESTERAFTEN 2010 (B)
Sp. 29., 31./10, 3., 5., 7., 8., 10., 13.,
17., 18./11
EUGENE ONEGIN (O)
Sp.11., 13., 17., 20., 27., 29., 31./12,
7., 9., 19., 24., 29./1

SCENE 2
SEPTEMBERDANS 2010 (B)
Sp. 1., 2., 3., 4./9.

RESITAL FRANCESCO MELI
OG MATTEO PAIS (K)
5./9. kl 18.00
DEBUSSY 24/ASPAAS (K)
7./9. kl 19.30
ULTIMAFESTIVALEN
KAFKA-FRAGMENTE (O)
15./9. kl 19.00
PETER OG ULVEN (K)
Sp. 21., 22./9 kl 17.00 og 18.45
CARTE BLANCHE + INA C.
JOHANNESSEN (B)
Sp. 28., 29., 30./9, 1./10
SUPERLØRDAGER MED
KORK (K)
2./10., 15./1, 5./3., 2./4., 7./5
TOUCH (B)
Sp. 15., 17., 19., 20., 21., 22., 23., 24.,
25., 27./10
ULTIMAFESTIVALEN KORK (K)
10./9. kl 19.30
OPERAORKESTRET
KAMMERMUSIKKSERIE (K)
Sp. 31/10, 23/11, 13/2, 29/5

PRØVESALEN
VESLEMØY SYNSK (O)
Sp. 7., 8./10. kl 19.00
MEETINGS - RUKMINI
CHATTERJEE (B)
Sp. 19., 20., 21., 22./10. Kl 19.30

OMVISNING
OMVISNING HVER DAG PÅ
ENGELSK OG NORSK.
Se www.operaen.no for oversikt og
billettkjøp!

SOMMER PÅ
OPERAEN

ØYAFESTIVALEN
- THE NATIONAL
11/8 kl. 13.00. Hovedscenen
FESTKONSERT MED
OPERAORKESTRET OG
JOHN HELMER FIORE
14/8 kl. 20.00. Operataket
OSLO JAZZFESTIVAL
- TOOTS THIELEMANS
16/8 kl. 18.00. Hovedscenen
OSLO JAZZFESTIVAL
- ORNETTE COLEMAN
16/8 kl. 21.30. Hovedscenen
GÅTE
20/8 kl. 21.00. Operataket
LARS WINNERBÄCK SAMT
MELISSA HORN
21/8 kl. 19.30 Operataket

OPERABUTIKKEN
ÅPEN HVER DAG!
Velkommen til en hyggelig handel i
vår butikk i foajeen. Se
www.operaen.no for åpningstider.

www.oslofilharmonien.no
Billettservice 815 33 133

Konsertsted Oslo Konserthus

Bak Notene før konsert, kl 18.45
i Store Sal. Bill.luken åpen
man-fre 11-17, lør 11-14.
Bestilling serier og grupper:
Oslo Konserthus 23 11 31 11
Oslo-Filharmonien 23 11 60 60

FOLKEFEST PÅ
RÅDHUSPLASSEN
GRATISKONSERT
Jukka-Pekka Saraste dirigent
Erika Roos sopran
Marianne Beate Kielland
mezzosopran
Magnus Staveland tenor
Audun Iversen baryton
Oslo Filharmoniske Kor
Oslo Filharmoniske Orkester

Beethoven Symfoni nr. 9
Fredag 20. august
Rådhusplassen kl. 19.30
SESONGÅPNING /
CHOPIN-JUBILEUM
Jukka-Pekka Saraste dirigent
Christian Ihle Hadland klaver
Frédéric Chopin Klaverkonsert nr. 2
Johannes Brahms Symfoni nr. 2
Onsdag 25. august (lukket)
Torsdag 26. august kl. 19.30
(få billetter)
FRA TIDLIG MOZART TIL
NORSK SAMTID
Jukka-Pekka Saraste dirigent
Øystein Birkeland cello
Mozart Symfoni nr. 25
Ness Cellokonsert
Nielsen Symfoni nr. 5
Torsdag 2. september kl. 19.30
HORN – FOREDLET
URKLANG
Jonathan Nott dirigent
Stefan Dohr horn
R. Strauss Hornkonsert nr. 2
Bruckner Symfoni nr. 4
Torsdag 9. september kl. 19.30
Fredag 10. september kl 19.30
ULTIMA: RAP OG SAXOFON
Jonathan Stockhammer dirigent
Saul Williams rap-poet
NoXaS saxofonensemble
Unge rappere (10)
Nordheim Epitaffio
Thommessen Bestillingsverk
Kessler , said the shotgun to the head
Torsdag 16. september kl. 19.30
SEN BRAHMS, TIDLIG
WALTON
Semyon Bychkov dirigent
Elise Båtnes fiolin
Bjørn Solum cello
Brahms Konsert for fiolin, cello og
orkester
Walton Symfoni nr. 1
Torsdag 23. september kl. 19.30
Fredag 24. september kl. 19.30
RUSSISKE GULLALDERE
Kirill Petrenko dirigent
Anatolij Kotsjerga bass
Rachmaninoff De dødes øy
Mussorgskij/Sjostakovitsj
Dødens sanger og danser
Tsjaikovskij Francesca da Rimini
Italiensk capriccio
Onsdag 29. september kl. 19.30
Torsdag 30. september kl. 19.30
RENESSANSE FOR NORSK
KLAVERKONSERT
Eivind Aadland dirigent
Håvard Gimse klaver
Eyvind Alnæs Klaverkonsert
Mozart Symfoni nr. 34
Bartók Den mirakuløse mandarin
Torsdag 14. oktober kl. 19.30
«ALT EN DIKTER KAN
GJØRE, ER Å ADVARE»
Juanjo Mena dirigent
Ricarda Merbeth sopran
Agustín Prunell-Friend tenor
Thomas Mohr baryton
Oslo Filharmoniske Kor
Oslo Domkirkes Guttekor
Britten War requiem
Torsdag 21. oktober kl. 19.30
Fredag 22. oktober kl. 19.30
LANGT MER ENN EN
CELLOKONSERT
Jukka-Pekka Saraste dirigent
Daniel Müller-Schott cello
Britten Symfoni for cello og
orkester
Schubert Symfoni nr. 9
Torsdag 28. oktober kl. 19.30
Fredag 29. oktober Larvik,
kulturhuset Bølgen kl. 18.00

KAMMERKONSERT
FRA FREDRIKSTAD OG
LEIPZIG
Musikere: Read, Egenes,
Halbakken, Götestam, Moreno
Madsen Strykekvartett nr. 5
Schumann Klaverkvintett i Ess-dur
Lørdag 18. september kl. 14.00
Ridehuset på Akershus festning

Onsdag 11. august
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ONSDAG 11.08

Inception regi Christopher Nolan (Ameri-
kansk - 15 år) 14:00 (sal 1), 17:30 (sal
1) og 20:45 ( sal 1).

Predators regi Nimród Antal (Engelsk -
18:45 og 21:15.

Som hund & katt: Kittys hevn
3D (no. tale/ 3D-briller må
kjøpes) regi Brad Peyton
(Amerikansk - 7 år) 10:00, 13:00
og 15:45.

Shrek - Lykkelig alle sine dager
3D/no tale/3D-briller må
kjøpes regi Mike Mitchell
(Amerikansk - 7 år) 11:00.

Trollmannens læregutt regi Jon
Turteltaub (Engelsk - 11 år) 13:00, 16:00,
18:30 og 21:15.

Knight and Day regi James Mangold
(Amerikansk - 15 år) 21:15.

Marmaduke (norsk tale) regi
Tom Dey (Amerikansk - 7 år) 10:30
og 16:30.

Splice regi Vincenzo Natali (Amerikansk -
15 år) 18:45.

The Twilight saga - Eclipse regi David
Slade (Amerikansk - 11 år) Anb ungdom
13:00.

TORGGT. 9

Inception regi Christopher Nolan (Ameri-
kansk - 15 år) 17:45 og 21:00.

Knight and Day regi James Mangold
(Amerikansk - 15 år) 16:00, 18:45 og
21:10.

Shrek - Lykkelig alle sine dager
(2D norske stemmer) regi Mike
Mitchell (Amerikansk - 7 år) 17:15.

The A-Team regi Joe Carnahan (Ameri-
kansk - 15 år) 20:30.

Centurion regi Neil Marshall (Engelsk - 15
år) 18:15 og 20:30.

Predators regi Nimród Antal (Engelsk -
18:10 og 20:30.

Predators regi Nimród Antal (Engelsk -
18:40 og 21:10.

Prince of Persia regi Mike Newell (Ameri-
kansk - 11 år) Anb ungd/voksne 17:45.

The A-Team regi Joe Carnahan (Ameri-
kansk - 15 år) 20:30.

Inception regi Christopher Nolan (Ameri-
kansk - 15 år) 20:15.

Sommerlunsj i Roma regi Gianni Di
Gregorio (Italiensk - tillatt for alle) Anb
voksne 18:00.

Inception regi Christopher Nolan (Ameri-
kansk - 15 år) 17:15 og 20:30.

Soul Kitchen regi Fatih Akin (Tysk - 11 år)
Anb ungd/voksne 18:45 og 21:15.

En ganske snill mann regi Hans Petter
Moland (Norsk - 11 år) Anb ungd/voksne
21:10.

When You’re Strange regi Tom DiCillo
(Engelsk - 7 år) 19:00.

Alamar regi Pedro Gonzales-Rubio (Mex -
tillatt for alle) 18:50.

Polanskis SKYGGEN regi Roman
Polanski (Amerikansk - 11 år) Anb ungd/
voksne 21:00.

SANNERGATA 6D

Babykino: Soul Kitchen regi Fatih Akin
(Tysk - 11 år) Anb ungd/voksne 12:30.

Seniorkino: Dogtooth regi Giorgos
Lanthimos (Gresk - 15 år) 12:00.

KORT på Ringen: Ella/Idyll (Norsk -
15 år) 17:30.

Inception regi Christopher Nolan (Ameri-
kansk - 15 år) 15:30, 17:15 og 20:30.

Predators regi Nimród Antal (Engelsk -
14:30, 18:30 og 21:00.

Shrek - Lykkelig alle sine dager
3D/no tale/3D-briller må
kjøpes regi Mike Mitchell
(Amerikansk - 7 år) 13:30.

Trollmannens læregutt regi Jon
Turteltaub (Engelsk - 11 år) 16:00.

Avatar 3D (3D-briller må kjøpes)
regi James Cameron (Amerikansk - 11 år)
Anb ungd/voksne 15:15.

Centurion regi Neil Marshall (Engelsk - 15
år) 13:00 og 21:10.

Dogtooth regi Giorgos Lanthimos (Gresk -
15 år) 21:10.

Gylne tider regi Cristian Mungiu m.fl (Ru-
mensk - tillatt for alle) 15:15 og 18:50.

Splice regi Vincenzo Natali (Amerikansk -
15 år) 18:45 og 21:10.

Knight and Day regi James Mangold
(Amerikansk - 15 år) 12:00, 18:45 og
21:10.

