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Fersk
skinkestek
hel, i stykk, pr kg

2990

1790
Pizza Ristorante
Mozzarella, Pollo,
Prosciutto, Speciale
325-355 g, Dr. Oetker

1690
Ananas
Extra sweet
Costa Rica, pr stk

7990
Fersk
juletorsk
hel, pr kg

Foto: Mediateam
Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil og prisjustringer

Gode Menytilbud hele uken

5990
Fersk
familieribbe
pr kg

Foto:
Opplysningskontoret for kjøtt Foto: Mediateam12900

Rund julesylte
hel og halv
Finsbråten, pr kg

Foto: Mediateam

Foto: Eksportutvalget for fisk

Gjelder t.o.m mandag 24/12

Norvald Tveit skal denne veka feire 
kongens gull, 80-årsdag og jul med 
vener heime på Øvre Tveit.

SIDE 6, DEL 2

Trippelfeiring 
for Norvald

VITAL 80-ÅRING: Norvald Tveit er det nærast vi kjem Vestlandsfanden i levande live.                                                                                                                                                                                 FOTO: ODDLEIV APNESETH

Den store jakten  
på julestemning

KULTUR, SIDE 20–21

En heftig blås  
for julepynten

TETT PÅ, SIDE 2–3
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Det er ingen mangel på 
glitrende julekuler i  
butikkene – men det er 
jo litt ekstra stas med en 
selvlaget. Eller selvblåst.

LOTTE SCHØNFELDER 
ODDLEIV APNESETH (Foto)

lotte.schonfelder@bt.no

«Lag din egen julekule!» var opp-
fordringen fra kunstnerne i S12 
Galleri og verksted inne på en 
pent hellelagt gårdsplass omtrent 
midt i Skostredet. 

Oppfordringen falt ikke på 
steinheller. Det var kø ikke bare 
utenfor Pepperkakebyen – det var 

tilløp til kø også inne i verkstedet. 
En egenblåst julekule er kult, og 
en pike i køen hadde bestilt blå-
sing av hele fire med tanke på 
julepresanger. Ellers nøyde de fles-
te seg med en, selv om det kunne 
være vanskelig å bestemme seg 
for om den skulle være rød, gul, 
grønn, blå eller blank.

Glasskunstnerne Linn Kalseth 
og Rikke Edel Thunæs med utdan-
nelse fra henholdsvis Danmark 
og Sverige sto klar med råmate-
rialet, røde i kinnene av varmen 
fra ovnen. 

– Ungene blir veldig rolige, sa 
en av deres kolleger – og vi hadde 
følelsen av at tilskuerne var nær-
mest ærbødige overfor det gamle 

Selvblåst er velblåst
KONSENTRASJON: Fire år gamle Nora Lita konsentrerer seg og får hjelp av Rikke Edel Thunæs (til venstre) og Linn Kalseth. Mens mormor Sigrun Langeland står spent og venter på resultatet.

GLØD: Det blir varmt i et glassblåserverksted .. KUL KULE: Slik skapes din egen julekule.

Ungene blir 
veldig rolige

GLASSBLÅSER 
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BTs leserombud Terje Angelshaug tar imot ros og ris
fra leserne, tlf. 55 21 46 83 –  leserombud@bt.no 
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supertilbud:

www.emil.no

alt i strikk

÷30%
alle bukser

÷30%

Stort utvalg!

havnen
SKOLTEN: «Queen Of Scandinavia» kom i går fra 
Newcastle og går i retur i dag kl. 10.00. 
FESTNINGSKAIEN: «Ocean Ness» kommer i dag kl. 
05.00 og går videre kl. 20.00. 
HURTIGRUTEKAIEN: «Richard With» kommer i dag 
kl. 14.30 fra Kirkenes og går i retur kl. 22.30. 
«Prinsesse Ragnhild» kom i går fra Hirtshals og 
går i retur i dag kl. 13.00. 

JEKTEVIKEN: «Astrea» kommer i dag kl. 08.30 fra Immingham og 
går i retur tirsdag. «Sc Aberdeen» kommer i dag kl. 19.00 fra Aber-
deen og går videre til Trondheim tirsdag.
DOKKESKJÆRSKAIEN: «Trans Carrier» kommer i dag kl. 06.00 fra 
Amsterdam og går i retur tirsdag. 
FRIELENESKAIEN: «Nor-Land» kom i går fra Stettin og går videre til 
Tromsø i dag.
MØHLENPRISKAIEN: «Sea Star» kommer i dag kl. 10.00 fra Askvoll 
og går i retur kl. 13.30. 
NORSK JERNVERK – SIMONSVIK: 
SALTIMPORT AS: «Falkland Cement» kom i går fra Stettin og går 
videre i dag.
NORWEGIAN TALC – KNARREVIK: «Sc Baltic» kommer i dag kl. 07.00 
fra Trondheim og går videre til Amsterdam.
Ligger ved: 
CCB HAVNE- OG OFFSHORETERMINAL: «Bourbon Orca», «Zenita», 
«Jonrit», «Stril Pioner», «Norbar», «Scanfjell», «Solfjord», «Sc 
Baltic», «Maria Soltinn», «Far Saga» og «Viking Energy».
BERGEN MEKANISKE VERKSTED: «Scandi Sotra», «Bygg nr. 161», 
«Buldra», «Fjærlandsfjord», KNM «Mjølner», KNM «Sleipner», 
«Skagastøl», «Gudvangen», «Gunnfjaun» og «Bibby Bergen». 

KILDE: BERGEN OG OMLAND  
HAVNEVESEN, CCB – ÅGOTNES OG BMV

KOR I aLL BeRGen?

FOTO: ØRJAN DEISZ

MUSIKK: Vet du hvor du finner denne  musikalske  
dekorasjonen?
I GÅR: Døren finner du i Johanneskirken.

Mens de i NRK har Sko-
makergata, har vi i Ber-
gen Skostredet. Som ble 
utropt til den bergenske 
Skomakergaten da Pep-
perkakebyen fikk plass i 
den ene enden.

LOTTE SCHØNFELDER 
ODDLEIV APNESETH (foto)

lotte.schonfelder@bt.no

Pepperkakebyen trekker 
folk også til sin nye adresse. 
Det er ikke sjelden det er kø 
utenfor – som for eksempel 
i gårsdagens gråvær. Voks-
ne og barn sto tålmodige og 
ventet på å slippe innenfor 
byens grenser for å beskue 
allehånde byggverk, noen 
av dem imponerende 
utført.

Men resten av Skostredet 
er ikke blitt helt Skomaker-
gaten slik Kirkens Bymisjon 
fikk idé til da Pepperkake-
byen ble bygget. Det er jo 
ikke gjort i en håndvending 
å skape en julegate. Stal-
len er imidlertid på plass. 
Innkledde brakker er åpne 
mandag-fredag fra kl. 11 til 
kl. 17, lørdag kl. 11-15, men 

søndagen henvises man til 
andre herberger. Innendørs 
finner man høyballer, en 
liten julekrybbe og «him-
melens hærskare» i form av 
hvite papirengler fra svarte 
greiner. Telys blafrer, og 
man kan legge fra seg både 
sine bønner og sine juleøn-
sker. Ikke julegaveønsker, 
men ønsker for både den 
nære og den store verden.

– Utvendig er vi ikke helt 
fornøyde – vi snakker nå 
hele tiden om «neste år» og 
at det da skal se mer ut som 
en stall, forteller Kolbjørn 
Gunnarson i Kirkens Bymi-
sjon. – Men innvendig fun-
gerer den. Vi har fått mange 
gode tilbakemeldinger, og 
ønsketreet er fullt av både 
tegninger og brev.

Vi vet jo ikke – men vi 
kan tenke oss at ikke helt 
få ønsker seg fred på jord. 
Hva bedre kan man ønske? 
Hvis bare mange nok kunne 
ønske det samme ...

En stall for ønsker  
og bønner

KOM INN: Kirkens Bymisjon er ikke helt fornøyd med utseendet på 
stallen i Skostredet - neste år skal den bli bedre. Men innvendig funge-
rer den for både bønner og ønsker.

emilieMarkeveien: 55 90 73 74
Lagunen: 55 91 62 00
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Denne uke:
alt fra Soya og
Saint Tropez

÷50%
håndverk. Og kanskje litt redde 
for den glødende glassmassen.

– Stå der! fikk vi beskjed om 
og hadde heller ikke noe ønske 
om å komme i veien for Linn og 
Rikke.

Fire år gamle Nora Lita Herads-
tveit var storøyd og taus da det ble 
hennes tur. Men hun gjennomfør-
te med glans og assistanse og fikk 
ros fra mormor Sigrun Langeland 
– og i dag eller i morgen kan hun 
hente sin helt egen, selvblåste og 
avkjølte julekule. Som kanskje 
blir en tradisjon på treet og holder 
helt til hun selv får barnebarn og 
kan fortelle om den gang beste-
mor laget kulen i et verksted i en 
av Bergens middelaldergater.
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DAGENS JULETEGNINGER
Gårsdagens vinner ble Bertine Berg-
mann som får tilsendt en t-skjorte 
med tegningen sin påtrykket.          Se flere tegninger på

Dette kjempeflotte juletreet har Sara Sørheim åtte år fra 
Vinnes fri skule tegnet.

En veldig koselig tegning har vi her fått fra Marie Magnus på 11 år. Denne undrende nissen som nok har mye å tenke på nå 
før jul, har Henrik Birkeli på ni år tegnet til oss.

JULEGAVEN JEG ALDRI GLEMMER
NAVN: Hilde Christin Aarland
ALDER: 34 år
STILLING: Arbeider på Café Capello i Skostredet

Jeg husker så godt den gangen jeg fikk et par lan-
grennsski. Tror jeg var seks år gammel den gangen. 
Jeg var utrolig stolt og veldig glad. Tro det eller ei, 
men den julekvelden la jeg meg til å sove med lan-
grennsskiene på i sengen. Forresten er jeg glad for alt 
jeg har fått. Hjemmelagede gaver har jeg særlig sans 
for. De er så personlige. Hjemmestrikkede sokker var-
mer derfor like mye som en kaffetrakter.

DAGENS ENGEL
Her kommer omsider den be-
geistrede engelen som hadde 
teksten på trykk for en uke 
siden, til en annen engel. Men 
begeistringen har ikke avtatt 
av den grunn, selv ikke om den 
ble atskilt fra to medengler – vi 
ville bare ha denne, og fikk for-
ståelse i butikken.

NISSESTAFETTEN
Hver dag får en person sjansen til å tegne seg selv 
som nisse. I dag er turen kommet til Aps Ruth Grung 
som har fått hele Bergen på nisseluen sin. Her ser vi 
Bybanen, Bryggen, syklister, busser og en masse 
blide bergensere. Nissen er også blid: – Jeg har fått 
en av byens mest utfordrende og spennende jobber 
som leder av komité for miljø- og byutvikling, sier 
hun. Neste nisse ut er sportsdirektør Roald Bruun-
Hanssen i Brann. 

DU GRØNNE, GLITRENDE
EgEt gavEpapir: Du trenger ikke nødvendigvis kjøpe nytt og dyrt  
gavepapir hver jul for å lage fint innpakkede gaver. Amerikanske  
Danny Seo foreslår på sin blogg, «Simply Green», å pakke inn  
julegavene i fargerike sider fra gamle ukeblad. Eller bruk tegne- 
seriesidene i BTs søndagsutgave.

MITT BERGEN
NavN: Alexander Dale Oen
aLDEr: 22
StiLLiNg: Profesjonell svømmer
BOr: Eliasmarken på Laksevåg

Når flyttet du til Bergen – og 
hvorfor?

– Jeg er født og oppvokst på Oen 
i Øygarden og flyttet til Bergen og 
Laksevåg som 16-åring for bedre å 
kombinere skolegang og idrettslig 
satsing. Jeg overtok hybelen etter 
min bror, men har siden fått leilig-
het samme sted. 

Hva er spesielt med Bergen?

– Byen inneholder jo bergensere, 
det gjør jo Bergen spesiell. Den 
voldsomme patriotismen de utvi-
ser har jeg sansen for og synes det 
er positivt. 

Hvor går søndagsturen?

– Jeg er interessert i fotografering 
og går ofte ut på kveldstid og tar 
bilder. Jeg lærer mer og mer etter 
hvert. Men jeg tar meg gjerne en 
tur på Lyderhorn eller opp på bat-
teriet på Kvarven. Du blir nemlig 
veldig A4 som svømmer. Det er 
mest spise, sove, trene. Derfor er 
det greit å ha noe du kan glede 
deg over ved siden av, derfor 
fotografering.

Beste utested?

– På Studenten trives jeg godt, selv 
om jeg må innrømme at jeg ikke 
går så mye ut. Kanskje jeg går der 
mest fordi broren min er medeier 
der?

De beste butikkene?

– Som du ser er genseren min 
fullspekket av bedriftslogoer og 
jeg må gå en del med slike plagg. 
Jeg handler en del når jeg er ute 
og reiser, ellers blir det ungdoms-

motebutikker, for eksempel Håkki, 
som nå er flyttet fra Vaskerelven til 
Skostredet.

Når handlet du på Torget sist?

– Det var i sommer en gang, frukt 
og grønt. Torget er best om som-
meren, det gir sjarmerende liv og 
Bergen særpreg.

Din bergenske livrett?

– Pinnekjøtt til jul, og bare i julen. 
Ellers er mors kjøttkaker veldig 
godt. Fisk er jeg ikke så glad i, men 
jeg presser den jo ned når jeg må. 

Ditt bergenske favorittuttrykk? 

– Gullet ska’ hem? Nei, «Eg mast 
nokke», synes jeg er stilig.

Flottest i byen? 

– I hvert fall ikke Ubåtbunkeren, 
selv om jeg finner noe nostalgisk 
ved den med all aktiviteten rundt, 
på sjø og land. Nei, det må bli 
Telegrafbygningen. Den synes jeg 
er praktfull.

Styggest i byen?

– Den totale pakken på og rundt 
Danmarksplass, selv om Forum er 
en flott bygning og at enkelte av 
bygningene i området nå pusses 
opp. 

Det mest romantiske stedet?

– Heme i leiligheten kan det bli en 
del romantikk. Lise heter hun! Vel, 
å sitte oppe på Kvarven en kvelds-
stund og se solen gå ned i havet 
og skue utover. Det er flott.

Viktigste bergenser? 

– Leif Larsen, Shetlands-Larsen. 
Jeg synes han var en fantastisk 
person som mange føler for. Han 
ligger hjertet nær hos mange jeg 
kjenner.

Hva synes du om buekorps?

– Jeg har ikke det helt store forhol-
det til buekorps. Men de hører for 

eksempel 17. mai til. Mange synes 
sikkert de kan bli litt plagsomme 
på vårparten, men det føler ikke 
jeg. 

Hvis du var Brann-trener ... 

– Mons Ivar Mjelde styrer nok 
bedre med laget enn jeg ville gjort. 
Jeg har ikke noe engasjert forhold 
til fotball, selv om jeg selvsagt 
ser enkelte kamper sammen med 
kamerater.

Hva gjør du når det ikke regner?

– Jeg trener jo mye, men jeg liker 
å gå ut og hygge meg når det ikke 
er drittvær. Jeg nyter solstrålene 
når jeg først kan.

Monica Mæland for en dag? 

– Da ville jeg bygget en haug 
med idrettshaller og –anlegg. 
Det behøvde nødvendigvis ikke 
være prakthaller, det holder med 
vel planlagte rubbhaller til ulike 
former for idrettsaktiviteter.

Bergen om 50 år?

– Da er det litt mindre brostein, 
dessverre. Jeg ser for meg asfalt-
lappverk over hele byen. Forresten, 
hva med en sinnssyk stor paraply 
over hele Bergen?

ATLE PEDERSEN

LESEHEST: 
 Alexander Dale Oen 

 leser mye, blant annet 
 historiske bøker, 

 bøker fra krigens dager 
 har stor interesse. 
 Shetlands-Larsen 

 er en av hans forbilder.
FOTO: RUNE BERENTSEN

Shetlands-Larsen er helten
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Salgskonsulenter i Bergen
For å bygge opp salgsavdelingen mot bedrifter, søker vi en motiverte
og engasjert salgskonsulenter. Hovedoppgaven vil være direktesalg
mot nye og eksisterende kunder via telefon og kundemøter. Du vil
arbeide med markedets beste og mest lønnsomme teletjenester.

Vi søker:
� ��� ���������� ��� ���������� ����� ��� ����������������������������
� ��������� ��� ������������ �� ������������������
� ����� ����� �� � ������� ��� �������� �� ���������� ����������
� ������ ��� � ����� ������������ �������� �� ������������

Vi �� ������� �� ��������� �������� �� ������� � ���� ����� �� �� ������
���� ������������������ ������������������ �� ���� ���������������
�� �� �������� ������������������� ��� �� ������ �� �� �� ����������� �
��������������� �� ��� ����� �� ��� ����� ������� �������� ��� �� ����
������ �� �� ��� �������� ��� ������������ �� ������������

Vi tilbyr:
� ����������� �� ������������ ��������������� �� ��������� ������
� ���������� ������ ����������
� �� �������������� ����� � ���� ���������
� ��������� ��� ��� �����������
� �������� ��� ��������� �� ������ ����������

�� ������ ������� ��� ������ ������� �� ������� ���������
������ �� ��� �������� ��� ����������� �������� ������ ���
����������������������� ��� ��� ������� ������ ���� ���
����������� �� ����� ����� ���� ���������� �� ��� �� ������������

Telio forsetter suksessen

�elio vardet første teleselskapet som lanserte
bredbåndtelefoni for privat markedet i
����� �� ��� ����� ������������� �� ��� ���-
set på enkle produkter og god kundeser-
����� ��� ��� ��� ���� ���� ������� �������
������������������ ����� �� ����� ��� ��
mest fornøyde kundene og den beste
���������� �� ����������� �� ��� �� �������
et tilbud til mindre bedrifter i Norge og søker
derfor salgskonsulenter.

Nå er folket på nordsiden av 
Osterfjorden kommet  
mellom permene. Herfra 
reist få til Amerika. 

u bygdebok
ØIVIND ASK

oivind.ask@bt.no

Gårdene på nordsiden av Oster-
fjorden, fra Isdalstø og innover 
mot Leiknes, tilhørte tidligere 
Hamre kommune. Kommune-
grensen mellom Alversund og 
Hamre gikk gjennom nettopp 
Isdalstø.

Området lå under Alenfit 
skipsreide. Dette var en gam-
mel administrativ inndeling av 
bygdene, der gårdene i området 
skulle stille et skip med mann-
skap i tilfelle ufred.

I 1968 kom bygdeboken 
Alenfit band 1, som tok for seg 
tiden frem til 1814, nå er ende-
lig bindet ferdig som tar for seg 
tiden fra 1814 til 2003.

Det har vært et langt og tungt 
arbeid. Årsaken er at flere døds-
fall har forstyrret, og arbeidet 
har delvis måttet begynne med 
blanke ark. 

Men i 1998 tok Egil Hopsdal 
og Ragnvald Seim fatt i jobben. 
Sammen med Sverre Helland, 
Arvid Hagesether og Konrad 
Ulvatn har de gjort et omfat-
tende arbeid, alt på dugnad. 
Boken skulle egentlig vært gitt 
ut tidligere i år, men i februar 
døde Hopsdal brått, og det ga 
enda flere forsinkelser.

På disse nesten 200 årene 
siden 1814 har det skjedd enor-
me endringer, også i dette dis-
triktet. Her var små plasser og 
store ungeflokker. Folk dyrket 
jorden, fisket i fjorden, og over-
skuddet rodde de til Bergen. 
Det var ingen veier, bortsett 
fra den trondhjemske postvei 
fra Isdalstø gjennom Isdal. Folk 
gikk på stier.

Folketellingen i 1801 viser 
283 personer på disse bruke-
ne, mens det i 1900 var økt til 
634.

Men det var grenser for hvor 
mange som kunne vokse opp 
på de små plassene. Brukene 
kunne ikke deles opp i mindre 
deler i det uendelige. Mange 
måtte derfor ut.

Vi har alltid ment at utvand-
ringen til Amerika var heller 
liten fra Nordhordland, siden 
byen og de nye industristede-
ne lå nær. Det viser også dette 
arbeidet. Fra 1880 til 1920 
utvandret 173 personer, voksne 
og barn, og det er godt under 
snittet for Vestlandet.

Terje Marøy viste i sin hoved-
oppgave i 1984 at utvandringen 
fra Lindås 1876-1915 var liten i 
forhold Sunnhordland, Hardan-
ger og Voss. Det varierte likevel 
mye i dette distriktet: Fra noen 
av gårdene langs Osterfjorden 
reiste mange ut, andre hadde 
nesten ingen. 

Liten utvandring 
i Nordhordland

ISDALSTØ: Her gikk grensen mellom Alversund og Hamre kommuner. Du fin-
ner derfor noen herfra i boken, andre ikke.  FOTO: ARNE ÅRSETH

LESERBILDER
Send dine blinkskudd til leserbilder@bt.no  
eller som mobilfoto til 2211.  
Månedens beste bilde blir premiert.

JESUSLYS: Her har fotografen fanget åpenbaringen av sollys på en 
stålgrå fjord. Jesuslys kalte vi det som små. FOTO: ØIVIND HELLESNES

Shetlands-Larsen er helten



� BERGENS TIDENDE MANDAG 17. DESEMBER 2007tett på

I dag får Norvald Tveit 
kongens forteneste- 
medalje i gull for sitt 
virke som forfattar og 
dramatikar. Kommande 
laurdag fyller han 80 år. 

PER MARIFJÆREN 
ODDLEIV APNESETH (foto)

per.marifjaeren@bt.no

– Reint umiddelbart tykte eg det 
høyrdest ein smule pompøst ut 
med kongens gull. – Men det er 
jo ein del folk rundt meg som har 
lagt seg i selen for at dette skulle 
skje, og dei vil eg jo ikkje skuffe, 
seier Tveit, og legg til: 

– Og så kan det jo kome noko 
moro ut av dette også!

Vestnorsk humor
I dag stiller Norvald på Leirvik Kro 
saman med inviterte gjester, der 
Fylkesmann Oddvar Flæte skal 
overrekke utmerkinga. Fortenes-
temedaljen i gull vart innstifta i 
1908 og blir utdelt for «fortjenes-
ter av ekstraordinær nasjonal og 
samfunnsmessig betydning».

Det er som leverandør til scena 
at Norvald Tveit har gjort seg ster-
kast bemerka, og etter Jon Fosse 
er han Norges mest spelte nole-
vande dramatikar. 

Folkekomediane har vore Nor-
valds sjanger framfor nokon, og 
aldri utan ein sosial brodd og 
burlesk undertone. Sogningen 
har tatt det vestnorske lynnet 
på kornet i stykke som «Splint», 
«Uventa lykke for Anders Lone» og 
«Ungkarsfesten». Men Norvald har 
erfart at det ikkje alltid har vore 
like lett å eksportere den beiske 
humoren over langfjella. 

– Den vestnorske humoren er 
noko anna, og det har hendt at 
teaterfolk austpå misforstår heilt. 
Meir enn ein gong har eg måtta 
forklare instruktørar kva som er 
poenget, seier han.  

Suksess om hobo-liv
Vi besøker Norvald heime på det 
brattlendte Øvre Tveit, der han 
vaks opp hjå fosterforeldre. Etter 
folkeskulen vart det realskule og 
gymnas i Balestrand, før han reiste 
i militæret og seinare halvanna år 
i Tysklandsbrigaden. 

– Deretter vart det nokre år som 
bohem og lausarbeidar. Så tok eg 
lærarutdanning i Bergen, og starta 
som lærar på Sørbøvåg i 1958, for-
tel Norvald. 

Da var han nær nok til å kunne 
hjelpe til på småbruket heime i 
helgar og feriar, 
Allereie i 1960 
skreiv han historia 
om ytresogningen 
Hans Gjerdes even-
tyrlege liv i boka 
«En sjel og en skjor-
te». Den fekk gode 
kritikkar og selde 
svært godt på Vest-
landet og oppover 
kysten, nesten ingenting på Aust-
landet. Opplaget nådde 15.000, og 
boka er nettopp relansert i høve 
forfattarens jubileum. 

Trippelfeiring
– Eg jobba jo framleis som lærar, 
og hugsar eg lovde skuleungane 
mine bollar og brus kvar gong 
boka kom i nytt opplag. Forlaget 
auka opplaget med to og to tusen 

eksemplar, så det vart in del bollar 
og brus på dei, flirer Norvald. 

I 1972 la Norvald ned peikestok-
ken og vart skribent på heiltid. Da 
hadde han frilansa for diverse avi-
ser og tidsskrift i fleire år, og skri-

ve ei bok om Ivar 
Medaas. Utover 70- 
og 80-talet leverte 
Norvald Tveit ei 
rekke bøker og 
teatermanus. Sjølv 
ser han på «Splint» 
på Oslo Nye og tea-
terbåten «Innvik» 
som eit av fleire 
høgdepunkt. 

Sitt hittil siste stykke, «Kyst-
kvinner», leverte han i 2005. 

I 2007 framstår jubilanten som 
alltid litt rufsete med eit vake 
blikk der inne mellom hår og 
skjegg, og alltid med sansen for 
ei saftig god historie. 

– Kanskje har eg ikkje all-
tid stellt meg så fornuftig her 
i livet, men eg har no helsa og 
klarer meg bra, flirer han, og ser 

ut over Sognefjorden gjennom 
stovevindauget. 

No skal Norvald feire kongens 
gull, 80-årsdag og jul med vener 
heime på Øvre Tveit. 

– Eg likar meg aller best saman 
med slike som han hoboen, seier 
Norvald, med referanse til even-
tyraren Hans Gjerde i «En sjel og 
en skjorte». 

Kongens gull til Norvald

JUBILANTEN: I 2007 framstår jubilanten som alltid litt rufsete med eit vake blikk der inne mellom hår og skjegg, og alltid med 
sansen for ei saftig god historie. 

ROJALISTISK INNSTILLING: Portrettet av dronning Maud, kong Haakon og den unge 
Olav er på plass i den tveitske stove. Modellbåten i vinduskarmen er perfekt fram-
grunn for ei storslegen utsikt over Sognefjorden. 

Kanskje har eg 
ikkje alltid stellt 

meg så fornuftig 
her i livet

NORVALD TVEIT

JUBILANT
Sivilingeniør KJELL MuND-
HEIM, Morvikbotn 240, 5122 
Morvik fyller 50 år 19. desem-
ber.
Kjell Mundheim har vært an-
satt i Shell International siden 
1982, hovedsakelig med ut-
bygging av olje- og gassfelt 
offshore og på land. 
Han har vært stasjonert i Ned-
erland, Oman og Storbritan-
nia, og er i dag leder for ut-
bygging av seks offshore 
gassfelt i sørlige del av Nord-
sjøen.
Jubilanten er utdannet sivilin-
geniør maskin fra NTNU 1980, 
og avtjente militærtjenesten i 
1981. NTB 

DOKTORGRAD

Fisk og akustikk
BJøRN ERIK AxELSEN dispute-
rer 18. desember for PhD-gra-
den ved UiB med en avhand-
ling om akustiske egenskaper 
hos hestemakrell og andre 
arter i Benguelastrømmen 
utenfor Namibia.
Akustikk er et av de viktigste 
verktøyene fiskere og forskere 
har til å lokalisere fiskestimer, 
beregne hvor dypt de står og 
anslå fiskemengden. Dagens 
instrumenter er svært presise, 
og leverandørene legger store 
ressurser i å utvikle sonarer og 
ekkolodd slik at fiskeflåten 
skal ha et mest mulig effektivt 
og målrettet fiske. I forsknin-
gen brukes akustikk til syste-
matisk kartlegging av viktige 
fiskeressurser. Disse danner 
ofte hovedgrunnlaget for kvo-
tefastsettelse og reguleringstil-
tak.  Bjørn Erik Axelsen er fra 
Bergen, født i  1971. Han er 
utdannet cand.scient. i fiskeri-
biologi ved UiB i 1997, og har 
vært ansatt som forsker ved 
Havforskningsinstituttet siden 
1998. Disputasen er kl. 10.15 
ved Høyteknologisenteret, 
Thormøhlensgt. 55. 

DOKTORGRAD

Arbeidshukommelse og 
språklæring

MAuRITS 
VAN DEN 
NOORT dis-
puterer 18. 
desember 
for PhD-gra-
den ved UiB. 
Avhandlin-

gen undersøker relasjonen 
mellom arbeidshukommelse 
og læring av andre, respektive 
tredje språk. Van den Noort 
har videreutviklet en arbeids-
hukommelsestest for bruk på 
flere språkgrupper. Testen er 
blitt brukt i empiriske undersø-
kelser av arbeidshukommelse 
for setninger hos forsøksper-
soner som nettopp har be-
gynt, eller er på et høyt nivå 
av andre og tredje språklæ-
ring.
Maurits van den Noort (f. 
1977) er oppvokst i Neder-
land. Han er utdannet som 
sosial- og nevropsykolog fra 
Radboud universitetet i Nijme-
gen. Fra januar 2008 tiltrer 
han som postdoktor ved Be-
havioural Science Institute i 
Nijmegen, Nederland. Dispu-
tasen er kl. 10.15 i Christies g. 
12. 
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Even Johannessen
I dag tar vi av 
oss hatten,
for Even som i dag 
fyller atten.
Klem fra
mamma, pappa og Mats.

Marie
Strømme Særsten
Godjenta vår fyller 
10 år i dag. 
Gratulerer så mye 
med dagen. 
Kjempeglad i deg.
Stor klem fra
mamma, pappa
og storebror.

Ellen
Chatrine Berg-Hansen
Vi gratulerer 
gullklumpen vår 
med 4-årsdagen. 
Ha en fin dag 
i Vallalia barnehage.
Mange klemmer fra
oldemor, mormor,
besten og onkel.

Andreas
Skintveit Steinsland
En kjempestor klem til 
godgutten vår 
som fyller 3 år.
Mange klemmer fra
alle i familien.

Sverre Nesbø
Hurra for den snille 
pappaen vår 
som fyller 40 år i dag. 
Vi er kjempeglad i deg.
Mange klemmer fra
jentene dine: 
Helene, Ingrid og Hanne.
Mamma hilser også.

Mina Helene
Geelmuyden
Kjære Mina, gratulerer 
masse med 15-årsdagen 
din, håper du får en 
strålende dag!
Klemmer fra
mamma,
Maria Elisabeth og 
alle oss andre i Brotet!

Samson
Rolland Andersen
Verdens beste storebror
fyller 8 år i dag!
Klemmer fra
Louise, Fredrik,
mamma og Georg.

Mikael
Hugaas Torgersen
Vi vil gratulere vår 
kjempesnille gutt 
med 4-årsdagen i dag. 
Vi er veldig glad i deg.
Stor klem fra
mamma, pappa
og Magnus.

Kristoffer 
Knag Songstad
Go’gutten vår fyller 2 år 
i dag. Vi vil gratulere 
deg så mye med dagen! 
Vi er kjempeglad i deg!
Klemmer fra
farmor og farfar 
på Fusa 
og oldemor i Bergen.

Bente T. Stiegler
Vi vil gratulere vår 
kjære storesøster 
med 40-årsdagen i dag.
Håper du får en fin 
feiring i London!
Mange klemmer fra
Line og Bjørn med 
familier. Mamma 
og pappa i Tromsø 
hilser også.

Christer
Skadal Hetland
Gratulerer så mye 
med 10-årsdagen.
Vi er kjempeglad i deg!
Bursdagsklemmer fra
onkel Roy 
og tante Desirée, 
mormor og bestefar.

Samson
Rolland Andersen
Farmor og farfar 
gratulerer verdens beste 
Samson så masse 
med 8-årsdagen i dag.

Marielle Bakke
Kjære Marielle! 
Gratulerer så masse 
med 4-årsdagen i dag! 
Du er veldig verdifull og 
me er kjempegla’ i deg!
Mange 
bursdagsklemmar frå
pappa og Stine.

David 
Molvik Bergheim
En kjempestor klem til 
godgutten David som 
fyller 1 år i dag!
Hilsen
mormor og morfar.

Owain Jackson 
og Silje Mortensen
Skal si gleden er stor 
hos Torbjørg og Helge, 
Owain tar Silje til 
ektefelle. Til England 
vi drar, for å feire vårt 
brudepar. Dato og 
adresse er klar, 
20. desember 
i St. Audries Park.
Torbjørg og Helge.

Julie W. Kaland
Storejenten vår 
fyller 10 år i dag.
Mange klemmer fra
farmor og farfar.

Sander Steffensen
Min snille, kjekke
lillebror begynner å bli 
veldig stor. 
Han fyller 5 år i dag.
Hilsen Mats. 
Mamma og pappa
gratulerer også masse 
med dagen.

Elise
Storøy Sookermany
Hipp hurra for den 
flinke turnjenten vår 
som fyller 4 år i dag. 
Vi ønsker deg 
en super bursdag!
Mange klemmer fra
storebror Erik,
mamma og pappa.

Om bildene:
Vi ber om at bildene er av 
god kvalitet og nyere dato. 
Kun bilde av jubilanten 
tillates. Leverer du bildene 
elektronisk må de være 
i jpg-format.

Størrelser: Minimum 
bredde/høyde 250/280 
bildepunkt eller 3,2/3,6 cm. 
Oppløsning 200 dpi.

Kun bilde(r) av person(er) 
som er navngitt i over-
skriften tillates. Vi kan 
dessverre ikke returnere 
bildene, men de kan hentes 
i Bergens Tidendes resepsjon 
mandag etter innrykksdag. 
Må hentes innen 3 uker.

Gr
at

ul
er

er +
Min inderlig kjære,

gode mann,
vår snille far, svigerfar, 

morfar og farfar,
bror, svoger og onkel

Arnt 
Johannessen

(Ante)
sovnet stille inn
i dag, nær 79 år.

Haraldsplass
Diakonale Sykehus,
11. desember 2007.

Bjørg Elin
Lisbeth — Kalle

Ralph — Inger Marie
Randi

Tore Arnt — Trude
Jeanette, Anders,

Marte Elin, Sondre,
Jaran Bror, Amalie

Øvrige familie.
Ingen er med oss

for alltid,
tiden forsvinner så fort,

men minnene
får vi beholde,

til lindring
når savnet er stort.

