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SYKLER: Elias Gjævran
Vagnildhaug (5) har 
nettopp lært seg å sykle
av pappa Ola Magne
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greit å bo i et nabolag
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ARBEIDERPARTIET vil endre skolepolitikken sin.
Den interne arbeidsgruppa, under ledelse av
næringsminister Trond Giske, vil skjerpe kravene
til lærerstudentene kraftig. I programutkastet he-
ter det at de som vil bli lærere bør gjennomgå et
opptaksintervju før de kommer inn på utdan-
ningen. Kravet til karakterene i fagene norsk og
matematikk skal også skjerpes. Har man under 4
i karakter fra videregående, skal et forkurs være
obligatorisk før man kan starte studiene.

DET ER nye toner, og de kommer ikke en dag for
tidlig. En rekke faginstanser har lenge uttalt seg
kritisk til kunnskapsnivået hos mange av dem
som vil bli lærere. En ny, stor undersøkelse som
Norsk Matematikkråd har gjennomført, viser
mildt sagt nedslående resultater. Nye lærer- og
økonomistudenter skårer i snitt 41 og 31 pro-
sent på en test fra pensumet til ungdomsskolen. 

I GÅR fortalte avisa VG om da de utfordret tre til-
feldige lærerstudenter til å løse en oppgave i
matematikk. Problemstillingen var: på en skole
er det 135 jenter og 115 gutter. Hvor mange pro-
sent av elevene er jenter? Ingen av de tre kom
fram til riktig resultat. Det må sies å være en al-
vorlig svakhet ved vårt utdanningssystem, når
studenter på dette nivået ikke behersker ele-
mentær prosentregning. 

I HØYRE mener man at Arbeiderpartiet nå har
tatt en blåkopi av deres skolepolitikk. Det er
langt fra riktig, men partiet har et poeng. Arbei-
derpartiet har altfor lenge latt SV drive skolepoli-
tikken på vegne av de rødgrønne, uten å blande
seg spesielt mye inn. Og SV er ikke et parti som
har utmerket seg når det gjelder krav til målbare
ferdigheter. Vegringen mot karakterer er et ek-
sempel.

NÅR DET gjelder lærerstudentenes kunnskaper i
matematikk mener lederen i Matematikkrådet at
bunnivået nå er nådd. Det betyr at det må tas
noen grep, dersom norske elever skal lære mat-
te. Ap sitt initiativ er derfor velkomment, men
dessverre noe seint.

Vrien prosentregning

Ap har altfor lenge latt SV
drive skolepolitikken.

HØYRE tar spanderbuksene på og vil, i motset-
ning til tidligere, nå la arbeidsfolk beholde fag-
foreningsfradraget på 3750 kroner året.

RAUSE greier fra partiet som ellers er mest kjent
for å kritisere det fryktelige skattetrykket for de
kapitalsterke...

Spanderbukser på

Vi skal ta Utøya tilbake! Som et mantra
lød det fra overlevende AUF-ere i de

forferdelige dagene etter 22. juli 2011, da vi
alle satt i sjokk og sorg over at Anders Beh-
ring Breivik hadde drept det fineste vi har –
ungdom – 69 av dem på Utøya.

Ingen reagerte på AUF-ernes utsagn.
Tvert imot føltes det som en slags trøst.
Breivik hadde drept mange, men han hadde
ikke knust alt pågangsmot hos de overle-
vende. Derfor ønsket også mange å bidra
til en slik oppbygging.

Selv om mange fortsatt sliter og vil bære
med seg den grusomme dagen for resten av
sitt liv, er jeg likevel stum av beundring
over hvordan mange av de overlevende har
taklet tida etterpå. Hvilket pågangsmot de
har vist.

Iet slikt lys føler jeg at vi må se ønsket om
å gjenoppbygge Utøya, ta den tilbake.

Halvannen uke er gått siden styreleder i Ut-

øya AS, Martin Henriksen og AUF-leder
Eskil Pedersen la fram planene for å gjen-
reise Utøya. Reaksjonene har ikke latt ven-
te på seg. De har riktignok vært blandede,
men noen av de overlevende og etterlatte
er sterkt imot at øya skal tas i bruk igjen
som tidligere. 

Noen mener øya bør fredes og noen me-
ner det er for tidlig å gjøre noe, deriblant
enkelte psykologer, som mener det kan for-
sterke sorgen for de etterlatte.

Men kanskje skal de tenke seg om en
gang til. 

Å prøve å forstå eller mene noe om an-
dres sorg skal man, etter min mening, passe
seg vel for – det gjelder noen ganger kan-
skje til og med psykologene. Vi mennesker
er forskjellige og vi sørger ulikt. Noe verre
enn å miste et barn kan man vel knapt tenke
seg og ett år er i den sammenheng ingen-
ting. 

Hvis noen føler at det å gjenoppbygge
Utøya vil være å vise manglende respekt
for dem som ble myrdet der, ja, så må man
respektere at det er slik de føler det. Men det
behøver ikke å bety at man skal handle etter
det.

Disse 69 har alle fått et gravsted og kom-
munene har i tillegg reist egne minnesmer-
ker. I tillegg planlegges det et minnested på
Utøya. Det er viktig. Det bør være et min-
nested de som føler behov for det, ikke
minst overlevende og etterlatte, kan besøke.

Hvis Utøya blir fredet og ikke lengre
brukt, vil den slik jeg ser det, bli stå-

ende som et grusomt monument over Brei-
viks ugjerning, formodentlig til stor glede
for ham og hans meningsfeller. Den gleden
synes jeg ikke vi skal gi ham.

Ut fra samme resonnement burde man
trolig gjenreise høyblokka i regjerings-
kvartalet. Men her kommer det nok en del

Aldri et Breivik-monument

Hvis Utøya blir fredet og ikke lengre brukt, vil den slik jeg ser det, bli stående
som et grusomt monument over Breiviks ugjerning, formodentlig til stor glede
for ham og hans meningsfeller. 

UTØYA: Tragedien vil aldri glemmes, men vi må ikke la øya bli liggende som et monument over den grusomme ugjerningen som ble begå
vekk fra øya etter å ha besøkt den. Det bør det fortsatt være anledning til. 

Trafikk på
SAS sin
Nord-Norge-
rute har hatt
en meget po-
sitiv utvikling
i sommer. I
snitt har pas-
sasjertal let
ligget 37 pro-
sent over fjorårets, og i august var
det en økning på hele 45 prosent.
Mellom Bodø og Bardufoss har
trafikken hittil i sommerprogram-
met ligget nesten 63 prosent over
fjorårets.

Nordlys 19. september 1962

Tusenvis av
sensitive pasi-
entkort har i
lang tid ligget
slengt ut over
gulvet i en
korridor i det
gamle Regi-
onsykehuset i
Tromsø – fritt
tilgjengelig for alle. Kortene inne-
holder personalia og diagnose
for flere tusen pasienter. Reak-
sjonene er sterke og Fylkeslegen
i Troms har bedt om en skriftlig
redegjørelse.

Nordlys 19. september 1992

Dagens kommentar Vigdis M. Bendiktsen, journalist 
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andre, også tekniske, vurderinger inn i
bildet.

At gjenoppbygginger etter denne type
tragedier er vanskelig, så vi ikke

minst etter terrorhandlingen i New
York 11. september 2001. Diskusjo-
nens bølger har gått høyt om hva plas-
sen der tvillingtårnene sto skulle bru-
kes til.

Men kan det tenkes noe bedre bol-
verk mot Breivik og hans følgesvenner,
enn at Utøya nok en gang fylles av en-
gasjerte, glade ungdommer. Ugjerning-
en som skjedde der,
kan vi aldri
glemme. Men
vi behøver
ikke å la
ugjernings-
m a n n e n
vinne.

ått her. På bildet ser vi pårørende på tur
Foto: Cornelius Poppe, Scanpix

PÅ MEDIEBRETT

■ Siste nytt fra Nordlys.no
■ Oppdatert værvarsel
■ Les e-avisen der du er.
■ Nordlys TV

Der tiltrængtes et blad
som vil være en ærlig

talsmann for smaafolks sak
Alfred Eriksen grunnlegger av Nordlys i 1902 
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Den europeisk mobilitetsuke er i
full gang i nesten 2000 byer. I
Nord-Norge markerer Alta,
Bodø og Tromsø den økende be-
tydningen av energieffektivitet i
bytrafikk.

Miljøvennlige biler?
Når en tenker på grønn transport,
tenker en oftest på å bruke beina og
bussen. Men en stor del av transpor-
ten foregår per dags dato med bil.

Da er det jo viktig å gjøre denne
biltransporten mer miljøvennlig.
Og det er bilbransjen i Tromsø ivri-
ge til å gjøre noe med. Traasdahl
AS i Tromsø har overtatt Nissan og
har startet opp salg av elbilen Nis-
san Leaf. 

Denne bilen er helelektrisk og
ble kåret til «årets bil i Europa» i
fjor. Den har en rekkevidde på
175 kilometer og ser ut som en
«vanlig bil». Tilbakemeldingene
på bilen er meget gode. Traas-
dahl skal også montere en utven-
dig hurtiglader som gjør at en
kan foreta full-lading på en halv-
time.

Harila Troms AS er en annen for-
handler som også satser på energi-
effektive biler. De har nå lansert
flere hybridmodeller. Den mest
spennende nylanseringen er en
Prius som er en såkalt plug in. Den-
ne bilen kan kjøre på elektrisitet i
inntil 25 kilometer. Prius Plug-in
Hybrid lades helt opp på 1,5 timer
med en standard stikkontakt. 

Flere bilmerker lanserer nå
sine hybrid, plug-in og elbiler, så
det er en rivende utvikling innen
bilbransjen som kommer oss for-
brukere og miljøet til gode.

Økokjøringskurs
Med noen små endringer i kjøre-
teknikk kan du redusere forbruket
og utslippet med 10-20 prosent,
uten å kjøre mindre.

Gjennom å ta et økokjøringskurs
kan en lære seg teknikker for å kjø-
re mer effektivt. Det handler om å
lese trafikken og kjøre jevnt.

En skal akselerere hurtig og kjø-
re på høyt gir. Feil dekktrykk kan
bruke så mye som 10 prosent mer
drivstoff enn en bil med riktig
dekktrykk. I tillegg blir dekkene
raskere utslitt når trykket er feil. 

Å kjøre økonomisk føles også
mer behagelig for passasjerene
og mer sikkert for medtrafikan-
tene. På fredag tilbyr mobilitets-
uken gratis kurs på rådhuset.

Jeg kjører grønt
Et annet spennende tiltak under

mobilitetsuken er «Jeg kjører
grønt». Målgruppen er deg som
vanligvis bruker bil til/fra jobb.

Kampanjen går ut på at du lar
bilen stå og tar bussen, går eller
sykler til jobben i en måned. Del-
takere kan velge mellom gratis
busskort eller et gavekort på ut-
styr til å gå eller sykle til jobb. 

Deltakerbedrifter oppfordres
også å tilrettelegge for dem som går
eller sykler til jobb. Dette kan for
eksempel gjøres ved å sette opp
sykkelparkering, ha tilgjengelig
garderobe, subsidiere ansattes syk-
kelkjøp, kjøp av firmasykler, eta-
blere sykkelgodtgjørelse, lage
oversikt over tilgang på kollektiv
transport/sykkelveier ved arbeids-
plassen eller tillate at trening i ar-
beidstid brukes til å sykle/gå til
jobb. Næringsforeningen i Trom-
søregionen er med på kampanjen
og er en god støttespiller. 

Det er fortsatt mulig å melde
seg på, så hiv dere rundt og slå til
på dette enestående tilbudet.

Sykkelbyen Tromsø
Prosjektet utvikler seg i riktig ret-
ning og tellinger viser at flere sy-
kler. Dette er viktig å skape en god
sykkelkultur og få mange sykke-
lambassadører. Vi trenger ambas-
sadører, så her er det bare å melde
seg på. Det handler om å synliggjø-
re sykkelen som et godt transport-
middel. Det er viktig å vise syk-
kelglede og vise hensyn i trafikken. 

Et godt samspill mellom ulike
trafikantgrupper er uvurderlig. Vi
må få ned aggresjonsnivået og hus-
ke på at de fleste av oss er bilist, gå-
ende eller syklende i løpet av ei
uke.  

I sommer foretok Sykkelbyen
Tromsø en kartlegging av snarv-
eier. Denne viser at vi har mange
snarveier både på Tromsøya og
på fastlandsida. De er sikkert
mange som ikke kjenner til disse.
Å utbedre snarveier er ofte rela-
tiv rimelige og effektive tiltak.
Dette er også tiltak hvor borgere
kan bidra gjennom dugnad. 

En gjeng på Storskogen forbe-
dret en snarvei her forleden. I mar-
ka på Tromsøya blir forholdene sta-
dig bedre og vi venter i spenning på
ferdigstillelsen av lysløypa mellom
Prestvannet og Skibrua. 

Visste du forresten at du kan
gå/sykle fra Tromsø Museum til
Breivika uten å treffe en enste bil?

Førstkommende lørdag
Lørdag 22. september blir det
markering av mobilitetsuka i
Tromsø. Da stiller Tromsø kom-
mune, Troms fylkeskommune,
Statens vegvesen og Grønn Hver-
dag opp og viser mulighetene for
miljøvennlig transport i byen vår.

På Stortorget blir det blant annet
visning av elbil, quiz og ulike akti-
viteter. Klokka 14.00 blir det tre-
kning i lotteriet. Alle som kommer
til byen uten bil, får et gratis lodd.
Det er fine premier som store ga-
vekort, busskort og sentrumsgave-
kort. 

Intersport og MX Sport har gratis
sykkelsjekk. Steget Videre Skoma-
keri har skosjekk. De minste kan
teste sine ferdigheter i sykkel-løype
og Trygg Trafikk har hjelmstand.

Følg oss på Facebook og nett
for siste nytt.

God tur! 

BYMILJØ: I disse dager markeres den europeiske mobilitetsuken i Tromsø, Alta
og Bodø for å vise betydningen av energieffektivitet i bytrafikken.

Vi går i riktig retning
Svein 

Gunnar 
Karlstrøm

Regionleder
Grønn Hverdag

Et godt samspill mellom ulike trafikant-
grupper er uvurderlig. Vi må få ned aggre-

sjonsnivået og huske på at de fleste av oss
er bilist, gående eller syklende i løpet av ei uke. 

På den 3. side

«GRØNN» TRAFIKK: Et av tiltakene i forbindelse med mobilitetsuka i Tromsø er å få flere til å gå, sykle eller ta
buss til jobb. Det vil gi bedre energieffektivitet i bytrafikken. Illustrasjonsfoto: Berit Roald/Scanpix

Kronikkansvarlig: Terje Morken tlf. 77623585/
90126067. E-post: terje.morken@nordlys.no

Krav til lengde: 5.000-5.200 tegn inkl. 
mellomrom. Legg ved portrettfoto. 

Kronikkforslag 
sendes til: kronikk@nordlys.no 
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Motorsykkelklubben
Hells Angels blir en
stor utfordring for
politiet i tida fram-
over som vil kreve
store politiressurser.

Det understreket både politimester
Ole B. Sæverud politistasjonssjef
Morten Pettersen på et møte i Poli-
tirådet i Tromsø i går. Møtet var det
første etter at Sæverud ble ny poli-
timester i byen. 

Pettersen utpekte Hells Angels
(HA) som den aller største utfor-
dringen i tiden framover når det
gjelder organisert kriminalitet.

Skaper frykt
– HA er og blir en stor utfordring
for Troms politidistrikt som vil kre-
ve store politiressurser. HA skaper
frykt i befolkningen. I alle fall i de-
ler av befolkningen, sa politista-
sjonssjefen.

Han knyttet HA til narkotikaom-
setning, vinningskriminalitet,
voldsutøvelse og pengeinnkreving.

Etter den store narkotikasaken
hvor flere polske statsborgere ble
dømt til lange fengselsstraffer for
betydelig omsetning av narkotika i
Tromsø, regner politiet at denne or-
ganiserte kriminelle gjengen er satt
ut av spill. 

HA- miljøet gjenstår når det gjel-
der det som Tromsø-politiet mener
er organisert kriminalitet i byen.
Riksadvokaten har tatt ut tiltale mot
flere personer knyttet til HA for
omsetning av betydelige mengde
narkotika i en sak som starter i
Tromsø i januar. Denne saken skal
gå over fem uker i Nord-Troms
tingrett.

Antall fullverdige medlemmer i
HA har i Tromsø vært relativt sta-
bilt rundt 10 medlemmer. De fleste
av dem er straffedømt opptil flere
ganger. Men politiet ser nå en an-
tydning til nyrekruttering. Den
skjer ved at flere knyttes til HA
gjennom støtteklubber, også kalt
ruterklubber, i form av såkalte pro-
spects eller hangarounds. 

Dette er støttemedlemmer som
ikke er fullverdige HA-medlem-
mer, men som ønsker å bli det
gjennom å gjøre jobber og tjenester
for HA. Til sammen utgjør HA et
stort nettverk vi Norge, og ikke
minst internasjonalt. Et nettverk

som politiet mener brukes til orga-
nisert kriminell virksomhet, for ek-
sempel smugling, transport og om-
setning av narkotika.

Hells Angels i nord
Ifølge tall fra Kripos har Hells An-
gels rundt 30 såkalte ruterklubber i
Norge som støtter Hells Angels.
Hele ni av disse er i Nord-Norge.

Støtteklubber til Hells Angels i
nord:
■ Stroker MC i Tromsø
■ Shit Happens MC på Finnsnes
■ Warriors MC i Harstad
■ Wolverines MC i Alta
■ Bunkers MC i Alta
■ Turnout MC på Fauske
■ Power Pipes på Stokmarknes
■ Armaggeddon MC i Mosjøen

■ Twin Heads MC i Brønnøysund

Åpent møte
Møtet i Politirådet hvor ledelsen i
Troms politidistrikt møtte ledelsen
i Tromsø kommune, var for første
gang åpent for pressen. En rekke
saker ble tatt opp i møtet mellom
politi og kommune uten at det kom

fram så veldig mye nye opplys-
ninger. Politiet orienterte også om
kriminalitetsutviklingen, arbeidet
med familievoldssaker, den siste ti-
dens overfallsvoldtekter og oppføl-
gingen av Gjørv-kommisjonens
rapport om 22. juli-terroren.

Politimester Ole B. Sæverud
understreket at politiet i Tromsø og
en rekke andre steder i landet ikke

Politiet ser mo

HILSER: Politimester Ole B. Sæverud hilser på byrådsleder Øyvind Hilmarsen. I bakgrunnen ordfører Jens Johan Hjort.

JOURNALIST
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OLE 
ÅSHEIM
ole.asheim@nordlys.no



vil være noe hjulpet av de tiltak
som er foreslått med politihelikop-
ter og andre tiltak i Oslo-området.

– Oppsummeringen er at om det
på nytt skulle skje noe, er vi egent-
lig helt alene i akuttfasen. En skyte-
episode som er i gang her, må løses
her. Vi vil ikke rekke å få bistand
fra Forsvaret eller fra Oslo, sa poli-
timester Ole B. Sæverud.

Når det gjelder kriminalitetsut-
viklingen, har det skjedd en ned-
gang i vinningskriminalitet og en
oppgang i familievoldssaker. Poli-
tiet i Tromsø har hittil i år opprettet
ni saker som gjelder ulovlig kjøp
av seksuelle tjenester.
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ot HA – Dustete, sier Frp-
Korsberg om Same-
tingets krav til byg-
delag.

Øyvind Korsberg, Fremskritts-
partiet stortingsrepresentant fra
Troms, rister på hodet av Same-
tinget som stopper grunneierlaget
i Nordre Rekviks søknad om å
kjøre med snøskuter fra Årvik-
sand til Nordre Rekvik på Arnøy i
Skjervøy – fordi det ikke er gjort
barmarksundersøkelser. 

Søknaden er stoppet av Same-
tinget jfr loven om kulturminner
og Sametinget sier at de vil
gjennomføre en befaring på ste-
det. Dette vil først skje neste år og
prisen, ja, den kommer på drøyt
23.000 kroner, som vil bli belastet
grunneierlaget.

Korsberg sliter med å forstå
hvordan kjøring med skuter på
snø kan skade eventuelle kul-
turminner på barmark.

– Sametinget ødelegger for seg
selv med sånne saker. Når snøen
er borte, smelter sporene og det er
ingenting igjen. Her burde man i

stedet vært løsningsorientert, til-
latt skuterløypen nå, og deretter
gjort en befaring til våren når snø-
en smelter.

– Må være snø
Grunneierlaget i Nordre Rekvik
har svart på avslaget fra Sameting-
et.

«For å kunne kjøre snøscooter
må det nødvendigvis være snø.
Og når det er snø, kan man ikke
registrere noen kulturminner.
En snøscooter setter overhodet
ingen spor i naturen ved utnyt-
telse av snøen for slikt beltekjø-

retøy», skriver grunneierlaget i
sitt svar til Sametinget.

«Grunneierlaget i Nordre Rekvik
finner det helt uaksepabelt at laget
skal bli belastet med den for oss,
store sum av kr.23250. for befaring
og leting etter evnt. samiske kultur-
mirmer i Rekvikdalen». 

De understreker i sitt svar til
Sametinget at de ikke har søkt om
trasé for ATV (firehjulinger), i så
fall ville de skjønt innsigelsen fra
Sametinget.

Det lyktes ikke Nordlys å få
kommentar fra Sametinget i går. 

Krever 23.000,- for å lete etter
kulturminner i skuterløype

REAGERER: – Sametinget ødelegger for seg selv med slike saker, mener
Øyvind Korsberg (Frp). 
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Kampanjeperiode: 15. september - 31. oktober 2012.

Månedens ovn

Scan 64-1
Veil. pris 15.490,-

13.990,-

Ildstedet er en 
ledende kjede av 
faghandlere med 
spesialkompetanse  
på ovner og peiser.
Vi har lang erfaring 
med både enkle og 
mer kompliserte 
installasjoner.
��������	
�����������
du store utstillinger  
av produkter fra  
Jøtul, Scan, Atra  
og ILD - i tillegg til 
mye tilbehør.

 
Vi leverer,
monterer
og garanterer

www.ildstedet.no

Ildstedet Tromsø AS
Alkeveien 9B, Handelsparken Langnes, 9015 Tromsø. Telefon: 908 10 828
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Massasjelegen er til-
talt for overgrep mot
pasient, men krever
legelisensen tilbake. 
Tekst: Fritz Hansen
nyheter@nordlys.no

Legen fra Ofoten mistet lisensen og
er tiltalt for overgrep under behand-
ling etter klager på hans massasje-
virksomhet. Nå krever han lisensen
tilbake, og bestrider at kvinnen som
klaget var utsatt for annen behand-
ling enn andre pasienter, skriver
Fremover.

I et notat viser legen til at han
leilighetsvis i bortimot 40 år har
gitt pasienter muskelmassasje.
Det skal heller ikke ha vært uvan-
lig at han «uttrykte omsorg» over-
for sine pasienter ved å gi klem-
mer og stryking, og kyss på kin-
net, framkommer det i klagen til
tilsynet.

Legens advokat, Tor J Strand i
Advokatforum Narvik, viser til at det

er Helsetilsynet som må bevise at de
angivelig seksuelt motiverte hand-
lingene har funnet sted. 

Slik advokaten beskriver det, har
tilsynet «ukritisk» lagt pasientens
forklaring til grunn for sin avgjø-
relse.

Politi
Saken er også etterforsket av politiet.
Etterforskningen har endt med at det
er tatt ut tiltale mot legen, og straffe-
saken kommer opp for retten om to
uker. I forbindelse med etterforsk-
ningen er det innhentet en sakkyn-
diguttalelse til retten, og der konklu-
deres det med at det ikke forelå me-
disinske indikasjoner for massasje-
behandling. Tilsynet har brukt denne
vurderingen som et viktig grunnlag
når det er kommet til at legens be-
handling var seksuelt motivert, at le-
gen hadde utvist grov mangel på fag-
lig innsikt, uforsvarlig virksomhet
og en atferd uforenlig med yrkesutø-
velsen.

Motiv
– Tilsynet må ha i bakhodet at det

kan være andre motiv som gjør at en
pasient kan komme med slike på-
stander, skriver advokaten.

Han forlanger at avgjørelsen om å
trekke lisensen tilbake må baseres på
dokumenterbare bevis, og ikke

«synsing ut fra hvem som er mest
troverdig.».

Advokat Tor Strand sier at han for
sin del stiller seg undrende til at sa-
ken ikke ble stilt i bero til etter be-
handlingen i Ofoten tingrett, for å

sikre at den blir skikkelig belyst.
– I går ferdigstilte jeg bevisopp-

gaven for retten. Flere nye vitner er
påberopt til fordel for min klient, noe
som gjør at saken vil framstå i et helt
annet lys, ifølge advokaten.

LANG PRAKSIS: Legen fra Ofoten som nå er fratatt lisensen, skal ha gitt massasjebehandling til pasienter i en
periode på 40 år.  Advokat Tor Strand mener Helsetilsynet legger for stor vekt på pasientens versjon. 

En mann på 44 år er i Nord-Troms
tingrett dømt til 28 dagers feng-
sel og 45.000 kroner i bot.
På kvelden lørdag 31. mars var
44-åringen fra Tromsø på vei
hjem, etter å ha inntatt alkohol
både til middag og under en kon-

ser. Det siste mannen husker iføl-
ge ham selv, er at han satte seg
på en buss.En drosjesjåfør ble
imidlertid vitne til at mannen
kjørte svært ustødig gjennom to
rundkjøringer før han fortsatte
gjennom Langnestunnelen på tur
hjem. Drosjesjåføren varslet poli-
tiet,og fulgte etter den vinglete
sjåføren.  Noen minutter etter at

44-åringen hadde gått inn og lagt
seg, kom politiet til hans bopæl.
De gikk da inn, fant bilnøklene på
kjøkkenbordet og mannen i
senga. Det var ingen andre i hu-
set og både politiet og Nord-
Troms tingrett mente det var
overveiende sannsynlig at det var
44-åringen som var sjåføren.
Selv hevdet 44-åringen at han

kun eide bilen, men at det var
hans søsken som disponerte
den. Han hadde nemlig ikke
førerkort selv. Det mistet han på
grunn av promillekjøring 16 år
tidligere...
Promillen ble målt til 2,61. En
halvtime seinere var promillen
nedadgående, men fortsatt på
2,54.

velg mellom 

pick up eller 

trooper edt.

varebil

2 utslipp 

helt ny

isuzu
fortsatt toffest i klassen

men na enda storre og 

enda sterkere

Nilsen Bil AS 
9277 Tromsø. Tlf. 77 60 84 20

fra kr. 309.900,-
fra kr. 329.900,-
fra kr. 569.900

Nekter for sex-massasje
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Kjørte i tunnelen uten førerkort og med 2,61 i promille
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Klokken 09.40 tirsdag morgen
ble en mann i tyveårene stanset
av politiet i Tromsø da bilen han
kjørte var påsatt kjennemerker
som var stjålet. Mannen var også
ruset på narkotika. Han hadde
heller ikke førerkort og det ble
gjort funn av diverse brukerutstyr
i bilen. Det er tatt utvidet prøve av
mannen.

Ruskjøring
Tirsdag morgen avholdt politiet
verneutstyrskontroll ved skoler
og barnehager i Tromsø.
Ved Polarreven barnehage ble
det kontrollert 30 kjøretøy. Her
ble det skrevet ut tre gebyrer for
ikke å ha brukt bilbelte.
Ved Solneset skole ble det kon-
trollert 30 kjøretøy hvor det ble
skrevet ut ett gebyr for mang-

lende bilbelte på fører og to gebyr
på manglende sikring av barn
Ved Hvalrossen barnehage ble
det kontrollert 25 billister men
her ble det ingen reaksjoner fra
politiet.
Det opplyser Troms politidistrikt i
sin logg.

Seks tatt for manglende sikring
Det store objektet som ble funnet i Bøkfjorden
ved Kirkenes i går er fortsatt et mysterium.
- Vi vet ikke hva det er for noe, sier opera-
sjonsleder Svein-Erik Jacobsen ved Østfinn-
mark politidistrikt til nordlys.no. Han forteller
at de har dratt den store gjenstanden inn i ei
bukt i Kirkenesfjorden slik den ikke utgjør
noen fare for skipstrafikken og at både forsva-
ret og kommunen er koblet inn i saken.

Tauet mystisk gjenstand

I motsetning til an-
dre studenter får
ikke studentene i
Tromsø egen rabatt
på busskort.

Grunnen til at studentene ikke får
egen rabatt er at alderen avgjør
hvor mye hver enkelt må betale
for busskortet. Det vil for eksem-
pel si at alle i alderen 20 til 29 år
betaler samme pris, uavhengig om
man er student eller i full jobb.
Student Rune Karlsen (21) synes
ordningen  er tåpelig. 

– Studenter har jo utrolig
dårlig råd, sier Rune.

Studenter får utbetalt ca. 7000
kr i måneden, som skal dekke alle
utgifter.

– Derfor syns absolutt vi kunne
fått det billigere, legger han til.

Synes prisen er grei
Studentene Thale Grav (20) og
Martine Søråsen (20) synes ikke
busskortet er for dyrt, men blir
overrasket over at de må betale
samme pris som 20-åringer med
fast jobb og høyere inntekt.

 – Det visste jeg faktisk ikke,
sier Thale.

Jentene er enige om at dette er
en dum ordning.

Unngår krangling
Direktør i Troms Fylkestrafikk,
Ketil Skeie, tror ordningen dek-
ker alle som har behov for rabatt,
selv om studentene ikke har egne
rabattordninger. 

– Når det er aldersbestemt
slipper vi krangling om hvem
som har rett på rabatt og ikke,
sier han.

Skeie forklarer at diskusjoner
med passasjerer som ikke kunne
dokumentere at de var studenter
var et problem før. Han har forstå-
else for at studentene reagerer,
men mener likevel at busskortet
har en rimelig pris.

– Det virker som det er en
prinsippsak for studentene at de
skal ha egen rabatt, avslutter
Skeie.

Studenter i Oslo, Trondheim,
Bodø og Bergen får egne rabatter.
Tromsø skiller seg derfor ut fra de
andre studentbyene. Susanne
Knutsen (19) er også student i

Tromsø og er heller ikke fornøyd
med å måtte betale samme pris
som noen som er i full jobb.

– Jeg gruer meg til jeg blir 20
år, for da blir det enda dyrere, sier
hun.

DÅRLIG RÅD:  Rune Karlsen (21) mener at studentene bør få billigerer busskort enn unge voksne som er i full jobb.

KJIPE PENGER: – Det er ikke greit at vi studenter må betale like mye som
andre, sier Susanne Knutsen (19).

KRITISK: Martine Søråsen (20) og Thale Grav (20) setter  spørsmålstegn
ved hvorfor de ikke får egen studentrabatt.

Fakta
Priser på busskort 180 dager
■ Voksen (30-66 år): 3090,-
■ Barn (4-15 år): 970,-

■ Ungdom (16-19 år): 970,-
■ Ung voksen (20-29 år):
1850,-
■ Honnør (67 år-): 1550,-

INGEN RABATT
Samme busspris for studenter og millionærer 
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Jan Olaf Varsi var på elgjakt
sammen med jaktlaget da de
hørte kraftige lyder fra et dyr.
Men de var usikre på hvilket dyr
det var.
– Da jeg kom hjem googlet jeg
bjørnelyder, og dermed visste vi
at det var bjørn nær oss, forteller
Varsi til avisen Sagat.

Da han senere fikk høre over
jaktradioen fra kollegene at ly-
dene og altså bjørnen var tilba-
ke, kom han seg ut og skjøt bjør-
nen.
Bjørnen ble skutt i Badje Vuoh-
penjárga, noen kilometer fra
Karasjok tettsted.

Brukte Google til å finne bjørn
TRONDHEIM: Det tar i snitt ti år å
planlegge en ny veiutbygging.
Samferdselsminister Marit Arn-
stad (Sp) ønsker å halvere den ti-
den, og advarer lokalpolitikere
mot det hun kaller omkamper.
— Lokaldemokratiet er viktig.
Men noen ganger kan protestene
ha preg av rene omkamper, sier
Arnstad.

(NTB)

Arnstad advarer
Natt til søndag leide UNN ut et lokale ved av-
delingen Åsgård i Tromsø til et 40-årslag, skri-
ver avisa iTromsø. Like ved lokalet ligger av-
delingen for avrusning. Bare vegger av glass
skilte ruspasientene fra festdeltakerne.
– Det er kort avstand fra rommene våre og til
bygget der vi tydelig kunne se festdeltakere
som drakk brennevin, sier en pasient til
iTromsø.

Fest foran ruspasienter

Søk med miniubåt i
Balsfjorden har ikke
gitt resultater i Vål-
nes-etterforskning-
en.

Politiet har nå besluttet å innstille
videre søk etter den savnede 50-
åringen, etter at de med Kystver-
kets hjelp har lett med miniubåt i
Balsfjorden de siste to ukene.

Det opplyser etterforskningsleder
Katrine Grimnes ved Målselv lens-
mannskontor.

– Søket ble avsluttet mandag den-
ne uken, sier hun.

Vanskelige leteforhold
Grimnes forteller at vanskelig lete-
forhold tidvis har søket i sjøen utfor-
drende.

På det meste har miniubåten – som
er utstyrt med både sonar og fire ka-

meraer – vært nede på 188 meter.
Mudder langs havbunnen har imid-
lertid begrenset sikten.

– Med en gang miniubåten set-
ter seg ned på havbunnen, spyles
det opp mye mudder. Det har
gjort at søkeforholdene har vært
varierende, sier Grimnes.

Siste kjente observasjon av Vål-
nes ble gjort av hans samboer 30. no-
vember i fjor. 1. desember ble bilen
hans funnet nedsnødd langs E8 i La-
vangsdalen.

Har ennå håp
Til tross for resultatløse søk med lik-
hunder, letemannskap og småfly i
dette området, gir ikke politiet opp å
finne 50-åringen.

– Nå er det rypejakt, og elgjakta er
på tur. Det betyr at det blir mer ferd-
sel i de aktuelle områdene, og det kan
være at ting dukker opp, sier Grim-
nes.

Som tidligere omtalt, går en sen-
tral polititeori i forsvinningssaken
ut på at Vålnes er utsatt for en
straffbar handling – at han er
drept.

Etter det Nordlys erfarer, kom
denne teorien på banen etter at flere
vitner ga sammenfallende opplys-
ninger i avhør i vår. Det gjorde at
Kripos ble koblet på saken i april, og
de bistår ennå lokalt politi med både
taktisk og teknisk etterforskning av
den mystiske forsvinningen.

Tips fra synske
Nesten ti måneder etter Vålnes sist
ble sett, har politiet gjennomført
rundt 75 vitneavhør og håndtert en
rekke tips – også fra såkalte synske
personer.

– Det er ikke uvanlig i forsvin-
ningssaker. Selv om vi ikke ønsker
å avvise noen, er det klart at vi må
ta en konkret vurdering av hvert
enkelt tips, sier Grimnes.

Hun videre at etterforskningen
fortsetter med en viss intensitet, men
medgir samtidig at antall tips nå har
dabbet noe av.

– Er teorien om at Vålnes er utsatt
for noe kriminelt, svekket eller styr-
ket i løpet av den siste tiden?

– Det er uendret, den er verken
styrket eller svekket.

Finner ikke Per Vålnes (50):

GIR OPP 
PÅ TOKT: Her leter Kystverkets supplybåt «Crusader» med miniubåt i Balsfjorden etter Per Vålnes. Politiet besluttet å avslutte søket mandag denne uken, uten resultater. 

Foto: Torgrim Rath Olsen

FORSVINNINGSMYSTERIET

INVITERER TIL JULEBORDSFEIRING
Ta med dine kolleger, venner eller familie på julebord i  
nydelige omgivelser

Prisene inkluderer
• Julebordsbuffét med tradisjonell julemat, 
 stort dessertbord, velkomstgløgg
• Gratis bruk av våre badestamper og badstue 
• Dans til levende musikk

Overnatting? Vi tilbyr julebordspakke som inkl. julebordsbuffét, 
vernatting og frokost
Transport? Vi er behjelpelig med det også

Fredag 23.11 – lørdag 24.11 - fredag 30.11 og lørdag 01.12
Julebordsbuffét  590,- pr. person med ei overnatting og 
frokost kr 1.190,- pr.person

Fredag 07. 12 og lørdag 08.12:
Julebordsbuffét - også med koldtbord 790,- pr.person
Med ei overnatting  og frokost 1.390,- pr.person

Familiejulebord søndag 09. desember
Kontakt oss for nærmere informasjon.

Andre dager - andre muligheter!
Vi tilbyr også julebord i lukket 
arrangement eller på
andre dager for grupper på 
minimum 30 personer.

BOOKING
E-post: post@malangenbrygger.no
Telefon: 776 55800
www.malangen.com
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Nordlys 29. august

SAVNET: Per Vålnes (50). Foto: Sig-
mund Krøvel-Velle, Hallingdølen
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Flere elever mobbes i
tromsøskolen enn el-
lers i landet. – Grunn
til bekymring, mener
kommunen. 

Det viser en undersøkelse
gjennomført blant elever ved 36
barne- og ungdomsskoler i Trom-
sø kommune.

Her forteller 9,2 prosent av alle
elevene at de i år har opplevd mob-
bing to eller tre ganger i måneden.
Tilsvarende prosent på nasjonalt
nivå er 8,8. 

«Det gir god grunn til bekym-
ring», slår Tromsø kommune fast
i undersøkelsen. 

– Det er grunn til å ta tallene på al-
vor, kommenterer Anna Amdal
Fyhn (H), byråd for utdanning.

– Det er mange som får store pro-
blemer på grunn av mobbing, og da
tenker jeg ikke noe annet enn vi må
ha et større fokus på det, diskutere
det mer, og være åpne om det, fort-
setter hun.

Digital mobbing
Den ferske statistikken er en del av
grunnlaget når byrådet i Tromsø nå
ønsker å utarbeide en ny handlings-
plan mot mobbing i skolen.

Funn i undersøkelsen viser at
særlig digital mobbing må vies
ekstra oppmerksomhet, mener
Fyhn. 

På ungdomsskoletrinnene er rik-
tignok denne typen mobbing mindre
utbredt i Tromsø enn på landsbasis. I
barneskolen ligger imidlertid igjen
tromsøskolen over landssnittet.

– Den strategiske handlingspla-
nen vi har mot mobbing er fra 2008,
og her trengs en revidering. Da må vi
spesielt fokusere på digital mobbing,
og hvordan vi skal angripe det, sier
Fyhn.

Vanskelig å fange opp
Elevundersøkelsen viser også at
flere oppgir å bli mobbet, enn antall
saker som ender på skoleledelsens
bord.

Byrådet utelukker ikke at det
kan skyldes mangelfulle rutiner
for å fange opp mobbing.

– Det kan også være at elever opp-
lever mobbing uten å melde det inn.
Det er likevel foruroligende at det er
forskjell, og det kan hende man ikke
har gode nok systemer for å fange
opp hva man skal se og lytte etter,

sier Anna Amdal Fyhn.
Forskjellen kan også skyldes at

mobbing som foregår digitalt, kan
være vanskelig å fange opp for sko-
lene, mener hun.

– Derfor er det viktig at vi lager
strategier vi skal fange opp dette,
at man har fokus på det blant ele-
vene, sier Fyhn og legger til:

– Det er en utfordring, og vi må
følge med på utviklingen slik at vi
har redskapene som kan motvirke
dette. Har vi ikke det, kan det få stør-
re omfang og negative konsekven-
ser.

Digital mobbing på fritida
Hildur Knutsen Kamsare og Leif
Vollan er inspektører ved Tromsøs
største ungdomsskole, Sommerlyst.
De merker at mobbingen har tatt en

annen form enn før.
– Ifølge elevundersøkelsene er det

ikke mye mobbing på skolen vår,
men vi har noen eksempler. Hvert
eksempel er alvorlig. Vi ser at det
skjer mellom elever på nett, og det er
noe som skjer hjemme, utenfor sko-
letid, sier Kamsare. Selv om mob-
bingen ikke skjer i skolegården, er
konsekvensene merkbare.