Shrek - Lykkelig alle sine dager
3D/orig v./3D briller må
kjøpes regi Mike Mitchell
(Amerikansk - 7 år) 19:00.

Som hund & katt: Kittys hevn
3D (no. tale/ 3D-briller må
kjøpes) regi Brad Peyton
(Amerikansk - 7 år) 12:00, 14:30
og 16:45.

Som hund & katt: Kittys hevn
3D (no. tale/ 3D-briller må
kjøpes) regi Brad Peyton
(Amerikansk - 7 år) 11:00 og
15:40.

Trollmannens læregutt regi Jon
Turteltaub (Engelsk - 11 år) 11:40, 13:10,
18:00 og 21:00.

Knight and Day regi James Mangold
(Amerikansk - 15 år) 14:30, 18:30 og
21:15.

The Twilight saga - Eclipse regi David
Slade (Amerikansk - 11 år) Anb ungdom
11:20, 14:00, 17:30 og 20:30.

Dragetreneren 3D (norsk tale)
regi Peter Hastings (Amerikansk - 7 år)
11:20.

Sex and the City 2 regi Michael Patrick
King (Amerikansk - tillatt for alle) Anb ungd/
voksne 20:30.

Shrek - Lykkelig alle sine dager
3D/no tale/3D-briller må
kjøpes regi Mike Mitchell
(Amerikansk - 7 år) 14:00 og
18:15.

Streetdance 3D (3D-briller må
kjøpes) regi Dania Pasquini, Max Giwa (En-
gelsk - tillatt for alle) Anb ungdom 16:00.

Den perfekte familien regi Derrick Borte
(Amerikansk - 11 år) Anb ungd/voksne
18:00.

Killers regi Robert Luketic (Amerikansk - 15
år) 21:00.

Sommerlunsj i Roma regi Gianni Di
Gregorio (Italiensk - tillatt for alle) Anb
voksne 12:30.

The Last Song regi Julie Anne Robinson
(Amerikansk - 7 år) Anb ungdom 15:00.

Marmaduke (norsk tale) regi
Tom Dey (Amerikansk - 7 år) 11:20
og 16:00.

Operasjon froskeegg (norsk tale)
regi Simone van Dusseldorp (Nederlandsk -
tillatt for alle) 13:50.

Splice regi Vincenzo Natali (Amerikansk -
15 år) 18:15 og 20:45.

Inception regi Christopher Nolan (Ameri-
kansk - 15 år) 20:40.

Knight and Day regi James Mangold
(Amerikansk - 15 år) 18:00.

Gylne tider regi Cristian Mungiu m.fl (Ru-
mensk - tillatt for alle) 18:30 og 21:10.

Sommerlunsj i Roma regi Gianni Di
Gregorio (Italiensk - tillatt for alle) Anb
voksne 18:30 og 21:10.

Dogtooth regi Giorgos Lanthimos (Gresk -
15 år) 18:30 og 21:10.

For billettsalg, filmomtaler og åpningstider se www.oslokino.no
(2 dagers forsalg). Kundeservice: 820 50 001 (6,00 pr.min.)

Åpningstid mandag til fredag 11.00 – 19.00, helg 11.00 – 18.00.
Mrk! Ingen reservasjon av billetter. For spørsmål: post@oslokino.no

Kinoene åpner en time før forestilling.

BARNEF I LMER MAT INÉNATTK INOS I S TE DAGV INBARPREMIEREF I LMER
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Film Teater Revy Musikal Konsert

I salg nå!
Månedsmagasinet

fra Aftenposten

For eget abonnement til 279,- (6 utg.):
SMS: Send INNSIKT6 til 1905 Telefon: 23 36 19 68
E-post: innsikt@kundetjeneste.no

innsikt

Nr 7 / 2010 / JULI / AUGUST / Kr 59

10
3
5

POLITIKK ›› SAMFUNN ›› UTENRIKS ›› KLIMA ›› VITEN ›› TEKNOLOGI ›› KULTUR
www.aftenposteninnsikt.no

›› DR Kongo 50 år: Arven etter Leopold ›› Da Baltikum gikk tapt for Sverige

bc 1198 07 kr 59,-

7 023060 311988

0 7 0 0 7 Feiring avvenstre-hendte
Slå et slagfor myggen

Fedmenkveler USA
Tidenes mestkontroversiellefilmklassikere

innsikt152 000
lesere!

BAKGRUNN, VITEN & MENINGER

DE
SISTE
VITNENE

65 ÅR SIDENSLUTTEN PÅDEN ANNENVERDENS-KRIG

Å leve foråpen
scene
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Kommer til Haugesund
Den irske
skuespilleren Stephen
Rea kommer til Den
norske filmfestivalen i
Haugesund når hans
film Nothing personal
skal vises.

Han har blant annet spilt
i filmer som The crying
game, Michael Collins og
V for Vendetta.

– Rea har gjort et uut-

sin rolle som Martin i
Nothing personal. Den er
regissert av nederlands-
ke Urszula Antoniak og
har vunnet flere priser
på filmfestivaler.

Den handler om Anne
(Lotte Verbeek) som flyt-
ter fra Nederland til Ir-
land der hun treffer Mar-
tin, som også er ensom.

(NTB)
Stephen Rea er nominert til IFTA-prisen for
sin rolle som Martin i Nothing personal.

FOTO: ROBERT DOYLE/OSD PHOTO AGENCY

slettelig inntrykk på
mange av oss, ikke minst
gjennom sin rolle i The
crying game, som han og-
så ble nominert til Oscar
for, sier festivaldirektør
Gunnar Johan Løvvik.

Stephen Rea har hatt et
nært samarbeid med
Neil Jordan, som regis-
serte filmen, og har spilt i
flere av hans produksjo-
ner.

Stephen Rea er nomi-
nert til IFTA-prisen for

Miles Davis-plater
i et trompetfutteral
C En massiv CD-samling med
Miles Davis-innspillinger er på vei.
De 43 platene er pakket i et trom-
petfutteral og gis ut 14. september i
USA. I tillegg vil boksen, som har
fått tittelen The genius of Miles Da-
vis, inneholde en T-skjorte, et lito-
grafi av Miles Davis og en kopi av
hans trompetmunnstykke, opplyser
plateselskapet Legacy Recordings.
Utgivelsen omfatter alle de åtte
CD-boksene som ble gitt ut
mellom 1996 og 2007, og som
vant tilsammen åtte Grammy-
priser. (NTB)



Prøvepris kr. 50,- på gr kursøkter i uker 34 fra 23. aug.

FASTINGSWING OG ANDRE DANSER
LINEDANCE - SALSA - TANGO - BUGG
Kom og Dans, Grubbegt.4 T 22 30 19 00. www.komogdans.no

www.norsk-kino.no

Tlf 820 54 327 www.askerkino.no
Åpent: mandag - fredag fra 16.00
lørdag - søndag fra 12.00

ASKER KINO
– et selskap i Oslo Kino

mandag tom torsdag

Følg Asker kino på

Shrek - Lykkelig alle sine dager
Animasjon. Familie. 7 år. Norsk tale.
I 3D (no. tale): 17.30

Inception
18.30, 21.30 Sci-Fi/Action. U/V. 15 år.

Marmaduke
16.00 Komedie. Familie. 7 år.

Knight and Day
20.30 Actionkomedie. U/V. 15 år.

Hårete hevn
16.30 Komedie. Alle. Familie.

Trollmannens læregutt
18.30 Eventyr. Ungdom. 11 år.

Centurion
18.00 Action. U/V. 15 år.

Som hund og katt: Kittys hevn 7 år.
I 3D (no. tale): 17.00 Eventyr. Familie.

Splice
20.00 Sci-Fi. U/V. 15 år.

Predators
19.30, 22.00 Sci-Fi/Action. U/V. 15 år.

The Twilight Saga - Eclipse
21.30 Fantasy/drama. U/V. 11 år.

Soul Kitchen
18.30 Komedie. U/V. 11 år.

LØRENSKOGKINO
Billettkjøp på internett:
www.lorenskog-kultur.no

Program mandag og tirsdagProgram onsdag

Marmaduke
Am., 1 t. 30 min., 7 år ........ 16.00
Som hund & katt: Kittys hevn
Am., 1 t. 30 min., 7 år ........ 17.00
Shrek - lykkelig alle sine dager
Am., 1 t. 40 min., alle......... 18.00
Trollmannens læregutt
Am., 1 t. 50 min., 11 år ...... 19.00
Knight and Day
Am., 2 t., 15 år .................. 20.30
Inception
Am., 2 t. 10 min., 15 år....... 21.15

STEPPDANS & KOR
At Tickle Toes, Norges eneste steppdansskole!
Trikkestallen, Torshovsgt. 33, Lillesal, start fra 30. aug.

Vi tar inn nye elever i stepp ungd./voksen torsd. 2. sept.
Koret tar inn nye sangere 2. sept.

Pedagoger: Anneli Moe, Anders Kjepperud,
Ella Gyri Groven, Sindre Postholm, Gry Gåsnes m.fl.

Påmelding nødvendig.

T.: 907 86 089 www.at-tickletoes.com

For fullstendig program og billetter: www.nationaltheatret.no / 81500811

SANDVIKA

Filminfo og billettkjøp på:
www.sfkino.no

MED FORBEHOLD OM ENDRINGER

Shrek - Lykkelig alle sine dager 3D
(No. tale - 7 år - am.) 15.
The Twilight saga - Eclipse
(11 år - am.) 15+17.45.
Knight and Day
(15 år - am.) 16.+18.30+21.
Trollmannens læregutt
(11 år - am.) 16+18.30+21.
Shrek - Lykkelig alle sine dager
(No.tale - 7 år - am.) 16+18.45+21.
Marmaduke (No. tale. 7 år - am.)
16.30.
Som hund & katt: Kittys hevn
(No. tale - 7 år - am.) 16.30.
Som hund & katt: Kittys hevn 3D
(No. tale - 7 år - am.) 17.
Inception (15 år - am.)
17.30+18.30+20.30+21.30.
Pretadors (15 år - am.) 18.30+21.
Splice (15 år - am.) 19.
Soul Kitchen (11 år - ty.) 21.
Centurion (15 år - eng.) 21.30.

www.somhundogkatt-no.com

VI SNAKKER NORSK!
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A tegnet av Tuva Aasrud (13),Oslo

Mener du noe andre bør høre?
Skriv et debattinnlegg!

