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GRATULERER MED DAGEN! Side 32

16 ÅR:
Kristianne
Kristensen

5 ÅR:
Guro Karde

10 ÅR:
Henrik Andre
Syse

33 ÅR:
Kim Alapnes

Opplever krilleventyr i Asia

www.jekta.no • wap.jekta.no

I dag natt-
åpent til 
23.00 
på Jekta!

Vi ønsker 
alle en riktig
god jul!

Åpningstider i julen
23. des 0830-1500
24. des Stengt
28. des 1000-1500
29. des 1000-1500

30. des 1000-1500
31. des Stengt
  2. jan Stengt
  4. jan 0830-1800

idé T

Mandag-fredag 0830-1800    Torsdag 0830-1900    Lørdag 1000-1500

Tlf : 77 65 97 00

idé:Tromsø          DET KOMPLETTE BYGGMARKED

Åpningstider: Man-fre 0830-1800. Tors 0830-1900. Lør 1000-1500. 
Tlf.: 77 65 97 00 | tromsoe@neumann.no | www.idekjeden.com

Alt av 
julevarer nå 
til nedsatt 

pris!

Årets rockere 
til Bukta

John Olav Nilsen og Gjengen

Side 15

Bilsalg på
Facebook

Stian Jørgensen.

Side 12
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Fyrer løs mot
skytebanen

Side 6 og 7
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SPÅMANN: Henning Hai Lee Yang. INNOVATØR: Arild Karlsen.
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Spådom i
oppfyllelse
Side 2 og 3
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iTromsø arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god
presseskikk. Den som mener seg urettmessig behandlet
gjennom omtale eller publisering for øvrig, oppfordres til å ta
kontakt med redaksjonen. Pressens Faglige Utvalg (PFU) er
oppnevnt av Norsk Presseforbund og behandler klager blant

annet mot aviser i presseetiske spørsmål. PFUhar medlemmer fra presseorgani-
sasjonene og fra allmennheten. Adressen til PFU: Prinsens gate 1, Postboks
46,Sentrum, 0101 Oslo. Telefon: 22 41 56 80 • Telefaks: 22 41 19 80

Spåmann Henning
Hai Lee Yang spåd-
de at trålskipper
Arild Karlsen kom
til å gjøre suksess
med helsekost og
naturmedisin. Nå
skjer akkurat det.
Nå er han i ferd med å erobre Kina,
Sør-Korea, New Zealand og Japan
med krillolje. Alle vil ha Nordic
Lights Krill og fiskeolje – inklusive
Norge og Sverige. Karlsen og kom-
panjong Odd Harald Isaksen er klar
over at mye er på gang – men trål-
skipperen har vært ute i et «sjyvær»
før.

I meste laget
– Det er mange baller på vei ned,
men vi er like rolig for det.  Jeg har
en følelse av at noen har lagt ei god
hand over oss – ellers hadde ikke
dette vært mulig, konstaterer Karl-
sen.

Da han gikk på land for noen år
siden, følte han det måtte bli noe
maritimt også i fortsettelsen.  Han
ble klar over krilloljens eventyrlige
effekt, og har i løpet av to og et
halvt år brukt flere millioner kro-
ner på å utvikle den hjertefargede
kapselen.

– Som overtroisk fisker i mange
år kan det bli i meste laget, og jeg
har vel vært litt skremt under veis.
Men dette med å hjelpe folk, er
livet for meg.  Jeg så så mange bli
kurert av krilloljen, at jeg sågar ble
besøksvenn i Røde Kors, forteller
han.

Forhistorien er en smule spesiell,
og dempet ikke på overtroen.

– Jeg møtte spåmann Henning
Hai Lee Yang for fem år siden.  Han
skremte meg sporenstreks, med å
fortelle at jeg drev med flere fiske-
båter. Han fortalte også at jeg kom
til å bli store innen helsekost og na-

turmedisin. Da måtte jeg be ham
roe ned. Men han ga seg ikke – for
jeg kunne umulig være klar over
hva jeg kom til å sette i gang, fortel-
ler han.

Helt rått!
Men det var liksom så artig, at de to
senere ble gode venner. Da Karlsen
en dag viste ham de hjerterøde
kapslene, var det Yangs tur til å
måpe.

– Oi, dette er rått – og du er fort-
satt ikke klar over hva du nå setter i
gang, slo han fast, men lovet å mar-
kedsføre kapslene i Kina.