– Det er klart at når du gruer
deg til å møte andre i friminuttene,
er det ikke enkelt, sier hun.

Sommerlyst skole har en sosiallæ-
rer på hvert trinn, samt at kontaktlæ-
rerne bruker tid på temaet mobbing.
I tillegg har de hatt kurs for forel-
drene om digital mobbing. De har
også hatt humorduoen Kjetil og
Kjartans antimobbeshow på besøk.

DIGITAL MOBBING: Inspektørene Hildur Knutsen Kamsare og Leif Vollan ved Sommer-  
fra skoleverket. De merker at mobbingen har tatt en annen form. Tidligere var den i             

Høyre snur og har bestemt
seg for å beholde fagfore-
ningsfradraget etter at par-
tiet tidligere har ønsket å
redusere dette fradraget. –
For første gang vil det nå stå
i Høyres program at vi øn-
sker å opprettholde fagfore-

ningsfradraget, sier Høyre-
nestleder Bent Høie til VG.

Høyre snur
Ap-nestleder Helga Pedersen vil rydde opp i
lovverket slik at hver innbygger får en elektro-
nisk journal som hele helsevesenet enkelt
kan få tilgang til. – Vi må gjøre noe med re-
gelverket som nå er til hinder for å utnytte
den teknologien som fins på en god måte. Vi
tar til orde for et prinsipp om at hver innbyg-
ger skal ha en elektronisk journal som kan
brukes av så vel bedriftslegen, fastlegen som
sykehus nummer en og to, sier Pedersen.
(ANB)

Vil ha elektronisk journal

Undersøkelse vise
MOBBES I TRO
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RUNE S.
ALEXANDERSEN
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JOURNALIST

JØRN NORMANN
PEDERSEN
jnp@nordlys.no



Vanskelig å oppdage
– Det er vanskeligere å gjøre noe
med den digitale mobbingen. Vi vet
at det er det  som skjer i det skjulte
som er verst å oppdage, sier Vollan.

– Den nye mobbingen er ansikts-
løs og upersonlig. Jeg tror ingen av
mobberne ville ha sagt det samme
ansikt til ansikt, legger Kamsare til.

De eksemplene skolen har hatt av
mobbing har vært «digitale» og of-
test er det jentene som mobber og
mobbes.

Den nye mob-
bingen er ansikts-
løs og upersonlig.

Hildur Knutsen Kamsare, 
inspektør
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     lyst skole sier de heldigvis har få eksempler på mobbing ved skolen, men at mobbing er et evig tema. Begge har lang erfaring
    skolegården, nå er den digital og ofte utenfor skoletid og skolens kontroll. Foto: Rune S. Alexandersen

– FORUROLIGENDE: Anna Amdal Fyhn (H), byråd for utdanning i Trom-
sø, medgir at kommunen har en utfordring. Foto: Ole Åsheim

Inngangspartiet til Narvik VGS er forgylt med
kobber. Det gir en levetid på 250 år, men pri-
sen er stiv: 450.000 kroner. 
– Kvalitet koster. Det er sterkt som gull, sier
blikkenslagermester Christian Eklo (32) i
Christian Føre AS til Fremover.
Christian Eklo legger til at selve taktekkingen
ikke koster all verden.
– Det er kobber som er dyrt. Til gjengjeld har
det en levetid på 250 år, understreker han.

Tak til 450.000,-

Bli medlem og 
få kjøpeutbytte 
på alle varer! 
Se coop.no

Lave priser. Alltid.

4900
Mydlandpølse
pr. kg. Mydland 1,1kg 

1000
Appelsiner

Pr. kg.

1000
Kiwi

Pr. stk. 500gr. 
kr. 20,00 pr.kg.

1000
Brokkoli
Pr. stk. 400gr. 

kr. 25,00 pr.kg.

r at én av ti elever
OMSØSKOLEN
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Yrkesfag-lærerne
ved Bardufoss Høg-
tun vgs. er svært
skeptiske til forsla-
get om å flytte sko-
lens gamle fagmiljø
til Finnfjordbotn.

HEGGELIA (Nordlys): Fylkesrå-
det har kommet med et forslag om
at samtlige TIP-fag (yrkesfagene
Teknisk Industriell Produksjon)
samles ved Senja videregående
skole i Finnfjordbotn, med en liten
del på ved Sjøvegan vgs.

Kraftsamling av TIP-fagene
Det betyr at tidligere linjetilbud på

Gibostad og på Bardufoss samles i
Finnfjordbotn dersom dette blir en
realitet. Dette utspillet ble presen-
tert i vår.

– Vi er i dag 8 faglærere ved TIP.
Noen bor her, og noen bor lenger
unna mot Narvik. Skal undervis-
ningsstedet deres flyttes til Finn-
fjordbotn får disse enda lengre vei
til sin arbeidsplass. sier Harald
Svendsen som er avdelingsleder
for TIP-avdelingen ved skolen.

– Jeg for min del kommer ikke
til å fortsette som TIP-lærer hvis
dette blir gjennomført, sier Jan
Sverre Rokstad. Og legger til at
han allerede er begynt å se seg om
etter ny jobb.

Følger ikke med på lasset
– Jeg tror flere av yrkesfaglærerne
ikke vil følge med på lasset, og det-
te er lærere som har jobbet her i
mange år. De blir ikke så helt lett å
erstatte, sier Rokstad.

– Nå har vi brukt flere tusen timer
på å bidra med funksjons- og areal-
planen til den planlagte nye skolen
på Rustahøgda. Så kommer dette
utspillet  forstå det det som kan,
sier Harald Svendsen.

– Får vi en ny lærer her tråk-
ker han i gamle fotspor og er
raskt innarbeidet. I et helt nytt
miljø der ned blir situasjonen en
helt annen, sier Jørgen Mikalsen.
Han oppfordrer fylkesrådet å
tenke seg grundig om før man
gjør det drastiske inngrepet i
skolestrukturen i Midt-Troms.

Skeptisk rektor
Rektor Børre Krudtå ved Bardu-
foss Høgtun videregående skole er
skeptisk til forslaget som har vært
til høring. 

– Skolen har levert fra seg ar-
gumentasjon og de konsekvenser
vi mener en slik utflytting herfra
vil medføre. Jeg er personlig

svært skeptisk til at dette skal
kunne være gunstig for skolene i
Midt-Troms sett under ett.   

– Fylkestinget har gitt klare på-
bud om en fornuftig funksjonsfor-
deling mellom de tre skolene i

Midt-Troms, sier fylkesråd for ut-
danning Kent Gudmundsen. Et
vedtak fra fylkesrådet etter at hø-
ringsuttalelsene er behandlet vil
ventelig bli gjort i løpet av et par
ukers tid.

ER AVVENTENDE: Holdningen blant faglærerne til utflytting til Finnfjordbotn ved TIP-klassene ved skolen er generelt lunken. Her ser vi fra venstre lærerne Jørgen Mikalsen, Jan Sverre Rok-
stad og Harald Svendsen som er avdelingsleder for TIP-fagene.                                Foto: Stein Wilhelmsen

MOT SLUTTEN: Om få år er denne skolen borte og flyttet til Rustahøgda.
Spørsmålet er om TIP-fagene flytter med.

Marielle Eriksen
nyheter@nordlysno

I august skrev Fremover at svenske ne
reklamerte med norske Tøttatoppen på
postkort fra Sverige. Men det skal vise
seg at nordmennene ikke er bedre, når
det kommer til stykket. 

Fremover fikk i etterkant av postkort-
saken et tips om at det svenske fjellet Tol-

pagorni, nabofjellet til Kebnekaise, var
avbildet på kulturmelkpakken til Tine.

Kommunikasjonsrådgiver for Tine i
Harstad, Terje Olsen, forteller at Tine
ikke var klar over at det var et svensk fjell
som var avbildet på melkekartongen. 

– Vi har kjøpt designtjenester i forhold
til emballasjeutvikling, sier han og for-
teller at det må ha skjedd en glipp på kon-
trollen under og i etter designutviklingen.

– Det falt oss vel egentlig aldri inn at et
svensk fjell kunne ende på kulturmelk-
pakken, sier han og innrømmer at det
ikke er tvil om at det er det svenske fjellet
Tolpagorni som er avbildet på kartongen. 
Olsen forteller at saken er blitt tatt opp
med rette vedkommende i Tine, og at bil-
det nå vil bli endret på kulturmelkpak-
ken. 

– Vi har jo mange norske fjelltopper å

velge mellom som kan avbildes på mel-
kepakken, så vi behøver ikke bruke et
svensk fjell, sier han og forteller at det
allerede er satt i gang en prosess med å
finne et nytt motiv. 

– Når vi neste gang trykker opp ny em-
ballasje, vil ikke Tolpagorni være avbil-
det, sier Olsen. 

Tine reklamerer med svensk fjell på norsk kulturmelk

Frykter flytting
Lærere truer med å forlate skolen

JOURNALIST

STEIN 
WILHELMSEN
stein.wilhelmsen@nordlys.no
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på kjøkkeninnredning og benkeplater 
fra Drømmekjøkken og Focus. 
Rabatten gjelder ikke vask, blandebatteri og hvitevarer 

-25%-25%
NYTT BAD 

TIL DRØMMEPRIS

-20%-20%
på baderomsinnredning 
fra Focus og Ballingslöv.

Gjør kjøkkendrømmen virkelig!Gjør kjøkkendrømmen virkelig!

Kampanjeperiode uke 38, 39, 40 og 41

www.byggtorget.no

Tilbudene gjelder ukene 38 t.o.m 41-2012, eller så langt lageret rekker. Prisene gjelder kun lagerførte mønstre og størrelser. Priser og varesortiment kan p.g.a. fraktforhold, lokal
bygge  -skikk, lagerkapasitet mm. avvike fra brosjyren. Tilbudene er netto hentepris og gjelder kun ved kontant salg. Vi tar forbehold om trykkfeil! www.byggtorget.no

Sørkjosen: BETONGSERVICE AS, tlf 77 77 03 00

Hansnes: MATERIAL & MALING AS, tlf 77 74 73 57

Hos oss får du personlig rådgivning

KAMPANJE
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Tannlege Bjørnar
Rørstrand advarer
mot å slurve med
tannpussen, han har
gitt en pasient reg-
ning på nær
300.000,-  

Nordlys har undersøkt hvor mye
det koster å gå til tannlegen hos ut-
valgte klinikker i Nord-Norge.
Bare en konsultasjon kan koste deg
over tusen kroner. Skal du derimot
rotfylle eller sett inn en krone må
du regne med å punge ut atskillig
mer. Men prisforskjellene er store,
og det lønner seg å undersøke hos
flere.  

Har forståelse 
Byporten tannklinikk er blant de
rimeligste i Tromsø. Tannlege ved
Byporten tannklinikk i Tromsø,
Bjørnar Rørstrand mener det er
åpenbart at prisene for et tannlege-
besøk kan være i dyreste laget. 

– Kostnadsutviklingen har
tøyd seg utover det som er for-
nuftig. Jeg har opplevd at en pa-
sient måtte betale nærmere
300.000 kroner for å få tann-
helsen under kontroll, sier Rør-
strand.

Han legger til at tilfellet faller
utenfor ordinær virksomhet. Tann-
legeveteranen forteller at mange
pasienter ikke reagerer på regning-
en. 

– De vil som regel vite beløpet
på forhånd. Mange forventer at
prisen er høy, og kanskje synes de
det er verdt pengene.

Store forskjeller
Prisene Nordlys har innhentet vi-
ser store forskjeller. I Tromsø
skiller Byporten tannklinikk seg
ut som prisvinneren hvis du treng-
er en rotfylling. Skal du derimot
ha krone kommer det til å gjøre
minst vondt i lommeboka på Kro-
ken Tannklinikk eller Universi-
tetstannklinikken. På Finnsnes
kan alle de tre tannklinikkene by
på priser som er godt konkurran-
sedyktige med kollegene i Trom-
sø. 

Det er kostbart å ha tannpro-
blemer i Nordreisa. En rotfyl-
ling koster nær dobbelt så mye
ved klinikken på Sonjatun som i
Tromsø eller på Finnsnes. 

Prisen for en vanlig konsulta-
sjon varierer også sterkt. Grønne-
gata tannlegesenter er nær dobbelt
så dyr som Universitetstannkli-
nikken. Aller billigst er Tannlege
John Torleif Nilsson på Finnsnes. 

Det har også blitt populært å
reise utenlands for tannbehand-
ling. DenPro i Polen byr på gra-
tis konsultasjon, rotfylling fra
700 og oppover og kroner til
under halve prisen av de norske
klinikkene. 

 – Flere tusen ekstra    
Rørstrand anbefaler folk til å
kontrollere problemene med en
gang de oppstår. 

 – Mer kompliserte tannproble-
mer fører til vesentlig økning i
kostnaden hos tannlege. Det kan
koste flere tusen ekstra bare ved å
utsette tannlegebesøket noen
uker, påpeker Rørstrand. 

Han understreker også at jevnli-
ge sjekker kan være nødvendig for
å unngå dyre behandlinger og
ubehagelige overraskelser. 

– Alt som gjøres hos tannlegen

fører med seg vedlikehold, påpe-
ker Rørstrand. 

Svekker selvtilliten 
– Fyllinger koster rundt tusenlappen.

Det er betydelig mindre enn en rot-
fylling. Derfor er det viktig å ta
hånd om problemet før det blir ver-
re. Alt annet taper man penger på,
sier han. 

Den erfarne tannlegen viser til
ulike holdninger i generasjonene
når det gjelder tannhygiene. 

 – Jeg ser folk som holder seg for
munnen. Ustelte tenner er noe som

KLARE ANBEFALINGER: Et besøk hos tannlegen kan koste deg dyrt. Tannlege Bjørnar Rørstrand understreker viktigheten    

DYRT: Bjørnar Rørstrand mener selv at prisene er høye hos tannlegen. 

Her får du bill

FOTOGRAF

TORGRIM RATH
OLSEN
tro@nordlys.no

JOURNALIST

MARTE 
HERMSTAD
marte.hermstad@nordlys.no

JOURNALIST

ÅSE
HJELVIK
ase.hjelvik@nordlys.no

Tirsdag ettermiddag i 17-tiden
fikk en liten personbil sleng på
bilen og smalt deretter inn i et
rekkverk på brua til Breivikeidet
i Tromsø kommune.
- Det var en kvinnelig sjåfør som
skal ha fått sleng på bilen. Bilen
skal så ha havnet inn i siden på
brua. Det skal ikke ha vært alvor-
lige personsskader, men en am-

bulanse er på vei til stedet for å
sjekke tilstanden til kvinnen,
opplyser operasjonsleder Mor-
ten Renland ved Troms politidis-
trikt til Nordlys.
Bilen skal ha blokkert for trafik-
ken, men ble etter hvert dyttet ut
til siden av personer på stedet.

Fikk sleng – kolliderte i bru
SVs Karin Andersen mener regje-
ringen bør vurdere å forby kom-
mersielle sykehjem å tjene peng-
er.
— Hvis ikke NHO forstår hvor
urettferdig det er å nekte hjelpe-
pleierne lik pensjon som andre,
må staten forby kommersielle sy-
kehjem å tjene penger på å gi
hjelpepleierne dårligere pensjon,
sier hun. (NTB)

Vil ta fortjeneste



går direkte på selvbildet, sier tann-
legen.

Liten ventetid
Tannlegen forteller at kapasiteten

for å ta inn pasienter har økt de sis-
te årene i Tromsø. 

– Det er ikke noe problem å få
time hos tannlegen. Vi tar inn pasi-
enter senest to uker etter bestilling. 

– Det kommer nye pasienter hele
tiden. Det forbauser meg hvor
mange nye ansikter jeg ser, avslut-
ter tannlegen ved Byporten tann-
klinikk. 
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av å gå til tannlegen før problemene blir for store. – Det kan føre til atskillig høyere kostnader, sier han. 

ligst tannlege
Tromsø: Konsultasjon Rotfylling Krone

Tromsø tannlegesenter 895,- 3000-4600,-* 5500,-

Grønnegata tannlegesenter 945,- 2300-4350,-* 5200,-

Tannlege Tom Ellingsen 800,- 2800-4400,-* 5200,-**

Byporten tannklinikk 860,- 1800-2800,-* 5200,-

Strandskillet tannklinikk AS 760,- 2060-4020,-* 3200,-**

Kroken tannklinikk 630,- 2950-4370,-* 2670,-**

Universitetstannklinikken***** 500,- 2950-4370,-* 2670,-**

Finnsnes:

Tannlege John Torleif Nilsson 350-420,-*** 2400-3800,-* 4600,-

Finnsnes tannklinikk 630,- 2950-4370* 2670,-**

Tadri AS 450,-**** 3390,-* 4290,-

Storslett:

Sonjatun 830,- 5000-7000,-* 5000,-

Alta:

Kolpus tannklinikk 840-1100,-*** 1400,-* 5800,-

Tannklinikken i Alta 850,- 2850-4035,-* 5000,-

Harstad:

Haugen tannklinikk 840,- 3000-4000,-* 6000,-

Harstad hovedtannklinikk 630,- 2950-4370,-* 2670**

Kirkenes:

Steinar Floer tannlege 950-1050,-*** 4300,-* 5200,-

Tannklinikken i Kirkenes 850,- 2850-4035,-* 4600-7200**

Hammerfest:

Haugen tannklinikk 690,- 2500-6500,-* 4700-6900,-**

Den offentlige tannhelsetjenesten 850,- 2850-4035,-* 5000,-

Krakow:

DenPro**** Gratis 700-4000,-* 1950,-

SÅ MYE KOSTER TANNVERKEN

* Prisen varierer ut i fra størrelsen på tanna, om røntgen er inkludert og
hvilken type fylling som brukes.
** Prisen varierer ut i fra om tekniker kommer i tillegg og på om kro-
na lages i Norge eller i utlandet.
*** Prisen varierer ut i fra hva som blir gjort under konsultasjonen og
antall røntgenbilder.
**** Alle Denpros priser er avhengig av eurokursen og den odontolo-
giske behandlingen foregår i Krakow.
***** Universitetstannklinikken gir 50% på alle priser hvis behand-
lingen blir gjort av en tannlegestudent.

Politiet i Bodø rykket ved 15-ti-
den i går ut til en trafikkulykke i
Fredensborgveien, melder AN. –
En bil hadde kjørt inn i en parkert
bil, som igjen hadde kjørt inn i en
annen parkert bil, sier opera-
sjonsleder May-Wenche Hansen
ved Salten politidistrikt. Hun for-
teller at det var en person invol-
vert i ulykken.

Traff parkert bil
Fylkesmannen truer Salangen og
ordfører Ivar Prestbakmo (bildet)
med Robek-listing på grunn av
svak økonomi. Fylkesmannens
Justis- og sosialavdeling vil ha en
presisering på hvordan og når
underskuddet fra driftsåret 2011
skal dekkes inn. Dersom det tar mer
enn to år, så vil det medføre inn-
melding i ROBEK.

Trues med Robek
Bruk av tobakk er vanligere hos
ungdom med skilte foreldre enn
hos ungdom der familien holder
sammen, viser en ny studie. Ung-
dom som oppga dårlig familie-
økonomi røykte mer enn de med
god familieøkonomi, skriver Fol-
kehelseinstituttet. Resultatene i
avhandlingen kom fram ved å
studere resultatene fra to store
helseundersøkelser.

Skilte røyker mer

På sikt ønsker SV et offentlig, gra-
tis tannhelsetilbud for alle, men
inntil videre nøyer SV seg med
makspris på tannlegebesøk. SV
mener egenandelen per år bør
være maks 2.500 kroner per per-
son. – Det er på tide at vi får kon-
troll på de Texas-tilstandene vi har
i norsk tannhelsetjeneste, sier fyl-
kesleder Torgeir Knag Fylkesnes i
Troms SV. Han er også nestleder i
programkomiteen til SV og sier
tannhelse blir en viktig valgkamp-
sak for partiet. – Det er to ting ved

dagens system som
er et problem. Det
ene er de store pris-
forskjellene, det an-
dre er overbehand-
ling. Tannlegene gjør mer enn de
trenger i munnen til folk og faktu-
rerer for det, sier Fylkesnes.

– Dere sanker ikke stemmer fra
private tannleger?

– Jeg tror nok også at flere «skik-
kelige»  tannleger ser at mange av
deres kolleger går for langt i å fak-
turere sine pasienter, sier han.

SV: – Texas-tilstander
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Fredag åpner Nord-Troms
Museum, avdeling Bur-
fjord utstillingen «Form fra
fortida – Steinalderens
brukskunst og design».
Den består av ca. 30 far-
gefotografier av arkeolo-
giske funn fra Melkøya.

Steinalderform
Nå har biblioteket på Stor-
slett startet med lørdagså-
pent, som varer fra klokka
11.00 til klokka 14.00. Da
kan folk komme inn for å
låne eller levere tilbake
bøker, magasin og filmer,
for å lese eller bruke PC.

Lørdagsåpent
Tirsdag kveld har omdøm-
meprosjektet åpent møte
på hotellet. De presente-
rer sine funn, skatter og
fortellinger, og vil høre
hvordan dette kan brukes
for å få flere folk og mer
næringsliv til Skjervøy.

Om omdømme
I dag reiser leder for Riddu
Riđđu, Kirsti Lervoll, til
Russlands østligste punkt,
Kamtsjatka sammen med
danserne Elle Sofe Hen-
riksen og Semen Bolshu-
nov. De skal delta på dan-
sefestivalen Alhalalay.

Dansetur
Kommunestyret i Lyngen
gikk mot fem stemmer
inn for å søke om minipol.
Dan-Håvard Johnsen
(FrP) pekte på at mangel
på pol gir handelslekkasje
til Tromsø. 

Søkerom pol
Tirsdag til uka ønskes folk
velkommen til LHL Ski-
botn for å si sin mening
om hva Nord-Troms skal
være kjent for. Møtet er en
del av prosjektet som
dreier seg om omdøm-
mebygging i regionen. 

Omdømme

Statsråd Liv Signe
Navarsete måtte få
dispensasjon for å
tale på Dyrøysemi-
naret. For i år er det
ungdommens stem-
mer som skal høres. 

BRØSTADBOTN (Nordlys): –
Det er litt skummelt å være den
eldste, smilte Navarsete før hun
entret talerstolen.

Der hadde hun imidlertid et ung-
domsvennlig budskap med seg.

– Uten ungdommen dør demo-
kratiet. Alle kommuner bør ha et
ungdomsorgan med reell påvirk-
ningskraft i lokalpolitikken. I dag
er det 80 prosent som har et ung-
domsråd, men vi er ikke fornøyde
før det blir 100 prosent. Noen snak-
ker om ungdommelig overmot,
men vi må ikke være redde for mo-
tet, sa hun.

Vil lovfeste ungdomsråd 
Om statsråden vil lovfeste at kom-
munene skal ha ungdomsråd, kun-
ne hun imidlertid ikke si klart fra
om.

– Vi har ikke konkludert, sier
hun.

Det har derimot hennes ung-
domsparti gjort, noe leder Sandra
Borch i Senterungdommen også sa
tydelig fra om under ungdomsde-
batten etterpå.

– Politikere som ikke legger til
rette for ungdomsråd bør være
flaue. Det er pinlig, rett og slett.
Derfor vil vi lovfeste retten til
ungdomsråd, på samme måte
som eldreråd er lovfestet. Jeg
tror ungdomsråd er nøkkelen til
et større engasjement fordi de
ikke knytter seg til politiske par-
tier.

Borch sa også at det er en hjerte-
sak å få opprettet ungdommens
kommunestyre, noe hun kjemper
for hjemme i Lavangen. 

– Her skal ungdommen få forval-
te penger og lære hvordan det er å
måtte prioritere.

Gemyttlig debatt
I debatten deltok også Johannes Ut-

Dyrøyseminaret lytter til de unge:

NYE TONER
UNGE RØSTER: Sandra Borch i Senterungdommen debatterte ungdomsmedvirkning og engasjement sammen med Johannes Utvåg i Unge Høyre,
Viljar Hanssen i AUF (t.h.) og Kristian Eilertsen i FpU (skjult bak Hanssen). Begge foto: Torgeir Bråthen

våg i Troms Unge Høyre, Kristian
Eilertsen i FpU og Viljar Hanssen i
AUF. Det var ingen stor uenighet i
panelet, men Utvåg kom med et lite
hjertesukk angående engasjement,
eller mangel på sådan, som sikkert
mange gammelpolitikere også har
følt. 

– Jeg hadde en kamerat som
klagde på alle hullene i veien, og
da vi begynte å lappe dem så
klagde han på at det var så mye
veiarbeid. Da ble jeg forbannet.

For små ører
Et lite gullkorn kom det også fra
statsråd Navarsete etter at hun had-
de plundret fælt med å få headsettet
til å sitte der det skulle mens hun
talte.

– Nokon seier at eg har altfor
små øyrer i forhold til kjeften, lo
hun.

Det var det ingen i salen som pro-
testerte på ... 

GAMLING: Statsråd Liv Signe Navarsete var den eldste som gikk på taler-
stolen under Dyrøyseminaret, men var like blid for det.  

PÅ 
GATA5

Hvorfor er det viktig å
høre på ungdommen?

Anna Holgerson, Lysekil, Sve-
rige
– Klart vi må lytte til de unge.
De er jo personer som oss,
og gir veldig kloke svar. Det
er viktig at de føler de har
innflytelse, slik at de lærer
seg å påvirke. 

Katrine Mari Nordgård, Ibe-
stad kommune
– Jeg tror det er viktig for å få
til ei utvikling i distriktene. Vi
trenger å forynge vår befolk-
ning, og få unge til å flytte til
distriktene. Da må vi lytte til
hva de ønsker og vil gjøre. 

Nina Dons Hansen, Sør-Troms
regionråd
– Det er en selvfølge. Ung-
dom er framtida. Vi må legge
premissene til rette for ung-
domsråd og gi dem et klart
mandat. 

Gro Elise Lamark, Senja Næ-
ringshage
– Det er klart vi må. Ung-
dommen har et helt annet
perspektiv på hva som er vik-
tig, og det vil prege samfun-
net framover.

Karoline Christiansen, skole-
elev i Dyrøy
– Fordi de unge har mer fan-
tasi enn de voksne!
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Oddrun Skjermstad er ny-
ansatt som verneområde-
forvalter for Nordkval-
øy/Rebbenesøya land-
skapsvernområde og
Lyngsalpan landskaps-
vernområde. Forvalteren
vil være mye ute i felten.

Forvalter
50-60 personer møtet
opp til dugnaden ved
Nordkjosbotn skole 13.
desember. Foreldre stilte
med gravemaskin, laste-
bil, fagkunnskap, og ikke
minst arbeidslyst fra alle
som stilte opp.

Godt oppmøte
Kommunen opplyser an-
dre søknadsrunde for
transportkort (TT-kort) for
funksjonshemmede har
søknadsfrist 1. oktober.
Dette gjelder nye brukere,
mens brukere med utgåt-
te kort vil bli varslet.

Ny kortrunde
Høyland Regnskapsbyrå
skal slås sammen med
Regnskapssentralen Nord
fra nyttår. Nye Troms skri-
ver at regnskapsfirmaet li-
kevel kommer til å bestå
som en egen underavde-
ling i Bardu.

Klar for fusjon
Finnsnes Forum søker
kommunen om å få dis-
ponere torget hver andre
lørdag i måneden fram til
jul. Dette for å ha aktivite-
ter med diverse under-
holdning og salgsboder.
Første gang blir i oktober.

Torgaktivitet
Mandag stiller elever og
lærere fra kokkeskolen i
Sørreisa opp på Frivillig-
hetssentralen for å de-
monstrere tilberedning av
enkle, sunne og gode ma-
tretter som eldre kan lage
seg.   

Lager mat

Takstmannen sa
25.000 kroner. Kjø-
per ville betale
40.000. Selger anty-
det noe vagt at han
ville ha 300.000.

LYNGSEIDET (Nordlys): Det
endte imidlertid med et rettsforlik
på 70.000 kroner på ei festet tomt
i det som selgeren og hans advo-
kat hevdet var perlen i sentrum av
Lyngseidet.

Selger var Ola O.K. Giæver sr.
representert ved hans sønn Giæ-
ver jr. Kjøper var Line van Ge-
mert. Advokaten var Håkon Mat-
hiesen. Line van Gemert hadde al-
liert seg med advokat Torstein
Burkeland, mannen som vant en

rettskraftig dom over Ola O.K.
Giæver jr. i en annen leietomtesak
på Lyngseidet for vel et halvt år
siden.

Milevis avstand i starten
I utgangspunktet sto partene
milevis fra hverandre, og forli-
ket kom nok også overraskende
på tingrettsdommer Oddmund
Gamst og meddommerne Knut
Ivar Nilsen og Arve Kleiven.

Det er mulig at takstmann Jan
Ottosens vitneforklaring bidro til
forliket. Han mente det var så mye
å gjøre med tomta om paret van
Gemert/Ross skulle bo der fort-
satt, at den bare var verd 25 kroner
per kvadratmeter.

Tomta hadde Ross-familien
leid siden 1929. Festavgiften var i
1961 kroner 125 per år. Og ifølge
advokat Burkeland hadde Giæver
økt leieprisen flere år på rad i strid
med loven.

Ola O.K Giæver jr. på sin side
mente eiendomsprisen i Norge

var altfor lavt, når man ikke
fikk mer per kvadratmeter enn
det man måtte betale for gulv-
belegg.

– Det er noe helt rampegalt i
samfunnet, hevdet han. Han hev-
det også at da Statens vegvesen
eksproprierte deler av hans eien-
dom til fergekai i sentrum på
Lyngseidet tilkjente retten han ei
erstatning på 300 kroner per kva-
dratmeter.

– Tomta som van Gemert vil
kjøpe ligger på den beste plassen i
sentrum av Lyngseidet, hevdet
han. Også hans advokat pekte på
at det var snakk om ei sentrums-
nær tomt, og at Opplysningsvese-
nets Fond krevde 300 kroner kva-
dratmeteren for næringstomter 
noe også van Gemerts tomt nær-
mest kunne betraktes som.

Takstmann Jan Ottosen med 35
års erfaring i yrke, mente noe an-
net, og viste til at like attraktive
tomter på Lyngseidet ikke ble
solgt for en liknende pris.

Tilfreds
Etter forliket var imidlertid beg-
ge parter tilfreds med forliket,
selv om Giæver jr. innrømmet at
det kunne få konsekvenser etter-
som familien leier ut 20 til 30 tom-
ter.  

For Line van Gemert var det
viktig å få med i forliket at hun
fikk fjernet fra kontrakten at hun
ikke kunne starter bedrifter som
konkurrerte med selgeren bedrif-
ter.

FORNØYD: Line van Gemert fikk kjøpte den litt over 1000 kvadratmeter leietomta for 77.000 kroner av Ola O.K. Giæver sr. i går. Alle foto: Bjørn H. Larssen

FORLIK: Line van Gemert og Ola O.K.Giæver jr. inngikk forlik før prosedy-
rene startet i skjønnsretten i Nord-Troms tingrett i går. I bakgrunnen ting-
rettsmmer Oddmund Gamst. Striden sto  om kjøp av ei leietomt i sentrum
av Lyngseidet. Begge ga uttrykk for at de var fornøyd med forliket.

GODT FORLIKT
Tomtestrid i Lyngseidet sentrum avgjort i går
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Leteaksjonen etter den savnede
sveitsiske kvinnen Verena Stampfli
(64) er ikke formelt sett avsluttet,
men det er pause i letinga nå.
Stampfli ble sist sett i begynnelsen
av august, men leteaksjonen kom
først i gang i september. Nå fortel-

ler Tromsø Røde Kors’ operative le-
der Ann Ellen Karlsen at leteaksjo-
nen har vært en av de største som
de noensinne ha vært med på.

– Ja, i alle fall arealmessig. Det
har vært søkt over enorme områ-
der fra Snarby til Tromsdalen, ikke
bare langs stiene, men også uten-
for stiene.

Karlsen ramser opp nærmest

alle tenkelige ruter og stier på fast-
landssida, blant annet opp Movika,
Tønsvika og Kroken. Tinden foran
og bak, langs Tromsdalselva, opp
fra Breivikeidet.

Men spor etter Verena har de alt-
så ikke funnet.

– Nei, og det er ikke kommet nye
opplysninger heller. Hun ble sist
sett 9. august i skaret nedenfor Tin-

den da hun spurte om veien både
til Snarby og Skarvassbu. Men lete-
aksjonen er ikke formelt avsluttet,
sier politistasjonssjef Morten Pet-
tersen ved Troms politidistrikt. De
gjør nå en oppsummering av lete-
aksjonen.

– Vi har noen økonomiske ram-
mer i forhold til søk etter antatt
døde som vi må forholde oss til. 

Har søkt overalt – finner ikke Verena

Det er full utskifting i
toppledelsen i to, og
kanskje i tre, av de
seks kommunene i
Nord-Troms.

Nabokommunene Nordreisa og
Skjervøy skal få nye rådmenn.
Snart kan det samme skje i den tre-
dje nabokommunen, i Kvænangen.
Det skjer et år etter ordførerne og
resten av den politiske ledelsen i
alle tre kommunene ble byttet ut.

Tilfeldigheter
– Tilfeldigheter gjør at vi får nye
rådmenn omtrent samtidig i Nord-
reisa og Skjervøy, mens ingen vet
hva som kommer til å skje i Kvæ-

nangen, sier leder i Nord-Troms re-
gionråd, Sigmund Steinnes. 

Tidlig i sommer sa rådmannen
i Nordreisa, Kjetil Hallen, opp
jobben Da hadde kommunesty-
ret vedtatt å forlenge det seks år
lange åremålet hans med en ny
seks års periode.

I begynnelsen av mars 2013
blir rådmann Reidar Mæland
pensjonist. Da kan han takke av
etter 17 år som kommunens
øverste administrative sjef i
Skjervøy kommune.

Rådmann Liv Wigdis Smith i
Kvænangen er ansatt på seks års
åremålskontrakt. Hennes anset-
telsesperiode går ut den 31. de-
sember 2013, og hun har begynt å
søke på nye jobber.

Sigmund Steinnes sier at bytte av
rådmenn i flere kommuner vil ska-
pe et kortvarig tomrom, men ikke
langvarige problemer for Nord-
Troms regionen eller for regionrå-

det. Han tror at det også kan ha en
positiv effekt. 

– Med nye ledere kommer det
inn nye ideer. Etter valget for et år
siden fikk vi nye ordførere i fem av
de seks kommunene i nordfylket.
Siden ordførerne utgjør regionrå-
det, ble fem av de seks medlem-
mene i rådet skiftet ut. Regionrådet
har også et eget rådmannsutvalg.
Der blir i alle fall tre av medlem-
mene å fortsette, sier han, og opp-
lyser at det ikke er noe rådmanns-
skifte på gang i Lyngen, Storfjord
og Kåfjord.

Tre søkere
Ordfører Jan Helge Jensen i Kvæ-
nangen sier at han ikke har begynt å
tenke på hva som skal skje med åre-
målet til Liv Wigdis Smith.

– Formannskapet må ha en sam-
tale med henne som har jobben.
Hun skal varsles et år før åremålet
går ut om hva vi akter å gjøre, så

det er en sak som vi må avklare i
løpet av høsten, sier Jensen.

Han legger til at kommunen har
mange valgmuligheter. De kan for-
lenge åremålet til Smith. De kan
gjøre åremålet om til fast stilling og
tilby henne jobben, eller de kan lyse
stillingen ut på nytt.

Rådmannsstillingen i Skjervøy
er lyst ledig, med søknadsfrist den
9. oktober. I Nordreisa er Christin
Andersen konstituert som råd-
mann. Der gikk søknadsfristen et-
ter Hallens etterfølger ut den 31.
august. Bare tre søkere har meldt
interesse for jobben.

Lederskifte i Nord-Troms
Tre kommuner må ut på rådmannjakt

GIKK AV: I sommer sa Kjetil Hallen takk for seg og sluttet på dagens som rådmann i Nordreisa kommune. Arkivfoto: Aslak Ballari

SKIFTES UT: I
mars blir Rei-
dar Mæland
pensjonist
og slutter
som råd-
mann i
Skjervøy
kommune. 
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Stadig flere benytter seg av mu-
ligheten til å eksportere kontant-
støtten til utlandet. Økningen fra i
fjor er på over 20 prosent.
I juni 2012 var det i alt 1.439 motta-
kere som fikk eksportert kontant-
støtte etter EØS-reglene. På samme
tidspunkt i 2011 var det 1.195 motta-
kere. Det er en økning på 20,4 pro-
sent, opplyser Nav.

De fleste som får kontantstøtte i
utlandet, bor i Polen. Andelen mot-
takere fra Polen utgjør 65 prosent av
kontantstøttemottakere i utlandet.
De tre siste årene har denne andelen
vært stabil, ifølge Nav.

Til sammen var det 41.549 perso-
ner som mottok kontantstøtte i juni i
år. Det er en nedgang på 0,8 prosent
sammenlignet med samme tid i fjor.

Kontantstøtte kan gis til foreldre
til barn mellom ett og to år som ikke
har plass i barnehage. Man kan få
støtte i maksimalt 11 måneder. Støt-
ten utgjør 5.000 kroner måneden de
første seks månedene og 3.303 kro-
ner de fem neste. 

(NTB)

Flere utlendinger
får kontantstøtte

Mannen som ble funnet i
kanalen ved Ravnkloa i
Trondheim mandag, var den
23 år gamle studenten som
har vært savnet siden natt
til fredag. Mannen ble fun-
net av dykkere mandag
ettermiddag og ble sendt til
obduksjon på St. Olavs hos-
pital. (NTB)

Funnet død
OSLO: Trusler og vold har lenge vært et omfat-
tende problem for ansatte i Nav, barnevernet og
sosialtjenesten. Nå er sosiale medier blitt et
problem. Flere misfornøyde brukere av Nav-
systemet tar hevn på saksbehandlerne ved å
trakassere dem i sosiale medier på nettet, skri-
ver Aftenposten. I et brev til rådhuset i Oslo viser
ansatte til et ferskt eksempel der en bruker som
fikk avslag laut påstander om at saksbehandle-
ren så på overgrepsbilder av barn. (NTB)

Nav-ansatte hetses

Island bryter
samarbeidet
om kjøp av
redningsheli-
koptre med
Norge på
grunn av de
store restrik-
sjonene som er pålagt offentli-
ge utgifter på Island.
Nye redningshelikoptre medfø-
rer store investeringer som den
islandske regjeringen ikke kan
garantere for i de nærmeste
årene.
Norge og Island undertegnet i
november 2007 en samarbeid-
savtale om kjøp av nye lang-
trekkende redningshelikoptre.
Siden den gang har det blitt for-
beredt kjøp av ett nytt rednings-
helikopter til Island med bereg-
net levering i 2018—2020, og
med opsjon for ytterligere to.
Islandske myndigheter vil iste-
den inngå avtale om leie av to
helikoptre i tillegg til det som Is-
land allerede er i besittelse av
for å sikre at tre redningsheli-
koptre er tilgjengelige for den
islandske kystvakten, opplyser
Justis— og beredskapsdeparte-
mentet.
Norge har uttrykt forståelse for
den stilling Island er i, og den
avgjørelsen islandske myndig-
heter har truffet om å oppheve
samarbeidsavtalen. Det er ikke
ventet at avgjørelsen vil påvirke
eller forsinke den norske an-
skaffelsesprosessen. 

(NTB)

Sier opp helikopter-
avtale
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Norske myndigheter
gjør det nå betydelig
enklere for russiske
statsborgere å få vi-
sum til Norge.

– Vi innfører nå et ett-årig flerrei-
sevisum. Det innebærer at man kan
reise til Norge flere ganger i løpet
av et år, basert på kun en søknad,
sier utenriksminister Jonas Gahr
Støre til Nordlys.

Kort behandlingstid
Norsk UD har besluttet å samordne
norsk og finsk visumpraksis i Mur-
mansk. Finnene har liberalisert sine
regler for en tid tilbake, noe som
har gjort det lettere for russere å rei-
se til Finland  enn til Norge. 

– Det er et viktig mål å gjøre denne
grensa til et minst mulig hinder, sier
Støre.