A tegnet av Amanda Sparre (15), Høvik



20 DEBATT Onsdag 11. august 2010

Si ;D KORT@

Misforståtte
soldater
Til «6sierra» (6.8.) som skrev om norske
soldater i Afghanistan. Tenkte jeg bare
skulle si at soldater ikke trenes opp til å

drepe, de trenes opp til å
forsvare seg! Og noen gan-

ger innebærer det dess-
verre å drepe. Sol-
datene okkuperer

heller ikke landet de er i,
men kjemper for frihe-

ten til det for eksempel det afghanske fol-
ket. Forsvaret er en viktig del av hvert
eneste land, også Norge, enten man liker
det eller ei. Om et land plutselig går til
krig mot oss, MÅ vi kunne forsvare oss. El-
lers er jeg helt enig med deg: Støtt de
norske soldatene for alt det gode arbeid
de gjør! Hilsen TM (18)

Zzznork
på skolen
Snart begynner skolen igjen, og det er få
som gleder seg. Det er altfor lite variasjon
i undervisningen! Er det rart vi blir lei av å
være der? At jeg ikke husker hva jeg gjor-
de forrige onsdag, er ikke så viktig. Det
skjer jo det samme neste onsdag også.
Lærerne bruker samme undervisningsme-
toder hele tiden. Tavleundervisningen er
det kjedeligste, og det som brukes mest.
Læreren sier masse om et tema og skriver
på tavla, og så må vi skrive av. Noen gan-
ger blir hele tavla brukt, og elevene får
vondt i hendene. Må det være sånn? Sko-
len skal være lærerik, men det betyr jo
ikke at man ikke kan gjøre undervisnin-
gen morsom! Jeg er lei av skolen allerede
før den har startet. Jeg håper dette skole-
året blir mer interessant enn det forrige.
Jeg gleder meg ikke i det hele tatt til å sit-
te og se på en tavle
time etter time . . .

Anna W. J. (13)

Skjerpings!
I disse dager er adskillige land hardt ram-
met av flom. Både Pakistan, Tsjekkia, Tysk-
land og Polen er ofre for de voldsomme
vannmassene. I overkant av 1500 mennes-
ker er omkommet, og familier mister alt
de har. «Hvorfor skjer dette?» spør nok
mange. Men alle burde vel vite svaret på
dette spørsmålet? Dette er bare enda et
tegn fra naturen. Enda et tegn på at hvis vi
fortsetter som vi gjør, vil verre ting skje.
Mye har skjedd det siste året. Jordskjelv,
oljesøl, flom . . .

Folk sier hele tiden at vi må skjerpe oss
og begynne å ta klimaet alvorlig. Men in-
gen ser ut til å virkelig tro på det. Det må
vi begynne å gjøre. Og det snart. Vi har
fått flere tegn enn vi burde trenge. Når
skal vi lære? Hedda U. Pedersen (13)

Omvendt
rasisme

Til «M» (29.7.) som skrev at «uten-
landsk ungdom også kan være
rasistiske mot oss hvite». Jeg
skjønner at du ble både lei deg og

såret over episoden du
beskrev. Men det var ty-
delig at de dere traff var
ute etter bråk. Det de sa

til deg om dialekten din, var
rasistisk, og det bør lærerne alltid

motarbeide, også når det går andre veien.
Smådjevelen Puck (13)

Heksar
i Hardanger

Få opp
øynene!
Til Tord Krokenes Berg (6.8.). Jeg er både
oppgitt, trist og lattermild etter å ha lest
innlegget ditt. Det blir snurte konspira-
sjonsteorier når du påstår at SV bruker kli-
maendringene for å få innført en ideologi.
Skal vi bare drite i klimaendringene, fordi
de ikke er 100 % bevist (selv om de fleste
forskere er enige)? Mye av grunnen til at
SV er opptatt av klimaendringene, er at de
går utover andre mennesker. Er du klar
over hvor mange folk som vil miste sitt
livsgrunnlag i tiden fremover fordi vi i Ves-
ten har samme holdning som deg? Jeg
ville lett gitt bort en Sydenreise for å red-
de noen liv. Ville du? Realist (15)

På ville veier

Politiet gjør en strålende innsats, men mang-
ler ressurser. Må folk snart leie egne vakter
for å føle seg sikre?

Politiet i Norge er så ressursfattige
at det før eller siden må gå galt.
Justisminister Storberget kan kalles
en av de største truslene mot den
norske befolknin-
gens sikkerhet et-
ter 2005, og det
er en beklagelig
konklusjon i et av
verdens rikeste
land.

Mangler res-
surser. Politiet
gjør en eneståen-
de innsats. De
gjør det trygt for
folk å gå til sko-
len, forlate huse-
ne sine om som-
meren og bevege seg fritt på gaten
uten å være redd for å bli slått ned.
Dette er noe som burde være selv-
sagt, men nå begynner ting å gå i
feil retning. Vi leser stadig om at
politiet har for få ressurser. Det be-
tyr at de må kutte bemanningen og
nedprioritere enkelte områder. Ny-
lig kunne vi lese om en gutt som fra
blitt frastjålet verdier for 40 000
kroner. Politiet vet hvor alt tyve-
godset befinner seg, men de har
ikke ressurser nok til å etterforske
saken. De nedprioriterer tyverier.
Det er galskap.

Utrygge gater. Enkelte ting er
veldig viktig for å ivareta både sik-
kerheten og helsen til befolknin-
gen. En av disse er politiet. Hvis vi
ikke har noen som kan håndheve
loven, blir det kaos. Byen blir et fri-

området for kriminelle, som kan
boltre seg i gatene og gjøre dem
utrygge. Det er ikke en retning jeg
ønsker at Norge skal ta. Noe dras-
tisk må gjøres, og det fort! Politier
er de eneste som kan håndheve lo-
ven og etterforske eventuelle
brudd på den. De skal ikke behøve

å mase for å få
nok ressurser. De
burde faktisk få
mer enn for eks-
empel byråkrate-
ne i departemen-
tene.

Trygghet bare
for de rike? Så
tilbake til det jeg
startet med. Hvis
ikke engang jus-
tisminister Stor-
berget prioriterer
politiet, hvem

skal da gjøre det? Skal vi privatisere
sikkerheten? Må folk snart leie egne
vakter for å føle seg sikre? Vil vi at
bare de rikeste skal få mulighet til å
være trygge? Det er i hvert fall ab-
surd. Skal folket begynne å etter-
forske selv? Da får vi et Ville Vesten
hvor det hersker totalt kaos. Dette
er selvfølgelig et skrekkscenario,
men det poengterer mitt er å peke
på hvor dette bærer hen.

Mer penger. For hvert år som
går, blir politiet bare mer og mer
svekket. Jeg ønsker at jeg skal kun-
ne gå på byen om kvelden uten å
behøve å bekymre meg for om po-
litiet passer på meg hvis noe skulle
skje. Ja til sikkerhet, ja til mer pen-
ger til politiet.

Caspar Fagerstrøm (18),
Vestre Aker Unge Høyre

Politiet er de eneste som kan håndheve loven. De skal ikke behøve å
mase for å få nok ressurser, skriver Caspar Fagerstrøm (18). FOTO: ISTOCKPHOTO

DAGENS✪

Aftenposten 8. august 2010.

«Hvis ikke engang justisminister
Storberget prioriterer politiet,
hvem skal da gjøre det?»

, For deg mellom 13 og 20 år , E-post: sid@aftenposten.no SMS: send kodeord SID til 1905 (kr. 1,-) , Vi forbeholder oss retten til å redigere og forkorte innlegg , Signér gjerne med et nick, men send oss fullt navn,
adresse og fødselsdato , Dagens innlegg premieres med et gavekort på CD , Si ;D-ansvarlig: Annette Münch , Ingen Si ;D-innlegg kan gjenbrukes uten tillatelse fra Si ;D-redaksjonen , www.sid.no

Hardangermasti skal opp. Anna råd er det
ikkje, seier Arbeiderpartiet. Vel og godt,
spør du meg! Dei er Arbeidarpartiet og så-
leis må eg gå ut i frå at dei arbeidar for ei
god sak. Til dømes kan det vera ting som
omsyn til sjømonster som lever på hav-
botnen. Nei, nett dei vil ikkje vera serleg
tente med ein sjøkabel, og dei har heller
ingen interesseorganisasjon, forutan Ar-
beiderpartiet, som talar for seg. Ingen frå
Arbeiderpartiet har derimot nemnt koss
straumleidningar går ut over andre vesen
frå folketrui, som hekser, fefolket og vest-
lendingar. Det er ei kjensgjerning at hek-
sar feirar sabbath ihop, og då må dei flyga
dit festen er. Om vi ikkje vil dei skal nytta
fly og sleppa ut livsfarleg klimagassar, lyt

vi la dei nytta kostane sine. Det
er ganske klåre teikn
på at sabbathen vert
halden på Åsane i Ber-

gen, ein sers djevelsk by,
stundom med giftig drik-

kevatn. Folk burde skjøna
at det med drikkevatnet er
eit varsel. Hardangerviddi-
saki kan føra til langt meir
sleime heksekunstar frå
desse heksene. Personleg
vel eg å tru at det heile
kjem av omsyn til norsk

folketeologi. Vi nordmenner er
slik: Eg er glad i kaffi. Han skal vera litt bit-
ter og kald, for å minna oss om kor kjipt
vêret er 80 % av året. Vi skal hava Vårher-
res skjønaste natur, men makan, der skal
vera høgspentmaster au. Du skal ikkje
gløyma bjelken i ditt eige auga, som det
står i Bibelen. Litt stygt må det vera for å
sjå det som er sant i verdi. Vi skal bera det-
te såret på ryggen i lang tid, folket. Stolte
nordmenner. Rikfolk har lovt dei skal len-
ka seg fast åt mastene. Dette kan det ver-
ta underhaldning av. Kan henda nok til å
finansiera Hardangerbrui alle ynskjer seg.

Steinrausi (19)

Naturen har
gitt oss mange

tegn. Nå må
vi gjøre noe.

FOTO: SCANPIX
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Bridge

JON
SVEINDAL

Helt i
hundre!
Dagens godbit ble levert
for ikke lenge siden av au-
stralske Marion Rice, som
begynte å spille bridge i en
alder av 65. Det var i 1974!

Ø/N-S
j K 9 8 4
k E K 8
l K D Kn 7
ø E 10

j Kn 7 5 3 2
k 10 9
l 8 4 2
ø K 7 5

N

V Ø

S

j D 10 6
k Kn 6 4 2
l 6 5
ø Kn 9 3 2

j E
k D 7 5 3
l E 10 9 3
ø D 8 6 4

Vest Nord Øst Syd
- - p 1 kl
p 1 ru p 2 ru
p 2 sp p 2 Nt
p 4 NT p 5 hj
p 6 NT p.r.

Utspill: Spar 5
Fru Rice la liten spar fra

bordet, og stakk østs dame
med esset. Hvis hjerterfar-
gen ga fire stikk var det 11
til sammen, og syd måtte
skaffe seg et ekstra stikk i
svart. Hun testet hjerterfar-
gen først. Esset og kongen
dro med tieren og nieren
fra vest. Da åtteren ble
spilt, og øst fulgte med
sekseren, valgte fru Rice å
spille på at vest hadde et
«begrenset valg», og la li-
ten. Ingen dårlig start! Vest
saket ruter, og etter ruter
til tieren, hjerter dame
med rutersak, og ruter til
kongen, så det slik ut:

j K 9 8
k E K 8
l Kn
ø E 10

j Kn 7 2
k -
l -
ø K 7 5

N

V Ø

S

j 10 6
k -
l -
ø Kn 9 3 2

j -
k -
l E 9
ø D 8 6 4

Spar konge og spar fulgte,
og syd saket to kløver. Øst
måtte åpne kløverfargen,
og «selvsagt» gjorde hund-
reåringen rett. De fleste
andre gikk bet i 6 grand.

jon.sveindal@online.no

Sjakk

RUNE
DJURHUUS

Torbjørn Hansen
kombinerer
Tre femdeler av det norske
OL-laget brukte Arctic
Chess Challenge til å spille
seg i form før sjakk-OL i
Khanty-Mansiysk i slutten
av september. Både Frode
Elsness (22. plass med 6 av
9 poeng), Frode O. O. Urke-
dal (32. plass med 5,5 po-
eng) og Torbjørn R. Hansen
(24. plass med 6 poeng)
gjorde det bedre enn for-
ventet og tjente ratingpo-
eng i Tromsø. Vi skal se på
to kombinasjoner signert
5. mann på det norske OL-
laget.