Bisettelse i
Biskopshavn kirke

onsdag 19. des. kl. 12.00.
Like kjært som blomster

er en gave
til Bergen Lag av LHL,
konto nr. 9521 65 32598.

Dødsfall

bisettelser/
begravelser

TIRSDAG 18.12.2007

Håpets kapell
kl 10:30 Bisettelse
 Ingvald Bungum
kl 12:00 Begravelse
 Olga
 Johannessen
kl 13:30 Bisettelse
 Dagmar Larsen

Troens kapell
kl 14:15 Bisettelse
 Finn Michelsen

Solheim kapell
kl 12:00 Begravelse
 Elsa Margrethe
 Jarland   

Øvsttun kapell
kl 12:00 Bisettelse
 Oddny Ingeborg
 Høieggen
kl 14:00 Bisettelse
 Inger Elisabeth
 Hatland

Åsane gamle kirke
kl 12:00 Bisettelse
 Ellinor Jensen

Eidsvåg kirke
kl 14:00 Bisettelse
 Elna Liv Thorsen

Loddefjord kirke
kl 14:00 Bisettelse
 Olai Sverre Ask

Loddefjord kapell
kl 10:00 Bisettelse
 Jan Jansen

Fyllingsdalen kirke
kl 12:00 Bisettelse
 Solveig Konstance
 Korneliussen

Johannes kirken
kl 14:00 Bisettelse
 Gusta Warhuus

God jul og godt nyttår
til alle hjemmesykepleierne for den gode hjelpen 
dere ga meg.

Hilsen Albert Sæle, A. Bergsv. 40

Ulsmågv. 27 - tlf: 55 98 70 00

GRAVMINNER
For KATALOG: ring eller sms
AD EIKNER til 1986 (kr 1,-)
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Rikshomofobi
Etter at rikshomofoben Bene-
stad (jo, han har faktisk attest 
på det) holdt sitt stunt på Da-
nielsen skole har det vært en-
del skriverier, senest av 
Opheim som mener eierne 
av en skole skal få legge sin 
egen «profil» i arbeidet.
Det er slike profiler mange er 
så redde for. Hvis religiøse 
skoler og menigheter skal fri-
tas fra en god og sunn lovgiv-
ning, kan vi fort få at kvinner 
ikke skal ha stemmerett eller 
verv, at homofile skal tråkkes 
på, eller at jøder skal utvises 
– i Guds, Allahs eller hvem 
det nå er sitt navn.
Dette er det motsatte av in-
kludering, aksept, respekt, 
likeverd, mangfold, romslig-
het, menneskeverd etc., ver-
dier som mange vil at vårt 
land skal tuftes på.
En skole eller menighet som 
ikke kan underlegge seg van-
lig norsk lov, bør ha store pro-
blemer. Derfor er det på tide 
å vedta at slike institusjoner 
ikke skal ha offentlig støtte. Å 
utvise en praksis som angir at 
Gud eller Allah eller hvemdet-
nåer tok feil da han skapte 
kvinner, homser eller jøder er 
simpelthen kriminelt i hen-
hold til norsk lovgivning.
Religiøse samfunn har tradi-
sjon for at de slipper fra util-
børlig undertrykking uten at 
det reageres «internt». Der-
for må vi reagere utenfra, og 
vi må reagere kraftig.

REiDAR KAARBø 
AsKøy

Tøm papiret BIR
Vi er i en fortvilet situasjon. Vi 
har fått et bosspann hvor vi 
samler det daglige avfall, og 
to store spann for papiravfall. 
Dette er en god løsning for 
kildesortering. Bosspannet 
blir regelmessig tømt en 
gang i uken. Papiravfallet skal 
tømmes en gang i måneden. 
Den dagen det skal tømmes, 
skjer det ofte ingenting. Da er 
det etter et par dager å ringe 
og purre. Vi skifter på å ringe, 
naboene og jeg. svaret vi får 
er at det er så mange biler i 
veien at de ikke kommer 
frem. 
Det som forundrer oss, er at 
bossbilen som kjører hver uke 
alltid kommer frem. Det går 
også en tidebuss (nærbuss) 
flere ganger for uken. Neste 
gang papiravfallet skal hen-
tes er den 02.01.08. Hvordan 
vi skal plassere alt papiret 
med to allerede fulle spann 
er ikke enkelt, spesielt nå når 
vi går julen i møte. 
BiR har vel plikt og betaling 
for å tømme boss og papirav-
fall for byens borgere. De kan 
da vel ikke sitte med hendene 
i fanget og si «vi kommer 
ikke til» hvor andre kjører og 
utfører jobben sin. Det eneste 
vi nå er nødt til å gjøre for å 
få papiret vekk, er å gå over 
til å fylle papir og boss i sam-
me spann.

BEBOER i LiEN

LØRDAG 15. DESEMBER gjentar Ber-
gens Tidendes papirutgave de 
fullkomment rørete påstandene 
BTV serverte dagen i forveien om 
utenlandske snikere i bomsta-
sjonene rundt Bergen. Hva skal 
en stakkar gjøre når han kom-
mer kjørende og plutselig ser 
skiltene og de blinkende lysene 
ved Nygårdsbroen eller Gamle 
Bergen?

«Do not stop», står det på ett av 
skiltene. Ingen myntautomater 
å se. Ingen betjente boder som 
over alt ellers i verden. Skal den 
forvirrede utlending legge fem-
ten kroner i veigrøften og håpe 
rette vedkommende finner dem? 
Eller skal hun eller han stole på 
at dette er et gjennomtenkt og 
velfungerende system som gjør 
at regningen dumper ned i post-
kassen i Vedbæk, Gelsenkirchen, 
Basel eller Milano en eller annen 
gang i fremtiden? Eller regne med 
at den gjestfrie turistby raust ser 
gjennom fingrene med at uten-
landske bilister svipper innom?

IKKE MED MIN BESTE vilje kan jeg se 
at Bergens Tidende har belegg for 
insinuasjonene om at besøkende 
bilister fra utlandet er en skokk 
utspekulerte kjeltringer som stik-
ker av fra regningene og de øko-
nomiske forpliktelsene sine.

Det er vi som har valgt å erstatte 
myntautomatene og de bemanne-

de bodene med et helautomatisk 
registreringssystem som krever 
brikke i front-
ruten. Da er 
det vårt ansvar 
å utvikle sys-
temer for dem 
som ikke bor 
her, men er på 
gjennomreise 
eller på besøk 
i kortere eller 
lengre perio-
der. At dette har vært innviklet, 

tidkrevende og fullt av praktiske 
problemer, kan umulig være den 

enkelte bilists 
ansvar. 

Enkelte gra-
tispasserende 
utlendinger 
eller betydelig 
administrativt 
merarbeid for 
å få inndrevet 
bompenger 
fra sporadisk 

besøkende, turister og forbipas-

serende må ha vært en del av kal-
kylene og beregningsgrunnlaget 
den gangen en valgte å gå til det 
skritt å skifte system. 

Å KALLE sakesløse bilister «bom-
pengesyndere» og «snikere» tyder 
på at sakligheten og den journalis-
tiske redeligheten forsvant under 
BT-flyttingen fra Nygårdsgaten til 
Krinkelkroken.

Rør om snikende utlendinger

UTSPEKULERTE KJELTRINGER? :«Do not stop», står det på ett av skiltene ved bomstasjonen i Sandviken. Skal da snikende turister 
stoppe opp og legge 15 kroner i grøften, undrer Davy Wathne. ARkIvfoTo: RUNE NIELSEN

Skal den forvirrede 
utlending legge femten 
kroner i veigrøften og 

håpe rette vedkom-
mende finner dem?

NAV
Det må være tungt for de NAv-ansatte hele tiden lese 
om seg selv som udugelige, skriver Tony fortes, selv 
«NAv-bruker».
Tony fortes, tidligere sjåfør

JEG REGNER med at mange satte kaffen 
i vrangstrupen da de leste denne over-
skriften. Kanskje noen regner med at 
dette innlegget er signert 
noen i NAV-organisasjonen. 
Undertegnede er for tiden 
«NAV-bruker» Jeg har lest 
utallige leserinnlegg i aviser 
der det rettes sterk kritikk 
mot måten NAV utfører sine 
oppgaver på.Jeg vil først og 
fremst gjøre det helt klart 
at jeg betviler ikke de til dels alvorlige 
problemer mange har med denne organi-
sasjonen. For den som er rammet av pro-
blemene som har vært omtalt i media den 
senere tid, er det naturligvis alvorlig nok.

SOMMEREN 2006 var jeg utsatt for en alvor-
lig arbeidsulykke og fikk da følgelig med 
NAV å gjøre etter 20 år i arbeidslivet. Syke-
pengeutbetalingen gikk som den skulle, 
men det oppsto en del problemer med 
å få det godkjent som yrkesskade. Dette 
skyltes ikke NAV. Problemet var arbeids-
giveren min som ga NAV feilaktige opp-
lysninger. Etter mye om og men fikk jeg 
endelig skaden godkjent som yrkesskade, 
og her kommer jeg til kjernen: Jeg hadde 
ikke problemer med å få kontakt med 
saksbehandleren min. Hun ga meg mange 
gode råd i sakens anledning og ringte meg 
opp utallige ganger. Jeg har også fått råd 

om hva det kunne være aktuelt å søke om 
støtte til.

VED UTLØP av sykepengeperioden gikk jeg 
over til yrkesrettet attføring, da jeg var ute 
av stand til å gå tilbake til mitt tidligere 
yrke. Yrkesrettet attføring startet med 
informasjonsmøte hvor vi fikk mange 
gode råd og tips om hvilken utdanning 

vi burde satse på i våres nye 
situasjon. Det ble gitt fyldig 
informasjon om hvordan 
fremtidsutsiktene i arbeids-
markedet så ut til å være. 
Økonomiavdelingen infor-
merte om utfylling av mel-
dekort og lignende og ga råd 
om hva man skulle gjøre og 

ikke gjøre for å unngå unødvendige stopp 
i utbetalingen. Etter min mening var dette 
profesjonelt gjennomført. 

JEG HAR SOM mange andre søkt om støtte 
til diverse tilleggsytelser og har fått avslag 
på en del av dem, men tidsfrister har vært 
overholdt og avslag har vært saklig begrun-
net. Jeg har hittil ikke hatt med noen uhøf-
lige personer å gjøre. Jeg skriver dette 
innlegget fordi det må være tungt for de 
NAV-ansatte som faktisk gjør en god jobb å 
hele tiden lese om seg selv som udugelige. 
Det er selvsagt mulig at jeg har vært «hel-
dig» med saksbehandlerne mine, men det 
er helt sikkert flere enn meg som har posi-
tive erfaringer. Det er nå engang slik her i 
livet at det som fungerer ikke får den store 
oppmerksomheten.  Takket være min egen 
og NAV på Nesttun sin innsats ser jeg frem 
til snart å være i arbeid igjen.

NAv gjør en veldig god jobb

MILJØ
Sverre A. Stakkestad 
Hobbynatureverner i Naturvernforbundet

Katalogminister 
Liv Signe Navarse-
te ønsker å fortsette 
å tvangsfôre alle 
husstander og bedrif-
ter med papirtelefon-
kataloger også i 2008. 
Hallo minister, vi 
lever ikke i 1988! 

Naturvernforbun-
det har støtte fra 
et soleklart flertall 
i befolkningen når 
vi krever en snarest 
mulig innføring av en 
«Ja-takk ordning» til 
telefonkatalogene.

Med en slik ord-
ning ville vi som ikke 
ønsker en ny papirte-
lefonkatalog slippe å irritere oss over katalogene, 
samtidig som man sparer samfunnet for unødven-
dig søppel. Faktisk så viser en undersøkelse gjort 
av Norsk Respons at kun 16% ønsker Ditt Distrikt, 
25% Gule sider og 45% den vanlige katalogen.       

Vaktmestrene i Studentsamskipnaden i Ber-
gen har ansvaret for 3300 boliger. De anslår at de 
siste 10 årene har de kastet så å si 100 prosent 
av opplaget. Om ikke dagens ordning blir avviklet 
og erstattet av en «Ja-takk» ordning, vil kanskje så 
mye som fem millioner av uønskede kataloger bli 
kastet i landet også i 2008. 

300 DITT DISTRIKT KaTaLoGER:
ble  fordelt på 146 husstander 
i midten av november. Resten 
ligger der fremdeles....
 foTo: SvERRE A. STAkkESTAD

katalogministeren  
sover i timen

Jeg har hittil 
ikke hatt med 
noen uhøflige 

personer å gjøre

BoMpeNger
Davy Wathne, Tertnes 
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Følg med på leserdebatt og 
kommentarer på bt.no

I NORGE HAR VI RELIGIONSFRIHET. 
Grunnloven § 2 sier: «Alle Ind-
vaanere av Riget have fri Reli-
gionsøvelse». I Den Europeiske 
Menneskerettighetskonvensjo-
nen (1950), heter det (forkortet 
av meg): «Enhver har rett til reli-
gionsfrihet. Denne rett omfatter 
frihet til offentlig å gi uttrykk 
for sin religion eller tro gjennom 
undervisning, utøvelse, tilbedelse 
og ritualer. Ingen må utsettes for 
tvang som vil kunne innebære et 
inngrep i hans frihet til å ha en 
religion eller tro etter eget valg».

Religionsfrihet må innebære at 
det kristne (fra nå av synonymt 
med religiøse) ekteskap har rett 
til å eksistere i det offentlige rom. 
Men den rød-grønne regjeringens 
forslag til ny felles ekteskapslov 
for enkjønnede og tokjønnede 
par, vil sette en stopper for det. 
Om forslaget vedtas blir bare livs-
synsfriheten igjen. 

Regjeringen har kalt sitt forslag 
for nøytralt. Det er visstnok fordi 
loven ikke skal skjelne mellom 
det tokjønnede og enkjønnede 
par. Men den aksepterer homo-
fili, hvilket ingen religioner gjør. 
Forslaget er altså ikke nøytralt. 
Det diskriminerer alle religiøse 
mennesker.

Snever og diskriminerende
Den nye lovteksten blir selv et livs-
syn. Den kan bare tolkes human-
etisk, ateistisk og/eller agnostisk. 
En kristen fortolkning av lovtek-
sten, uansett hvor velvillig man 
måtte være, blir ikke mulig. Lov-
teksten tar parti for dem som 
ikke betrakter homofili som en 
synd, og mot det kristne ekte-
skapet med en kvinne, mann og 
felles barn. Med denne lovteksten 
blir flertallets kristne frihet ikke 
mulig å uttrykke i det offentlige 
rom når det gjelder ekteskapet. 

Den nye loven er ikke roms-
lig, som mange tror, den er sne-
ver og diskriminerende. Den tar 
standpunkt i sentrale religiøse 
spørsmål og vil ikke få gyldighet 
for kristne. Den har dessuten til-
bakevirkende kraft og vil endre 
ekteskapet for alle kristne i lan-
det, samt muslimer, jøder osv., 
som har giftet seg under norsk 
lov. Den vil gjøre det umulig for 
kristne mennesker å gifte seg i 
fremtiden. Den nye ekteskaps-
loven vil bare kunne brukes av 
mennesker som benekter Guds 
eksistens eller som stiller seg 
likegyldig til religion. 

Den nye lovteksten kan ikke 
være grunnlag for en nøytral, 
sekulær, felles borgerlig seremoni 
alle kan delta i. Den blir ikke et 
minste felles multiplum. 

Sekulære livssyn
Såkalte sekulære livssyn er ikke 
nøytrale i kristne spørsmål, de 
tar parti mot eller er så fjerne i 
forhold til kristen tenkning at de 
ikke burde ha talerett. De avviser 

og/eller benekter Guds eksistens 
og stiller seg likegyldige til kristne 
dilemmaer. De har ikke et basalt 
tankegods som kan utforme en 
felles ekteskapslov som omfatter 
kristne. Det gjelder for alle reli-
gioner at de ikke hviler på noe 
annet enn troen på Gud og Guds 
ord.

Med den nye lovteksten blir 
kristendom og annen religion 
angrepet. Loven vil være en hind-
ring for nye ekteskap og grunnlag 
for skilsmisse for allerede gifte. 
Hvilke kristne vil være gift etter 
en antikristen lov? Vil våre bisko-
per, prester, diakoner, alle hundre 
tusener av kristne ektepar, være 
det? Vil de gå foran og privatisere 
sin gudstro og sitt ekteskap? Vil 
de akseptere at kristendommen 
fordrives fra det offentlige ekte-
skapets rom, og at kun humaneti-
kere, ateister og agnostikere kan 
utøve sitt livssyn der?  

Det hjelper ikke å bli velsignet 
i en kirke eller moské etter at den 
nye lovteksten er innført. Verken 
kirken eller moskeen kan i prin-
sippet anerkjenne en antireligiøs 
lovtekst. De kan ikke akseptere 
nettopp det de ikke aksepterer. 
Alle religiøse mennesker vil bli 
krenket av å bruke den nye lov-
teksten og bli hindret i å utøve 
sin religion i det offentlige rom 
på et vesentlig område som ekte-
skapet. Religionenes motstandere 
får ingen problemer.

Religionsdiskriminering
Om kristne mennesker vil ta den 
nye loven i bruk, diskriminerer 
de derved kristendommen. Bare 
de som aksepterer religionsdis-
kriminering kan fortsette å være 

gifte. Noen kan standhaftig lese 
lovteksten på den gamle måten 
og tro at de kan definere verden 
i sitt eget hode helt alene. Det er 
nettopp hva regjeringen ønsker.

Ingen prest kan velsigne det 
nye ekteskapet uten 
å fornekte sin tro. 
Velsignelsen må i så 
fall helt løsrives fra 
ekteskapsinngåel-
sen. Uansett hvordan 
man snur og vender 
på det, blir kristen 
tro henvist til det 
private hodet. Vi blir om loven 
vedtas antireligiøst gift, enten må 
vi velge skilsmisse eller vedstå oss 
religiøs likegyldighet. 

Det er vanlig at slike som påro-
per seg nøytralitet ofte er på fien-
dens side. Det er også tilfelle her. 
Fienden er antireligiøse grupper 
som bekjemper kristendommen. 
Nøytralitet er et tilsløringsord for 
makt som ikke tåler innsyn. Med 
dette forslaget tar den rød-grønne 
regjeringen standpunkt mot tro-
en og foretrekker et samfunn av 
gudsfornektere og religiøst like-
gyldige fremfor kristne. 

Svak og tafatt
Paradoksalt nok er Kongen i 
statsråd, ved kirkeministeren, 
overhodet for statskirken. Hans 
fremste oppgave er å sørge for 
kristnes religionsfrihet. Når Giske 
nå gjør religionen privat får han 
snart ingen kirke lenger, kristne 
kan ikke anerkjenne hans auto-
ritet. Alle problemene den nye 
lovteksten skaper skyves over på 
den enkelte kristne. Statskirken 
har lenge vært svak og tafatt. De 
fleste har ennå ikke oppdaget at 

den nye ekteskapsloven konver-
terer alle ekteskap, tar parti mot 
religionsutøvelse i det offentlige 
rom og for utøvelse av antireligi-
øse livssyn. Bare humanetikere, 
ateister og agnostikere vil kunne 

utøve sitt livssyn 
offentlig etter den 
nye loven. En liten 
livssynsgruppe får 
fullstendig makt 
over ekteskapet som 
institusjon.

Så lenge lovend-
ringen kamufleres 

med at den er et gode for homo-
file, vil mange si ja til endrin-
gene. De er redde for å utpekes 
som intolerante. Men det ekte-
skapet de homofile får er ikke 
det gamle kristne ekteskapet. 
De får bare den nye antireligiøse 
livssynsversjonen. 

Ekteskapet forsvinner
La meg gjenta, slik at det trenger 
gjennom verdens støy: Religions-
friheten vil oppheves med denne 
loven. Det kristne ekteskapet 
forsvinner. Den rød-grønne regje-
ringen tenker som sosialister og 
kommunister alltid har gjort: ut 
med religionen. Religion og poli-
tikk er ofte naturlige motstan-
dere. Alt er politikk, sa AKP - ml 
i 70-årene. Med denne loven blir 
det gjennomført for ekteskapet 
sin del.

Det regjeringen burde gjøre er 
å kaste forslaget i papirkurven, og 
beholde partnerskapsloven som 
den er. 

Det kristne ekteskapets død

NY EKTESKAPSLOV: Man bør anerkjenne det tokjønnede parets enestående betydning for familien, slekten og samfunnet, skriver Nina Karin Monsen. Bildet er malt av Ola 
Lien Midtbø fra Os i 1884. ARKIVFOTO: ARNE NILSEN

Regjeringens forslag til ny ekteskapslov diskriminerer alle religiøse mennesker,  
skriver filosof og forfatter Nina Karin Monsen.

kronikk
Nina Karin Monsen

z	fakta
n Lovforslaget om en felles 

ekteskapslov for heterofile 
og homofile blir lagt frem 
for Stortinget rett over 
nyttår. 

n Lovforslaget innebærer 
blant annet at lesbiske og 
homofile skal få adgang 
til å bli vurdert som adop-
tivforeldre og at lesbiske 
ektefeller og samboere 
skal få samme adgang til 
assistert befruktning som 
heterofile.

n Kirke og trossamfunn får 
rett til å vie lesbiske og 
homofile.

Forslaget (...) 
diskriminerer 

alle religiøse 
mennesker



Stål plater til tak/vegg
66 pr. kvm.
Gjør en god handel 
Dale Trelast as 
Tlf. 56 59 66 90/fax 56596870

Tørr bjørkeved (30 cm)
i sekk 40 l kr 60. 60 l kr 80. Ved-
kasse 1/2 favn, kr 1450. Tennved i
60 l sekk, kr 60. Fritt tilkjørt i Stor
Bergen. Vedservice tlf. 906 38 612

Tørr norsk bjørkeved 
til salgs, 60 l, fritt tilkjørt. 
Tlf. 53 66 66 26/920 97 403

Tørr norsk bjørkeved 
til salgs, 60 l, fritt tilkjørt. 
Tlf. 53 66 66 26/920 97 403

Strøsandkasser i plast
www.solett.no

99 Ford Focus 1.4
En perle! Tilstansdrapport. 
Km 150.500 kr 79.000 
Tlf.: 41234405
FINN: 11941790

06 Audi A6 2.4 AQ
31.000 km, kr 465.000, skinn, 
xenon, Quattro, nybilgar., t.o.m. 
31.05.08. T. 920 10 868 hgarma@
broadpark.no FINN: 11959198

03 Audi A4 1,9TDI
Strøk., 8 alu, alle serv. r/cd/MP3, 
lakkbeh. 79.500 km kr 220.000. 
T. 474 68 600. ronny@fylkesnes.no
FINN: 11966782

06 AudiA3 2.0 TDI
19.700 km, kr 299’. T. 55 22 99 67/
995 21 955. andreas@conradi.as 
140 hk, Open sky, s+v-hjul, 
godt utst. FINN: 11972455

Pen Audi A3, 2005 mod.
Velutstyrt med bl.a. klimaanl. 8.
alu. Nydelig blå met.farge. Nettopp
tatt hovedserv. Kun kr 225.000.
Tlf.:98658146 FINN: bt1458544

Har du hjerterom, men ikke
stuerom?
Da er det på tide å selge noe. Bestill annonse i dag
på www.bt.no/annonseweb, tlf. 05500 eller send mail
til rubrikk@bt.no

Vedlikeholdsfrie
vindussprosser tils. Uforpliktende 
oppmåling/pristilbud.
Tlf. 55 25 63 97 / 414 57 134
www.Vimax.no

Vedbriketter 600 kg
tilsvarer 1 mål Bjørkeved i 
brennverdi. Kr 1300 + transport.
Kan brukes i alle ovner.
Tlf. 957 32 362/ www.brikett.no

Bergen - Alicante - Murcia
1 billett t/r fra Bergen 29. des. og 
retur 5. jan. selges for 1150,- Må i 
tillegg betale for omreg. av navn 
Tlf. 95 93 81 34/55 10 44 56

Kombi kjøl, vaskemaskin
kondens-tørk, oppvask, komfyr, 
TV og stereo m/garanti. 
Fra kr 800.  Tlf. 55 32 04 94.

Kombi-og kjøl
vaskem., kondenstørk, oppvask, 
komfyr, fryseboks og skap ca 4 år 
gammelt. Selges fra kr. 1000 pr 
stk. Tlf. 416 14 235 /976 01 381

Varmepumper/aircondition
Kjøp trygt av Hordalands største
varmepumpesenter. Autorisert 
forh. Fujitsu-Panasonic-Toshiba. 
Butikk med alle modeller utstilt. 
Gratis befaring. Kort leveringstid. 
Serv./rep. alle mrk. Årent 08-16. 
Berge Energi AS-Nipedalen 37- 
Laksevåg. Tlf. 55 34 55 55, 
www.berge-energi.no

Norsk bjørk og furu i storsekk
til salgs. Tlf. 901 97 539

Utvendig kledning 2.sort.
kr 69 pr. m2. Enkel/dobbelfals.
Tlf. 55 95 33 09 - fax 55 95 33 10
Anders Trelast A/S
Jordalsv. 16 - 5105 Eidsvåg

Brannstiger
30% på utfellbare 
brannstiger. Gratis 
montering og frakt. 
(Ikke gratis v/mur-
vegg). Alle lengder. 
Priseks. 4 m kr 2990 
inkl. mva. og mont. 
Forsikringsgodkjent. 
Ring for mer info./
bestilling t. 905 73 538

Norsk Bygg og 
Anlegg A/S

Tilbud gipsplater
13 mm 120 x 240 kr 79.
9,5 mm Gu 120 x 270 kr 89.
Anders Trelast AS
Tlf. 55 95 33 09 - 55 95 33 10

Trelast - byggevarer
Kjøp hos oss - det lønner seg!
Tlf. 55 95 33 09 - fax 55 95 33 10
Anders Trelast AS
Jordalsv. 16 - 5105 Eidsvåg

Tak-veggplater i stål og alum.
Stålplater kr 65 pr m2.
Tlf. 55 05 33 09 - 55 95 33 10
Anders Trelast AS
Jordalsv. 16 - 5105 Eidsvåg

Tilbud knastemembran
Kun kr 25 m2 v/kjøp i hele ruller.
Fuktsikring/grunnmur, undelag/
torvtak. Anders Trelast AS
Tlf. 55 95 33 09 fax. 55 95 33 10

Tilbud isopor
Be om pristilbud.
Anders Trelast AS
Tlf. 55 95 33 09 - fax 55 95 33 10
Jordalsveien 16 - 5105 Eidsvåg

Sikkerhet for deg 
og din familie
Nå er julemnd. kommet igjen. Det er den mnd. vi i 
året  er mest utsatt for brann. Vi forsikrer hus, bil 
og hytte. men hva med livet? Nå kjører vi en 
julekampanje på den utfellbare brannstigen. Den 
synes bare som en smal list på veggen. Den er 100% 
rustfri og er tyveriforsikret. Lett å betjene for små 
og store. Meget rimelig! Ring nå for bestilling
tlf. 47 64 73 65. Begrenset antall. Tenk sikkerhet!

Stigespesialisten
Org.nr. 979994540

Vedkupp!
1. kl. knusktørr bjørk, 40 l kr 59,-.
60 l kr 79,-. 1 mål kr 3100,- inkl. 
opptenningsbriketter. Fritt 
tilkjørt i Stor-Bergen og Askøy.
Helgheim as, tlf. 932 56 788

Noen mål tørr blandingsved
60 cm lengde. Til salgs.
Må hentes. Tlf. 56 30 54 81 el.
mobil 906 19 046

Kaninunger
Kun kr 95.
Kjøp hamster og bur, 
betal kun for buret.
fra kr 295.
Undulat med bur
fra kr 595.

MIDTUN ZOO
Midtunheia 20
(1 min. fra Nesttun,
innkjøring ved Friele).
T. 55 91 30 70 - 10–20 (18)

Tilbud:
Kattesenger, hunde-
senger, puter, 
madrasser og tepper
÷ 15 %.
Alle hundeleker:
Ta 3, betal for 2.
Hundebur til bil 
og hjemmebruk 
÷ 15 %.

Julegodt i kjempeut-
valg til hund og katt.

MIDTUN ZOO
Midtunheia 20
(1 min. fra Nesttun,
innkjøring ved Friele).
T. 55 91 30 70 - 10–20 (18)

Norges største 
utvalg
av julegaver til alle 
kjæledyr.

MIDTUN ZOO
Midtunheia 20
(1 min. fra Nesttun,
innkjøring ved Friele).
T. 55 91 30 70 - 10–20 (18)

Akvarium!
TILBUD:
63 ltr. komplett, 
ord. 950. Nå 495.
11 ltr. komplett,
ord 1695. Nå 1295.
Gullfiskbolle 
komplett, kr 395.
Alle størrelser 
akvarium på lager.
Gode tilbud.

MIDTUN ZOO
Midtunheia 20
(1 min. fra Nesttun,
innkjøring ved Friele).
T. 55 91 30 70 - 10–20 (18)

Akvariefisk
TILBUD:
Rødøyetetra ...... kr 5
Platy ................ kr 15
Scalare ........... kr 29
Neon tetra ....... kr 10
Congo tetra ..... kr 15
Black ghost ..... kr 49
Praktbotia ...... kr 59
Black Molly ..... kr 20
Kobber tetra .... kr 5
MIDTUN ZOO
Midtunheia 20
(1 min. fra Nesttun,
innkjøring ved Friele).
T. 55 91 30 70 - 10–20 (18)

Brukte, oppussede møbler og
interiør
Velkommen til ny, spennende
butikk! Vi pusser opp nyere og
gamle, brukte møbler. Spisebord,
skrivebord, salonger, senger,
skap, lamper, krystall, servise,
småmøbler.
Velkommen til Frk. Dal`s Møbler
& Interiør, Fabrikkgt. 7. Tlf
55590240
Åpningstider: man-fre 10-17, tor
10-19, lør 10-14

1. kl. tørr bjørkeved tils.
i 40 og 60 l sekker. 
Leverer i Bergen.
Tlf. 932 55 925

God tørr blandingsved 
til salgs. 60 l kr 60. 
Granved 60 l kr 50. 
Tlf. 55 10 08 94

35 sekker bjørkeved til salgs.
Tlf. 901 25 429

lpg = Propan
Kr 199 for bytte av 10/11 kg flaske
www.vestgass.com
Tlf. 55 01 00 22

Skinn 3 seter grå 2 stk.
kr 500 pr/stk. Skinn 3 seter svart 
kr 1000. Tlf. 971 48 122

Hvit jul
Fransk hvit spisestue «Bree soci-
ece» Rundt bord d. 110 m/plater 
50x2, blir bordet ovalt 210 +
6 stoler.  Tils. Tlf. 901 14 911

Ca. 90 kvm.  glasserte Hol-
landske takpanner til salgs.
Tlf. 977 30 580

Breton valper for salg
Mor; Brufjorden`s XL Tuva, reg.nr.
19529/01
Far; Geilane`s FN Rocky, reg.nr.
17699/98
Se www.dogweb.no for
fullstendig stamtavle.
Finn-kode: 11869173
Tlf. 918 06 940/915 82 189

03 Audi A4 s-line 1.8t Stv
Km 83500, 190 hk. Meget velholdt,
strøkent eksemplar. Alle serv. holdt,
EU godkjent. Kr 285.000.
Tlf.:92080431 FINN: bt1458793

Audi 100 Avant 2,5 TDI
93 mod. diesel,  tils. kr 55.000/
bud inkl. reg. 270.000 km. Mye 
nytt. Mørk grønn met. 
Tlf. 913 74 274

Audi A6 2,5 TDI stv. 97 mod.
160.000 km, autom.,klima, h.
feste + +  EU-godkj., servicehef-
te, tilstandsrapport.  Kr 70.000.  
el. bud.Tlf. 414 92 448  

Audi A6 TDI Avant 97
godkj. av NAF i høst, velhold ot 
god bil. 
Tlf. 56 35 12 04/480 01 266

Billetter

TTysk hjelm/uniform
Minimum kr 1200 betales kontant
for tysk hjelm eller uniform i
original stand. Privat krigs-
historisk samling. Tlf. 905 54 282

HHar du for mye av det gode?
Da er det på tide å selge noe! 
Bestill annonse i dag på
www.bt.no/annonseweb, 
tlf. 05500 eller send mail til
rubrikk@bt.no.

Julegave?
Antikk spinnrokk kr 1090. Bord-
trau, ski, trebutt, symaskin, 
bondeseng, klaffebord, alt meg. 
bill.Gratis lev. Bg. Tlf. 926 47 377

Dødsbo
innbo m.m. kjøpes kontant.
Spesielt interessert i
eldre gjenstander.

Tlf. 57 82 73 00 / 901 79 643

Antikk, kunst og samleobj.

Årets interiørbok: 
Franske Stemninger og
flott gave: Mellom mennesker, 
vakre dikt av Reidun Fjereide 
Algrøy, finner du nå  hos 
fru Blomst. Tlf. 55 10 00 50
www.frublomst.no

8 bind av Norge i krig 
fra1940-1945 kr 1000, til salgs. 
Tlf. 55 90 21 64

Bøker, hobby, fritid

Onduline vegg-/takplater
Farger sort, rød, grønn og PVC
Gunstige priser.
AAS Florvaag Bruk
Minde/Laksevåg, tlf. 55 59 63 00
www.onduline.no

Tilbud dører
Furu 3-speil, ubehandlet kr 650.
Formpr. hvit 3-speil kr 690.
Formpr. hvit slett kr 450.
Formpr. hvit 4-speil kr 690.
Priser er eks. karm.
Ytterdør hvit m/glass kr 4375.
Boddør tett kr 1995.
Anders Trelast AS
Tlf. 55 95 33 09 - fax 55 95 33 10

Villmarkspanel
materialer, søyler, småhus, 
boder, grindverksbygg, benker, 
ved, tretjære m.m.
www.solbergsagbruk.no
Tlf. 952 01 437/952 11 103

Møkk lei fargen på kjøkkenet?
Krisehjelp på 94 43 65 20
Vi lakkerer om profesjonelt på
møbelverksted. Grunning, sliping,
sparkling, ev. reparasjoner
og to toppstrøk. Alle farger.
Pris fra kr 5000.
Vi besiktiger og gir forhåndspris
gratis. www. acaso.no
Telefon betjent til 21.00.
Åpent tirs.-torsdag. 10-14 el.
ettermiddag/kveld etter avtale.
Acaso Interiør.
Kolltveit Næringsbygg.