Det har vært reist mye kritikk
mot visumreglene, som mange har
ment har vært tungvinte, tidkre-
vende og altfor byråkratiske.

– Nå har vi fått ned behand-
lingstiden til 3-5 dager ved det
norske generalkonsulatet i Mur-
mansk. Vi åpner innen utgangen
av året et nytt visumsenter i nye
lokaler og med utvidet åpnings-
tid. I tillegg vil vi ha service i Za-
poljarny et par dager i uka, og vi
vurderer å opprette et honorært
konsulat i Nikkel, sier utenriks-
ministeren.

Enkelt å få visum
Til nå er det over 900 nordmenn og
over 500 russere som har søkt om
grenseboerbevis, en ordning som
ble iverksatt i vår. 

I fjor var det 195.000 som pas-
serte grenseovergangen på Stor-

skog, og konsulatet i Murmansk
har hatt en økning på 15 prosent i
antall visumsøknader. Likevel, det
reiser  enda flere russere til Finland.

– Finland har flere grenseflater
til Russland, og de har blant annet
vintersportssteder som russerne har
begynt å interessere seg for. Med
de nye og enklere visumreglene vi
nå innfører, vil vi få effekter både
for handelsstand og næringsliv, sier
Støre. 

– Går de nye reglene begge vei-
er?

– Nei, det gjør de ikke. Men vi
oppfordrer russiske myndigheter til
å gjøre det samme, sier utenriksmi-
nisteren, som mener at en visumfri
grense må være målet.

– Men i mellomtiden må vi gjøre
det så enkelt som mulig å passere.

God nyhet
Regiondirektør Marit Helene Pe-
dersen i NHO i Finnmark er glad
for liberaliseringen av regelverket. 

– Det russiske markedet repre-
senterer et stort potensiale for næ-
ringslivet i Finnmark. Alta, for
eksempel, er som skrudd for dette
markedet. Her er det badeland, ak-
tiviteter og kjøpesentre. Russerne
er høyt betalende turister som øn-
sker gode produkter, sier Peder-
sen.

Hun mener grenseboerbeviset
er  positivt for det nære samkve-
met med naboene i øst.

– Men det er noe begrenset i
geografisk omfang. Det gjenstår å
se hvordan ordningen vil fungere i
forhold til handel, sier Pedersen.

I Kirkenes har russehandelen
virkelig tatt av. Hver helg strøm-
mer hundrevis av kjøpelystne
over grensen. Det har ført til en
oppblomstring av handelsnæring-
en i Sør-Varanger.

– Enda enklere visumregler vil
stimulere handelen mellom Kir-
kenes og Murmansk ytterligere.
Også for reiselivet er dette en god

nyhet, sier Pedersen.Men hun me-
ner likevel at det er utfordringer
når det gjelder å få arbeidstilla-
telse, spesielt for ufaglært ar-
beidskraft fra Russland.– Også
her bør regelverket liberaliseres.
Vi ser ofte at arbeidstakere må re-
turnere når de endelig er fullt opp-
lærte i bedriften.

Støre myker opp regler i forhold til våre naboer i øst:

Enklere å få visum

Dette vil stimulere handelen i Ba-
rentsregionen ytterligere, sier Ma-
rit  Helene Pedersen i NHO. 

FØLGER FINNENE: I fjor reiste 195.000 over grensestasjonen på Storskog. I år har antall visumsøknader  økt med 15 prosent.  Men enda fler russere tar turen til Finland etter at finnene libe-
raliserte visumreglene for en tid tilbake.     Foto: Tollvesenet

JOURNALIST

TONE ANGELL
JENSEN
tone.jensen@nordlys.no



NÆRINGNORDLYS ONSDAG  19. SEPTEMBER 2012    21

Linda Vaeng Sæbbe
gir seg på topp i
Nordlys og blir ny
kommunikasjonssjef
i Næringsforeninga.

Nylig ble Linda Vaeng Sæbbe og
Nordlys-kollega Tone Angell Jen-
sen hedret for sine Troms Kraft-
avsløringer og fikk Amedias jour-
nalistpris. Nå gir Sæbbe seg på
topp og bytter jobb. Hun er ansatt
i nyopprettet stilling som kommu-
nikasjonssjef for Næringsfor-
eningen  i Tromsøregionen. 

Ikke på grunn av prisen
– Det var ikke prisen som gjorde
at du nå skifter jobb?

– Nei, jeg sa ja til denne job-

ben lenge før jeg visste at vi fikk
noen pris, forsikrer Sæbbe.

Hun har jobbet i Nordlys siden
1994 som nyhetsredaktør, næ-
ringslivsredaktør og journalist, de
siste ti årene innen næringslivs-
feltet.

– Fokuset blir det samme,
men virkemidlene blir annerle-
des.

– Hvordan ser du på å sitte på
den andre siden av bordet?

– På mange måter føler jeg ikke
at det har vært noen bordplasse-
ring i den jobben jeg har gjort. Vi
har hatt og har fortsatt i Nordlys et
ønske om å bidra til et sunt, aktivt
og lønnsomt næringsliv.

– Det er egentlig det samme
målet Næringsforeningen har,
sier Sæbbe, som likevel innrøm-
mer at noe blir annerledes:

– Hvis noen ikke leverer, har vi
i Nordlys brukt journalistikken til
å granske og avsløre. Næringsfor-
eninga jobber med andre virke-
midler.

Vil savne kollegene
– Vil du fortsatt være tøff mot de
som ikke bidrar til et sunt og god

næringsliv?
– Jeg tror ikke jeg er ansatt i

Næringsforeningen for å være
noen dommer. Jeg er ansatt for å
gjøre mitt for å bidra til et sunt,
positivt og godt næringsliv i vår
region, og det skal jeg gjøre med
de virkemidlene Næringsfor-
eningen har, sier Sæbbe. Hun gle-
der seg til ny jobb.

– Jeg synes staben i Nærings-
foreningen virker som en entusi-
astisk gjeng med futt i, så jeg gle-
der meg veldig til å jobbe med
dem, selv om jeg synes det er vel-
dig trist å forlate det gode miljøet
i Nordlys. Mine kolleger har vært
min utvidede familie i mange år.
Jeg har hatt fantastiske år her og
har bare godt å si om hele avishu-
set.

Direktør Grete Kristoffersen
i Næringsforeningen sier de fikk
den beste kandidaten til jobben
og at Sæbbe får mye å henge
fingrene i når hun begynner 15.
oktober.

– Vi befatter oss med et eks-
tremt stor spekter av næringsrela-
terte saker og behovet for å kom-
munisere ut til næringsaktører, of-

fentlige aktører og opinionen er
stort, sier direktør Grete Kristof-
fersen. 

– Jeg håper alle våre 750 med-
lemmer vil synes dette er en for-
bedring av organisasjonen, av-
runder hun.

– Bidratt sterkt
Sjefredaktør Anders Opdahl øn-
sker Sæbbe lykke til i jobben, selv
om han synes det er vemodig at
hun forlater Nordlys.

– Linda er en enestående repor-
ter og enhver redaksjon som mis-
ter en slik kraft vil oppleve et tap.
Linda har bidratt sterkt både med
TK-saken, men også med mye an-
nen løpende, gravende journalis-
tikk. Hun har også vært en redak-
tør som har løftet næringslivsdek-
ningen i Nordlys til å bli en res-
surs i Nord-Norge.

– Hun har lagt igjen mye tid og
krefter her og livet er engang slik
at noen gang ønsker man andre ut-
fordringer. Vi ønsker Linda lyk-
ke til i den nye jobben!

■ Fikk journalistpris ■ Blir kommunikasjonssjef

BYTTER BEITE

SKIFTER JOBB: Linda Vaeng Sæbbe slutter som næringslivsjournalist i Nordlys og går over til Næringsforeningen iTromsøregionen. Der begynner
hun i en nyopprettet stilling som kommunikasjonssjef. – Fokuset blir det samme, men virkemidlene blir annerledes, sier hun om jobbskiftet.

Den rødgrønne regjeringen har besluttet å styrke
tollvernet for flere landbruksvarer og erstatter kro-
netoll med prosenttoll. Endringene trer i kraft 1. ja-
nuar 2013 og vil styrke importvernet for biffilet,
lammekjøtt og faste oster, skriver Nationen. 
– Det er svært viktig for norsk landbruk at vi styrker
tollen. Regjeringens målsetting er å øke norsk mat-
produksjon med 20 prosent de neste årene. Da er
overgang til prosenttoll nødvendig, sier landbruks—
og matminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Høyere toll på matvarer
OSLO: Oljeprisen stupte etter at børsen
stengte mandag. Dermed gikk det bratt ut-
for med hovedindeksen tirsdag formid-
dag. Etter en halvtimes handel er den ned
0,8 prosent til 456,22. Det meste av fallet
kom som en reaksjon på at oljeprisen falt
med rundt to og en halv dollar i løpet av
mandag kveld og natt til tirsdag. Prisfallet
skyldes spekulasjoner om at USA vil bruke
av sine strategiske oljelagre.                (NTB)

Oljeprisfall ga børsfall
PORSGRUNN: Gjødselgiganten Yara har
vedtatt et forelegg på 2,5 millioner kroner
etter et utslipp av kalksalpeter i Frierfjor-
den i fjor sommer. Drøyt 2.000 tonn fly-
tende kalksalpeter lekket ut fra selskapets
anlegg på Herøya i Porsgrunn i juni 2011.
Klima- og forurensingsdirektoratet (Klif)
anmeldte saken, og nå har Telemark poli-
tidistrikt konkludert med at selskapet må
ut med 2,5 millioner kroner.               (NTB)

Må betale 2,5 mill

Visste du at
UNIVERSITETSSYKEHUSET
NORD-NORGE HF har gjort
endringer i sitt styre. Styrele-
der er Jorhill Berthe Andre-
assen, nestleder Olav Helge
Førde, styremedlemmer
Hanne Caroline Simonsen
Iversen, Ottar Johan Skjell-
haug, Svenn Arne Nielsen,
Erling Espeland, Tove Skjel-
vik, Anne Rita Nicklasson. Re-
presentanter for de ansatte:
Mai-Britt Martinsen, Jan Ei-
vind Pettersen, Hanne Mat-
hilde Frøyshov og Rune Moe.

Ved NORD-TROMS TING-
RETT er bobehandlingen
innstilt i boet til TN SERVICE,
Tromsø, fordi boets midler
ikke kan dekke omkostning-
ene ved fortsatt behandling.

SPESIALGROSSISTEN SEN-
JA AS har gjort endringer i sitt
styre. Styreleder er Johnny
Arne Jakobsen, nestleder
Kjetil Simonsen, styremed-
lemmer John Erik Olsen og
Børge Morten Eriksen.

Ved NORD-TROMS TING-
RETT er det åpnet konkurs i
boet til ROGNSAA BJØRN
EIKESTØL. Krav i boet mel-
des bostyrer, Adv. Dagfinn
Strønstad.

Ved NORD-TROMS TING-
RETT er det åpnet konkurs i
boet til RAMACON LIMITED,
Ramfjordbotn. Krav i boet
meldes bostyrer, Adv. Jan
Halstein Haugnes.

LARS DANIELSEN, Tromsø,
er et nyregistrert foretak som
skal drive gjestegård, fisketu-
risme. Utleie av arbeids-
kraft/konsulenttjenester i
forbindelse med under-
vannsarbeider offshore.
Innehaver er Lars Joar Dani-
elsen, Daglig leder Kjersti Da-
nielsen og Lars Joar Dani-
elsen.

HAMNVIK GEST HOUSE
ANS er slettet fra foretaksre-
gisteret. 

DESIGN ELISABETH HANS-
SEN er slettet fra foretaksre-
gisteret.

ALTI ELEKTRO AS, Tromsø,
er et nyregistert selskap som
skal drive primært innen
elektroinstallasjon, samt del-
tagelse i andre virksomheter
og hva som naturlig hører
inn under dette. Daglig leder
og styreleder er Leif Harald
Cock, styremedlemmer Ron-
ny Johansen, Mats Robert-
sen.

Kai-Hugo Hebnes er ny dag-
lig leder i AGITO HOLDING
AS. Selskapet har gjort en-
dringer i sitt styre. Styreleder
er Andre Andersen Lavold,
styremedlem Kai-Hugo Heb-
nes, Thomas Echroll.

JOURNALIST

RUNE S.
ALEXANDERSEN
rune.alexandersen@nordlys.no

FOTOGRAF

OLE 
ÅSHEIM
ole.asheim@nordlys.no
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Den 37 år gamle mannen
som er siktet for å ha drept
16-åringen Sigrid Giskegjer-
de Schjetne, har vært plaget
av stemmer som blant annet
oppfordrer ham til drap. Nå
vil politiet begjære judisiell
observasjon av mannen.Den
64 år gamle medsiktede satt
mandag i nye lange avhør og
føler seg fortsatt trygg på å bli
sjekket ut av saken.

Stemmer i hodet

De samlede utgiftene etter
terrorrettssaken mot Anders
Behring Breivik er oppe i
193,4 millioner kroner. Fort-
satt er ikke alle salærkravene
levert inn. Beløpet presente-
res likevel som et sluttregn-
skap for terrorsaken som
gikk for Oslo tingrett i vår og
sommer, skriver Adresseavi-
sen. (NTB)

Terror-regning

Dersom Høyre får regjerings-

makten, vil partiet opprette

egne fengsler for utlending-

er. – Vi trenger ikke bruke

ressurser på rehabilitering av

domfelte som ikke skal ut i

det norske samfunnet igjen,

men skal sendes ut av landet,

sier Høyre—nestleder Bent

Høie. 
(NTB)

Egne fengsel

Stiftelsen Organdonasjon hå-

per på flere donorer når Fa-

cebook legger til rette for at

norske brukere deler sin or-

gandonorstatus med venner.

Norske brukere av Facebook

kan nå dele sin innstilling til

å bli organdonor med alle

sine venner på Facebook.
(NTB)

Facebook-donor

OSLO: Prinsesse Ragnhild,
fru Lorentzen vil bli bisatt fra
Slottskapellet fredag 28. sep-
tember. Prinsessens båre er
ventet til Gardermoen 22.
september.
Prinsesse Ragnhild døde
søndag i sitt hjem i Rio de Ja-
neiro i Brasil, 82 år gammel.
Prinsessens søsken, kong
Harald og prinsesse Astrid,
fru Ferner vil være til stede
når båren ankommer Gar-
dermoen førstkommende
lørdag. Under bisettelsen i
Slottskapellet ventes 120
gjester i kapellet. 

(NTB)

Båren til Norge

Det norske Forsva-
ret intensiverer
kampen mot da-
taangrep på nett-
verk og infrastruk-
tur.
JØRSTADMOEN: Lengst fram-
me i forsvaret av Norge i cyber-
space er soldatene og offiserene
som sitter ved sine dataskjermer

på Jørstadmoen ved Lillehammer.
Tirsdag holdt forsvaret en offisiell
markering for etableringen av Cy-
berforsvaret. Forsvarsminister
Espen Barth Eide (Ap) sto for åp-
ningen.

Den samlede nasjonale sikker-
heten på nett handler ikke bare om
at Forsvarets installasjoner og
hemmeligheter må beskyttes. Et
angrep som setter for eksempel
strømnettet eller mobiltelefonnet-
tet ut av funksjon, kan sette vikti-
ge funksjoner i samfunnet ut av

spill. Det kan gjøre det vanskeli-
gere for det norske militæret å
fungere.

– Cybertrusselen er økende, og
dette må Forsvaret ta innover seg.
Dette handler om å etablere, sette
opp og drifte systemene på en sik-
ker måte, sier kommunikasjons-
rådgiver Hilde Lindboe i Cyber-
forsvaret til NTB.

I 2009 fikk Nasjonal Sikker-
hetsmyndighet (NSM) i oppdrag å
levere et forslag til en norsk cy-
berstrategi. Den ble levert desem-

ber samme år med mål om å kart-
legge utfordringer innen cyber-
sikkerhet og definere myndighe-
tenes langsiktige strategi.

Forsvarets Informasjonsinfra-
struktur (INI), den nye enheten for
Norges dataforsvar, regnes ennå
ikke som en egen våpengren på
linje med hæren, flyvåpenet og
sjøforsvaret, men har siden enhe-
ten ble opprettet i 2009 vokst fra å
ha 400 til 1.100 ansatte. 

(NTB)

Forsvar på nett

C YBERSOLDATER: Forsvarsminister Espen Barth Eide sammen soldater under oppstartsmarkeringen av Cyberforsvaret på Jørstadmoen tirsdag.
Foto: Erlend Aas / NTB scanpix

FOLKETALLET 
I NORGE

5.035.092

Arbeiderpartiet vil ha opptaksin-
tervju for studenter som søker
seg til lærerutdanningen. Dette
skal sikre bedre lærere, sier
Trond Giske i programkomiteen.

Evnen til å kommunisere med
barn og unge, evnen til å moti-
vere og evnen til å se og følge
opp den enkelte elev er kvalite-
ter Ap vil legge vekt på. (NTB)

Vil ha opptaksintervju for lærerspirer
NYHETER

Vegdirektoratet ønsker en drastisk
reduksjon i antall bompengeselska-
per, med maksimalt ett selskap per
fylke.

– Men vi oppfordrer også flere
fylker til å gå sammen i regionale
selskaper, sier veidirektør Terje
Moe Gustavsen, som tirsdag deltok
på bompengeselskapenes Norveg-
konferanse i Trondheim.

Regionale bompengeselskaper
kan gi en mer ryddig forvaltning av
sektoren og klare økonomiske ge-
vinster, skriver Vegdirektoratet i en
rapport til Samferdselsdeparte-
mentet.

– Vi har sett en kraftig vekst i

bompengeprosjekter de siste årene,
konstaterer Moe Gustavsen.

Ifølge rapporten er det nå 47
bompengeselskaper med aktiv inn-
kreving. Ytterligere åtte er ventet å
komme til de neste to—tre årene.

Det er trolig bred politisk støtte
for en kraftig uttynning i skogen av
bompengeselskaper.

– Tallet på bompengeselskaper
bør reduseres kraftig. Pengene skal
brukes på vei, ikke på byråkrati og
styrehonorarer, sier samferdsels-
minister Marit Arnstad (Sp), som
også innledet på Norveg—konfe-
ransen.

(NTB)
FOR MANGE: Ett bomselskap i hvert fylke er nok. 

Foto: Berit Keilen / Scanpix  

Vil ha færre bompengeselskap
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Mens de antijapan-
ske demonstrasjo-
nene raser i Kina,
sender Beijing over-
våkingsfartøy mot
øygruppen som er
stridens eple.

BEIJING: To aktivister tok seg
tirsdag i land på en av øyene, men
forlot den etter kort tid. 

Det er fjerde gang i år at japa-
nere går i land på de omstridte øy-
ene i Øst-Kinahavet, som på ja-
pansk heter Senkaku og på kine-
sisk Diaoyu.

– Den ulovlige landgangen til
de høyrevridde japanerne på kine-
sisk territorium er en sterk provo-
kasjon, sier talsmann Hong Lei i
det kinesiske utenriksdeparte-
mentet.

Kina svarte med å sende ti over-
våkingsfartøy til farvann i nærhe-
ten av øygruppen. Fartøyene skal
ifølge den japanske kystvakten
ikke ha seilt inn over den japanske
sjøgrensen, men oppholdt seg i

det som i havretten kalles «til-
grensende soner». 

– Vil forhandle
General og forsvarsminister Li-
ang Guanglie gikk hardt ut under
en felles pressekonferanse med
sin amerikanske kollega Leon Pa-
netta tirsdag.

Liang gjorde det klart at Kina
forbeholder seg retten til «ytterli-
gere handlinger» i øystriden, uten
å spesifisere hva handlingene
skulle innebære. Han skyldte på
Japan for den opphetede stem-
ningen og viste til Tokyos om-
stridte kjøp av øyene fra en privat
eier i forrige uke.

– Men vi håper naturligvis det
er mulig å forhandle fram en
fredelig løsning på dette pro-
blemet, la Liang til.

Kraftige protester
Over hele Kina fortsatte de antija-
panske demonstrasjonene tirsdag.
Flere steder holdt demonstrantene
fram portretter av Mao Zedong,
det kommunistiske Kinas avdøde
grunnlegger og mangeårige leder.

– Jeg forguder Mao. Hadde vi
fortsatt hatt ham, ville han gått til

«Hadde vi fortsatt hatt
Mao, ville han gått til krig
mot Japan med en gang

Puppeprotest
Kvinnerettsgruppen Femen demonstrerte i
går i Paris. Den ukrainske gruppen som er
kjent for å opptre toppløs i sin kamp forlike-
stilling, dro til Frankrike «for å rekruttere sol-
dater». De lyktes i alle fall med å rekruttere
fransk media. Dermed slipper de trykke flere
bilder av hertuginne Kate... 

Foto: REUTERS/Jacky Naegelen 

krig mot Japan med en gang, sier
34-åringen Pu Lingkuang, som
ropte slagord utenfor det japanske
konsulatet i Shanghai sammen
med flere hundre andre demon-
stranter.

Historisk bakteppe
Mer enn tusen demonstranter
samlet seg foran den japanske am-
bassaden i Beijing tirsdag, og det
skal ha blitt kastet egg og plast-
flasker mot bygningen. 

«Utslett alle japanske hunder»,
lød slagordet på et av bannerne. 

Bevæpnet politi er utplassert
flere steder, og rundt ambassaden
er sikkerhetsoppbudet tungt. 

Enkelte demonstranter skal ha
havnet i basketak med politiet.

Demonstrasjonene faller på det
som er dagen for den såkalte Muk-
den-aksjonen, der japanske solda-
ter sprengte en jernbanelinje i
Mandsjuria 18. september 1931. 

Aksjonen ble brukt som et på-
skudd av japanerne for å invadere
hele den nordøstlige delen av
Kina. Området forble okkupert
inntil det japanske nederlaget i an-
dre verdenskrig i 1945.

(NTB-AFP-Reuters)

WASHINGTON: Mitt Romney
har viklet seg inn i en ny me-
diestorm etter at han på en
video kalte halvparten av
amerikanerne sosialhjelps-
mottakere som ikke betaler
skatt. På videoen som er tatt
opp på et møte bak lukkede
dører med rike republikan-
ske givere, sier Romney at 47
prosent av amerikanerne
stemmer på presidenten
uansett.
– Dette er folk som ikke be-
taler noen inntektsskatt. Så
vårt budskap om lavere skatt
er ikke relevant for dem. 

Tatt på fersken

BRUSSEL: EU—borgere kjø-
per færre nye biler. Salget lå i
august 8,9 prosent lavere
enn i samme måned i fjor.
Det er registrert nedgang på
alle markeder det finnes data
fra, unntatt Storbritannia, der
salget økte med 9,3 prosent i
august. Salget i Italia og Spa-
nia sank med henholdsvis 21
prosent og 17,2 prosent.
I Tyskland gikk nybilsalget
ned med 5 prosent, ifølge
ACEA, interesseorganisasjo-
nen for europeiske bilprodu-
senter.

(NTB—AFP)

Bilsalget ned

GÖTEBORG: Kirurger ved Gö-

teborgs universitet har utført

verdens første transplanta-

sjoner av livmorer fra mødre

til døtre.Universitetet opply-

ser at de to operasjonene,

som ble utført 15. og 16. sep-

tember, foregikk uten kom-

plikasjoner. 
(ANB—NTB)

Livmor fra mor

NIKOSIA: Etter hard kritikk vil

EU-kommisjonen nå begren-

se produksjonen av biodriv-

stoff basert på matvekster.

De setter dette taket til 5 pro-

sent. EU har vedtatt at 10

prosent av transportsekto-

rens drivstoff skal være

strøm eller biodrivstoff innen

2020. 

Beskytter maten

FOLKETALLET I VERDEN
7.040.137.499

PERIGUEUX: Hunden ville bare
kose, men kom i skade for å av-
fyre jegerens våpen. Skuddet
skadet mannens hånd som måt-
te amputeres, men hunden er

tilgitt sier jegeren René.
— Det var ikke hundens feil. Og
han er så søt. Jeg burde ha satt
på sikkerhetslåsen, innrømmer
jegeren. (NTB—AFP)

Hund skjøt mann – får tilgivelse
NYHETER
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I morgen torsdag 20. sept. kl. 18 - 21 ønsker vi alle nye 
og gamle kunder velkommen til SHOPPINGKVELD!
- 25% på et utvalg varer!

- Goodiebags til de 30 første som handler.

- Gratis styling og oppsett av salong Carina.

- Utloddning av gavekort!

- Trekning av gavekort fra Curious Chef. 

Topp 399,-
Skjerf 25,-

599,-
Feel two sizes smaller...

Skjørt 
299,-

Bluse 
399,-

Dressjakke 499,-

Tunika 399,-

www.pm.no

Velkommen til temamøte om 

«Kirka og det samiske 
i Tromsø» 

Elverhøy kirke torsdag 20. september  
kl. 20.00.

Sa/no kveldsandakt i kirka.
Påfølgende kaffe og samtale.

Arr: Samisk kirkeråd

Religiøse møter

IMI Tromsø Begravelsesbyrå 

 

Vår kjære omsorsfulle mamma, 
svigermor, mormor, bestemor og oldemor, 
vår gode storesøster, svigerinne og tante 

Tordis H. Posti 
 født Øvervold 
1. juni 1917, 

døde stille 16. september 2012 

Tromsø, Oslo, Skien 

Aud 
Per 
Laila 

Asbjørn 
Svanhild 

Vegard 
barn svigerbarn 

Pål, Margrete og Brendan, Kjersti og Agnar, 
Anders og Kristin, Peter, Pia 
barnebarn og svigerbarnebarn 

Martine, Amund, Markus, Alba, 
Erika, Kaisa, Georg, Lily 

oldebarn 

† Morten 
† Harald 
Roald 
Torbjørn 

Jorunn † 
Gunnvor 

Thelma 
Inger–Lise 

brødre svigerinner 

Nieser, nevøer og den øvrige familie 

Begraves fra Kapellet, Tromsø gravlund 
tirsdag 25. september kl. 12.30 

 

Vår alles kjære 

Karl Ivan 
Hansen 

 født 24. april 1914, 
døde på Kroken sykehjem 

14. september 2012,  
i troen på sin Frelser 

Det led mot kveld, og sol gikk ned. 
Ditt hjerte stilnet og du fikk fred. 

Fred med ditt minne. 

Tromsø, Sjursnes, 
Vengsøy, Drammen 

Elisabeth 
Solbjørg 

Den øvrige familie 

Begraves fra Kroken kirke 
tirsdag 25. september kl.10.30 

til Elvestrand gravlund 

Dødsfall

TIPS OSS!

Eller ring oss hele døgnet:

776 10 500

2097Send SMS/
MMS til
Skriv: Nordlys <din melding>

Månedens tips får 2000 kroner!

I april brukte
Helse Nord en
halv million på en
tur til USA. Nå er
Helse-Finnmark
på farten igjen,
denne gangen i
Barcelona. 
Tekst: Anniken Renslo
Sandvik
nyheter@nordlys.no

Denne uka er hele ledelsen i
Helse-Finnmark i Barcelona,
melder Finnmarken. 

Teamet består av tolv per-
soner, som til sammen betaler
100.000 kroner for reisen. På
Helse-Finnmarks intranettsi-
der, som Finnmarken har fått
tilgang til, skriver administre-
rende direktør Hans Petter
Fundingsrud at de har forsøkt
å holde kostnadene på et mini-
mum. 

«Vi har vurdert Barcelona
opp mot andre steder.
Sammenlignet med et lig-
nende program lokalt eller i
Norge, vil ikke dette bli særlig
dyrere,» skriver Fundingsrud. 

Skal hente inspirasjon
Turen omtales som en bud-
sjett- og planleggingskonfe-
ranse, og ifølge Fundingsrud
er det viktig at denne holdes i
inspirerende omgivelser.
Kommunikasjonsrådgiver og
fungerende informasjonssjef
Eilert Sundt utdyper dette
overfor Finnmarken. 

– Når man skal utvikle le-
dergruppen som et team, er det
hensiktsmessig å reise vekk
fra den daglige arbeidsplas-
sen. Vi vet alle hvor fort det
kommer telefoner og e-post,
og hvordan man blir fanget av
det som haster. Derfor er det
fint å samles et sted man kan få
arbeidsro. Og når man først
skal reise, er det kjekt å reise et
sted som er inspirerende, sier
Sundt.

Med på reisen er de fire kli-
nikksjefene Vivi Brenden
Bech, Rita Jørgensen, Inger
Lise Balandin og Grete Bru,
drift- og eiendomssjef Øyvin
Grongstad, økonomisjef Lill-
Gunn Kivijervi, HR-sjef Lena
E. Nielsen, medisinsk fagsjef
Harald Sunde, informasjons-
sjef Ivar Greiner, administra-
sjonssjef Ole Martin Olsen,
foretakssekretær Astrid Balto
Olsen og administrerende di-
rektør Hans Petter Fundings-
rud. I Barcelona skal disse bli
bedre kjent, for slik å fungere
bedre som team. 

«Det er lagt opp til grup-
peoppgaver der hver og en
skal få utforske seg selv og
hverandre for å styrke

gruppens lagånd,» beskri-
ver Fundingsrud på intra-
nettsidene. 

Tenker økonomi
Det har bare gått fem måneder
siden Helse-Nord møtte kri-
tikk for å ha sendt 16 ansatte
på seminar til San Fransisco.
Den turen kostet nærmere
500.000 kroner, og flere men-
te disse pengene kunne vært
brukt andre steder. 

Kommunikasjonsrådgiver
Eilert Sundt forstår at det kan
høres unødvendig ut å legge
slike turer ut av landet, men
presiserer at også Helse-Finn-
mark tenker økonomi. 

– Vi er aller mest opptatt
av å tenke økonomi og å ten-
ke forsvarlig. Det er alltid
sånn i Helse-Norge at de
pengene man bruker kunne
ha gått til noe annet. Men en
godt fungerende ledergrup-
pe blir viktigere og vikti-
gere, det tror jeg vi alle kan
være enige om, sier han. 

Vanligvis holder ledergrup-
pen ukentlige møter ved hjelp
av telefon- og videokonferan-
se. 

– Så de er godt samkjørte.
Men Finnmark er et enormt
stort fylke, og det er viktig at
man fysisk møtes av og til.
Det skjer ikke så ofte, sier
han.

Han mener 100.000 er en li-
ten pris å betale for det. 

– For en uke er ikke det et
kjempebeløp, sier han. 

Ut på tur – igjen

SKAL INSPIRERES: Administrerende direktør Hans Petter
Fundingsrud ønsker seg en sammensveiset ledergruppe,
og tar med seg 11 ansatte på budsjett- og planleggingstur
til Barcelona. Foto: Helle Østvik
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Hvitt  julebord i år?

På Svalbard er det garantert snø. I tillegg vil polarnatt ens magi og tindrende 
stjerner gi en fl ott  ramme til ditt  arrangement. Dett e er julebordet du og 
kollegaene dine aldri glemmer. Inne er det lunt og godt med tradisjonsrik mat 
og drikke. Ute venter vakker natur og eksotiske aktiviteter som  snøscooter-
safari, ekskursjon med beltevogn, hundesledetur og taxfree julehandel.
For å bestille, vennligst ring 790 26 100 eller se spitsbergentravel.no

Inkludert i prisen er fl y tur/retur Tromsø-Longyearbyen, skatt er 
og avgift er, overnatt ing i dobbeltrom, 3-rett ers middag og julebord-
buff et. Prisen forutsett er min. 10 personer, og min. 2 overnatt inger.

Julebordtilbud
November - januar 2012/2013

1.990,–
per person per døgn 
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Tjen penger på salg! 
Spar penger på kjøp!
På Nordlys-torget selges det mange flotte, brukte ting.  
Ting som blir splitter nye for de som finner akkurat den
stolen, lampa eller barnevogna de har vært ute etter. 
Velkommen til en smart og miljøvennlig handel!

www.nordlys.no/rubrikk

ONLINEBOOKING:

brikk

3 AVISANNONSER

+ NETTANONSER

I 50 DAGER 60,-
FRA KR.

Smått & stort

Fra kr 20,-

*

* Tilbudet gjelder bare for privatannonser, ikke for forretningsannonser på 
kategorien Smått og stort. Annonsen gjelder bare ved bestilling på nett.

Smått & stort

Fra kr 20,-

��������	
����

Takk for all varm 
omtanke i forbindelse 
med Kjell Erling Hansens 

sykdom og bortgang. Takker 
også for blomster, samt gave 
til Målselv Hjemmesykepleie.
Det kom inn kr 4.125,-

Inger, Anne-Britt, Tove og 
Bente med fam.

†
Takk

www.nordlys.no

BLI ABONNENT!
abonnement@nordlys.no
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Strandveien 106  
(ved Rema 1000)
tlf 4000 4912

Åpningstider: 
man–fre kl 08–18. 

Åpen butikk  
for alle!

– også for private

NORENGROSDAGENE
Norengrosdagene i Tromsø 2012

Butikktilbud  Alle priser inkl. mva  Varighet 18.09.12 – 20.09.12

1470 meter myk luksus til baken!

99,-
Tork Premium toalettpapir. 42 rll a 35 m, 3-lags ekstra mykt Vnr. 39621

KUPP!

42
ruller
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Topp kvalitet!

99,-
Kopipapir A4, 80g. 
Høyhvitt kvalitets papir for alle typer utskrifter. EU-blomst godkjent. Vnr. 67552

Ny modell!

299,-
Canon Pixma MG 2250 multifunksjonsmaskin. Vnr. 244790

149,-
Retro håndsett til mobiltelefon. Svart og rødt. Vnr. 242010 og 242021

Ord.pris 642,-

399,-
Ladies laptop veske. Svart Vnr. 84606, brun Vnr. 84607, krem Vnr. 84608, grå Vnr. 84679

Ord.pris 446,-

249,-
Logitech M510 trådløs mus,  
ergonomisk formet. Vnr. 110278

-50%
på alle 

kofferter!
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boots.no /bootsapotek

- èn kjede fra innerst til ytterst!

Vi er på utkikk etter: 
Avdelingsleder Hudpleie & Velvære 

 Selgere Hudpleie & Velvære 
Ekstrahjelpere Hudpleie & Velvære

Vi søker deg som har erfaring og et 
stort og brennende engasjement for 
kosmetikk, velvære og hupleie!

Søknadsfrist: Snarest, vi behandler søknader fortløpende. 
Søknad sendes til p.gran@boots.no

For å lese mer om stillingen gå inn på www.boots.no/jobbhososs

Du er velkommen til å kontakte Apoteker Liv Unni Naalsund på 97 17 75 34 
eller regionsjef Rune Nedrebø på 92687167

Boots apotek Jekta, Tromsø, åpner i nye fl otte lokaler på Jekta 
Storsenter 15. november. Apoteket vil ha et unikt selvvalg i 
apoteksammenheng både i størrelse og innhold, noe som vil 
gjøre dette apoteket utfordrende og spennende å jobbe i. 
Ønsker du å utvikle deg videre innen hudpleie & velvære er 
dette muligens drømmejobben din?

ANSVAR/OPPGAVER BUTIKKLEDER:
Ansvar for butikkens drift:  

 
 

VIKTIGE KVALIFIKASJONER: 
 

 
 

 
 

 
 

VI TILBYR: 

 
 

 
 
Tiltredelse:  
Søknadsfrist:  

 
bjorn.ole.hamre@eurosko.no  

”jobbsøknad Jekta”.

Eurosko kjeden med ca. 210 butikker, har et bredt utvalg av kjente merkevarer og er  
butikken for den moderne familien som vektlegger stort utvalg, kvalitet og god service.

Eurosko åpner ny butikk på Jekta Storsenter  
i midten av november og søker

BUTIKKLEDER

Jekta Storsenter

nordlys.no Stilling ledig

GÁIVUONA SUOHKANGÁ
fjord kommuneKåfj

KÅFJORD KOMMUNE HAR FØLGENDE 
LEDIGE STILLINGER:
2. gangs utlysning.

ID 1300 -  100 % Kjøkkensjef – fast stilling fra snarest

For fullstendig utlysningstekst, se www.kafjord.kommune.no eller kon-
takt postmottak@kafjord.kommune.no eller sentralbordet 777 19 000. 
Du kan nå søke elektronisk med søknad og CV.

Søknadsfrist 12.10.12
Rådmannen

STRØMSTANS

Henvendelser ang. utkoblingen
rettes til: Troms Kraft Nett AS
tlf: 04925

Du kan få gratis varsling om planlagt
strømstans via e-post eller sms
www.tromskraft.no for mer info.

SALANGEN
Området fra Haugan til Rubbås blir utkoblet
torsdag 20.09.12 fra kl.08:30 til kl.11:30 pga
arbeid på høyspentlinjen.
Området Katrinehaug og Rubbås blir utkoblet
fra kl.08:30 til 15:30 pga arbeid på
transformator.

MÅLSELV
Området nord for Rubben på Målsnes blir
utkoblet torsdag 20.09.12 fra kl.08:30 til ca.
kl.10:00 og i en kort periode fra kl.15:00 til
15:30 pga omkobling i høyspentnettet.
Området Eide blir utkoblet fra kl.08:30 til
ca.15:30 pga arbeid på transformator.

www.tromso.kommune.no

Tromsø kommune informerer 

Tromsø kommunestyre
holder møte 26. september 2012 kl. 12.00.

Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset.

Sakslista og saksdokumenter finnes på
http://www.tromso.kommune.no.

Tromsø kommune, 19. september 2012

Jens Johan Hjort (s.)
ordfører
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NORA skaper 
samarbeid
Støtte til prosjektsamarbeid 
i Nordatlanteren  Søknadsfrist 1. oktober 2012.

Les mer på: www.nora.fo og www.nfk.no 

Nordisk Atlantssamarbejde

Les mer på: www.nora.fo og www.nfk.no 

Nordisk Atlantssamarbejde

 Tromsø 907 93 680/+46 922 61400 

inkl. MVA 

info@laplandhouse.com  

Direkt fra 
fabrikk 

Kjøtthallen på Bjørnefjell Riksgrensen (Kirunaveien) 
Åpent lørdag 22. sept. kl. 10-17 og søndag 23. sept. kl. 10-16.

Ryper pr stk .........................85,00  Lammelår pr kg .............49,40
Reinkotletter pr kg............93,85 Lammesider pr kg .........39,83 
Bacon pr kg .........................49,40 Malt oksekjøtt pr kg ....49,40  
Oksesmåstek benfri pr kg ..63,93  Reinfilé pr kg ............... 187,86
Svineindrefilét pr kg ......59,66  Viltskav pr kg ..................59,66

Høstens nyslakta kjøtt!

Vi har ferskt  rein og elgkjøtt og mange andre kjøttvarer,  
samt blåbær, tyttebær og multebær til gunstige priser!

W. Eliassons Partiaffär AB

SKROTNISSEN 
Rydder/bortkjøring/flytter 

Privat og næring, 959 34282

Skjervøy kommune
 - en attraktiv kystkommune!

Ekspedisjonstid på teknisk etat
På grunn av store arbeidsmengder innfører Skjervøy 
kommune, Teknisk etat ekspedisjonstid fra 24.09.12. 

Etaten vil være åpen for publikum alle dager 
mellom kl. 10.00 og 14.00.

Kunngjøring

NYE VINDUER I 
GAMMEL STIL
Ring 75 17 04 66
og oppgi ønskede mål.
(lev. fraktfritt)
Kr. 2200,- til 5800,-
www.heimstadbygg.no
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TIPS OSS!

Eller ring oss hele døgnet:

776 10 500

2097Send SMS/

MMS til
Skriv: Nordlys <din melding>

Månedens tips får 2000 kroner!

BLI ABONNENT!
abonnement@nordlys.no
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Jøtul F220 miljøovn
2003 mod, selges med røykrør, og
pyntering. Kr 3.500,-.

Tlf 958 03 980

Butikkbussen
Har du foto av butikkbussen  fra
60-/70-tallet ? Ta kontakt på :

Tlf 918 46 552

Diverse

...du finner oss i
Storgatbakken

Tlf. 77 68 33 40 

Velkommen innom!

Høstnytt!