Nå har han en storimportør klar. 
I mellomtiden skjedde ting fort-

løpende her på berget. Merkevaren
fikk flammende nordlys som
blikkfang på logoen – fordi det vir-
ker inn på så mye – i likhet med
månefaser, flo og fjære.  Innovasjon
Norge var veldig positiv til prosjek-
tet, men la inn en liten advarsel.

– Du aner ikke hvor mange som
har bommet på Kina.

PER ELIASSEN
per.eliassen@itromso.no

Ble sannspådd
om krillsuksess

EN DRØM: Innovatør og tidligere 
kluderte ikke å stå frem i media – til 

I forrige uke var
Innovasjon Norge i
Tromsø igjen, med tre
gjester fra Kina.

– De kom til Tromsø for å se på
nordlyseffekten. De skulle senere
ned til verdens største varemesse,
Expo 2010.  Jeg snakket med gui-
den, og sa rett ut, at det måtte
være en mening med at de var her.
Da vi traff dem, leste Odd Harald
historien bak produktet og nord-
lyset, som faktisk er kinesisk, fra
2.600 før Kristi fødsel. De ble
søkkimponert, og det ble ikke
verre da fikk se esken med nord-
lyset på, forteller innovatør Karl-
sen.

Oversetteren viste seg å jobbe
for den kinesiske stat, og lovet
hurtig godkjenning av kapslene.
De hadde også riks-TV, og tre avi-
ser med på turen, og trålskippe-
ren sto frem med budskapet foran
800 millioner TV-seere.

– Men eventyrer på havet i aldri
så mange år, klarer dere å følge
opp det dere nå har stelt i stand?

– Det er et luksusproblem, men
vi produserer krillolje fra Søris-
havet for fullt i Båtsfjord.  Det er
så langt mot nord at besøkende
ikke tror det bor folk der. Må vi
øke produksjonen, har vi andre
fabrikker klar, forteller Arild
Karlsen.

På kinesisk fjernsyn

Arild Karlsen har alt
sett mange få en ny vår
etter forsøk med krill-
kapsler.
– Det vi har laget er en sammen-
setning av 70 prosent høykon-
sentrert Omega-3, og 30
prosent Krillolje. Marginene er
små når to høykonsentrater skal
settes sammen. Fabrikksjef Tore
Sæther har doktorgrad i dette,
og selv han skjønner ikke at vi
traff så eventyrlig på sammen-
setningen, sier Karlsen.

Nytt menneske
Selv er han følsom for å hjelpe
folk som har det tungt, på
mange måter.  Krilloljen ga ham
nye opplevelser.

– Jeg traff en gammel mann
som hadde det vondt.  Han klar-
te ikke å få luft i lungene – men
etter en liten måned var han et
helt nytt menneske. Ellers ring-
er folk for å fortelle at de ikke
skjønner konsekvensene – de
trenger ikke middagslur lengre.
Kona har vært plaget med ledd-
smerter, og har vært til utred-
ning på sykehuset. Men etter en
måned med en kapsel om mor-
gen og kveld, er hun frisk, for-
teller legmannen uti
naturmedisin.

Sten for sten
Odd Harald Isaksen er en av de
nyansatte i bedriften. Han for-
teller at oppgulp av olje er en
saga blott.

– Vi vet ennå ikke hvor helse-
bringende dette er, med tre
ganger så mye EPA og DHA-
fettsyrer som i noe annet.  Prø-
ver i lunkent vann viser at andre
produkter ligger som en olje-
hinne på vannet.  Krilloljen ble

bare borte i vannet – ergo blir
den tatt direkte opp i kroppen
umiddelbart.

Arild Karlsen er midt inne i en
oppbygging av en salgsorganisa-
sjon på Solstrand.

– Vi gjør ikke noe overilt.  Or-
ganisasjonen skal bygges stein
for stein, men det er viktig for
meg at vi skal skape gode ar-
beidsplasser. I øyeblikket er det
en person i Tønsberg, Oslo og
Drammen, og tre i Tromsø.  Her
er vi alt ute i mange butikker,
sier en smilende Arild Karlsen.

– Eventyrlig klaff
KRILL
■ Krill fanges i rene farvann
rundt Aantarktis, og produse-
res umiddelbart til mel og olje.
■ Oljen er full av positive vir-
kestoffer som kroppen treng-
er, sier reklamen.
■ Krilloljen er rik på superanti-
oksidanten Astaxanthin, som
er en av de kraftigste som fin-
nes.
■ Oljen inneholder også be-
skyttende fosfolipider, som
transporterer fettsyrer direkte
til cellene i kroppen.
■ Nordic Light Krill- og Fiske-
olje består av 70 prosent høy-
konsentrert Omega-3, 30
prosent krillolje.  