Helt nytt utendørs 
boblebadekar til jul?
Benytt denne enestående 
sjansen. Jeg selger et boblekar til 
langt under halv pis med alt
tenkelig utstyr.
Tlf. 55 93 00 64/913 48 267

Hus, hytte, hage

Varme og brensel

Tilbud på hundefôr
Kjøp 3 sekker Precept eller Lone
Star, betal for 2. 
DDrotningsvik Zoo 2. etg. 
Drotningsvik Senter. T. 55 51 07 67

HHøyensilage og høy 
til salgs. Henv. Ranveig Solberg 
tlf. 69 31 40 70/957 95 232

Tilbud
Kjøp 3 sekker Hill`s Natures Best, 
betal for 2. 
Hundebur / bilbur fra kr 599,-
Drotningsvik Zoo, tlf.55 51 07 67

Jaktlag søker
hjorteterreng i Hordland, for 
2008. Tlf. 909 97 366

Mops
Sorte mopsevalper tils. etter
sunne og friske foreldre.
Leveringsklare ca 20.des.
Kun seriøse henvendelser.
Tlf. 90108946

Jeg er en kosehund
Cleopatra er mitt navn sort/hvit 
shih tzu jente  på 4 mnd. 
Tlf. 406 45 719

Ønsker å sette mørk 
schäfertispe
på fôravtale, evt samarbeid.  
Snart 12 md. gammel. Premiert.
Tlf. 56 58 82 24 / 480 64 276

Dyr og utstyr

Apple Iphone 8GB
Til salgs i pakning kr 7000.
Tlf. 976 53 783

Data og tele

2 Tandberg stereo receiver 
TR 2055 / TR 1040A
2 store høytalere Hifi system 15
Kan selges sep. Bud.
Tlf. 908 42 477

Pent bruk Petrof piano
tils. Prisant. kr 15.000.
Tlf. 900 68 064 hverdager 
et. kl. 17.00

Pianostemming
Flygel, trekkspill og pianotrekk-
spill. (acordion). Reparasjon. 
Lang erfaring. Inkl. garanti.
Tlf. 55 25 75 78 / 938 80 553 

Tilbud piano
Godt utvalg av nye og brukte 
piano. Garanti. Avbet. Innbytte. 
Henrik Eide A/S 
Vestre Muralm. 12 D 
5011 Bergen. Tlf. 55 90 20 95

Lyd og bilde

Møbler og dekorasjon

Andel Meland Golfklubb
Andel i Meland Golfklubb selges
kr 15.000,- eller bud.
Tlf. 99 59 96 44/
rogsle@online.no

Ny Mountain bike 
Stone breaker 400 Schotsbrite 
dame 26-19, 24 gir, (gevinst) ny 
pris kr 7000 selges for kr 3500/
bud. Tlf. 55 93 47 23

Sport og friluftsliv

Pent brukt minkpels 
str. 38/40 selges rimelig,  
kr 8000.  Henv. tlf. 986 15 386

Pen Minkpels str. 40/42
m/hatt

+ en del minkhatter og sjal og 
litt gammel juletrepynt.
Rim tils. Tlf. 55 19 20 32

Klær, ur, smykker

Desember salg - vær rask
senger, vogner, bilsikring m.m.
www.biteringen.no

Teutonia barnevogn til salgs
Teutonia Y2K kombivogn med
utstyr, 4 år, svært god stand,
kr 1800. Tlf. 99 01 04 01

Bilsete
Besafe IziSleep 0+ - 13 kg,
nøytrale farger, meget pent brukt,
selges med ubrukt solskjerm for
kr 1000,-.
Tlf. 91854907 / 55102404

Barneutstyr

LLag din egen annonse - 
når det passer for deg!
www.bt.no/annonseweb

Antikke møbl., dører, skole-
pult, tretrillebår, maritime ting, 
div. ur, medaljer,aksjebrev, 
sverd, tremasker, VHS-filmer 
m.m. Tlf. 41 55 40 47/55 31 62 72

Annet

Audi

03 BMW X5 3.0
101.000 km. HBO. Kr 480.000.
Tlf. 915 35 174.
annette_peder90@hotmail.com
FINN: 11975913

BMW

G20 Combi 92 mod. Eu-godkj.
Plymouth 7 seter 87 mod.
Tils. Tlf. 924 51 191

2002 Chevrolet Tahoe m/gass
lastebilregistrert, koksgrå, 
m/lysbøyle.Pen bil. 157.000 km. 
Selges kr 220.000. 
Tlf. 41 61 42 41

Chevrolet

Pen Chrysler Stratus 95 m 2 l
ca. 167.000 km. Radio/kass., h.
feste, air-cond., el. speil/vindu,
sentrallås, servo. Eu-godkj.
Tils kr 27.000 Tlf. 926 24 454

Chrysler

Ford

www.bt.no/annonseweb

Enkelt, effektivt og rimelig!
Kombiannonser med bilde i Bergens Tidende
og fullstendig prospekt på FINN.no
fra kun kr 575,- under rubrikkene bil og båt.
Fra kun kr 199,- under MC.

Linjeannonser:
Til leie/ønsker leie,
linjeannonser, 3 innrykk
i Bergens Tidende
og fullstendig prospekt
på FINN.no i 30 dager,
kun kr 295,-

Priser linjeannonser:
Kun 100 kr for 5 innrykk inntil 5 linjer.
NB! Gjelder ikke eiendom, kunngjøringer
og personligannonser, samt motermarkedet.
Gjelder kun privatannonser,
ikke næringsvirksomhet. Send din bestilling
via e-post til: bt@bt.no eller ring 05500.
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Nyere biler kjøpes kontant
Re-Bil A/S,  Ervikv. 67, Eidsvåg
Tlf. 55 18 20 00 www.re-bil.no

Bestselgeren Øien
ØIEN 530F. Den perfekte fiske/tur-
båt. Selvlens. Godkj. 8 pers. 
Ring Vestlandsbåt. Tlf. 91662658. 
www.vestlandsbaat.no

Glede under juletreet!
Viksund 530/17ft/25hk/23kn.
Nå sparepris kompl. 119.000,-
Tlf. 55242450/93213091. I Arna
10-17/14. www.viksund-smallboat.

2001 Passat TDI
Sølvgrå stasjonsvogn. 119.000 km,  
kr 145.000. Bilen er meget 
velholdt. voldsund@netcom.no 
Tlf. 930 44 036 FINN: 11910318

00 VW Sharan 7 se
Km 53.000 kr 179.000 
Tlf.: 90628240 s+v hjul, avtagb.
h.feste, soltak m.m Meget strøken 
og velholdt bil. FINN: 11878792

05 Renault Laguna
Km 31.900 kr 238.000 
Tlf.: 55937698/95780803 
rune.sekkingstad@hjemme.no
FINN: 11937453

07 Nimbus 340 Com
Fabrikkny og ubrukt 340 Commander
m/alt eksta uts. som er mulig å få. 
Selges 2.850.000. Tlf. 90016228.
FINN: 11933040

05 Volkswagen Car
Km 236.000 kr 379.000. Meget 
velutstyrt. Full service. hallgeir.
torpe@drosjane.no 
Tlf: 95131350 FINN: 11928872

07 Daelim Roadwin
Lett MC selges. Som ny, 1.gangs 
reg. juli 07. Ring for mer info, 
2774 km, kr 42.000. 
Tlf.404 94 578. FINN: 11969684

Micore 630
Micore 630 offshore. Gjør årets 
kupp nå. Ring Vestlandsbåt.
Tlf. 916 62 658.
FINN: 11976865

Bet. fra kr 16-35.000!
Hiace 90-96 mod. Kjøper også
gamle Hiace, Hilux, Liatce, Cari-
na, Corolla, Dyna, Canter, King 
Van. Niss.King Kup. T. 416 14 235

Hjullaster
Volvo BM 4600 1984 mod.
m/5m3 skuffe og pallegafler til
salgs. Heil og fin maskin.
Bud over kr 250.000.-
Tlf. 91172911 / 91782666

XM 2,0i STV 96 mod
kr. 43.000. Romslig og god bil.
kun km 152’, alle serv, EU ok
nov 07, Radio/CD, S+V Dekk.
Alu felger.h-feste. DEFA, FINN
11895985, tlf 95754448

7S Familiebil / billig i drift.
05 VWTouran 1,9 Tdi, 79.000 km,
velh., tilstrapp, garanti. Selges
kr 219.000/bud, Innb. mulig.
Tlf. 975 89.000

Motostandard
vinsj, belter og hydraulic 
ønskes kjøpt.
Tlf. 970 32 751 el. 913 08 419

Godt bet.  for Hiace, Dyna,
Litace, Canter,king van og andre 
typer Toyota + Mazda E 2000. 
kont.oppgj., rust/ mangler ingen 
hindr. 85-00 mod. T. 90069064

24’ tresjark
2 sylindret Saab diesel. Noe 
arbeid. Til salgs kun kr. 8.000. 
Tlf 55 95 24 75/ 928 50 862

Vintertilbud!!!!!!
Utstillingsbåter selges.
2007 mod, Galia, Silver og
Bombard Rib.
Gjør en god handel!
Vi lagrer båten til våren.
Åsane Marine A/S
tlf. 55 39 03 10
www.aasanemarine.no

205 stv.  2005 mod.
reg. 2004, ca 33.000 km, sølv 
met., aircond., s/v hjul, 
kr 110.000 + reg. avg. 
Tlf. 951 17 797

KJØP TRYGT!
Etablert 1978

SPAR PENGER
Ervikvn. 67 - EIDSVÅG

T. 55 18 20 - F. 55 19 21 50

BILER KJØPES www.re-bil.no

Alle priser inkl. reg.avg.
FINANS – INNBYTTE

Åpent man.-ons. 09.00–18.00. Tors. 09.00–19.00.
Fre. 09.00–17.00. Lør. kl. 10.00–14.00.

UTVALG I NYERE TOYOTA DIESEL
06 COROLLA VERSO 2.2 D-4D 136 hk 12’km............ kr 289.800
07 AVENSIS 2.0 D-4D Stv. 6500 km Koksgrå ............ kr 299.800
06 COROLLA VERSO 2.2D-4D 136hk 32’km.............. kr 279.800
05 COROLLA 2.0D-4D 116 hk Stv. 32’km .................. kr 219.800  
04 TOY.YARIS.1.4 D-4D AC 62’km............................. kr 129.800

STASJONSVOGNER
05 PEUGEOT 407 SW 2.0 HDI 136 hk 56’km............. kr 294.800
03 AUDI A4 Avant 1.9Tdi 130 Quattro 49.000 km...... kr 269.800
04 VOLVO V70 2.4D 130 hk Klima ++ 105’km ........... kr 264.800
03 VOLVO V70 2.0T 180 hk Aut. Skinn 125’km.......... kr 249.800
04 MITS. OUTLANDER 2.0 4WD klima 64’km............ kr 234.800
04 SUBARU FORESTER 2.0X 4WD klima 65’km........ kr 224.800
00 AUDI A6 Avant 2.4 Quattro Tiptr. Skinn+++........... kr 169.800
03 PEUGEOT 307 SW 2.0 HDI 90 hk 100’km............. kr 159.800
02 CITROËN C5 2.0 HDI 109 hk 117’km .................... kr 159.800
00 NISSAN PRIMERA 2.0 D Klima 125’km ................ kr 114.800
00 FORD MONDEO 1.8 110’km.................................. kr   89.800

PERSONBILER
04 VOLVO S60 2.4D Aut. Skinn Navy 93’km .............. kr 279.800
01 MERCEDES E 240 Aut. Skinn 81’km ..................... kr 209.800
04 AUDI A3 1.9 TDI Klima 86’km............................... kr 199.800
05 OPEL VECTRA 1.8 GTS 5D COMBI 49’km............. kr 194.800
03 OPEL SIGNUM 2.0 DTI KLIMA 45’km ................... kr 189.800
00 NISSAN MAXIMA QX Aut. Skinn 127’km .............. kr 149.800
00 SKODA OCTAVIA 2.0 SLX AC 94’km ..................... kr 106.800
00 SAAB 9.3 2.0 Skinn Klima 105’km ........................ kr 104.800
02 PEUGEOT 307 1.6 103’km .................................... kr   89.800
00 NISSAN ALMERA 1,5 5D 120’km.......................... kr   79.800

2005 Golf TDI Trendline
80.000 km, ikke rust, motorvar-
mer, el.ruter, varme i speil og 
seter. Sølv met, bra s/v dekk.
Tils. Tlf. 952 36 829

Citroën

Juletilbud!!!
98 Accent 1,5 GLXI. EU-ok nov. 07 
AC, ABS, servo, grønn met., CD, 
alarm, ny reg. reim. Kr. 19.000. 
Tlf. 56 32 00 05 / 977 69 608

Ny type!!!
00 Accent 1,3 GLS, 4 dørs. 
Kun 100.000 km. Meget pen og 
godt utstyrt bil. Kr. 35. 000. 
Tlf. 56 32 00 05 / 977 69 608

Hyundai

Cepia GTX 1,6 96 mod.
118.000 km, bud over kr 10.000. 
Tlf. 56 16 88 85/942 67 206

Kia

Landcruiser 3.0TD
1997 Vare, 4x4, aut, skinn ,s+v-
dekk, AC, h.feste, el.vindu. 
Pen bil selges kr 165.000/bud. 
Tlf. 90107691 FINN: 11945216

Land Rover

05 Mazda 2
Strøken, snerten bil til salgs.
30 000 km. Flett nye vinterdekk,
alu.felger på s-dekk. Kr 110.000.
Ring 47601907/91337252

Mazda

190 E Sportsline 91 mod.
235.000 km. 
Finn kode:47624798. 
Tlf. 938 80 524

Mercedes

07 Mini Cooper 1
6500 km, kr 243.000. 
Tlf. 922 19 990. 
kenneth_brevik@msn.com
FINN: 11951197

Mini

93 Mitsubishi Pajero
330.000 km, kr 89.000. 
Tlf. 934 58 522. 
eivind@njord.as
FINN: 11946707

Lancer 4x4
Mits. Lancer stv. 4x4. 212.000 km. 
Kr 58.000 el. bud. Tlf. 976 78 236/
976 78 236 eidsheim@frisurf.no 
FINN: 11974601

97 Carisma 1.6 GL
190.000 km, ltt småfiks

EU-ok 11.09. Selges kr 27.000
Tlf. 997 09 498

Mitsubishi

Almera 1,4 sort 2000 mod.
5 d. kombi, 2 sett hjul, 80.000 
km, alle serv. hos mrk.forhandl., 
tectylbeh., tils. kr 74.000.
Tlf. 48 89 16 89 el. 55 24 24 07

97 Nissan Micra 1 l 5 dørds
grømnn. Kun 44.000 km.
Selges kr 29.000
Tlf. 997 09 498

Nissan

Peugeot

Renault

Subaru Legacy Stv.
Subaru Legasy 2.2 GX 158 000 km 
skinn autom 4X4 Soltak, h.feste, 
god stand. 95-mod. 
Tlf.:99531814 FINN: 11936557

Subaru

04 Suzuki XL7 2.0
1 eier. Selges rimelig da ny bil er 
bestillt! 43.500 km, kr 189.000.
T. 90171095 tkvalv@broadpark.no 
FINN: 11951715

Suzuki

07 Rav4 2.2 D4D
5000 km, skinnint. Cruisecontr. 
4WD, kr 390.000. Tlf. 957 01 467. 
khatranac@gmail.com 
FINN: 11951602

07 HiAce 4WD v.
D4D 117 hk, 4WD vare. Kort met.
6500 km, kr 259.000.
Tlf. 56 58 12 14 / 911 78 094, Kjell.
h.eide@fusi.no FINN: 11963282

98 Toyota HiAce 2
148.000 km. Kr 120.000.
Tlf. 901 23 837.
sporten.voss@sport1.no
FINN: 11978403

02 Corolla Verso sol  110 hk
grønn met.  s/v hjul, ++ Km. 

71.000. Alle servicer tatt. EU ok. 
Kr 150.000. Se finn:11835321
Tlf. 907 53 372 / 55 19 61 88

05 Yaris Verso vareb.
34.000 km, priv. kjørt, 
kr 115.000. 
Tlf. 56 16 88 85/942 67 206

Toyota Hiace automat. 95 m.
lang. EU-godkj. 3/11-07. 
201.000 km. Tils. 
Tlf. 55 31 27 70 / 958 12 113

Toyota

Volvo V70 D5 Summum 2005
Skinn, aut., svart met.,
bi-xenon+++ 47.000 km. Alle
servicer på merkevekst. Prisant.
399.000. Kont: 414 77 993 e.
12.00 el. http://volvov70d5.
blogspot.com/

Volvo

01 Volkswagen LT
Km 395.000, kr 55.000. 
Tlf. 55 12 65 52/920 20 400. 
fanavoll@start.no
FINN: 11785435

Volkswagen

03 Range Rover
Km 97.000 kr 615.000 
Tlf.: 93063900 
per.jorgensen@kjs.no
FINN: 11931374

Ssangong Rexton
2006 mod., kun 19.000 km, 4x4, 
sølv, alt av utstyr, strøken!
Kun kr 297.000.-. Tlf. 480 90 001. 
(Drammen). FINN: 11950890

Andre merker

Toyota kjøpes 1993 - 2000
mod. Delebiler, skadet, rep.
objekt m.m. Ikke eksport. Bet.
kont. v/henting. Ring Trond
Bønes Auto - tlf. 920 24 096

Betaler kr 15.000 - 25.000
for din HiAce, Dyna, Mitsubishi 
Canter, Corolla el. Carina. Avskil-
tet el. mangellapp ingen hind-
ring. Tlf. 918 85 631/913 17 472

Kr. 20.000 - 30.000 for
Toyota HiAce Hiclass. Rust eller 
defekter ingen hindring. 
Holder til i Blomsterdalen.
Tlf. 99 60 34 22

Ønsker å kjøpe biler 92 - 06
bensin, diesel (Hiace fra 86).
Kontant oppgjør, rust/mangler 
ingen hindring. Tlf. 991 00 250

Bil ønskes kjøpt

FFlyttebil 15 m3 med lift
Person, vare, kombi 7-seter.
Nytt/brukt. Bruktbil fra  kr 270,-
pr. døgn. www.mk-utleie.com
Tlf. 55 33 25 85

Bilutleie

Bilvrak kjøpes
bilvrak/delebiler kjøpes. Stor
mangelleapp? Eierforh. må dok.
Bet kr 500-1000 kont.v/hent.i Bg.
/omegn. Ring Trond 920 24 096

Brukte dekk - felger
s/v dekk og felger. Stand. dim. 
13’’, 14’’ og 15’’. Ass utv. av stål-
felg, alu.felg. Omlegg./avbalans.
Bønes Auto tlf. 920 24 096

Toyota-deler selges
86, 88 Camry, 85, 87, 89 Corolla 
sedan/kombi. 84, 87, 90 Carina 
sedan/kombi. Gode karr.deler + 
div. T 920 24 096. bonesauto.no

Sønnak bilbatterier
Monterer mens du venter.
Alltid gode tilbud hos
Bergen Batteri Service
Fabrikkgt. 5 - tlf. 55 20 80 80

Bilreparasjon –service
PKK (EU)-kontroll,
person-/lastebil.
Elektro Diesel Vestauto A/S
Tlf. 55 25 40 00

Dieselpumper, dyser og
innsprøytningsutstyr
Verksted – bytte og deler.
Elektro Diesel Vestauto A/S
Tlf. 55 25 40 00

Biltilbehør

Daf fa 45-180 97 mod. kl. 1
7,5 t. - 304 t. km m/kran 5,2 tm. 
God st. - høystbyd. o. 75.000. M/
liten EU-ktr.seddel . Se
Finn.no 11775097. T. 920 26 671

Lastebil/buss til salgs

Gammel og velholdt
campingvogn ønskes kjøpt. 
Tlf. 56 37 10 44 etter kl. 18.00. 

Campingvogn ønskes kjøpt

Nye og brukte bobiler
kan du kjøpe /leie hos Bilsalg 
Kokstad AS. Lave vinterpriser nå! 
Alle merker. Bilsalg Kokstad AS, 
tlf. 934 63 418

Bobil til salgs

Garasjeplass til leie
i L. markevei.
Tlf. 934 49 387

Garasje/parkering

Landbr.mask., verktøy, anlegg

Motorsykkel

Båt

Bygging av kaier,
sjøtransport, flytebrygger,
gangveier, slep og 
forankring, utførers av 
Valen Marina AS
Tlf 957 79 980/56 32 59 10

Julegaveideer 
fra Seilmakeren
Henri Lloyd seilerstøvler  Kr 1850
Harken seilersko                Kr 990
Regatta Freesafe, oppblåsbar
Redningsvest m/sele        Kr 790
Musto inshore 
Race jakke                           Kr 1500
Musto inshore bukse        Kr 990
Ronstan superundertøy   Kr 240
Ronstan Midlayer 
undertøy                             Kr 320
Ronstan Hobart 
seildress                              Kr 2500
Ronstan Genova fleece    Kr 350 
Cobra stasjonær vhf.        Kr 1700
Cobra bærbar vhf.             Kr 1550
Kraftig oppladbar lykt      Kr 125
Baltic hesteskobøye          Kr 250
Seilmaker Iversen AS
Sandviksbodene 1 A
Tlf. 55 55 74 50
www.seilmakeren.no

Maritime julegaver
Se www.gillow-telle.no
for julegavetips

Kabelstyring ca. 5 m. tils.
Tlf. 55 28 14 02

Båtmotor, -utstyr, -opplag

Du finner kanskje ikke en 
fysioterapeut på Støletorget,
men andre ting for 
helse og velvære 
finner du i btguiden.no
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Vi utfører nå legging 
av granitt og skifer
til uteplasser veranda, trapper
etc. Ring for besiktigelse og
prisoverslag.
Tuwi- Wiggen Natursteinsenter 
Tlf. 55 92 25 30

Klarsynt spådame
er utrolig sikker i sin spådom om
din fremtid. Tlf. 21 50 08 14
(kr. 29.90/min)

ÅSANE

TILHENGERSPESIALISTEN
Heiane 6 • Nyborg • tlf 55 53 10 00

Mandag - fredag: 08.30 – 16.30
Lørdag: 10.00 – 14.00

Juletilbud!
A S g eAlle TYSSE bogihengere
leveres med verktøykasse e ka
kulelås og presenning.k o s g
(Verdi kr. 3.000,-)V k 0(V di k 3 000 )

– TILHENGERERET E G R E– TILHENGERERE
... kjøper du hvor utvalget er størst!kj r h l e tø !

990 -kr 1r 990,-kr 16.990,-

Vi kan fremdeles levere de fleste

Tysse-hengere før nyttår!

Ordinær pris kr 20 120,-
Boggihengere fra kr 14 990,-

Finansiering - Leasing Norges mest solgte Boggihenger!

SKITREKK
2 par, 215 cm.

PRIS

249,-

TUR/TRENINGS-
PAKKE
MADSHUS Terrasonic Classic ski er basert på Madshus’ 
racing-modeller. Kun de beste materialer er brukt i såle og 
kjerne. Vi plukker ut ski etter din vekt og dine ferdigheter.
ALPINA SP 30 er en lett klassisk/kombistøvel for deg som 
skøyter litt eller har behov for ankelstøtte. Varm sko med 
Thinsolate isolasjon.
ROTTEFELLA Exercise Classic binding

RYE PRIS

2999,-

Vågsallmenning 3 – Tlf. 55 59 61 20

BLOKADE AV 
STILLINGER

Utdanningsforbundet har krevet en tariffavtale med 
International School of Bergen som vil gi undervisnings-
personalet ved skolen tilnærmet samme lønns- og 
arbeidsvilkår som i offentlige skoler. En slik avtale har 
International School of Bergen nektet å inngå. 
Dette betyr at medlemmer av Utdanningsforbundet, 
med bakgrunn i lov for Utdanningsforbundet § 22, 
pålegges ikke å søke eller motta stillinger ved denne 
skolen før kollektiv tariffavtale er inngått mellom eier 
og Utdanningsforbundet.
Eventuelle spørsmål vedrørende konflikten/blokaden 
kan rettes til Utdanningsforbundet Hordaland v/fylkes-
leder John G. Torsvik, tlf. 56 12 50 01 / 906 72 958.

For Utdanningsforbundet
      Helga Hjetland                   Ole Petter Blindheim
      Leder  Forhandlingssjef

Arken tannlegesenter
åpent alle dager mellom jul og 
nyttår. 1, 2 juledag og 1 nyttårs-
dag 8-18, nyttårsaften 8-15. 
Vi tar i mot nye pasienter og yter 
akutthjelp. Tlf. 55 19 77 50 

Grunnkurs
i bore- og brønnteknikk

Nytt kurs starter 
12. januar 08

Pris: Kr 32.800,-.
Varighet: Ti helgesamlinger, annen hver helg.

Sted: Lærerhøyskolen på Landås.

Kursarrangør:
Nor offshore AS
Tlf. 938 99 330 

www.noroffshore.no

Byggefirma utf. alt innen
bygg, nybygg, tilbygg, garasjer,
terrasser, skifting av tak, renner, 
vindu, legging av parkett, rehab.
Noe ledig kapasitet fra midt. av 
januar. Ring i dag!
KVS AS Kurt 922 36 520 eller
Per - Arne 480 41 177

Bergen tingrett
17.12.2007

Proklama
Krav i nedenfornevnte dødsbo må, om de ikke skal tapes, 
meldes innen 6 uker. 
Kravet meldes til bostyrer der slik er oppnevnt, ellers til 
Bergen tingrett, Postboks 7412, 5020 Bergen.

2. gangs innrykk:
07-170840DBO-BBYR/02
Kari Strømmen, fødselsnr. 15.05.1923. 41032.  
Siste bopel: Teatergaten 43, 5010 Bergen.
Dødsdato: 28.09.2007.
Bostyrer: Adv. Roald Angelfoss, Advokatfirmaet Kyrre ANS,
Postboks 953 Sentrum, 5808 BERGEN.

07-176340DBO-BBYR/02
Frode Johannessen, fødselsnr. 23.03.1944. 34530.  
Siste bopel: Kringsjåveien 99 B, 5163 Laksevåg.
Dødsdato: 21.03.2007.
Bostyrer: Adv. Thorvald Ornell Myhre, Advokatfirma 
Stiegler ANS, Postboks 1124 Sentrum, 5809 BERGEN.

07-170864DBO-BBYR/02
Anny Strømmen, fødselsnr. 20.05.1927. 38440.  
Siste bopel: Teatergaten 43, 5010 Bergen.
Dødsdato: 24.10.2007.
Bostyrer: Adv. Roald Angelfoss, Advokatfirmaet Kyrre ANS,
Postboks 953 Sentrum, 5808 BERGEN.

07-174262DBO-BBYR/02
Solveig Maria Runshaug, fødselsnr. 26.08.1923. 40067. 
Siste bopel: Olaf Ryes vei 21, 5007 Bergen.
Dødsdato: 05.08.2007.
Bostyrer: Adv. Rune Stavenes, Advokatfirmaet 
Rune Stavenes, Postboks 271, 5804 BERGEN.

1. gangs innrykk:
07-180805DBO-BBYR/02
Marie Bruvik, fødselsnr. 03.09.1922. 36047.  
Siste bopel: Aurdalslia 20, 5253 Sandsli.
Dødsdato: 22.08.2007.
Bostyrer: Adv. Jan Haakon Rasmussen, Advokatpartner 
ANS, Postboks 314/216 Sentrum, 5804 BERGEN.

07-170941DBO-BBYR/02
Kolbjørn Gunnar Berg, fødselsnr. 07.08.1944. 37551.  
Siste bopel: Solheimsgaten 60, 5054 Bergen.
Dødsdato: 06.10.2007.
Bostyrer: Adv. Steinar Berg Yndestad, Advokatfirma 
Steinar Berg Yndestad, Postboks 1273 Sentrum, 
5811 BERGEN.

07-136888DFA-BBYR/02  
Solveig Andrea Larner, fødselsnr. 28.12.1918. 39883. 
Siste bopel: Sandviksveien 114, 5035 Bergen. 
Dødsdato: 09.09.2007.

Årets 
julegave
Dykkerkurs kr 500.

Mer gavetips:
www.nemo.no

Tlf. 55 12 58 60
Grimstadveien 93

VARSEL OM 
SPRENGNINGSARBEID 
PÅ HORDVIKNESET
I forbindelse med utbygging av Hordvikstunet 
vil det i perioden 17.12.07 til 1.9.08 foregå 
sprengningsarbeider på Hordvikneset v/nr. 86.

Sprenging varsles med sirene
3 lange + 3 korte støt i forkant 
av salve, og ett langt støt etter.

Henvendelse 
Roger Bjørndal,
anleggsleder, 
tlf. 970 51 902.

Olympus MJU 770 SW
kamera, digitalt og forh.vis lite.
Lå i et lite etui m/ekstra batt.
Mistet strekn Flatøy - Bergen.
Tlf. 41 24 79 39

Nøkkler mistet.
Rogagaten- Dannmarksplass. 
Dusør. Henv. tlf. 900 11 342

Biks Industriopplæring
Traverskran G4/Hydraulisk
kran G8-G20. Truck.
Stropp/ «varme arbeide»
Riggerkurs. HMS Verneombud.
Maskinførerkurs.
Tlf. 55 70 70 55 / www.biks.no

Utdanning

Tapt - funnet

Kunngjøring
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Juletilbudet
...du ikke har råd til å gå glipp av!

7 biler av toppmodellen av

Grand Vitara
med ekstra vinterpakke.
Uten tillegg i prisen!

Verdi

52.500.-

SISTE SJANSE!
Inklusiv vinterhul på

aluminiumfelger.

Gjelder kontrakter signert før 31.12. !Vi skifter ut våre 

demobiler.
Se tilbud i butikken.

STORE PRISAVSLAG! !
FORDELER MED 4X4:

Bedre veigrep - Større kjøre-

sikkerhet - Lavere verditap 

Høyere bakkeklaring 

Økt fremkommelighet

Vinterhjul på lettmetallfelger - Metallic lakk - Radio/CD - ESP (antiskrens) 
Navigasjon - Soltak - Cruisecontrol - Mørke vinduer - Skinninteriør  

Xenon lys - 17'' alu-felger - Grøftelys - Lyktespylere - Nøkkelfritt låsesystem 
Høy og lav serie

4 STK. GRAND VITARA LTD 4x4 DDiS    KUN KR 393.900.-
3 STK. GRAND VITARA LTD 4x4 2.0 AUT.    KUN KR 408.900.-

IGNIS SPORT SUV 4x4 LIANA SPORT SUV 4x4 SX4 SWIFT 5-DØRS 4x4

213.900.- 258.900.-
107 hk 4x4 268.900.-
120 hk TDI 4x4 308.900.- 208.900.-

    Garnesvegen 16
  5260 Indre Arna
 Tlf. 55 53 55 20
www.oddvarbjelde.no

LANGÅPENT:
Tirsdag-Torsdag 9.00-19.00
Mand.-Onsd.-Fred. 9.00-17.00
Lørdag 10.00-14.00

*

* * *

Liana Sport SUV leveres 
også med automatgir





Bli med historiker 
Egil Ertresvaag hver ukedag 

i desember, til spennende 
steder i Bergen med en 

mindre kjent forhistorie.

Julekonkurranse!
I «Byens Hemmeligheter» på BTV kan 
du også delta i vår julekonkurranse. 
Hver dag trekker vi ut en heldig vinner 
som får bergensspillet «Ka e tiss».
Vinner tirsdag 13.12: Randi Pedersen.

A l l e  h v e r d a g e r  i  d e s e m b e r  i  m m  k l .  1 8 . 3 0

D u  k a n  o g s å  s e  e p i s o d e n e  p å  w w w . b t . n o / w e b t v
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Alle tiders Karlsson. BA

Heidundrende Karlsson. BT
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www.dns.no

Spilles på Store Scene mandag–fredag
kl. 17.00, lørdag kl. 15.00
Av: Astrid Lindgren. Instruktør: Erik Ulfsby. Scenograf: Arne
Nøst. Lysdesigner: Geir Hovland. Oversetter: Håkon Qviller.
Med: Karl Bomann-Larsen, Ellen Birgitte Winther,
Anna Katharina Haukeland, Stig Amdam, Igor Necemer,
Pål Rønning, Sissel Ingri Tank-Nielsen og Frode Winther.

Billetter 55 60 70 80 Billettservice 815 33 133

Vi søker dyktige

anleggsledere,
formenn, forskalere 
og jernbindere

Se annonser på www.lab.no
eller kontakt oss på mobil 918 37 413.