Ari Savola

Torbjørn R. Hansen
Ser du hvordan Torbjørn
vant en bonde?

27.Txg7! Tvinger svarts
dronning vekk fra forsvaret
av tårnet på f4. 27...Dxg7
28.Dxf4 og Torbjørn vant
partiet med posisjonell for-
del og en ekstra bonde.

Jon Kristian Haarr

Torbjørn R. Hansen
Hva skal Torbjørn gjøre
med springeren på f6?

23.Sxh7! Hvit åpner h-
linjen med dødelig effekt.
Svart taper tårnet på d8 et-
ter 23...Kxh7 24.Dh4 og
dronningen etter 23...Dxh7
24.Th3. 23...f6 24.Sg5!
Springeren finner en vei ut
av svarts stilling. 24...e5 El-
ler 24...fxg5 25.Th3 Sh6
26.Dxg5 og svart mister
enten tårnet på d8 eller
hesten på h6. 25.Dh4 Sh6
26.dxe5! og svart ga opp
den ujevne kampen.

runesjakk@operamail.com

Sudoku
Fyll ut de
tomme
feltene slik
at både de
loddrette
og vannrette
radene, samt
hver av
boksene
med
2 x 3 felter,
inneholder
alle tallene
fra 1 til 6.

Løs flere oppgaver interaktivt på aftenposten.no/sudoku

PERLER FOR SVIN

PELS OG POTER

KOLLEKTIVET

CARPE DIEM

ALDO MONRAD

*av Niklas Eriksson*

*av Berggren/Sømme*

*av Torbjørn Lien*

*av Patrick McDonnell*

*av Stephan Pastis*

ZITS *av Jim Borgman og Jerry Scott*

Lien har en velfortjent ferie. Tilbake med ferske striper 30/8.
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FILM

Dagsnytt hver hele time.
06.03 Distriktsprogram
07.50 Radiosporten
07.54 Distriktsprogram
08.20 Morgenandakt

Ved Geir Gundersen
08.27 Distriktsprogram
09.05 Reiseradioen
11.05 Min sommer
13.05 Norgesglasset
15.05 Her og nå
16.03 Distriktsprogram
18.03 Kamfer
18.30 Radio Super med Bar-

netimen
19.03 Kveldsåpent
20.03 Værmelding med 3-

dagersvarsel
20.07 Kveldsåpent
21.03 4·4·2 Privatlandskamp

Norge – Frankrike
22.00 Dagsnytt
22.05 4·4·2 Privatlandskamp

Norge – Frankrike
23.30 Herrepils på Norwe-

gian Wood
00.05 Nattønsket
02.03 I hengekøya med Olaf

Olsvik
03.03 Sent og tidlig
04.03 Spill våken
05.33 Morgenandakt

Ved Geir Gundersen
05.4506.00 Værmelding

Dagsnytt hver hele time
unntatt kl. 17.00, 20.00 og
21.00.
06.03 Tidlig tonefølge
07.00 Nyhetsmorgen i P2
08.05 Kulturnytt
08.33 Nyhetsmorgen
09.03 Mozart og Madonna
10.03 Sånn er livet
10.50 Mytekalender
11.03 RadioSelskapet
12.30 Verdt å vite
13.03 Kort og klassisk
13.30 Sámi Radio
14.03 Jungeltelegrafen
15.03 Kurer
15.30 Musikkredaksjonen
16.03 Kulturnytt
16.33 Sommer i P2
19.03 Kort og klassisk
19.30 På sporet
20.30 Konsertsal Europa
22.05 P2s Blå Mix
00.05–06.00 Notturno

Dagsnytt kl. 06.00, 18.00,
20.00, 21.00 og 23.00, samt
kl. 02.00, 04.00 og 05.00.
P3nyheter kl. 07.00, 10.00,
12.00 og 16.00.
06.03 Grisetidlig
07.02 P3morgen
10.02 Bestevenn
12.02 Sexy
13.05 P3sommer
15.00 VG-Lista Topp 20
16.02 Banden
18.03 Juntafil
20.03 Lydverket
21.03 Urørt
23.03–24.00 P3natt
02.03 Bestevenn
04.03 Sexy
05.03–06.00 P3natt

Nyheter hver halvtime
mellom 06.00 og 19.00 og
hver time mellom 19.00 og
24.00.
06.00 Sommermorgen
10.00 Topp 10
11.00 Musikkformiddag
12.00 Musikk og kultur
14.00 God ettermiddag
18.00 Norgesmagasinet
19.00 Popcorn
20.03 Edda, samisk på norsk!
20.05 God kveld
21.00–22.00 Min topp 9 klok-

ken
22.15 Kultur
23.15 Babel
24.00–06.00 Nattmiks

Nyheter hver hele time
06.00-24.00.
06.00 P4s Radiofrokost
10.00 P4 Sommer
15.00 Midt i Trafikken
17.30 Sytten Tretti
18.00 Taxi
20.00 Barnas Beste
20.30 Download
21.00 Sommerkveld
23.00 Lyden av P4
02.30 Sytten Tretti
03.00–06.00 Lyden av P4

06.00 Morgensending
12.10 Kjæledyr i nød
12.40 Dyrepolitiet i Phila-

delphia
13.35 Villdyrenes SOS
14.00 RSPCA: På frontlin-

jen
14.30 Haiterapi
15.25 Planetens mor-

somste dyr
15.50 Planetens mor-

somste dyr
16.20 Kattene på haugen
16.45 Kattene på haugen
17.15 Galápagos
18.10 Ansikt til ansikt

med isbjørnen
19.10 Dyrepolitiet i Hous-

ton
20.05 Jeg burde vært død!
21.00 Galápagos
21.55 Dyrepolitiet i Phila-

delphia
22.50 Utemmet og uklip-

pet
23.45 Dyrepolitiet i Hous-

ton
00.40 Nattsending

06.00 Morgensending
10.45 Fawlty Towers
11.15 The Weakest Link
12.00 EastEnders
12.35 Dalziel and Pascoe
13.30 Primeval
14.25 Fawlty Towers
15.35 My Family
16.35 Last of the Summer

Wine
17.05 Dalziel and Pascoe
17.55 The Weakest Link
18.40 Monarch of the

Glen
19.30 'Allo 'Allo!
20.00 Live at the Apollo
20.45 The Visit
21.15 Saxondale
21.45 Tess of the D'Urber-

villes
22.40 Live at the Apollo
23.25 Come Dine with Me
23.50 The Jonathan Ross

Show
00.40 EastEnders
01.10 Primeval
02.00 Nattsending

06.00 Morgensending
12.50 Cash in the Attic
13.40 Living in the Sun
14.30 Bargain Hunt
15.15 James Martin's

Champagne
15.45 Coastal Kitchen
16.00 Fantasy Homes by

the Sea
16.50 Antiques Roadshow
17.45 Come Dine with Me
18.45 Masterchef Goes

Large
19.15 The Hairy Bikers'

Cookbook
19.40 Glamour Puds
20.05 The Home Show
20.55 Cash in the Attic
21.40 Come Dine with Me
22.30 Masterchef Goes

Large
23.00 Masterchef Goes

Large
23.20 The Hairy Bikers'

Cookbook
23.45 Glamour Puds
00.10 The Home Show
01.00 Nattsending

07.00 Morgensending
10.40 Hollywood Buzz
11.10 Flukten

Da. thrillerdrama fra
2009.

13.05 Pride and Glory
Am. thriller fra 2008.

15.10 Wallander – Tyven
Sv. krim fra 2009.

16.40 Wallander – Cellis-
ten
Sv. thriller fra 2009.

18.10 Wallander – Presten
Sv. krim fra 2009.

19.40 Trick 'r Treat
Kan. grøsser fra 2008.
(18 år)

21.00 Excalibur – kongens
sverd
Am. eventyr fra 1981.

23.25 Hollywood Buzz
24.00 P.S. I Love You:

Pamela's Secret
02.00 The Dark Knight
04.30 Green Lantern: First

Flight
05.50-07.30 Righteous

Kill

07.00 Morgensending
13.15 Hey Hey It's Esther

Blueburger
Austr. dramakomedie
fra 2008.

15.05 17 igjen
Am. komedie fra
2009.

16.45 Election
Am. komedie fra
1999. (15 år)

18.30 Big Love
(7) Episode 7, Fight or
Flight.

19.30 Weeds
20.00 Funny or Die

(10) Episode 10.
20.30 30 Rock
21.00 The Pacific

(3) Melbourne.
22.00 House
23.00 Weeds
23.30 Fool's Gold
01.20 Speechless
02.55 BaseketBall
04.35 Nattsending

07.05 Morgensending
11.00 No Matter What

Sv./kin. drama fra
2009.

12.25 Appelsinpiken
Norsk drama fra
1995.

13.45 Blood Brothers
Ned. thriller fra 2008.

15.25 Towelhead
Am. drama fra 2007.

17.20 Du har m@il
Am. romantisk kome-
die fra 1998.

19.20 The Loss of a Tear-
drop Diamond
Am. drama fra 2008.

21.00 I skuggan av Vär-
men
Sv. drama fra 2009.
(11 år)

22.30 The Challenge
Am. drama fra 2007.

00.35 Under the Bombs
02.15 The Wackness
03.50 Sex and the City:

The Movie
06.10-07.45 Ben X

07.00 Morgensending
10.55 Vel møtt Sagan

Fr. drama fra 2008.
12.50 Departures

Jap. drama fra 2008.
15.00 Little New York

Fr./am. thriller fra
2009.

16.35 King of the Hill
Sp. thriller fra 2007.

18.00 Big Fat Important
Movie
Am. komedie fra
2008.

19.25 Vi var i alle fall hel-
dige med været
Sv. komedie fra 2008.

21.00 Watchmen
Am. actionthriller fra
2009. (15 år)

23.40 The Hills Run Red
01.00 Elegy – skjønnhe-

tens makt
02.50 Wonder Woman
04.05-06.00 Bienes hem-

melige liv

07.00 Morgensending
11.05 The Grand

Am. komedie fra
2007.

12.50 Men of Honor
Am. drama fra 2000.

15.00 Hundehotellet
Am. familiekomedie
fra 2009.

16.40 Mr. Wonderful
Am. romantisk kome-
die fra 1993.

18.20 Max Payne
Am. action fra 2008.

20.00 Red Riding: 1974 –
En morder går løs
Br. thriller fra 2009.

22.00 Tropic Thunder
Am./br./ty. actione-
ventyr fra 2008. (15
år)

23.45 Making of the
Pacific

00.10 Couples Camp
01.45 Foreplay
03.00 Presumed Innocent
05.05-07.15 Notorious

12.15 Carling Cup
Chesterfield – Midd-
lesbrough på B2net
Stadium.

14.10 Speedway
Indianerna – Valsarna
på ICA Maxi Arena,
Kumla den 10.
august.

16.30 Formula 3: Euro
Series

17.30 Formula 3: Euro
Series

18.30 Kings of Football
19.00 Indycar: Highlights

Høydepunkter fra
Honda 200 på Mid-
Ohio Sports Car
Course den 8. august.