FIKK RETT: Henning Hai Lee Yangs spådommer er i ferd med å bli virkelighet for Arild Karl-
sen. Bildet er fra Alternativmessa i 2005. Foto: Ann Sissel Jenssen

PER ELIASSEN
per.eliassen@itromso.no
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Telefon: 77 64 06 00 | epost: nyheter@itromso.no
SMS til 2242:  BT <ditt tips>

Maks 150 tegn. Tjenesten koster 5 kroner.

Samtidig som 
skoler og tilbud
legges ned over
en lav sko tok 
ledelsen på
Tromsdalen seg
en tur til England.
Og det faller ikke i god jord hos
slike som fylkestingsrepresen-
tant Frode Bygdnes (Rødt).

– Begrunnelsen for å legge ned
skolen i Skånland var ene og
alene at de skulle satse på dem
som faller fra. Det var ikke for å
skaffe penger for at skolele-
delsen på Tromsdalen videregå-
ende skole skulle til utlandet på
studietur. Jeg er opprørt over
hele greia, sier han.

– Kommenterer ikke
Bygdnes
– Signaleffekten er nok ikke helt
heldig, sier Roar Sollied (V),
nestleder i utdanningskomiteen
i fylket.

Etter hva iTromsø forstår har
studieturen vært planlagt lenge.
De dro en lørdag og kom hjem
påfølgende tirsdag. Skolen er av
de mest veldrevne i fylket, og
holder seg «alltid» innenfor bud-
sjett.

– Enhver ledelse har behov for
ro til å diskutere planer og stra-
tegier for virksomheten. Vi
brukte av fritiden vår for å plan-
legge for våre 500 elever og 60
ansatte, sier rektor Torill Hval-
ryg.

iTromsø er kjent med at lærer-
kollegiet, som i fjor var med på
en lignende tur, har diskutert
årets tur.

Lektor Pedersen
– Selv ville jeg nok ment at tids-
punktet kanskje var uheldig, om
jeg var spurt. Fylket legger ned
skoler og linjer, og da er det mu-
ligens et galt signal å reise til
England, undres lektorlagets
Gunnar Pedersen.

Ifølge opplysninger iTromsø
sitter inne med var det fem i le-
delsen som dro over med Nor-
wegian.

– Jeg kjenner ikke saken. Om
de dro over for å følge opp den
klassen skolen til enhver tid har
i Cambridge, så vil jeg snu på
det: Jeg ville ha klandret dem for

ikke å dra, sier Kent Gudmund-
sen (H), fylkesråd for utdan-
ning.

PETER REINHOLDTSEN
peter.reinholdtsen@itromso.no

90062038

Opprørt over
Englandstur

LEDERSAMLING: Rektor
Torill Hvalryg tok med seg le-
delsen og dro til Cambridge i
førjulstiden.

OPPRØRT: – De skulle satse
på frafallselever, ikke skolele-
delsen, sier fylkestingsrepre-
sentant Frode Bygdnes.

■ BBRRAANNNNVVEESSEENNEETT  i
Tromsø fikk melding om

et branntilløp i et bolighus på
Storelva like over klokken
18.00 i går kveld. 

Da itromso.no snakket med
brannvakta i 18.30-tiden hadde
huseier slukket brannen selv.
Han varslet likevel brannvese-
net for å få de til å komme ut-
over til Kvaløya for å
kontrollere. 

Ifølge politiet skyldes brann-
tilløpet ukyndig bruk av varm-
luftspistol og tining av is.

Ingen personer kom til skade,
men politiet varsler at de vil
opprette sak etter branntilløpet.
(itromso.no) 

trålskipper, Arild Karlsen medgir at en drøm har gått i oppfyllelse med krilloljen. Men drømmen in-
det var han for sjenert, men han innser nå hva han har startet. Foto: Per Eliassen
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FFIISSKKEERRII--  OOGG  KKYYSSTTMMIINNIISSTTEERR
Lisbeth Berg-Hansen skal åpne
konferansen Håp i Havet, som
starter 4. februar neste år. 