Julen i Bergen?
Flott 4. etg. Bergenshus nær sen-
trum til leie i desember. Ledig 
06.12.07 til 01.01.08. 3 dobbelt-
rom, leie avhengig av leieperio-
de - ta kontakt. Se evt Finn.no – 
søk med overskriften.
booking@skutevikstorget.com
FINN søkekode: 11917451

Flott 4-roms sentrumsleilig-
het på Nøstet
Gangavstand til «alt». Ny i ‘06, 
høy standard. Høyglanskjøkken, 
integrerte hvitevarer, stort bad 
m/badekar og varmekabler. 
Trendy peisovn. Vaskerom. Bred-
bånd innlagt. Takterasse, sol til 
23. Topp for 3 ordens studenter!
Kr 12.500 + strøm. Delv. møbl. 
2 mnd. dep. Fra 15. januar. 
Se Finn.no Tlf: 406 12 321
FINN søkekode: 11935406

Krohnegården/Fyllingsdalen
Helt ny 3 roms leil. ca. 90 m2.
Varmekabl. og downlights i alle 
rom. Sentralt. Kort vei til
skole, butikk, buss, kirke etc.
Midt i Bergens beste turomr. Til 
leie for ordens person. Leie 
kr 8000/mnd+ dep. Led. fra jan.
Tlf. 930 91 444 el. 55 16 11 16

Sandsli  
Flott hybel. Leie/mnd. 8000 
pr.månde inkl. strøm, bredbånd, 
kabel-tv. Dep. en månde for-
skuddsleie. Ledig 29.12.07.
Tlf: 920 41 867 
eritaule@online.no
FINN søkekode: 11958019

Ny, kjempefin 2-r. leilighet 
til leie - sentrum
2. et. Like ved Sats. Leie/mnd 
9000 ink. fjernvarme, varmt-
vann, kabeltv. Dep 2 md. Fullt 
møbl., ink. 42» flatskjerm, alle 
hvitevarer, 9 kvm balkong, stor 
bod i kjelleren, heis. Ledig fra 
01.02.2008 (evt. 01.01.2008) 
Ring for visning. Tlf. 930 39 848 
Trine Lise FINN: 11959409

Kalfaret/Hansapark
Stor 2 roms leil. med heis, altan,
utsikt,  vurd. solgt. T. 412 22 517

Nyoppusset leilighet i 2007
Ny utvendig fasde,ny isolasjon, 
nye  vinduer, nye døre. Ny kjøk-
ken 2002. Stor 3-roms på 
Landås. Romslig stue. Nytt bad i 
2007, med masasjedusjkabinett,
vask, møbel, gulvvarme og opp-
legg til vaskemaskin. Til leie på 
Landås. Leie/mnd. 8000, dep. 
16.000. Ledig 12.12.2007 
til 08.08.2009.
Tlf: 62 11 8 40 / 911 90 358 /
957 49 323 
okawkabishad@yaho
FINN søkekode: 11967470

1-roms leilighet i sentrum
Meget sentralt på nygårdshøyden,
3min. gange til sentrum, 50m fra
juridisk fakultet, beliggende i rolig
sidegate. Nyoppusset i 2006,
varmekabler i alle gulv, fullt
møblert. ledig fra 15. des.
Tlf. 97975154

Filefjell-Ingrids Hyttegrend
Hytte ledig i julen. Gode tilbud 
i januar.  Tlf. 909 35 549

Enebolig Eikeviken
Ledig 01.01.08 til 31.12.2010.
Evt.lenger. Praktfull beliggenhet 
med 180 grd. utsikt over innsei-
lingen til Bergen. 5 soverom. 
Peis og vedovn. Nær NHH. Bar-
nevennlig i et av byens beste 
strøk. Parkering. Visning etter 
avtale. Leie/mnd. 15.000,
dep 30.000. Tlf: 992 68 043. 
janwh2@earthlink.net
FINN søkekode: 11975614
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Kunngj. på www.jobbnorge.no eller http://uit.no/tavla/stillinger/

UNIVERSITETET I TROMSØ
9037 Tromsø.

UNIVERSITETET I TROMSØ
Ledige stillingar: Søknadsfrist:
Det medisinske fakultet:
Førsteamanuensis i farmakologi (klinisk farmasi) 11.01.08
Det matematisk-naturvitskaplege fakultet:
Postdoktor i biologi (molekylær plantebiologi) 11.01.08
Postdoktor i molekylær-/strukturbiologi 11.01.08
Stipendiat i biologi (molekylær plantebiologi) 11.01.08
Stipendiat i statistikk 11.01.08
Stipendiat i kjemi (molekylær- og strukturkjemi) 11.01.08
Stipendiat i kjemi (strukturkjemi) 11.01.08

Ny leil. Voss Fjellandsby
ski inn/ski ut, til leie jul - 
nyttår - januar. Tlf. 917 10 430

Kommunelege 
2/fastlege
100% stilling

ved Ulvik kommunelegekontor er ledig 
frå 01.01.2008.

Sjå fullstendig lysing på 
www.ulvik.kommune.no.

ULVIK HERAD

2 Roms Kjeller leilighet
2 Roms kjeller leilighet til leie
sentralt på Kolltveit. Ledig fra
01.01.08.
Ikke røyk/dyr.
Kun seriøse henvendelser.
lchristf@online.no
Tlf: 40018488

Arc Oppmåling AS
søker oppmålingsassistent til 
varierende oppmålingsarbeid i 
Bergensregionen. Stillingen 
krever kun førekort kl. B. Søknad 
med CV sendes: hevi@arcopp.no

Erfaren rengjøringshjelp
Tel. 99 87 60 34

Ledig stilling

Salg av bolig

Koselig leilighet til leie 
Sandviken 
Leie/mnd. 7000, dep. 1 måneds 
husleie. Ledig 01.02.2008.
Tlf: 452 56 674 / 452 56 674
FINN søkekode: 11942524

Knallpris for studenter!
Fullt møblert hybelleilighet på 
18 kvm med eget bad/kjøkken til 
leie fom. 20.12.07. Leie 2500 pr. 
mnd. inkl. strøm, bredbånd og 
Kabel-TV. Busstilgang til Bergen 
sentrum er super og med sykkel 
tar det ca. 10 min. Du må være 
student ved UiB, SiB eller NHH. 
se www.sib.no.
Ring John på tlf 948 60 945 så 
avtaler vi visning før jul.
FINN søkekode: 11962577

Ny hybel ved Bryggen
Meget god standard, egen 
inngang. Hvitevarer. Kr. 4800 pr 
mnd. Tlf. 930 40 405

Kronstad
Flott møblert 2-roms, ca. 50
kvm. Ledig uke 2. Fin utsikt, store
terrasser. Passer for par, enslig,
firma. Kr 7500 pr. mnd. afros@
broadpark.no. tlf. 98860794.

Koselig 3-roms hageleilighet 
i gangavstand til sentrum 
lLeie/mnd. 6500, dep. 6500. 
Ledig 16.12.07. Tlf: 413 29 145. 
wfracast@online.no
FINN søkekode: 11973056

Sokkelleilighet til leie 
på Fantoft/ Flat for rent at 
Fantoft. 50 kvm 2 roms, 
møblert. Leie/mnd 5100 ledig 
01.01.2008 Tlf: 454 13 660 
nathalie.reuter@hotmail.com
FINN: 11976981

Leilighet på 
Laksevåg/ Lyngbøvannet 
5 min. fra sentrum. 
Leie/mnd. 8900, dep. 8900. 
Ledig 14.12.07 til 14.12.08. 
Tlf: 958 73 250 / 952 86 729 
arild@norges-foto.no
FINN søkekode: 11978860

Leilighet 75 kvm
Til leie for 2 kvinnelige studenter.
Gangavstand til UiB og
Haukeland Sykehus.
Delvis møblert.
Leie kr 7000 pr. mnd.
Tlf. 907 73 748

Sandsli
hage leil. ca 60 kwm med 2 sove-
rom, 3 boder, separat vaskerom, 
I frittliggende enebolig med stor 
hage. 2 parkeringplasser.
Tlf. 55 13 25 08

5 rom i sentrum
En plass ledig i kollektiv på 
Møhlenpris. Fin delv. møblert 
leilighet, 4 soverom. Stort 
kjøkken, romslig stue. Ikke røyk/
dyr. Leie ca. kr 3600 + strøm og 
dep. Mob. 481 95 613

Hageleil. Bg.Vest/Godvik
56 kvm., 2 r. leil. i nytt hus. lys 
og trivelig med god standard og 
sjø utsikt. Hvitevarer, ikke røyk/
dyr, kr 5500 + strøm pr/mnd, 
dep. Ledig feb. Tlf. 982 06 411

Bergen Vest, Kjøkkelvikveien
umøblet enebolig 150 kwm ledig 
omgående for ordens person, 
kr 9500 pr/mnd. inkl. kommuna-
le avg. eks. strøm. 2 mnd./dep. 
Tlf. 995 61 517

Til leie

Medisinstudent
ønsker hybel/leil.
24 år gammel kvinnelig
medisinstudent ønsker hybel/leil.
i nærheten av Haukeland Sykehus
fom. jan. Rolig, ikke-røyker.
Maks kr 6000/mnd.
Tlf. 958 87 171

Ønsker leie

Salg av fritidseiendom

Fritidseiendom til leie

RRimelige gode lokaler
Arna Industrihus A/S
Tlf. 55 24 84 97

LLagerboder/kontorer til leie
www.selvbetjeningslageret.no
Tlf. 55 25 95 90

11.kl.lagerplass til leie
for oppbevaring av møbler m.m.
K.Lien tlf. 55 91 30 07 kl. 11-13, 
55 25 68 13 etter kl. 16.

Industribygg på Sotra 790 m2
m/3834 m2 tomt, tils./utleie.
Fullisol., 15 min. fra Sotrabroen.
Kontakt Jørgen tlf. 41 61 42 40

Næringseiendom

Trefelling
Raskt og eff. T. 908 41 829

www.tredoktor.no 
Alt i hage og grøntanlegg. 
Gratis befaring. Tlf. 411 82 322

Hage

HHandyman? Da bør du 
selge dine tjenester her!
Bestill annonseplass i dag på 
www.bt.no/annonseweb, 
tlf. 05500 eller send din annonse-
bestilling nå til rubrikk@bt.no

Lundebygg AS
har ledig kapasitet innen nybygg.
påbygg., bad, terrasser, rehab. 
etc. Tl. 928 14 355 el. 928 51 868
nilslunde@sensewave.com

Profesjonelle håndverkere
Italiensk firma utfører det meste: 
snekring, maling, muring, flising. 
For pris/avtale ring 402 93 086

Polske håndverkere
Vi formidler håndverkere. 
Ring for gratis befaring. 
Tlf. 47 33 00 00, 
www.proffjobb.no

Polske håndverkere
Vi formidler håndverkere.
Ring for gratis befaring.
Tlf. 47 33 00 00,
www.proffjobb.no

Lite norsk tømrerfirma ledig
for oppdrag. Ring
for befaring tlf. 94 84 63 67

Piperehabilitøren AS
Autorisert murerfirma utfører 
piperehabilitering. T.906 29 906
pipe.rehab@hjemme.no

Renhold utføres rimelig
2 erfarne kvinner fra Renholds-
bransjen utfører utvask/ned-
vask/flyttevask av din bolig.
Gratis befaring og meget rimeli-
ge priser. Tlf. 984 32 401

Håndverker

GGjeldsanering /
bistand til refinansiering
Har du inkasso og dyre lån? 
Betalingsproblemer? Problemer
med å få lån i bank? Vi kan hjelpe
deg med å innfri inkassosaker og
bidra til ny finansiering av dine
lån. Fra ca 5.45 % rente. 
Eksempel på lånebeløp:
Kr 1.500.000 / kr 9.482 mnd. 
Kr 2.000.000 / kr 12.407 mnd.
Kr 2.500.000 / kr 15.278 mnd.
Der andre gir opp, starter vi. Ring
Gjeldfinans AS tlf 406 00 700. For
mer info: www.gjeldfinans.no.

Rådgivning

VVi henter deres boss
www.Bossmann.no
9796BOSS el. 979 62 677

Transport, flytting

Kafè med spennende
potensiale og svært god belig-
genhet vurderes solgt. Omset-
ning ca. kr 5 mill. pr. år. God 
omsetningsvekst. Skjenkebevill-
ning øl/vin. Pris ant. kr 300.000. 
Bill.mrk. 1933

Forretning, diverse
Hageleil. Bg.Vest/Godvik
56 kvm., 2 r. leil. i nytt hus. lys 
og trivelig med god standard og 
sjø utsikt. Hvitevarer, ikke røyk/
dyr, kr 5500 + strøm pr/mnd, 
dep. Ledig feb. Tlf. 982 06 411

Presis Team
er et privat hjemmehjelpsfi rma
som søker norsktalende dame
m/bil til fast/deltids jobb
i Årstad bydel.
Kontakt Christine, tlf. 400 06 487
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Billettsalg: I Konsertpaleet fra 1030, også til Magnus Barfot (lør-søndag fra kl. 12.00). Bill. best. 820 50 005 (kl.15.00-18.00
kr. 5,-/min.) Automatisk billett reservasjon hele døgnet: 820 00 082 (kr 4,-/min) Tast en film ved å benytte firesifret kode etter
aktuell tittel. Tlf. best kun skoler/barnehager: 55 56 90 54 (10-14)
Billett og filminfo: www.bergenkino.no.

O’HORTEN
EN FILMAVBENTHAMER

MEDBÅRDOWE

En film av
OLE BORNEDAL
[NATTEVAKTEN]

SI FARVEL TIL DIN
SISTE DAG PÅ JORDEN

www.eventyrinewyork.no

EVENTYR OG VIRKELIGHET MØTES I
ÅRETS MEST ROMANTISKE KOMEDIE!

PATRICK
DEMPSEY

JAMES
MARSDEN

AMY
ADAMS

SUSAN
SARANDON

KOMMER 1. JULEDAG

KOMMER I MORGEN

KOMMER 1. JULEDAG

les om filmene i
Rabatt kr. 10,- for
BT-abonnenter
man-onsdag.

Les om filmene i AbonnentKort-rabatt kr 10
f.o.m. mandag -
t.o.m. fredag kl. 17.30

1408 THX 6899 (Am. 15 år)
Kr. 90,- Anbefales voksne.
1850, 2110 Siste gang 23. 12.!

30 DAYS OF NIGHT 6789
(Am. 18 år) Kr. 90,- 1830, 2115
Siste gang 23. 12.!

AMERICAN GANGSTER THX 6832
(Am. 15 år) Kr. 95,-
Anbefales voksne. 20

BEOWULF 6997 (Am. 11 år)
Kr. 80,- Frarådes barn under 11 år.
1330, 1840, 2110
Siste gang 23. 12.!

DE FORTAPTE SJELERS ØY THX
6918 (Dansk 11 år) Kr. 70,-
Frarådes barn under 11 år.
11, 1330, 16, 1830

DET GYLNE KOMPASSET THX 5938
(Am. 11 år) Kr. 95,-
Anbefales ungdom/voksne.
1135, 16, 1830, 2110

GRAVHOPPING 6955
(Slovenia 15 år) Kr. 85,-
Anbefales voksne.
1830, 2115

MORDET PÅ JESSE JAMES AV DEN
FEIGE ROBERT FORD 6206
(Am. 15 år) Kr. 95,- 18, 2105
Anbefales ungdom/voksne.

MY BLUEBERRY NIGHTS 7015 (Am.
11 år) Kr. 85,- Siste gang 23. 12.!
Anbefales ungdom/voksne.
1330, 1830, 2115

RESIDENT EVIL: EXTINCTION THX
6676 (Am. 15 år) Kr. 90,-
Frarådes unge under 15 år.
21 Siste gang 23. 12.!

SI AT DU ELSKER MEG 6920
(Sv. 15 år) Siste gang 23. 12.!
Kr. 85,- Anbefales ungdom/voksne.
1730, 2015

SUPERBAD 6675 (Am. 11 år)
Kr. 85,- Anbefales ungdom.
11, 1330, 16, 1830, 2115
Siste gang 23. 12.!

SWITCH 6728 (No. 7 år)
Kr. 85,- Anbefales ungdom.
11, 1330, 16, 1830, 2115
Siste gang 23. 12.!

VARG VEUM - BITRE BLOMSTER
6521 (No. 11 år) Kr. 85,-
Frarådes barn under 11 år.

1330, 1840, 21 Siste gang 23. 12.!

VEIEN TIL BETLEHEM 6371
(Am. 7 år) Kr. 80,-
Forfilm: Fordi jeg elsker deg.
Regi: Therese Grønner. 1330
Siste gang 23. 12.!

ET LITE JULEEVENTYR 3999
(Sve Alle) Kr. 70,- 11, 16
Siste gang 23. 12.!

KIKIS BUDSERVICE 6740
(Japan Alle) Kr. 70,-
Norske stemmer. 1110, 1340, 16

RAZZLE DAZZLE 6909 ( Alle)
Kr. 80,- Anbefales ungdom/voksne.
1110, 1340, 16

REISEN TIL JULESTJERNEN 0316
(No. Alle) Kr. 70,- 11, 16
Siste gang 23. 12.!

ROTTATOUILLE THX 6298
(Am. 7 år) Kr. 80,- Norsk tale. 1615

SHREK 3 NORSK VERSJON 6291
(Am. Alle) Kr. 80,-
Anbefales familie.
11, 1630 Siste gang 23. 12.!

SURF’S UP - NORSK VERSJON THX
5852 (Am. Alle) Kr. 80,-
1555, 18 Siste gang 23. 12.!

TITANICS TI LIV 6626 (No. 7 år)
Kr. 70,- Frarådes barn under 7 år.
11, 1630 Siste gang 23. 12.!

ACROSS THE UNIVERSE 6520
(Am. 11 år) Kr. 90,- 1810, 2115
Anbefales ungdom/voksne.

AMERICAN GANGSTER 6832
(Am. 15 år) Kr. 95,-
Anbefales voksne. 18, 2110

BEOWULF 3D 6535 (Am. 11 år)
Kr. 100,- Frarådes barn under 11 år.
1730, 2015

DET GYLNE KOMPASSET 5938
(Am. 11 år) Kr. 95,-
Anbefales ungdom/voksne.

konsertpaleet
MANDAG 17. DESEMBER

konsertpaleet for barn

magnus barfot

EN KLUBB FOR FILMELSKERE

OG ANDRE ELSKERE

SINNE
LATTERBILLIGERE
KINOBILLETTER

EN KLUBB FOR FILMELSKERE

OG ANDRE ELSKERE
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basert på Jan Guillous fortelling

BILLETTSALGET HAR STARTET. NORGESPREMIERE 1. JULEDAG

BABYKINO
TIRSDAG KL. 12.00

A c ro s s t h e U n i v e r s e

Bymisjonen holder
døren åpen hele julen

Gavekonto: 9521. 05. 27304

www.bymisjon.no/bergen

KARLSSON PÅ TAKET
Av Astrid Lindgren
Store Scene
man, tirs, tors og
fre kl. 17.00,
lør kl.15.00
Siste 5 ganger
Spilles ikke 19. des

BEGRAV MEG I
BERGEN
Av Gunnar Staalesen
Store Scene
Tirs - fre kl. 20.00,
Siste 4 ganger!

PANIKK I KULISSENE
Av Michael Frayn
Store Scene
Premiere 12. januar

SJALUSI
Av Esther Vilar
Småscenen
Norgespremiere 23.jan

DYRENE I HAKKE-
BAKKESKOGEN
Av Thorbjørn Egner
Premiere 5. februar

Carte Blanche
DOBBELT NORSK
Koreografi:
Eva - Cecilie Richardsen
og Alan Lucien Øyen
Premiere 28. februar i
Teatergarasjen

BILLETTKONTOR:
Man–fre 09.00–20.00
Lør 11.00–18.00.
Tlf: 55 60 70 80.
E-post: dns@dns.no.
Billettservice:
815 33 133

Rabatt for
BT-abonnenter

www.dns.nowww.filharmonien.no

BILLETTER
Voksne: kr. 290 / 240 / 170
Grupper / BT-kort:
kr. 250 / 220 / 150
Studenter / barn: kr. 90
Grieghallens bill. 55 21 61 50
Hverd. 10 – 17, lør 11 - 14

BERGEN
FILHARMONISKE
ORKESTER

C-MOLL
MOZARTS

TORS. 13. OG FRE. 14. DES
KL. 19.30 I GRIEGHALLEN
Bergen Filharmoniske
Orkester, Kor og
sangsolister med
Mozarts store messe
i c-moll. Beethoven
ogWagner før pause.

Du får det litt bedre hos

Til våre kunder...

Vi holdet stengt 
mandag 17.12 pga. seminar.

Vi åpner igjen 
tirsdag 18.12 kl. 10.00.

HTH Kjøkkenforum Bergen
Fjøsangerveien 57. Tlf. 555 99 440

Julemat, lutefisk 
og torsk m.m.
Møtelokaler

 rorbu.

Tlf. 56 33 90 80
www.holmakaien.no

www.robertplantalisonkrauss.com • www.rounder.com

Featuring

T Bone Burnett

Robert Plant Alison Krauss

World Tour 2008

Bergenshallen 19. mai 2008 kl 19.30

MEDIAPARTNERPRESENTERT AV BERGEN LIVE ETTER AVTALE MED ITB

BILLETTER KR 590 / 540 / 490 + AVGIFT
BILLETTSERVICE 81533133 WWW.BILLETTSERVICE.NO, GRIEGHALLEN 55216150, APOLLON 55315943,
NARVESEN, 7-ELEVEN, POSTEN OG BERGENLIVE.NO. GRUPPER OG HOTELLPAKKER 55216170
BILLETTSALGET STARTER MANDAG 17. DESEMBER KL 09.00!
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mandag

Ta kontakt med bergenpuls.no 
for arrangementer 

Stein S. Eriksen 55 21 46 58
Tone Skagen 55 21 38 30

Faks 55 21 37 37
Epost: bergenpuls@bt.no

Bergenpuls, postboks 7240
5020 Bergen

Jul, jul, strålande jul Nordic Tenors 
med Sjur Hjeltnes. Kinosalen, Stord 
Kulturhus kl. 18 og kl. 21. 
Voksne Herrers Orkester Harald 
Dahlstrøm, Yngve Moe, Steinar Krok-
stad og Thomas Dahl med gjester. 
Logen Bar kl. 21. 

Mandagsklubben Inside, Vaskerelv-
smauet 7 kl. 21. 

Mikal Hetles siste ord Av Edvard 
Hoem. Sogn og Fjordane Teater.  
Teatersalen, Førdehuset kl. 19.30. 
Begrav meg i Bergen Av Gunnar 
Staalesen. Med Ragnhild Gudbrand-
sen og Even Stormoen. Regi: Torfinn 
Nag. DNS – Store Scene kl. 20. 

Christian Michelsen Utstilling i for-
bindelse med at det er 150 år siden 
Christian Michelsen ble født. Til  
30. des. Åpent sø-fr 11-14. Haakon 
Sheteligs plass 15. Sjøfartsmuseet. 
Norske ansikter Fotografier. Åpent 
ma-fr 11-15, lø 12-15, sø 12-16. 
Bryggens Museum. 

Varmtvannstrening Fibromyalgi-
foreningen. Hver mandag. Landås-
hallen kl. 15–16.30. 
Badeland på Os Åpent ma ti to 
8.30-21, on+fr 7-21, lø+sø 10-18. 
Osbadet. 
Sentralbadet Åpent ma 9-17.30, 
ti+to 9-13.30 og 19-21.30 (kun 
ungdom og voksne), on+fr 8-17.30, 
lø 9-14, sø 10-14. 
Askøyhallen Åpen ma 10-13, ti  
15-21 (kun voksne etter 19), on 10-
13 (vanngym 10-11), to 17-20 (kun 
damer etter 19, vanngym 20-21),  
fr 15-21, lø 09-14. Kleppestø. 
Badeland i Bergen Vest Åpent ma 
16-21*, ti-fr 10-21* (*20-21 kun 
voksne), lø 10-18, sø 12-18. Vann-
kanten. 
Stemmemyren svømmehall Åpen 
ma+fr 16-21 (20-21 for ungdom og 
voksne), on 8.30-14, lø 9-14,  
sø 10-14. 
Slåtthaug kunstisbane Åpen 
ma+on+fr 9-20.45, ti+to 9-15.45, 
lø 12-17, sø 12-20. 
Bergenshallen ishall Åpen ma-fr 10-
14, on også 18-20, lø+sø 12-15.30. 
Ishallen i Bergen Vest Åpent ma-fr 
10-16, lø 10-18, sø 12-18. Iskanten. 
Curling i Bergen Vest Åpent ma-fr 
10-22, lø 10-18, sø 12-18. Iskanten. 
Sand- og skatehallen Åpen ma-fr 
15-22, lø+sø 12-18. 

Den myke kapteinen En forestilling 
med dukker og «Karagöz» skygger 
om skumle sjørøvere og gode barn 
som vil ha julefeiring og julenissen 
sin tilbake. Med Geir  
«Gullars» Amundsen, Katrine 
Arntzen Andersen, Harald Nødtvedt 

og Almin Suljevic. Bergen Internasjo-
nale Kultursenter kl. 11 og kl. 12.30. 
Karlsson på taket Av Astrid Lindgren. 
DNS – Store Scene kl. 17. 
Akvariet Fôring kl. 11 (strandso-
nen), 12 og 15 (seler og pingviner), 
14 (dyrene i tropisk avd.). Trening 
av seler kl. 12 og 15. Ubåtsimula-
tor. 3D-filmene «Afrika» og «SOS 
Planet» vises jevnlig. Verdens tredje 
største krokodilleutstilling. Åpent 
daglig 10-18. 
Ablegøyer lekesenter Bilbane, 
rutsjebaner, hinderløyper, karuseller, 
møt-og-hils-figurer, bursdagsfeirin-
ger m.m. Åpent ma-fr 10-20, lø+sø 
10-18. Fanatorget. 
Baluba – aktivitetssenter for barn 
Fritt fallrutsjebaner, luftkanoner, 
taubroer, hinderløyper m.m. For 
barn 0-12 år. Åpent ma-fr 10-20, 
lø+sø 10-18. Litleåsveien 51 (ved 
Expert Bonus). 

Jungelklubben Lekeland Åpent ma-
fr 10-20, lø 10-18, sø 11-16. Sartor 
Senter. 
Pepperkakebyen Ma-fr 9-20, lø  
9-18, sø 11-19. Vestre Skostredet 2. 

Ungdomshuset Seniordans Gruppe 
1 og 2 mandager kl. 10-12 og 12-
14, ledere Aslaug og Judit. Gruppe 
3 mandager kl. 14-16, leder Aase. 
Ungdomshuset Fyllingsdalen. 
Internettkafé for eldre Hver mandag 
og onsdag. Kong Oscars gt. 54. 
Danckert Krohn Seniorsenter  
kl. 12–14. 
Julepakkeaksjonen 2007 Info og 
mottaksstand til 19. des. Bak Narve-
sen, Torget kl. 12–18. 
Ordførartime Møt Osterøyordføra-

ren Kari Aakre og diskuter aktuelle 
saker og saker som skal opp i Herad-
styret onsdag 19. desember. Osterøy 
Bibliotek, Lonevåg kl. 15–16. 
Dansekveld Barnelaget og familie-
partiet 17.15-18.30, Ungdomsringen 
18.30-20, Koret 18.30-21, Mandags-
ringen 20-22. Gimlingane 18.30-
20.30. Gimle Forsamlingslokale, 
Kong Oscars gt. 18. 
Christmas Jam En kveld for alle 
danserne i Bergen. DJ Teddy Touch, 
jamsession, 2 vs. 2 bboy battles, 
Shang Danseshow. Arr.: Breakdan-
cegruppen Absence. Ungdomshuset 
1880 kl. 19–22.30. 
Sahaja Yoga meditasjon Siste gang  
i år! Vitalitetssenteret Møhlenpris  
kl. 19. 
Quiz for kvasse Quizmaster:  
Jan Arild Breistein. Café Opera kl. 21. 

Bergen bystyre Budsjettet for 2008, 
valg av representanter til styrer, råd 
og utvalg, ekspropriasjon ifm. byg-
ging av undergang i Fjøsangerveien. 
Det Gamle Rådhus kl. 16. 
Bergen AA-gruppe For personer som 
har eller har hatt et alkoholproblem. 
Hver mandag kl. 17-18 og  
kl. 19. Welhavens gate 66. 
Klosteret Al-Anon Selvhjelpsgruppe 
for familie og venner av alkoholi-
kere. Uten tilknytning til trosretning 
eller politisk parti. Hver mandag. 
Wolffsgt. 12. 2. et. kl. 19. 
Nar-Anon Selvhjelpsgruppe for 
familie og venner av rusavhengige. 
Uten tilknytning til trosretning eller 
politisk parti. Hver mandag. Strand-
gaten 197 kl. 19. 
Voss AA-gruppe For personer som 
har eller har hatt et alkoholproblem. 
Hver mandag. Vonheim på Voss  
kl. 19.30. 

Ann Iren van Domburg «Forvand-
ling». Keramiske tavler og malerier. 
Ut des. Åpent ma-fr 11.30-18,  
lø 12-18. Fosswinckels gt. 18. Spise-
stedet På Høyden. 
Elly Prestegård Bilder basert på 
installasjoner. Til 23. des. Åpent ti-fr 
11-17, lø+sø 12-16. Nikolaikirkealm. 
2A. Galleri Allmenningen. 
Frukt, fossar og fjell Ivar Tveito og 
Harald Opedal. Plansjer fra de reali-
serte temastiene i Hardanger.  
Til 31. jan. Åpen daglig fra kl. 12. 
Ekspedisjonen skjenkestove, Lofthus. 
Ioan Avramescu Ikonmaler fra  
Romania. Til 30. des. Åpent on  
18-20, lø 12-14, sø 17-20. Åpner 
i dag kl. 17-20. Kunsthall, Stord 
Kulturhus. 
Janicke & Adam Juleutstilling. Kera-
mikk. Til 18. des. Åpent ma-fr 10-18, 
lø 10-16. Fageråsveien 5. 
Juleutstilling Galleriets faste kunst-
nere. Til 24. des. Åpent ma ti og fr 
10-16.30, lø 10-15. Galleri G Guddal, 
Rosendal. 
Juleutstilling av kunstnere fra 
Vågsbunnen Fellesatelier Malerier, 
keramikk, glass, tekstiler, smykker 
mm. Til 22. des. Åpent ma-fr 12-16, 
lø 11-15, sø 12-16. Østre Skostredet 
2. Galleri Vox. 
Julian Mills Maleri. Til 19. des. Åpent 
i kafeens åpningstid. Kafé Knøderen, 
Nygårdsgt. 62. 
Katrine Risløw Foto og malerier.  
Til 20. des. Åpent ma-sø 11-21 
(fr -24). Handelsstaden Glesvær. 
Glesvær Kafé. 
Kjeld, Alexander og Daniel Stub 
Maleri og grafikk. Til 21. des. Åpent 
ma-fr 11-17. Sekkegt. 4 (v/Strømgt. 
39). Galleri Profil. 
Kunstutstilling Astrid Mc Garrigahn, 
Æsa Bjørk Thorsteinsdottir, Marta 
Nerhus, Synneva Heradstveit, Laila 
Aas Birkeland, Janicke & Adam. Til 
22. des. Åpent daglig 7-23.  
Valkendorfs gt. 8. Galleri Neptun. 
Lillian Lie Storstrand Malerier i akryl. 
Til 20. des. Åpent daglig  
8-22. Bjørkheim kro og motell, 
Samnanger. 
Liv Jorunn Skjold Maleri. Ut året. 
Åpent ma-fr 8-15. Søreidtunet 2. 
Søreide Seniorsenter. 
Roald J. Tellnes 25 bilder av 
metallbiter, netting, plast og andre 
gjenstander. Til 31. des. Åpent dag-
lig. Lavik Fjord Hotell. 
Synnøve Markhus Maleri.  
Til 2. jan. Åpent ma-lø 11-24,  
sø 12-18. Vetrlidsalm. 4. Aroma  
Restaurant & Bar. 
Toril Flores «Livets magiske vev». 
Maleri. Ut des. Åpent: ma-to 12-20, 
lø 13-23 og sø 13-20. Bakarvågen. 
Sjøhuset på Askøy. 
Vestlandskunstnere Birger  
Mowinckels billedsamling. Til 31. 
des. Åpent ma-lø 11-15, sø 12-15. 
Statsminister Michelsens vei 34. 
Rekstensamlingene. 

Fullstendig oversikt på 
bt.no/bergenpuls

KLASSIKER: Astrid 
Lindgren-klassikeren 
«Karlsson på taket» 
står på plakaten på 
Den Nationale Scene 
ut denne uken. Fra i 
dag til fredag er det 
forestilling klokken 
17. Lørdag klokken  
15 vises stykket for 
siste gang. Regissør 
Erik Ulfsby spiller 
Karlsson den siste 
uken.

ARKIVFOTO: ØRJAN DEISZ

BUDSJETTMØTE: I kveld skal Bergen bystyre vedta budsjettet for neste år. Møtet 
holdes i bystyresalen i Det Gamle Rådhus, og begynner klokken 16. Hvis du vil, kan 
du overvære bystyremøtene fra publikumsgalleriet «på loftet» (der dette bildet er 
tatt fra). Herfra har du full oversikt over det som skjer i salen – i hvert fall hvis du 
kaprer deg en plass på første benk. I tillegg til bybudsjettet skal bystyret  i dag velge 
representanter til styrer, råd og utvalg, og behandle ekspropriasjonssaker  
i forbindelse med bygging av undergang i Fjøsangerveien.

   ARKIVFOTO: SILJE KATRINE ROBINSON

Breakdancegrup-
pen Absence 
arrangerer Christ-
mas Jam – en 
kveld for alle by-
ens dansere – på 
Ungdomshuset 
1880 i kveld. Det 
blir konkurranser, 
jamsession og 
danseshow. DJ 
Teddy Touch be-
sørger musikken. 
Arrangementet 
begynner klok-
ken 19 og varer 
til klokken 22.30.

!
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18 kryss & quiz

Postboks 7240, 5020 Bergen.
Besøksadresse: Krinkelkroken 1.

Nyhetstips: 02211/e-post: tips@bt.no
Manglende avis: ring 05500 før kl 1000,

eller send BT LEVERING til 26150.
Sentralbord: 05500 

man-fre 0800-1600/ lør-søn stengt.
Resepsjon: 

man-fre 0830-1600/ lørdag 10-14/ søn stengt.