20.00 BTCC
Løp på Snetterton
den 8. august.

21.30 DTM
23.00-00.40 DTM

Løp på Nürburgring
den 8. august.

01.30- 03.30 Major Lea-
gue Soccer

06.25 Ed, Edd og Eddy
06.55 Ben 10
07.20 Sabrina
07.45 Se på Scooby Doo
08.10 Mr. Bean
08.35 Ozzy & Drix
09.00 Diverse sendinger
14.50 Pusur
15.15 X-Men Evolution
15.40 Johnny Test
16.05 Bakugan
16.30 Ben 10
16.55 Mr. Bean
17.20 Total Drama Action
17.45 Chowder
18.10 Pusur
18.35 Ozzy & Drix
19.00 Sabrina
19.25 Se på Scooby Doo
19.50 Pinky & The Brain
20.15 Pusur
20.35 Ed, Edd og Eddy
21.00 Ben 10
21.25 Krampetvillingene
21.50 Chowder
22.15 X-Men Evolution
23.05 Flapjacks eventyr
23.30 Nattsending

06.00 Morgensending
11.00 Cash Cab UK
11.30 Femte gir
12.00 Overhaling
13.00 Mann mot natur
14.00 Møkkajobber
15.00 Jungelnetter
15.30 Bilfikserne
16.00 Ingeniørkunstens

mesterverk
17.00 Hvordan gjør de

det?
17.30 Hvordan den lages
18.00 I maskinens indre
19.00 Mythbusters
20.00 Livsfarlig oppsum-

mering
21.00 Cash Cab UK
21.30 Mythbusters
22.30 Worst-Case Scena-

rio
23.00 Worst-Case Scena-

rio
23.30 Internettets myter
00.30 Mann mot fisk
01.30 Cash Cab UK
02.00 Nattsending

06.00 Mikkes klubbhus
06.25 Fantasiens flytte-

folk
06.50 Handy Manny
07.15 Hannah Montana
07.40 Fairly Odd Parents
08.05 Sonny's Chance
08.30 Phineas og Ferb
08.50 Stitch
09.15 Diverse sendinger
15.15 Phineas og Ferb
15.40 Det søte liv til sjøs
16.05 Stitch
16.25 Totally Spies
16.50 Når klokken ringer
17.00 Magikerne
17.25 Når klokken ringer
17.30 Sonny's Chance
17.55 Phineas og Ferb
18.05 Fairly Odd Parents
18.20 Hannah Montana
18.45 Stitch
19.10 H2O
19.35 Det søte liv til sjøs
20.00 Hannah Montana
20.25 Jake and Blake
20.50 Magikerne
21.15 Kveldssending

06.00 Morgensending
09.55 Mens du var ute
10.45 Miami Ink
11.35 Jon & Kate pluss 8
12.25 Små folk, stor ver-

den
12.50 Små folk, stor ver-

den
13.15 Store planer
14.05 LA Ink
15.00 Mens du var ute
16.00 Husspekulantene

med Tommy Walsh
16.30 Kokk på besøk
17.00 Jon & Kate pluss 8
18.00 LA Ink
19.00 Ti år yngre
19.30 What Not to Wear
20.30 Jon & Kate pluss 8
21.30 Lille miss Amerika
22.30 Kjolen som sier ja
23.00 Traumer: Livet på

akutten
24.00 Skyldig eller uskyl-

dig?
01.00 LA Ink
02.00 Jon & Kate pluss 8
03.00 Nattsending

09.30 Svømming: EM i
Budapest, Ungarn
Åttende dag, direkte.

11.30 Svømming: EM i
Budapest, Ungarn

12.15 Pool Talk (r)
12.30 Svømming: EM i

Budapest, Ungarn (r)
14.30 Rulleskiskyting (r)
15.30 Svømming: EM i

Budapest, Ungarn
16.30 Svømming: EM i

Budapest, Ungarn (r)
17.00 Svømming: EM i

Budapest, Ungarn
18.45 Pool Talk
19.00 Eurogoals Flash
19.15 Wednesday

Selection
19.20 Hestesport
20.20 Sprangridning
21.20 Riders Club
21.25 Golf: US PGA Tour
22.25 Golf: Kvinnenes

europatour
22.35 Golf Club
22.40 Seiling: Yacht Club
22.45 Nattsending

06.00 Morgensending
12.00 Behind The Music:

Pink
12.50 40 Most Shocking

Celebrity Divorces
13.50 40 Most Shocking

Celebrity Divorces
14.45 The Hills
15.10 The City
15.40 Brooke Knows Best
16.10 My Super Sweet 16
16.35 My Super Sweet 16
17.05 Made
18.00 16 And Pregnant
19.00 Room Raiders
19.30 South Park
20.00 Jersey Shore
21.00 Cribs
21.30 Pimp My Ride
22.00 Disaster Date
22.30 X-effect
22.55 Pranked
23.25 Wildboyz
23.50 Wildboyz
00.15 Wildboyz
00.45 Bully Beatdown
01.15 Pimp My Ride
01.40 Nattsending

07.00 Morgensending
12.30 Galskap i laborato-

riet
13.00 Dyr som oss
14.00 Flyhavarikommisjo-

nen
15.00 Historiske kon-

struksjoner
16.00 Når katastrofen

inntreffer
16.30 Myte eller sannhet?
17.00 Hemmelige haig-

rotter
18.00 SOS Kode Rød
19.00 Flyhavarikommisjo-

nen
20.00 Når katastrofen

inntreffer
20.30 Myte eller sannhet?
21.00 Forhistoriske rovdyr
22.00 Megafabrikker
23.00 Mafiaen
24.00 Når katastrofen

inntreffer
00.30 Myte eller sannhet?
01.00 Forhistoriske rovdyr
02.00 Megafabrikker
03.00 Nattsending

06.30 Fantorangen
07.30 Supersommer
10.00 Diverse sendinger
13.30 Kårni og Børni (r)
13.40 Brages Beist (r)
13.55 Pitt og Kantrop (r)
14.20 Min galaktiske for-

svarer (r)
14.35 Quantum Ray fra

kosmos (r)
15.00 Eva og Adam (r)
15.30 Hjemme hos Derek

(r)
15.55 Ace Lightning (r)
16.20 Georg, jungelens

konge (r)
16.40 Pat og Stan
16.50 Pitt og Kantrop (r)
17.15 Haremoen (r)
17.30 Fantorangen
18.00 Barne-TV
18.01 Rupert Bjørn (r)
18.10 Dyrelek
18.15 Ville Vilde (r)
18.30 Superkviss (r)
18.50 Grusomme grøss (r)
19.00-19.22 Dei bortkom-

ne barna

07.00 Dead Man's Cards
Br. action fra 2006.

09.00 Shaft
Am./ty. action fra
2000.

11.00 Wilderness Survival
for Girls
Am. grøsserdrama fra
2004.

13.00 King of the World
Be. drama fra 2006.

15.00 Room
Am. drama fra 2005.

17.00 Once a Thief
Kan. TV-actionthriller
fra 1996. (18 år)

19.00 Paranoid
Br. thriller fra 2000.

21.00 Diary
Hongkongkin. thriller
fra 2006.

23.00 Backtrack
Catchfire. Am. action-
drama fra 1990.

01.00 Jill Rips
03.00 Into The Sun
05.00-07.00 Murder, Take

One

06.00 Morgensending
12.50 Mrs. Soffel

Am. romantisk drama
fra 1984.

14.40 Little Women
Am. drama fra 1949.

16.40 The Screening
Room

17.05 After the Fox
It./am./br. krimkome-
die fra 1966.

18.50 The Screening
Room – Cannes Film
Festival 2010

19.20 Seven Brides for
Seven Brothers
Am. musikal fra 1954.
(11 år)

21.00 The Killer Elite
Am. actiondrama fra
1975.

23.00 Poltergeist
Am. grøsser fra 1982.
(15 år)

00.55 Lust for Life
03.00 The Killer Elite
05.00 Nattsending

06.00 Videovekking
09.00 30 minutter
09.30 New voices
10.00 Topp 10
11.00 Vi elsker musikk
14.00 The Voice of Hip-

Hop & RnB
15.00 30 minutter
15.30 New voices
16.00 Topp 10
17.00 The Voice dobbelt

opp
17.30 Vi elsker musikk
19.00 The Voice of Hip-

Hop & RnB
20.00 Topp 10

The Voice Topp 10 –
de mest populære
låtene.

21.00 The Voice dobbelt
opp
2 videoer fra 3 artis-
ter.

21.30 New voices
22.00-04.00 Vi elsker

musikk
...musikken fortsetter.

06.00 Morgensending
13.00 Sophie Grigson in

the Souk
13.30 Distant Shores
14.00 Working Holiday
15.00 Globe Trekker
16.00 $100 Taxi Ride
16.30 Chef Abroad
17.00 Planet Food
18.00 Globe Trekker

(9) London City Guide
2.

19.00 Hollywood and
Vines

19.30 Floyd Uncorked
(6) Provence.

20.00 Planet Food
(1) Greece.

21.00 Globe Trekker
(12) Crete/Cyprus.

22.00 Globe Trekker
(10) Ultimate France.

23.00 Julian and Camilla's
World Odyssey
(7) South Africa.

24.00 Hollywood and
Vines

00.30 Nattsending

06.00 Morgensending
10.20 Orps: The Movie

Norsk familiekomedie
fra 2009.

12.00 Twenty Bucks
Am. dramakomedie
fra 1993.

14.00 Mysteriet i Måne-
dalen
Ungarsk-br./fr. famili-
efilm fra 2008.

16.00 Walk Hard: The
Dewey Cox Story
Am. musikalkomedie
fra 2007.

17.50 Klassen
Fr. drama fra 2008.

20.00 How to Lose Friends
& Alienate People
Br. romantisk kome-
die fra 2008.

22.00 The Lodger
Am. krim fra 2009.

24.00 Flasher
02.30 Quarantine
04.00-06.00 How to Lose

Friends & Alienate
People

06.00 Morgensending
10.00 Charlie's Angels:

Full Throttle
Am. actionkomedie
fra 2003.