NRK-veteranen Bjørn Han-
sen, som opprinnelig kommer
fra Tromsø, skal lede debatten
under konferansen. Av fore-

dragsholdere kommer blant
annet Idar Vollvik, gründeren
av mobilselskapet Chess, og
Høyres partileder Erna Solberg.

Håp i Havet arrangeres av
studentene ved Norges Fiskeri-
høgskole og Handelshøgskolen
i Tromsø. 

Slipper
søppel
Mens Frelsesarmeen i
Trondheim får «søppel»
innpakket i gavene,
opplever ikke Kirkens
Bymisjon i Tromsø det
samme problemet.  
– Det virker som om noen ser på
julegaveinnsamlingen som en
mulighet til å kvitte seg med ting.
Vi får leker som ikke virker, og
klær som er skitne og ødelagte,
forteller Liv Skogmo, leder ved
velferdssenteret til Frelsesarmeen
i Trondheim til Adresseavisen. 

Dette er et forsvinnende lite
problem for Kirkens Bymisjon i
Tromsø. 

– Det har skjedd hos oss også,
men vi opplever at folk gir nye,
pene ting av sitt hjertes godhet,
sier Marit Nilsen som er ansvarlig
for I lagprosjektene og tiltak som
retter seg mot barn og ungdom. 

Kirkens Bymisjon tar riktignok
stikkprøver av gavene de blir gitt,
men Nilsen tror ikke folk gir
«søppel» for å være slemme. 

– Mitt inntrykk er at folk kan
være ubetenksomme, og av og til
så får vi inn leker som en gang har
betydd mye for barnet som gir
den fra seg, men som kan fremstå
som sliten for den som mottar
den i gave, forklarer Nilsen. 

Leie av atelier
KKJJEERRSSTTII  KKOOLLLLBBOOTTNN  har fått
brev fra Kulturetaten i fylket om
at den oppfatter at hun har aksep-
tert leieforholdet vedrørende et
atelier ved fylkeskultursenteret.
Leieforholdet gjelder fra 1. no-
vember i år til samme dato i 2014.
Hun disponerer et kontor på
samme adresse, og fylkeskom-
munen forsøker å finne nye leie-
takere før kontraktens utløp 1.
mai 2010.  

Betaler ikke

Fylkesordfører Terje Olsen (H)
kommer ikke til å imøtekomme
søknaden fra politiker Synnøve
Søndergård om dekning av katte-
pensjonat for Søndergårds katt
Tommy.

Som «Tromsø» skrev i går
mente fylkespolitikeren at det var
rimelig at fylkeskommunen dek-
ket utgifter på 720 kroner til kat-
tepass i forbindelse med et møte i
begynnelsen av denne måneden.

– Jeg har fått søknaden fra Søn-
dergaard, men dessverre er det
ikke rom for støtte til kattepen-
sjonat i godtgjøringsreglementet
for fylkestingsrepresentanter.
Man kan få støtte til omsorg for
personer, og selv om Tommy vir-
ker som en personlighet, er det
nok ikke rom for å støtte dette,
sier Olsen til TV2nyhetene.no.

iTromsø i går.

Fiskeriministeren til Tromsø Skal gi energiinnspill
AARRKKIITTEEKKTT  OODDDD  KKAARRLL  SSTTEEIINNSSVVIIKK  ((bbiillddeett))  fra
Tromsø er ett av medlemmene i en arbeidsgruppe
som kommunal- og regionalminister Liv Signe
Navarsete nedsatte i går. Gruppen, som består av
15 ulike fagfolk og ledes av Eli Arnstad, skal gi inn-
spill til en handlingsplan for energieffektive bygg. 

Innstillingen skal foreligge innen 1. juli
neste år.

I romjulen går fristen ut
for klage på WiTo-
kvartalet. Kommunen
venter klage fra fylkes-
kommunen.
Tiltakshaver Thoralf Willumsen har slitt i
mange år med sin reguleringsplan for WiTo-
kvartalet. Selv etter megling mellom kom-
munen og fylket ser det ut for at flokene ennå
ikke er løst.

– Vi la planen ut for noen uker siden og
fristen for klager går ut 25. desember. Vi har
tilskrevet dem med klageadgang med et
standardbrev, og har også sendt et eget brev
til fylkeskommunen, sier saksbehandler
Kjell-Erik Lange.

Langt lerret
Fylket har nemlig på sin side skrevet brev til
kommunen hvor de mener denne har begått
saksbehandlingsfeil. Fylket har ment at regu-
leringsplanen burde ut på ny høring, med en
dertil ny behandling i kommunestyret.