Utgavesjefer
Svein Solheim . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 21 46 18
Håkon Glatved-Prahl, Liv Grimsbø,
Åsmund Egeland . . . . . . . . . . . . . . . 55 21 46 10
Arne Edvardsen . . . . . . . . . . . . . . . . 55 21 45 99

Nyhetsavdeling:
Leder Gard Steiro . . . . . . . . . . . . . .  55 21 46 46 
Telefaks . . . . . . . . . . . 55 31 92 31 / 55 32 49 44
Epost  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nyhet@bt.no

Økonomi og politikk:
Leder Einar Aarre  . . . . . . . . . . . . . . 55 21 46 59
Telefaks  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 21 46 81
Epost: okonomi@bt.no 

Avdelingskontorer:
Førde  . . . .57 82 52 50
Stord  . . . .53 49 59 10

Voss . . . . .56 52 19 70
Oslo . . . . .22 33 12 21

 Sport:
Leder Tore Strand . . . . . . . . . . . . . . 55 21 46 66
Sportsdesk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 21 46 69
Telefaks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  55 21 37 37
Epost  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sporten@bt.no

Helgeredaksjonen:
Leder Christina Pletten  . . . . . . . . . . 55 21 46 28
Epost  . . . . . . . . . . . . . . . christina.pletten@bt.no

Kultur:
Leder Jan H. Landro  . . . . . . . . . . . . 55 21 46 97
Kulturavdeling  . . . . . . . . . . . . . . . .  55 21 46 70
Telefaks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  55 21 39 40
Epost  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kultur@bt.no

Tett på-redaksjonen:
Leder Jan H. Landro  . . . . . . . . . . . . 55 21 46 97
Telefaks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  55 21 45 19
Epost  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  tettpa@bt.no

Fotoavdeling
Leder Anne Britt Kilvik . . . . . . . . . . . 55 21 46 16
Bildesalg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 21 46 72
Epost  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .bildesalg@bt.no

Kundesenter
mandag-fredag . . . . . . . . . . . . . . . . . 0700-1600
lørdag 0800-1300 . . . . . . . . . søndag 0900-1300

Abonnenter: 
Telefon:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 05500
Telefaks:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 21 48 70
Epost  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .bt@bt.no

Annonser privatkunder
FINN privatannonser . . . . . . . . . . . . . . . . . 05500
Telefaks  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 21 39 20
Epost  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . rubrikk@bt.no

Annonsesekretariat:
Større bedriftskunder  . . . . . . . . . . . 55 21 39 29 

Annonseservice:
Mindre bedriftskunder  - stillingsannonser . 05500
annonse@bt.no

Annonseproduksjon
Annonsedesk  . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 21 47 70
Elektronisk annonseoverføring  . . . . 55 21 47 68
dam@bt.no
www.nada.no

Abonnementspriser
Hordaland / Sogn og Fjordane: Pr. år . . . . kr 2295 
pr. halvår kr 1225, pr. kvartal  . . . . . . . . . kr   635
Studenter pr. mnd . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr     99
Resten av landet
Pr. år kr 3520, pr. halvår kr 1770, 
Pr. kvartal kr 900. Tillegg til utlandet. 
Abonnementet løper til det blir sagt opp.

Tv og internett
Vaktsjefer: 
Gunnar O. Norby  . . . . . . 55 21 46 29
Rune Eriksen . . . . . . . . . . 55 21 46 29
Sylvi Gambino (magasin) . 55 21 45 93 

Produsent: Jon Nilsen . . . . . . . . . . . 55 21 47 95
Tipstelefon: 02211 . . . . . . Tips epost: btv@bt.no
Markedsavdeling . . . . . . Eirik Berge, 55 21 48 18

Vaktsjef: 
Jan Stian Vold  . . . . . . . 55 21 49 62
Redaksjon:  . . . . . . . . . 55 21 37 85
Marked:  . . . . . . . . . . . 55 21 37 94
www.bt.no 

Leserombud og presseetiske spørsmål
Terje Angelshaug  . . . . . . . . . . . . . . 55 21 46 83
Epost: . . . . . . . . . . . . . . . . . . leserombud@bt.no
Ombudets nettside:  . . . .www.bt.no/leserombud

Bergens Tidende arbeider etter Vær Varsom-
plakatens regler for god presseskikk. Den som 
mener seg rammet av urettmessig avisomtale, 
oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen.

Pressens faglige utvalg (PFU) er et 
klageorgan oppnevnt av Norsk 
presseforbund. Organet, som har 

medlemmer fra presseorganisasjonene og fra 
allmennheten, behandler klager mot pressen i 
presseetiske spørsmål.
Adresse: Rådhusgt. 17,
Postboks 46 Sentrum, 0101 Oslo.
Telefon 22 40 50 40, telefaks 22 40 50 55

Arkivering og avfotografering
Bergens Tidende forbeholder seg rett til å arkiv-
ere og distribuere stoff som kjøpes eller utgis av 
Bergens Tidende, i elektronisk og annen form, 
enten gjennom egen database eller gjennom 
samarbeidspartnere som avisen har inngått avtale 
med. Avfotografering av stoff og annonser for 
videreproduksjon er ikke tillatt uten etter avtale 
med Bergens Tidende.

dagens bt-kryssord

Løsning på gårsdagens
BT-kryssord

spørsmål 6 spørsmål 7 spørsmål 14 spørsmål 17    

quiz for kvasse

JAN ARILD
BREISTEIN
grojn@online.no

Quizmester Jan 
Arild Breistein 
(49) er leder av 
Bergen Spill-
festival, styre- 
medlem i
Norges Quiz-
forbund og 
quizvert på Café 
Opera hver
mandag.

	 1.  Hvilken glovarm ørken 
ligger ned til 86 meter 
under havets overflate?

	 2.  I hvilket år ble Thorbjørn 
Jagland statsminister?

	 3.  Hva er et baccalauréat?

	 4.  Hvilken liten fisk har 
samme navn som en 
stor utstikkerbrygge?

	 5.  «Englene sang den, 
først for markens hyr-
der». Hvilken sang?

	 6.  Hele tre norske statsrå-
der har hatt en ameri-
kansk bydel i navnet sitt. 
Hvilken bydel?

	 7.  Hva het The Beatles’ 
manager som døde i 
1967?

	 8.  Hva i all verden er en 
datsja?

	 9.  Hvilke to byer skal 
arrangere de to kom-
mende olympiske som-
merleker?

	10.  Hvilke fire turneringer 
inngår i tennisens Grand 
Slam?

	11.  Hvilken norsk film fra 
2003 har samme tittel 
som en gjev musikkpris?

	12.  Hvilken terningkaster 
innførte skuddårsda-
gen?

	13.  Hvor i kroppen har vi en 
god del løk?

	14.  Hva heter den rapp-
kjeftede redaktøren i 
Finansavisen?

	15.  Hvor langt må du kjøre 
med bil dersom du skal 
fra Alta til Kirkenes; 120, 
320 eller 520 kilome-
ter?

	16.  Hva heter administra-
sjonssenteret i Ullens-
aker kommune?

	17.  Hvem spiller rollen som 
Honey Rider i Bond-fil-
men «Dr. No» fra 1962?

	18.  Hva i all verden er en 
klappmyss?

	19.  Billie Jean King, Evonne 
Goolagong og Chris 
Evert har alle vært 
enere. I hvilken idrett?

	20.  Hvilket verdenskjent 
øl, som altså ikke er 
spansk, ble produsert 
første gang i 1890 på 
Filippinene?

dagens nøtt
I hvilket yrke bruker man 
en bakkelsspore?

sudoku middels sudoku vanskelig kakuro
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svar på quiz for kvasse

1. Death Valley.
2. 1996.
3.  En eksamen som tilsvarer 

examen artium.
4. Pir. 
5. «Deilig er jorden».
6.  Harlem; Gro, Hanne og deres 

far Gudmund. 
7. Brian Epstein.
8. Russisk for «hus på landet».
9. Beijing og London. 
10.  Australian Open, French 

Open, Wimbledon og US 
Open.

11. «Buddy». 
12.  Julius Cæsar (alea iacta est 

= terningen er kastet). 
13.  På tungen, i form av smaks-

løker. 
14. Trygve Hegnar.
15. 520 kilometer. 

16. Jessheim. 
17. Ursula Andress.
18.  En havsel som holder til i 

Vestisen.
19. Tennis. 
20. San Miguel.  

DAgENS NøTT: I baker- og konditorfaget. Redskapet brukes til 
å dele opp flatkjevlet deig.
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pondus

nemi

dilbert

hårek

minikryssord

VANNRETT: 
1. Fly 
4. Ild 
6. Fase 
7. Art. 
8. Påstå 
9. Hålke 
10. Nøste 
12. Spill

LODDRETT: 
1. Sankthans 
2. Traske 
3. Sekk 
4. Rett 
5. Kvarter 
11. Elv

VANNRETT: 
1. Jager 4. Bål 6. Ne 7. En 8. Si 9. Is  
10. Nor 12. Kabal

LODDRETT: 
1. Jonsok 2. Gå 3. Ransel 4. Bein 5. Leir 
11. Ob

løsning sudoku middels

løsning sudoku vanskelig

løsning kakuro

© Bulls

9281571262413

22
16

8

11
10

23

7
29

2434
35

31
3

34

16
4

14
23

14

42
3

24

8
3

9
29

13

35
23

9

734

54321779
31252314
1247958

7695821
7913869
65348973
8125987
97685698
12489476
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cd julemusikk 
Mormon Tabernacle Choir  
at Temple Square with Sissel 
«Spirit of the Season» 
Intellectual Reserve 

1 2 3 4 5 6
Vidunderlig syngende Sissel

Rettighetshaveres veier er 
uransakelige og mangfoldige: 
Etter intet mindre enn 10 uker 
øverst på amerikanske Bill-
boards «Classical»-liste samt  
2 Grammy-nominasjoner, er 
endelig Sissel Kyrkjebøs plate 
med The Mormon Tabernacle 
Choir å finne i platebutikkene 
her hjemme, takket være det 
som ser ut til å bli den største 
spesialimporten av plater no-
ensinne: 15.000 plater er på 
vei i butikkhyllene. Mitt tips er 
at det vil bli mange, mange 
flere … 
Man kan si hva man vil om 
mormonerne, men når de 
gjør noe, så gjør de det skikke-
lig. Koret har 350 medlem-
mer, de stiller fullt symfonior-
kester samt et orgel med mer 
enn 30.000 piper. Her er lite 
som minner om jul i en liten 
rødmalt stue mellom snø 
tunge graner. Til gjengjeld  
er dette en høykvalitetsplate 
spekket med julehøytid og 
med vidunderlig syngende 
Sissel på toppen av det hele, 
stort sett på engelsk, som seg 
hør og bør på en amerikansk 
juleplate. Men jammen syn-
ger hun ikke «Mitt hjerte  
alltid vanker» på klingende 
bergensk også! Og som alltid 
– Sissel synger overlegent  
vakkert. 
Det er nesten ikke til å fatte og 
begripe: Denne aldeles nyde-
lige platen skulle egentlig ikke 
kunne kjøpes i Norge og  
i Bergen.

EGIL HORNE MIKKELSEN 

Velkommen 
hjem til jul, 
Sissel!

David Irving  
granskes igjen
Den britiske historikeren og 
forfatteren David Irving har 
nok en gang skapt bølger, 
denne gangen under et besøk 
i en bokhandel i Barcelona sist 
lørdag. Der hevdet han at det 
ikke finnes bevis for at Adolf 
Hitler hadde kjennskap til hva 
som skjedde i konsentrasjons-
leirene. Irving, som har skre-
vet over 20 bøker, ble i 2006 
dømt til tre års fengsel i Øster-
rike etter å ha holdt to taler 
der han hevdet at flesteparten 
av dem som døde i nazistenes 
dødsleirer bukket under av 
sykdom. Spansk politi var til 
stede i bokhandelen og filmet 
Irvings opptreden. NTB

Kirkene på Vestlandet 
fikk storinnrykk i går.  
Folk gikk mann av huse 
for å bli sunget eller spilt 
inn i julestemning – uten 
å bli lokket med kjendis-
navn.

FINN BJØRN TØNDER 
EIRIK BREKKE (foto)

finn.tonder@bt.no

De utallige kirkekonsertene i Hor-
daland og Sogn og Fjordane i går 
inneholdt nemlig få eller  ingen 
berømtheter  som  trekkplastre. 
Inntrykket BT fikk da vi gjestet 
flere  av  konsertene,  var  at  folk 
flest fylte kirkene for å høre nett-
opp de julesangene man må ha 
med seg for å komme i den rette 
julestemningen. Eller for å se og 
høre familiemedlemmer opptre.

To ganger
Arna kyrkje ble for eksempel fylt 
to ganger i går kveld, med Hauke-
land Songlag og Bergen Mannskor 
som de opptredende. 
Salhus  kirke  var  også  fylt  til 

randen, der spesielt Salhus Barne-
kantori sjarmerte, godt hjulpet av 
Salhus  skulemusikk/Mjølkeråen 
skolemusikklag og med Salhus-
koret og Salhus Musikklag som 
prikken over i-en. Så var det også 
vakkert  da  «Ave Maria»  spredte 
seg ut i salhusmørket den tredje 
søndagen i advent.

I Sandvikskirken hadde det vært 
plass til noen flere da Krohnengen 
Brass Band spilte julen inn. Men 
ingen av de  tilstedeværende vil 
angre på at de fikk med seg sange-
ren Birgitta Fjell Hellelands tolk-
ning av «Gabriellas Sång». 

Årlig Messias
Til  Domkirken  strømmet  folk 
fra  fjern  og  nær  for  som  alltid 
å  få med seg Händels  «Messias» 
før alt skal handle om juleforbe-
redelser. Lørdag slet Bergen Ora-
toriekor  og  Bergen  Domkirkes 
Orkester med å  lokke  folk bort 
fra julegavestresset. 
Men  i  går  var  kirken  pakket 

med folk allerede på en tid da kor-
deltakere kunne høres syngende 
for seg selv på vei til kirken. 
– Vi varmer alltid opp slik, sa 

en av sangerne. – Jeg tar først en 
skje med honning. Det myker opp 
sangstemmen og gjør den klarere, 
sa han.

Det er grunn til å tro at det ble 
spist mye honning på Vestlandet 
i går. Klare sangstemmer hørtes 
i alle fall i svært mange kirker. I 
andre var det messinginstrumen-
ter som dominerte. Men felles for 
alle  var  mye  publikum  og  god 
julestemning.

Vi er altså fortsatt et kirkefolk, 
vi her vest. Men nå kanskje mer 
styrt av kultur. Det var i går kveld 
umulig å skaffe en oversikt over 
hvor mange  som gjestet  kirker 
her vest. Men det dreier seg om 
mange tusen.

Full trøkk  
på kirke-
konserter

SALHUS KIRKE: Guttene i skolemusikken har akkurat tatt en fjellfortjent pause når Salhuskoret over     tar med «Eit barn er oss født», under ledelsen av dirigent Arild Boge.

ARNA KYRKJE: Haukeland Songlag, dirigert av Belinda Lerøy (som også imponerte 
som solist), skapte den rette stemningen da de innledet med «Det lyser i stille 
grender». 

DOMKIRKEN: I Bergen sentrum kom man fra fjern og nær for å komme i førjulsstem-
ning. Händels «Messias» er blitt en must for mange mellom fjellene.

SANDVIKSKIRKEN: 
Krohnengen Brass 
Band hadde sin 
spesielle «Julenatt» 
i Sandviken, og fikk 
god hjelp av san-
geren Birgitta Fjell 
Helleland (t.v.)
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SALHUS KIRKE: Guttene i skolemusikken har akkurat tatt en fjellfortjent pause når Salhuskoret over     tar med «Eit barn er oss født», under ledelsen av dirigent Arild Boge.

konsert klassisk
Årstad kirkekor 
sammensatt orkester 
Dirigent: Knut Christian Jansson 
Solister: Ranveig Helen Lægreid, 
sopran, Åsne Kvamme, alt, Tore 
Kloster, tenor, Daniel Oskar  
Danielsson, bass 
Årstad kirke

Julemusikk utenom allfarvei  

I et mylder av tradisjonelle 
julekonserter hadde Årstad Kir-
kekor valgt en litt mer fantasifull 
variant. En av de seks kantatene 
som utgjør Bachs Juleoratorium 
sto sentralt, men denne nyttårs-
kantaten (nr. 4) var innrammet 
av Kantate nr. 91 for 1. juledag 
og Kantate nr. 40 for 2. juledag. 
En artig kombinasjon av kjent 
og mer ukjent julemusikk som 
gledet en nesten fullsatt kirke.
Årstad Kirkekor har ofte gjort 
konsertene litt annerledes, og de 
har lykkes godt med det. Koret er 
ikke spesielt stort, men det har 
unge og gode stemmer. Entusi-
asmen er det ikke noe å si på, 
det kan derfor, som i åpnings-
koret i Nyttårskantaten, bli litt 
sterke rytmiske markeringer som 
går ut over linjespillet. Men de 
synger godt, balansen er bra,  
koret har en lysende tenorgrup-
pe og gode sopraner selv om de 
av og til blir litt for løsslupne.  
Solistgruppen besto av unge 
og interessante stemmer. 
Bachs vokalmusikk er særdeles 
krevende. Den krever moden-
het og teknisk sikkerhet som 
vanskelig oppnås i ung alder. 
Ranveig Helen Lægreid viste i 
«Flösst, mein Heiland» at hun 
har en fast klangkjerne og en 
særdeles vakker stemme med 
stort potensial. Åsne Kvamme 
synger sikkert og musikalsk. Det 
gjorde også hennes to mannlige 
kolleger, tenoren Tore Kloster og 
bassen Daniel Oskar Danielson, 
selv om ikke alle ariene virket 
like gjennomarbeidet.  
Det lille orkesteret hadde stort 
sett profesjonelle musikere 
som spilte sikkert og rutinert. 
Strykerne la opp til en forsik-
tig barokk spillestil, og både 
treblåsere og horn hadde et 
godt grep på Bachs krevende 
instrumentalsats. Knut Christian 
Jansson kunne som dirigent ha 
skapt litt mer avstemt dynamikk 
i akkompagnementet. Til tross 
for litt nøling enkelte steder var 
likevel direksjonen hans klar og 
tydelig, og tempovalgene sikre.     

KNUT HELBEKKMO      

Bra Bach
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Niels Chr. Geelmuyden: Refleksjoner

Fritt Ords honnørpris 2007.

En av Norges beste penner.

25 % rabatt for abonnenter
i BT-resepsjonen eller på
www.bt.no/abonnementkortet.

Fås i bokhandel kr. 248,-

Italienske Romeo Castel-
luci, britiske Gavin Turk, 
Nature Theater of Okla-
homa og en kineser som 
våger å tale Kina midt 
imot. Jo da, det slutter 
spennende.

FINN BJØRN TØNDER

finn.tonder@bt.no

Det handler om vårprogrammet 
til BIT Teatergarasjen i Bergen. 
Det siste i en lang rekke med selve 
Teatergarasjen som åsted. Når vår-
sesongen er over, drar Sven Åge 
Birkeland & Co. på legd, før en ny 
teaterbygning står ferdig i 2012.

Også denne gangen bruker 
Birkeland store ord. Men har rett 
når han sier at det er stort at den 
etterspurte, italienske teaterregis-
søren Romeo Castelluci for fjerde 
gang vil sette opp noe i Bergen. 
13. mars kommer han og Societas 
Raffaello Sanzio med forestillin-
gen «Hey Girl». 

– Italienerne trenger 40 mann-
lige statister. Eneste kvalifikasjon 
er mørke klær, sier Birkeland, som 
garanterer at de to forestillingene 
i Bergen blir de eneste i Norge.

Britisk billedkunstner
Gavin Turk har opparbeidet seg 
et godt navn som billedkunstner i 
England. 16. februar kommer han 
til Nøstet med dukketeater. Gjen-
nom «Waiting for Gavo» tar briten 
for seg det absurde i kunstverde-
nen. Og da er det kanskje ikke så 
rart at Andy Warhol, Joseph Beuys 
og Marcel Duchamps er blant 
dukkene. 
Det er Turk selv også, og stykkets 
tittel bygger selvsagt på Samuel 
Becketts «Mens vi venter på 
Godot».

Kinesisk blikk på Kina
Fotografen og fortelleren William 
Young, kineser utflyttet til Aust-
ralia, har vært i Kina igjen og sett 
så kritisk på OL-landet at han ble 
bedt om å dra. Historien og bil-
dene har han opptrådt mye med 
i Australia. 19. april skal «China» 
presenteres for en norsk publi-
kum på Nøstet.

Bondetøs fra USA
Sven Åge Birkeland kaller Nature 
Theater of Oklahomas forestilling 
«No Dice» for en fire timer lang 
og sprø seanse fra en bondetøs fra 
USA og en sprø fyr fra Bratislava. 
– Men de fire timene går utrolig 

fort. Dette er nemlig Mad-TV tatt 
et skritt videre, sier han.

Det blir norsk i den siste 
perioden i dagens lokaler til 
BIT Teatergarasjen. Kjetil Kaus-
lands voldsseanse er nevnt i BT 
før. Verdensteatret har festspill-
forestilling her, Hooman Sharifi 
kommer tilbake, Carte Blanche 
satser igjen, og det skal satses på 
forholdsvis ukjente Ingri Fiksdal 
samt på skogsunderholdningen 
til Lisa Lie.

Teatergarasjens siste vår

DUKKETEATER: Mange drar nok kjensel på dukken Andy Warhol. Men kjenner du igjen Marcel Duchamps, Joseph Beuys og Gavin 
Turk? De er med i Gavin Turks stykke «Waiting for Gavo». FOTO: BIT TEATERGARASJEN

Åse Vigdis Festervoll er ny 
generalsekretær i Norsk 
Kulturforum. Ho trur det 
bergenske snakketøyet vil 
kome godt med i jobben. 

TORHILD DAHL

torhild.dahl@bt.no 

– Eg har budd 21 år på Aust-
landet, men eg er framleis 
bergensar! Eg likar å snakke 
med folk, og eg lærer av det 
folk fortel meg, seier den 
ferske generalsekretæren i 
Norsk Kulturforum, Åse Vig-
dis Festervoll (53). 

Norsk Kulturforum er ein 
fagorganisasjon for kulturar-
beidarar i norske kommunar 
og fylkeskommunar. Målet 
til organisasjonen er å skape 
nettverk og faglege møte-
plassar for personar som 
jobbar med kultur innan det 
offentlege. 

Når Festervoll tek sin plass 
mellom kulturbyråkratane i 
hovudstaden, er ho ikkje ny 
i faget. Sosialantropologen 
har i mange år vore konsu-
lent, rådgjevar, forskar og for-
fattar innan områda kultur, 
utdanning, kultur og helse, 
kulturpolitikk og frivillige 
organisasjonar. 

– Eg er god på nettverk, for 
å seie det slik. Det som kjen-
neteiknar Kultur-Noreg no, er 
mange dyktige, men einsame 
folk som sit aleine og føler 
at det dei driv på med ikkje 
er viktig. No gjeld det at dei 
får møtast og finne nokon å 
arbeide saman med, seier 
Festervoll. 

Festervoll går inn i Norsk 
Kulturforum på eit viktig 
tidspunkt for organisasjonen. 
Norsk Kulturforum var ein av 
pådrivarane for kulturlova 
som kom i haust. Lova krev 
at kommunar, fylkeskom-
munar og staten skal leggje 
til rette for eit breitt spekter 
av kulturaktivitetar for alle. 
Kulturforumet si oppgåve blir 
å følgje dette opp. 

– Vi skal få kjøt og blod på 
det som denne viktige lova 
krev. Vi skal sjølvsagt ikkje 
skape kunst, men vi skal leg-
gje til rette for at dei som gjer 
det får blomstre og utvikle 
seg, seier ho. 

Den nye generalsekretæ-
ren er mest oppteken av det 
lokale kulturlivet. 

– Det er der det startar og 
sluttar. Kulturlivet er jo alltid 
lokalt same kor mykje statleg 
politikk vi har, slår ho fast. 

Bergensar 
leiar 
Kultur- 
forum

Kent til Molde
Det svenske suksessbandet 
Kent blir å høre på Romsdals-
museet 18. juli under neste års 
Moldejazz. Utescenen har tidli-
gere hatt besøk av blant andre 
Sting og Lauryn Hill. Kent fikk 
sitt store gjennombrudd i 2002 
med albumet «Vapen och am-
munition». I høst slapp de al-
bumet «Tillbaka til samtiden».

Omstridt NS-bauta kan bli avdekket
Den omstridte NS-bautaen på Stiklestad i Verdal i Nord-Trøndelag kan 
bli delvis avdekket. Før helgen la en prosjektgruppe ved Stiklestad  
Nasjonale Kultursenter (SNK) frem et forslag om dette. Bautaen ble 
reist av partiet Nasjonal Samling (NS) i 1944, som ledd  Quisling-regi-
mets forsøk på å utnytte de historiske hendingene på Stiklestad til par-
tiets politiske formål. Etter frigjøringen i mai 1945 ble det en prioritert 
oppgave å fjerne bautaen og resten av NS-anlegget. Bautaen ble vel-
tet ned i en grøft og dekket med jord. Billedhugger og NS-medlem 
Wilhelm Rasmussen (1879–1965) utformet bautaen.
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Han var inspirert av  
Chaplin, og er blitt kalt 
kommunist, ekstremist 
og agitator. Men gjen-
dikter Inger Elisabeth 
Hansen vil ikke sette 
César Vallejo i bås.

SILJE STAVRUM NOREVIK

silje.norevik@bt.no

Poeten César Vallejo ligger begra-
vet på den berømmelige kir-
kegården Père Lachaise i Paris. 
Men da han døde var han selv alt 
annet enn berømt, og dessuten 
lutfattig.

Hans diktning hogg 
tak i poeten Inger 
Elisabeth Hansen for 
snart tretti år siden. I 
dag kaller hun ham 
«direkte, kompromis-
sløs og personlig».  
 «Hvordan skrive om 
verdens sult og elen-
dighet uten at det blir 
patetisk?» spør gjen-
dikteren i forordet til 
«Menneskelige dikt». 
Selv besvarer Hansen 
spørsmålet ved å vise 
hvordan Vallejo var inspirert av 
Charlie Chaplins stumfilm, og 
situasjonskomikken der.

– Vallejo blander det dyptfølte 
raseriet og solidariteten med 
komikk og humør. Han skriver 
rett fra levra og bryter opp språ-
ket, men ikke for å gjøre det 
uforståelig, sier Inger Elisabeth 
Hansen.

Aldri navlebeskuende
Vallejo måtte flykte fra hjemlan-
det Peru i 1923, og skulle aldri få 
komme tilbake igjen. 

– Han var forberedt på å finne 
nye hjemland, men fant dem ikke. 
Kanskje kunne han finne hjem-
land i ideologier, men han mistet 
sin tro, og ble knust politisk. Det 
indianske blodet og den peruan-
ske erfaringen ligger under hele 
menneskesynet hans. Han er ikke 
interessert i individet eller jeget, 
men i noe større, sier Inger Elisa-
beth Hansen.

Hun forteller at Vallejo ble invi-
tert inn i varmen av surrealistene 
i Paris, men avviste surrealismen 
kunstnerisk og politisk.

– Han var kompromissløs på å 
opprettholde det menneskenære 
i poesien. Han kalte selv diktene 
sine for «menneskelige dikt».  

Hansen betegner 
Vallejo som den 
største antifascis-
tiske poeten fra 
forrige århundre. 
Under den spanske 
borgerkrigen i 1936 
ble diktet «Spania, ta 
denne kalk fra meg» 
resitert i skyttergra-
vene. Vallejo skrev 
også et politisk nid-
dikt om Stalin.

– Samtidig skrev 
han en av de mest 
vellykkede utdritin-

gene av sosialrealistiske dikt som 
jeg har sett. 

Professor og boms
Erfaringen av smerte er helt sen-
tral i Vallejos poetiske univers.

– Men det handler ikke om indi-
videts eksistensielle smerte, det er 
en større smerte. Vallejos smerte 
stammer fra kommende massakre. 
Med sin antifascistiske intuisjon så 
han uhyrene i horisonten, både i 
form av Hitler, Franco og Stalin. 

– Hva gir det oss å lese Cesar 
Vallejo i dag?

– Han er en nær stemme, for 
han skriver fra en erfaring som 
er sentral i Europa i dag, nemlig 
immigrantenes, og om en smerte 
som fantes før Holocaust. Han kan 
få oss til å se litt fra den andre 
siden av speilet, mener Hansen.

Vallejo tuller med rettskrivnin-
gen, «i abrupte iscenesettelser er 
han professor, boms, elendig og 
hoverende», skriver Inger Elisa-
beth Hansen. 

– Vallejo var, sammen med 
Pablo Neruda, den viktigste poe-

ten fra Latin-Amerika i forrige 
århundre. I dette århundret blir 
Vallejo gjendiktet, gjenutgitt og 
lest mer enn noensinne. 

Smerten fra 
kommende 
massakre

NULLPUNKT: Alle diktene er skrevet i eksil, men de er også skrevet av en poet som aldri lot seg sende i landflyktighet fra sin tid og 
sitt steds sentrale erfaringer, sier poeten og gjendikteren Inger Elisabeth Hansen.  FOTO: CORNELIUS POPPE, SCANPIX

Med sin anti-
fascistiske 

 intuisjon så han 
uhyrene i hori-
sonten, både i 

form av Hitler, 
Franco og Stalin 

INGER ELISABETH HANSEN

bok historie
Antony Beevor 
«Kreta. Okkupasjon og motstand» 
Oversatt av Arne-Carsten Carlsen 
Damm

Solid håndverk fra Beevor,  
men for langtekkelig

Den britiske forfatter og mili-
tærhistoriker Antony Beevor har 
skrevet flere bestselgere om den 
annen verdenskrig, som bøkene 
«Stalingrad» og «Berlin. Nederla-
get 1945». Også hans bok om den 
spanske borgerkrigen rager høyt, 
for ikke å snakke om boken «Paris 
etter frigjøringen 1944–49», en av 
mine favoritter. Den er et overflø-
dighetshorn av en bok om storpoli-

tikk og gjenfødelsen 
av Paris som verdens 
kunsthovedstad.

Årets bok om tys-
kernes invasjon og 
okkupasjon av Kreta 
er en oversettelse av 
originalutgaven som 

kom ut så langt tilbake som i 1991. 
Det kan virke som om forlaget har 
tenkt seg at forfatternavnet i seg 
selv garanterer store salgstall.

Men boken om Kreta når ikke til-
nærmelsesvis opp mot hans store 
salgssuksesser. Forlaget kunne 
kanskje spart seg denne utgivel-
sen. Boken vil knapt stikke seg ut 
i den rike floraen av litteratur om 
2. verdenskrig som nå vokser nær-

mest vilt i bokhøsten. Om beret-
ningen om Paris er noe av det mest 
underholdende og elegante jeg har 
lest i denne sjangeren, må boken 
om Kreta være noe av det mest 
langtekkelige.

Rett skal være rett, her er partier 
hvor Beevors klo griper tak i lese-
ren. Han får presist frem øyfolkets 
ukuelige og modige motstand mot 
de nådeløse nazistiske okkupan-
tene. Boken er absolutt mest lese-
verdig i den delen som omhand-
ler motstandskampen. Her viser 
Beevor at innbyggerne på Kreta 
er av særlig tungt kaliber, og at de 
lenge ble undervurdert av det tyske 
herrefolket. Kreta er tross alt en øy 
rik på århundrer med dramatisk 

historie. Beevors evner som for-
teller demonstreres også i denne 
boken gjennom anekdoter, ofte 
i form av avsløringer om britiske 
aristokrater som ikke gjorde job-
ben som offiserer. Forfatteren Eve-
lyn Waugh («Brideshead Revisited», 
«Officers and Gentlemen») fremstår 
for øvrig som en av heltene, mens 
Churchill, som følte Kretas fall som 
«et bittert og personlig slag», ikke 
akkurat briljerer i sine militærstra-
tegiske vurderinger. For britene 
ble kampen om Kreta en militær 
fiasko. 

Beevors faste norske oversetter 
Arne-Carsten Carlsen har gjort en 
habil jobb.

GEIR KJELL ANDERSLAND

Beevor uten driv Zusak til norsk  
litteraturfestival 
Fredag 30. mai kan du møte 
den australske forfatteren 
Markus Zusak på Lilleham-
mer. Da er det duket for den 
tradisjonsrike Banknatta på 
Norsk Litteraturfestival, som 
denne gangen innledes med 
et dybdeintervju med Zusak. 
Hans roman «Boktyven» går 
nå sin seiersgang over hele 
verden. Her lar Zusak med et 
originalt grep døden selv 
være den som forteller histo-
rien. Tidspunktet er 1939, og 
døden har travle dager …



24 BERGENS TIDENDE MANDAG 17. DESEMBER 2007bøker

I REISESKILDRINGEN «Kina. En reise på 
livets elv» forteller Torbjørn Færøvik 
om tidligere leder av Kina, Deng Xia-
oping, som blir spurt om når Kina ville 
innføre demokrati. Deng Xiaoping sva-
rer at han absolutt er åpen for tanken, 
men kvaliteten på det kinesiske folk er 
for dårlig. Deng Xiaoping ville nok 
helst ha skiftet ut hele folket hvis han 
hadde hatt mulighet til det, kanskje ha 
byttet ut kinesere med mer kvalitets-
sterke nordmenn? 

FOR DEN SISTE GANGEN vi ble kvalitets-
vurdert av en statsleder var da Gro 
Harlem Brundtland berømmet sitt folk 
med følgende setning: Det er typisk 
norsk å være god! De siste testresulta-
ter fra skolenes Pisa-undersøkelser har 
nok rokket ved noe av troverdigheten i 
Brundtlands vurdering av nordmenn. 
Det statsledere forteller om folket sitt 
bør i det helt tatt bli tatt med en stor 
klype salt. I romanen «Korrigeringer» 
av Jonathan Franzen møter vi et norsk 
ektepar på cruise, som jeg mistenker at 
forfatteren mener å være representativ 
for nordmenn generelt: Et skrytende, 
selvgodt, pengefiksert par som i sin 
mangel på kunnskap og interesser (for 
alt annet enn seg selv og sitt lands for-
treffelighet) kjeder vettet av omgivel-
sene. Medpassasjerene finner på all 
slags unnskyldninger for å slippe unna 
så snart ekteparet dukker opp. Og lese-
ren forstår dem så inderlig vel, for i ro-
manen er det typisk norske å være 
enerverende selvgod uten den dannel-
sen som skal til for å føre en fornuftig 
samtale. Franzens norske ektepar er 
riktignok karikert, men har likevel noe 
gjenkjennelig over seg som får dem til 
å virke troverdige. Og man tenker; blir 
nordmenn som flakker hit og dit på 
billige flybilletter oppfattet som en 
gjeng selvsentrerte godfjotter uten 
dannelse? 

FOR TIL TROSS for økt reiselyst virker 
nordmenn bare sånn måtelig engasjert 
i utlandet. I hvert fall i litteraturen som 
skrives der ute. Antall oversatte bøker 
synker stadig. De som blir oversatt får 
liten oppmerksomhet og argumentet 
er at kunden ikke vil ha det. Og nå i før-
julstiden, hvor avisene fylles med sita-
ter fra bokanmeldelser etter klipp og 
lim-prinsippet, kan man godt forstå at 
nordmenn har nok med sitt eget: De 
massive annonsekampanjene gir inn-
trykk av at det skrives det ene mester-
verket etter det andre her i landet.  
Troverdig hvis nordmenn er av ekstra-
ordinær kvalitet, men visse tegn tyder 
altså på det motsatte. At kunden alltid 
har rett er en sannhet med store modi-
fikasjoner når det kommer til bøker. 