12.00 B13 – 13th District
Fr. action fra 2004.

14.00 Even Money
Am. krimdrama fra
2006.

16.00 Adrenalin
Am. action fra 1996.

18.00 Battle in Seattle
Am./kan./ty. action-
drama fra 2007.

20.00 Zen – The Warrior
Within
Thailandsk actiondra-
ma fra 2008. (15 år)

22.00 The 25th Hour
Am. krimdrama fra
2002. (15 år)

00.10 The Right Roomma-
te

02.00 Janine Loves Jenna
04.10-06.00 Cube 2:

Hypercube

08.00 Løgneren Jakob
Fr./am./ungarsk dra-
makomedie fra 1999.

10.00 The Stranger
Am. thriller fra 1946.

11.40 Malcolm X
Am. drama fra 1992.

15.00 Mannen med to
hjerner
Am. komedie fra
1983.

16.30 The Goodbye Girl
Am. romantisk kome-
die fra 1977.

18.20 I Confess
Am. krimthriller fra
1953. (15 år)

20.00 Walker
Am./meks./sp. action
fra 1987.

22.00 The Human Factor
The Human Factor.
Br. thriller fra 1979.
(15 år)

24.00 Teenage Hooker
Confession

02.00-03.23 Within
Temptation

07.00 Morgensending
11.00 Tomtar & Troll –

den hemliga kamma-
ren
Sv. animasjonsfilm
fra 2008.

13.00 Barbie i Nøtteknek-
keren
Am. animert eventyr-
musikal fra 2001.

15.00 Checking Out
Am. komedie fra
2005.

17.00 White Air
Am. actiondrama fra
2007.

19.00 Private Valentine:
Blonde & Dangerous
Am. komedie fra
2008.

21.00 My Best Friend's
Girl
Am. romantisk kome-
die fra 2008. (11 år)

23.00 Madeline
Am./fr. komediedra-
ma fra 1998.

01.00-02.50 Straight

07.00 Morgensending
11.00 Little Big Girl
13.00 Kamilla og tyven 2

Norsk familedrama
fra 1989.

15.00 Nye streker med
Emil i Lønneberget
Sv. familiefilm fra
1972.

17.00 An-Magritt
Norsk drama fra
1969.

19.00 Beck – Pensjonat
Perlan
Sv./ty./da. krimdrama
fra 1998. (15 år)

20.40 Hamsun
Da./sv./norsk drama
fra 1996.

23.20 Beck – Gutten i
glasskulen
Sv. krim fra 2002.

00.50 Utenfor kjærlighe-
ten

02.40 Hamsun
05.20-07.00 Polismörda-

ren

09.15 Morgensending
13.00 What's Cooking?

Br./am. dramakome-
die fra 2000.

15.00 Lassie – Venner for
livet
Am. familiefilm fra
1994.

17.00 Once Upon a Wed-
ding
Am. romantisk kome-
die fra 2005. (11 år)

19.00 Rent-a-Kid
Am. komedie fra
1995.

21.00 Grace of My Heart
23.00 Er'e slutt?

Am. komedie fra
1978.

00.55 Fragile
02.40 Diary of a Hitman
04.10 Body Count
05.30 Hollywood On Set
06.00-06.26 Hollywood

On Set

10.00 Tippeligaen: Odd
Grenland – Lillestrøm
(r)

11.45 Tippeligaen 2010:
Start – Brann (r)

13.30 Tippeligaen 2010:
Haugesund – Våle-
renga (r)

15.15 Tippeligaen 2010:
Kongsvinger – Høne-
foss

17.00 Firsthand (r)
17.30 Omnisport-TV
18.00 Matchball mandag
19.00 FA Cup Golden

Moments (r)
20.00 Målkavalkade Tip-

peligaen (r)
20.20 Fotball: Danmark –

Tyskland
22.25 Fotball: Mexico –

Spania
24.00 Fotball: Norge –

Frankrike
01.45-02.15 Høydepunk-

ter Tippeligaen (r)

08.00 Morgensending
12.30 Omar porras, sorci-

er de la scène
13.30 Le journal de la

RTBF
14.05 Le grand escogriffe
15.45 Pensée assise
16.00 TV5monde le jour-

nal
16.30 Questions pour un

champion
17.00 Le point
18.00 TV5monde le jour-

nal
18.20 L’invite
18.35 Le clan pasquier
20.15 Lecons de style
20.30 Le journal de France

2
21.00 On n’est pas couche
23.00 TV5monde le jour-

nal
23.10 Le journal de la TSR
23.35 TV5monde le jour-

nal Afrique
23.50 Reporters (saison 1)
00.40 Reporters (saison 1)
01.45 Nattsending

14.00 The Championship
(r)
Leeds – Derby på
Elland Road.

15.45 England U21 –
Usbekistan U21 (r)
Treningskamp.

17.30 Fotball-VM: Neder-
land – Spania (r)
Finale i Johannesburg
den 11. juli.

19.30 Wednesday Night
at the Red Cafe
Siste nytt fra Manc-
hester Uniteds egen
TV-kanal, MUTV.
Direkte.

20.30 The Football League
Show (r)
Høydepunkter fra for-
rige runde i The
Championship.

20.55 England – Ungarn
Privatlandskamp,
direkte.

23.00 Ligue 1 Highlights
(r)

24.00-00.15 Blues News

13.30 Tennis: ATP World
Tour – Washington
ATP World Tour. Fina-
le.

16.00 Motorsport: Injecti-
on
Ukentlig magasinpro-
gram med aktuelt og
variert innhold fra
norsk bilsport.

16.30 Motorsport: Pole
Position
Motorsportmagasin.

17.00-01.00 Tennis: Mas-
ters 1000 – Toronto
ATP Masters 1000.
Andre runde, direkte.

12.50 Red Bull Air Race
WC: Tyskland

15.00 NASCAR: Sour
Cream Dips at the
Glen

16.00 Inside Racing
16.30 WRC: Finland –

dag 1 (r)
17.00 WRC: Finland –

dag 2 (r)
17.30 Høydepunkter WRC

Finland (r)
18.30 Rally World (r)
19.00 STCC: Preview –

Karlskoga II (r)
20.00 Red Bull Air Race

WC: Tyskland
Sesongens sjette del-
konkurranse ble
avviklet i Lausitz, den
8. august.

22.10 EM i rallycross –
Belgia

23.10 Formel 1: Storbri-
tannia GP (r)

00.10 Formel 1: Tysklands
GP Highlights (r)

01.10 Nattsending
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08.00 Migrapolis (r) 08.30 Frilandshagen (r) (1)
09.00 Camilla Plum: Mat som holder (1) 09.30
Sommeråpent (r) (26) 10.20 Par i hjerter (r) (20)
11.10 Når storken svikter – to år etter (r) (2)
11.40 Folk (r) 12.10 Dynastiet (r) (7) 13.00
Dynastiet (r) (8) 13.50 Tilbake til 90-tallet (r) (6)
14.20 Fredag i hagen (r) (8) 14.50 Landgang (r)
(4) 15.20 Ut i naturen (r) 15.45 Sommeråpent
(r) (26) 16.35 Moderne avhengighet (r) (3) 17.05
30 Rock (r) (20) 17.30 Tingenes tilstand (r) (3)
18.00 Oddasat – nyheter på samisk
18.05 Nyheter på tegnspråk
18.10 Tinas mat (r)

Sv. matserie. Kort og godt med Tina
Nordström og Tomas Tengby.

18.40 Norge i dag
19.00 Dagsrevyen
19.30 Munter mat

(6) Da. matprogram. Brødrene Price
stiller her med et hjemmekomponert
nordisk kjøkken.

20.00 Flukten fra Norge
Dokumentar. Dette er en dramatisk
og utrolig historie om den eneste
flukten fra Bredtveit fengsel under
annen verdenskrig. Filmen handler
om den jødiske familien Levy som
kom til Oslo som flyktninger fra Ham-
burg etter Krystallnatten i 1938.

20.50 Vikinglotto
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Sommeråpent

(27) Aktuelle gjester og spennende
artister fra taket på Folketeaterbyg-
ningen i Oslo. Programleder: Pål Tho-
resen.

22.20 Toppidrettsveka
Fra dagens øvelser i Aure. Kommenta-
tor: Andreas Stabrun Smith. Program-
leder Anne Rimmen har med seg
ekspertkommentator Thomas Als-
gaard.

23.00 Kveldsnytt
23.15 Hva skjedde med Mark Randle?

(2) Br. krimserie. Terry Dyer har akku-
rat sluppet ut av fengsel, hvor han
satt inne for en forbrytelse han frem-
deles påstår han ikke begikk. Nå opp-
søker han familien til gutten han ble
dømt for å ha drept, på jakt etter
sannheten.

24.00 Höök (r)
(3) Sv. krimserie.

01.00 Höök (r)
01.55 Svisj gull
03.00-06.30 Dansefot jukeboks u/chat

12.25 Sykkel Oslo Grand Prix.
Direkte fra Oslo sentrum. Kom-
mentatorer: Jann Post og Dag
Erik Pedersen. 13.55 Viten om (r)
(9) 14.25 Svenske slag (r) (7) 14.55
Faust 16.40 Yellowstone – histo-
rier fra villmarka (r) (2) 17.30
Solens mat (r) (6)
18.03 Dagsnytt 18
19.00 Viten om (r)
19.30 Trav

V65.
20.00 Tilbake til 90-tallet (r)

(7) 1996. Norsk doku-
mentarserie. Fra 1996
har vi invitert gitarist
Knut Schreiner, forfatter
Erlend Loe og skuespiller
Mia Gundersen, som den
gang slo igjennom i
NRK-serien «Offshore».

20.30 Tigerens hemmelige
liv (r)
(2) Br. naturserie. Ved
bruk av spesialkonstruer-
te kameraer som blant
annet blir båret av ele-
fanter, får vi et unikt og
spennende innblikk i det
hemmelige livet til fire
unge tigre i den indiske
jungelen.

21.25 Landeplage (r)
(6) Jenter. Norsk doku-
mentarserie. Hva er det
som gjør at en låt nekter
å dø og blir stående på
musikkhimmelen?

21.55 Keno
22.00 NRK nyheter
22.10 Filmavisen 1960 (r)
22.20 Om natten

Sv. dokumentar. Vi får en
reise i sommernattens
Stockholm, fra festfolket
til de hjemløses tunnell-
banestasjoner, fra gate-
kunstnere til gatefeiere.

23.15 Slanger i paradis (r)
(2) Undersøkende doku-
mentarserie. Hvem sty-
rer narkotikatrafikken til
Norge? Vi møter 38 år
gamle Glenn Bjerke. Han
soner en lang dom for
innførsel av dop.

00.05-00.54 Sommeråpent (r)

06.25 Sonen 07.00 TV 2 Junior 10.00 Bonanza (r)
(3) 11.00 QuizShow 11.45 Hotel Cæsar (r) (3)
12.15 Judging Amy (r) (6) 13.05 Kamp i kulis-
sene (r) (18) 13.35 Den syvende himmel (r) (9)
14.30 Home and Away (r) (22) 15.00 Malcolm i
midten (r) (15) 15.30 3rd Rock from the Sun (r)
(17) 16.00 Home and Away (23) 16.30 Venner
for livet (r) (14) 17.00 Dharma & Greg (r) (13)
17.30 Hotel Cæsar (r) (78)
18.00 Better Off Ted

(13) Am. komiserie.
18.30 Nyhetene og Sporten
18.50 Været
19.00 Vil du bli millionær? – Hot Seat (r)

(21) Norsk underholdning.
19.30 Fotball: Før kampen

TV 2 Sporten gir deg siste nytt før
privatlandskampen.