Etter meglingen tidligere i år hos fylkes-

mannen er planen redu-
sert. Kommunen mener
at planen nå er i henhold
til meglingsresultatet og
at innsigelsen fra fylkes-
rådet dermed ikke lenger
er gjeldende.

Kommunen forstår
derfor ikke ønsket om at
saken skal legges ut på
nytt.

Flere kan klage
– Vi har ennå ikke mottatt noen klage, og
skulle ingen komme vil planen være gyldig,
sier Kjell-Erik Lange.

Verden er imidlertid ikke skrudd sammen
slik, og Lange forventer minst en klage. Flere
har vært i kontakt med kommunen. Den
siste så sent som i går.

– Vi får gjøre en oppsummering når fristen
er gått ut og vi har lagt til noen dager for post-
gang. Det er bare å vente og se, sier Kjell-Erik
lange.

PETER REINHOLDTSEN
peter.reinholdtsen@itromso.no

90062038

Fortsatt uenige 
om WiTo-kvartalet

VISER VOLUM: Bildet viser den planlagte utbygginga på hjørnet av Fredrik Langes gate og Grønnegata. Utbygger sier illus-
trasjonen først og fremst viser volumet, og ikke detaljene i fasaden. llustrasjon: Acona Technopole

WITO-KVARTALET
■ Tromsø Skotøimagasin v/Thoralf Willum-
sen er tiltakshaver for byggeplanene på hjør-
net av Grønnegata/Fr. Langes gate.
■ Planen omfatter forretnings- og kontorloka-
ler, samt boliger i totalt fem etasjer over bak-
keplan.
■ Reguleringsplanen omfatter imidlertid hele
kvartalet sørover til Lehnesmåttet. Ingen av
de andre eierne i kvartalet har byggeplaner
med det første.
■ Byutviklingskomiteen har nå vedtatt bygge-
høyder for hele kvartalet som trappes gradvis
ned fra fem etasjer i nord til tre etasjer i sør.
■ Den eksisterende, historiske fasaderekka
mot Storgata skal bevares, mens ny bebyg-
gelse oppføres i bakkant og med nye fasader
mot Grønnegata.
■ Det har vært megling mellom fylkeskom-
munen og kommunen - som resulterte i en
enighet som kommunen mener den har holdt
seg til. Planen er blant annet forminsket.

Kjell-Erik
Lange.
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■ JJUULLEEPPAAPPIIRR  er
ikke som vanlig

papir, og skal derfor
ikke kastes sammen
med annet papir.
Kommunen minner
om at gavepapiret
som omslutter årets
julegaver er å betrak-
te som restavfall.

Arktiske dager 
Norsk Geologisk Forening vil i be-
gynnelsen av juni neste år avholde
«Arctic Days 2010». Konferansen
holdes hvert tredje år i Tromsø, og
vil denne gangen bestå av tre selv-
stendige konferanser kalt «Deep
Ocean 2010», «Imagine» og «Arctic
Energy 2010».

Opprettholder 21 års forvaring
LLAAGGMMAANNNNSSRREETTTTEENN  opprett-
holder dommen 39-åringen fikk i
Nord-Troms tingrett tidligere i
høst. 39-åringen ble i september
dømt til 21 års forvaring med en
minstetid på 10 år. Mannen er i
tillegg dømt til å betale oppreis-
ning til de dreptes slektninger på

til sammen 1.635.650 kroner. På
gjerningstidspunktet var man-
nen leieboer hos et ektepar på To-
masjord i Tromsdalen. 22. mars i
år drepte 39-åringen ekteparet,
og ektemannens mor som var på
besøk. Kona var på drapstids-
punktet gravid, og hennes ufødte

barn døde samtidig. 
– Lagmannsretten slutter seg til

tingrettens beskrivelse av at dra-
pene var utført med stor brutalitet
og kraft mot ofre som var ute av
stand til å verge seg, heter det i
dommen. 

(itromso.no)

Det er duket for 
skikkelig oppvask på
bymisjonen fremover.
I gårdelte nemlig Tromsø Arbei-
derforenings Legatstyre 20.000
kroner til Kirkens Bymisjon.
Pengene skal gå til å kjøpe en
steamer til kjøkkenet. 