Klær

Fysioterapeut - Spesialist i Ortopedisk Medisin (OMI) 

Presis diagnostisering og behandling av akutte & kroniske 

muskel-/skjelettlidelser (nakke, rygg, kjeve, skulder, arm, 

hånd/tommel, hofte, kne, legg, fot, idrettsskader m.m). 

Lokaler i Fiskergata 2 - 

like ved Nerstranda kjøpesenter (Tromsø). 

Kort ventetid og henvisning fra lege er ikke nødvendig.  

KNA MASSASJE 
Fysioterapi, dyp muskelmassasje, 

 bedriftsmassasje. Gavekort. 
 se www.kna-massasje.no

Tromsø * 77 69 11 55

VI HAR LEDIG PSYKOLOG
Kontakt

CoperioSenteret
tlf. 77 63 61 75 - 77 63 27 70

Bli med å skape nye muligheter!
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Liker du å jobbe med tall og har økonomisk utdannelse, er engasjert og
handlekraftig, kan dette være jobben for deg. 

SKS søker en engasjert og handlekraftig person som liker å jobbe med tall og har
utdannelse som siviløkonom eller annen høyere økonomisk utdannelse. Du får en
utfordrende og utviklende jobb i et stort kraftkonsern med mange forskjellige
kontaktflater. SKS er en solid og trygg arbeidsgiver. Som controller vil du benytte
dine analytiske evner innenfor sentrale arbeidsoppgaver i økonomifunksjonen
herunder risikovurdering av kraft og valuta, låneporteføljer, lønnsomhetsvurderinger,
forsikringer, nøkkeltallsoppfølging mm. Du er samarbeidsorientert og tillitsvekkende,
beslutningsdyktig og lærevillig samt bidrar til å skape et godt arbeidsmiljø. 

Har du lyst på en utfordrende jobb hvor du får brukt dine kunnskaper? 
Ta kontakt med oss!

For ytterligere informasjon om stillingen, se www.sks.no eller du kan kontakte
økonomisjef Ken-André Johansen, mobil 907 92 390 – ken-andre.johansen@sks.no,
konserndirektør Sten-Rune Brekke, mobil 906 00 751 – sten-rune.brekke@sks.no
eller organisasjonssjef Inge Pedersen, inge.pedersen@sks.no.

Det oppfordres til å søke elektronisk. Fulltekstannonse og søknadsskjema finnes
på våre internettsider, www.sks.no under Ledige stillinger. 

Søknadsfrist: 15. oktober 2012

Det ønskes ikke kontakt med telefonselgere!

Controller i 
Salten Kraftsamband AS Beskrivelse av Salten Kraftsamband AS

SKS-konsernet er Nord-Norges største kraftprodusent og landsdelens
tredje største kraftleverandør av strøm i sluttbrukermarkedet.
Konsernet er også eier av entreprenørselskap med god kompetanse
innenfor bygging og vedlikehold av kraftlinjer. I tillegg er konsernet
sterkt engasjert innen utvikling av ny fornybar energi. Konsernet har
om lag 150 ansatte. Hovedsete ligger på Fauske, en kommune med
ca. 10.000 innbyggere. 

Infrastrukturen med skoler, vei og jernbane er godt utbygget i
regionen. Fauske har et rikt kultur- og idrettsliv samt en omliggende
natur som innbyr til allsidige friluftsaktiviteter. Fylkeshovedstaden
Bodø, med bl.a. stamflyplass, ligger ca. 5 mil unna.

For mer informasjon om konsernet og det enkelte datterselskap,
se www.sks.no.

Vil du lede vår flotte organisasjon, 
og lose oss fremover gjennom utfordringer og store muligheter?

Lødingen kommune danner innfallsporten til Lofoten og Vesterålen, og ligger omtrent midt i Nord-Norge.
Herfra når du Harstad/Narvik lufthavn, Evenes og byene Sortland og Harstad,  innenfor ei reisetid på en
time. Lofotens hovedstad, Svolvær, nås på 1 ½ time.  

Lødingen, med sine 2200 innbyggere har småbyens infrastruktur, servicetilbud og fasiliteter i gåavstand.
Vi har en fantastisk natur som gir flotte opplevelser både sommer og vinter og vi har også mange
organiserte fritidstilbud til både små og store.

Les full utlysningstekst på www.trollfjordconsulting.no, og søk via
elektronisk søknadsskjema – og ta gjerne kontakt med vår rådgiver 
Rune Frøyslie, Trollfjord Consulting AS, telefon 4028 2150.

Søknadsfrist: 10. oktober 2012

RÅDMANN
-  Handlekraftig, samlende og motiverende teambygger  -
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På grunn av økende oppdragsmengde ønsker vi å styrke 
vår bemanning ytterligere i Polygon Nord AS.
Vi søker til vår Tromsø avdeling i Polygon Nord AS

2 stillinger: Snekker/tømrer
  Arbeidsoppgaver:

  Kvalifikasjoner som vektlegges:

  Vi tilbyr:

Søknad og attester sendes:
Søknadsfrist 15. okt. 2012
Spørsmål rettes til; 

Voksen kvinnelig 
rullestolbruker søker 
personlige assistenter 

i deltidsstillinger.  
Dagtid mandag og/eller helger.   
Gode lønns og arbeidsbetingel-

ser gjennom www.uloba.no.   
For mer info ring: 77 63 04 94.

Snekker søkes til 
oppsetting av kjøkken.

Tlf 948 10 910

Jobbnorge.no
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Norges brannskole er den 
nasjonale utdannings-

institusjonen for kommunalt 
brann- og feierpersonell.  

Skolen har også opplærings-
ansvar for brann- og 

redningspersonell ved  
landets fl yplasser, samt 

personell knyttet til 
strandsoneberedskap. 

Skolen er ISO-sertifi sert og 
har 50 ansatte. 

Skolen ligger i naturskjønne 
omgivelser i Tjeldsund i 

Nordland. Det er ca 15 km til 
Harstad/Narvik lufthavn 
Evenes og ca 45 km til 

Harstad. Norges brannskole 
er faglig og administrativt 
underlagt Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og 
beredskap (DSB).

BEREDSKAPSLEDELSE
Vi har ledig 100% fast stilling i et fagmiljø med stor   
yrkesstolthet og en utpreget teamfølelse.

Vi ser etter deg som er inspirerende og har god formidlingsevne. 
Du har lyst til å jobbe med kunnskapsformidling til ansatte innen 
samfunnssikkerhet og beredskap. Din vilje og evne til nytenkning 
vil være et viktig bidrag til videreutvikling av NBSK.

 
Se www.nbsk.no/jobb
for fullstendig tekst og    
elektronisk søknad.

Søknadsfrist: 30.09.2012

UNDERVISNINGSSTILLING

Jobbnorge.no

Helse

LURØY KOMMUNE
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Lurøy kommune har følgende ledige stillinger:

Se hjemmeside www.luroy.kommune.no   
for mer informasjon

Søknadsfrist:    
10. oktober 2012

TIPS OSS!

Eller ring oss hele døgnet:

776 10 500

2097Send SMS/
MMS til
Skriv: Nordlys <din melding>

Månedens tips får 2000 kroner!

Det lønner seg å lese 

www.nordlys.no
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Campingvogn til salgs
Stor campingvogn. Hobby
Landhaus 750 Exlusive, 2004
mod. Sentralfyr, gulvvarme,
sengeplass til 6. Fast toalett,
mikrob.ovn. Dyrefri, røykfri. Lite
brukt, pent holdt. Kr 125.000,-.

Tlf 905 06 890

For nærmere info om auksjonen:
www.tromsprodukt.no

Ny bilauksjon 
starter 19. sep

Mercedes-Benz 113
person/flerbruksbil, 1999 mod,
143.000 km, sølvfarget, ekstra
el.varmer. Selges kr 29.000,-.

Tlf 907 30 851

Hiace/Dyna ønskes kjøpt
Annen vare/lastebil kan også
være av interesse.

Tlf 450 08 427

Biler

Campingvogner

Kazuma falkon 90
Ny barne-ATV godkjent av Norges
Motorsportsforbund, selges kr
9.000,-.

Tlf 917 82 590

Motorsykkel

Båtplass i Polarhavna
til salgs. 4m bredde. 

Tlf 976 48 114 kl 09-15

Båt

2 jenter søker husrom
Vi er to ryddige, snille,
pliktoppfyllende jenter på 25 og
26 år som leter etter en leilighet
med 2 soverom i Tromsø. Begge
studerer og er i fast jobb. Røyker
ikke. Vi er sikre betalere med
gode referanser.

Tlf 413 04 107

Hybelleilighet søkes
Jeg skal begynne å jobbe i Tromsø
fra 1. oktober, og er ute etter en
plass å bo. Jeg ønsker helst å bo
på Tromsøya eller på
Tromsdalssiden. Har en hund, så
det må være lov å ha husdyr der.
Er ellers en rolig kar på 26 år, som
ikke røyker eller drikker alkohol.
Sikker betaler, referanse oppgis
ved forespørsel. Det må være
parkering, da jeg har egen bil.
Kommer fra Nord-Troms, og blir å
pendle en del dit i helgene. Maks
7.000,- pr måned. Håper noen
ønsker å leie til meg, og jeg hører
gjerne fra deg.

Tlf 905 20 662

Trenger en plass
og bo. Rolig jente på 23 år fra
Bardu, søker hybel/leilighet i
Tromsø snarest. Studerer
sykepleien ved UiT, har jobb og er
sikker betaler. Mvh Monica Rindal.

Tlf 465 06 335

Hybel ønskes leid
Gutt 17 år går vg2 ved Breivika
vgs. Ønsker helst hybel i næheten
av skolen. Sikker betaler. Kr
4-4500,- pr md. Reiser hjem i
helgene, ikke røyker.

Tlf 909 99 571

Huset jeg bor i er solgt
ryddig, rolig dame i 50-årene
søker derfor 2-roms umøblert
leilighet. Tromsøya, Troms-
dalen eller Tomasjord. Ikke
røyk, dyr eller bil. Har refe-
ranse.

Tlf 954 50 359

Jeg trenger hybel
/hybelleilighet. Rolig jente 22 år,
student UiT. Er lei av å bo på sofa
hos venner, håper jeg ikke må
slutte med studiene. Kan noen
hjelpe meg? Møblert eller delvis
møblert. Røyker ikke. Silje Haugen

Tlf 414 93 851

Langtidsleie
Rolig forlovet par ønsker leilighet/
hybelleilighet,eget kjøkken og bad.
Gjerne parkering. Ikke røyk/dyr.
Maksleie 6.500,-.

Tlf 977 38 167

Leil. ønskes leid
i Tromsø, helst området
Solligården-Tomasjord, men alt av
interesse. Er en rolig person, og
sikker betaler med fast jobb.

Tlf 977 30 771

Rolig jente 20 år
jobber på nerstranda, fast jobb.
Helst i nærheten. Vil ha leilighet
innen 1.oktober. Har du plass å bo
til meg, er det 10 kg breiflabb og
lutefisk til deg.

Tlf 970 76 802/478 71 940

Leilighet ønskes leid 
Et voksent par i 50-årene, på
leit etter bolig. Eidun Madsen 

Tlf 482 96 116

Ønskes leid

Autorisert Regnskapsførerselskap

Vi har følgende lokaler til leie i Strandgata 9, litt sør for
Nerstranda Senter:

*Flott butikklokale i 1 etasje. Arealet er på 168 kvm,
med mulighet for utvidelse med lagerareal.

*Kontorlokaler ledig i 2 etasje. Arealet omfatter
483 kvm og inneholder 16-17 cellekontorer, møterom,
spiserom og rom for rekvisita/ kopiering. Fleksibel løsning 
som gir mulighet for fortetting eller kontorlandskap.

Kontakt oss for en uforpliktende visning!
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egnede og velfungerende omgivelser for sin virksomhet. Vi forvalter rundt 50.000 kvm næringslokaler i sentrale deler av Tromsø. Vi er 8 entusiastiske medarbeidere 
som hele tiden står på for at våre leietakere fortsatt skal være fornøyd.

Attraktive lokaler sentralt i Sørbyen

LEDIGE LOKALER

4-roms på Håpet
til leie. Stor lys og trivelig leilighet
med gode solforhold og strålende
utsikt mot vest. 10 min gange fra
UiT. Nyoppusset. Sentralt plassert
med nærhet til Langnes
handelspark, UiT, matbutikk, og
svært gode bussforbindelser. Rolig
nabolag. Ledig omgående og til
september 2013. Delvis møblert
om ønskelig, med vask/tørk/kjøl/
komfyr og senger mm. Kabel-
TV(HD), parkering m/motorv. og
trappevask inkl i prisen. Send e-
post for avtale om visning.

post@nordkom.no

Hybel ledig
omgående. Trivelig, møblert hybel
med god standard, på Fagereng,
til leie for kvinne. Deler kjøkken og
bad med ung kvinnelig
medisinerstudent. Ikke røyk, ikke
parkering. Leie 4.050,-/dep.
8.100 inkl strøm, kabel-tv og
Internett.

Tlf 976 52 642

4 roms leil,
Tomasjordnes, 13.500 pr. md.
inkludert strøm, garasje, kabel-tv
og hvitevarer. God standard,
glassveranda og fin utsikt. 2 md
forskuddsleie, ref.og ikke røyk.
Ledig fra 1. okt.

400 45 366 kl 16-20

Hansnes/Ringvassøy
4-roms leilighet sentralt på
Hansnes, 1 time fra Tromsø.
Barnevennlig. Ingen dyr tillatt.
Parkering. 5.500,-/md + strøm.

Tlf 416 13 522

Bil og rom til leie
Bil Honda CRV,  pr dag 400,-
, ukespris 2.100,-. Rom
m/minikjøkken og toalett, pr
døgn 300,-, ukespris 1.500,-.

Tlf 454 76 539

Møblert hybel
til leie for mann/student.

Tlf 952 33 766 e kl 17

nordlys.no Til leie

Solrik tomt i Balsfjord
Trivelig hyttetomt selges til h.b.o.
50.000,- Visning etter avtale.

Tlf 918 62 229

Bolig

Dagmamma i Breivika
Jeg heter Sylwia, er 31 år gammel
og kommer fra Polen. Jeg ønsker
å passe ett til to barn hjemme hos
meg på hverdager mellom
07.00-16.30. Jeg snakker
engelsk og lærer meg norsk. Jeg
har en sønn og har erfaring med å
ta vare på barn. Min samboer er
norsk og vi bor i Breivika. Email:
sylwiatromso@gmail.com

Tlf 417 67 915

Arbeid utføres

Sofa og stol selges
Selger sovesofa med sjeselong og
stol i nesten samme stoff. Sofa og
stol er som nytt. Kr 5.000,- for
sofa og kr 1.000,- for stol. Ved
hurtig avgjørelse kan pris
diskuteres.

Tlf 986 82 417/ 414 61 812

Innbo

Skiveslåmaskin
JF 165, selges kr 2.000,-.

Tlf 905 06 890

Landbruk

Katt savnet Borgtun
Vår 5 md gamle mons kom ikke
hjem fredag som normalt og vi er
bekymret for han. Han er
langhåret og tigerstripet, brun og
sort. Han er bare 5 md så han er
ikke spesielt stor av størrelse. Han
har ikke noe merke eller ID-chip
rundt halsen. Hvis noen har sett
han, vær så snill og ta kontakt
med oss så vi kan finne pusen vår.

Tlf 979 72 616

Oransje ung
semilanghåret hunnkatt funnet
påkjørt og død ved Scandic, søn-
dag morgen. Oppbevares hos
Tromsø Veterinærsenter AS.

tlf 77 65 93 10

Tapt og funnet

Spikerhus :
på Olderelv en av Norges fineste
campingplasser, vurderer vi og
selge plassen. Spikerhus på ca
12-13 kvm, med en en stor platt
rundt denne. Plassen er nr 375.
Selges h.b.o. kr 90.000,-. FINN-
kode: 37092639.

Tlf 992 79 211

Spis trygt - kjøp lokalt

www.eidehandel.no
Tlf: 77 66 56 50

Fårekoteletter 
79,-

Spis trygt - kjøp lokalt

www.eidehandel.no
Tlf: 77 66 56 50

Skrei i skiver 
Frossen 39,-

Spis trygt - kjøp lokalt

www.eidehandel.no
Tlf: 77 66 56 50

Verdens beste lammekjøtt 
 Alpelam fra Lyngen med stor 

kjøttfylde og lite fett 

Spis trygt - kjøp lokalt

www.eidehandel.no
Tlf: 77 66 56 50

Fårelår Nordnorsk

59,-

Spis trygt - kjøp lokalt

www.eidehandel.no
Tlf: 77 66 56 50

Fiskegrateng Eide 
ca 500gr 10,-

Spis trygt - kjøp lokalt

www.eidehandel.no
Tlf: 77 66 56 50

Torsk, røkt 
69,-

Spis trygt - kjøp lokalt

www.eidehandel.no
Tlf: 77 66 56 50

Laksefilet
59,-

Honda aggregat
2 kWh. 4 år gammelt, lite brukt.
Nypris 16.490,- selges kr 7.000,-
Gasskomfyr med 3 kokebluss, 50
cm bred, kr 800,-.

Tlf 916 82 250

Tørr ved til salgs
60 liters sekker, kr 65,-. Levering
om ønskelig.

Tlf 904 09 853/ 481 43 996

Vinterdekk
på felg. 195/65R. Ford Focus.
Pris kr 1.000,-.

Tlf 900 74 099

Leddporter, billig
Br. Hillesund, tlf. 38 04 68 45

70 stykk rundballer
selges av årets produksjon. God
kvalitet. Signe Svendsen, Hansnes

Tlf 77 74 83 54

Takkblekk/isopor og
styroform. God kvalitet og
pris. Ring for info:

911 32 487/977 44 673

Brukt minikjøkken
til hybel, billig til salgs. Må hentes.

Tlf 918 48 081

Salg forskjellig

Vinterlager
Ledig plass for vinterlagring på
Sommarøy.Plass for bil, båt,
campingvogn, bobil, mc og annet.
john.hj@online.no

Tlf 913 51 958

Diverse

Vogn/spikertelt
2007 Kabe 650 m/spikertelt og
stor platt selges samlet med det
meste av innbo. Står på Olderelv
camping, plass nr 326. Se også
Finn.no - kode 36861026. Seriø-
se henvendelser.

Kontakt Svein på 916 02
363/77 67 08 00
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07.00Morgennytt 10.00 Hvem tror du at du er?
(r) (5) 11.00NRK nyheter 11.05Nye triks (r) (3)
12.00NRK nyheter 12.10 Herskapelig rednings-
aksjon (r) (1) 13.00NRK nyheter 13.05 Førkveld
(r) 13.45 Svenske hemmeligheter (r) (2) 14.00
NRK nyheter 14.05 Ut i naturen (r) 14.30 Bon-
deknølen (r) 15.00NRK nyheter 15.10 Oppdrag
Antarktis (r) (4) 16.00NRK nyheter 16.10 Tore
på sporet (r) (1) 17.00NRK nyheter 17.10 Valpe-
kullet (r) (3) 17.40 Oddasat – nyheter på samisk
17.55 Tegnspråknytt
18.00 Førkveld
18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Forbrukerinspektørene

(4) Røkte kjøttpølser, røkt bacon og
sommerkoteletter er ikke røkt i det
hele tatt. FBI viser hvordan kjøtt blir
dusjet, sprayet og dyppet med røyka-
roma. Allikevel kaller de kjøttet røkt -
hvorfor?

20.15 Nesevis
(6) Norsk dokumentarserie. I dagens
program drar Richard Juhlin sammen
med kokk og matentusiast Christop-
her Sjuve til Spania, Valdres og Alta
for å lære om konservering. Hva er de
optimale metodene for å konservere
mat? Og hva kan vi lære av mormor?

20.45 Vikinglotto
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.35 Barnets beste

(2) Norsk dokumentarserie.
22.15 House

(1) Am. dramaserie. Ett år er gått, og
House sitter i fengsel etter å ha vært
en noe uvøren sjåfør. En aggresiv
medfange truer ham, og House må
bruke sin kløkt for å komme ut av
situasjonen.

23.00 Kveldsnytt
23.15 Nasjonalgalleriet (r)
23.45 The Spiral (r)
00.35 Snarveg til lykke (r)
01.05 Ut på tur til Svalbard (r)
02.05 Boardwalk Empire (r)
03.00 Forbrukerinspektørene (r)
03.30 Aktuelt (r)
04.00 Nye triks (r)
04.50-05.30 Førkveld (r)

09.05 Løysingar for framtida (r)
(3) 10.00 Oddasat – nyheter på
samisk (r) 10.15 Distriktsnyheter
13.35 Pakket og klart (r) (2) 14.05
Fado Vadio – musikk i bakgatane
14.35 Aktuelt (r) 15.05 Urix (r)
15.25 Dallas (21) 16.10 Jessica
Fletcher (r) (2) 17.00 Derrick (r)
(3)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Mitt liv (r)

(2) Jacob Jervell. Norsk
dokumentarserie.

19.45 Fotografen og keisaren (r)
Norsk dokumentar. Den
unge Bergens-jenta
Magdalena Krøppelin
Gran var amatørfotograf
på samme tid som keiser
Wilhelm II ferierte med
pomp og prakt i bygda
Balestrand like før første
verdenskrig.

20.15 Aktuelt
20.45 Status Norge:

Bondelandet
(2) Norsk dokumentarse-
rie. Økonomen Merete
tar over familiens eple-
gård og får flere overras-
kelser, mens kornbonden
Svein kjemper mot at
IKEA skal overta åkeren.
Til tross for verdens høy-
este subsidier, sliter nor-
ske bønder. Hvorfor er
det slik?

21.15 Las Palmas (r)
Sv. kortfilm.

21.30 Lydverket
(2) OL-komponistene
Muse gir oss oppskriften
på den ultimate stadion-
låten. Amerikanske Band
of Horses og Bergensrap-
per Lars Vaular spiller
live. Programleder:
Asbjørn Slettemark.

22.00 NRK nyheter
22.10 Urix
22.30 Forteljingar frå saunaen
23.50 Jemen og Al-Qaida (r)
00.40 Forbrukerinspektørene (r)
01.10 Oddasat (r)
01.25-04.43 Distriktsnyheter

06.30Nyhetsmorgen 06.55 God morgen Norge
10.00 God morgen Norge (r) 11.45 Ettermidda-
gen (r) (22) 13.10 Ekstrem oppdragelse (6)
14.05 Joey (r) (19) 14.30 Sykkel-VM: Tempo,
menn Direkte fra temporittet for menn i VM i
landeveissykling i Limburg i Nederland med
Reidar Borgersen fra Krokstadelva som det
norske håpet. 17.00 Sykkel-VM: Etter rittet.
Høydepunkter, kommentarer og intervjuer
etter mennenes individuelle tempo-konkur-
ranse under VM i landeveissykling i Nederland.
17.30 Ettermiddagen (23)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Ettermiddagen

(23) Underholdningsprogram.
19.30 Hotel Cæsar

(51) Norsk såpeopera.
20.00 20.00 med Raske Menn

(4) Underholdingsprogram.
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Dokument 2: Det er deg vi er glad i

Norsk dokumentar. For ett og et halvt
år siden falt den aktive seksbarnsfa-
ren Torgeir Foss ned fra et tre hjem-
me i hagen og ble lam fra brystet og
ned. Da han våknet fra koma, bestem-
te han seg for å dokumentere sin
kamp tilbake til livet og jobben som
TV 2-reporter. Resultatet er blitt en
svært personlig film om norsk helse-
vesen, og om en familie som har fått
livet smadret.

22.40 Harde fakta
(4) Norsk aktualitetsprogram.

23.10 Pengene på bordet (r)
(9) Underholdningsprogram.

00.10 Blue Bloods
(12) Am. dramaserie.

01.00 Numbers
(1) Am. krimserie.

01.50 Criminal Minds (r)
(2) Am. spenningsserie.

02.35 The Cleaner (r)
(9) Am. dramaserie.

03.25 Sons of Anarchy
(1) Am. dramaserie.

04.20 Damages
(7) dramaserie.

05.05 Kontoret (r)
05.30-05.40 Sonen

06.00 Se opp for Susan (r) (33)
06.30 Alle elsker Raymond (r) (75)
07.00 Tvins 2012 08.30 I gode og
onde dager (3901) 09.20 Oprah
(r) (798) 10.10 Dr. Phil (r) (1747)
11.05 Dr. Phil (r) (1748) 12.00
Oprah (r) (801) 13.00 Luksusfel-
len Sverige (r) (7) 14.00 Rednings-
skøyta (r) (14) 14.30 Kjendisbar-
nevakten (r) (1) 15.30 Top Chef (r)
(5) 16.30 Alle elsker Raymond (r)
(76) 17.00 The Mentalist (r) (22)
18.00 Bones (r)

(38) Am. krimserie.
18.55 Luksusfellen Sverige

(8) Sv. livsstilsprogram.
20.00 Redningsskøyta

(15) Norsk dokumentar-
serie.

20.30 Luksusfellen
(4) Norsk livsstilsserie.
Therese Marthinsen og
Jan Tore Kiserud drøm-
mer om å gifte seg og
kjøpe et større sted å bo
for seg og sin tre år
gamle datter. Deres øko-
nomiske virkelighet tilla-
ter imidlertid ingen av
delene. I mange år har
de lagt bort regninger
uten å betale og har
255.000 kroner i inkasso-
og privatgjeld.

21.30 Boligjakten
(3) Norsk livsstils-
program. Hans Christian
møter i kveld ekteparet
Marit og Geir som har en
drøm om å flytte fra
Salangen i Troms til et
bedre klima på
Østlandet. De ønsker
seg nærhet til en flyplass
som kan ta dem avgårde
til varmere strøk siden de
har to døtre med astma.

22.30 Paradise Hotel Danmark
23.20 Kongen av Queens (r)
23.50 Bones (r)
00.45 The Mentalist (r)
01.45 Commandments

Am. drama fra
1997.

03.35 Weeds (r)
04.10 Lov og orden (r)
04.55 The Unit (r)

06.00Magikerne på Waverly
Place (r) (1) 06.25 Steg for steg (r)
(36) 06.50 Steg for steg (r) (37)
07.15What I Like About You (r)
(15) 07.40 America's Funniest
Home Videos (r) (7) 08.05 Ameri-
ca's Funniest Home Videos (r) (8)
08.30 Den syvende himmel (5)
09.20 Hundehviskeren (r) (1)
10.10 4-stjerners middag (r) (19)
11.00Will & Grace (r) (69) 11.25
Christine (r) (8) 11.50 Cougar
Town (r) (12) 12.20 Friends (r) (3)
12.50 Slankekrigen (r) (1) 14.45
One Tree Hill (r) (12) 15.40 Chris-
tine (r) (9) 16.10 Happy Endings
(r) (15) 16.40 Cougar Town (r)
(13) 17.10 Friends (4) 17.40 Two
and a Half Men (4)
18.05 The Big Bang Theory (r)
18.30 The Big Bang Theory (r)

(14) Am. komiserie.
19.00 America's Funniest

Home Videos (r)
(33) Am. underhold-
ningsserie.

19.30 Gøy på landet
(15) Norsk realityserie.
Rissa viser seg å være en
ressurssterk kommune,
med flust av aktiviteter
for de besøkende byda-
mene. Arild og Tommy
viser damene rundt, og
de får blant annet være
med på blåskjelldyrking.

20.30 Kompani Karlsen
(2) Norsk underholdning.

21.30 I kveld med YLVIS
(3) Norsk talkshow.

22.30 Episodes
(2) Am. komiserie. Sean
og Beverly har fortsatt
ikke kommet seg etter
avgjørelsen om å gjøre
Matt LeBlanc til stjernen
i deres nye TV-serie.

23.05 Castle (r)
23.55 CSI: Miami (r)
00.50 Special Victims Unit (r)
01.45 CSI (r)
02.40 Human Target (r)
03.35 Castle (r)
04.20 Friday Night Lights (r)
05.05 Steg for steg (r)
05.30-06.00 Steg for steg (r)

07.00Morgennytt 10.00 Ut på tur til Svalbard (r)
11.00 NRK nyheter 11.05 Nye triks (r) 12.00 NRK
nyheter 12.10 Herskapelig redningsaksjon (r) 13.00
NRK nyheter 13.05 Førkveld (r) 13.45 Svenske hem-
meligheter (r) 14.00 NRK nyheter 14.05 Ut i naturen
(r) 14.30 Bondeknølen (r) 15.00 NRK nyheter 15.10
Hygge i Strömsö (r) 15.50 Glimt av Norge: Bogstad
gård (r) 16.00 NRK nyheter 16.10 Tore på sporet (r)
17.00 NRK nyheter 17.10 Valpekullet (r) 17.40 Odda-
sat – nyheter på samisk 17.55 Tegnspråknytt 18.00
Førkveld 18.40 Distriktsnyheter 19.00 Dagsrevyen
19.45 Schrödingers katt 20.15 Solgt! 20.45 Glimt av
Norge: Gatelangs i Steinkjer 20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21 21.30 Debatten 22.30Migrapo-
lis 23.00 Kveldsnytt 23.15 Trygdekontoret (r) 23.55
Forteljingar frå saunaen (r) 01.15 Solgt! (r) 01.45
Brennpunkt (r) 02.45Mat, fusk og dårlige vaner (r)
03.15 Nye triks (r) 04.05 Nattsending

09.05 Løysingar for framtida (r) 10.00
Oddasat – nyheter på samisk (r) 10.15
Distriktsnyheter 13.35 Pakket og klart
(r) 14.05 Landeplage (r) 14.35 Aktuelt
(r) 15.05 Urix (r) 15.25 Dallas 16.10
Jessica Fletcher (r) 17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten 19.00Meister-
klasse (r) 19.45 Svenske dialektmyste-
rium 20.15Mat, fusk og dårlige vaner
20.45 Joanna Lumley: Draumen om
Nilen (r) 21.30 Filmbonanza 22.00
NRK nyheter 22.10 Urix 22.30 Banksy
– kongen av gatekunst. Br. dokumen-
tar. 23.50 Barnets beste (r) 00.30
Nasjonalgalleriet (r) 01.00 Schröding-
ers katt (r) 01.30 Oddasat – nyheter
på samisk (r) 01.45-09.05 Distriktsny-
heter

06.30 Nyhetsmorgen 06.55 God morgen Norge 10.00
God morgen Norge (r) 11.45 Ettermiddagen (r) 13.10
Ekstrem oppdragelse. Am. realityserie. 14.10 Joey (r)
14.40 Beverly Hills 90210 (r) 15.30 Raising Hope
16.00 Home and Away 16.30 Home and Away 17.00
En moderne familie (r) 17.30 Ettermiddagen. Under-
holdningsprogram. 18.30 Nyhetene 18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene 19.00 Ettermiddagen. Under-
holdningsprogram. 19.30 Hotel Cæsar 20.00 Oppgra-
der! Norsk gameshow. 20.30 TV 2 hjelper deg. For-
brukermagasin. 21.00 Nyhetene 21.20 Været 21.25
Sportsnyhetene 21.40 Torsdag kveld fra Nydalen.
Norsk underholdning. 22.40 Nattskiftet 23.10 20.00
med Raske Menn (r) 00.10 Homeland (r) 01.05
Homeland (r) 02.00 Numbers 02.50 Criminal Minds
(r) 03.35 The Cleaner (r) 04.25 Sons of Anarchy 05.10
En moderne familie (r) 05.30 Kontoret (r) 05.55-06.00
Sonen

06.00 Se opp for Susan (r) 06.30 Alle
elsker Raymond (r) 07.00 Tvins 2012
(r) 08.30 I gode og onde dager 09.20
Oprah (r) 10.10 Dr. Phil (r) 11.05 Dr.
Phil (r) 12.00 Oprah (r) 13.00 Luksus-
fellen Sverige (r) 14.00 Redningsskøy-
ta (r) 14.30 Luksusfellen (r) 15.30 Top
Chef (r) 16.30 Alle elsker Raymond (r)
17.00 The Mentalist (r) 18.00 Bones
(r) 18.55 Luksusfellen Sverige 20.00
Redningsskøyta 20.30 Småbruket
21.30 The Finder 22.30 Paradise
Hotel Danmark 23.20 Kongen av
Queens (r) 23.50 Bones (r) 00.45 The
Mentalist (r) 01.45 The Finder (r)
02.40Major Payne. Am. komedie fra
1995. 04.30 The Unit (r) 05.15 Spis
deg sexy (r) 05.59-06.00 No program

06.00Morgensending 10.10 4-stjer-
ners middag (r) 11.00Will & Grace (r)
11.25 Christine (r) 11.50 Cougar
Town (r) 12.20 Friends (r) 12.50 Slan-
kekrigen (r) 14.45 One Tree Hill (r)
15.40 Christine (r) 16.10 Happy
Endings (r) 16.40 Cougar Town (r)
17.10 Friends 17.40 Two and a Half
Men 18.05 The Big Bang Theory (r)
18.30 The Big Bang Theory (r) 19.00
America's Funniest Home Videos (r)
19.30 Gøy på landet 20.30 Den hem-
melige millionæren 21.30 Åndenes
makt 22.30 Special Victims Unit
23.30 Castle (r) 00.25 CSI: Miami (r)
01.20 Special Victims Unit (r) 02.20
CSI (r) 03.10 Human Target (r) 04.00
Castle (r) 04.45 Nattsending

19.45: Forbrukerinspektørene 20.45: Status Norge: Bonde.. 19.00: Ettermiddagen 21.30: Boligjakten22.30: Episodes

22.30: Migrapolis 22.30: Banksy – kongen av... 22.40: Nattskiftet 20.30: Småbruket21.30: Åndenes makt
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SPORT

FILM/UNDERHOLDNING

NORSK/NORDISK FILM

NORSK

BARN

DOKUMENTAR BARN

Dagsnytt hver hele time.
06.03 Distriktsprogram
08.20 Morgenandakt
08.27 Distriktsprogram
09.03 Nitimen
11.05 Lønsj med Rune Nilson
12.05 Norgesglasset
14.03 Distriktsprogram
17.00 Her og nå
18.30 Superblokka
19.03 Kveldsåpent
20.30 Værmelding
20.34 Kveldsåpent
22.00 Dagsnytt
22.05 Kveldsmat
00.05 Nattønsket
02.03 Herreavdelingen
04.03 Spill våken
05.33 Morgenandakt
05.45–06.00 Værmelding

Dagsnytt hver halvtime kl.
06.00-08.30, ellers hver hele
time, unntatt kl. 17.00 og
18.00. Flytende nyheter inn i
direkteflatene mellom kl.
09.00-15.00.
06.03 Spillerom
06.30 Nyhetsmorgen i P2 og

Alltid Nyheter
09.03 Ekko
11.03 RadioSelskapet
12.30 Nyhetslunsj
13.03 Spillerom
13.30 NRK Sápmi
14.03 Kulturhuset
16.30 Kulturnytt
17.30 Ekko
18.00 Dagsnytt atten
19.03 Kurer
19.30 Musikk i P2 – Trond-

heim kammermusikkfesti-
val

21.03 Musikk i brennpunktet
22.00 Dagsnytt med værmel-

ding
22.05 P2s Blå Mix
00.05–06.00 Notturno

Dagsnytt kl. 06.00, samt
20.00, 21.00 og 23.00. Der-
etter kl. 02.00, 04.00 og
05.00.
06.03 P3natt
06.30 P3morgen
09.00 Miksteip
11.00 Radioresepsjonen
13.00 P3nyheter
13.05 Popsalongen
15.00 Verdens Rikeste Land
17.00 Hallo P3
20.03 Lydverket
21.03 Urørt
23.03 DJ Friendly
24.00 P3natt
02.03 Radioresepsjonen
04.03 P3natt
05.03–06.00 P3natt

Nyheter hver halvtime kl.
06.00-19.00 og hver time kl.
19.00-24.00.
06.00 Morgenklubben med

Loven & Co!
10.00 God formiddag
14.00 God ettermiddag
18.00 Norgesmagasinet
19.00 Popcorn
20.03 Edda
20.05 Aspirantene
21.15 Radio Norge kvelden –

kultur
23.15 Radio Norge kvelden –

flerkultur
24.00–06.00 Nattmiks

Nyheter hver hele time
06:00-24:00, hver halvtime
06:00-09:00 og 15:00-17:00.
Utvidet nyhetssending kl.
07:30. P4-Kultur ca. kl. 12:45
og 14:45. P4-sport ca. kl.
06:50, 08:08, 09:08, 15:03
og 16:03. Nyheter på samisk
kl. 19:58.
05.00 Grytidlig
06.00 P4s Radiofrokost
10.00 Poplunsj
12.00 P4 direkte
15.00 Midt i Trafikken
17.30 Sytten Tretti
18.00 Taxi
19.30 Barnas Beste
20.00 Download
21.00 Kveldsshowet
23.00 Misjonen med Anton-

sen og Golden
24.00 Lyden av P4
02.30 Sytten Tretti
03.00 Download
04.00–05.00 Lyden av P4

06.00 Morgensending
12.15 Dyrepolitiet. Har du

det som trengs?
12.45 Dyrepolitiet
13.40 Slik unngår du å bli

haimat
14.30 Bill Baileys bavianer
15.00 Dick 'n' Dom Go

Wild
15.30 The Really Wild

Show
15.55 The Really Wild

Show
16.25 Amerikas søteste...
17.20 Våre kjære kjæledyr
18.15 Villdyrenes SOS
18.40 Bondi Vet
19.10 Gepardenes rike
19.35 Shamwari: Et vilt liv
20.05 Hvithaien: Luftens

Hersker 2
21.00 Mutant Planet
21.55 Monster Bug Wars
22.50 Dyrepolitiet i Hous-

ton
23.45 Jeg lever!
00.35 Nattsending

05.40 Morgensending
10.35 Glamour
10.55 No program
14.00 Alf
14.30 Watching Ellie
14.55 Watching Ellie
15.20 Dallas
16.10 Jessica Fletcher
17.00 Glamour
17.25 Women Behind

Bars
18.10 Forensic Files
18.40 Forensic Files
19.10 Fødestuen

The risk factor.
20.05 Sykehuset
20.35 Sykehuset
21.05 Oppdrag: Misbruk
22.00 Lov og orden: New

York
22.50 Forensic Investiga-

tors
23.40 Forensic Files
00.10 Forensic Files
00.40 Women Behind

Bars
01.30 Fødestuen
02.30 Nattsending

07.10 Morgensending
10.05 Jane Eyre

Br./am. drama fra
2011.

12.05 Mr. Nobody
Kan. drama fra 2009.

14.25 Mother and Child
Am. drama fra 2009.

16.30 Howl
Am. drama fra 2010.

17.55 Apejentene
Sv. drama fra 2011.
(11 år)

19.20 Poppers pingviner
Am. familiekomedie
fra 2011.

21.00 True Grit – Et ekte
mannfolk
Am. westerneventyr
fra 2010.

22.50 Forsvunnet
Sv. thriller fra 2011.

00.25 Hollywood Buzz
01.00 The Stepfather
02.40 Legenden Bruc
04.15-06.00 S. Darko

07.00 Morgensending
10.15 The Tree of Life

Am. drama fra 2011.
12.30 X-Men: First Class

Am. science fiction-
action fra 2011.

14.40 Convicts
Am. drama fra 1991.

16.10 Super 8
Am. science fiction-
thriller fra 2011.

18.00 Training Day
Am./austr. thriller fra
2001. (15 år)

20.00 SuperClásico
Da. komedie fra 2011.

21.35 Hollywood Buzz
22.00 Dark City

Am. sciencefiction-
thriller fra 1998. (15
år)

23.40 Hollywood Buzz
00.10 An Office Romance
02.00 Aussie Housewives

Exposed Down Under
03.00 The Butcher Boy
04.50-07.00 Barney's Ver-

sion

07.00 La Liga
09.00 La Liga
11.00 La Liga

Kamper fra Spanias
beste fotballiga.

13.00 La Liga
Kamper fra Spanias
beste fotballiga.

15.00 La Liga
Kamper fra Spanias
beste fotballiga.

17.00 La Liga
Kamper fra Spanias
beste fotballiga.

19.00 La Liga
Kamper fra Spanias
beste fotballiga.

21.00 La Liga
Kamper fra Spanias
beste fotballiga.

23.00 La Liga
Kamper fra Spanias
beste fotballiga.

01.00-02.50 La Liga
Kamper fra Spanias
beste fotballiga.