20.00 Sommertid med Øyvind Fjeldheim
(19) Underholdningsprogram. Endelig
er det klart hvilke kjendiser vi får se i
årets sesong av «Skal vi danse». I
kveld er deltakerne gjester hos Øyvind
Fjeldheim.

21.00 Nyhetene og Været
21.15 Fotball: Norge – Frankrike 1. omgang

Direkte fra Ullevaal og privatlands-
kampen mellom Norge og Frankrike.
Drillos beste menn tar imot Frankrike
på Ullevaal i siste kamp før EM-kvali-
fiseringen tar til. Kommentatorer:
Øyvind Alsaker og Petter Myhre. Etter
den svake VM-innsatsen falt Frankri-
ke 12 plasser på FIFA-rankingen, og
endte i juli på 21. plass – plassen
foran Norge. Nå vil begge lag finjus-
tere form og taktikk fram mot første
kamp i kvalifiseringen til EM i 2012,
som arrangeres i Polen og Ukraina.

22.05 Fotball: I pausen
22.15 Fotball: Norge – Frankrike 2. omgang

Direkte fra Ullevaal og privatlands-
kampen mellom Norge og Frankrike.

23.15 Fotball: Etter kampen
Høydepunkter, kommentarer og ana-
lyser.

23.30 60 Minutes
(24) Am. reportasjemagasin.

00.20 Svindlertriks (r)
(6) Br. underholdningsserie.

00.55 Penn og Teller
01.30 Grey's Anatomy (r)
02.20 Melrose Place (r)
03.10 Været (r)
03.20-06.25 Sonen

06.00 Caroline in the City (r) (5)
06.30 According to Jim (r) (49)
07.00 Tvins 2010 08.30 Dr. Phil (r)
(1348) 09.25 I gode og onde
dager (r) (3350) 10.15 Oprah (r)
(1021) 11.10 Dr. Phil (r) (1349)
12.05 I gode og onde dager
(3351) 13.00 Oprah (r) (1025)
14.00 How I Met Your Mother (r)
(72) 14.30 Top Design (r) (3) 15.30
Two and a Half Men (r) (78) 16.00
Top Chef (r) (3) 17.00 According
to Jim (r) (50) 17.30 Alle elsker
Raymond (r) (153)
18.00 Two and a Half Men (r)
18.30 Ekstrem oppussing

USA (r)
19.30 Two and a Half Men (r)

(81) Am. komiserie.
20.00 Kongen av Queens (r)

(23) Am. komiserie.
20.30 Ekstreme samlere

(4) Am. realityserie. Tara
har fått advarsel fra hus-
eieren om at hun må
rydde opp eller bli kastet
ut.

21.30 Miami Medical
(11) Am. dramaserie.
Ofrene etter en båtulyk-
ke skaper kaos på syke-
huset. Dr. Deleos bror
kommer til sykehuset, og
dr. Zambrano havner i et
dilemma.

22.30 Paradise Hotel Danmark
(47) Da. realityserie. To
av deltakerne står i fare
for å bli sendt hjem, og
de må velge seg en
representant hver som
skal tale deres sak.

23.15 Two and a Half Men (r)
23.45 Kongen av Queens (r)
00.15 NCIS (r)
01.15 Verdens aller sprøeste

bilrace
Cannonball Run II. Am.
actionkomedie fra 1984.

03.10 Robin Hood på nye
eventyr (r)

03.55 Psycho III
Am. grøsser fra 1986.
Regi: Anthony Perkins.

05.30 Caroline in the City (r)
05.55-06.00 Viasats verden

06.00 Playbox 07.05 Planet's Fun-
niest Animals (r) (23) 07.30 Pla-
net's Funniest Animals (r) (24)
07.55 Familietrøbbel (r) (2) 08.20
Gossip Girl (r) (9) 09.10 One Tree
Hill (r) (1) 10.00 Megaquiz (157)
11.15 Airline (r) (3) 11.45 Glamour
(170) 12.15 Slankekrigen (r) (1)
13.45 Date My Mom (r) (4) 14.15
Veronica Mars (r) (18) 15.10 One
Tree Hill (r) (2) 16.05 Gossip Girl
(r) (10) 17.00 Familietrøbbel (r)
(3) 17.30 Will & Grace (r) (15)
18.00 Grensevakten (r)
18.30 Airline (r)
19.00 The Big Bang Theory (r)

(18) Am. komiserie.
19.30 Lykkelig skilt (r)

(15) Am. komiserie.
20.00 Cougar Town (r)

(11) Am. komiserie. Dr.
Amy Evans (spilt av Lisa
Kudrow) er den slem-
meste, men beste hud-
pleieren i byen.

20.30 Färjan
(7) Sv. dokumentarserie.
Tre gutter er om bord av
en spesiell grunn. De skal
nemlig på sjekkekurs for
å få bedre draget på det
motsatte kjønn.

21.30 Castle
(24) Am. spenningsserie.
Becketts romanse med
Demming truer hennes
forhold til Castle, noe
som fører til at kollega-
ene må konfrontere
hverandre med følelsene
de har for hverandre.

22.30 Special Victims Unit
(7) Am. krimserie. Etter
at en tredje tenåring blir
funnet død, etterforsker
Stabler og Beck en tato-
vering offeret har
nederst på ryggen.

23.30 Grensevakten (r)
24.00 Cougar Town (r)
00.30 Lykkelig skilt (r)
01.00 The Big Bang Theory (r)
01.25 CSI (r)
02.20 CSI: Miami (r)
03.10 City Homicide (r)
04.00-06.00 Playbox

06.00 Morgensending
14.00 Søren og Søren
14.30 Danskernes Krønike

– Vores mad
15.00 DR Update – nyhe-

der og vejr
15.10 Høvdingebold
16.05 Radiserne
16.30 Juniper Lee
16.50 Alfred
17.00 Mad i kassen
17.15 Klassen
17.30 Skæg med

bogstaver
18.00 Den lille forskel
18.30 TV avisen
19.00 Aftenshowet
19.30 Hvad er det værd?
20.00 Søren Ryge direkte
20.30 Diagnose søges
21.00 TV Avisen
21.25 SportNyt
21.30 Rebecca
23.05 Onsdags Lotto
23.10 OBS
23.15 Afghanistans dan-

sende drenge
00.10-00.35 Naruto Uncut

05.00 Morgensending
16.00 Nyhederne
16.15 Joey
16.40 Joey
17.05 Venner
17.30 Venner
18.00 Nyhederne, Finans

og Sporten
18.10 Regionale nyheder
18.20 Vejret
18.25 Go' aften Danmark
19.00 Nyhederne
19.30 Regionalprogram
20.00 Hele Danmark

hjemmebane – før
kampen

20.20 Fodbold: Danmark-
Tyskland

22.30 Nyhederne og
Finans

22.50 Regionale nyheder
23.00 Vejret
23.05 Hele Danmarks

hjemmebane – efter
kampen

23.25 Gordon Ramsays
køkkenmareridt

00.15 Nattsending

07.45 Morgensending
10.00 Charmed (r)
10.50 Gilmore Girls (r)
11.45 Legene (r)
12.45 Motejuryen
13.10 The Rachael Ray

Show (r)
14.10 Judge Judy (r)
14.40 Judge Judy
15.10 Legene (r)
16.00 En, to, tre – oppus-

sing! (r)
17.00 Tori & Dean i Holly-

wood (r)
18.00 Gilmore Girls (r)
19.00 Charmed
20.00 Collegeliv
21.00 10 Things I Hate

About You (r)
21.30 Bli ny: mor og dat-

ter (r)
22.00 Salong Makeover (r)
23.00 Drømmedesign –

Bransjens hemmelig-
heter (r)

23.35 The Closer
00.35 Det spøker! (r)
01.30 Nattsending

19.30 Muriwai Beach (r)
19.55 Superstjerna Skippy

Dokumentar. Histori-
en om kenguruen.

20.50 Bangla mekaniske
verksted (r)
(5) Underholdnings-
serie.

21.30 After the Sunset
Am. actionkomedie
fra 2004. Max
«kongen av alibier»
Burdett og hans vakre
partner Lola har
ankommet til paradi-
set Bahamas. I
rollene: Pierce Bros-
nan, Salma Hayek,
Don Cheadle, Naomie
Harris. Regi: Brett
Ratner. (11 år)

23.05 Partydronninger (r)
23.50 Tudors (r)
00.40 Skins (r)
01.30 Svisj gull
02.00 Svisj Norge
04.00 Svisj gull
05.00-06.00 Svisj

06.00 Morgensending
14.20 Dave Chappelle's

Block Party
Am. dokumentar fra
2006.

16.00 Rapport
16.05 Gomorron Sverige
16.55 Såna är mammor
17.25 Cleo (r)
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport
18.10 Regionala nyheter
18.15 Hundra procent

bonde
18.45 AnneMat
19.15 Din plats i historien
19.20 Regionala nyheter
19.30 Rapport
20.00 Uppdrag gransk-

ning – sommarspecial
21.00 Livvakterna
22.00 Nip/Tuck
22.45 En passion för Mr.

Lester
Britisk familiedrama.

00.10 Hotellet
00.55 Nattsending

16.40 Morfars farfars far –
och jag (r)

17.40 Nyhetstecken
17.50 Uutiset
18.00 Kalla krigets spio-

ner
18.50 En man och hans bil
18.55 Oddasat
19.00 Vem vet mest?
19.30 Annas eviga (r)
20.00 Antikmagasinet (r)
20.30 Kära medborgare
21.00 Aktuellt
21.25 Regionala nyheter
21.30 Korrespondenterna

(r)
22.00 Sportnytt
22.15 Regionala nyheter
22.25 Rapport
22.35 In Treatment
23.05 Sopranos
23.55 Londoners (r)
00.40-01.30 Musikaliska

underbarn (r)

06.00 Morgensending
11.05 Frasier (r)
11.30 Wings (r)
12.00 Wings (r)
12.30 M*A*S*H (r)
13.00 M*A*S*H (r)
13.30 Scrubs (r)
14.00 Scrubs (r)
14.30 Malcolm i midten
15.00 MacGyver (r)
16.00 South Park (r)
16.30 South Park (r)
17.00 Baywatch (r)
18.00 Amazing Race (r)
19.00 Melrose Place
20.00 America's Got

Talent
21.00 Klovn

(3) Pepino og Pepito.
21.30 Fengslet (r)
22.30 Pacific Blue (r)
23.25 24 (r)
00.15 Familien Addams –

og synet på livet
02.00 South Park (r)
02.30 South Park (r)
03.00 M*A*S*H (r)
03.30 Nattsending

05.50 Morgensending
13.00-13.25 Dagens rätt
14.30 Vingården
14.40 Vingården
14.50 Alarm 112
15.25 EM i simning

Svømmehopp. Finale
menn, 1 meter.

16.55 EM i simning.
19.00 TV4Nyheterna
19.15 Lokala nyheter
19.20 Lokalt väder
19.25 TV4Vädret
19.28 c/o Segemyhr
20.00 Miss Marple
22.00 TV4Nyheterna
22.25 TV4Sporten
22.35 TV4Vädret
22.37 Lokalt väder
22.40 Vinnare V64 – som-

marstudion
Trav.