Det var Gunhild Johansen,
Kjell Arnesen og Gerd Eriksen
som sto for overleveringen av
pengegaven til Kirkens Bymi-
sjon i Tromsø. Leder Ann Kari-

na Sogge tok imot gaven. 
– Vi har lenge ønsket å kunne

kjøpe en slik oppvaskmaskin.
Nå vil det endelig bli en realitet,
sier Sogge i en pressemelding. 

Steameren er ment å ta unna
oppvasken raskt, slik at flere
gjester kan få servering. 

(itromso.no)

TORBJØRN O. KARLSEN
tokarlsen@htg.no

92664354

Fikk oppvaskpenger

Kommer godt med

PENGER TIL STEAMER: Ann Karina Sogge (nummer to
fra høyre) fikk penger fra Tromsø Arbeiderforenings Legat-
styre, representert ved, fra venstre, Gunhild Johansen, Kjell
Arnesen og Gerd Eriksen. Foto: Kirkens Bymisjon  

I går delte Frelses-
armeen ut julemat til
mange som sliter med å
få endene til å møtes.

– Det er over 200 navn på lista
vår, sier Alf Skogan i Frelsesar-
meen. Bak disse navnene skjuler
det seg både familier og enkelt-
personer.

– Vi spør ikke hvorfor de
trenger hjelp, men konstaterer
bare at de gjør det, sier Skogan
som har vært soldat i over 50 år.

Julegryta
Midlene til disse uvurderlige ju-
leeskene samler Frelsesarmeen
inn ved hjelp av den såkalte ju-
legryta.

– Det er faktisk 100 år siden
den ble tatt i bruk og anvendes
over store deler av verden. Fak-
tisk så finansierer den vårt sosia-
le arbeid gjennom hele året,
forklarer Skogan.

For det er ikke småpenger
som Frelsesarmeen deler ut.

– Hver kasse er verdt 500 kro-
ner, så totalsummen blir jo over
100.000 kroner, sier han.

– Utrolig å få hjelp
– For meg så betyr denne kassen
med julemat utrolig mye, sier
Gerd Pedersen. Dette er sjette
året hun mottar julehjelpa fra
Frelsesarmeen.

– Det er alltid koselig å
komme hit, fastslår hun.

Det bekreftes av en yngre
herre som helst vil forbli ano-
nym.

– Dette er ting man ellers kan-
skje ikke ville ha unt seg, sier
han og berømmer Frelsesarme-
en.

– Det er helt utrolig at man
kan få denne hjelpa, sier han.

ÅSGEIR JOHANSEN
asgeir.johansen@htg.no

90882537

SÅRT TILTRENGT: Gunvor Skogan, Aina Johnsen og Ida
Torgersen deler ut en kasse med julemat til Gerd Pedersen.

Foto: Åsgeir Johansen

Det forteller prosjektleder Sif
Vik.

– Vi har hatt vår søknad om å
etablere fondet inne til kvalitets-
sikring. Vi har nå fått avklart at
det ikke er noe i veien for våre
planer, sier Vik.

Kommunen går nå i gang med
første skritt, og har sendt inn søk-
nad til fylkeskommunen for å få
første del av fondets pengepott.

135 millioner
– Vi har søkt om 15 millioner
kroner for 2009, og har signali-
sert at vi vil komme inn med søk-
nader om 30 millioner kroner de
neste fire årene etter det, sier Vik.

I 2013 opphører den såkalte
RDA-ordningen, og da skal fon-
dets midler være på 135 millioner
kroner.

Pengene er tenkt til å kommer-
sialisere kulturnæringen i byen. I
søknaden til fylket skriver kom-
munen at Tromsø ikke har klart å
gjøre næring av sine kulturelle
fortrinn, og at kultursektoren
preges av idealisme og frivillig-
het, og at økonomien er skjør.

De store artistene som kommer
fra Tromsø har klart å leve av
yrket sitt først etter at de har flyt-
tet fra byen.

Sif Vik forteller at ordningen
med et egen spesialdesignet kul-

turnæringsfond er både ny og ny-
skapende.

Pilotprosjekt
– Ordningen er ny og ingen har
testen noe lignende, så vi ønsket å
være sikre på at den var i trå med
bestemmelsene, sier hun.

Tidligere kulturminister Trond
Giske har tidligere vært positiv til
en «Tromsø-modell», og har sett
på ordningen som et pilotpro-
sjekt som kan brukes i andre byer.

– At vi nå har fått ordningen
gransket av departementet inne-
bærer en trygghet for både kom-
munen og fylkeskommunen som
skal behandle søknaden vår, sier
Sif Vik.