06.00 Vennebyen
06.15 Pusur
07.00 Mr. Bean
07.30 Se på Scooby Doo
08.00 Gumballs fantastis-

ke verden
08.30 Johnny Test
09.00 Diverse sendinger
14.00 The Looney Tunes

Show
14.30 Se på Scooby Doo
15.00 Scooby Doo
15.30 Pusur
16.00 Gumballs fantastis-

ke verden
16.30 Eventyrtid
17.00 Beyblade: Metal

Fusion
17.30 Young Justice
18.00 Transformers Prime
18.30 Scooby-Doo! Myste-

riegjengen
19.00 Level Up
19.30 Regular Show
20.00 Thundercats
20.30 Teen Titans
21.00 Eventyrtid
21.25 Kveldssending

06.00 Morgensending
09.05 Blod, svette og

sverdfisk
10.00 Auction Kings
10.30 Auction Kings
11.00 Femte gir
11.30 Femte gir
12.00 Overhaling
13.00 Dual Survival
14.00 Kjempeverden
15.00 Topp Ti
16.00 Gullfeber
17.00 Mythbusters
18.00 American Hotrod
19.00 Hvordan den lages
19.30 Geniale gadgets
20.00 Auction Kings
20.30 Auction Kings
21.00 Superhuman Show-

down
22.00 Elvemonstre
23.00 Livsfarlig hogst
24.00 Topp Ti
01.00 Gullfeber
02.00 Gold Divers
03.00 Parasittmareritt
03.55 Nattsending

06.00 Spesialagent Oso
06.15 Jake og sjørøverne i

Drømmeland
06.30 Doktor McStuffins
06.45 Bompibjørnene
07.10 Lykke til Charlie!
07.35 Shake it up
07.55 Phineas og Ferb
08.20 A.N.T. – Akselerert

Naturlig Talent
08.40 Magikerne på

Waverly Place
09.05 Diverse sendinger
15.25 Det søte liv til sjøs
15.50 A.N.T. – Akselerert

Naturlig Talent
16.15 Lykke til Charlie!
16.40 Shake it up
17.05 Phineas og Ferb
17.25 Jessie
17.50 Austin & Ally
18.10 To konger
18.35 Shake it up
19.00 Gult er kult

Am. TV-familiekome-
die fra 2009.

20.30 På tampen
20.55 Kveldssending

06.00 Morgensending
15.00 DR Update – nyhe-

der og vejr
15.10 Medicinmanden (r)
16.00 Den lille prinsesse
16.10 Benjamin Bjørn
16.20 Masha og bjørnen
16.30 Skæg med ord (r)
17.00 Hun så et mord (r)
17.50 DR Update – nyhe-

der og vejr
18.00 Skattejægerne (r)
18.30 TV AVISEN med

Sporten
18.55 Vores vejr
19.05 Aftenshowet
19.55 TV AVISEN
20.00 Sporløs
20.40 Mit publikum
21.30 TV AVISEN
21.55 Penge
22.20 Sporten
22.30 Ryggen mod muren
23.30 Onsdagslotto
23.35 OBS (r)
23.40 Inspector Rebus (r)
00.50 Nattsending

08.30 Snooker: Masters i
Shanghai, Kina
Tredje dag, direkte.

11.30 Snooker: Masters
Tredje dag, direkte.

12.30 Sykling: VM lande-
vei i Nederland (r)

13.30 Snooker: Masters i
Shanghai, Kina
Tredje dag, direkte.

14.30 Sykling: VM lande-
vei i Nederland
Mennenes temporitt,
direkte.

17.00 Snooker: Masters i
Shanghai, Kina

20.00 Wednesday Selecti-
on

20.05 Hestesport: Feltritt i
Burghley, England

21.35 Hestesport: Riders
Club

21.40 Golf: US PGA Tour
22.40 Golf: Nordea Tour
23.10 Golf Club
23.15 Seiling
23.45 Seiling: Yacht Club
23.50 Nattsending

06.00 Morgensending
10.00 Judge Glass (r)
10.25 Charmed (r)
11.15 Ugly Betty (r)
12.05 Gossip Girl (r)
13.00 Gilmore Girls (r)
13.55 Judge Judy
14.25 Judge Glass
14.50 Unge mødre Dan-

mark (r)
15.25 Unge mødre (r)
15.55 Hus til salgs (r)
17.00 Verdens strengeste

foreldre (r)
18.00 Cupcake-krigen
19.00 Unge mødre Dan-

mark (r)
19.30 Forbindelser (r)
20.00 Unge mødre (r)
20.30 Pretty Little Liars
21.30 Forbindelser
22.00 Ekstrem oppryd-

ding
23.00 Project Accessory
24.00 Cold Case (r)
01.00 Medium (r)
01.55 The Closer (r)
02.50 Nattsending

05.35 Morgensending
13.00 Crossing Jordan
13.50 Las Vegas
14.40 Warehouse 13
15.30 Cops
15.55 Cops
16.25 Diagnosis Murder

(13) Lily.
17.20 Lov og orden

(3) True Crime.
18.15 Lov og orden: New

York
(14) Assassin.

19.10 NCIS
(8) Minimum Securi-
ty.

20.05 NCIS
(9) Marine Down.

21.00 Numb3rs
(1) Pilot.

21.55 The Glades
(12) Exposed.

22.50 Lov og Orden: Sede-
lighetsgruppa
(2) Honor.

23.45 Cops
00.10 Cops
00.40 Nattsending

06.20 Morgensending
12.35 Skattejegerne (r)
13.30 Pantelånerne i

Detroit (r)
14.00 Lagerkrigen (r)
14.30 Two and a Half

Men
14.55 Top Gear (r)
15.55 Pantelånerne i Las

Vegas (r)
16.25 Skattejegerne (r)
17.20 Dusørjegeren (r)
17.50 Grensevakten (r)
18.20 Pantelånerne i

Detroit (r)
18.50 Top Gear (r)
20.00 Lagerkrigen (r)
20.30 Pantelånerne i Las

Vegas (r)
21.00 Fikserne (r)
21.30 Politiet UK
22.30 Strike Back
23.30 The Big Bang Theo-

ry (r)
24.00 The Big Bang Theo-

ry (r)
00.30 Top 20 Countdown
01.25 Nattsending

06.00 Morgensending
08.20 Verdens vanskelig-

ste oppdrag
09.15 Hard Time
10.10 Rock Stars
11.05 The Border
12.00 Når katastrofen

inntreffer
13.00 Klar for dommedag
14.00 Klar for dommedag
15.00 Alaska Wing Men
16.00 Breaking Up the

Biggest
17.00 De udødelige
17.30 Klar for dommedag
18.30 Klar for dommedag
19.30 Hard Time
20.30 Alaska Wing Men
21.30 Wicked Tuna
22.30 Wicked Tuna
23.30 Alaska State Troo-

pers
00.30 Generaler i krig
01.30 Wicked Tuna
02.30 Wicked Tuna
03.30 Alaska State Troo-

pers
04.30 Nattsending

19.30 Bondi Beach (r)
(10) Austr. realityse-
rie.

19.55 Jessica Watson –
aleine på havet
(1) Br. dokumentar.

20.45 Skolen
(5) Br. dokumentarse-
rie.

21.30 Sigrid søker
kjæreste (r)
(6) Norsk dokumen-
tarserie. Sigrid er
snart ferdig med pro-
sjektet og har behov
for å nøste opp alle
løse tråder.

22.00 Trygdekontoret
(2) Norsk debattpro-
gram. Programleder:
Thomas Seltzer.

22.40 El Mariachi
Am./meks. action-
thriller fra 1992.

24.00 Leger i praksis (r)
00.50 Nattsending

06.30 Fantorangen
07.00 Supermorgen
09.30 Kuraffen
10.30 Drømmehagen (r)
11.00 Superstrekar
13.30 Supernytt (r)
13.40 Dyrevenn (r)
14.10 Bevinget (r)
14.30 Ekkel og Lekker (r)
14.45 M.I. High (r)
15.15 Brødrene Dalton (r)
15.25 iCarly (r)
15.50 iCarly (r)
16.10 Big Time Rush (r)
16.35 Spionligaen (r)
17.00 Mánáid-tv – Samisk

barne-tv
17.15 Chumballene (r)
17.30 Simen Summe (r)
17.35 Bosse (r)
17.50 Timmy-tid (r)
18.00 Kråkeklubben (r)
18.20 Dyrefamilien
18.25 På safari (r)
18.35 Superkviss (r)
18.50 Supernytt
19.00-19.30 Dyrevenn

07.00 Billy Bathgate
09.00 Ma's Roadhouse
09.30 Bait Car 8: L.A
10.00 Commercial pro-

gramming
13.00 Bait Car 8: L.A
13.30 Disorder in the

Court
14.35 Depth Charge
16.00 Brotherhood of Jus-

tice
17.40 The Calendar Girl

Murders
19.15 Desperate timer

Am. thrillerdrama fra
1990. (15 år)

21.00 The Photo
Hongkong-thriller fra
2007. (15 år)

22.50 Shooting Gallery
Am. krimthriller fra
2005. (15 år)

00.30 Adult Swim: Meta-
localypse

00.45 Adult Swim: Meta-
localypse

01.00 Nattsending

06.00 Morgensending
16.00 Rapport
16.05 Gomorron Sverige
16.30 Indien – ett land i

förändring
17.25 Mitt i naturen – tit-

tarfilm
17.30 Sverige idag
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport
18.10 Regionala nyheter
18.15 Go'kväll
19.00 Kulturnyheterna
19.15 Regionala nyheter
19.30 Rapport
20.00 Uppdrag gransk-

ning
21.00 Bergmans video
21.45 Danne och Bleckan
22.00 Fatta katastrofen
22.30 Barnet och orden –

om språk i förskolan
23.00 Rapport
23.05 Ung & bortskämd

(r)
00.05 Dox: Den dansande

detektiven (r)
01.40 Nattsending

08.10 Morgensending
15.00 Ibsens kvinnor:

Nora (r)
15.35 Magnus och Petski

(r)
16.05 Året i trädgården
16.35 Agenda (r)
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Blitz Street
18.50 Glömda brott
19.00 Vem vet mest?
19.30 Pop och politik (r)
20.00 Trädgårdsonsdag
20.30 Jonas löfte
21.00 Aktuellt
21.40 Kulturnyheter
21.45 Regionala nyheter
21.55 Nyhetssamman-

fattning
22.00 Sportnytt
22.15 Babel (r)
23.15 Kulturnyheterna
23.30 Dance my heart out

(r)
00.30 Nattsending

06.00 Morgensending
09.45 The Wizard of Oz

Am. musikaleventyr
fra 1939.

11.25 The Glass Bottom
Boat
Am. romantisk kome-
die fra 1966.

13.15 Hotel Paradiso
Br. komedie fra 1966.

14.55 Mogambo
Am. drama fra 1953.

16.50 Kelly's Heroes
Am. actioneventyr fra
1970. (15 år)

19.10 Young Cassidy
Br. drama fra 1965.
(15 år)

21.00 The Split
Am. thriller fra 1968.

22.30 Sitting Target
Am./br. action fra
1972.

24.00 Wild Rovers
02.10 Wife vs. Secretary
03.35-06.00 Cimarron

06.00 Morgensending
13.00 Planet Food
14.00 Flavours of Colom-

bia
14.30 Flavours of Mexico
15.00 Globe Trekker Spe-

cial
16.00 Sophie Grigson In

Thailand
16.30 Sophie Grigson In

Thailand
17.00 Travel Oz
17.30 Angry Planet
18.00 Globe Trekker
19.00 4Real
19.30 Rudy Maxa's World
20.00 The Ethical Hedo-

nist
(2) Namibia.

21.00 Julian and Camilla's
World Odyssey
(6) Poland.

22.00 Globe Trekker
(9) Ukraine.

23.00 Nomad's Land
(7) Yakutia.

24.00 4Real
00.30 Nattsending

06.00 Morgensending
09.40 The Princess of

Montpensier
Fr./ty. actiondrama
fra 2010.

12.00 Jag saknar dig
Sv. drama fra 2010.

14.00 Neighbor for sale
Am. dramakomedie
fra 2010.

16.00 Easy A
Am. romantisk kome-
die fra 2010.

17.50 Fast & Furious 5
Am. thrilleraction fra
2011. (15 år)

20.00 The Way Back
Am. drama fra 2010.
(15 år)

22.10 Devil
Am. grøsser fra 2010.
(15 år)

24.00 Henry's Crime
02.00 Hodejegerne
03.50-05.20 The Way

Back

05.00 Morgensending
09.40 Giuliana & Bill
10.30 How Do I Look? (r)
11.20 Amazing Race (r)
12.10 The Talk
13.00 Brothers & Sisters

(r)
13.50 Frustrerte Fruer (r)
14.40 Privat praksis (r)
15.30 Grey's Anatomy (r)
16.20 Glee (r)
17.10 The Hills
17.40 Say Yes to the Dress

– Big Bliss
18.10 Amazing Race
19.00 How Do I Look?
20.00 The X Factor
21.00 Say Yes to the Dress

– Big Bliss (r)
21.30 Kissing Jessica Stein

Am. komedie fra
2002.

23.20 Hotel Cæsar
23.50 The Hills (r)
00.20 Amelia
02.30 Bad Girls Club (r)
03.00 Bad Girls Club (r)
03.30 Nattsending

11.25 Holes
Am. eventyrkomedie
fra 2003. (7 år)

13.35 Drømmen om Afri-
ka
I Dreamed of Africa.
Am. drama fra 2000.

15.40 Karate Kid III
The Karate Kid, Part
III. Am. actiondrama
fra 1989.

17.40 Hot Shots 2
Am. komedie fra
1993.

19.20 Mr. Magoo
Kan. komedie fra
1997.

21.00 The Reader
Am./ty./br. drama fra
2008. (15 år)

23.10 Før og etter
Before and After.
thriller.

01.00 Double Cross
02.30 Below
04.15-05.49 I Witness

Am. thriller fra 2003.
(15 år)

06.00 Fan Zone
07.00 News
07.30 Klassikeren:

Chelsea – Stoke 09/10
(r)

09.30 Review
10.30 Aston Villa – Swan-

sea (r)
12.30 Netbusters
13.00 News
13.30 Championship-run-

den (r)
14.00 Football Today
16.00 Fan Zone
17.00 Manchester United

– Wigan (r)
19.00 News
19.30 Barclays Premier

League World
20.00 Championship-run-

den (r)
21.00 Football Today
23.00 Goals of the Season

09/10 (r)
24.00 News
00.30 Barclays Premier

League World
01.00 Nattsending

06.00 Morgensending
15.00 Sport på timen
15.45 Sportsnyhetene
16.00 Sport på timen
16.45 Sportsnyhetene
17.00 Sport på timen
17.15 Sportslunsj (r)
17.45 Sportsnyhetene
18.00 Sport & Spill V65
18.25 Omnisport-TV (r)
18.50 Sportsnyhetene
18.55 Håndball: Kamp

ikke bestemt
Direktesendt kamp
fra 4. runde i hånd-
ball-NM for menn.

19.35 Sportsnyhetene
19.45 Håndball: Kamp

ikke bestemt
20.45 Sportshjulet
21.25 Sportsnyhetene
21.35 Sportshjulet
22.00 Sport på timen
22.15 FC Football (r)
22.45 Sportsnyhetene
23.00 Sport 23
23.30 Being: Liverpool (r)
00.30-06.00 Sportshjulet

09.15 Morgensending
13.30 Zebra Grand Prix (r)
14.30 Gene Simmons:

Family Jewels
15.00 MacGyver (r)
16.00 Scrubs (r)
16.30 Scrubs (r)
17.00 South Park (r)
17.30 South Park (r)
17.55 That '70s Show (r)
18.25 That '70s Show (r)
18.55 Pizzagjengen (r)
19.25 EM-kvalifisering

Norge – Island, 1.
omgang. Fotball for
kvinner.

20.20 I pausen
20.30 EM-kvalifisering

Norge – Island, 2.
omgang.

21.30 Norges sterkeste
mann 2012

22.30 Sent med Simen
Sund

23.00 Klovn (r)
23.30 Criminal Minds (r)
00.25 OZ
01.35 Nattsending

05.50 Morgensending
14.00 Bygglov
14.55 Plastikkirurgerna
15.55 Robinson
16.55 Äntligen hemma
17.55 112 – på liv och död
18.25 Lotto, Joker och

Drömvinsten
18.30 112 – på liv och död
19.00 TV4Nyheterna
19.15 Lokala nyheter
19.20 Väder
19.30 Halv åtta hos mig
20.00 Bonde söker fru
21.00 Dallas
22.00 TV4Nyheterna
22.10 TV4Nyheterna med

ekonomi
22.30 Lokala nyheter
22.35 Sport
22.50 Väder och nyheter
23.00 House
24.00 Bonde söker fru
01.00 The Defenders
01.55 90210
02.50 Arkiv X
03.50 Nattsending

06.00 Morgensending
13.30 Drew Carey Show

(r)
14.00 Two and a Half

Men (r)
14.30 How I Met Your

Mother (r)
15.00 Family Guy (r)
15.30 Simpsons (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 The Fresh Prince of

Bel-Air (r)
17.00 Kongen av Queens

(r)
17.30 Kongen av Queens

(r)
18.00 How I Met Your

Mother (r)
18.30 Family Guy (r)
19.00 Simpsons (r)
19.30 UEFA Champions

League
Chelsea - Juventus.
Direkte fra første
runde i gruppespillet.

23.30 Family Guy (r)
24.00 Family Guy (r)
00.30 Nattsending

13.45 UEFA Champions
League
AC Milan - Ander-
lecht.

15.30 UEFA Champions
League
Real Madrid - Manc-
hester City.

17.15 UEFA Champions
League (r)
Montpellier - Arsenal.

19.00 MUTV: Countdown
2 Kickoff Extra (r)

19.30 MUTV Matchday
Live
Direkte.

20.40 UEFA Champions
League
Manchester United -
Galatasaray. Direkte.

22.45 MUTV Matchday
Live
Direkte.

23.30-24.00 MUTV
Matchday Review
Direkte.

14.00 Golf: Italian Open
(r)
Mennenes europa-
tour. Fjerde og avslut-
tende spilledag.

18.00 Motorsport: Injecti-
on
Ukentlig magasinpro-
gram med aktuelt og
variert innhold fra
norsk bilsport.

18.30 Golf: European Tour
Highlights
Høydepunkter fra den
sist spilte turneringen
på europatouren.

19.30 Trans World Sport
Sportsmagasin.

20.40 Fotball: UEFA
Champions League
Bayern München -
Valencia. Direkte.

22.40-00.10 MotoGP San
Marino (r)
Delkonkurranse 13 på
Misano World Circuit
den 16. september.

07.05 Morgensending
10.05 According to Jim
10.35 McLeods døtre
11.25 Legene
12.15 En, to, tre – oppus-

sing! (r)
13.10 Drømmedesign (r)
14.05 NYPD Blue (r)
14.55 Murdoch-mysteri-

ene (r)
15.50 Gordon Ramsay

rydder opp (r)
16.55 Et nytt liv på landet

(r)
17.55 Drømmedesign (r)
19.00 CSI: Miami
20.00 Sporløst forsvunnet
21.00 Storbyer med

Anthony Bourdain
22.05 Drømmeprosjekter
23.10 Gordon Ramsay

rydder opp (r)
00.15 Letterman
01.15 According to Jim (r)
01.45 According to Jim (r)
02.15 Sporløst forsvunnet

(r)
03.10 Nattsending
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Vær & vind i Tromsø

i dag og i morgen

TID Morgen Formiddag Kveld Morgen Formiddag KveldNatt

Trondheim
Ålesund
Molde
Bergen
Stavanger
Røros
Tynset
Geilo
Lillehammer
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Tønsberg
Flekkefjord
Drøbak
Fredrikstad
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NATT-/DAGTEMP.I MORGEN

Værdataene leveres av:
Meterologisk Institutt

*Mer om sannsynlighetsvarselet:  http://www.yr.no/informasjon/1.6498765)v
Kartdata: Statens kartverk

Værspalten er levert av:

Fjære Flo
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FINNSNES

SKJERVØY

Fjære

Svolvær

Bodø

Mo i Rana

Brønnøysund

Hammerfest

Kirkenes

Alta

Karasjok
TROMSØ
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Narvik

Longyearbyen

Skibotn

Mehamn

Vardø

Lakselv

Barents-
havetNordkapp-

banken

Tromsø-
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Dagen er blitt                  timer lengre siden vintersolverv.Sola opp: 

Månen opp: Ned: 

Ned: 

TROMSØ SISTE 30 DØGN
Maks. temperatur I år I fjor

Nedbør i mm siste 30 døgn

VÆRET I MORGEN

Halten-
banken

Røst-
banken

Storslett
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Barcelona
Berlin
Brussel
Helsingfors
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Kreta
Las Palmas
London
Alicante
Mallorca
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Paris
Reykjavik
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 °C

 m/sek
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MEST VIND
Gryllefjord 

Karasjok

5 DAGERSVARSEL

DAG-/NATT-TEMP....I MORGEN

NATT-/DAGTEMP.
Ganske sikkert
Noe usikkert
Usikkert

 TROMSØ

FINNSNES

BARDUFOSS

STORSLETT

ALTA

HAMMERFEST 

           EUROPA I DAG
NATT-/DAG-TEMP.

Dagen har blitt
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Tromsø
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Bodø
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Kundesenteret har åpent mandag-fredag 08.00-16.00. Lørdag stengt.
Du kan også gjøre endringer på nett: nordlys.no/kundesenter

Ring vårt kundesenter på telefon 

og motta koden til dagens eAvis.

Jeg heter Torkil Emberland og er vaktsjef i Nordlys denne uka.
Mine kolleger og jeg jobber for å servere deg de beste historiene fra
nord. Har du tips om en god historie, ring meg på 77610500, eller
send en mail til tips@nordlys.no. Du kan også sende bilder og tips
per SMS til 2097 med kodeord NORDLYS. Ha en fin dag! 

Dagens vaktsjef:
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Artistene fra Avisa
Fremovers område
har planer om å bite
fra seg i Bandwagons
regionfinale i Tromsø.

Ved hjelp av en jury og SMS-stem-
mer fra leserne har Avisa Fremover
plukket ut tre artister til å kjempe
for områdets ære i Bandwagons sto-
re semifinale, regionsfinale om du
vil, i Kulturhuset i Tromsø på lør-
dag. Fesken fra Bardu, Bendik Ur-
ban fra Narvik og Sigrid Sørgård
fra Bardu spiller henholdsvis rock,
poprock og elektropop (sånn cirka),
og artisttrioen ser fram til å delta på
arrangementet.

– Jeg har alltid vært en bandgutt.
Dette soloprosjektet startet fordi vi var
to-tre gutter som satt og kjedet oss en
kveld, så vi bestemte oss for å spille inn
litt musikk. Så ballet det egentlig på
seg etter det, sier Bendik Urban (Stor-
jord Andersson) til Nordlys.

– Mange flinke artister
Låten han har lastet opp på Bandwa-
gon heter «Melody», og er foreløpig
den eneste sangen han har spilt inn som
soloartist.

– Men vi holder på med tre låter til
akkurat nå, faktisk. På «Melody»
spiller jeg alle instrumentene selv»,
men til konserten i Tromsø har jeg
fått med meg band, så nå er vi syv
stykker, sier han fornøyd.

Han gleder seg stort over å ha kom-
met seg til regionsfinalen.

– Det er veldig kult, det er så mange
flinke artister der. Jeg vet ikke om jeg
gleder meg mest til å spille selv, eller til
å se de andre! Jeg er veldig spent, og
ønsker selvfølgelig å gå videre, men
jeg blir på ingen måte skuffet om jeg
ikke gjør det, sier Urban, og legger til:

– Jeg har drevet med musikk si-
den jeg fikk mitt første trommesett
som 5-åring. Begynte med gitar da
jeg innså at trommisene alltid satt
bakerst på scenen. Og jeg kommer
nok til å fortsette med musikk uan-
sett. Jeg håper å kunne leve av dette
i noen år, i hvert fall. Før jeg blir or-
dentlig voksen, smiler 22-åringen.

Tilfeldig deltakelse
Sigrid Sørgård fra Bardu meldte seg på
Bandwagon ved en tilfeldighet.

– Jeg skulle egentlig bare søke på
Ramp-stipendet. Men så viste det
seg at jeg måtte melde meg på Band-
wagon. Så sånn ble det. Og da var
det veldig hyggelig å bli tatt med vi-
dere, sier Sørgård.

Hun har bakgrunn fra Lipa-skolen i
England, og jobber for tiden som vo-

kallærer på Bardu Kulturskole. I 2010
ga hun ut et egenprodusert album, og
det er herfra låten «Gorgeous Woman»
er hentet.

– Hele albumet fra 2010 er mer elek-
tronisk. Jeg skal gi ut et nytt album i ok-
tober, og det er helt annerledes. Med
band og strykere og alt det der. Så det er
gøy at den låten ble plukket, den er jo
veldig annerledes, sier hun.

Sørgård sier hun henter inspirasjon
fra alt mulig, egne erfaringer hun har
gjennom livet.

– Jeg tenker Bandwagon er en fin
måte å vise seg fram på, ta et skritt vi-
dere og få navnet mitt ut. Det er veldig
mange flinke folk med.

Tredje deltaker er bandet Fesken
med låten «Psycho», en rockelåt om
Utøya 22. juli. Nordlys fikk ikke tak
i bandet i går.

–Jeg synes nivået var jevnt over høyt
på lokalfinalen. Finalistene vi sendte
videre var veldig variert og har for-
skjellige styrker: Bendik Urban skri-
ver veldig catchy sanger og har flott
karisma, Fesken er et tight band med
masse energi på scenen og Sigrid Sør-
gård har en flott sans for melodi. Det
blir spennende å se hvordan de gjør det
videre i konkurransen, sier juryfor-

KJØRER PÅ: Bendik Urban fra Narvik har samlet sammen et band på seks personer (pluss han selv), og håper å ha det riktig så gøy i Kulturhuset i
Tromsø på lørdag.  Sangen han deltar med heter «Melody», og er den foreløpig eneste han har spilt inn som soloartist. Foto: Presse

GORGEOUS WOMAN: Sigrid Sørgård fra Bardu deltar
med låten «Gorgeous Woman». Foto: Presse

UTØYA: Bandet Fesken fra Bardu har skrevet en låt om
Utøya 22. juli; «Psycho». Foto: Kristoffer Bergersen

Avisa Fremovers kandidater til Bandwagons regionfinale

Sørlig musikkbris
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mann for Fremover, Kaya Herstad.
– Det er klart vanskelig å bedømme

rock, indie og pop mot hverandre, og
det er jo ikke det musikk handler om
heller. De har alle potentsiale og jeg
håper at uansett hva som skjer så fort-

setter de å jobbe og utvikle musikken
sin.

De øvrige deltakerne på Bandwa-
gons regionsfinale i Kulturhuset i
Tromsø lørdag er:

The BonBons, Mats Forøy, The

Northern Lies og Oh! fra Tromsø
(Nordlys) og Sersjani, SlinCraze og
All About the Sound fra Finnmark
(Finnmark Dagblad).

Hør alle låtene påwww.nordlys.no/bw
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Malfred Hanssen og Kristin Indal spiller onsdag for-
middag konsert i Kafe Rotunden på Tromsø Mu-
seum. Arrangementet er et samarbeid mellom
Tromsø Museum og Den Kulturelle Spaserstokken,
og gjøres i anledning Demensdagene 2012. «Mal-
fred og Kirstin presenterer et lett klassisk program
med kjente stykker for fiolin og klaver, og frister
med alt fra Brahms, «sigøynermusikk» og gode vi-
ser,» skriver Tromsø Museum i en pressemelding.

Eldrekonsert i Kafe Rotunden
Fredag kveld er det klart for en ny omgang av mini-
festivalen Nieuw på studenthuset Driv i Tromsø. Ar-
rangementet gir ferske artister muligheten til å vise
seg frem for et bredt publikum. Vinneren i år får inn-
spillingstid i studioene til KOFOR, musikkvideoinn-
spilling i regi av Arthur Arnesen og markedsførings-
rådgivning i regi av SNN. På Haakon scene spiller:
Climax Course, Mind of Diar, Adjentis og Red Head-
ed Sluts. På Vørter scene spiller: Blickenslager, Ing-
en, Blood Forest Family, Fesken og Black Flames.

Ny runde med Nieuw

Ann-Merete drømte
om et fjøs. Hanne
drømte om å åpne
kafé. Snart kan du
hilse på Fru Berg.

De har kjent hverandre i bare to
uker. Nå står de midt på gårdstunet
til Solbakken på Berg og småsnak-
ker som om de aldri har gjort noe
annet. 

Det er Hanne Lise Berg Lorent-
sen som bor her. 

Fjerde generasjon
– Mine oldeforeldre flytta hit og be-
gynte med gårdsdrift, jeg er fjerde
generasjon som har flytta inn og har
bodd her siden 1994, forteller Berg
Lorentsen. Fjøset på gården har
hun alltid vært veldig glad i og hatt
mange drømmer om. Tenk å ha en
gourmetrestaurant eller en kafé el-
ler et selskapslokale ...

Så møtte hun Ann-Merete Øien
som har holdt på med smykkede-
sign i to år og har enkeltmannsfore-
taket Ann-M Design   .

– Vi satt der på kjøkkenet
hjemme hos meg på smykkepar-
ty, så kom spørsmålet: Hva er
min vei videre? Jeg har bare levd
i flyten, og når det kommer til
forretningsutvikling har jeg
prøvd meg frem og tilbake, men
visst at jeg ville ha det videre opp.
Da jeg kom hit fant jeg de perfek-
te kulissene for arbeidene mine,
sier hun som har drømt om et fjøs
siden hun var lita. 

Nå står hun her. Fjøset er rydda
og venter på flittige hender. 

Rustikt og urbant
– Vi skal fiffe opp med litt maling
og lage en urban stil. Vi skal bygge
møbler av paller og gammel driv-
ved mot det litt rustikke. Når du
kommer i fjøset er det ikke de gam-
le jordbruks- og landbruksredska-
pene vi henter og legger frem, vi
driver og henter frem industripre-
get som også finnes i landbruksin-
dustrien, sier duoen hvis mål er å
ha utstilling 10. november til 16.
desember lørdag og søndag hver
helg. 

– Da skal vi ha litt smykker, vi
skal ha andre som driver med lokal
design, flere har henvendt seg aller-
ede. Så når man tar turen til Berg og
skal se design ønsker vi å servere en
god kopp kaffe, ei god kake eller
kanelsnurrer og sørge for en hel-
hetlig opplevelse. Vel møtt! GAMMEL: Gammel fjøs, gammel slipestein. SUR: Ripsbuskene bugner på gården.

Fashion i fjø
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BLÅTT GLASS: I et lite fjøsvindu. KOM INN!

FRU BERG: Flere har allerede hen-
vendt seg og spurt om å få være ut-
stillere hos Fru Berg, sier Hanne Lise
Berg Lorentsen (t.h.) og Ann-Mere-
te Øines. 

Alle foto: Tove Myhre

På dagen 10 måne-
der før 10-årsjubile-
et hadde Buktafes-
tivalen første band
klart.

I 2013 feirer Buktafestivalen run-
de dager 18.-20. juli, og i går ble
første band til jubileumsfestiva-
len lansert. 

Først ut av sekken denne gang-
en kom det tyske tungrockbandet
Kadavar.

Blåst i bakken
Det skjedde etter at festivalsjef
Robert Dyrnes har hørt debutpla-
ta deres.

– Jeg ble nærmest blåst i bak-
ken da jeg, før sommeren, fikk
høre Kadavars debutplate for før-
ste gang. Bandet spiller tung, seig
og deilig tungrock med klare re-
feranser til engelsk og ameri-

kansk psykedelisk tungrock fra
begynnelsen av 1970-tallet, utta-
ler Robert Dyrnes.

– Kadavars debut er en av
årets største og beste overras-
kelser så langt – og det er derfor
gledelig at dette er aller første
band som er booket til neste års
festival.

Mange referanser 
Dyrnes trekker paralleller til band
som spilte under årets utgave av
Buktafestivalen.

– Fikk du med deg konsertene
med Rival Sons og Graveyard
under årets Bukta, er dette helt
klart noe for deg.

Han mener inspirasjonskildene
er identifiserbare i band som
Black Sabbath, Blue Cheer og
Led Zeppelin.

– Kadavar er kanskje ikke
nyskapende, men innehar en
perfeksjon helt ut til fingerspis-
sene.

Bandet består av Wolf Linde-
mann (vokal/gitar), Mammoth
(bass) og Tiger (trommer), og har
denne sommeren spilt sammen
med Sleep, Pentagram Saint Vi-
tus og Electric Wizard.

Bukta-klare
i (ganske) god tid

BUKTAKLARE: Det tyske tungrockbandet Kadavar klare for Bukta 2013.

øset
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Verdensteatret kino skal i november vise utvalgte fil-
mer fra festivalen Film fra sør, som til vanlig holder til i
Oslo. Festivalen har, i samarbeid med FN-sambandet,
valgt ut to filmer fra programmet som skal sendes
rundt på «turné» i Norge og vises til skoleelever. Til
Verdensteatret kommer filmen «Et øyeblikk frihet», en
skildring av mennesker på flukt fra Iran. Det er elever fra
Kvaløys VGS, Sommerlyst og Breivika VGS som i første
omgang får med seg filmen. Film fra sør viser film fra
Asia, Afrika, Latin-Amerika og Midtøsten.

Film fra sør i nord
Rådstua Teaterhus, Kulta og HATS har gått sammen
om å gjennomføre et skuespillerkurs for ungdom i
Tromsø. I løpet av fire intensive torsdager på Råd-
stua skal det gis tips, råd og innblikk i en rekke ar-
beidsmetoder for skuespillere. Det er Elin Dani-
elsen (HATS) og Lina Killingdalen (Rådstua) som
skal lede skuespillertreninga. – Etter at kurset er
ferdig, er målet at noen av deltagerne har funnet to-
nen så godt at de kan tenke seg å fortsette treninga
hos oss, i egen regi, sier de to.

Skuespillerkurs for ungdom
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Etter en solid EP og en håndfull
konserter føles tidspunktet riktig
for en utgivelse i full lengde fra
Tromsø-baserte Mara & the Inner

Strangeness. Det visuelle aspek-
tet som er en viktig del av konser-
tene mangler naturlig nok på pla-
teutgivelsen, men hovedparten

av musikken
står godt
alene.
«She’s run-
ning after
me like a
train» synger
førstekvinne
Marita Iso-

bel Solberg i den utsøkte åp-
ningslåten She. Kunstneren fra
Manndalen synger som om det
er Mørkets Fyrste hun har i hæ-
lene, med en intensitet som mat-
cher både Bjørk og Nina Hagen.
Med seg på laget har hun, som
alltid, et knippe musikere som le-
verer på høyeste nivå. Mylderet
av instrumenter krever sin plass i
lydbildet, men det låter sjelden
overlesset. Spesielt Arnljot Nord-
vik (også kjent fra soulbandet

Oh!) viser imponerende finger-
spitzengefühl, og løfter flere av
låtene med sitt kreative og stem-
ningsfulle gitarspill. Perkusjonist
Stig Arne Sigmund Pettersen kry-
drer musikken gjennom hele pla-
ta, og varierer bruken av rytmein-
strumentene med stort hell.
Uttrykksmessig er M&TIS noe så
sjeldent som et unikt band, og
utvilsomt et av de mest spen-
nende og utfordrende orkestrene
i lokalsfæren. De eksperimentel-
le tonene passer ikke inn i verken
pop- eller jazzbåsen, men som

en pekepinn nevner jeg at artister
som Portishead, Tom Waits og
Calexico spøker i de mørke kulis-
sene. Kvaliteten på låtene varie-
rer fra det briljante ved My House
og A Dark Place, til det kjedsom-
melige i The Song (Green) og av-
slutningssporet The Thought
(Beyond).  
M&TIS sprengåpner på Red
Sounds Whisper, men formkur-
ven daler dessverre betraktelig
avslutningsvis. Preget av perfor-
mance-kunst og de musikalske
utbroderingene blir tidvis for do-

Avant-garde som faen

Kari midt ime
Kari Bremnes’ nye
plate er sunget inn
på soverommet.

«Og så kom resten av livet» er Kari
Bremnes’ 16. studioalbum, men
det første hun har sunget inn hjem-
me.

– Vi rigga opp studio her, strekte
kabler og fordelte oss på diverse
rom. Jeg sto på soverommet og
sang. Det var absolutt hjemmestu-
dio. Vi hadde lyst til å gjøre det for-
di tid er viktig for oss, å vite at vi har
tid uten «taksameteret går»-fø-
lelsen når vi møtes. Da kan du leite
litt og ta en sjanse og forske litt. Vi
spilte plata inn i løpet av åtte måne-
der over tre perioder, og hadde
sangene i bakhodet og ryggen og
kom tilbake til dem igjen. Med
hjemmestudio kan du ta opp det
som kommer og kommer det noe
med en nerve, så fanger du det
også.

Midt mellom
– Men man kan kanskje ikke samti-
dig være petimeter på det huslige
plan?

– Man kan ikke ha så høye hus-
morskuldrer. Det måtte jeg rett og
slett drite i, ler Kari Bremnes som
serverte hjembakt brød og god kaf-
fe på lange lunsjer. Rødvin, der-
imot, var det lite av.

– «Og så kom resten av livet».
Hva ligger i det du med det?

– Sangen «Tidlig» har litt med
temaet å gjøre, den handler om fø-
lelsen jeg ikke har lengre – at alt var
tidlig. At ingenting egentlig hadde
begynt, forventninger til livet, at
egentlig alt skulle begynne. Nå får
jeg den sterke følelsen at jeg står et
sted imellom mange ting: Mellom
min egen ungdom, at mine barn er i
ferd med å bli voksne og flytter ut
og mine foreldre i den andre enden
av skalaen. Å ha god utsikt både
bakover og framover. Det er sanger
fra der jeg er nå og denne plata kun-
ne ikke vært lagd før, derfor er den

ganske personlig, sier Bremnes
som allerede har høstet en haug
med femmere på terningen.

Natursang og Juel-hyllest
– Og så er det litt joik her?

– Jeg vil ikke kalle det joik. Det
er en blanding av joik og … det er
en natursang inni der og det er det
han Bengt som gjør. (Bengt E.
Hanssen, produsent/tangenter.)
Han synger egentlig aldri ellers, så
det er artig at når han åpner kjeften
kommer det vidder ut.

På Kari Bremnes’ plate fra 2009
– «Ly» – fikk fangstkvinna Wanny
Woldstad fra Tromsø fikk sin sang.
Nå synger hun om Dagny Juel. 

– Det er noen historier som tar
tak, som historien om Dagny Juel,
en historie jeg leste om for mange
år siden, og tenkte det var helt van-
vittig. Jeg begynte å skrive en tekst
om ho til «Ly», men jeg fikk det
ikke til. Jeg fikk det ikke til denne
gangen heller, før vi hadde spilt inn
alle låtene, forteller Kari Bremnes
som tenkte «jeg gir meg ikke» og
kalte inn troppene på nytt for å spil-
le den inn. 

– Dagny Juel var ei dame som
levde for lenge siden, hun var venn-
inne av Munch og var en veldig
avantgardistisk kunstner. Det var
mye lidenskap i livet hennes, hun
kom fra en høyborgerlig familie fra
Kongsberg, hun var vakker, intelli-
gent og alt lå for hennes føtter. Så
gjorde hun noen valg underveis
som ble skjebnesvangre for henne.
De kreftene vi har i oss som drar
oss ned eller trekker oss opp, det
fascinerer meg. Du har alle mulig-
heter og så er det noe i deg som tar
over, sier Bremnes som på årets
plate har Tromsø Kammerorkester
med på flere låter.

– Hva har det betydd for resulta-
tet?