23.10 Alarm 112
23.40 Dharma & Greg
00.10 Will & Grace
00.40 The Practice
01.35 The District
02.30 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 The Drew Carey

Show (r)
13.30 Futurama (r)
14.00 Familien Griffin (r)
14.30 Simpsons (r)
15.00 Simpsons (r)
15.30 Kongen av Queens

(r)
16.00 Miami Ink (r)
17.00 NCIS (r)
18.00 Futurama (r)
18.30 Familien Griffin (r)
19.00 Simpsons (r)
19.30 Simpsons (r)
20.00 Cops (r)
20.30 Two and a Half

Men (r)
21.00 Two and a Half

Men (r)
21.30 Kanonball: En film

med baller
Am. komedie fra
2004.

23.15 Fletch lever
Am. familiekomedie
fra 1989.

01.00 Nattsending

QUIZ
100

QUIZER

Prøv Aftenposten QUIZ for iPhone
eller iPod touch

kr. 17,-



Været

På kryss og quiz

Quizmaster Lars Unar Størdal Vegstein , lars.vegstein@gmail.com

1. Skuespilleren Ayda Field giftet seg i Los Angeles i forrige helg.
Med hvem?

2. Hva er en tetralogi?
3. Hvem har tittelrollen i Harald Zwarts The Karate Kid?
4. På hvilke to børser kan man kjøpe Statoil-aksjer?
5. Hvem ble toppscorer i Premier League både i 2006/2007- og

2009/2010-sesongen?
6. I hvilke to land brukes myntenheter ved navn won?
7. Hvor gammel er Jens Stoltenberg?
8. I hvilket band er Kirk Hammett gitarist?
9. I hvilket land heter den nye presidenten Juan Manuel Santos?

10. I hvilket år åpnet den første Gina Tricot-butikken i Norge?

Svar:

Kryssord: Åge A. Holter, aage.holter@gmail.com
Prøv Aftenposten QUIZ for iPhone (App Store)

1.RobbieWilliams.
2.Litterærtverkifiredeler.
3.JadenSmith.
4.BørseneiOsloogNew

York.
5.DiderDrogba(Chelsea).
6.Nord-ogSør-Korea.
7.51år.
8.Metallica.
9.Colombia.
10.2007.

Oppdatert værvarsel døgnet rundt på www.ap.no
Få alt av vær-informasjon for ditt sted:
Time-for-time varsel, langtidsvarsel, nedbørsradar, klimaoversikt og oversiktskart
Aftenpostens værtjeneste finner du på www.ap.no/vaer

Norge i dag

Kirkenes

KautokeinoTromsø

Harstad

Bodø

Mosjøen

Trondheim

Ålesund

Bergen

Stavanger

Oppdal

Geilo
Lillehammer

Trysil

Oslo

Moss
FredrikstadSandefjord

Arendal

Kristiansand

Hovden

Vindstyrke
Bris 1–11 m/s
Kuling 11–20 m/s
Storm over 20 m/s

Solen opp og ned Flo og fjære

Oslo
Kristiansand
Bergen
Trondheim
Bodø
Tromsø

Sol opp Flo FjæreSol ned Dagen
+/–

Turværet
I dag I morgen

Alta
Bjorli
Dovrefjell
Fagernes
Finse
Galdhøpiggen
Hallingskarvet
Hemsedal
Lofoten
Nordmarka
Norefjell
Rondane
Saltfjellet
Sognefjell
Tydal
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SMS-
Været 1905Få været der du er!

Send VÆR eller LVÆR kr 5.-til

Temperatur
Oslo

Temperatur
Fredrikstad

Temperatur
Sandefjord

Temperatur
Arendal

Temperatur
Kristiansand

Temperatur
Hovden

Temperatur
Geilo

Temperatur
Lillehammer

Temperatur
Trysil

Temperatur
Oppdal

Temperatur
Stavanger

Temperatur
Bergen

Temperatur
Ålesund

Temperatur
Trondheim

Temperatur
Mosjøen

Temperatur
Bodø

Temperatur
Harstad

Temperatur
Tromsø

Temperatur
Kautokeino

Temperatur
Kirkenes

Temperatur
Longyearbyen

Langtidsvarsel

Norge i går Verdt å vite
Varmest i går kl 14.00

Kaldest

Våtest

Sol Delvis
skyet

Skyet Enkelte
regn-
byger

Enkelte
sludd-
byger

Enkelte
snø-

byger

Lett
regn

Regn Torden
og regn

Snø Tåke Mørke-
tid

19 19 21 17 20

19 19 19 18 20

18 18 20 18 20

19 20 21 20 20

17 19 22 22 21

16 15 17 14 15

15 13 19 13 15

20 19 23 16 19

16 17 15 9 12

21 20 16 12 13

19 20 18 16 19

21 20 16 17 20

15 15 14 14 14

19 21 16 14 15

23 24 16 13 14

16 15 13 12 13

15 13 12 10 11

13 14 14 9 10

16 20 15 10 10

14 19 13 11 9

6 4 3 44

Oslo
Kristiansand
Bergen
Trondheim
Bodø
Tromsø

Sol opp Sol ned Dagen
+/–

05:22
05:41
05:40
05:01
04:12
03:23

21:22
21:24
21:46
21:44
22:01
22:12

-02:50
-02:32
-02:55
-03:54
-06:11
-05:11

Flo Fjære

/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/

07:23
05:25
00:09
00:52
01:46
02:47

01:10
11:35
06:24
07:14
08:05
08:59

19:37
17:48
12:42
13:23
14:16
15:17

13:21
--:--
18:37
19:27
20:17
21:15

Afrika
Cape Town
Casablanca
Dakar
Johannesb.
Mauritius
Mombasa
Seychellene
Tunis Skyfritt

Lettskyet
Regn
Regnbyger
Skyfritt
Halvskyet
Skyfritt
Lettskyet

31
25
20
22
14
27
31
19

Amerika
Buenos Aires
Cancún
Chicago
Havanna
Los Angeles
Mexico by
Miami
Natal
New Orleans
New York
Ottawa
Rio de Janeiro
San Francisco
Seattle
Vancouver
Washington DC 29

21

15
22
25

25

26
28
25
29
19
23

29
10

28
29

Regnbyger
Skyfritt

Halvskyet
Skyfritt
Lettskyet

Skyfritt

Lettskyet
Regnbyger
Regnbyger
Regnbyger
Regnbyger
Lettskyet

Regnbyger
Regn

Regnbyger
Regnbyger

Reykjavik London Stockholm Helsingfors Moskva

KyprosKairoBudapestTunisParisMadridLas Palmas

Europa i dag

26

34
33

32

31
20

23

31

32

29

33

13

35

22
22

25

20

28

Asia
Bali
Bangkok
Beijing
Delhi
Hongkong
Jakarta
Kabul
Manila
Phuket
Shanghai
Singapore
Tokyo 26

28

27
28
29
29
28
29
29
28
27

35

Regnbyger
Regnbyger

Regnbyger
Regn
Regnbyger
Regnbyger
Regnbyger
Regn
Lettskyet
Regn
Regnbyger

Skyfritt

Midtøsten
Bagdad
Beirut
Jerusalem
Kairo
Sharm el Sheikh 36

33
32
29
47

Skyfritt
Lettskyet
Skyfritt
Skyfritt

Skyfritt

Oseania
Auckland
Canberra
Melbourne
Perth
Sydney

13
7

12
15
16

Skyet
Skyfritt
Regnbyger
Regnbyger
Regnbyger

Verden i morgen
Polene
Nordpolen
Sydpolen

Europa
Alicante
Amsterdam
Antalya
Athen
Barcelona
Berlin
Brussel
Budapest
Dublin
Dubrovnik
Firenze
Frankfurt
Genève
Göteborg
Helsingfors
Istanbul
Kreta
Kypros
København
Lanzarote
Las Palmas
Lisboa
London
Madeira
Madrid
Malaga
Milano
Moskva
Nice
Palma
Paris
Praha
Reykjavik
Roma
St. Petersburg
Stockholm
Valletta
Warszawa
Wien

Am
Bu
Ca
Ch
Ha
Lo
M
M
Na
Ne
Ne
Ot
Ri
Sa
Se
Va
W

Af
Ca
Ca
Da
Jo
M
M
Se
Tu

As
Ba
Ba
Be
De
Ho
Ja
Ka
M
Ph
Sh
Si
To

Os
Au
Ca
MLettskyet

Lettskyet
Skyfritt
Regnbyger
Skyfritt
Regnbyger
Lett regn
Regnbyger
Regnbyger
Regnbyger
Regnbyger
Lettskyet
Regnbyger
Skyfritt
Lettskyet
Skyfritt
Regnbyger
Skyfritt
Skyfritt
Skyfritt
Regn
Skyfritt
Skyfritt
Skyfritt
Lettskyet
Regnbyger
Regnbyger
Regnbyger
Lettskyet
Skyfritt
Lett regn
Skyfritt
Regnbyger
Regn
Regnbyger
Skyfritt
Skyfritt
Regnbyger
Skyfritt

27
27
29
22
26
28
12
26
21
28
24
30
22
36
32
26
19
24
26
29
21
31
31
30
23
23
20
20
27
27
16
28
19
24
23
34
33
17
29

Tåke
Lett regn

-58
0

Hvis man deler opp et haglkorn,
vil man oppdage at det har
en tydelig lagdeling. Hagl blir
dannet når ispartikler i bygeskyer
blir forhindret fra å falle ned på
grunn av sterke oppvinder inne
i skya. Da kan de vokse seg store
ved kollisjoner med underkjølte
regndråper, hvor de til slutt blir så
tunge at de faller ned.

Verdt å viteNorge i går
Varmest i går kl 14.00

Kaldest

Våtest

23.6
23.4

6.8
4.8

9
8

Gartland
Gvarv

Hammerfest
Sirdal

Hamar
Hamar/Stavsberg

Europaværet Lavtrykk i Nordsjøen gir regnbyger over
De britiske øyer og nordvestlige deler av kontinentet. Noen regnbyger
også lenger øst, men for det meste opphold og noe sol. Mye pent vær
i Middelhavsområdet.

Skyet til halvskyet. Enkelte
regnbyger på Sunnmøre.
Frisk bris utsatte steder
langs kysten.

Skyet til halvskyet.
Nord for Bergen
etter hvert regn og
regnbyger. Mulig-
het for torden. Bris.

For det meste skyet, lettere sky-
dekke til kvelden. Regnbyger.
Sørøst- til sørlig bris.

For det meste skyet. I Dovrefjell
opphold, ellers regn. Bris mel-
lom sørøst og sør.

Perioder med pent vær, men enkelte
byger. Nordøstlig bris, perioder med
frisk bris på kysten.

Skyet til halvskyet, enkelte regnbyger. Sør-
vestlig frisk bris på kysten vest for Nordkapp.

Troms og Finnmark

Trøndelag,
Møre og Romsdal

Nordland

Vestlandet

Sørlandet

Fjellet i Sør-Norge

For det meste skyet og
regn. Sørlig eller skif-
tende bris.

Østlandet

søndag mandaglørdagfredagtorsdag

Dag+/- er endring i dagens lengde sett i forhold til sommersolverv