CHRISTER PEDERSEN
christer.pedersen@itromso.no

41631070

FORNØYD: Sif Vik gleder seg over «førjulsgaven» fra Kommunaldepartementet. – Vi har fått
klarsignal for å gå videre med kommunens kulturnæringsfond, sier hun. 

Foto: Lars Åke Andersen

Kommunen har fått klarsignal fra 
Kommunaldepartementet om å etablere
et kulturnæringsfond på 135 millioner
kroner.

Grønt lys for
kulturfond



Grasrota i Troms-
dalen er lei av å bli
overkjørt av 
kommunen, politi-
et og skytterne. Nå
er flere gruppe-
ringer i gang med 
motaksjon.
Johannes Olav Nilsen i Skar-
veien følte det fikk være nok
prat om elendigheten i Troms-
dalen, og la søndag 13. desem-
ber ut en protestliste ut på
Facebook, for «Vi som er imot
skytebane i Tromsdalen».

Skal aksjonere
– Vi er nær på 800 medlemmer
på den lista allerede, før vi har
rukket å fortelle om at vi nå ak-
sjonerer. Andre grupperinger
som tenker på det samme har
tatt kontakt, så det er tydelig at
folk nå har fått nok. Vi har klare
tanker på, at når skytingen star-
ter opp igjen, så skal vi lage ak-
sjoner, sier Nilsen.

Det er han og broren, Odd A,
Nilsen, som nå kjører løpet på
Facebook. De har også åpnet for,
at folk som ikke er på Facebook,
kan melde seg på aksjonen ved å
sende e-post til
Johanils@start.no.

Underskriftslister
––  SSåå  dduu  mmeenneerr  ddeett  eerr  bbeehhoovv  ffoorr  åå
aakkssjjoonneerree??

– Vi ser nå at politiet faktisk
sitter på begge sider av bordet.
Vi har lenge hatt mistanke om at
egeninteresser i politiet er årsa-
ken til at dette nå går sin skjeve
gang. Da blir det feil å sitte
hjemme å ergre seg. Nå skal vi i
stedet jobbe for å samle grasrota
i både byen og Tromsdalen. Vi
skal også sette sammen en res-
sursgruppe som skal fronte
saken fremover, og legge ut en
underskriftsprotokoll både på
Pyramiden og i lavvoen, så skal
vi ta problemet derfra.

Han har ikke store sympatien
for at skyttermiljøet skal holde
det gående midt i byen.

– Dette er folk som kjører mi-
levis på jakt – om så til Kirkenes.
Da er det ikke rare greiene om de
kjører noen få mil for å drive
med dette under sikre forhold,
sier Johannes Olav Nilsen.
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FFOORRVVAALLTTNNIINNGGSSRREEFFOORRMMEENN  slår inn
med tygde i 2010. i den anledning har
Kommunenes Sentralforbund sendt
brev til Samferdselsdepartementet. I
brevet, som er sendt på vegne av fylkes-
kommunene, fremgår det at det var for-
sinket oppstart på mange av prosjektene

i 2009. Riksveiene, som skal bli fylkes-
veier, vil dermed måtte finansieres på
ny. Alternativet er at fylkeskommunene
får overført de ubenyttede midlene for
2009 - og at Staten følgelig ikke drar
dem inn til fordel for statskassa.

Riksveipenger 2010
FFYYLLKKEESSKKOOMMMMUUNNEENN  har fått brev om
kompensasjon for merverdiavgift fra sin
revisjon, Komrev nord. For 5. termin
2009 har fylkeskommunen beregnet seg
et krav på en håndfull tusenlapper over
19 millioner kroner. Revisjonen mener
oppgaven ikke inneholder vesentlig feil,

og tar da forbehold på at Skatteetaten
mener at fylket ikke har rett til kompen-
sasjon i tilknytning til tannhelsetjenes-
ter som utføres i
tannhelsetjenestelovens paragraf 1-3
annet ledd - som omhandler voksent be-
talende klientell.

Fylket får momssvar

SKYTEBANEN I TROMSDALEN

Til krig mot skyt

STRIDENS KJERNE: Leirduebanen i Tromsdalen er en av 

AKSJONERER: Denne gjengen mener det er på tide med en
ressursgruppe som kan tale turfolkets sak i Tromsdalen. I
mellomtiden går det på underskriftsaksjoner på Facebook og
e-post mot skyting i Tromsdalen. Fra venstre Kjell Nilssen, Jo-
hannes O. og Odd A. Nilsen, og Bjørnar Slettmo.  