– Jeg gjorde to konserter med
dem i januar og likte det veldig
godt, derfor ville jeg ha dem med.
Min identitet er veldig nord-
norsk, å finne et orkester i Trom-
sø som er så bra og på toppen av
alt er nordnorsk, det synes jeg er
et kupp, rett og slett!

CD
MARA & THE INNER
STRANGENESS «Red
Sounds Whisper» (Strange
Mara Records/Egen)

DIREKTE: – Jeg ville være så direkte som mulig og prøve å si noe om hvordan ting krysser hverandre i livet, sier Kari Bremne
tilbake på scenen. 

Den amerikanske artisten Usher
har vunnet 17 Billboard-priser,
og sju Grammy-priser. I januar
kommer han til Europa. Turne-
en starter i Amsterdam 18. ja-
nuar, skal innom 21 byer i Stor-
britannia, Frankrike, Tyskland,
Belgia, Finland, Sverige, Sveits
og Norge. 22. februar setter han
sine bein på scenen i Oslo Spek-
trum. (NTB)

Usher til Norge

Tips oss: musikk@nordlys.no
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minerende for undertegnede, og
de tolv låtene – ni på vinylutga-
ven – blir faktisk en litt raus por-
sjon å fordøye. Det er litt synd, da
to tredeler av plata består av inn-
ovativ (et ord jeg bruker med var-
somhet) kvalitetsmusikk. 
Litt bedre kvalitet- og kvantitets-
kontroll ville lett ha dratt karakte-
ren opp et hakk. Disiplin og må-
tehold er overhodet ikke døds-
synder i det musikalske univer-
set; selv de flinkeste barna må
holdes litt i ørene av og til.

Helge Skog

ellom
Hva har du i spilleren? Det er
ikke lov å si et eneste band fra
Narvik noensinne. Eddik, Thor-
geir Stubø, Jenny Jenssen og
Tangle Edge er ingen unntak.

– Hæhæhæ! Og faen heller!
Men skal vi se her… Etter at jeg
slutta å kjøpe masse fysisk mu-
sikk, er jeg dårligere til å huske
hva jeg hører på i hverdagen.
Men her! Father John Misty og
skiva «Fear Fun»; utgitt på Sub-
Pop!

Faen, den var ny for meg. Må
jeg sjekke ut, for jeg har jo fulgt
den labelen i over tjue år. 

– Ja, men det er ganske sære
greier. Jeg hørte Duncan Trus-
sell gjøre et fantastisk intervju
med ham, og da var det gjort.
Ellers hører jeg på Katatonia og
også det tyske bandet Kadavar.

Åh! Sistnevnte er jo finfin sleng-
bukseheavy med 70-tallsrefe-
ranser. Og det til tross for at de
er fra Tyskland, et land vi skal
være både historisk og roc-
k’n’roll-skeptisk til. 

– Hehe. Ja, vi skal være eks-
tremt skeptisk til Tyskland, så
her snakker vi mer til tross for
enn på grunn av. 

Das ist ziemlich richtig! Har du
kjøpt musikk du i ettertid har
skjemtes av å ha likt? Jeg ville
for eksempel finne det under-
holdende om du hadde alle
«Koserock»-platene?

– Haha! Klart! Det var ganske
horribelt i starten, skal jeg si
deg. Første jeg kjøpte var
soundtracket til «Teenage Mu-
tant Ninja Turtles». Herregud. Så
skulle jeg sjekke ut hip hop, og
da ble det MC Hammer og Va-
nilla Ice. «Bad» av Michael Jack-
son var det første jeg likte som
hadde fått bra kritikk. 

Haha! Jeg dør! Du gikk altså løs
på det verste genren hadde å
by på. Som om man skulle be-
gynne med Tommy Steine for å
sjekke om man liker stand-up.

– Ja, akkurat sånn er det! Men
så ble jeg heldigvis redda av
Guns ’N Roses og Metallica osv.

Heldige deg! Det der kunne jo
gått riktig så galt! Din jobb er å
stå på en scene. Har det hendt
at inntaket av irsk whiskey har
vært så stort at du også har tatt
det et steg videre, og dermed
beveget deg ut i det store svar-
te hullet kalt karaoke?

– Hæhæhæ! Vet du, jeg har
faktisk vært så full at jeg har

ramlet av scenen, men det fin-
nes ikke de legale eller illegale
substanser som er så sterke at
de ville fått meg til å synge kara-
oke. Du vil se meg i homopor-
nofilm før jeg synger karaoke.

Det var – på en veldig rar måte
– svært betryggende å høre. I
en tenkt og ideell verden: Hvil-
ken død musiker kunne du
tenkt deg å hente tilbake i live?

– Da svarer jeg Townes Van
Zandt, en mann jeg oppdaget
altfor sent, altså i år.

Aiaiai! Verdens beste låtskriver
noensinne. Når du har det fælt
og vil trykke deg enda litt mer
ned i melankoliens irrganger.

– Han gjør meg i godt humør!
Uansett hvor langt ned jeg er,
tenker jeg at så ille er det iallfall
ikke. Og da blir jeg glad.

Haha! For å få salige Townes
tilbake er du nødt til å kverke
noen andre. Hvem? 

– Ja, altså, det er muligens en
klisjé, men jeg sier Madonna.
Ikke mest pga. musikken hen-
nes, men fordi hun er det verste
eksempelet på altslags new
age-rør og kabbala og Fandens
oldemor. Og når hun skal være
politisk, sier hun «Free Pussy
Riot», i stedet for å kritisere fa-
enskapet hennes egne myndig-
heter driver med. Hun er musik-
kens Angelina Jolie.  

Haha! Du har turnert i England
med Dough Stanhope tidligere.
Men hvem av de nålevende i
The Beatles ville du satt opp et
standupshow med?

– Åh, Gud! 

Nettopp! Eller Ringo, som jeg
kaller ham. Han var en fremra-
gende komiker, serru. Bare
sjekk ut filmen «Caveman»!

– OK! Det visste jeg ikke. Da
har jeg faktisk lært noe viktig i
dag også.

Bare hyggelig! Don’t you under
estimate The Power Of Ringo!

Det blir nok homoporno før karaoke

FATHER JOHN MISTY: Sær SubPop

Navn:
Alder:

Stilling:

Dag Sørås
34
Standup-komiker fra Narvik. Aktuell med standup-sho-
wet «D-Dag Live!» som har gått for fulle hus til nå, og
som fremføres på Cafe Sånn i Tromsø i kveld.

I SPILLEREN

es om sin nye plate. Her fra konsert med band og Tromsø Kammerorkester i Kulturhuset i Tromsø i januar. 3. oktober er hun
Foto: Yngve Olsen Sæbbe

Martha Wainwright er tilbake i
oktober med ny plate – som
passende nok heter «Come
Home To Mama». Hun er nem-
lig blitt mamma selv siden forri-
ge studioalbum. Albumet, som
er Wainwrights tredje, er produ-
sert av Yuka Honda – kjent blant
annet fra samarbeidet med
Sean Lennon og Yoko Ono.
(NTB)

Wainwright tilbake
Ane Brun har blitt syk og avlyser
turnèen i Canada og USA som
support for Peter Gabriel. Brun
kom selv med nyheten via sin
Facebook-side søndag kveld. Så
sent som i forrige uke postet
Ane Brun bilder fra øvingene til
den nordamerikanske turnèen
som startet i går. Sykdommen
kommer med andre ord brått
på, melder VG.

Brun må avlyse

DEBUT: 
Marita Iso-
bel Solberg
I Maria and
The Inner
Strang-
eness leg-
ger et øre til
Nordlys’
musikksi-
der, og kan
gledelig
konstatere
at de liker
det hun dri-
ver på med.
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Ronan Keating
er en mann jeg
alltid har hatt
sansen for. En
god, irsk
mann. Pen,
hyggelig, flink
til å synge. Ikke
for hårete. Han var uten tvil num-
mer én i Boyzone, og på egne bein
har han for så vidt stått støtt. Nå er
det seks år siden forrige plate med
originalmateriale, og myyye har
skjedd siden da. Boyzone-kollega
og Keatings gode venn Stephen
Gately døde i 2009, hans lange ek-
teskap med kona Yvonne røyk i
fjor. Reunion med Boyzone har det

også vært (uten Gately). Nok å ta
tak i, skulle man tro. 

Men å si at tekstene graver dypt
og berører hjertestrengene mine
vil være å overdrive. Her er en god
dose klisjeer, åpenbare rim, og et
knippe love, baby og girl. Jeg lar
meg likevel ikke provosere. For det
første har jeg ingenting imot litt
real pop-hjertesmerte, for det an-
dre forventer jeg strengt tatt ikke
noen nobelpris i litteratur fra Kea-
ting og hans team. På «Fires» er det
fine, glatte, velproduserte popme-
lodier, mye radiovennlig, noe over-
flødig mas. Keating veksler mellom
uptempo og ballader, han synger
fremdeles godt (han gjør det!), og
jeg tror han har latt seg inspirere litt
av blant annet Maroon 5 og Scissor
Sisters her. På sitt beste (Fires) er
dette fengende og trivelig voksen-
musikk, på sitt verste (Lullaby) er
det flaut og platt. Helt som forven-
tet, egentlig. Helt ok.

Marte Hotvedt

Etter den spellemannprisnomi-
nerte og Ingrid Olava assisterte
debuten God Bless Our Home
(2007), og den selvtitulerte opp-
følgeren Shit City (2009), er Shit
City ansett som en av landets
beste leverandører av americana
godt forankret i den tøffe delen
av syttitallets sørstatsrock. 

Etter noen år pause er country-
kollektivet fra Lillehammer tilba-
ke. Dessverre innfrir de ikke de
selvpåførte forventningene, og
det er det mest vesentlige, altså
låtene, det står på denne gangen.

Men det er selvfølgelig ikke
sånn at et band som Shit City to-
talhavarerer. Som vanlig vil fans
av Grateful Dead, Gram Parsons
og Crosby, Stills, Nash & Young

kunne finne ting å glede seg over.
Det lystige åpningssporet Six-

Stroke Engine bringer tankene til
debutskiva, Ballad Of Crowbird
er ingen ny Lonely Queen, men li-

kevel en rufsete og vakker balla-
de. Skivas høydepunkt er den
lange og energiske Fly Agaric,
som nok hadde hatt godt av litt
strammere regi. Bandet besitter

god meloditeft, men helhetlig blir
det dessverre litt for daft. Jeg krys-
ser fingrene for en rask oppreis-
ning. 

Morten Rydland Høyning

Innfrir ikke selvpåførte forventninger
CD
SHIT CITY
«Welcome To Shit City»
(Jansen Plateproduksjon /
Musikkoperatørene)

CD
Ingen storbrann fra Keating

RONAN KEATING
«Fires» (Polydor Ltd)

Vi er ikke bort-
skjemte med at
m e t a l b a n d ,
verken fra byen
eller fylket, tar
steget opp og
slipper en fysisk
utgivelse. I så
måte er det gledelig at det begynner

å ulme i undergrunnen. Den relativt
unge kvartetten blander moderne
heavy metal og klassisk thrash me-
tal, og sper på med en liten dæsj
hardcore. Uttrykksmessig er Diena-
mic akkurat passe harry og heldigvis
aldri emo – takk og lov. Vokalist
Gustav Harry Lindquist holder seg i
nesten samme toneleie hele veien,
og mangler litt råskap for å matche
intensiteten i kompet – som for øv-
rig sitter solid som armert betong
gjennom hele skiva. De få tilløpene
til gitarsoli ligger lavt i miksen, noe
som i utgangspunktet er helt greit,
men det bidrar til at jeg savner litt
melodi og variasjon. Produksjonen
består av et stramt og minimalistisk

lydbilde, uten store musikalske
krumspring. Gitarriffene er det bæ-
rende elementet gjennom de ni lå-
tene, noe som krever et høyt nivå
slik at monotonien jobber med, og
ikke mot musikken. Her synes jeg
Dienamic har litt å gå på, selv om
Stein-Odin Johannessen trakterer
øksa godt. Utfordringen er å lage lå-
ter av riffene, og ikke bare spille dem
etter hverandre. Etter en åpning på
albumet jeg lett kommer til å glem-
me, må vi vente til tredjelåten før vi
får servert den første godbiten, i
form av singelen Betrayed. Her faller
alle bitene på plass, og guttene dis-
ker til og med opp med et catchy re-
freng.
Personlig synes jeg at det fungerer
bedre når bandet trør hardt på gas-
sen og lener seg tungt på Slayer og

Testament, enn i de
mer eh… dynamis-
ke Lamb of God- og
Mastodon-inspirer-
te partiene. Det he-
seblesende tittel-
sporet er et vellykket
eksempel på først-
nevnte. Under the
Knife og Sacrificial
Lamb inneholder
både tøffe riff, og så-
pass mye aggresjon,
at de vil lokke frem
headbangeren i selv den mest dis-
kriminerende metalhead. Men etter
fire gjennomlyttinger, er det få av de
resterende låtene som fester seg til
hjernens minnebrikke. 
Dienamic har levert en energisk de-
but som ikke når helt opp til nivået

bandets inspirasjonskilder opererer
på, men allikevel med massevis av
det som på fotballspråket kalles
«potensial». Sterk treer, med ønske
om videre utvikling er herved levert.

Helge Skog

CD
«Dynamisk» riff-maskineri

DIENAMIC
«Surfing the Apocalypse» (Di-
enamic Records/Sound
Town)

DIENAMIC: Med ei fersk og sjelden, fysisk metalski-
ve fra regionen.

FLAMME: Ronan Keating har gitt ut sitt første album med originalmateriale på seks år. Det blir man glad av.
Foto: Presse

BEDRE NESTE GANG: Shit City nye plate følger ikke helt opp standarden de satte med sine to første plater. Så da er det bare å krysse fingrene for at det
sitter bedre neste gang.
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L i k h e t e n
mellom Frost
og OL? Svar:
Frost gir ut al-
bum like ofte
som OL arran-
geres, og det
er alltid på plass med noen med-
aljer. Radiomagnetic er nummer
4 siden debuten i 98. Å rangere
disse er ikke enkelt, men hei:
Dette er den beste! Hurra! Seks
års ventetid er dermed tilgitt. Helt
stille har det for så vidt ikke vært.
Aggie Peterson og Per Martinsen
har servert en liten rekke meget
flotte singler. De har heldigvis fått

være med på Radiomagnetic. My
Plastic Heart er for eksempel ikke
rykende fersk, men den electro-
rock-inspirerte godsaken gnistrer
fortsatt. Vakre The Woods, klarer
jeg knapt å slutte å høre på. Det
er Frost på sitt aller, aller beste, og
forteller samtidig historien – i et
nøtteskall – om hvorfor Radio-
magnetic er et album som
skinner. Kjølig er et adjektiv som
følger Peterson/Martinsen. Her
er det ikke kjølig, det er kaldt og
mørkere enn før. Det gjør Frost
mer spennende, mer utfor-
drende.  I tillegg er melodiene
sterkere, Aggies vokal hardere og
Martinsens beat- og teknoarbeid
er skarpere og mer edgy. Også er
det jo helt riktig med en mørk og
naken cover av Sex Shooter – en
låt Prince skrev for den for lengst
glemte jentegruppa Appolonia 6
på 80-tallet.

Danny J. Pellicer

Når man anmelder plater ang-
rer man som regel mest på at
man har vært for snill. Calexicos
forrige album, Carried To Dust
(2008), anmeldte jeg nemlig til
en sterk femmer. Vel, det var en
sekser. Et sant mesterverk, som
burde eies av alle som liker bra
musikk. Og de fortsetter der de
slapp.

Etter andreskiva The Black
Light (1998) ble Calexico mer
og mer eksperimentelle, og de
deltok som backingband og i så
mange prosjekter at jeg mis-
tenkte bandet for rett og slett
være litt ute av fokus. Men ban-
det kan nå friskmeldes og vel så
dét. På sitt aller beste er den var-
me og elegante musikken deres

noe av en perfekt syntese
mellom i utgangspunktet (iall-
fall delvis) inkompatible genre
som americana, mariachibasert

latino, rock’n’roll, pop, jazz og
indie. Helhetsinntrykket er like-
vel alt annet enn sprikende, og
også denne gangen er det over-

floden av bra låter som drar det
i land. At produksjonen - tradi-
sjonen tro - er helt fantastisk
gjør heller ikke noe. Men en sek-

ser er dette ikke.
Egon Holstad

Mer eller mindre helt uangripelig
CD

CALEXICO
«Algiers» (City Slang/Tuba)

CD
Fra kjølig til kaldt

FROST
«Radiomagnetic» (FrostWorld
Recordings)

Det er ni år si-
den siste de
s k j e g g e t e
mennene fra
Houston, Te-
xas sist slapp
et studioal-
bum. Da med
det middelmådige Mescalero
(2003).

Nå har den skjeggete stjerne-

produsent Rick Rubin blåst stø-
vet av Billy Gibbons, Dusty Hill og
Frank Beard og i tillegg tilført
enda mer skjegg. 

Rubin har produsert alt fra Jay Z
til Metallica, og har tidligere revi-
talisert gamle stjerner med stort
hell. Etter den Rubin-produserte
American Recording-serien var
plutselig Johnny Cash ansett som
mindre Johnny, og mer hipp og
kul enn noensinne.

Nå er ikke La Futura platen
som vil halvere gjennomsnittsal-
deren til ZZ Top-fans, men den er
en virkelig godbit for bandets til-
hengere. For Rubin har hjulpet
bluestrioen med å finne tilbake
til essensen av seg selv på deres

femtende studioalbum, og det
er nok første gang siden klassi-
keren Eliminator (1983) at det
låter moderne samtidig som ut-
trykket er erketypisk ZZ Top. På
Afterburner (1985) lot de seg
for alvor påvirke av 80-tallets
trender og gikk bort fra den tra-
disjonelle bluesen.   

Pussig nok finnes La Futuras
fire første låter også på den digi-
tale epen Texicali som ble slup-
pet tidligere i år, og derfor er det
strengt tatt egentlig bare seks
nye låter her. Men epen var lo-
vende den, og resten av skiva
følger den samme stien.

Åpningssporet I Gotsta Get
Paid er en cover av hiphop-kol-
lektivet DJ DMD, Lil Keke og MC
Fat Pats 25 Lighters. Låten fun-
ker bemerkelsesverdig godt i

den nye innpakningen og figu-
rerer også som en del av sound-
tracket til Peter Berg-filmen
Battleship.

Men høydepunktene er flere,
shufflebluesen Chartreuse,
Consumption som buldrer bort-
over landveien som en trailer,
den catchy poprockeren Flyin’
High og More Power Ballads-
kandidaten Over You.

Det er også verdt å bemerke
at den nå 62 år gamle Billy Gib-
bons rå stemme høres barskere
ut enn noen gang. Oppsum-
mert, et særdeles overraskende
comeback, som beviser at kom-
binasjonen av gamle gubber og
blues ikke trenger å være kjede-
lig.

Morten Rydland Høyning

CD
Gamle gubber som kan sin blues

ZZ TOP
«La Futura»
(American/Universal Republic
/ Universal)

SKJEGGETE: Ni år siden sist, men
Frank Beard lever fortsatt ikke
opp til navnet sitt.

FROST: – Det er akkurat som det er noen i rommet, Per. – Ja, Aggie. Det er du og jeg – og en fotograf uten stativ.

CALEXICO: De er i form for tiden, Tucson/Arizona-bandet Calexico. På sin syvende studioskive lager de nok en gang smektende musikk med uhyre
bredt. Ingen grunn til å sjekke dem ut. Plata gis også ut på vinyl, samt i en dobbel CD-versjon med en ekstra liveplate på kjøpet. Laup og kjaup!
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Kommentar

Jeg lar meg stadig forundre av plate-
bransjen. Plateselskapene er nå så liv-
redde for ikke på tjene penger at de

fleste av dem for lengst har sluttet å sende
ut plater til anmeldelser. Angivelig for å
spare porto. Derfor sender de heller ut e-
poster med passordbeskyttede linker der
man kan laste ned og streame plater. Å
sende fysiske skiver synes de er skikkelig
teit. Men det gjøres unntak. Som f.eks. når
nok ei Michael Jackson-skive skal gis ut på
nytt. Da sender de ut en god gammel CD-
utgave av skiva, og attpåtil i den perioden
av året der det kommer ut mest nye plater,
uansett avspillingsformat. Og grunnen er
enkel: De ønsker selvsagt å tjene penger
på det, det er jo derfor plateselskapene i
utgangspunktet eksisterer, og det er ikke
måte på hvor mange ganger de ønsker å
tjene penger på én og samme plate. Og
derfor sendes altså i disse dager en delu-
xe-utgave av CD-versjonen av Michael
Jacksons «Bad». Til og med den billige og
kjipe versjonen. Det er til å gråte og le av.

Jeg skal ikke la dette bli en diskusjon om
Michael Jackson var bra eller ikke, men
hans musikalske arv og betydning er –

og her snakker jeg i forsøksvis objektive
vendinger – temmelig overdrevet. Og i
hvert fall i Norge. Plata Thriller (1982),
Guiness Rekordbok-oppført som verdens
mestselgende plate, kom aldri høyere opp

på VG-lista enn nummer 6. Det er smått
underlig å tanke på. Man kan sikkert skrive
bindsterke verk om hvorfor, han er tross alt
en av de mestselgende soloartistene som
har levd, men sånn er det bare. Men «Bad»
solgte bra, og toppet lista da den kom i
1987. Den gang var det vel så mye vinyl og
kassetter som gikk over disk. Og siden har
den blitt skuflet ut på CD (til mange som
kjøpte den på vinyl og kassett). Den var
innom lista igjen i 2001. Sikkert i nok en
deluxe-utgave, og så har man igjen tjent
nye penger på å streame den, og nå skal
de altså selge den på nytt på CD, i enda en
deluxe-utgave. Det skulle ikke forundre
meg om den blir TV-annonsert og ligger
høyt inne på lista igjen. Det lakker jo mot
jul. Men her håper jeg de tar skikkelig feil.
Nå kan nemlig den påståtte kongen få lov
å være helt død for meg, og hvile i stillhet.

Michael Jacksons suksess betydde
mye for mange; ikke minst for den
fargede delen av USA og i den tre-

dje verden. Og han hadde masse hits og

var god til å danse, såpass må selv de som
ikke liker ham innrømme. Faktum er like-
vel at han de siste femten leveårene sine
var en artist som stupte mot konkurs og en
kreativ og brutalt kunstnerisk bølgedal
som virket helt irreversibel. Hans posthu-
me status som banebryter for fargede kan
definitivt diskuteres, sett på bakgrunn av
hans enorme popularitet. Men vi snakker
uansett ikke om Martin Luther King. At han
sang «It doesn t matter if your black or
white» blir også noe bisart, all den tid han
plastisk opererte seg opp til det bokstave-
lig talt ukjente. Det så veldig ut til å «mat-
ter». Og hans enorme engasjement for mil-
jøet og å ta vare på jorda er i beste fall hy-
lende komisk. Hadde hele verdens befolk-
ning levd som Michael Jackson i, la oss si
cirka fire dager, ville hele det økologiske
systemet brutt sammen og planeten jorda
hadde kollapset. «Michael Jackson gjorde
veldig mye fint for barn i mange land», står
det på Wikipedia. Den tenker jeg vi i an-
stendighetens navn lar stå uimotsagt.
«Bad»-plata starter forresten med følgende
tekstlinje: «Your butt is mine». Sånn bare
for å ha det sagt, altså. Og dermed er vi til-
bake til utgangspunktet, nemlig at det i
disse dager er en 25-års jubileumsutgave
av 1987-plata «Bad» på markedet. I inne-
værende uke og de kommende måne-
dene er det så mye ny musikk som kom-
mer ut, at det kommer til å bli ordentlig

ubehagelig å prioritere her til gårds. Loka-
le,  store nasjonale og internasjonale ski-
ver skal omtales, samt de vi mener fortje-
ner å løftes opp fra obskuritetens lys. 

Med en begrenset spalteplass og ar-
beidsmengde sier det seg selv at
det er mye vi ikke får omtalt. At det

er 25 år siden «Bad» kom ut bør ikke da bli
en kulturell gjøkunge som presser seg inn
og velter de andre barna ut
av redet. Det er vanskelig
nok å vokse opp og bli
levedyktig i denne bran-
sjen fra før, så får jeg
heller leve med at jeg
nå har viet nettopp
denne reutgi-
velsen opp-
merksomhet.
Det er i
sannhet
ikke lett å
være kon-
sekvent
eller
gjennom-
ført. Akku-
rat der var
også Michael
Jackson en
ener. Ja, helt
konge, faktisk.

egon@nordlys.noKommentator Egon Holstad

Nå kan den 
påståtte kongen få
lov å være helt død

for meg, og hvile i stillhet.

SLEM: Michael Jackson strammer munnen og er skikkelig bad på Valle Hovin i Oslo i 1992. Nå kommer «Bad»-plata hans fra 1987 ut på nytt. Får ørtende gang. «Flogging a dead horse», som
de sier over there. Foto: Terje Bendiksby / Scanpix

La ham være død nå
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Nordlys, Fremover og Finnmark Dagblad presenterer

VERKSTEDET 

LØRDAG 22. SEPTEMBER
DØRENE ÅPNER KL 19.00 | BILLETT KR 90,-

Mats Forøy (Tromsø)

The BonBons (Tromsø)

Oh! (Tromsø)

The Northern Lies 

(Tromsø)

Fesken (Bardu)

Sigrid Sørgaard (Bardu)

Bendik Urban (Narvik)

All About The Sound 

(Hammerfest)

Sersjani (Porsanger)

Slincraze (Kautokeino)

Bandwagon er en låtkonkurranse 

for ferske og uetablerte artister og 

band. Den starter lokalt og ender i 

en nasjonal finale 3. november.

www.bandwagon.no

En festaften med Nord-Norges fremste talenter!

REGIONAL FINALE



KULTUR42 ONSDAG  19. SEPTEMBER 2012 NORDLYS

UTELIV

VINKVELD, SIVERTSENS KAFE 19:00: God
stemning i Tromsøs koseligste kjellerstue.

LIVEMUSIKK, RORBUA PUB 21:30: Husk liv-
emusikk hver onsdag og torsdag på Rorbua,
med landsdelens beste trubadurer. Velkom-
men til god musikk og topp stemning.

SALSAKVELD, COMPAGNIET 21:00: Hver
onsdag inviterer Tromsø Salsaklubb til salsa-
kveld på utestedet Compagniet! Åpent for alle
og alle er hjertelig velkommen! Her blir det
det dans hele kvelden uten pause.

SUPERONSDAG 18, HAWK
22:00: Endelig er Superonsdagene tilbake på
Hawk. Vi tilbyr byens kuleste diskotek, stilige
drinker og friske priser.

FLYT`S ONSDAGSPARTY 22:00: Flyt`s Ons-
dagsparty  med Dj og hyggelige priser!

TUR

TI PÅ TOPP, TROMSØ
Ti på Topp sommer starter 27. mai og varer til
30. september. Godt tilrettelagt fjellvan-
dringstilbud for folk i alle aldrer. Ti på Topp er
et lystbetont bidrag til god helse. Du er garan-
tert flotte naturopplevelser, samtidig som du
kommer i bedre fysisk form.

HOBBY

KJØREKVELD, TROMSØ MODELLBILKLUB-
B’S UTEBANE Vi har faste kjøre kjørekvelder
på søndager og onsdager kl.18-22 på vårt
utendørs anlegg på Skattøra mellom Slottet
og Remiks. Banen er bygget for 1/8 offroad bi-
ler, men kan også brukes av mindre biler.

DANS

DANSEKURS!, CHEZA FLAVA 20:00: Har du
lyst til å «shake ur behind» til herlig musikk?
Kom på Cheza Flava på Fr. Nansensplass!
Vi har prøvetime for 18+ Dancehall idag.

NEWSKOOL DANSESKOLE, STAKKEVOLLAN
AKTIVITETSSENTER Newskool er en nyåpnet
Danseskole i Tromsø. Vi har kurs i Hiphop,
Ragga, Breakdance og Mini-Yo (Barnedans).
Vi er en selvstendig danseskole som satser
påå lære deg å danse fritt til musikk og ikke
bare koreografi.

SPORT

TAEKWONDO FOR BARN FRA 6 -9 ÅR PÅ
LUNHEIM SKOLE Taekwondo er ikke bare å
sparke og slå. Treningstider: Onsdag kl.18.30
-19.30 på Lunheim skole

DYKKING, WORKINNTUNET 18:00: Ishavs-
byen Dykkerklubb har faste dager for klubb-
dykk. Oppmøte ved Workinntunet på Lang-
nes. Velkommen til spennende under vann-
sopplevelser sammen med hyggelige dyk-
kere.

TROMSØ UNDERVANNSKLUBB, TROMSDA-
LEN BÅTHAVN 20:30: Onsdager planlegger vi
turer og drikker kaffe m.m.Velkommen innom
for en prat.

MØTE

ONSDAGSTREFF, KROKEN KIRKE
11:00: Onsdagstreff i Kroken kirkes menig-
hetssal klokka 11. Sang, musikk, bevertning,
åresalg. Gjest: Gaute Nordby.

ELDRETREFF, HERACLEUM
11:30: Eldretreffene på Polarlys, Heracleum
starter opp igjen og vil fortsette hver 3. onsdag
pr.mnd. Vi ønsker nye og gamle gjester vel-
kommen. Det er noen koselige timer, med
sang, opplesing,kaffe og kaker og middag.

UTSTILLING

UTSTILLING MED INGRI AHLSEN, G
Ingri Ahlsen fra Lillehammer stiller ut sine bil-
der på G . Hun jobber med flere stilarter, som
akvarell, ackryl og tresnitt. Vi ønsker alle vel-
kommen .

NY BRUKSKUNST OG MIKS PÅ VEGGENE
Krane kunstgalleri: Vi har miks av våre faste

kunstnere på veggene. Mye ny brukskunst,
glass fra Unni Knutsen og keramikk fra Liv
Nansen Bie. Nye kopper fra Bjørg Thorhalls-
dottir. Vi har ny åpningstid fra 09  18 på hver-
dager.

SALGSUTSTILLING, GALLERI TP Veggene
våre prydes av flotte kunstverk. Bl.a viser vi
trykk av Karl Erik Harr, Jan Harr,Ola Strand,
Christoffer Rådlund, Eva Langaas, Kjell Thor-
jussen, og malerier av Rita Esperø Hansen.

AM I MAKING UP WHAT REALLY HAPPE-
NED, TROMSØ KUNSTFORENING Høstse-
songen i Tromsø Kunstforening braker løs
med Svein Flygari Johansens separatutstilling
Am I making up what really happened? Jo-
hansen benytter et bredt spekter av materia-
ler og metoder i sin kunst, og utstillingen om-
fatter verk basert på levende bakterier fra pu-
blikum og kunstforeningens ansatte, så vel
som arbeider bygget med sofistikert teknolo-
gi.

SALGSUTSTILLING, MÅLSELV Designsmyk-
ker i sølv, salgsutstilling  av Gschib design hos
Målselv husflidslag, Andselv. Velkommen!

MARGRETE KREUTZ’ HISTORIE, TROMSØ
MUSEUM Fortellingen om Margrethe Kreutz
er oppsiktsvekkende. Hun var en av flere hun-
dre samer som deltok på såkalte «levende ut-
stillinger» over hele den vestlige verden på
slutten av 1800-tallet og begynnelsen av
1900-tallet.

ORD I TÅKEHEIMEN, POLARMUSEET
Ord i Tåkeheimen  tar for seg Fridtjof Nan-
sens Fram-ekspedisjon (1893-1896) og bø-
ker i dens kjølvann. Fridtjof Nansen nådde
ikke Nordpolen. Likevel er denne ekspedisjo-
nen Norges mest kjente, mest omtalte og
mest spektakulære polarekspedisjon.

UTSTILLING AUDUN RICKARTSEN, G
Audun Rickartsen ble i år hedret med tittelen
«Årets naturfotograf». Nå stiller han  ut både
nye og gamle bilder i ei utstilling som skal
henge på G fram til midten av august.

MÅNESKINNSMALEREN, NORDNORSK
KUNSTMUSEUM Nordnorsk Kunstmuseums
sommerutstilling er den første brede presen-
tasjonen av kunstnerskapet til den norske ro-
mantikeren Knud Baade (1808-1879). Her
vises nærmere 50 av hans malerier, bl.a. land-
skapsmalerier fra Nord-Norge.

NORDLIGE LANDSKAPER, NORDNORSK
KUNSTMUSEUM David Hockney et et av de
fremste navnene på den internasjonale
kunstscenen i dag. Utstillingen Northern
Landscapes viser fem akvareller i monumen-
talt format, alle med motiver fra Hockneys
nordiske reise. Sentralt i utstillingen står ver-
ket Midnight Sun, Norway (2003).

«KLIKK!  TROMSØ POSERER», PERSPEKTI-
VET MUSEUM 11:00: I denne utstillingen er
det Tromsø som poserer, med mennesker og
miljøer som fotografiske bruddstykker av by-
ens nære og fjerne fortid. Gjenkjennelig for
noen, fremmedartet for andre.

FOTOUTSTILLING KJETIL SKOGLI, ARCTIC
POLARE Fotograf og naturguide Kjetil Skogli
formidler, via fotografier, hans fasinasjon for
det dramatiske nordnorske landskapet og na-
turkreftenes innvirkning på dette.

SØLVDESIGN, JOHANNAS UR OG OPTIK
Gschib design presenterer sølvsmykker med
lokal snert. Nyheter i kråkebolle og nordlys-
design. Salgsutstilling hos Johannas Ur og Op-
tikk, Finnsnes.

TIET RUIJHAAN - VEGEN TIL RUIJA, TROMSØ
MUSEUM «Tiet Ruijhaan  Veien til Ruija»
handler om kvenens historie på veg til Ruija 
Norges kyst mot Ishavet. Følg ungdommene
Sofia og Matti fra Finland til en ny hverdag i
Norge. Utstillinga presenterer historien og
kulturarven til de finsktalende folkene i hele
regionen.

VIDEOVERKER FRA HØSTUTSTILLINGEN,
NORDNORSK KUNSTMUSEUM 12:00: Den
125. Høstutstillingen presenterer i år arbei-
der fra 91 kunstnere, hvor av 84 viser verk på
Kunstnernes Hus og 7 kunstnere/kunstner-
grupper kan oppleves på Oslo Sentralbane-
stasjon. Av disse er til sammen 40 debutanter.

UTSTILLING, SENTER FOR NORDLIGE FOLK
11:00: Odd Marakatt Sivertsen er fra Older-
dalen, Kåfjord. Sivertsens kunst har særegne

BILLETTER: AURORA KINO 11-21 
TLF: 820 01 330 (2 KR PR. MIN)
www.halogalandteater.no

SCENE VEST
6. september - 28. november 
Tir – fre kl. 19:00 / Lør 18:00
Kr: 430/380

PREMIERE 11. OKTOBER

SCENE ØST
11. oktober - 10. november 
Tir – fre kl. 20:00 / Lør 18:30
Kr: 180/130
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”Strålende Les Misérables”   
                         iTromsø

”...en forrykende, gripende og
herlig opplevelse”    Nordlys

PRØVESALEN
22. september kl. 12:00 og 13.30
60 barn/voksen

BILLIG BRUS
- improvisert teater for barn

TEATERKAFEEN
22. september kl. 15:00
Gratis inngang

BROADWAY NÅ OG DA
Tonje Bakken og Kristoffer Olsen fra 
Les Misérables - ensemblet synger 
musikalske godbiter fra hvert tiår i 
musikalhistorien.
På piano: Simon Revholt.

Kinoreklame:

ONSDAG 19. september

TED
USA/komedie/1 t.46 min/11år
19:00

MADAGASKAR 3
FULL RULLE I EUROPA
Animasjon/Komedie/Eventyr/ 
Familiefilm/tillatt for alle
2D norsk tale 16:30

THE DARK KNIGHT RISES
Storbritannia/USA/Action/ 
164min/15år
20:00

KON-TIKI 
Norge/drama/118 min/7 år
14:00, 17:45, 20:30

MODIG 
USA/eventyr/familie 
animasjon/100min/7år 
2D - norsk tale  17:30
3D - norsk tale  16:45

TINA & BETTINA - THE MOVIE 
Norge/Komedie/81min/11år 
15:00, 19:00, 21:30

THE BOURNE LEGACY 
USA/ Action/134min/15år
21:00

LAWLESS
USA/drama/116min/15år
18:30

EN KONGELIG AFFÆRE 
Danmark/Drama/Romantikk/137min/11år 
13:00, 21:00

SOM DU SER MEG  
Norge 
13:00, 18:30

MER ELLER MINDRE MANN   
Norge/Drama / Komedie77min/11år  
13:00, 14:00, 21:15

PARANORMAN  
USA/Animasjon / Eventyr / Fantasy / 
Grøsser / Komedie/92min/11år  
2D norsk tale  16:30 
3D norsk tale  16:45

/SOMDUSERMEG

NRK P2 DN ADRESSEAVISAFESTIVALAVISA, DNF

VINNER BESTE NORDISKE FILM 
HAUGESUND FILMFESTIVAL 2012

paranormanfilmen.no
© 2012 UNIVERSAL STUDIOS

Aurora kino 11 - 21
Tlf. 820 01 330 (kr. 2.- pr. min)
KulturHuset 1 time før forestilling
www.kulturhuset.tr.no

BILLETTER:

30. SEPTEMBER

21. SEPTEMBER

Hovedscenen fredag 21. september 

kl 2130

Billettpris 400

Arr: KulturHuset & 

Tromsø kammerorkester

26. SEPTEMBER

Hovedscenen onsdag 26. sept kl 1900
Billettpris 230/190/180
Arr: Riksteatret/KulturHuset

AINU ART PROJECT
& SKAIDI
Hovedscenen søndag 30. kl 1900
Billettpris 230/180
Arr: A&SCF

DUDA PAIVA

MAN BEAST

”Duda Paiva lager utsøkt teaterkunst. Dette må oppleves.” Bentein Baardson

CROSSOVER CONCERT

I SALG NÅ!

4. OKTOBER
BOKNAKARAN, 20 ÅRS JUBILEUM!

16. NOVEMBER
PIAF PÅ NORDNORSK
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HAR DU ET TIPS ELLER BILDE? 
Last ned Nordlys-appen KASKJER gra-
tis til din iPhone eller Android-telefon og
send tekst og bilder direkte til oss. 

Dette kommer med: Vi trykker arrangemen-
ter som er åpne for alle (også mot billett-
pris). 
Vi trykker ikke permanente arrangementer,
treningstider, åpningstider eller lignende. Se
prioriteringslisten på www.nordlyspuls.no

Hurtigbåt

Hurtigruten
I dag, onsdag, er nordgående
hurtigrute «MS Trollfjord». Sørgå-
ende hurtigrute er «MS Nordlys».
Nordgående hurtigrute ankom-
mer Tromsø kl. 14.30 og har av-
gang kl. 18.30. Sørgående an-
kommer kl. 23.45 og har avgang
kl. 01.30, ifølge ruteplanen.a

Onsdag: Tromsø-Harstad kl.
07.00 og kl. 16.15. Ankommst
10.00 og kl. 19.15. Harstad-
Tromsø kl. 07.00 og kl. 16.15. An-
komst kl. 10.00 og kl. 19.15.
Tromsø-Lysnes/ Tennskjær/Vi-
kran kl. 07.10. Avgang Lysnes kl.
08.00, Tennskjær kl. 08.20 og Vi-
kran kl. 08.45. Ankomst Tromsø
kl. 09.05. Tromsø-Vikran/ Tenns-
kjær/ Lysnes kl. 16.00. Avgang Vi-
kran kl. 16.20, Tennskjær kl.
16.45 og Lysnes kl. 17.05. An-
komst Tromsø kl. 17.55. Trom-
sø-Skjervøy kl. 19.20 med an-
komst Skjervøy kl. 21.10. Avgang
Tromsø kl 07.00, kl 10.15 og kl
16.15- ankomst Finnsnes 08.20,
kl 11.35 og kl. 17.35. Avgang
Finnsnes kl 08.45, kl 11.45 og kl
18.00- ankomst Tromsø 10.00,
13.00 og kl 19.15.

kvaliteter, den plasserer seg mellom kunst og
åndelighet, med en sterk forankring i opp-
veksten og i stedet, Kåfjord.