FÆRRE OVERSATTE bøker betyr ikke at 
utlandet har sluttet å levere varer gode 
nok for det norske folk. I motsetning til 
andre varer og tjenester er bøker som 
kjent viktig for allmenndannelsen. Det 
handler om å unngå å fremstå som 
dysfunksjonell i møte med andre men-
nesker. Den manglende interessen for 
oversatt litteratur betyr kanskje at Jo-
nathan Franzens bilde av selvgode 
nordmenn ligger nærmere virkelighe-
ten enn man liker å tro. Om Deng  
Xiaoping ville applaudert over å få 
nordmenn i bytte for kinesere er heller 
usikkert.

GRO JØRSTAD NILSEN                                   

Typisk norsk 
å være dum?

z	takk
Gro Jørstad Nilsen

kritikk

Fra glipptak  
til god whisky

Våre bokanmeldere deler 
noen julegavetips med oss 
fra 2007s bokstabel. De for-
teller også hvilke bøker de 
ikke ville gitt bort til jul. 

Fine noveller,  
makaber roman

: Til ein venn 
med sans for 

det uventa, vil eg 
gi bort novel-
lesamlinga «Ytter-
sider» av Mikkel 
Bugge. Den unge 
debutanten skriv 
med både stort 
alvor og under-
fundig humor om 
forholdet mellom menneske.  

: Det same kan definitivt ikkje 
seiast om den boka eg ikkje har 
lyst å gi til nokon: «Hannibal – 

ondskapen våkner» av Thomas Har-
ris. For dei som har sett filmen, byr 
ikkje boka på overraskingar, og 
detaljskildringane av lemlestingar og 
andre bestialitetar unner eg ingen som 
julelesnad. 

AUDUN SJØSTRAND 

Hesteliv og  
gretten kjerring

: «Tre hester» av Erri De Luca 
handler om 

kjærlighet og 
valg. En italiensk 
mann emigrerte 
til Argentina. Han 
overlevde mili-
tærdiktaturet, 
men kjæresten 
døde. Tilbake i 
hjemlandet har 
han lært at et 
menneskeliv varer like lenge som tre 
hesteliv. Det første er han ferdig med, 
det andre er snart over. 

: Ingeborg Moræus Hanssen, film-
sjef og kinodirektør i Oslo gjen-
nom 25 år, er blitt pensjonist. 

Det liker hun dårlig – og skjeller og 
smeller over bagateller i boken «Gret-
ten, gammel kjerring». Ironi er en 
kunst de færreste behersker.

ANNE SCHÄFFER 

Boken som akebrett

: I år vil jeg 
finne meg en 

leselysten 1.-klas-
sing som skal få 
«Sam møter en 
stor hund» av 
Karin Kinge Lind-
boe. En sitrende 
sanselig og sjel-
dent god lesetre-
ningsbok der illustrasjonene til Elisa-
beth Moseng hjelper teksten godt 
frem. 

: Boken jeg heller anbefaler som 
akebrett (solid og glatt omslag), 
er et innslag i Samlagets serie 

«Mine små leksikon». Faktaboken «Fot-
ball» bekrefter alle fordommer om at 
det er mulig å gi ut nesten hva som 
helst så lenge dette magiske ordet 
befinner seg i tittelen.

GURI FJELDBERG 

En god maltwhisky

: Merethe Lindstrøms novellesam-
ling «Gjeste-

ne» er et knippe 
velskrevne tekster 
om tilsynelatende 
ubetydelige hendel-
ser og møter i 
enkeltmenneskers 
liv, episoder som 
likevel etterlater 
dype og varige 
spor. Ujålete og magisk på en gang. 
Leses enkeltvis og over tid – som med 
klassisk maltwhisky: Nytes i små por-
sjoner, så varer den gode følelsen 
lenge. 

: NRKs Jon Almaas’ «Nytt på nytt 
– årets vitser 2007» er resirku-
lerte billigheter og kan med for-

del styres unna. Hvor er holdbarhets-
datoen når du trenger den?

LARS HELGE NILSEN 

Glipptak på glipptak

: Jens M. 
Johansson: 

«En liten historie 
om lengsel». 
Fabelaktig replik-
kunst, finslipt 
språksans og usen-
sasjonell, men vir-
kningsfull drama-
turgi, gjør denne 
erklærte lengselens bok, med mor-dat-
ter-forholdet som omdreiningspunkt, 
til en lysende leseropplevelse.  
Fartein Horgar: «Hemingways båt». 

: Det er en kjensgjerning at de 
fleste bøker som utgis i Norge 
bærer likegyldighetens stempel. 

Innimellom de inspirerte øyeblikkene 
i Horgars sanselig oversprøytede røver-
roman fra Cuba, får vi servert glipptak 
på glipptak, både formelt og 
innholdsmessig. 

PÅL GERHARD OLSEN 

Grusomt godt 

: Ei av dei 
finaste dikt-

bøkene i haust er 
Cecilie Løveids 
«Gartnerløs». 
Dikta går rått og 
direkte til verks, 
dei er absurde, 
alvorlege, sjan-
geroverskridande 
og alltid språkleg 
overraskande å 
lese.  

: Å nemne boka eg ikkje vil gi bort, 
har lite for seg. Då blir boka eg og 

andre helst burde gløyme, ikkje 
gløymt. Skal ei bok frarådast, er det 
fordi ho er så puerilt grusom og god at 
ho gir sarte sjeler sjokk. Som romanen 

«Eldreomsorgen i Øvre Kågedalen» 
av Nikanor Teratologen, omsett til 
norsk av Stig Sæterbakken.

SINDRE EKRHEIM 

Lekent og kunstig

: I bokåret 2007 ble jeg særlig 
imponert 

over debutanten 
Ingvild H. Rishøi. 
Hennes novel-
lesamling «La stå» 
har en tematikk 
som berører, er 
leken i formen og 
språklig bevisst, 
uten å bli preten-
siøs på noen som 
helst måte. Hurra!

: Det er dessverre ikke tilfelle i 
Hanne Ørstaviks lesestykke «I 
morgen skal det være åpent 

for alle». Stivt, kunstig, rart, pretensi-
øst og jålete sto det å lese i min anmel-
delse tidligere i år. Ikke akkurat noen 
litterær sjarmbombe, med andre ord.

SIRI M. KVAMME 

Romanbastard

: Mattis Øybøs 
«Ingen er 

alene» vil jeg gi til 
noen jeg ønsker å 
diskutere lenge 
med. Det er en 
kompleks, hel-
støpt, spennende 
og interessant 
roman om livs-
løgn og undergang, kunst, tro og kjær-
lighet. Det er ingen utpreget under-
holdningsbok, og noen partier er 
direkte langdryge, men Øybø skriver 
med fokus og autoritet. Definitivt en 
bok med mening. 

: Jeg ville ikke ha gitt bort Freddy 
O. Fjellheims «Bjarte Engers liv-
egenskap», en tykk, tung og 

misantropisk romanbastard for spesi-
elt interesserte. 

KJERSTI VIK 
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bok kortprosa  
        og essay
Sigurd Tenningen  
«Gæa» 
Biblioteket Gasspedal

Utprøvende og talentfull 

Denne debutantboken som 
ikke er forsynt med sjanger-
merkelapp, består av fire 
fabulerende kortprosa- eller 
essayliknende tekststykker 
med varierende tematisk og 
stilistisk fokus. Dersom en 
skal sette en fellesnevner for 
tekstene, deler de interessen 
for å problematisere forholdet 
mellom språk og verden, fakta 
og fiksjon. Kanskje er boken 
aller mest en både oppbrutt 
og fortettet refleksjon over 
hva en språklig og litterær 
samling av verden innebærer 
og hvordan resultatet avhen-
ger av det valgte ordensprin-
sippet. I teksten «OK24» 
grupperer Tenningen utvalgte 
ord på K etter ulike retoriske 
kategorier, og lager dessuten 
synopsis til kriminalfortelling 
ved å reorganisere de samme 
ordene i rader under andre 
kategorier. 
Åpningsteksten er en 
landbeskrivelse av et øy-
rike med usikker status som 
drømmeland, realitet eller 
vrengebilde. Bak teksten lurer 
speil- eller utopiskriverne som 
Holberg og Moore, mens en 
annen tekst tilsynelatende 
plasserer det antatt fiktive 
landet Uqbar, som Jorge 
Luis Borges skriver om i sin 
realistisk-fantastiske tekst 
«Tlön Uqbar, Orbis Tertius», 
geografisk. 
Samlet sett er «Gæa», hvis 
tittel refererer til den greske 
gudinnen for moder jord, en 
merkverdig blanding av satire, 

utopisk skrift, landbeskrivelse, 
reise- og oppdagelseslittera-
tur, leksikon, mytografi og 
lærd avhandling i miniformat. 
Hovedinnfallsvinkel er en to-
pografisk forståelseshorisont, 
dvs. en romlig, i motsetning til 
en kronologisk og hierarkisk 
tilnærming. På den måten 
kan Tenningen plassere 
personlige, samfunnsmessige, 
samtidige, geografiske, ma-
tematiske, historiske og kos-
mologiske rom side om side 
og skape møteplasser for ulike 
fremstillingsformer. Av denne 
grunn yter også boken en viss 
narrativ motstand som kan 
bringe leseren til fortvilelse. 
Tekstene er isprengt åpne og 
skjulte sitater og virket skrevet 
på bakgrunn av en nokså 
omfattende lesing av litterære 
og vitenskapelige skrifter, noe 
som gir Tenningens tekster 
et labyrintisk, men også i høy 
grad originalt preg. Kanskje 
viser boken at overgangen til 
«det bibliosentriske verdens-
bildet» som er ment å ordne 
vårt verdensbilde, fører til like 
deler forvirring og orden. 
Det bergensbaserte forlaget 
Gasspedal har bak seg en 
rekke spennende utgivelser. 
Tenningens bok føyer seg fint 
inn i denne rekken.

SINDRE EKRHEIM

Originale lesefrukter
bok roman
Stefan Einhorn 
«Den syvende dagen» 
Forlaget Lille Måne 

«Det finnes mer mellom himmel 
og jord enn de fleste andre 
steder»

Jeg leser tanker om livet og 
om døden, og om alt det an-
dre. Tankene er vel formulert 
av den svenske legen, forske-
ren og forfatteren Stefan Ein-
horn, og de er kamuflert som 
en roman bestående av åtte 
samtaler mellom en jødisk far 
og hans sønn. 
Oppmerksomheten min 
glipper, og jeg tenker stadig 
mer på salig Fredrik Stabel og 
«Dusteforbundets» Darwin 
P. Erlandsen uovertrufne 
formulering: «Det finnes mer 
mellom himmel og jord enn 
de fleste andre steder.»
Fortelleren i «Den syvende 
dagen» er i en livskrise: Hans 
far er døende, og hans egen 
lille sønn er livstruende syk. 
Den gamle faren kaller søn-
nen til seg for, etter et langt 
liv, endelig å sette ord på 
tanker og følelser om ansvar, 
etikk, ydmykhet, meningen 
med livet og kjærlighet. Alt i 
henhold til en muntlig jødisk 
tradisjon som går i arv fra 
far til sønn. De to, begge 
vitenskapsmenn, diskuterer 
spørsmål som vitenskapen 
ikke kan gi svar på. Ifølge for-
telleren ligger noe av svaret 
på livets gåte nettopp i denne 
jødiske muntlige tradisjonen, 
det er et mantra og det er av 
utenomjordisk karakter.
Jeg har vanskelig for å lese 
denne boken som en roman, 
til det er den for fragmentert 
og uten dramatisk stigning. 
Det er ingen annen drivkraft i 

fortellingen enn vissheten om 
den neste samtalen. Forfat-
teren ble selv inspirert til å 
skrive boken etter en livskrise 
der han hadde en «nær dø-
den-opplevelse». 
Forfatterens og fortellerens 
liv ligger så tett på hverandre 
at det svekker romanen som 
fiksjon. Den oppleves som 
nok en bok i sjangeren New 
Age-litteratur der forfatteren 
diskuterer religionsfilosofiske 
spørsmål – men dveler ved 
uforklarlige krefter som ope-
rerer i området mellom viten-
skap og religion – utover vår 
fatteevne. Dette er absolutt 
en bok til ettertanke, den sier 
mye klokt om det livet vi bør 
leve. Men den sier så mye om 
døden og alt det andre også, 
og til det kan jeg ikke annet 
enn å tilføye «May the Force 
be with you».

ANNE SCHÄFFER

Mellom himmel og jord
bok roman
Thomas Winje Øijord 
«Kongeriket Norge» 
Damm

Desperasjon uten dybde

Den unge, sinte loneren som 
mener å ha gjennomskuet 
den altomfattende råtten-
skapen og pønsker på en 
plan som kan renske luften, 
er en kjent litterær skikkelse. 
Ruben Olsens prosjekt er av 
det grandiose slaget: Som 
forhenværende pyrotekniker 
i filmbransjen drar han land 
og strand rundt for å stjele 
sprengstoff i så stort monn at 
hele Dovrefjell vil bli blåst til 
finmalt grus. 
Slik og bare slik kan nasjo-
nen Norge få som fortjent, 
en nasjon som har sviktet 
arven fra Eidsvollsfedrene 
og degenerert til en dårlig 
vits. Det er i alle fall én mulig 
tolkning av materialet som 
er innvevd i Thomas Winje 
Øijords beretning om dyna-
mitt-Rubens imponerende 
standhaftige forberedelser til 
det skjellsettende skadever-
ket, for her gjengis på fritt og 
respektløst grunnlag historien 
om hvordan grunnloven ble 
til. Den historien er mildt 
underholdende, men ikke 
synderlig poengtert – snarere 
en forestilling som ruller og 
går uten påviselig stigning i 
programmet, og med under-
utviklet retningssans. 
Dette flate og lite utsiende 
aspektet kan overføres til por-
trettet av den selvbestaltede 
opprørsgeneralen. Jeg-formen 
til tross fremstår han som 
grumsete og éndimensjonal i 
snittet. Greit nok at han legger 

seg skikkelig i selen for å bære 
betegnelsen stolt drittsekk 
med bravur – drittsekker har 
vært uvurderlige innslag i 
mang en roman – verre er det 
at antipatiene hans bygger 
på en så slapp analyse av 
tingenes tilstand og samtidig 
smøres så tynt utover fjøla at 
giftpilene han ustanselig fyrer 
av, treffer alle og enhver. 
Men når omtrentlighetene 
fremelskes, smuldrer også det 
undergravende potensialet 
bort, og vi sitter igjen med 
en person som bærer mer 
preg av å være i en forsinket 
trassalder enn å represen-
tere en genuin og kanskje 
sårt tiltrengt fare for rikets 
sikkerhet. Samfunnskritikk i 
skjønnlitterær form fordrer 
en ekstrem grad av presisjon. 
Denne presisjonen er altfor 
ofte fraværende i «Kongeriket 
Norge», og boken ender opp 
med å vise fingeren til lite an-
net enn sitt eget speilbilde.  

PÅL GERHARD OLSEN

Uskarpt smell

bok krim
Andrea Maria Schenkel 
«Drapsgården» 
Oversatt av Kari Bolstad 
Hr. Ferdinand

Leseverdig spekulasjon omkring 
en grufull hendelse

Det er alltid interessant å få 
på bordet kriminalromaner 
fra andre forfattere enn de 
tradisjonelle norske, svenske, 
britiske og amerikanske vi 
er så velforsynt med. Tyske 
Andrea Maria Schenkel er i så 
måte et spennende bekjent-
skap. Hun debuterte med 
denne romanen, «Drapsgår-
den», i fjor. 
Til kriminalroman å være er 
den uventet og uvanlig. Den 
er for det første svært kort, 
bare 160 luftige sider. For det 
andre mangler den både po-
liti, etterforskere, detektiver, 
journalister og andre vanlige 
kriminalgåte-løsere. Men 
den inneholder en grusom 
ugjerning. 
Romanen, som strengt tatt 
ikke trenger påhenget «krimi-
nal-», tar utgangspunkt i en 
faktisk hendelse i Tyskland i 
1920-årene, da en hel familie 
på en bondegård i den bayer-
ske landsbyen Hinterkaifeck 
ble brutalt tatt av dage med 
øks. Ingen ble pågrepet for 
udåden, som har forblitt et 
mysterium.
Schenkel har flyttet hand-
lingen frem til midten av 
1950-tallet, til gården Tannöd, 
og lar et kor av ulike stemmer 
komme til orde i korte kapit-
ler, i en muntlig form – som 
brokker av samtaler gjort med 
en utspørrer lenge etterpå. 
Dette kombinerer hun med 
beskrivelser av ofrenes gjøren 

og laden i tiden like før de 
møter sin morder. En form for 
puslespill, holdt i en avdem-
pet, kjølig og refererende 
tone. Små vitneutsagn, små 
gløtt inn i en families siste ti-
mer. En familie ingen likte. Og 
som ingen egentlig kjente. For 
de ville ikke delta i normalt liv. 
De hadde sine grunner, kan 
det se ut som. 
Det har vært spekulert mye 
i Hinterkaifeck-drapene. 
Schenkels fabulering rundt 
historien er sikkert like god 
som noen annen. Den er fas-
cinerende og creepy, en slags 
symbiose av sladder, påståtte 
observasjoner og diktning. En 
miniforestilling med mange 
bygdedyr i manesjen. Anbefa-
les, også til de som ikke liker 
krimbøker.

LARS HELGE NILSEN

Drapsgården
bok historie
Ole-Jacob Abraham 
«Forelebig udö!» 
Kapabel Forlag

Historien om en russisk krigs-
fange som rømte fra Os, ble 
boende i Norge etter krigen, men 
forsvant i Sovjetunionen

Av og til finnes de mest utro-
lige skjebner midt iblant oss, 
fjernt fra makt, media og opp-
merksomhet. På et småbruk 
i Masfjorden, i en leilighet 
i Drammen, eller i en liten 
landsby fjernt i Sibir. Skjebnen 
må rulles opp og fortelles. Det 
har forfatteren og journalisten 
Ole-Jacob Abraham fra Os 
gjort, i sin andre bok. Tittelen 
«Forelebig udö!» sier oss 
ingen ting. Men innholdet, på 
260 sider, er beretningen om 
et liv så spesielt og usedvan-
lig at vi knapt finner make, 
i krigs- og etterkrigstidens 
Norge.
Kortversjonen er slik: En rus-
sisk krigsfange rømmer i 1942 
fra fangeleiren på Haugeneset 
i Os (der Iris-fabrikken senere 
kom). Lenge streifer han om-
kring i bygden, før han hentes 
over fjellet til Valdres/Hal-
lingdal. Her blir han trukket 
inn i den såkalte Osvald-grup-
pen, en kommunistinspirert 
motstandsbevegelse som 
var langt mer aggressiv enn 
Milorg. Han deltar på aksjo-
ner, og blir nesten tatt, men 
kommer seg unna Gestapo. 
Etter krigen blir han værende 
i Norge, lenge. Først i 1958 
drar han hjem til Sovjetunio-
nen, for aldri å vende tilbake. 
Han dør i 1982, ifølge russiske 
dokumenter.
Ole-Jacob Abraham forteller 

imidlertid den lange og detal-
jerte beretningen om mannen 
med de mange navnene, som 
for enkelhets skyld kaller seg 
«Nils», i det illegale arbeidet 
mot tyskerne. Senere, og før, 
opererer han med mange 
ulike navn, av ulike årsaker. 
Hans egentlige navn er Ivan 
Trofimovitsj Pokinboroda.
Han var en kriger, en «survi-
ver» og ikke minst, en sjar-
mør. Gjennom årene i Norge 
får han mange kvinnebekjent-
skaper, og når han drar, et-
terlater han seg en sønn, som 
fortsatt lever – i Bergen.
Historien om Ivan er likevel 
mye mer enn beretningen 
om et liv. Abraham forteller, 
for første gang i boks form, 
Norges krigshistorie sett med 
russiske øyne. Forfatteren 
avkler mange myter, både 
om Milorgs storhet, og om 
skjebnen som møtte russiske 
krigsfanger da de kom hjem.
Boken er spennende, inn-
siktsfull og spekket med helt 
ny informasjon om krigen i 
Norge, og i Sovjet.

TERJE VALESTRAND

Russisk fange  
på evig flukt

U-travelt julehefte
Flux Forlag er ute med et julehefte bygget over 
den opprinnelige juleheftetradisjonen fra 1840-
tallet. Heftet er ment å være en motvekt til det 
raske og overflatiske ved julen, og den røde trå-
den i tekstene er Flux’ grunnfilosofi: En mer be-
visst og meningsfull fremtid. Blant forfatterne som 
bidrar med fremtidsrettede og meningsfulle tek-
ster er Selma Lønning Aarø, Tor Åge Bringsværd, 
Gro Dahle, Levi Henriksen, Vetle Lid Larssen og 
Eirik Newth. 

Frem fra Gjemselen
Hvor er det blitt av 70-tallets tåredryppende plate-
serie «Frem fra glemselen»? har kanskje noen 
lurt. Andre har muligens ikke tatt fraværet så 
tungt. Men serien, som fremdeles er Norges mest 
solgte plateserie, har nå antatt bokform. Den før-
ste boken i serien (for dette blir også en serie) 
inneholder 50 tekster, med bakgrunnsstoff, bilder 
og artikler som forteller historien bak platesukses-
sen. Serien utgis av Trysil-forlaget. 

Muntre sjømannshistorier
Sjøvang Forlag ved Jan I. Aanes har i sin bok 
«Muntre historier fra norsk skipsfarts Gullalder» 
samlet historier fra sjøfolk i utenriksfart i perioden 
1945–1970. Her fortelles om storm, apestreker, 
ostemani, harselas med førstereisgutter, og om 
landlov i Sør-Amerika. For å nevne ganske lite. 
Mange av historiene er fortalt av uteseilere fra 
Bergen og distriktene omkring. Illustrasjoner er 
ved Jan O. fra Adresseavisen.

Universitetet under krigen
Vidarforlaget gir ut boken «Universitetet i kamp» 
av Jorun Sem Fure. Dette er fortellingen om hvor-
dan de tyske okkupantene under andre verdens-
krig ønsket å skaffe seg kontroll over landets vik-
tigste lærested. Forskning og undervisning skulle 
følge nasjonalsosialistiske retningslinjer. I Norge 
og andre vesteuropeiske land ble forsvaret for den 
akademiske frihet viktig, men mange studenter 
og ansatte tilbrakte deler av okkupasjonsårene i 
tysk fangenskap eller i eksil. 
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– Hva rimer på én? spurte barne-
TV-kjendis Margrethe Røed fra 
scenekanten.

– Pen, ropte hundrevis av sam-
stemte barn tilbake. 

– Pen? Da sier vi det i kor: «Du 
er pen, åpne luke én!» 

Og dermed var NRKs juleshow 
for alvor i gang. Rundt 900 ber-
gensere – mange store, men de 
fleste små – hadde i går kveld tatt 
turen til Grieghallen for en solid 
dose julestemning. Og litt nostalgi 
for de litt eldre. 

Slager for slager 
Showet skal være en reise gjen-
nom flere generasjoner med jule-
kalendere. Bak hver av de ni luke-
ne på storskjermen bak scenen 
dukket kjente og kjære NRK-fjes 
opp. På rekke og rad fikk de min-
ste i salen synge med til sangene 
fra «Jul i Blåfjell», «Jul i Svingen» 
og «Jul på Månetoppen». De eldste 

kunne mimre til «Vertshuset Den 
gylne hale» og «Portveiens jul». 

Et stopp på Sesam Stasjon var 
selvsagt også påkrevd. 

Med seg på scenen hadde Mar-
grethe Røed blant annet Jostein 
Hasselgård, mest kjent som Melo-
di Grand Prix-kandidat for Norge 
i 2003, og Espen Grjotheim, som 
kom på femteplass i Idol samme 
år – da Kurt Nilsen vant. 

Sangerne tok for seg slager 
etter slager fra de gamle TV-seri-
ene. Innimellom bød de på ulike 
sprell på og utenfor scenen, og 
gjenskapte episoder fra de gamle 
seriene. 

– En del av folkesjelen
NRK har laget julekalendere siden 
1979. Prosjektleder for gårsdagens 
show, Herman Gran, har laget 
barne-TV i nesten 40 år, og står 
blant annet bak «Jul på Sesam 
Stasjon » og «Portveiens jul». Gran 
tror julekalenderens status stam-
mer fra NRKs monopolsituasjon. 

– Før så alle på de samme pro-

grammene. Julekalenderen var en 
slik fellesnevner. Alle husker «sin» 
julekalender, sier Gran.

Og publikum ga ham rett i går: 
Det gikk et hvin gjennom salen 
da årets julekalender på statska-
nalen, «Barnas Superjul», dukket 
opp rett etter den såkalte «nisse-
pausen». Det var knapt en publi-
kummer under tolv år som ikke 
dro kjensel på figurene på skjer-
men – og mange av de voksne nik-
ket også med. 

Da skomaker Andersen duk-
ket opp bak en luke litt tidligere 
på kvelden, gikk det et lignende 
sukk gjennom salen – men denne 
gangen fra betraktelig dypere 
stemmer. Gran tror ikke konkur-
ransen fra andre kanaler og pro-
grammer har rokket ved NRKs 
grep om julen.

– I motsetning til mange andre 
programmer, har julekalenderen 
fortsatt å være en del av folkesje-
len. Den er en lengsel etter noe 
godt og trygt, mener Gran, og leg-
ger til:

– Den er noe familien opplever 
sammen. Fortid og nåtid går hånd 
i hånd. 

Ivrige barn i salen 
Fra scenekanten fikk ungene i 
salen lære at «blånisser låner – og 
gir noe tilbake». 

Også blant publikum var det 
flust av nisseluer og julekostymer 
å se. Barna var godt forberedt, og 
sangerne henvendte seg direkte 
til dem. Støtt og stadig ba de salen 
om råd, og barna svarte villig – og 
høylytt – på alt de ble spurt om.

Kelly Thunold og datteren Maja 
(6) hadde tatt turen fra Askøy, og 
satt helt nede ved scenekanten.

– Showet er kjempeflott. Det 
er veldig fint for alle barna, sa 
Thunold.

Også Helena Jensen og datteren 
Nancy (6) fra Bergen lot seg rive 
med.

– Vi liker det godt, sa de.

GJENSYN MED SKOMAKERGATA: Barne-TV-programleder Margrethe Røed (i turkis kjole) leder forestillingen, her  med selskap av elever fra Pinocchio Musikk og Drama i Bergen. Hvilken julekalender som her er til pers, skulle gå klart         frem av bildet på skjermen i bakgrunnen. 

Det gikk et sukk  
gjennom salen da 
skomaker Andersen  
dukket opp på  
skjermen. I går tok 
NRKs juleshow  
bergenserne  
med storm. 

Julen kom tidlig til  
Grieghallen
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KYSTFOLKET
– ei reise frå Stavanger til Ålesund 
av Øystein Rakkenes og 
Eivind Senneset 
Sommeren 2006 tok skribenten 
Øystein Rakkenes og fotografen 
Eivind Senneset ei reise langs 
Vestlandskysten. Gjennom varme 
portrett både i tekst og bilde gir 
boka eit møte med det rike og 
mangfaldige livet langs 
Vestlandskysten. 
Format: 17,5 x 24,5 cm. 224 sider + 
omslag. 
AbonnentKort-pris kun kr 280.
Ordinær pris kr 349. 
Tillegg for porto kr 49 ved kjøp 
på internett.

BYFJELLENE
av Svein Grotdal 
Boken tegner et rikt og spennende 
portrett av fjellene som er i alle 
bergenseres hjerter, og den er et 
oppkomme av fl otte bilder, frodige 
folk, nyttige fakta og morsomme 
fortellinger. I tillegg får du en 
rekke spennende turforslag. 
Format: 25 x 28 cm. 208 sider + 
omslag. 
AbonnentKort-pris kun kr 320.
Ordinær pris kr 398. 
Tillegg for porto kr 89 ved kjøp på 
internett.

D/S OSTER
– dampen som ikkje ville døy 
Soga om den snart hundre år 
gamle fjordabåten som var 
isbrytar, postbåt, tenderbåt til 
Amerikadamparane, krøterbåt, 
vaktbåt, fraktebåt og restaurert 
dampbåt. “Oster” var båten for by-
gdene langs Osterfjorden. “Gamle 
Dampen” har fått si praktbok. 
Format: 21,5 x 30,5 cm. 210 sider 
+ omslag.
AbonnentKort-pris kr 240.
Ordinær pris kr 290. 
Tillegg for porto kr 89 ved kjøp på 
internett.

BYFJELLENE
av Svein Grotdal 
Boken tegner et rikt og spennende 
portrett av fjellene som er i alle 
bergenseres hjerter, og den er et 
oppkomme av fl otte bilder, frodige 
folk, nyttige fakta og morsomme 
fortellinger. I tillegg får du en 
rekke spennende turforslag. 
Format: 25 x 28 cm. 208 sider + 
omslag. 

Tilbud til våre lesere

Bøkene kan kjøpes i Bergens Tidendes resepsjon, eller du kan bestille på bt.no/abonnentkortet.

D/S OSTER
–
Soga om den snart hundre år 
gamle fjordabåten som var 
isbrytar, postbåt, tenderbåt til 
Amerikadamparane, krøterbåt, 
vaktbåt, fraktebåt og restaurert 
dampbåt. “Oster” var båten for by-
gdene langs Osterfjorden. “Gamle 
Dampen” har fått si praktbok. 
Format: 21,5 x 30,5 cm. 210 sider 
+ omslag.
AbonnentKort-pris kr 
Ordinær pris kr 290. 

KYSTFOLKET
– ei reise frå Stavanger til Ålesund 
av Øystein Rakkenes og 
Eivind Senneset 
Sommeren 2006 tok skribenten 
Øystein Rakkenes og fotografen 
Eivind Senneset ei reise langs 
Vestlandskysten. Gjennom varme 
portrett både i tekst og bilde gir 
boka eit møte med det rike og 
mangfaldige livet langs 
Vestlandskysten. 
Format: 17,5 x 24,5 cm. 224 sider + 

GJENSYN MED SKOMAKERGATA: Barne-TV-programleder Margrethe Røed (i turkis kjole) leder forestillingen, her  med selskap av elever fra Pinocchio Musikk og Drama i Bergen. Hvilken julekalender som her er til pers, skulle gå klart         frem av bildet på skjermen i bakgrunnen. KONSENTRERT: Full fokus for Maja Thunold (6) fra Askøy – og 900 andre.

SCENEVANTE: Femkløveret som sto for sceneshowet var Christin Bastiansen (lengst 
unna), Benedikte Kruse, Margrethe Røed og Espen Grjotheim (nærmest). Jostein 
Hasselgård skimtes så vidt bak Grjotheim.

18.00 TV 2
PizzAGJENGEN: Endelig til-
bake i fornuftig sendetid! 
Lavbudsjettsversjonen av 
«Friends» er både skar-
pere og mer morsom.

19.55 NRK1
FAKTOR. TERJE HAuGE: Hva 
er det som får et men-
neske til å melde seg fri-
villig som fotballdommer 
i eliteserien? Kanskje 
dette portrettet av en av 
Norges fremste fløyteblå-
sere gir svar. 

20.00 DiscoVeRy
MYTHbuSTERS: Ble virkelig 
gangsterlederen Jimmy 
Hoffa gravlagt i beton-
gen under en fotballsta-
dion i New York? Jamie 
og Adam finner ut. 

20.30 TV3
TOP MODEl uSA: I en ver-
den hvor det meste vir-
ker vondt og vanskelig, 
er det flott å kunne koble 
ut med en serie hvor det 
dramatiske høydepunk-
tet pleier å være at en 
eller annen billedskjønn, 
bortskjemt pike tvinges 
til å klippe håret kort. 

21.30 NRK1
VERSAillES, EN KONGES 
DRøM: Slå opp under 
«overdådig» i ordboken 
og du finner antakelig et 
bilde av Ludvig XIVs slott. 
Denne dokumentaren 
forteller historien bak 
og viser palasset i all sin 
heslige herlighet. 

01.15 TVNoRge
«JACKASS. THE MOViE» 
(2002): Jeg var selvfølge-
lig for voksen til å se Jac-
kass-filmen på kino. Der-
for ser jeg den i kveld. 

Verdt å få med seg  
på radio og TV 
mandag 17. desember:

Dekadent  
aften

z medielosen
erik.fossen@bt.no

Erik Fossen er journalist i BT         

Surf til www.christmas-time.com dersom 
du vil ha litt julestemning

Julen kom tidlig til  
Grieghallen
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NyheterFilm

Film

Musikk/Underholdning

MANDAG 17. DESEMBER

NordiskNordisk Film

05.00 Morgensending
13.00 World News Today
14.00 BBC News
14.30 Asia Today
14.45 Sport Today
15.00 BBC News
15.30 HARDtalk (r)
16.00 BBC News
16.30 Click (r)
17.00 World News Today
18.00 BBC News
18.30 World Business

Report
18.45 Sport Today
19.00 BBC News
19.30 World Business

Report
19.45 Sport Today
20.00 World News Today
21.00 BBC News
21.30 Fast Track (r)
22.00 BBC News
22.30 HARDtalk (r)
23.00 BBC News
23.15 World Business

Report
23.45 Sport Today
24.00 Nattsending

07.00 Morgensending
11.20 The Shield: Spanish

Practices
Am. spenningsserie.

12.25 Election 2
Hongkongkinesisk dra-
mathriller fra 2006.

13.55 Actors Studio: Al
Pacino

14.45 The Visitation
Am. grøsser fra 2006.

16.30 Final Destination 3
Ty./am. grøsser fra
2006.

18.00 The Black Donnel-
lys: Easy is the Way

18.45 Hollywood Repor-
ter

19.15 Uro
Norsk drama fra 2006.

21.00 Night of Terror
Am. thriller fra 2006.

22.30 First Descent
Am. dokumentarfilm
fra 2005.

00.30 Nattsending

07.00 Morgensending
11.25 Guess Who

Am. romantisk kome-
die fra 2005.

13.10 Underclassman
Am. actionkomedie fra
2005.

14.40 The Starter Wife
16.10 The Starter Wife
17.30 Hoot

Am. eventyrkomedie
fra 2006.

19.00 Entourage: Less
Than 30
Am. komiserie.

19.30 30 Rock: The Rural
Juror
Am. komiserie.

20.00 Broadcast News
Am. romantisk kome-
die fra 1987. (10 år)

22.10 Romance & Ciga-
rettes
Am. musikalkomedie
fra 2005. (11 år)

23.55 ¡Three Amigos!
01.35 Matti
03.50 Nattsending

07.00 Morgensending
12.30 Slapp av Larry!
13.05 Blåst på 20 millio-

ner
It. action fra 1976.

14.45 Venner med peng-
er
Am. dramakomedie
fra 2006.

16.15 Snakes on a Plane
Am. action fra 2006.

18.00 Serenity
Am. science fiction fra
2005. (15 år)

20.00 Mot sør
Fr. drama fra 2005. (15
år)

22.00 Flight of the Conc-
hords: Bowie
Am. komiserie.

22.30 Slapp av Larry!
23.00 The Fast and the

Furious – Tokyo Drift
Am. action fra 2006.
(11 år)

00.45 Lonesome Jim
02.15 Five Days: Dag 28
03.10 Nattsending

07.15 Morgensending
12.25 American Dreamz

Am. musikalsk drama
fra 2006.

14.10 Jarhead
Am. krigsdrama fra
2005.

16.10 Moonstruck
Am. romantisk kome-
die fra 1987. (10 år)

17.50 Strangers with
Candy
Am. komedie fra 2005.
(10 år)

19.15 Young Guns
Am. western fra 1988.
(15 år)

21.00 Five Days
«Dag 28».

22.00 Firewall
Am./austr. thriller fra
2006. (15 år)

24.00 Katsumi: La Petite
Sorciere

01.40 Heidi Fleiss: Secrets
of the Hollywood
Madame

03.05 Nattsending

06.00 Morgensending
10.30 World Sport
11.00 Larry King
12.00 Business Internati-

onal
13.00 World News Asia
14.00 World News
14.30 World Sport
15.00 World News Asia
15.30 MainSail
16.00 Your World Today
19.30 MainSail
20.00 Your World Today
20.30 World Business

Today
21.00 World News Euro-

pe
21.30 World Business

Today
22.00 World News Euro-

pe
22.30 World Sport
23.00 Business Internati-

onal
24.00 CNN Today
00.30 World Sport
03.30 World Sport
04.00 Anderson Cooper

360
05.00 Nattsending

06.00 Morgensending
14.20 Når storken svigter
14.50 Nyheder på tegn-

sprog
15.00 TV-avisen med 

vejret
15.10 Dawson's Creek
16.00 Hjerteflimmer: 

Julespecial
16.30 Barracuda
17.30 Jul i Svinget
18.00 Aftenshowet
18.30 TV-avisen med

Sport
Nyhetsprogram.

19.00 Aftenshowet med
Vejret

19.30 Ildsjæle – Den
legende skole (r)

20.00 Michael Palin i det
nye Europa

21.00 TV-avisen med
Horisont og SportNyt

22.00 En juleromance
Am. julefilm fra 1994.

23.30 Forræderi og sam-
mensværgelser

01.10 Nattsending

05.55 Morgensending
16.00 Nyhederne og

Finans
16.05 Regionale nyheder
16.15 Beverly Hills 90210

Classic
17.05 Alletiders Julemand
17.30 Venner
18.00 Nyhederne og

Finans
18.05 Regionale nyheder
18.15 Vejret
18.25 Go' aften Danmark
19.00 Nyhederne
19.30 Regionalprogram
20.00 Alletiders Julemand
20.35 Kun en pige
21.25 TV 2 007: Året i

Kongehuset – de unge
kongelige

22.00 Nyhederne og
Finans

22.20 Regionale nyheder
22.30 Vejret
22.40 24 timer
23.25 Kongen af Queens
23.55 Kongen af Queens
00.25 Nattsending

06.00 Morgensending
09.15 Locked in Silence

Am. TV-drama fra
1999.

11.00 West Wing
Am. dramaserie.

12.00 McLeod's Daugh-
ters VII

13.00 Mystery Woman:
Game Time
Am. TV-krim fra 2005.

14.30 Kingdom
Irsk dramaserie.

15.30 Wild at Heart
16.30 Jane Doe: Til Death

Do Us Part
Am. TV-krim fra 2005.

18.00 West Wing
19.00 McLeod's Daugh-

ters VII
20.00 Without a Trace
21.00 Scarlett
22.45 Little Oberon

Austr. TV-drama fra
2005.

00.45 Sudden Fury
02.30 Little Oberon
04.15 Nattsending

06.00 Morgensending
11.00 3 From 1
12.00 MTV Dancefloor

Chart
13.00 Beats, Rhymes and

Life
14.00 U Wish
15.00 TRL
16.00 I'm from Rolling

Stone
16.30 I'm from Rolling

Stone
17.00 Pimp My Ride
17.30 Pimp My Ride
18.00 Hett Nett No
19.00 Fab Life of
20.00 My Supersweet 16
20.30 Punk'd
21.00 Viva La Bam
21.30 Wildboyz
22.00 Jackass
22.30 Wrecked
23.00 South Park
23.30 Beavis and Butthe-

ad
24.00 Headbangers Ball
01.00 Nattsending

05.00 Morgensending
09.00 Bringing out the

Dead
Am. drama fra 1999.

11.00 The Unknown
Sv. skrekkfilm fra 2000.

13.00 Buried By The Past
Am. thriller fra 1997.

15.00 The River Wild
Am. action fra 1994.

17.00 Farlig ekteskap
Am. thriller fra 2001.

19.00 Trapped
Am. thriller fra 2001.

21.00 De fortapte barns
by
Fr. drama fra 1995.

23.00 Judge Dredd
Am. action fra 1995.

01.00 The Legend of Evil
Lake

03.00 Nattsending

06.00 Morgensending
07.00 Sunrise with

Eamonn Holmes
10.00 Sky Today
14.00 Afternoon Live

with Kay Burley
18.00 Live at Five with

Jeremy Thompson
19.00 Live at Five with

Jeremy Thompson
20.00 Sky News At Seven

With Anna Botting
20.30 Jeff Randall Live
21.00 News, Sport &

Weather
22.00 News, Sport &

Weather
23.00 Sky News at Ten
24.00 Sky News Tonight
01.00 News on the Hour
01.30 CBS News
02.00 News on the Hour
04.30 CBS News
05.00 Sky World News
05.30 Nattsending

06.00 Morgensending
14.05 Lilla Sportspegeln

(r)
14.30 Babben & co (r)
15.30 Andra Avenyn (r)
16.00 Rapport
16.10 Gomorron Sverige
17.00 Ramp
17.30 Annes trädgård
18.00 Bolibompa
19.00 Bobster: Lilla sport-

spegeln
19.30 Rapport med A-

ekonomi
20.00 Andra Avenyn
20.30 En spricka i kristal-

len
21.30 Kobra
22.15 Konsten att vara

Mlabri
23.15 Rapport
23.25 Kulturnyheterna (r)
23.35 Babben & co (r)
00.35 Nattsending

09.30 Morgensending
11.00 24 Direkt
14.40 Agenda (r)
15.35 Gudstjänst (r)
16.35 Landet runt (r)
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
17.55 Regionala nyheter
18.00 Rapport
18.15 Fråga doktorn
19.00 Kulturnyheterna
19.10 Regionala nyheter
19.30 Carin 21:30 (r)
20.00 Vem håller i kopp-

let?
20.20 Metoden
20.30 Emigranterna
21.00 Aktuellt
21.30 Extrem fritid
22.00 Sportnytt
22.15 Regionala nyheter
22.25 Filmkrönikan
22.55 Vetenskapsmagasi-

net (r)
23.25-00.25 Tre pianister:

Marc-André Hamelin
(r)

06.00 Morgensending
09.00 Kismet

Am. eventyrmusikal
fra 1955.

10.40 The Clock
Am. romantisk drama
fra 1945.

12.10 Young Cassidy
Br. drama fra 1965.

14.00 The Sunshine Boys
Am. komedie fra 1975.

15.50 Gaby
Am. drama fra 1956.

17.30 Challenge to Lassie
Am. drama fra 1949.

18.45 Thirty Seconds over
Tokyo
Am. krigsdrama fra
1944.

21.00 Fame
Am. drama fra 1980.

23.10 Sitting Target
Br. action fra 1972.

00.40 Never Say Goodbye
02.15 Cool Breeze
03.55 Nattsending

Nyheter hver hele time fra
12.00-24.00.
05.00 We Love Music
06.00 Videovekking
10.00 This Is Your Voice
14.30 1 artist, 3 hits
15.00 Topp 10
16.00 Planet Voice
17.00 The Voice of Mad-

con
18.00 The Voice in the

Mix
18.20 Deja Voice

Husker du...? En drøy
halvtime med mimre-
musikk.

19.00 The Voice of RnB
19.30 Voice.no
20.00 This Is Your Voice

(r)
20.30 1 artist, 3 hits
21.00 Topp 10 (r)
22.00 Planet Voice (r)
23.00 The Voice of Mad-

con (r)
24.00 Super Sexy
01.00-05.00 We Love

Music

06.00 Morgensending
10.00 Tainá 2 – A Aventu-

ra Continua
Brasiliansk familiee-
ventyr fra 2004.

11.40 Ed Wood
Am. dramakomedie
fra 1994.

13.50 Ingenting å tape
Am. komedie, 1994.

15.50 Cinderella Man
Am. drama fra 2005.

18.10 Hooligans
Br./am. actiondrama
fra 2005. (15 år)

20.00 Illusjonisten
Tsj./am. drama fra
2006.

22.00 Monster's Ball
Am. romantisk drama
fra 2001. (15 år)

24.00 Panty Raid
02.00 Flukten fra Abso-

lom
04.00 Nattsending

06.00 Morgensending
10.00 The Man Who

Wasn't There
Am. dramakomedie
fra 2001.

12.00 The Marksman
Am. actionthriller fra
2005.

14.00 Murder at the Pre-
sidio
Am. krimdrama fra
2005.

16.00 Lords of Dogtown
Am./ty. actiondrama
fra 2005.

18.00 Single White Fema-
le 2
Am. thriller fra 2005.

20.00 Guy X
Kan./br. krigskomedie
fra 2005.

22.00 Hollow Man 2
Am. science-fiction
action fra 2006.

24.00 Terra Terra Terra
02.10 Kill Bill
04.00 Nattsending

05.00 Morgensending
09.00 Två killar och en

tjej
Sv. komedie fra 1983.

11.00 Eva og Adam – fire
fødselsdager og en
fiasko
Sv. romantisk drama
fra 2001.

13.00 Tørst
Sv. drama fra 1949.

15.00 Två killar och en
tjej
Sv. komedie fra 1983.

17.00 Pensionat Oskar
Sv./da. drama fra
1995.

19.00 Tørst
Sv. drama fra 1949.

21.00 På fremmed mark
Da. krigsdrama fra
2000.

23.00 Slipp hestene løs
Da. drama fra 2000.

01.00 Mitt barn er mitt
03.00 Nattsending

09.15 The Yearling
Am. drama fra 1994.

11.00 Drømmen om Afri-
ka
Am. drama fra 2000.

13.00 Der vannet ble
dypt
Am. drama fra 1999.

15.00 Grease
Am. musikal drama fra
1978.

17.00 Love Stinks
Am. komedie fra 1999.
(11 år)

18.30 Syv år i Tibet
Seven years in Tibet.
Am. drama fra 1997.
(11 år)

21.00 Crocodile Dundee II
Austr./am. actionko-
medie fra 1988. (15 år)

23.00 Side ved side
Stepmom. Am. drama
fra 1998. (11 år)

01.05 Gorgeous
02.45-05.00 Random

Hearts

06.25 Morgensending
10.30 Innblikk

Med nyheter, vær,
sport og økonomi.

12.00 Økonominyhetene
12.30 Innblikk

Med nyheter, vær,
sport og økonomi.

17.00 17-Nyhetene
Med vær, sport og
økonomi.

18.30 Nyhetene og Spor-
ten

18.55 Nyhetene
Med været, sport og
økonomi.

20.00 Nyhetene og Spor-
ten

21.00 Nyhetene
Med været, sport og
økonomi.

22.00 Nyhetskveld
Med vær, sport og
økonomi.

23.25 Nyhetene og Spor-
ten

23.45-06.25 Nyhetshjulet

06.00 Morgensending
07.35 Alle tiders barnepi-

ge
08.30 Center of the Uni-

verse
09.00 Melrose Place
09.55 Heksene fra War-

ren Manor
10.50 America's Next Top

Model (r)
11.45 Horton-sagaen (r)
13.25 Dr. Phil
15.15 Fra skrot til slot
16.15 Navy NCIS (r)
18.05 America's Next Top

Model
19.00 Las Vegas
20.00 Gu'skelov du kom
21.00 Prison Break
22.00 Sex & the City
00.30 It's Always Sunny

in Philadelphia
01.00 Girls Behaving

Badly
01.30 Total familieforny-

else
02.25 The Shield
03.10 Nattsending

06.30 Morgensending
09.50 Våra bästa år (r)
10.40 Oprah Winfrey

Show (r)
11.30 Rachael Ray
12.25 Momento
12.50 Våra bästa år
13.40 Oprah Winfrey

Show
14.35 Cityakuten
15.30 Nanny
16.00 Ensamma hemma
17.00 Jims värld
17.30 Simpsons
18.00 2 1/2 män
18.30 Navy CIS
19.30 Extra Extra!
20.00 Extreme Home

Makeover
21.00 Cityakuten
23.00 Bones
24.00 Sex and the City
00.35 2 1/2 män (r)
01.00 Guardian
01.55 The Bondi Beach

Block
02.45 Shutterspeed
04.10 Nattsending

05.50 Morgensending
14.55 Dawson's Creek
15.40 Kung av Queens (r)
16.10 Tredje klotet från

solen (r)
16.45 Will & Grace (r)
17.05 That '70s Show (r)
17.35 Deal or no deal (r)
18.05 Keno
18.10 Deal or no deal

forts (r)
18.30 Ekonominyheterna
18.40 Väder
18.45 Lokala nyheter
18.50 Lokalt väder
19.00 TV4Nyheterna
19.30 Monikas mat
20.00 Äntligen hemma
21.00 Let's dance bjuder

upp
21.55 Lokala nyheter
22.00 TV4Nyheterna, 

Ekonominyheterna
och TV4Sporten

22.30 Vädret
22.35 Waco-sektens barn
23.35 Advokaterna (r)
00.25 Nattsending
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BarnMusikk/Underholdning

Sport

Natur/Vitenskap

05.00 Morgensending
14.00 Planetens morsom-

ste dyr
15.00 Utrolige dyrevide-

oer
15.30 Utrolige dyrevide-

oer
16.00 En elgkalv vokser

opp
17.00 Dyrepolitiet i Hous-

ton
18.00 De store kattenes

dagbok
18.30 De store kattenes

dagbok
19.00 Apestreker
19.30 Apestreker
20.00 Dyreparken 
21.00 RSPCA: På frontlin-

jen
21.30 RSPCA: På frontlin-

jen
22.00 Dyrepolitiet i Phoe-

nix: Comacheindianer
23.00 Dyrepolitiet i

Houston: Rettferdig-
hetslengsel

24.00 Nattsending

05.00 Morgensending
09.30 No Going Back
10.30 Trading Up
11.00 Garden Invaders
11.30 Animals – The Insi-

de Story
12.30 Dad's Army
13.00 My Family
13.30 2 Point 4 Children
14.00 Bargain Hunt
15.00 Dalziel and Pascoe
16.00 What Not to Wear
16.30 Antiques Roads-

how
17.30 Garden Invaders
18.00 My Family
18.30 2 Point 4 Children
19.00 Ground Force
19.30 Body Hits
20.00 The Inspector Lyn-

ley Mysteries
21.00 Hotel Babylon
22.00 Blackadder Goes

Forth
22.30 Red Dwarf V
23.00 The Inspector Lyn-

ley Mysteries
24.00 Dad's Army
00.30 Nattsending

12.00 Italiensk serie A
Cagliari – Inter, sønda-
gens kamp på Stadio
Sant'Elia.

14.00 Premier League
Liverpool – Manches-
ter United, søndagens
kamp på Anfield.

16.00 Premier League
Arsenal – Chelsea, søn-
dagens kamp på Emi-
rates Stadium.

17.50 Golf News
Golfnyheter fra Golf
Central.

18.15 Slapshot – Nattens
NHL

18.45 Serie A: The Show
19.45 Kick Off: Premier

League
20.40 Ishockey: NHL

Dagens kamp i opptak.
22.45 Slapshot – Nattens

NHL
23.15 Boksing: Knoc-

kouts!
00.10-00.35 Golf News

06.00 Byggmester Bob
07.30 Mr. Bean
08.00 Fosters hjem for

fantasivenner
09.00 Johnny Test
10.00 Cartoon Network

Filmklubb
11.30 Xiaolin Showdown
12.00 Billy & Randis

skumle eventyr
13.00 Camp Lazlo
14.00 Mr. Bean
15.00 Cartoon Network

Filmklubb
17.30 Kodenavn: Nabo-

barna
18.30 Sunes verden
19.00 Scooby-Doo
20.00 Tom & Jerry
21.25 Biker Mice from

Mars
23.05 Ed, Edd & Eddy
23.30 Dexters laboratori-

um
23.55 Powerpuffjentene
00.20 Johnny Bravo
00.45 Ed, Edd & Eddy
01.10 Nattsending

05.10 Morgensending
13.00 American Hotrod
14.00 Et fly blir født
14.30 Femte gir
15.00 Før OL i Torino
16.00 Tøffe maskiner:

Tog
16.30 Tøffe maskiner
17.00 Kjøretøy: Kampen

om Riddler
18.00 American Hotrod:

'65 Mustang
19.00 Hvordan gjør de

det?: Redningstjenes-
ter/Roterende
båt/Fallskjermhoppe-
re

19.30 Hvordan gjør de
det?:
Monstergraver/u-
båt/øl-bil

20.00 Mythbusters:
Begravd i betong

21.00 Blodslit: Fjerning av
dødsbier

22.00 Møkkajobber
23.00 Hvordan den lages
23.30 Hvordan den lages
24.00 Nattsending

06.00 Morgensending
14.05 Kim Possible
14.30 Brandy & Herr Vis-

vas
14.55 Fairly Odd Parents
15.15 Keiserens nye skole
15.35 Den amerikanske

dragen: Jake Long
16.00 Kim Possible
16.25 Hannah Montana
16.50 Disneys Erstatterne
17.10 Brandy & Herr Vis-

vas
17.35 Den amerikanske

dragen: Jake Long
18.00 Hannah Montana
18.25 Zack og Codys søte

hotelliv
18.45 Keiserens nye skole
19.00 Brandy & Herr Vis-

vas
19.25 Fairly Odd Parents
19.50 Cory i Det hvite hus
20.10 Zack og Codys søte

hotelliv
21.00 Phil fra fremtiden
21.25 That's So Raven
21.50-21.55 Klassisk teg-

nefilm

05.00 Morgensending
12.10 Snøpatruljen
12.40 Terningmannen

USA
13.05 Mens du var ute
14.05 Anthony Bourdain
15.00 Store designer

innendørs
15.55 Buena Vista Fiske-

klubb
16.20 Sjømat verden

rundt
16.50 Stifinnerne
17.45 Smiths hoteller for

2
18.10 Snøpatruljen
18.40 Terningmannen

USA
19.05 Mens du var ute
20.05 Anthony Bourdain
21.00 Store planer
21.55 World Café
22.20 World Café
22.45 Stifinnerne
23.35 I skogenes dyp
24.00 Opplevelsesgolf
00.30 Nattsending

08.30 Morgensending
10.00 Alpint

Verdenscup i Alta
Badia, Italia. Menne-
nes slalåm, første
omgang. Direkte.

11.00 Skiskyting (r)
12.00 Hopp (r)
13.00 Alpint

Verdenscup i Alta
Badia, Italia. Menne-
nes slalåm, andre
omgang. Direkte.

13.45 Skiskyting (r)
15.00 Hopp (r)
16.00 Snooker (r)
18.00 Eurogoals

Fotballmagasin.
18.45 Sumobryting:

Kyushu Basho
Årets sjette turnering.

19.45 FIFA-galla i Zürich,
Sveits

21.30 Fotball: Gooooal!
22.00 Ryttersport
23.15 Kampsport: Fight

Club (r)
00.45 Nattsending

12.00 Morgensending
14.00 Kjøtteterplaneten
15.00 Skjulte verdener (p)
15.30 Skjulte verdener (p)
16.00 Det visste jeg ikke
16.30 Slangemennene
17.00 Hunder med job-

ber: Cooper, Wasabe
og Frito

17.30 På eventyr med
Crittercam-WildTech

18.00 Dinosaur-dødsfelle
19.00 Dinosaurskjelett
20.00 Sekunder fra

døden: Senkingen av
HMS Coventry

20.30 Når katastrofen
inntreffer: Gangbro-
kollaps

21.30 Bibelens hemme-
ligheter: Apokalypsen

22.30 Kameler, kongelige
og konkubiner: Popu-
lær handel (p)

23.30 Det visste jeg ikke
24.00 Hemmelighetene

bak koreansk mat (p)
01.00 Nattsending

08.00 Morgensending
18.00 The Thirsty Traveler
18.30 A Fork in Africa:

Cape Town
19.00 Dream Destinati-

ons: Big Sur
19.30 The Global Nomad

– China: The Yangtze
River & the Great Dam

20.00 Pioneers of Hope:
Peru

21.00 Journey into Wine
– Spain and Portugal:
Douro Table Wines

21.30 Flavours of Chile:
Wine Country and
Lake District

22.00 Globe Trekker:
Queensland and the
Great Barrier Reef

23.00 The Thirsty Trave-
ler: Newfoundland
'Screech' and Iceberg
Vodka

23.30 Extreme Travellers
24.00 Beyond Borders
00.30 Nattsending

17.00 Spansk fotball: Pri-
mera División (r)
Espanyol – Levante på
Olympiastadion i Bar-
celona. Kommentator:
Frode Olsen.

19.00 Goalissimo
Fotballprogram med
scoringer og nyheter
fra noen av verdens
beste ligaer.

20.00 FIFA-galla: Årets
spiller 2007
Direkte fra Zürich,
Sveits, der FIFA kårer
verdens beste fotball-
spillere dette året.

21.00 Ferrari Racing
Motorsport.

22.00 World of Free
Sports

22.30 Sportsnyhetene
En daglig, utvidet
nyhetssending.

22.45 Tippeligaen 2007
Lyn – Tromsø, åttende
runde.

00.30 Nattsending

06.00 Morgensending
07.30 Dyrehageveterinæ-

ren
08.00 Ol Pejata: Villdyre-

nes fristed
09.00 Mot alle odds
10.00 Det ville Asia
11.00 Veterinærer i prak-

sis
11.30 Dyrehageveterinæ-

ren
12.00 Ol Pejata: Villdyre-

nes fristed
13.00 Mot alle odds
14.00 Grizzlybjørnens

comeback
15.00 Våre truede naboer
16.00 Indias hellige aper
17.00 Naturreservat –

fritt vilt?
18.00 Afrika – hele histo-

rien
19.00 Jungelforkjemper-

ne
20.00 State of Play
21.00 Lov og orden: Kri-

minelle hensikter
22.00 Profiler
23.00-24.00 ReGenesis

10.30 VH1 Classic
11.00 Top 10 Love Songs
12.00 All Access Embarra-

sing Moments 2
13.00 Smells Like the 90's
13.30 So 80's
14.00 VH1 Hits
17.30 So 80's
18.00 VH1's Viewers

Jukebox
19.00 VH1 Weekly Album

Chart
20.00 VH1 Hits
20.30 Then & Now
21.00 The (White) Rapper

Show
22.00 Hogan Knows Best

(p)
Om Hulk Hogan og
hans familie.

22.30 MTV at the Movies
Nye filmer i Europa.

23.00 VH1 Rocks
Rockevideoer.

23.30 Flipside
24.00 Top 5 Love Songs
00.30 Chill Out
01.00-06.00 VH1 Hits

12.15 V-cup: Skiskyting i
Pokljuka (r)
Stafett menn.

13.45 Golf: Target World
Challenge

15.15 Fotball: 
Høydepunkter fra
Bundesligaen

16.15 Fotball: 
The Championship
Highlights

16.45 Golf: Europatouren
17.45 Macho Monday:

NFL
Dallas Cowboys-Phila-
delphia Eagles
Amerikansk fotball.

20.10 Fotball: 2. Bundesli-
ga
FC Köln – Kaiser-
slautern, direkte.

22.10 Macho Monday:
Boksing
Arthur Abraham vs.
Wayne Elcock.

23.30-00.30 Bullriding:
PBR Built Ford Tough
Series Am. okseridning-
tour fra 2007.

12.00 Ligue 1 (r)
13.45 Æresdivisjonen (r)
15.30 Bundesligaen (r)
17.15 The Championship

West Bromwich –
Charlton.

19.00 Championship
Highlights
Høydepunkter fra de
nyeste kampene i den
nestbeste engelske
divisjonen.

19.30 Høydepunkter fra
Bundesligaen
Alle høydepunktene
fra den seneste spille-
runden i den tyske
Bundesligaen.

20.30 Høydepunkter fra
Ligue 1
Høydepunkter.

21.30 Chelsea TV – Live
from Stamford Bridge

22.30 UEFA Champions
League Weekly (r)

23.00 MUTV: Denis Irwin
24.00-02.00 Liverpool –

Manchester United
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Young Guns
CANAL+ HITS KL. 19.15
WESTERN, USA, 1988
I rollene: Emilio Este-
vez, Kiefer Sutherland, 
Lou Diamond Phillips
Regi: Christopher Cain
Sist vist: TV 2 mars 2004
Anbefalt aldersgr.: 15 år

En britisk rancheier 
ansetter en gruppe unge 
våpenkyndige menn 
til å forsvare seg og 
ranchen mot skurkete 
og korrupte elementer i 
den nærliggende byen. 
De unge mennene 
greier ikke å forhindre 
at briten blir drept, 
og i deres påfølgende 
hevnaksjon vokser ryktet 
om en av dem. Han het 
William Bonney, men 
ble kjent som Billy The 
Kid. Absolutt severdig.

Uro
CANAL+ ACTION KL. 19.15
THRILLERDRAMA, Nor., 2006
I rollene: Nicolai Cleve Broch, 
Ane Dahl Torp, Ahmed Zeyan
Regi: Stefan Faldbakken
Anbefalt aldersgr.: 15 år

HP har en trøblete bakg-
runn. Nå har han begynt 
å jobbe innen narkotika-
politiet. Han håper med 
dette å legge fortiden 
bak seg, men det er ikke 
så lett. HP finner seg 
snart fanget i et nett av 
løgner, og snart spørs 
det faktisk hvilken side 
av loven han opererer 
på. En meget bra norsk 
film med troverdige 
karakterer, et bra 
manus og dyktig regi.

Illusjonisten
TV1000 KL. 20.00
DRAMA, USA, 2006
I rollene: Edward Norton, 
Paul Giamatti, Jessica Biel
Regi: Neil Burger
Anbefalt aldersgr.: 11 år

Illusjonisten Eisenheim 
gjør suksess med sine 
forestillinger i Wien. 
Kronprins Leopold, som 
selv har sett hva Eisenhe-
im er i stand til å utføre, 
mener han er en trussel 
mot makten kronprin-
sen besitter. Forholdet 
mellom de to blir ikke 
bedre av at kronprinsens 
forlovede er Eisenheims 
barndomskjæreste som 
nå vil ha mer kontakt 
med ham. Byens politis-
jef får i oppdrag å stanse 
Eisenheim. En nydelig 
forestilling med roman-
tikk, mord, overraskende 
vendinger og en historie 
som engasjerer. Herlig!

Monster’s Ball
TV1000 KL. 22.00
DRAMA, USA, 2001
I rollene: Billy Bob Thornton, 
Halle Berry, Heath Ledger
Regi: Marc Forster
Sist vist: SVT1 aug. 2006
Anbefalt aldersgr.: 15 år

I de amerikanske sør-
statene bobler rasismen 
like under overflaten. 
Da fengselsbetjenten 
Hank forelsker seg i 
en farget kvinne er 
det duket for mange 
komplikasjoner og stor 
dramatikk. Situasjonen 
blir ikke bedre av at den 
siste mannen Hank var 
med på å henrette var 
kvinnens ektemann. 
Halle Berry mottok fullt 
fortjent en Oscar for sin 
innsats i denne meget 
sterke forestillingen.

Suspect Zero
PREMIERE
TV3 KL. 00.50
THRILLERDRAMA, USA, 2004
I rollene: Aaron Eckhart, Ben 
Kingsley, Carrie Anne Moss
Regi: E. Elias Merhige
Anbefalt aldersgr.: 15 år

En FBI-agent på randen 
av det store sammen-
bruddet slapper av og 
har ferie fra jobben. 
Men så begås et drap 
og agenten må i ilden 
igjen. Med seg får han 
en agent han kjen-
ner fra før. Sporene 
leder de to til en mann 
som hevder han er en 
tidligere FBI-agent selv.

Jackass:  
The Movie
TVNorge KL. 01.15
KOMEDIE, USA, 2002
I rollene: Johnny Knoxville, 
Bam Margera, Steve-O
Regi: Jeff Tremaine
Sist vist: TVNorge aug. 2007
Anbefalt aldersgr.: 15 år

Dette er ingen film i 
vanlig fortsand. Jackass-
gjengen, som vi har sett 
gjøre utallige idiotiske 
stund på TV, fremstå 
her i en helaftens film 
med mer av samme 
galskap. I løpet av fire 
uker filmet gjengen nye 
stunt som de klippet 
ned til den hysteriske 
forestillingen du her kan 
bevitne. Mye moro, men 
mest barnslig galskap.

MANDAG 17. DESEMBER

BarnMusikk/Underholdning

Sport

Natur/Vitenskap

05.00 Morgensending
14.00 Planetens morsom-

ste dyr
15.00 Utrolige dyrevide-

oer
15.30 Utrolige dyrevide-

oer
16.00 En elgkalv vokser

opp
17.00 Dyrepolitiet i Hous-

ton
18.00 De store kattenes

dagbok
18.30 De store kattenes

dagbok
19.00 Apestreker
19.30 Apestreker
20.00 Dyreparken 
21.00 RSPCA: På frontlin-

jen
21.30 RSPCA: På frontlin-

jen
22.00 Dyrepolitiet i Phoe-

nix: Comacheindianer
23.00 Dyrepolitiet i

Houston: Rettferdig-
hetslengsel

24.00 Nattsending

05.00 Morgensending
09.30 No Going Back
10.30 Trading Up
11.00 Garden Invaders
11.30 Animals – The Insi-

de Story
12.30 Dad's Army
13.00 My Family
13.30 2 Point 4 Children
14.00 Bargain Hunt
15.00 Dalziel and Pascoe
16.00 What Not to Wear
16.30 Antiques Roads-

how
17.30 Garden Invaders
18.00 My Family
18.30 2 Point 4 Children
19.00 Ground Force
19.30 Body Hits
20.00 The Inspector Lyn-

ley Mysteries
21.00 Hotel Babylon
22.00 Blackadder Goes

Forth
22.30 Red Dwarf V
23.00 The Inspector Lyn-

ley Mysteries
24.00 Dad's Army
00.30 Nattsending

12.00 Italiensk serie A
Cagliari – Inter, sønda-
gens kamp på Stadio
Sant'Elia.

14.00 Premier League
Liverpool – Manches-
ter United, søndagens
kamp på Anfield.

16.00 Premier League
Arsenal – Chelsea, søn-
dagens kamp på Emi-
rates Stadium.

17.50 Golf News
Golfnyheter fra Golf
Central.

18.15 Slapshot – Nattens
NHL

18.45 Serie A: The Show
19.45 Kick Off: Premier

League
20.40 Ishockey: NHL

Dagens kamp i opptak.
22.45 Slapshot – Nattens

NHL
23.15 Boksing: Knoc-

kouts!
00.10-00.35 Golf News

06.00 Byggmester Bob
07.30 Mr. Bean
08.00 Fosters hjem for

fantasivenner
09.00 Johnny Test
10.00 Cartoon Network

Filmklubb
11.30 Xiaolin Showdown
12.00 Billy & Randis

skumle eventyr
13.00 Camp Lazlo
14.00 Mr. Bean
15.00 Cartoon Network

Filmklubb
17.30 Kodenavn: Nabo-

barna
18.30 Sunes verden
19.00 Scooby-Doo
20.00 Tom & Jerry
21.25 Biker Mice from

Mars
23.05 Ed, Edd & Eddy
23.30 Dexters laboratori-

um
23.55 Powerpuffjentene
00.20 Johnny Bravo
00.45 Ed, Edd & Eddy
01.10 Nattsending

05.10 Morgensending
13.00 American Hotrod
14.00 Et fly blir født
14.30 Femte gir
15.00 Før OL i Torino
16.00 Tøffe maskiner:

Tog
16.30 Tøffe maskiner
17.00 Kjøretøy: Kampen

om Riddler
18.00 American Hotrod:

'65 Mustang
19.00 Hvordan gjør de

det?: Redningstjenes-
ter/Roterende
båt/Fallskjermhoppe-
re

19.30 Hvordan gjør de
det?:
Monstergraver/u-
båt/øl-bil

20.00 Mythbusters:
Begravd i betong

21.00 Blodslit: Fjerning av
dødsbier

22.00 Møkkajobber
23.00 Hvordan den lages
23.30 Hvordan den lages
24.00 Nattsending

06.00 Morgensending
14.05 Kim Possible
14.30 Brandy & Herr Vis-

vas
14.55 Fairly Odd Parents
15.15 Keiserens nye skole
15.35 Den amerikanske

dragen: Jake Long
16.00 Kim Possible
16.25 Hannah Montana
16.50 Disneys Erstatterne
17.10 Brandy & Herr Vis-

vas
17.35 Den amerikanske

dragen: Jake Long
18.00 Hannah Montana
18.25 Zack og Codys søte

hotelliv
18.45 Keiserens nye skole
19.00 Brandy & Herr Vis-

vas
19.25 Fairly Odd Parents
19.50 Cory i Det hvite hus
20.10 Zack og Codys søte

hotelliv
21.00 Phil fra fremtiden
21.25 That's So Raven
21.50-21.55 Klassisk teg-

nefilm

05.00 Morgensending
12.10 Snøpatruljen
12.40 Terningmannen

USA
13.05 Mens du var ute
14.05 Anthony Bourdain
15.00 Store designer

innendørs
15.55 Buena Vista Fiske-

klubb
16.20 Sjømat verden

rundt
16.50 Stifinnerne
17.45 Smiths hoteller for

2
18.10 Snøpatruljen
18.40 Terningmannen

USA
19.05 Mens du var ute
20.05 Anthony Bourdain
21.00 Store planer
21.55 World Café
22.20 World Café
22.45 Stifinnerne
23.35 I skogenes dyp
24.00 Opplevelsesgolf
00.30 Nattsending

08.30 Morgensending
10.00 Alpint

Verdenscup i Alta
Badia, Italia. Menne-
nes slalåm, første
omgang. Direkte.