TEKSTIL, FOTOGRAFI, SKULPTUR, NORD-
NORSK KUNSTMUSEUM
Utstillingen i tredje etasje tar utgangspunkt i
museets egen samling, supplert med tekstiler
fra andre samlinger. Kunstnere: Aslaug Jul-
iussen, Jan Groth, Marianne Magnus, Brit Fu-
glevaag, Hanne Friis og Eli Marie Johnsen. Ro-
bert A. Robinson, Tone Vigeland, Stuart Frost
og Aase Texmon Rygh.

ANNET

MOBILITETSUKEN, FYLKESHUSET
08:30: Kåring av månendens syklist. Sykkel-
byen Tromsø setter pris på de som sykler.

DEMENSDAGENE 2012, VERDENSTEATRET
kl. 18.00 Film «Wrinkles» kl. 19.30 Samtale
med pårørende til mennesker med demens-
sykdommen i Tromsø

FOTOKONKURRANSE, BOTANISK HAGE
12:00: Tema:  Bilder  fra:  A;  Botanisk hage, B;
hager i Nord-Norge og C; planter i Nord-norsk
natur.

RELIGIØST

ÅPEN KVELDSKIRKE, GRØNNEGATA 71

16:30: Åpen Kveldskirke i Metodistkirken.
Middag, Gudstjeneste med nattverd, lysten-
ning og godt samvær. Alle er hjertelig vel-
kommen!

QUIZ

STUDENTQUIZ, DRIV
19:00: StudentQuiz er som alltid like uformell
og humørfyllt. Her kan alle svare på noe og du
skal ikke se bort i fra at akkurat ditt lag stikker
av med en av premiene!

KURS/SEMINAR

HØSTSEMESTERET, KUNSTSKOLEN

Tegn & Mal, Tegning og farge, Figurativ Teg-
ning, Figurativ Maleri, Redesign, Keramikk,
Animasjon, Moro Sløyd, Foto / billedbeh.,pa-
pirdrage - familiekurs.

www.driv.no 

Julebord 
på drivLoftet

Det er en god norsk tradisjon at vi gjør stas på 
hverandre i førjulstiden. På drivLoftet gjør vi vårt 
beste for at rammen rundt arrangementet skal være 

den riktige og at gjestene skal trives. 

Pakketilbud
Julegløgg

Tradisjonsrik Julebuffét 
Dessertbuffét

Liveband på fredager
DJs på lørdager

Julebuffèt 515kr // Studentorg.: 395 kr 

Datoer: 

november:16,23,24,30 desember:1,7,8,14,15 
Dersom overnevnte dato ikke passer kan ukedager bookes. 

Hjertelig velkommen til 
julefeiring hos oss på drivLoftet!

Kontakt: Nils Lindhult 

nils@driv.no Tlf: 776 00 751

ONSDAG 19. SEPTEMBER

1800 Wrinkles

Regi: Ignacio Ferreras

Spania, 2011

Arr: Tromsø Filmklubb

1930 Dialog med pårørende

Arr: Demensdagene

2100 Take This Waltz

Regi: Sarah Polley

Canada, 2012

TORSDAG 20. SEPTEMBER

1900 Foredrag og dialog

Arr: Demensdagene

2030 Film: Ung Anhørig + 

Pyramiden

Arr: Demensdagene

FREDAG 21. SEPTEMBER

1900 Den internasjonale 

Alzheimerdagen

Film: Alzheimers Vals

Arr: Demensdagene

2100 Take This Waltz

Regi: Sarah Polley

Canada, 2012

Wrinkles

Take This Waltz

For billettsalg og mer info, se 

www.verdensteatret.no

Fredag 21september

NIEUW
kl. 20.00  Hele huset CC: 30,-/50,-

Onsdag 26.september

ASKIL HOLM

kl. 21.00 Haakonscene CC: 160,-/190,-

Torsdag 27.september

PÅL ANGELSKÅR
(FRA MINOR MAJORITY)

kl. 21.00 Haakonscene CC: 180,-/220,-

Lørdag 29.september

MIKHAEL PASKALEV

kl. 20.00 Haakonscene CC: 140,-/180,-

Fredag 5.oktober 

JULIE WILLUMSEN 

kl. 22.00 Haakonscene CC: 100,-/150,-

Lørdag 13.oktober 

MINISTRY OF SOUND 

kl. 22.00 Haakonscene CC: 140,-/190,

17.10        KARPE DIEM
18.10        KRÅKESØLV
20.10         LAST HEAT/ SWEDEN
25-27.10  INSOMNIAFESTIVAL
31.10        TOMMY TOKYO
1.11       JOHN SCOFIELD
15.11        IDA JENSHUS
17.11        MADCON
22.11       JOHN OLAV NILSEN 
23.11      CAZADORES 

FASTE KONSEPTER PÅ DRIV 
Mandagsrock, Tirsdagslounge , 

StudentQUIZ, FredagsQUIZ. Fredags-

Vors, Partylørdag, Sportsøndag

Vi viser fotball på storskjerm. Premier 
League, Champions League, Tippeligaen 
og landskamper 

BILLETTER
Kan kjøpes i caféen på Driv, 
Akademisk Kvarter i UB-kjeller 
UIT eller på nett. 

www.driv.no

1962 – 2012 
50 ÅR
I STORT TELT 
PÅ TORGET
BONGSALG I TELTET!

Kun bankkort - ikke kontanter!

 ONSDAG 19. SEPTEMBER: DDE

Billettpris kr 350, – 

TORSDAG 20. SEPTEMBER: 
HÅLOGLANDSLAGET 

Joddski & RSP 

JAA9 & ONKELP

Billettpris kr 200,– 

FREDAG 21. SEPTEMBER: 
THE PUSSYCATS 

 
Tromsøs første popstjerner er 

selvsagt på Rogers’ jubileumsfest 

STEPHEN ACKLES M/BAND

Pianorock’n roll som det svinger av 
Billettpris kr 300,– 

LØRDAG 22. SEPTEMBER: 
INNER CIRCLE

Et av 90-tallets største band, 
direkte fra Miami (USA) med 
hitlåter som ”Bad Boys” og 
”Sweat… a lalalala long” 

SKA PATROL

Opplev Tromsøs eget SKA-band 
i fri utfoldelse 

Billettpris kr 350,– 

ETTERPÅFEST PÅ ROGERS  
OG HAWK ETTER KL 23:00 

JAMSESSIONS & DJ’S

Billetter til alle arrangementene 
selges i baren på Rogers

Tilbud på 4 dagers fest 
kun kr 1000,– 

Vi viser all fotball på storskjermer 
helgeparty med  dj’s hver helg



Kjerringrådet
Hvis du ønsker å unngå sprut
fra stekepannen, kan det løn-
ne seg å strø pannen med litt
salt før du tilsetter stekefet-
tet.

Dagens fra
Gratulerer med kanonseier –
igjen – helt rått! Ja, det går stra-
ke veien mot cup- og seriegull
– det e bare helt sikkert. Mot
Sogndal vinn vi 3-0 og mot
Molde i semien vinn vi 5-0.
Sogndal og Molde kommer tel

å bli fullstendig feid av banen
og at vi får årets toppscorer og
årets mål e bare helt klart. Heia
TIL, det e TIL som e best uten
tvil, na na na

Hans-Christian N.

KORT SAGT NORDLYS

Dagens
Blir lysvåken hver morgen
når jeg slår på radioen og
høre ho dama i Tromsnytt.
Ho har en så fin dialekt og
småsexy stemme. Håpe å
høre ho i lang tid framover. 

Radiolytter

Framsnakk
En stor takk til sykepleiere og
lege ved UNN for god og
varm mottakelse og behand-
ling av sårskade på foten min
sist helg. Har aldri vært på sy-
kehus før, og kjenner meg
ikke igjen i kritikken mot hel-
sevesenet. Men kritikken
gjelder nok ikke dere som
jobber natt og dag. Klæm til
dåkker!

Rom 573

Vits
– Hvor mye veier du?
– 42 kilo med briller.
– Hva veier du uten, da?
– Vet ikke, kan ikke se det.

Lesernes blinksk
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SEPTEMBERSTEMNING: Vakre høstfarger på S

GOD UTSIKT: Topptur til Valantinden sist helg. Flott utsikt mot Kvænangsbotn. Øya Skorpa ligger i forgrunnen.
Foto: Trond Thomassen

ANVENDELIG: Mye man kan bruke
Kort sagt-siden til :-)  

Foto: Sigrunn Thomassen

REIN: En skikkelig stor og flott rein beiter på et jorde på Kvaløya. 
Foto: Solveig Jørgensen

Lær deg førstehjelp!
50 prosent av Norges befolkning
vet ikke hvordan man gir frie luft-
veier. Denne kunnskapen alene
kunne reddet mange menneske-
liv hvert år. Ulykker skjer – føler
du deg forberedt til å yte hjelp?
Troms Røde Kors oppfordrer alle
til å ta kurs i grunnleggende før-
stehjelp. Ta kontakt med din lo-
kale Røde Kors-forening, vi tilbyr
gratis førstehjelpskurs til alle
medlemmer og frivillige.

Troms Røde Kors 
v/Hanne Hovde Bye

Bli lys!
Gyllenborg skolegård har fått en
flott, inngjerdet fotballbane med
trepunkts lyskastere i hver ende.
Men hvor er lyset, nå som det sta-
dig blir mørkere om kvelden? Har

ringt til kommunen/bydrift, men
ingenting blir gjort, derfor er avi-
sen neste steg. 

Fotballmamma 

Kvasidemokrati
For over ett år siden skrev jeg til
Skattedirektoratet angående en
sak der jeg mener jeg har krav på
tilbakebetaling av et beløp (ikke
så stort). Senere purret jeg, men
har ikke fått svar. Ifølge forvalt-
ningsloven er de forpliktet til å
svare innen en frist, eller iallfall gi
et foreløpig svar. Å ta advokat er
ingen vits, for da kommer en to-
talt i minus. Du snakker om kva-
sidemokrati. En er ikke mye verdt. 

VH   

Storfjords økonomi i krise
Forslag til løsning: Selg kommu-
nehuset til Borgen-sekten og for-
lang dobbel pris, da sekten lovet
å holde sin beskyttende hånd
over kommunen så lenge Senter-
partiet styrte. Sett opp statue over
Arvid Lilleng, da han var den
eneste som advarte mot den
enorme sløsingen Sp foretok seg.
Det er i alle fall helt galt å sende

regningen til kommunens inn-
byggere. Aldri før har ordtaket «At
noen få kan ødelegge for så
mange» passet bedre. God høst!

Innbygger

Ulv og rype
Man ser at av og til dukker det
opp i avisen innlegg av noen
drømmere som ønsker seg ulv i
naturen her i landet. Hva skal vi
med ulv? Russland er fullt av ul-
ver, så ulven er slettes ikke en tru-
et art. Ulven streifer over store
områder bare på ett døgn, og so-
per med seg alt den kommer
over av egg og fugleunger, som
for eksempel rype, tiur og orrfugl
– samt hareunger. Nei, sørg heller
for å få rypa tilbake i skog og fjell.
I store områder har rypa blitt helt
borte for lenge siden. Når rypa er
borte, blir smågnagerne også
borte. Fjellreven er også borte av
den grunn. Nå sauses det med
små hagl i rypeflokkene på for
langt hold og det forårsaker ska-
de på fugl som senere får beten-
nelse og dør. Dette er noe jeg vet,
og som ikke må betviles. Kråka er
den så absolutt største synderen.

Den finner nesten alle rypereir,
og gjør helt rent bord. I gamle da-
ger traff man på rypekull for om-
trent hver hundre meter. Nå kan
man gå to mil uten å treffe på ett
eneste kull. Til rypejegerne: Det
er hekkende kråke som tar aller
mest rypeegg. Når skal det gå opp
for de styrende at rypa betyr alt
for naturen. E.O.

Tunnelkostnader
Noen må ha blitt lurt her. Utbe-
dring av Pollfjelltunnelen har så
langt kostet 80 millioner for ei
strekning på 600 meter. Dette gir
en meterpris på 133.333 kr. Rya-
forbindelsen, som er 2700 me-
ter, kostet 250 millioner. Dette er
totalkostnader inkludert tilfør-
selsveier og diverse. Det gir en
meterpris på cirka 93.000 kr. Reg-
ner med at en undersjøisk tunnel
er langt dyrere å bygge enn en
tradisjonell fjelltunnel. Planlagt
langsundforbindelse har ei kost-
nadsberegning på 500 millioner
totalt for hele prosjektet. Det vil si
inkludert oppgradering av veien
på Reinøya og nytt fergeleie nord
på Reinøya. Oppgitt lengde er
18.000 meter. Det gir en meter-
pris på 27.778 kr. Det skulle vært
mulig å bygge en splitter ny Poll-
fjelltunnel i topp moderne utfø-
relse til en langt lavere pris enn
det oppgraderinga koster. Jeg er
ikke lokalkjent, men av kartet kan
jeg se at Pollfjelltunnelen er cirka
3200 meter. Med en pris på
133.333 kr meteren skulle dette

gi en kostnad på cirka 426 millio-
ner for oppgraderinga. Dette kre-
ver ei forklaring. Hvem er de an-
svarlige for slik pengebruk? SR

Fergene over Lyngen
Da Nobina overtok busskjøringa i
Tromsø og ikke klarte å holde ru-
tene sine, fikk de bot fra fylkes-
kommunen. Gjelder ikke de sam-
me reglene for fergene? Jeg kjø-
rer veldig mye med fergene på
grunn av jobben. Og det hender
ofte at de ikke holder ruta si. Had-
de det vært to faste billettører
over Ullsfjorden, hadde det nå
gått litt fortere om ikke annet. 

Yrkessjåfør
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Diktet
Valget
Stortingsvalget kommer neste
høst
nominasjonene kommer først.
Gamle hoder stiller på nytt
med jernbanefobi til vanen knytt.

Verden for øvrig har lenge forstått
miljøets gevinst når tog har gått.
De folkevalgte vil ikke forstå
at i framtiden tog må gå.

Hvor finnes politikere med tak i
som kan mer en å gå på ski.
Tog som går med elektrisk strøm
for folk og miljø en drøm.

Sideveger til produsentene er
viktig
vedlikeholdet må opp er riktig.
Hovedlinjene bør gå på skinner
hele kloden blir vinner.

Kan du fatte å begripe
at vi velger folk som en ripe.
At vett og forstand blir oversett
hvor partibok er byttet mot vett.

Noen gjør nok sitt beste
det holder ikke for de fleste.
Når vi velger som vi gjør
vår framtid for oss blør.      

Odd H. Skogan

Dagens
Ser på kommunens hjem-
meside at de oppfordrer inn-
byggerne til å rydde i nær-
miljøet. Kjempeflott tiltak!
Da håper jeg at kommunen
går foran med et godt ek-
sempel og gjør et løft for å
forskjønne omgivelsene
våre. De kan starte med å
fjerne sitt eget skrot hensatt
utenfor den kommunale bo-
ligen i Øvre Kardemomme
på Hansnes. 

Nabo

Dagens krus
Kjære Høgmo og Björk! Og andre spille-
ra/trenera/ledera som har plana/ønska om å flytte på
sæ! Tenk dåkker om en gang te, og se gjerne på andre
spillera som har forlatt tippeligan og korsn d har gått
me dæm. Man har nok av eksempla i LSK, som dåkker
holdt lekestue me!! Bli væranes alle som en og vær me å kjæmp
om gull, heder og ære i åran framover og!! EYA TIL!!!!! :) 

Bård-Esben Heitmann

E-post: kortsagt@nordlys.no SMS/MMS: Kortsagt <din melding> til 2097 (kr 3,- pr.SMS)   Faks: 77 62 35 01   Postkort: Nordlys - Kort sagt, pb. 2515, 9272 Tromsø

Hver dag får en av
 innsenderne et Nordlys-krus

Har du noe på hjertet?
Her får du delt dine meninger med 98.000 lesere

KASKJER
STERKE 

MENINGER?
Last ned Nordlys-
appen KASKJER gra-
tis til din iPhone eller
Android-telefon og
send tekst og bilder
direkte til Kort Sagt. 

kudd

Dagens tweet
Høgmo e en fantastisk trener.
Synd han ga seg på TOPP i
Tromsø. Fantastisk mann! Høg-

mo på sokkel i Tromsø. :)
Øivind Midtun (@oemidt)

Dagens facebook
I Norge burde det vært slik at
alle var donorer i utgangspunk-
tet. De som ikke ville, uansett
grunn, måtte reservere seg mot
det. Tror ikke alltid det er like
lett for helsepersonell å spørre

sørgende pårørende om dona-
sjon, og pårørende tenker kan-
skje ikke i slike baner når ulyk-
ken eller dødsfallet skjer.

Sissel Nour 
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Senja, september 2012. Foto: Sissel Landset

Gjør noe annet enn du pleier denne helgen, unn deg noen dager på Hurtigruten. 
På denne kortturen, Tromsø-Svolvær-Tromsø, kan du både slappe av og kose deg, samt 
oppleve vakre Lofoten. Vi spanderer 3 retters middag i unike omgivelser, velkommen 
om bord! Bestill på hurtigruten.no, ring 810 30 000 eller kontakt ditt reisebyrå.

Reisen må forhåndsbestilles. Gjelder ikke julebord.

Tromsø
Svolvær
tur/retur fra 

1582,-
2 dager p.p. inkl. 

3 retters middag til Svolvær, 
lunsj tilbake til Tromsø. 

Innv. dobbel lugar 1. okt - 18. des

3 retters middag 
AVEC LOFOTEN
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Av Geir Inge Sivertsen, leder i
Troms Høyre og Elisabeth Aspa-
ker (H), stortingsrepresentant

Flommen som rammet Indre
Troms på ettersommeren påførte
mange bønder og Målselv kommu-
ne store tap. Uten et tilfredsstil-
lende oppgjør gjennom forsikring-
er og ulike erstatningsordninger,
kan konsekvensene bli alvorlige
med bruksnedleggelser, og Måls-
elv kommune tvinges til å utsette
bygging av en lenge planlagt ung-
domsskole. 

Fylkesmannen i Troms har i
etterkant av flommen gjort en solid
jobb for å kartlegge omfanget av
skader og pekt på tiltak som kan
hjelpe flomrammede bønder og
kommuner over kneika.  

Svært urimelig
Troms Høyre finner det er svært
urimelig at erstatningsordningene
for avlingsskader og naturkatastro-
fer ikke er innrettet mot bruksen-
heten. Det er uakseptabelt at bøn-
der i Troms som må basere seg på
leiejord, straffes med en egenandel
pr. leie. 

Samtidig er det et faktum at flere
av de bøndene som er hardest ram-
met i 2012, også hadde betydelige
tap som følge av omfattende av-
lingsskader i 2010. 

Troms Høyre etterlyser derfor
initiativ fra landbruks- og matmi-
nisteren i forbindelse med stats-
budsjettet for 2013, som gjør at
nordnorske bønder med leiejord
ikke skal komme dårligere ut er-
statningsmessig enn bønder som
driver med tilsvarende areal i an-
dre deler av landet. 

Ikke for sent å snu
Stortinget behandlet før sommeren
stortingsmeldingen «Hvordan leve
med farene – om flom og skred».

Her fremmet blant andre Høyre for-
slag om at regjeringen skulle legge
fram en oversikt over behovet for
flom- og rassikring, med tilhørende
strategi og statlig opptrappingsplan
for hvordan situasjonen skal møtes. 

Videre ble regjeringen bedt om å
gjennomgå regelverket for kom-
pensasjon ved flom, ras og natur-
skade til kommunene, med sikte på
at staten tar et større økonomisk an-
svar når kommuner rammes ufor-
holdsmessig hardt.

Regjeringspartiene stemte ned
begge disse forslagene, men det er
ikke for sent å snu. Troms Høyre
vil understreke viktigheten av at re-
gjeringen setter i gang en slik kart-
legging av behovet for flom- og
rassikring og tiltak for å møte slike
hendelser. 

Dessuten er det nødvendig at sta-
ten tar et større økonomisk ansvar
når skadene blir så omfattende som
i Indre Troms denne sommeren. 

Sterk appell
Troms Høyre vil sterkt appellere til
at regjeringen kommer hardt ram-
mede Tromsbønder til unnsetning
og at Målselv kommune kompen-
seres på en slik måte at det ikke går
ut over tjenestetilbudet og planlag-
te investeringer i skole. Det betyr
at også kommunal- og regionalmi-
nisteren må komme på banen. 

Det samme må olje- og energi-
ministeren som kan bidra til at
NVEs budsjetter for flomforebyg-

ging økes. Det må til om nye flom-
skader skal unngås.  Etter land-
bruks- og matministerens besøk i
Målselv like etter flommen og flere
utspill fra Sps stortingsrepresentant
i Troms, Irene Lange Nordahl, for-
venter Troms Høyre at statsbud-
sjettet for 2013 gir åpning for en-
drede erstatningsordninger og økt
kompensasjon til flomofrene i form
av skjønnsmidler som kan gjøre at
landbruket i flomområdene overle-
ver denne krisen.

Regjeringen må stille opp for flomofrene

Etter landbruks- og matministerens besøk i Målselv like etter flommen og flere utspill fra 
Sps stortingsrepresentant i Troms, Irene Lange Nordahl, forventer Troms Høyre at statsbudsjettet 
for 2013 gir åpning for endrede erstatningsordninger og økt kompensasjon. 

FLOM:Det er nødvendig at staten tar et større økonomisk ansvar når flomskadene blir så omfattende som i Indre Troms denne sommeren, mener ar-
tikkelforfatterne. Foto: Vidar Dons Lindrupsen

Av Tonje Jacobsen, elev ved
Senja vgs. i Finnfjordbotn

De siste årene har internettet flo-
rert av et nytt og populært feno-
men: blogging. Blogging er blitt
ungdommens fremste ytringska-
nal, men også et sted der folk i alle
aldre kan tilfredsstille et over
gjennomsnittet høyt ekspone-
ringsbehov. 

Det finnes utallige blogger der
ute om alt fra trening og mat til
kjæledyr eller reiser. Men felles-
trekk for Norges mest suksessful-
le blogger finner du hovedsakelig
i aktøren selv: Over gjennomsnit-
tet pene og brune tenåringsjenter. 

Det de skriver om, er heller ikke
alltid like unikt. Deres hverdag,
deres nyeste innkjøp og hvilken
sminke de bruker er gjengangere.

Det høres kanskje ikke interessant
ut for flertallet, men det er likevel
noe med disse jentene og blog-
gingen deres som fenger flere titu-
sener lesere daglig. 

Blogging er faktisk kommet så
langt at det kan kalles et yrke, og
de mest populære får ikke bare
sponset haugevis av produkter,
men har også en månedslønn som
kan måle seg med flere fulltid-
sjobber. 

Dette høres kanskje veldig fint
ut, og det er det nok for det meste.
Ser man bort fra den negative opp-
merksomheten og omtalen som
alltid vil følge med så store
mengder av positiv oppmerksom-
het, og en god del hatske kom-
mentarer, er nok de fleste blogger-
ne svært fornøyde med situasjo-
nen sin. Men kan man vite hvilke

følger denne eksponeringen og
blottleggingen av både person og
privatliv vil gi i framtiden?

Lenge var det mest normale i
bloggverdenen å framstille seg
selv som et «glansbilde». Det ble
ikke skrevet om fest, men film-
kvelder. Eventuelle bilder med al-
kohol eller sigaretter ble lagt bort,
retusjert eller klippet om. Jentene
skrev aldri om skulking, krangling
i vennegjengen eller omtrent noe
som kunne indikere at deres liv var
mindre enn perfekt. Det ble stort
hysteri når bilder av en toppblog-
ger på fest nådde internett, selv om
dette beviste intet annet enn at jen-
ta er en normal tenåring. 

I nyere tid har bloggere flest gått
bort fra denne forgyllingen av seg
selv og deres liv. Tendensen er nå
at de heller vil være ærlig, enn å

være perfekte forbilder.
Og det må jo være greit. Jeg sy-

nes det blir veldig overfladisk og
til tider falskt når bloggeren fram-
står som mors beste barn, skolelys
og avholds gjennom tenårene. Er
det tilfelle, så bra. Men om man
som de fleste tenåringer tar seg en
fest iblant og får 2 på en og annen
prøve, så er ikke dette noe man
trenger å legge skjul på. Men når
den mindreårige bloggeren legger
ut haugevis av bilder av seg selv
med alkohol, røykende eller tyde-
lig beruset, har kanskje ærligheten
gått litt for langt? 

For hvem kan si hvilket yrke
disse bloggerne blir å ende opp
med, og hva denne framtidige ar-
beidsgiveren vil synes om disse
bildene? For å ikke snakke om mer
eller mindre nakne bilder av blog-

geren selv? Dette vil kanskje for
eksempel skade troverdigheten
som seriøs økonomiansvarlig se-
nere i livet?

Dette er spørsmål de største
bloggerne stadig blir konfrontert
med av lesere og folkene rundt
seg. De fleste bryr seg uansett ikke
om advarslene, og mener nok at
disse konsekvensene vil de møte
når den tid kommer. 

Jeg tror flere burde tenke på det-
te før det er for sent, og det gjelder
både store og små bloggere. Det
begynner å bli viden kjent at de
fleste arbeidsgivere googler ar-
beidssøkere i disse dager, og det
er viktigere enn kanskje de fleste
skjønner å ha en viss kontroll på
hvilke søkeresultater ditt navn
medbringer.

Når blogging blir forærlig
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■ Debattinnlegg skal nor-
malt være signert med
navn. Innsender må all-
tid oppgi fullt navn og

adresse til redaksjo-
nen, samt telefon-
nummer og eventu-
ell e-postadresse. 

■ Skriv kort. Det øker sjansen for
å få innlegget på trykk. Lange
innlegg som har stått på trykk i
andre aviser, blir ikke prioritert.

■ Maksimallengde på innlegg er
5000 tegn inkl. mellomrom.
Legg gjerne ved portrettfoto. 

■ Vi forbeholder oss retten til å
forkorte og redigere innlegg,
samt å lagre og utgi innlegg i
elektronisk form.

■ Innlegg honoreres ikke, og til-
sendte manuskripter blir nor-
malt ikke returnert.

ØYVIND
SUNDHEIM

Telefon: 776 23 552 E-post: leser@nordlys.no Av Tor Vang, Tromsø
Rasist? Aldeles ikke, men det må
være tillatt å bli oppgitt og forban-
na over å se slikt svineri og en slik
total respektløshet. Både Nordlys
og alle andre bør ta romfolkets
sommerleir under Sandnessund-
brua i nærmere øyesyn. Oppryd-
dinga? Den går jeg ut fra som en
selvfølge at romfolkets venner på-

tar seg, hvem andre? Romfolkets
kostbare kjøredoninger med
enormt drivstofforbruk overstiger
alt jeg forbinder med en pappkopp
med noen mynter i. Naiviteten og
den blåøyde toleransen gjør altfor
mange av oss blinde og til latter
blant svindlere, kjeltringer og kri-
minelle. Hvor lenge skal vi ha det
slik?

Rydd opp, romfolkets venner!

Av Trine Noodt, styreleder i Se
Kunst i Nord-Norge – www.se-
kunst.no

I et møte med Norsk Kulturråd nå
nylig, falt uttalelsen: «Det er i
Nord-Norge det skjer. Vi legger
merke til at det på kunstscenen i
Nord-Norge skjer enormt mye for
tiden».

Ja, og det er virkelig sant. Innen-
for alle kunstsjangre, ulike kunstin-
stitusjoner og andre kunstaktører er
det en stor aktivitet, og trøkk på
produksjoner, visninger, samar-
beidsprosjekter, internasjonale
kontakter – og store nye planer og
visjoner på kunstens vegne. 

Interessante kunstprosjekter og
visninger dukker opp «over alt».
Som Street art-prosjektet i Vardø i
sommer, i regi av Nordnorsk kunst-
nersenter.

Mye kompetanse 
Styrken til den nordnorske kunst-
scenen er variasjon og antall aktø-
rer som samlet sett innehar enormt
mye kompetanse. Det er dyktige
fagpersoner, dyktige kunstnere
innafor ulike kunstsjangre – og guts
til å tenke grensesprengende og
nytt.

Vi har i tiår bygget opp kompe-
tanse, bygget relasjoner, sørget for
at kunstproduksjoner har dukket
opp innenfor tradisjonelle vis-
ningsarenaer, i uterom og i mer ut-
radisjonelle varianter. Og dette
skjer mest i kraft av våre egne insti-
tusjoner, kunstaktører og kunstnere
selv. Landsdelen «leverer» kunst
på et høyt nivå, og det blir lagt mer-
ke til.

Mulighetene til kunstlivet i
Nord-Norge ligger også i at alle ak-
tørene sammen utvikler gode platt-
former for samarbeid, kunstpro-
duksjoner og visninger. Og vi lyk-
kes godt når vi slår oss på lag! Se
Kunst i Nord-Norge viser til sam-
arbeid med Pikene på Broen – i for-
bindelse med turné av utstillingen
GIERDU til Russland i april i år.
Hvor Pikene med sin kompetanse
på russlandssamarbeid sørget for
profesjonell tilrettelegging og

gjennomføring av arrangement. Vi
har fokus på at utvikling av hver en-
kelt institusjon, også gir muligheter
til utvikling av faglig samarbeid. 

Jeg håper Kunstnett Nord-Nor-
ge som samarbeidsforum kan finne
sin form og bidra til nettopp dette.
Landsdelen er så sammensatt og
stor geografisk at vi trenger alle og
en som bidrar til produksjon og vis-
ning av kunst.

Budsjettstyrking
Jeg håper vi i statsbudsjettet kan få
en styrking av budsjettene til Se
Kunst og andre kunstinstitusjoner i
landsdelen, slik at det ligger til ak-
tørene i den nordnorske kunstarena
selv å definere hvilke kunstproduk-
sjoner som er interessante. 

Alle er tjent med større forutsig-
barhet i kunstproduksjonen – de
som produserer ny kunst, de som
har et landsdelsdekkende ansvar
for historisk kunst, små og store

kunstforeninger, kunstnere – listen
er lang. Og for hver en ny krone
som tilfaller landsdelen, skal vi ju-
ble. Det betyr enda mer kunst ut til
folket.

Det er også i alles interesse å
styrke det sentrale leddet – vis-
ningsstedene, og gjøre disse bedre
rustet til å formidle og ta imot
kunstutstillinger og prosjekter. At
departementet også ser behovet for
å styrke kunstformidlingen i Nord-
Norge spesielt har gitt oss store for-
håpninger til å realisere en arran-
gørstøtte allerede i neste års stats-
budsjett.  

Dette håper jeg et samlet kunst-
faglig miljø, i alle herlige varian-
ter, kan spille inn til sentrale styre-
smakter fram mot neste statsbud-
sjett. En styrking av Norsk kultur-
råds budsjetter er avgjørende for å
få styrket satsingen på visuell kunst
som regjeringa nettopp ga ut en
oppløftende melding om.

Det er i Nord-Norge det skjer!

STREET ART: Interessante kunstprosjekter og visninger dukker opp
«over alt». Foto: Anniken Renslo Sandvik

Av Fred. Johansen, Sørreisa

Mens alarmsignalene lyder stadig
mer intenst fra Arktis står oljemi-
nisteren med sitt evneveike korps
av klimavandaler – med hjelmer,
tykke beskyttelsesbriller og øre-
klokker på størrelse med Vest-
Europa og verken hører eller ser –
annet enn oljerigger. På Nordpo-
len.

Dermed passer det utmerket i
et etter hvert noe skandalisert re-
gjeringskollegium at Borten
Moes nye kollega i Landbruksde-
partementet framstår som en emi-
nent formalist, når han nekter å
redde de flomrammede matpro-
dusenter i Indre Troms. Til tross
for at den nylig framlagte land-
bruksmeldingen har som målset-

ting at matproduksjonen skal
økes?

Smørimporten øker, til det land
i verden som har alle forutset-
ninger for å produsere nok smør.
Nå er det kyllingimporten som
øker. Hvorfor er ikke en matmi-
nister bekymret? Fordi vedkom-
mende har nok salt til maten?

Stortingsvalget om ett år (etter
mitt skjønn mellom pest og kole-
ra) blir vanskelig for mange. For
mennesker som er opptatt av mil-
jø og matproduksjon blir valget
henimot håpløst. Demokratiet
Norge kan komme til å oppleve et
rekordstort frafall i velgermassen. 

Jeg er dessverre ikke et øye-
blikk i tvil om at alliansen Høy-
re/Frp vil innebære begynnelsen
på slutten for norsk landbasert

matproduksjon, samt en ytterli-
gere forverring med tanke på en
miljø- og klimamessig status. For
her kommer åpenbart et markeds-
styringsprinsipp inn som vi aldri
tidligere har sett i Norge.

Derimot vil oljeselskapene,
som skruppelløst ønsker å utfor-
dre miljøskjebnen i våre mest sår-
bare havområder, finne gode alli-
erte i regjeringskontorene.

Man kan spørre seg – i alle fall
i et angivelig demokrati – hvor-
for det fortoner seg så umulig å
utforme en politikk som kan
strekke seg utover en fireårsperi-
ode. Er nasjonens framtid i ferd
med å lammes av politisk inkom-
petanse?

Pest eller kolera?

Av Pål Julius Skogholt, 
SV-medlem
Eg vart forundra over korleis næ-
ringsbyråden i Tromsø, Jonas Stein
Eilertsen frå Venstre, reagerte på SV
sitt forslag om at Tromsø skulle bli
skatteparadisfri sone. Næringsbyrå-
den frå Venstre presterer å seie til
iTromsøat forslaget er «en del av SVs
mistro mot det private næringslivet». 

Faktum er motsatt. Eg har stor tru
på at næringslivet i Tromsø vil kunne
vinne gode kontraktar i ein rettferdig
konkurranse. Men, dersom konkur-
ransen ikkje er rettferdig, dersom
nokre av deltakarane har tatt doping
i form av å plassere pengar i skatte-
paradis eller på anna måte unndra
skatt, då blir det vanskeleg å vinne
konkurransen.

Det er ikkje til å kome vekk frå at
mange internasjonale selskap lar
vere å betale skatt gjennom ulike
transaksjonar som flyttar pengar
internt i konsern til den staden skat-
tetrykket er lågast. Derfor vil SV at
Tromsø skal krevje at selskap skal
gjere greie for kvar dei betaler i skatt
og kor dei betaler det. Såkalla land-
for-land rapportering. 

Gjennom å kreve gjennomsiktig-
heit gjev vi dei bedriftene som følgjer
reglene, som betaler skatt, som har
skikkelege arbeidsvilkår ei god sjan-
se til å vinne kontraktane. Det, Jonas
Stein Eilertsen, er å vise tillit til at næ-
ringslivet gjer ting på rett måte. Eller
trur næringsbyråden at det er vanleg
at selskap som gjer forretning med
Tromsø kommune unndrar pengar
frå beskatning?

Lovlydig næringsliv har alt å tene 
på at Tromsø blir skatteparadisfri

Av Eduardo da Silva, Tromsø, kom-
munestyrerepresentant
Hans Erik Jensen tar opp et viktig
emne i et innlegg publisert 14. sep-
tember. At det dessverre finnes mas-
sevis av skrot og annet søppel som
ligger spredt rundt omkring, er et
faktum. Ikke bare gir disse oppsam-
lingene av skrap en form for visuelt
ubehag, de utgjør også en reell fare
for naturforurensning. Jeg er videre
helt enig med ham i at noe må gjø-
res snarest.

Det er også riktig, slik Jensen skri-
ver, at han tok kontakt med meg, og
at jeg sa til ham at jeg skulle under-
søke saken. Det er sikkert også riktig,
som han skriver, at han ikke hørte
noe mer fra meg. Jeg burde selvsagt
ha gitt ham en tilbakemelding. Men
saken ble for så vidt omtalt i en av
byens aviser, og jeg regnet med at
han hadde fått informasjon denne
veien.

Jeg tok opp saken med kommu-
nens miljørådgiver, og ba om en re-
degjørelse om gjeldende regler og
praksis i slike saker. Saken ble tatt
opp og drøftet i et uformelt samar-
beidsorgan – miljøforum – der re-
presentanter fra ulike kommunale
etater og komitélederne for miljø-
komiteen og byutviklingskomiteen
møter. 

Svaret jeg fikk var at det var prak-

tisk talt umulig å gripe inn og kreve at
bilene og resten av skrotet ble fjer-
net, eventuelt på eiernes bekost-
ning. Slik jeg forsto miljørådgiveren,
var en slik prosess nokså vanskelig. 

Jeg mente, som Hans Erik Jensen,
at her måtte den private eiendoms-
rett vike for samfunnsmessige vur-
deringer, og at Tromsø kommune
hadde et klart samfunnsansvar i så
henseende. Innenfor det eksiste-
rende systemet kunne jeg som an-
svarlig politiker ikke instruere admi-
nistrasjonen, dessverre.

Jeg gikk derfor til politiet sammen
med en representant fra Norges Na-
turvernforbund, og anmeldte brudd
på forurensningsloven. Anmel-
delsen fikk god dekning i en av by-
ens aviser.

Jeg forstår godt Jensens frustra-
sjon, og deler hans bekymring hva
angår slike forhold. Jeg var også glad
da vår fylkesmann, som jo er en
handlingens mann, lovet å ta de sje-
nerende skrotnissene. Jeg vet at
Svein Ludvigsen vil gjøre det han kan
for å få det til, men også han må for-
holde seg til gjeldende rettsregler. 

Uansett påhviler det Tromsø kom-
mune et ansvar for å få gjort noe
med saken. Jeg vil bringe forholdet
opp i kommunestyret, og stille byråd
Alvarstein et spørsmål vedrørende
oppfølging av denne konkrete sa-
ken.

Skrotnisser og politisk ansvar

Av Eli Blakstad (Sp), 
statssekretær i Olje- og 
energidepartementet
Norge står foran mange store utfor-
dringer når verdens energi- og kli-
mautfordringer skal løses. Til dette
vil vi trenge kloke hoder innen alle
fag, ikke minst fra realfagene. 

Olje- og gass spiller en viktig rolle
i energimiksen. Den må produseres
med så lave utslipp som mulig. Her
er Norge allerede blant verdens re-
neste produsenter offshore. Vi må
samtidig få ut så mye som mulig av
eksisterende felt, slik at ressurser og
infrastruktur utnyttes mest mulig ef-
fektivt. Når Statoil nylig har økt mål-
tallet for utvinningsgrad fra 50 pro-
sent til 60, sier det noe om mulig-
hetene som finnes. 

Satsingen innen petroleumsvirk-
somheten og fornybar energi i Nor-

ge viser at energibransjen er både
trygg og spennende, med store mu-
ligheter for den som ønsker å satse
på en framtid innen energifeltet. For
hele næringen gjelder fortsatt be-
hovet for bedre, tryggere, og mer
effektive løsninger, ikke minst tek-
nologisk. 

Blir det du som utvikler en mer
effektiv og rimeligere vindturbin,
slik at vi får ytterligere fart på vind-
kraftutbyggingen? Eller bidrar til at
utvinningsgraden øker med én pro-
sent på norsk sokkel, noe som med
dagens oljepris tilsvarer drøyt 300
milliarder kroner? Eller bidrar til å
utvikle fullskala karbonfangst og -
lagringsteknologi som gjør oss i
stand til å løse klimautfordringene? 

Norge som energinasjon står fo-
ran store utfordringer, hvor alle klo-
ke hoder trengs.

Framtidens folk – framtidens bransje
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■ Velkommen til verden ■ Gratulerer med dagen

JESSICA
NILSEN

KASKJER
VIL DU SENDEEN HILSEN?

Last ned Nordlys-ap-pen KASKJER gratistil din iPhone ellerAndroid-telefon ogsend tekst og bilderdirekte til oss. 
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19. mai  2012 ble endelig Aslak Randulv født på Ullevål sykehus. Han var
52 cm lang og 4514 gr. Tusen takk til fire vaktskifter med jordmødre, leger
og pleiere for veldig god hjelp og støtte under fødselen. Aslak hilser til ol-
demor i Malangen og alle besteforeldre, familie og venner nordpå. Vi
hadde en flott sommerferie sammen med dere. Hilsen Ingrid Pettersen
Fossvoll, Nordreisa og Thomas F. Larsen, Drammen. Foto: www.mo-
ment.no. Ingrid Pettersen Fossvoll og Thomas F. Larsen

2. september kom lille Brage til verden på Ullevål sykehus. Han var 52 cm
og veide 4002 gr. De lykkelige foreldrene er Joanna og Wiggo.