11.00 Skiskyting (r)
12.00 Hopp (r)
13.00 Alpint

Verdenscup i Alta
Badia, Italia. Menne-
nes slalåm, andre
omgang. Direkte.

13.45 Skiskyting (r)
15.00 Hopp (r)
16.00 Snooker (r)
18.00 Eurogoals

Fotballmagasin.
18.45 Sumobryting:

Kyushu Basho
Årets sjette turnering.

19.45 FIFA-galla i Zürich,
Sveits

21.30 Fotball: Gooooal!
22.00 Ryttersport
23.15 Kampsport: Fight

Club (r)
00.45 Nattsending

12.00 Morgensending
14.00 Kjøtteterplaneten
15.00 Skjulte verdener (p)
15.30 Skjulte verdener (p)
16.00 Det visste jeg ikke
16.30 Slangemennene
17.00 Hunder med job-

ber: Cooper, Wasabe
og Frito

17.30 På eventyr med
Crittercam-WildTech

18.00 Dinosaur-dødsfelle
19.00 Dinosaurskjelett
20.00 Sekunder fra

døden: Senkingen av
HMS Coventry

20.30 Når katastrofen
inntreffer: Gangbro-
kollaps

21.30 Bibelens hemme-
ligheter: Apokalypsen

22.30 Kameler, kongelige
og konkubiner: Popu-
lær handel (p)

23.30 Det visste jeg ikke
24.00 Hemmelighetene

bak koreansk mat (p)
01.00 Nattsending

08.00 Morgensending
18.00 The Thirsty Traveler
18.30 A Fork in Africa:

Cape Town
19.00 Dream Destinati-

ons: Big Sur
19.30 The Global Nomad

– China: The Yangtze
River & the Great Dam

20.00 Pioneers of Hope:
Peru

21.00 Journey into Wine
– Spain and Portugal:
Douro Table Wines

21.30 Flavours of Chile:
Wine Country and
Lake District

22.00 Globe Trekker:
Queensland and the
Great Barrier Reef

23.00 The Thirsty Trave-
ler: Newfoundland
'Screech' and Iceberg
Vodka

23.30 Extreme Travellers
24.00 Beyond Borders
00.30 Nattsending

17.00 Spansk fotball: Pri-
mera División (r)
Espanyol – Levante på
Olympiastadion i Bar-
celona. Kommentator:
Frode Olsen.

19.00 Goalissimo
Fotballprogram med
scoringer og nyheter
fra noen av verdens
beste ligaer.

20.00 FIFA-galla: Årets
spiller 2007
Direkte fra Zürich,
Sveits, der FIFA kårer
verdens beste fotball-
spillere dette året.

21.00 Ferrari Racing
Motorsport.

22.00 World of Free
Sports

22.30 Sportsnyhetene
En daglig, utvidet
nyhetssending.

22.45 Tippeligaen 2007
Lyn – Tromsø, åttende
runde.

00.30 Nattsending

06.00 Morgensending
07.30 Dyrehageveterinæ-

ren
08.00 Ol Pejata: Villdyre-

nes fristed
09.00 Mot alle odds
10.00 Det ville Asia
11.00 Veterinærer i prak-

sis
11.30 Dyrehageveterinæ-

ren
12.00 Ol Pejata: Villdyre-

nes fristed
13.00 Mot alle odds
14.00 Grizzlybjørnens

comeback
15.00 Våre truede naboer
16.00 Indias hellige aper
17.00 Naturreservat –

fritt vilt?
18.00 Afrika – hele histo-

rien
19.00 Jungelforkjemper-

ne
20.00 State of Play
21.00 Lov og orden: Kri-

minelle hensikter
22.00 Profiler
23.00-24.00 ReGenesis

10.30 VH1 Classic
11.00 Top 10 Love Songs
12.00 All Access Embarra-

sing Moments 2
13.00 Smells Like the 90's
13.30 So 80's
14.00 VH1 Hits
17.30 So 80's
18.00 VH1's Viewers

Jukebox
19.00 VH1 Weekly Album

Chart
20.00 VH1 Hits
20.30 Then & Now
21.00 The (White) Rapper

Show
22.00 Hogan Knows Best

(p)
Om Hulk Hogan og
hans familie.

22.30 MTV at the Movies
Nye filmer i Europa.

23.00 VH1 Rocks
Rockevideoer.

23.30 Flipside
24.00 Top 5 Love Songs
00.30 Chill Out
01.00-06.00 VH1 Hits

12.15 V-cup: Skiskyting i
Pokljuka (r)
Stafett menn.

13.45 Golf: Target World
Challenge

15.15 Fotball: 
Høydepunkter fra
Bundesligaen

16.15 Fotball: 
The Championship
Highlights

16.45 Golf: Europatouren
17.45 Macho Monday:

NFL
Dallas Cowboys-Phila-
delphia Eagles
Amerikansk fotball.

20.10 Fotball: 2. Bundesli-
ga
FC Köln – Kaiser-
slautern, direkte.

22.10 Macho Monday:
Boksing
Arthur Abraham vs.
Wayne Elcock.

23.30-00.30 Bullriding:
PBR Built Ford Tough
Series Am. okseridning-
tour fra 2007.

12.00 Ligue 1 (r)
13.45 Æresdivisjonen (r)
15.30 Bundesligaen (r)
17.15 The Championship

West Bromwich –
Charlton.

19.00 Championship
Highlights
Høydepunkter fra de
nyeste kampene i den
nestbeste engelske
divisjonen.

19.30 Høydepunkter fra
Bundesligaen
Alle høydepunktene
fra den seneste spille-
runden i den tyske
Bundesligaen.

20.30 Høydepunkter fra
Ligue 1
Høydepunkter.

21.30 Chelsea TV – Live
from Stamford Bridge

22.30 UEFA Champions
League Weekly (r)

23.00 MUTV: Denis Irwin
24.00-02.00 Liverpool –

Manchester United

Dagens filmer
Vurdert av 

Tor Marthinussen
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07.00 Interaktiv frokost 35591494 10.15 Date My Mom (r)
1131253 10.45 Prinsesseskolen (r) 2954104 11.45 Lyst: velvære (r)
1296678 12.15 Glamour 4236746 12.40 The Rachael Ray Show
9052388 13.40 Date My Mom 173415 14.10 Familietrøbbel (r)
492098 14.40 Veronica Mars (r) 3206456 15.30 The War at Home
(r) 924291 16.00 Steg for steg (r) 925920 16.30 What I Like About
You (r) 386017 17.00 Will & Grace (r) 387746 17.30 Lokale
sendinger/OSLO-TV 380833

Aktuelt, sporten og været 343982

18.15 Bymagasinet 710036

18.30 Lokale sendinger/OSLO-TV 366253

19.00 America's Funniest Home Videos (r) 481901

19.30 America's Funniest Home Videos (r) 828098

19.55 Nissene på låven (r) 232456

20.10 Nissene på låven (r) 2627982
(17:24) Norsk julekalender. 

20.30 Spice Girls Reunion 754494

Spice Girls erobret verden i 1996 med hitlåten
«Wanna Be». Dette var begynnelsen på en stor
suksess. I løpet av 1990-tallet solgte jentene mer
enn 80 millioner album og singler, før gruppen
ble oppløst i 2001. Nå er Spice Girls gjenforent for
en kort periode og skal holde konserter over hele
verden. 

21.30 Norges Herligste 750678
(5) Ylvis-brødrene møter fargerike mennesker i
Norge.

Aktuelt, sporten og været 296475

22.50 Skrekkens kirurg 5246727
Dr. John Ronald Brown var også kjent som 
«Slakter» Brown fordi han, etter å ha maltraktert
mange av sine pasienter, etterlot dem på 
parkeringsplasser og billige hotellrom. Til tross for
at han mistet sin legebevilling tidlig i karrieren,
fortsatte Dr. Brown å tilby kjønnsskifteoperasjo-
ner i sitt eget hjem. Nå soner han en dom på 15 år
for å ha forårsaket en pasients død.

23.45 Lokale sendinger/OSLO-TV 9781712

00.15 Gutten som ser uten øyne (r) 8306050

Jackass: The Movie 9049050
Am. komedie fra 2002. 

Aktuelt, sporten og været (r) 9515586

Jackass: The Movie forts 2318012

03.10–07.00 Mess-TV natt 66478499

02.20
02.00

01.15

22.30

18.00

06.00 TV 2 junior 57611 06.25 God morgen Norge 15146388 09.30
Nyhetene 3113017 09.40 FrokostQuiz 5906494 10.05 TV 2 junior
4649369 10.10 Bare for moro skyld 4631340 10.15 God morgen
Norge (r) 4163320 12.10 Fredag (r) 212562 12.40 Hotel Cæsar (r)
200727 13.10 Alle som en (r) 7102494 13.35 Home and Away (r)
335272 14.00 Den syvende himmel (r) 3351036 14.50 MacGyver
(r) 7305678 15.40 Home and Away 5986833 16.10 Waschera
170307 16.35 Venner for livet (r) 5095746 17.05 Scrubs (r) 4879098
17.30 That '70s Show (r) 7348

18.00 Pizzagjengen (r) 1017
(5) Am. komiserie. 

Nyhetene og Sporten 41291

18.50 Været 4424307

19.00 Penn og Teller (p) 4949

(1) Komikerne Penn og Teller har satt seg som
mål å avdekke samfunnets mange uhumskheter
og bedrageri. Det gjør de ved hjelp av skjult
kamera, humor og elleville triks. Duoen under-
søker om de som kaller seg synske faktisk snakker
med de døde – eller om det hele er et bedrageri.

19.30 Olsenbandens første kupp (r) 6920
(17:24) Norsk julekalender. 

20.00 Pokerfjes 9098
(6:7) Seks deltakere kjemper i kveld om den siste
finaleplassen i Pokerfjes. Den store finalen er i
morgen.

Nyhetene 31833

21.20 Været 3203901

Sportsnyhetene 3090494

21.40 Wallander: Det svake ledd 6168562
(4:16) Sv. spenningsserie. 
En travtrener blir funnet død og mye tyder på at
han blir sparket ihjel av favoritthesten sin. Men
obdukjsonen viser noe helt annet. 

22.30 Reflektor: Park Lane 11475

Nyhetene og Sporten 5600814

23.40 Været 1054272

23.50 Senkveld med Thomas og Harald (r) 868185

00.45 I skuddlinjen (r) 5381437
(12:13) Am. spenningsserie. f

01.30 Wanted (r) 1954692

Sportsnyhetene 8826499

02.35–02.40 Været (r) 21925692

02.20

23.25

21.25

21.00

18.30

06.25 Frokost-TV 21165017 09.30 Norge rundt (ttv) (r) 9494982
09.55 V-cup alpint: Slalåm 1. omgang, menn. Direkte fra Alta
Badia, Italia. 80518456 11.00 Frokost-TV (r) 25388 12.00 NRK
nyheter 33543 12.10 Åpen himmel: Engler i advent (r) 948475
12.40 Dansk design – en legende (t) (r) 104659 12.55 V-cup
alpint: Slalåm 2. omgang, menn. Direkte fra Alta Badia, Italia.
9230901 13.50 Med hjartet på rette staden (t) (r) 5856340 14.40
Urter: Løvetann (t) (r) 7706920 15.00 Newton (ttv) (r) 3982 15.30
Erstatterne (ttv) 3369 16.00 Absalons hemmelighet (t) 4098 16.30
Supermusikk 5185 17.00 NRK nyheter 47104 17.10 Oddasat
268456 17.25 Tid for tegn (t) 289949 17.40 Mánáid-TV (t) 623369

Nyheter på tegnspråk 3056949

18.00 Barne-TV 47340

18.40 Distriktsnyheter 490833

Dagsrevyen (ttv) 678
med sport.

19.30 Puls: spesial (ttv) 78814
Den kortvokste Thomas holder på å forlenge
beina sine. Målet er å få et liv der han kan k
lare seg selv, men foreldrenes valg var ikke 
bare lett. Vi møter 6-åringen midt i hans 
forlengelsesprosess.

19.55 Faktor: Terje Hauge... blåser på toppene 595543

Hvordan er hverdagen til en norsk fotballdommer
på toppnivå? Vi har fulgt Terje Hauge gjennom
sesongen, både i tippeligaen og i Champions 
League, og på hjemmebane i Olsvik IL i Bergen.

20.25 Redaksjon EN (ttv) 147920

20.55 Distriktsnyheter 3577659

Dagsrevyen 21 (ttv) 814
med Norge i dag og sport.

21.30 Versailles, en konges drøm (ttv) 89524
Det franske slottet Versailles besøkes hvert år 
av tusenvis av turister. Ludvig XIV – Solkongen –
sto bak det overdådige bygget

Kveldsnytt 93104
med sport.

23.15 Keno 6313253

Lewis (t) 8389388
Br. krim fra 2006. 

00.55 Nytt på nytt (ttv) (r) 1544708

01.25 Sport jukeboks 31627302

03.00–06.00 Country jukeboks 13884741

23.20

23.00

21.00

19.00

17.55

Vitnene i tunnelen
Ti år etter den tragiske bilulykken der 
Prinsesse Diana døde, tar fotografene som
ble beskyldt for å ha jaget henne i døden,
bladet fra munnen i «Diana: Witnesses in
the Tunnel» TV 2 Zebra kl 21.30.

Sammen igjen
Nå er Spice Girls gjenforent for en kort
periode og skal dra på «avskjedsturné»
som de selv kaller det. Den gjenforente
jentegruppen kan du oppleve i kveld..
TVNorge kl 20.30.

EN SISTE TURNÉ: De fem jentene i Spice Girls er sammen
igjen for siste gang.

AVSLØRER TULL: Penn og Teller avslører juks og kyniske
bedragere i denne nye serien.

RESPEKTERT PÅ BANEN: Terje Hauge er blant Norges
mest respekterte fotballdommere..

NYHETER FILM SPORT

002 007 011

LOKAL RADIOLOKAL TV

Du finner BTV på ditt lokale kabelnett eller med en UHF-antenne. Sendere og kanaler: Arna, Litleåsen 46 • Bergen, Ulriken 56 • Bergen, Løvstakken 48 • Bergen, Smørås 45 • Bergen, Geitanuken 51 
Fjell, Bildøy 59 • Meland, Frekhaug 30 • Os, Borgafjellet 41 • Tysnes, Etleåndefjellet 60 • Voss, Lønahorgi 54 • Voss, Hjelle 47 

Radio 1
Frekvenser: 105,2 / 105,8 / 106,7 MHz.
06.00 Frokostshowet
10.00 Gunvor på jobb
14.00 Petter Lavern
18.00 Max
22.00-06.00 Hitmix

Energy
Frekvenser: 104,1 / 106,1 / 107,8 MHz.
Nyheter hver halvtime mellom kl. 06 og
10.
06.00 Morgenshowet med Andreas

og Victoria
10.00 Non-stop hits
14.00-17.00 ENERGY Ettermiddag

Mest musikk på vei hjem.
20.00-06.00 ENERGY by Night!

Studentradioen
Frekvenser: 104,1 / 106, 1 / 107,8 MHz.
17.00 På utsiden
17.30 Alternatip
18.00 Skumma Kultur
19.00-20.00 Jazzonen

TheVoice
Frekvenser: 106,4 / 107,1 MHz.
05.00 Voice, New Dance Radio
10.00 Kystradioen
11.00 Voice, New Dance Radio
20.00 Radio Vest
21.30 Nyheter fra Israel og Midtøsten

22.15 Israel: fortid, nåtid, fremtid
23.00-05.00 Voice, New Dance Radio

Kanal 2
Frekvenser: 103,3 / 107,5 MHz.
06.00 Kystradioen
11.00 Radio Gnisten
12.30 Den Frie Evangeliske Forsam-

ling
13.00 Radio Vågen
14.30 Kystradioen
17.00 City Radio og TV
18.00 Kanal 7
19.00 Radio Vågen
20.00 Radio Gnisten
21.30 Radio Tabernaklet
23.00-06.00 Radio Voz Latina

17. DES.
MANDAG

17.00	 Triplet med Camilla
17.30	 Nyheter og sport fra Bergen.  

I studio Marianne Nilsen (bildet)
17.40	 mm (r)
17:50	 Været
18.30	 mm med Mikal O. Lerøen.  

Nyhetsoppdatering med Marianne 
Nilsen

18.50	 Været
23.35	Nyheter, mm og Været (r).
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Canadiere til topps
«Everest» er den sanne historien
om en gruppe unge fjellklatrere
som er villige til å ofre alt for å bli
de første canadierne på toppen av
Everest. Viasat 4 kl 21.35.

Har funnet opp evighetsmaskin
I kveldens utgave av «Norges 
Herligste» har Ylvis blant annet
truffet en mann som har funnet
opp en evighetsmaskin som faktisk
fungerer. TVNorge kl 21.30.

Lemlestet transseksuelle
«Skrekkens kirurg» forteller historien
om verdens verste kjønnsskifte-
kirurg, Dr. John Ronald Brown. Nå
soner han en dom for å ha forårsaket
en pasients død. TVNorge kl 22.50.

042

036 013

090

029

045

042

Dagsnytt hver time.
09.05 Nitimen
10.05 Det fikser P1!
11.03 Distr. prgm.
11.50 Radiosporten
11.54 Distr. prgm.
13.05 Norgesglasset
15.05 Her og nå
16.03 Distr. prgm.
18.05 Balsam
18.40 Barnetimen for de minste
19.03 Kveldsåpent
22.05 Herreavdelingens

juleverksted
00.05 Nattradio

Dagsnytt hver time.
09.03 Språkteigen
09.30 Ukas P2-artist: Carl Høgset
10.03 Sånn er livet
11.03 Musikkmassasjen
12.03 Verdt å vite
12.50 UNG Grieg
13.03 Kurer
13.30 Sámi Radio
14.03 På sporet – nytt på CD
15.03 Kulturnytt
15.30 Musikkredaksjonen
16.03 RadioSelskapet
17.03 Hallo igjen
18.03 Dagsnytt atten
19.00 Ukas P2-artist: Carl Høgset
19.30 Radioteatret: BU 085

kapret
20.30 Operaguiden
21.03 Folkemusikktimen
22.05 Mytekalender
22.15 P2s Blå Mix
00.05–06.00 Notturno

P3-nyheter hver time. 
10.02 Radioresepsjonen
12.02 Ken eller Torkil
13.05 Drillpikene
14.02 Kompani Knudsen
16.02 Osenbanden
18.03 Lydverket
20.03 Harald Are Lund
22.05 Urørt
00.05 Nattradio

Nyhetspuls hver time .
09.03 SAAB
11.03 Hvaersaagod-Takkskaldu-

ha & Co
14.03 Canal Royal
17.00 Nyhetspuls 17
18.03 Sportspuls 18
18.30 Småprat
18.40 Minipuls
19.03 Jång
20.03 Hei Rune!
22.05 Ny:Norsk
23.03 Endelig voksen
00.10 Nattradio

Nyheter hver time.
10.00 Formiddag med Normann
11.00 Michael direkte
13.00 Ett-to-tre
15.00 Midt i Trafikken
17.30 Sytten Tretti
18.00 RadioRama
19.30 Barnas Beste
20.00 Kveldsshowet
23.00 Den Beste Tiden
01.00 Nattradio

06.30 NRK nyheter 2778630 07.00 NRK nyheter
2786659 07.30 NRK nyheter 2789746 08.00 NRK
nyheter 2780475 08.30 NRK nyheter 2644388 09.00
NRK nyheter 2645017 09.30 NRK nyheter 2648104
10.00 NRK nyheter 4627678 11.00 NRK nyheter
8252340 12.00 NRK nyheter 9124920 12.10 NRK
nyheter 49364630 13.00 NRK nyheter 8272104 14.00
NRK nyheter 8276920 15.00 NRK nyheter 2011562
16.00 NRK nyheter 2022678 17.00 NRK nyheter
3515543 17.10 NRK nyheter 3428104

NRK nyheter 6622765

Dagsnytt 18 302002814

19.00 NRKs motorkveld 2769982

NRK nyheter 4097036

20.10 India i dag med Sanjeev Bhaskar (t) 8782122
(4:4) Sanjeev Bhaskar befinner seg på et
rørende og dypt personlig oppdrag for 
å finne forfedrenes hjem. Han følger
Indias Grand Trunk Road langt opp 
i fjellene og videre inn i Pakistan. Det er
Sanjeevs første reise over grensen, og
reisen blir både fargerik og surrealistisk. 

21.10 Jon Stewart (t) 96931307

21.30 Miljøprofil: Steinar Lem (t) 2464524
Vi møter kjente norske miljøvernfor-
kjempere, i dag Steinar Lem i Framtiden
i våre hender.

NRK nyheter 4988456

22.10 Clement i Amerika (t) 2595104

Oddasat (r) 83224920

Dagens Dobbel 9662253

23.00 Europa rundt med falske pass (t) (r) 6945833

23.55 Puls: spesial (ttv) (r) 52300098

00.20–00.50 Redaksjon EN (ttv) (r) 4932654

22.55
22.40

22.00

20.00

18.03
18.00

06.30 Barnetreern 2521291 09.00 TV-shop 811253 09.30
Beverly Hills 90210 (r) 3654562 10.25 Oprah (r)
7693659 11.20 Dr. Phil 8406920 12.15 I gode og onde
dager (r) 7891272 13.05 I gode og onde dager 353253
14.00 Everwood (r) 549659 15.00 Reba 282727 15.30
According to Jim (r) 285814 16.00 The O.C. (r) 905291
17.00 8 Simple Rules (r) 639611 17.30 Alle elsker
Raymond (r) 649098

18.00 Two and a Half Men (r) 640727

18.30 Kongen av Queens (r) 658746
(70) Am. komiserie. 

19.00 Oprah (r) 478562

20.00 Hollywood usensurert 779678
(11) Hva er nytt i Hollywood?

20.30 Top Model USA 143549
(4) Jentene får en makeover av hår-
stylisten Neeko, før de dagen etter må
stille til konkurranse igjen. 

21.30 Akutten 156253
(296) Am. dramaserie.

22.30 Tsunami: The Aftermath (r) 5894543
(2:2) Am. drama i to deler. 
En gruppe mennesker havner midt i etter-
dønningene av tsunamien som gjorde
ferieidyllen i Thailand om til et helvete. 

00.20 Kongen av Queens (r) 828505
(70) Am. komiserie. 

Suspect Zero 10509079
Am. thrillerdrama fra 2004. 
Med: Aaron Eckhart, Ben Kingsley, 
Carrie-Anne Moss. 
Regi: E. Elias Merhige. (15 år)

02.30 Lov og orden 1915944

03.20 Fear Factor USA (r) 7691147

04.05–04.55 The Mountain (r) 2963673

00.50

11.00 Entertainment Tonight (r) 57338307 11.25 Tett
på Hollywood (r) 12730746 11.55 En, to, tre –
oppussing! (r) 65575104 12.45 En engel iblant oss (r)
58180659 13.35 The Young and the Restless (r)
48882104 14.20 Montel (r) 47349104 15.05 Judge Judy
(r) 54445456 15.30 Judge Judy 15625456 15.55 En, to,
tre – oppussing! 66066235 16.45 Montel 67556794
17.30 Tett på Hollywood 86181104 17.55 En engel
iblant oss 76103678 18.45 The Young and the Restless.
Am. dramaserie. 12153746 19.30 Entertainment
Tonight. Amerikanske underholdningsnyheter.
61948456 20.00 Debbie Travis: Designerjakten. Kan.
livsstilsserie. 22800479 21.00 Side Order of Life. Am.
dramaserie. 34902562 22.00 Fotballenkene. Br.
dramaserie. 62922765 22.50 Entertainment Tonight.
Amerikanske underholdningsnyheter. (r) 43793123
23.20 Tett på Hollywood. Amerikanske
underholdningsnyheter. (r) 43772630 

19.00 Berlin, Berlin (t). Ty. komiserie. 4189659 19.30
Øystein og meg. Underholdning. (r) 4171630 20.00
Top Gear: julespesial (t). Br. dokumentar. 4826456
20.50 Creature Comforts: Hvordan har vi det? (t). Br.
animasjonsserie av Nick Park. (r) 82483727 21.00 Star
Stories: Jennifer Aniston (t). Br. serie. (r) 3746982 21.25
Heroes (t). Am. dramaserie. 76786017 22.05 Usett:
P3tv. Norsk underholdningsserie. 1269123 22.30 Den
tredje vakten (t). Am. dramaserie. (r) 2270765 23.10
Ingen grunn til begeistring (t). Am. komiserie. (r)
1383611 23.40 Monty Pythons flygende sirkus (t). Br.
humorserie. (r) 7289746 00.10 Lydverket live jukeboks
31508128 02.00 Svisj quiz 3328578 04.00 Svisj 11046654 

07.00 Fantorangen 9595272 07.30 Super Barne-TV
8612949 10.00 Fantorangen (r) 8597123 10.30
Fantorangen (r) 8572814 11.00 Super Barne-TV (r)
7113253 11.00 Barnas superjul (r) 11.35 Nissens
lærling (r) 11.55 Pernille og stjernen (r) 12.10
Spøkelset Casper (r) 12.15 Bali (r) 12.30 Angelina
Ballerina (r) 12.45 Meteor og monstertruckene (r)
13.00 Clifford (r) 13.30 Fjortis (ttv) (r) 5232475 14.00
Romnautene 1589681 14.15 Ghost Trackers (r)
49384384 14.40 Den berømte Jett Jackson 18559562
15.00 Newton (ttv) (r) 9398340 15.30 Erstatterne (ttv)
9308727 16.00 Absalons hemmelighet (t) 9309456
16.30 Supermusikk 1828833 17.00 Pitt og Kantrop
1368562 17.25 Viva Pinata 9923746 17.45 Mánáid-tv –
Samisk barne-tv (t) (r) 3649475 18.00 Barne-TV
1127291 18.00 Barnas superjul (r) 18.30 KatjaKaj og
BenteBent 18.40 Superkviss 1143456 

12.15 Bling-Bling 52076901 14.05 Hollyoaks (r) 5955036
14.35 Hope and Faith (r) 5848253 15.00 Melrose Place.
Am. dramaserie. (r) 5367307 15.50 Helene og gutta. Fr.
ungdomsserie. (r) 5601611 16.20 Blue Water High.
Austr. dramaserie. (r) 2762833 16.50 Hollyoaks. Br.
dramaserie. 39454562 17.15 Karl & Co. Norsk
komiserie. (r) 5971524 17.45 Love Inc. Am. komiserie.
(r) 3537630 18.10 Fashion House. Am. dramaserie.
17665765 19.00 Mot i brøstet. Norsk komiserie. (r)
6309727 19.30 Karl & Co. Norsk komiserie. 6308098
20.00 Nyhetene og Sporten 9852678 20.15
Singelkvaler. Am. komiserie. 6815920 20.40 My child's
psychic. Br. dokumentar. (r) 17640663 21.30 Diana:
Witnesses in the Tunnel. Br. dokumentar. 4596185
22.30 Rikets røst. Underholdning. 4510765 23.30
Chelsea Handler Show. Am. talkshow. 1541185 24.00
Lads Army. Br. underholdningsserie. (r) 4575692 01.00
Dirty Tricks. Br. underholdningsserie. (r) 35625673 

06.00 TV-shop 54599307 07.00 Transformers Energon
(r) 40051659 08.00 Chill 43354611 10.55 Den rosa panter
(r) 74663104 11.25 Den rosa panter (r) 65690901 11.55
Bundy (r) 30401524 12.25 Bundy 19670814 12.55 The
Jamie Kennedy Experiment (r) 91443776 13.25
American Dad (r) 76693479 13.55 Familien Griffin (r)
56047543 14.25 Simpsons 10779104 14.55 Simpsons
10769727 15.25 Seinfeld (r) 30424475 15.55 Star Trek:
The Next Generation 72033746 16.55 American Dad
25440659 17.25 Familien Griffin 60918340 17.55 Siste
nytt fra P4 19690982 18.00 Stargate SG 1 19064494 18.55
Simpsons 52184524 19.25 Simpsons 16026727 19.55
Siste nytt fra P4 18625630 20.00 Seinfeld 75226123 20.35
Verdens villeste politivideoer 97591475 21.35 Everest
37380630 23.30 The Shield 33233982 00.30 Siste nytt fra
P4 69831876 00.35 Star Trek: The Next Generation (r)
36399963 01.35 Cops 25484012 02.10 Stargate SG 1
23806234 03.00 Chill 25721499 05.00 TV-shop 13449586 

Nyheter
– 24 timer i døgnet!
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Bli inspirert og la drømmer bli virkelige
med spennende gaver under juletreet.
I Bergen Storsenter finner du alt
du trenger av gaver, mat, dekor

og moteklær til en vellykket høytid.

Vi ønsker alle våre kunder en
riktigGod Jul og et Godt Nytt År!

Åpningstider i julen:
Søndagsåpent 23. desember - fra kl 14.00-19.00
Julaften - Åpent kl 09.00-13.00
Nyttårsaften - Åpent kl 09.00-16.00 �����������������������

n Hjelp vi har fått julelys! Lilla, 
grønne, gyselige julelys. De hen-
ger litt skeivt plassert i en skamfert 
blodbøk utenfor inngangsdøren 
og roper ut til all verden at her bor 
den dårlige smak personlig. 
n Julen er glorete, jeg vet det. Men 
det er forskjell på gloret og gloret. 
De som fikser slikt, designer 
juletrærne sine på nytt hvert år. De 
pynter huset med bittesmå hvite 
lys formet som en portal over inn-
gangsdøren. I stuen deres dufter 
det av nellikspiker i appelsinen og 
nypusset sølv. 
n Så har du de andre. De som 
konkurrerer i avisene om flest 
blinkende julelys på verandaen og 
nikkende nisser i oppkjørselen. Vi 
med lilla lys i blodbøken hører til 
denne kategorien, om vi liker det 
eller ikke. 
n Bortsett fra dette hjertesukket 
har jeg likevel ikke tenkt å foreta 
meg noe som helst. Den som kre-
ver at mannen i huset tar sin del 
av jobben, må leve med resultatet. 
Om det er småunger med stri-
pete strømpebukser til blomstrete 
skjørt, eller lilla og grønne lys i 
blodbøken. Det er likestillingens 
pris. Og den er absolutt til å leve 
med.

z	ps
kari.pedersen@bt.no

Kari Pedersen er journalist i BT         

regjeringens forslag til ny ekteskapslov 
diskriminerer alle religiøse mennesker
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mUSiKK: Sjekk 
årets beste plater

i DAg SnAKKEr Vi mED:  
mAriAnnE nAUSTDAL

ALDEr: 42
STiLLing: Daglig leder ved 
Bergen slumstasjon
AKTUELL: Frelsesarmeens jule-
gryte hjelper stadig flere

Hvilke tanker gjør du deg om 
at Frelsesarmeens penge- og 
gaveinnsamling faktisk er 
nødvendig i et så rikt land 
som vårt?
– De som sitter i regjerin-
gen og med budsjettene, er 
ikke på nett med dem som 
trenger hjelp. Statistikken 
viser at sosialhjelpen til bar-
nefamilier omtrent ikke har 
steget på tyve år. Og jeg har 
litt inntrykk av at de som job-
ber på sosialkontorene, ser 
sakene og ikke menneskene. 
Ofte sier de som kommer til 
slumstasjonen at «Hadde 
det ikke vært for dere, hadde 
vi gått til grunne.» En av 
våre brukere kom forbi nå 
i adventstiden, la hundre 
kroner på bøssen, ga meg 
en god klem og sa «Nå har 
jeg kommet meg vekk fra 
problemene mine. Nå skal 
jeg hjelpe dere.» 

Hvor mye penger har dere 
samlet inn i Bergen hittil i 
desember?
– Foreløpig er det 226.000 
kroner i julegryten. Jeg håper 
at vi kommer over 400.000 
kroner i løpet av måneden. I 
fjor delte vi ut 550 poser med 
mat til trengende her i byen. 
I år har jeg bestilt 700 poser 
med pinnekjøtt, hermetikk, 
pålegg, kaker og litt snop. 
Det blir bare flere og flere 

som trenger hjelp. «Nå har 
dere reddet julen vår,» sier 
de når de får posen med mat. 
Mange er enslige, og har ikke 
andre enn oss å prate med. 
Men halvparten av de tusen 
navnene vi har på listen vår, 
er barnefamilier. Vi hjelper 
nok et par tusen mennesker i 
løpet av året.

Hva er den mest spesielle 
gaven dere har fått til 
juleinnsamlingen?
– En flaske rødvin og en 
flaske hvitvin! Ikke akkurat 
det som passer best å dele ut 
på slumstasjonen, men noen 
av de mange frivillige som 
hjelper oss, fikk flaskene. Vi 
var nettopp hos en gammel 
dame og hentet en halv sekk 
med nye strikkesokker. I hver 
sokk hadde hun puttet et 
såpestykke. Slike gaver var-
mer. Presangene under treet 
på Torgallmenningen, pakker 
vi ut og sorterer i januar. De 
deler vi ut i løpet av året og til 
neste jul. 

Hvordan er givergleden?
– Den er kjempebra! Blant 
gavene er leker, klær, pyn-
teting, ja, mye rart. Mange 
familier kan ikke sende 
ungene i bursdagsselskap, 
fordi de ikke har råd til gaver. 
Derfor har vi presanger som 
vi deler ut på slumstasjonen. 
Pengene som vi samler inn 
i gryten i desember, bruker 
vi til å drive slumstasjonen 
hele året. Desember er den 
travleste tiden, ofte med tolv 
timers arbeidsdager.

HILDE HEIAN

I et av verdens rikeste land

ViKtig JObb: Marianne Naustdal samler inn penger og gaver til stadig flere 
bergensere som må ha hjelp fra slumstasjonen for å få mat og gaver til jul.

FOTO: RUNE SÆVIG 