1Anna Olivia Rapp Adolf-
sen. Anna Olivia fyller ett år,
og mamma gratulerer sin lil-

le skatt hjerteligst med dagen.
mormor sender med en kjempe-
klem til bursdagsbarnet.

3Sofie Schulstad. Hipp hurra
for Sofie, som blir tre år i
dag.

Med leking, godteri og kaka,
ska vi feire deg ilag.

Du digge å leke med dukke,
duplo og bygge kafe. Du e smart
og nysgjerrig, og spør «koffør
det?». Vi e stolt av deg Sofie, du e
så snill og fin.

Mange mussa og klemma 
fra hele familien din.

1Johannes Jakobsen Tøns-
vold. En liten gutt med krøl-
lete hår, som hver dag gode

minner sår. I barnehagen han tri-
ves så godt, og bygger store venn-
skap brott. Beina går som trom-
mestikker, og gjett om han kom-
mer til å bli ballsikker. Du varmer
mamma og pappas hjerte hver
eneste dag, og vi er så glade for at
det er oss tre ilag. Gratulerer så
mye med 1-årsdagen din. Vi er
kjempe glad i deg. Stor bursdag-
sklem fra mamma, pappa, mor-
mor, morfar, farmor og farfar. 

1Tindra Nadine. Vi gratule-
rer vår nydelige prinsesse
med 1-årsdagen. Du er ei

blid og aktiv lita pia, som vi er så
utrulig glad i. Ønsker deg en flott
bursdag.
Store klemmer fra mommo, be-
stefar og tante Elisabeth. Gratu-
lerer også til bestefar som fyller
år samme dag.

2Mathea Helgesen. 18. sep-
tember blir våres solstråle to
år. Vi e kjæmpe glad i deg.

Mange klæmma fra mamm (Hil-
de), pappa (Thomas) og store-
bror (Magnus).

2Nilas Armand Sollied. Kjæ-
re Nilas, gratulerer med da-
gen den 19. september.

Takk for to fantastiske år ilag. Vi
gleder oss til å feire dagen din.
Klem fra Lisa, Siri, mamma og
pappa.

2 Tobias Jørgensen Harila.
sPan vårres, Tobias Jør-
gensen Harila fyller to år!

Du springer, klatrer, hopper og
danser. Du har bestandig noe på
gang og det er så morsomt å se
deg vokse, lære, utfordre deg selv
(og oss). Nå skal 2-årsdagen fei-
res ordentlig! Stor klem til gull-
gutten vår hilsen mamma Stine,
pappa Vegard og dadda Emilie!

2Sofia Wergeland Song-
stad. Hipp hurra for vår arti-
ge solstråle Sofia Wergeland

Songstad som fyller to år 19. sep-
tember. Gleder oss til å feire
«bussdagen» i lag med deg, goe
lillesøster. Hjerteklemmer fra Fre-
drik, Andrea, Jørgen, mamma og
pappa.

4Antoni Marinius Høili. Vi vil
gratulere verdens fineste
Antoni med 4-års dagen sin

den 19. september. Gratula-
sjonsklemma til verdens beste
storebror og sønn ifra Bianca,
mamma og pappa. P.S bestemor
og oldemor hilse også

4Helge Anathon Pedersen
Vi vil gratulere vår store gutt,
Helge Anathon Pedersen

med 4-årsdagen, 19. september.
Mange gode bursdagsklemma

fra Anne, Ida, mamma, pappa og
Serafina! 
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■ Navnedagen■ På denne dag ■ Visste 
du at...

Ønsker du å sende en hilsen til et 
bursdagsbarn eller en jubilant?
Legg inn bilde og hilsen på:

nordlys.no/degogmeg
■ Minneord sendes på mail til degogmeg@nordlys.no
■ Maksimal lengde på bursdags hilsener er 200 tegn, 

på runde år 600 tegn og på  minneord 1.500 tegn.

Har du spørsmål, ring telefon 77 62 35 21 eller send
mail degogmeg@nordlys.no

Dagen i dag er fødselsdagen til
Mika Waltari (1908), William
Golding (1911), Ada Buch Po-
lak (1914), Ole Kopreitan
(1937), Henning Gravrok
(1948), Jeremy Irons (1948),
Bjarne Brøndbo (1964) og
Kristoffer Joner (1972).

19. september er nasjonalda-
gen i Saint Kitts og Nevis.

19. september 1991 ble «Alpe-
mannen Ötzi», et menneskelik
fra yngre steinalder, funnet ved
grensen mellom Østerrike og
Italia.

Konstanse og Connie har nav-
nedag. Konstanse er avledet av
Constantia, utledet av Con-
stans, som betyr ‘trofast’. Con-
nie er en engelsk form av Kon-
stanse.

Drikkekartonger
er laget av jomfru-
elig fiber og kan
ha både seks og
syv nye liv framfor
seg.
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Å være foreldre er ikke alltid like lett. Kan du tenke deg å bruke 2-4 timer i uken på å  
være en positiv støtte i en småbarnsfamilie som er inne i en utfordrende periode i livet sitt?

Home-Start Familiekontakten er et tilbud om støtte til småbarnsforeldre basert på frivil-
lig innsats hjemme hos familiene. Vårt arbeid fokuserer på de muligheter, gleder og 
ressurser som finnes i familiene. Som frivillig familiekontakt får du et lærerikt forbere-
delseskurs på 26 timer. For å bli frivillig bør du helst ha foreldreerfaring, men annen 
relevant erfaring med barn er også fint. 

Nytt kurs starter tirsdag 9. oktober 2012 i Bymisjonens lokaler i Parkgata 22.
For mer informasjon/påmelding kan du kontakte oss på telefon 776 84 888,                                          
e-post: marit@bymisjontromso.no
Vi og familiene gleder oss til å høre fra deg!  

Les mer om Home-Start Familiekontakten på www.home-start-norge.no

Mange småbarnsfamilier 
i Tromsø trenger deg                                                         

-  BLI FAMILIEKONTAKT!

12Gard William Lang-
gård. Hipp Hurra! Gard
som fyller 12 år i dag

19. september! Du er tøff, stilig
og fantastisk. Gratulerer med da-
gen, vennen. Stor bursdagsklem
fra Liam Christopher, Anna
Linnea, mamma og pappa.

Første rekke fra venstre:
Ragnhild Nilsen, Kristine Hilmarsen, Hanne Mette Rollstad, Emma Rebek-
ka P. Bøe, Josefine Rafaelsen

Andre rekke fra venstre:
Sokneprest Bjørn Lian, Oda Hansen Olaisen, Sebastian Karlsen, Mariell
Sørensen, Susann Nylund, Bjørn Bendiksen Bull, Ådne Johansen

6Regine Berglund. Hipp
hipp hurra for skolejenta vå-
res Regine Berglund som

blir seks år i dag 19. september.
Du er ei super jente som hjelpe
til, plukke bær du ofte vil. Dine
søsken du leke med og passe på,
ingen bedre søster dem kunne få.
Vi håpe du får en kjempefin burs-
dag med mange pakka og mye
godteri, vi er super gla i deg prin-
sessa våres. Mange bursdag-
sklæmma fra mamma, pappa,
Hedda Mathilde, Rikart, dadda
Katharina og Espen.

12Viktoria Berg Lam-
bertsen. Æ vil gratulere
min snille og omsorgs-

fulle storesøster Viktoria Berg
Lambertsen med 12-årsdagen i
dag. Glad i dæ! Bursdagsklem fra
Johannes, mamma og pappa hil-

Konfirmanter Ringvassøy kirke 20. mai 2012

20Kine Ophaug Sko-
glund. Kine fyller 20 år
onsdag 19. september.

Vi vil gratulere verdens beste dat-
ter og søster så masse med den
store dagen! No e omsider den
siste aldershindringa borte. Øn-
sker deg en fin dag og så feirer vi
med kake i kveld når du e ferdig
på jobb! Mange store klemma til
deg fra mamma, pappa og Maia.
Bestemor hilser også så mye.
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Vannrett:
1) President
5) Utsmykning
6) Kroppsdel
7) Bibelsk

kvinne
9) Japanernes

navn på
Japan

12) By i
Thüringen,
Tyskland

13) Tone
14) … Luther
15) I 5 loddrett
16) Retning

(omvendt)
17) Kritisere

Loddrett:
1) Fløyte-

instrument
2) Napoleons

slektsnavn
3) Blad
4) Oppdrett
5) Tåke
8) Blodmangel

10) Ond
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15) Som
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Løsning:

Gårsdagens løsning:

Gårsdagens løsning:

■ Minikryss

■ Minneord
Lonrad Stevold (104)
Det e` masse e kuinne ha skrev-
ve om han farfar – han va` vel-
dig interessert og involvert i
mange ting opp gjennom livet.
Det e` rart at han no e` borte.
Han har bestandig vært der, og
e` førr alltid uløyseli´ knytta til
Frihetsli i Dividalen. Han farfar
ble født den 9. august 1908 og
døde nå den 1. september. Han
runda 104 år! Han va´ fire år da
Titanic sank, han va seks år da 1.
verdenskrig starta, og han gifta
seg som 28 – åring med Aslaug
Lie i 1936 – det året Mussolini
annekterte Etiopia. Han va´
småbarnsfar da 2. verdenskrig
starta, og fikk etter hvert åtte
barn. Han overvar den store ut-
viklinga av velferdsstaten og ut-
viklinga fra hestekraft til ”trak-
torkraft”, og innføring av elek-
trisk strøm og telefon.  Goda
som vi tar førr gitt i dag. Han far-
far va´ ganske spræk tel det sis-
te. Spræk og lett på foten har
han alltid vorre, om enn nåkka
u - annsen av og tel. Det fikk e
erfare da e hadde en liten som-
merjobb på Frihetsli og sku`
male vedskjulet. Torgeir (søs-
kenbarn), va` også telstede.
Han farfar kom og sku` se på ar-
beidet. E hadde satt malings-
spannet på bakken da vi begyn-
te å prate. Da han skulle gå,
trødde han med den eine foten
oppi malingsspannet, og skoen
han hadde på seg, blei heilt rød.
Da kom det nån ”saftige glose”
fra han! Førr bainnes, det kunne
han, og vi hørte han på lang lei

etterpå mens han gikk telbake.
Han farfar va` ikkje redd førr å la
ongan prøve seg på såkailla
”voksen – ting”. Fra e va lita hør-
te e historia om ongan på Fri-
hetsli som både bar våpen, og
skaut så fort de kunne holde ge-
være`. Førr ikkje å snakke om
traktorkjøringa! Dæm va`kje
store ongan da de begynte å
kjøre – til og med rygging  opp
låvebrua også. Barnebarnan
fikk også nyte godt av denna
innstillinga tel å prøve nye ting.
E kjørte min første scootertur
som ti – åring på den gule Oc-
kelboen, heilt aleina og uten
noen videre opplæring. Han
farfar va` også ”sjåførlærar” førr
søskenbarnet Kari og meg. E va´
vel omtrent 13 år, ho Kari et par
tre år øngre. Vi øvelseskjørte på
Rostadmo, heldigvis i et flatt
terreng og etter skogsbilvei. Da
ho mamma og han pappa kom
førr å hente meg, så dæm at e
satt i førarsetet og kjørte bil`n,
ho Kari satt i forsetet ved siden
av meg – og sjåførlærar`n sjøl -
satt i baksetet! Han farfar likte
snus og skrå, og vi ongan fikk
selvfølgelig smake skrå! E huske
e måtte spøtte den ut i vasken
som sto rett innaførr kjøkken-
døra på Frihetsli.
Han farfar va` kunnskapsrik og
flink på mange områda, både
innaførr diverse håndverk, og
på slutten av 80 – tallet lærte
han min far kunsten med tjæra-
brenning.                                                                                                 
Under krigen va` han los, og e
huske enda historien om den

lille gutten som satt på en krakk
i ryggsekken hans over til Sveri-
ge.                                                                                     
Han farfar va` også lappeopp-
synsmann, og han likte å små-
prate/spøke litt på samisk tel
oss onga, som vi ikkje forsto
nåkka av.
Han farfar, og selvfølgelig ho
farmor også da ho levde, va
gjestfri. Det va´ alltid masse liv
og røre på Frihetsli, og det va´ et
samlingssted førr familie og
vænna. E har fine minna fra Fri-
hetsli; med farmor sin gode
grøt, kokt i steikovnen, gastro-
matkrydderet som e fikk rett i
hånda førr å smake på, for-
glemmegei i ei skål med vatn,
sånn at de strakk seg opp i lufta;
e huske han farfar som spællte
yatzy i lag med oss ongan ved
det gamle kjøkkenbordet med
kulehållan etter skytinga under
krigen.
E tenke også at alt han farfar har
vært med på;  fra engasjement
førr naturvern, rovdyr - , same -
og landbrukspolitikk tel skyting
og jakt:  Detta kunna ikkje latt
seg gjøre om han ikkje hadde
hatt ho farmor som styrte heile
husholdet på gården. Ætterk-
vært vaks jo ongan opp og hjalp
tel på alle områda. Men tida va´
annerledes da……
Uansett – e og mange med
meg, vil huske han farfar som
en snill, engasjert og skøyer-
aktig farfar – og det minnet vil
leve videre!

Hilsen Ragni Stenvold

90Agathe Thomassen.
Vår alles kjære Mor,
Agathe  fyller 90 år idag

19. september. Vi gratulerer deg
hjertligst med den store dagen!
Du er god og snill, engasjert i det
som skjer rundt deg og opptatt
av familien din. Vi ønsker deg god
helse og mange gleder framover.

Da mødre ble til 
var tanken ganske klar. 
For mødre har noe i seg 
som ingen andre har. 

De øser av sin omsorg 
og deler alt de vet. 
De viser deg at livet 
er håp og kjærlighet. 

Derfor har vi mødre 
og dersom du spør meg. 
Den beste mor i verden 
det er nettopp DEG.

De beste hilsener fra din familie.

35Ulla Elisabeth Figens-
chau. Vi vil gratulere
verdens beste sambo-

er og mamma med 35-årsdagen
i dag. Du e bare heilt utrolig go
med oss. Store bursdagsklem-
mer fra Julian, Alexander, Victoria,
Jon-Runar og Runar. Merlin
mjauer en hils han også. Vi håper
dagen blir like fin som det du er.

41Edel Antonsen. Vil
gjerne gratulere vår
kjære mamma, med

dagen. 30-11 år er ingen alder.
Masse hilsener fra Morten, Ida,

Viktoria og Kent.

55Bente Marie Olsen.
Vil sende en bursdags-
hilsen til min sportye,

positive, snille og omsorgsfulle
mamma, Bente Marie, som blir
55 år 19. september. Du e den
beste mammaen i verden og æ e
veldig glad for at æ har dæ! Æ e
kjempegla i dæ og æ håpe du får
en fantastisk dag. Klem og gode
tanka fra din beste (og eneste)
datter (Tippe mine eminente
brødre med familie også hilse)

69Mary Tetlie. Hipp hur-
ra for vår kjære Mary
som har bursdag i dag.

Håper du får en superfin dag, vi er
veldig glad i deg. Gratulasjons-
klem fra store og små i familien.

■ Runde år

Første rekke fra venstre:
Leif-Einar Hansen, Martin Mathisen, Niklas Robertsen, Kenny Rene Karl-
sen, Christina Eirik Hansen, Adrian Patrick Nilsen, Niklas Aleksander Ro-
bertsen

Andre rekke fra venstre:
Ole-Martin Nilsen, Marius Thomassen, Henning Sigurd Pettersen, Siri Eli-
se Solberg, Silje Nornberg Johannesen, Karoline Gabrielsen
Bakerst Sokneprest Bjørn Lian

Konfirmanter Sengskroken kirke 26. mai 2012
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Vannmannen 21. januar – 18. februar

Fiskene 19. februar – 20. mars

Væren 21. mars – 20. april

Tyren 21. april – 21. mai

Tvillingene 22. mai – 21. juni

Krepsen 22. juni – 22. juli

Løven 23. juli – 23. august

Jomfruen 24. august – 23. september

Skorpionen 24. oktober – 22. november

Skytten 23. november – 21. desember

Steinbukken 22. desember – 20. januar

Horoskop

Zofies verden av Grethe og Norunn

Lunch av Børge Lund

Hjalmar av Nils Axle Kanten

Fantomet
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La deg ikke bli hem-
met av andres negati-
ve innstilling. En du vil
snakke med, kan ha
en annen plan.

Hold en hemmelighet
for deg selv. I dag kan
følelsene spille deg et
puss. Du bør spille
med åpne kort. 

Du kan tenke over
hvordan du kan bidra
med noe. Det er best
å se mulighetene fra
den positive siden. 

Har du bestemt deg
for noe, bør du ikke
utsette en avgjørelse.
Du kan gjerne si nei 
til en utfordring.

Tenk deg om før du
tar den endelige be-
slutningen. Du trenger
ikke skjule at du setter
pris på en annen. 

Vent gjerne med å
kaste deg ut i noe nytt.
Undersøk bakgrunnen
før du velger å enga-
sjere deg i noe.

Unngå folk eller miljø-
er som har en negativ
innflytelse, for du
plukker lett opp stem-
ningen rundt deg.

Nå kan du ha påtatt
deg for mye, deleger
noe av jobben til en
annen. Hold kortene
tett inntil brystet.

Se an situasjonen før
du kaster deg ut i noe
nytt. Forsøk å ta igjen
noe du har glemt eller
oversett. 

Vær kritisk til et råd 
fra en som ikke kjen-
ner deg godt. En du
har tillit til, kan ha 
misforstått noe viktig. 

En du møter kan være
mindre åpen, så du
må kanskje si noe
flere ganger. Spør di-
rekte om du har lyst. 

Ikke si nei til en opp-
gave, du vokser med
utfordringene. Et be-
søk kan få en spesiell
betydning for deg.

Vekten 24. september – 23. oktober

07760
Vårt sentralbord
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Lyngen/Karnes-manager  Bernt
Olav Johansen fikk  fire kampers
karantene etter at han gikk til an-
grep på en av assistentdommerne
under 3. divisjonskampen mot
Hammerfest for om lag en uke si-
den. Dermed må Johansen  se
resten av kampene denne sesong-
en fra tribunen.

– Vi ser svært alvorlig på fysisk

angrep på en dommer. Jeg har et-
ter nesten 40 år som dommer aldri
opplevd noe lignende, sier dom-
mersjef Roald M. Johansen i Troms
Fotballkrets til Framtid i Nord.

Bernt Olav Johansen hadde for-
ventet en straff på mellom tre og
fem kamper.

– Straffen er hett grei, sier han til
avisen.

Utestengt resten av sesongen
BUL-TROMSØ FRIIDRETT /TUIL FRIIDRETT: Sjet-
te arrangement på Valhall stadion i Barnekaru-
sellen, kolliderer dessverre med annet arrange-
ment i BUL-Tromsø. Det blir derfor utsatt til ons-
dag 26. september.
MALANGEN HELSESPORTSLAG har sommerse-
riemarsj lørdag 22. september. Start fra Nordby
samfunnshus klokken 13.-13.30. Løype på fem
og ti kilometer.  Salg av kaffe og vafler. Ellers van-

lig opplegg.
STORENG STEINDAL TRIM ønsker alle velkom-
men til sommerserien som går fra Akselstua tors-
dag 20. september mellom kl. 18.00-19.00. 5 og
10 km løype, IVV- stempling. Salg av kaffe og va-
fler.
KROKELVDALEN IL starter opp igjen med «åpen
hall» i Krokenhallen lørdag 22.09. Ønsker alle
velkommen til gratis sportslig og sosial aktivitet.
Kl. 16.00-18.30 for barn under 13 år. Kl 18.30-
21.00 for ungdom over 13 år. Se også www.kro-
kelvdalen.no. Velkommen.

Både Jan Tore Bakli og
Bjørn Johansen har vært
i dialog med Alta IF om
hovedtrenerjobben i
klubben. Begge sier nei,
på grunn av familiære år-
saker.

FK Senja-trener Jan Tore Bakli snak-
ket senest med Alta IF mandag kveld.
Og er fristet sportslig, men «timingen»
med familieforholdene klaffer dårlig.

– Det var nok bare en kartleggings-
samtale, men jeg har gitt beskjed til
Alta om at de bør lete etter andre kan-
didater, sier Jan Tore Bakli til Nordlys.

– Det er hyggelig å bli kontaktet,
Alta er en fin og spennende klubb, men
det er ikke helt den store timingen for
min del. Jeg har tre unger, på 10 og syv
år og en på åtte måneder, så jeg blir her
nå. Kanskje det kan være aktuelt på et
senere tidspunkt, sier Senja-treneren.

Også Bjørn Johansen var aktuell for
trenerjobben etter Rune Berger i Alta.
Også han stoppes av familieårsaker.
Samboer Elise Karlsen er i sluttfasen
av sin doktorgradsavhandling.

– Alta ønsket en trener som er der
permanent, det har jeg også i utgangs-
punktet sansen for, men det er vanske-
lig å kombinere nå, og da måtte det ha
blitt en pendlerløsning. Jeg blir ikke å
flytte til Alta, slik situasjonen er nå, sier
Bjørn Johansen til Nordlys.

Sportslig leder i Alta IF, Øyvind Pe-
dersen, vil ikke kommentere navn.
Denne uka takket førstevalget Ørjan
Christiansen fra Kvik Halden nei.

– Vi har gått bredt ut. Alle «navn»
som kan trene lag i Nord-Norge har
vært diskutert. Noen har vi pratet med
og går videre med, andre er sjekket ut.
Vi har en profil, og ønsker en ambisiøs
trener som er utviklingsorientert, både
for seg selv, laget og klubben, har stor
arbeidskapasitet og som har fast til-
holdssted i Alta, sier Pedersen.

Både Jan Tore Bakli og Bjørn Jo-
hansen skryter av Alta.

– Det er en kjempeflott klubb, en av
de beste i Nord-Norge, med god tre-
ningskultur og gode muligheter. Aas-
mund Bjørkan og Ivar Morten Nor-
mark fikk fart på sine karrierer der, så
det er en veldig bra for unge trenere
med ambisjoner. Det passet ikke for
meg denne gangen, sier Jan Tore Bak-
li.

– Alta er på lik linje med TUIL, og
det hadde uten tvil vært spennende.
«Timingen» var ikke riktig nå, sier
Bjørn Johansen.

Familieforhold 
stopper Alta-jobb

Etter ti år som ho-
vedtrener for FK
Senja vurderer Jan
Tore Bakli å gi seg i
klubben, til fordel
for privat jobb. En
økt satsing fra klub-
bens side kan få han
til å fortsette.

Baklis kontrakt med FK Senja går

ut etter inneværende sesong. Han
har blant annet blitt kontaktet av
Alta IF (se egen sak), men velger
nok å bli boende på Finnsnes av
familiære årsaker.

Men det er høyst usikkert om
Bakli forlenger kontrakten med
FK Senja neste sesong.

Ønsket med videre
Sportslig leder i FK Senja, Walter
Johnsgård, uttrykker et klart øn-
ske om å skrive en ny avtale med
Bakli.

– Vi ønsker selvfølgelig Jan
Tore med videre, og er i dialog
med han. Vi har hatt kontinuitet på
trenersiden, og det har gitt resulta-
ter, sier Johnsgård til Nordlys.

Men Jan Tore Bakli vurderer å
gi seg som fotballtrener nå.

– Jeg prater godt med Senja,
men det kan være på tide å job-
be med andre ting og gå ut av
fotballen, og få seg en «ordent-
lig» jobb, sier Jan Tore Bakli til
Nordlys.

Satsing og familie avgjør
Det er to forhold som avgjør frem-
tiden. Det ene er Senjas vilje til å
satse enda mer for å ta ytterligere
steg som klubb.

Det andre er de familiære for-
holdene for trebarnspappaen.

– Det er todelt. Jeg har vært
lenge i klubben, og vi har hatt ut-
vikling hvert eneste år de siste syv

årene. Men det blir tøffere og tøf-
fere å hente nye marginer. Jeg må
ha en god diskusjon med klubben
og med spillergruppa. Jeg ønsker
ikke å gå ned i satsing, men jobbe
for å bli bedre og bedre, sier Jan
Tore Bakli. 

– Er forutsetningene for å
hente marginer bedre, så er mu-
ligheten for å fortsette lettere.
Det er det ene, sier FK Senja-
treneren.

– Det andre er hva familien øn-
sker. Jeg har tre barn, på ti og syv
år og en på åtte måneder. Det spil-
ler også inn. Og jeg har flere bein å
stå, det er ikke bare fotball, sier Jan
Tore Bakli.

10 år i FK Senja kan være nok for Bakli:

Vurderer privat jobb

GIR SEG? Jan Tore Bakli har vært FK Senja-trener i ti sesonger. Nå vurderer han å gi seg som trener for å begynne i privat jobb.  Kun en økt sat-
sing fra klubbens side kan få han til å fortsette. Foto: Ole Åsheim

Klubbkassa
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Ole Martin Årst, Steffen Nystrøm,
Hans Åge Yndestad, Remi Johan-
sen og keeperdebutant Henri Sil-
lanpää spiller alle for TIL 2 mot
Nesodden i dag.

Kampen skulle egentlig vært
spilt i helgen, men ble utsatt fordi
Nesodden hadde glemt å bestille
flybilletter (!) til kampen. Nå stil-
ler TIL 2 sterkt i kampen, med

flere erfarne eliteseriespillere.
– Ole Martin Årst (bildet) og

Steffen Nystrøm spiller en om-
gang hver på topp. Remi Johan-
sen spiller også en omgang. Hans
Åge Yndestad spiller hele kam-
pen, det samme gjør Henri Sil-
lanpää og William Frantzen, sier
Per-Mathias Høgmo til Nordlys.

TIL 2 ligger sist på tabellen, og

skal unggutta sikres best mulig
kamparena neste sesong må TIL
gjøre en sterk høstavslutning.

I tillegg ønsker Høgmo at spil-
lerne skal få kamptrening for å stå
best mulig rustet foran en inn-
holdsrik høstsesong for A-laget.

– Det blir nyttig for dem å få en
god gjennomkjøring nå, sier Høg-
mo.  

Med TIL-seier i kveld vil kam-
pen om å overleve i divisjonen bli
ytterligere tilspisset. Foruten TIL
2 kjemper først og fremst Mjøl-
ner, Moss, Finnsnes og Stabæk 2
om å unngå å bli blant de tre la-
gene som må ta den tunge veien
ned i 3. divisjon. TIL 2 skal for øv-
rig møte både Stabæk 2 og Moss
på tampen av sesongen. 

Sterkt TIL 2-lag mot Nesodden – bør ta tre poeng om de skal berge plassen

Etter det Nordlys er-
farer er Hønefoss-
duoen Leif Gunnar
Smerud (35) og Pål
Arne Johansen (35)
blant de heteste
kandidatene til å ta
over treneransvaret
i TIL.

Leder i sportslig utvalg i TIL,
Gunnar Wilhelmsen, har under-
streket at TIL ikke bare leter lo-
kalt når de skal finne en ny trener.

Nasjonalt skal HBK-duoen
Smerud/Johansen etter det Nord-
lys kjenner til være aktuelle.

Smerud ble i fjor kåret til årets
unge trener av Norsk Fotballtre-
nerforening, etter å ha ledet HBK
opp til eliteserien igjen på første
forsøk.

Han har tidligere spilt for blant
andre Lillestrøm, Viking og Lyn. I
sistnevnte klubb spilte også assis-
tent Johansen.

Som trener har han blant annet 
vært assistent på damelandslaget, 

og trent Vikings junior elite-lag.
Smerud er utdannet psykolog, og
har UEFAs A-lisenskurs.

Han sier til Ringerikes Blad at
han verken kan bekrefte eller av-
krefte at han har snakket med TIL.

Høgmo ansatte Smerud
Hvis Per-Mathias Høgmo er spurt
om mulige kandidater til etterføl-
gere, er det svært sannsynlig at han
har spilt inn Hønefoss-trenerne.

Som toppfotballsjef ansatte han
Smerud i en trenerrolle rundt da-

melandslaget, og han anbefalte
Helge Haugen og Kevin Larsen å
gå «under vingene» til Smerud og
Johansen.

– Jeg har utrolig tette relasjoner
til trenerteamet der. De er velut-
dannede og ekstremt sultne i tea-
met der nede, sa Høgmo til Nordlys
før Hønefoss kom til Alfheim i vår.

– Per har vært en mentor for oss.
Vi har hatt god nytte av å sparre
med hverandre. Nå deler vi ikke
bare erfaringer, men også poeng,
smilte Smerud etter den samme
kampen – som endte 0-0.

Smerud og Johansen er slett ikke
ulike Høgmo i sin tilnærming til
trenervirket. De vektlegger den
mentale biten, er opptatte av å hen-

te marginer der man kan – og øn-
sker så mye internasjonal erfaring
som mulig.

Under kontrakt
Et mulig hinder for TIL kan være at
trenerduoen har ett år igjen av
kontrakten med Hønefoss.

Klubbens investorer skal ønske
at de fortsetter arbeidet de har satt i
gang der, og det kan dermed bli
kostbart å løse dem ut av kontrak-
tene.

At TIL har HBK-duoen høyt på
lista kan også ha utløst både at Ag-
nar Christensen fikk reise til Sarps-
borg 08 for å møte dem, og at Truls
Jenssen gikk offensivt ut og lanser-
te seg selv – og vektla kontinuitet.

UNG SUKSESSDUO
kan ta over sjefsrollene i TIL

KJENNINGER: Leif Gunnar Smerud  (i midten) har tidligere blitt ansatt inn mot damelandslaget av Per-Mathias Høgmo. Nå kan han ta over jobben til den avtroppende TIL-treneren.  Her er
duoen sammen med Jarl Torske, som har trent en rekke aldersbestemte landslag på jentesiden, under oppkjøringen til OL i Kina i 2008. Foto:  Lise Åserud, NTB Scanpix
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4 DAGER IGJEN

Sigurd Rushfeldt og Espen Isak-
sen får videohjelp til sine A-li-
senskursoppgaver. Målet er å
skape enda bedre og mer hen-
siktsmessige treningsøvelser for
avsluttere og keepere.

Rushfeldt og Isaksen er begge
med på Norges Fotballforbunda A-
lisenskurs, og skal levere skriftlige
oppgaver etter jul.

Begge jobber med tematikk
innenfor sitt fagfelt, Sigurd Rush-
feldt hvorman man scorer mål, og
Espen Isaksen hvordan man forhin-
drer dem.

Og begge får hjelp av elever ved
medielinja på Breivang videregå-
ende skole til oppgaven, gjennom å
filme treningsøktene de gjennom-
fører.

– Det er jo en skriftlig oppgave, så
det blir litt skriving også, men det er
veldig godt å illustrere med video
istedet for tegninger eller bilder. Be-
skrivelse er en ting, men det er mye
mer illustrerende å se det i praksis på
dvd, sier Sigurd Rushfeldt.

– Jeg bruker litt video i eksem-
pler på øvelser og få frem ulike
øvelser i det jeg mener om keeper-
arbeidet, sier keepertrener Espen
Isaksen.

Både Rushfeldt og Isaksen øn-
sker å utvikle enda bedre trenings-
øvelser for sine utøvere.

– Oppgaveproblemstillingen
min handler om avslutninger, hvor-
dan det scores, hva man burde trene
på og hvordan. Hvis man kan se på
materialet hvor mål scores fra, og
hvordan, så bør man trene på det,
sier tidenes toppscorer i eliteserien. 

– Man må trene på det man vil bli
god i og det som er viktig å bli god i,
og da må treningen legges opp der-
etter. Mer kamplikt, sier Rushfeldt,
som kjørte TIL-spissene i en egen
avslutningsøkt i går, med egne vri-
er. 

Espen Isaksen vil ha mer kampli-
ke treningsøvelser for keepere.

– Det nytter ikke å jobbe med ke-
epertekniske øvelser hvis du ikke
får satt det i praksis i kampsituasjo-
ner. Det har vi nok gjort for mye i
Norge, og da er man like langt. Vi
må ha mer hensiktsmessige øvelser,
sier Isaksen, som ser til de beste ke-
eperne i verden etter inspirasjon.

– Det som kjennetegner noen av
de beste vi har hatt, som Peter
Schmeichel, Oliver Kahn, Lev
Yashin, Erik Thorstvedt og Manu-
el Neuer er at de er atletiske, sterke
mentalt, og i moderne tid gode fot-
ballspillere, men ikke nødvendig-
vis teknisk gode keepere, sier Isak-
sen.

– Da må man legge opp trening-
ene som trener atleten, og utvikler
repertoaret, sier Isaksen, som påpe-
ker at typer som Casillas og Buffon
er teknisk gode verdensklassekee-
pere. 

Videohjelp
for mer kam-
plike øvelser

VIDEOHJELP: Marius Larsen (t.v)
og Håkon Toft (t.h) fra medielinja
ved Breivang videregående hjel-
per TIL-trenerne Espen Isaksen
og Sigurd Rushfeldt med A-li-
sensoppgaven. Foto: Torje Døn-
nestad Johansen

Utviklingskurven peker opp-
over for Magnus Andersen. Der-
for belønnes han med en ny 3-
årsavtale, som gjør at lønnskur-
ven også peker oppover.

Andersen har skrevet kontrakt ut 2015-sesongen
med TIL.

– Det er godt å vite hva jeg skal gjøre de neste tre
sesongene. Jeg kunne ikke tenke meg å spille for an-
dre klubber i Norge enn TIL. Det er her jeg vil være,
sier Magnus Andersen til Nordlys.

Og mener TIL er rett klubb for han. Og han rett for
TIL.

– Vi har et bra trenerteam, en god ledelse og et vel-
dig bra apparat rundt laget. Det er gode muligheter
for å bli god her. Og får man være i TIL, så er man
god også. TIL er en toppklubb, sier Magnus Ander-
sen.

– Vil utvikle seg videre
Finnmarkingen kom til TIL foran 2011-sesongen,

og hadde fem mål og fire assist på sine 19 kamper fra
start og syv innhopp i debutsesongen.

I år har det blitt fire mål og fire målgivende på de
19 kampene fra start og to innhoppene han har hatt så
langt.

– Magnus er en type og i en alder der vi mener han
fortsatt har stort potensial til å ta nye steg, både som
målscorer, tilrettelegger og ferdighetsmessig. Det
tror vi også han vil gjøre, og det er viktig å ligge i for-
kant når det gjelder spillerlogstikk. Der har TIL vært
flinke. Derfor har klubben forlenget avtalen med
han, sier Per-Mathias Høgmo til Nordlys.

Lønnshopp
Magnus Andersen kom til TIL uprøvd på elitenivå.

Avtalen var deretter. Nå belønnes han med en bedre
betalt kontrakt for fremgangen.

– Jeg fornøyd med betingelsene mine. Jeg vil ikke
si så mye om innholdet i avtalen, men joda, det er en
bedre avtale enn jeg har hatt, og både jeg og klubben
er fornøyd, sier Andersen.

Han har ikke brukt agent i forhandlingene, men
rådført seg med pappa Pål Andersen.

– Man trenger ikke agent i Norge, kun hvis man vil
til utlandet, sier 26-åringen.

Forhandlingene har gått raskt.
– Vi startet samtalene først for to uker siden, så det

har gått unna. Og jeg er veldig glad for å komme til
enighet om ny kontrakt, sier Magnus Andersen.

– Vil ikke spille for  
andre enn TIL i Norge
Lønnshopp for Magnus med ny 3-årsavtale

HJERTE I TROMSØ: Magnus Andersen slår fast at han ikke vil spille for andre klubber i Norge
enn TIL. I går skrev finnmarkingen under på en avtale som varer ut  2015-sesongen.  

Foto: Stig Brøndbo
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TIL-direktør Stig-Ove Sandnes
signaliserte tidligere i høst at
klubben ikke kom til å fornye
noen av avtalene med spillerne
før ny hovedtrener var på plass.

– Da tenkte vi først og fremst
på spillere som har kontrakter
som går ut etter denne sesong-
en, sier Sandnes.

Dermed er det fortsatt ikke
klart om avtalene med Miika
Koppinen og Hans Åge Ynde-
stad blir forlenget.

– Vi ser på muligheten, fort-
setter Sandnes.

Avtalen med Magnus Ander-

sen ble
forlenget
fordi han
a l l e r ede
h a d d e
kont rak t
med klub-
ben neste sesong. Med for-
lengelse av avtalen viser klub-
ben at de ønsker å satse på spil-
lere fra landsdelen.

– Man kan ikke si at Magnus
ble prioritert foran Miika og
Hans Åge. Men vi ønsker å ta
ting som dem kommer, sier
Sandnes.

Duo må vente på avklaring

Vi ses på Alfheim!

Kiosksalg
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NYKOMMER: Nicholas Phillip kommer trolig til å være et fast innslag i startfemmeren for Tromsø Storm denne sesongen. Foto: Anders Mo Hanssen

Nicholas Phillip (21)
tror han har muligheter
til å ta sitt andre strake
gull i Basketligaen –
denne gangen med
Tromsø Storm.

Norskamerikaneren er klar for åp-
ningshelg i Bærum og Asker fredag til
søndag. Sistnevnte sted kunne han ha
endt opp.

Asker prøvde å hente ham i som-
mer, og han hadde også andre mu-
ligheter før valget falt på Storm.

– Jeg hadde to tilbud om stipend i
USA, ett i Philadelphia og ett i New
York (der han er født og bodde til
han var fire år gammel), men de var
på 50 prosent – og da ble det for dyrt,
forteller Phillip.

Han har bodd i Bergen siden famili-
en reiste fra «det store eplet», og da vel-
ger man heller ikke Oslo-gryta.

– Da jeg skulle studere (psykologi),
var det enkelt å velge Tromsø foran
Oslo, smiler han.

– Like gode som Frøya
21-åringen var en viktig brikke på

Frøya-laget som ble BLNO-mestere i
vår.

Han tror den bedriften kan gjentas
som Storm-spiller.

– Sluttspillet skal vi til. Og jeg tror
vi blir bedre og bedre utover i se-
songen, så i sluttspillet skal de andre
passe seg for oss. Da vil vi slå godt
fra oss.

– Laget her er nok like bra som
Frøya-laget i fjor, selv om det kanskje
ikke er like god bredde i stallen, sier
Phillip, som ser andre forskjeller
mellom Frøya og Storm.

– Treneren (Kenneth Webb) krever
mer her. Det har vært bånn gass fra før-
ste trening. Det gjør meg veldig moti-
vert, sier han.

Vaffel-veddemål
I helga møter han først sin gamle rival
Gimle fra Bergen fredag kveld.

Lørdag blir det noe vanskeligere –
mot laget han forlot i sommer, Frøya.

– Det blir rart. Bestekompisen
min, Alain Nzeyimana, spiller der.
Vi har spilt på samme lag siden jeg
var 12 år. Vi har allerede lagd et ved-
demål om vafler. Den som taper, må
komme med vafler til den andre i
motstanderlagets garderobe etter-
på, smiler Nicholas Phillip.

Klar for sine første kamper som
Storm-spiller.

– Jeg gleder meg som en unge, sier
han.

SSaa  nneeii  
ttiill  UUSSAA  
oogg  AAsskkeerr

MENINGER KORT SAGT SIDE 44-45SIDE 46-47
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Marie Dølvik
M a r k u s s e n
(Stakkevo l -
lan) og Sand-
ra Simonsen
(BOIF) kom i
fokus da det
norske J15-
l a n d s l a g e t
vant 4–3 over Sverige i går. 

Troms-duoen sørget for tre
av de fire norske scoringene.
Dølvik Markussen scoret både
2-1- og 3-2-målet mens Si-
monsen (bildet) scoret kam-
pen siste mål. Dermed ble hun
matchvinner i debuten sin
med flagget på brystet.

Debutant og
matchvinner
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