Foto: Per Eliassen

Tromsø kommune er
anmeldt for å bryte «Lov
om friluftsliv», ved å
stenge Tromsdalens
nordside om sommeren.

Personen som anmelder kommu-
nen, velger å være anonym, men i
anmeldelsen går det fram at proble-
met er manglende sikkerhetsfor-
skrifter ved skytebanen i
Tromsdalen.

– Anmeldelsen skyldes at turvei
og omkringliggende turområde
gjøres utilgjengelig også når sky-
ting ikke pågår, heter det i anmel-
delsen til politiet.

En utløsende faktor var bl.a. at
det nå anbefales å stenge solsiden i
Tromsdalen med gjerde, for å hin-
dre at voksne og barn passerer
bommen, når den er lukket. 

– Dersom det ikke kan anføres
en tungtveiende grunn til å stenge
området utenom skytetidene, ber
jeg om at vedtaket gjort av Tromsø
kommune kjennes ulovlig etter fri-
luftsloven. Det kreves at sikker-

hetsforskriften, med åpning og
stenging følges, skriver vedkom-
mende i anmeldelsen.

Og, han stiller også politiets dob-
beltrolle i tvil.

– Politiet i Tromsøs habilitet kan
trekkes i tvil, og jeg ber derfor poli-
tiet om å vurdere denne, og
komme med en begrunnelse, står
det avslutningsvis.  

PER ELIASSEN
per.eliassen@itromso.no

95111440

Da kommunen laget
sambruksplan for Troms-
dalen i 1993 kom det for
en dag at to av skyteba-
nene er ulovlige.

– En del av anleggene som befinner
seg på skytebanen i dag, er oppført
uten byggetillatelse, og kommu-
nen står ikke økonomisk ansvarlig i
forhold til disse anleggene, heter
det rapporten.

Under taksering av anleggene,
ble det oppdaget både pistolbanen
og leirduebanen er ulovlig oppført.

Når det gjelder leieforholdet
Glimt skytterlag har på den kom-
munale eiendommen, slo formann
i laget, Tom Arild Kristiansen fast
at de hadde evigvarende kontrakt.

Per Rein har derfor lagt samord-
ningsplanen på vårt bord.

Der står det som følger; 
– Den kommunale leiekontrak-

ten inngått i 1955 gjaldt for 30 år,
og fornying 1 år av gangen når de
30 årene var utløpt. 

I 1984 ble det laget ny leiekon-

trakt, som var oppe i formannska-
pet 10. oktober 1984, hvor føl-
gende vedtak ble fattet:  

«Festekontrakt med Glimt skyt-
terlag til del av Tromsø kommunes
eiendom, gnr. 17/1 i Tromsdalen,
forlenges i 10 år fra utløp av tidli-
gere kontrakt.

Det tas forbehold om at Glimt
skytterlag skal fravike arealet uten
omkostninger for Tromsø kom-
mune, dersom Glimt blir tildelt
annet areal for skytebaneanlegget.

Kommunaldirektøren for tek-
nisk avdeling anmodes om å få
fortgang i arbeidet for å skaffe
annen egnet skytebane.

Tomte- og boligsjefen gis full-
makt til å utforme kontraktsfor-
lengelse i samsvar med
innstillingen», står det i vedtaket.

Ifølge Per Rein, ble det laget en
ny kontrakt i 1984.

«Denne ble aldri skrevet under
av Glimt skytterlag», står det i den
kommunale rapporten fra 1993.

PER ELIASSEN
per.eliassen@itromso.no

Oppført uten byggetillatelse

Tidligere skytter Laila
Jensen har mistanke om
dobbeltroller både blant
politikere og politi.
– Vi tenkte først å gå ut på kjøpe-
sentrene med underskriftsaksjo-
ner, og samt legge aksjonen ut på
nettet. Men da vi fikk høre om Jo-
hannes O. Nilsens aksjon på Face-
book, følte vi det var greit å
samordne aksjonene. Vi trenger
åpenbart en tung oppslutning for
å få talerett overfor politimeste-
ren. Vi har mistanke om at det
finnes dobbeltroller både i politi-

et og i politikken når
det gjelder skytingen, i det beste
turterrenget i dalen. Nå vil vi ta
igjen, mot noe de fleste føler er
suspekt, sier Jensen.

––  SSåå  ddeerree  lliikkeerr  iikkkkee  ppoolliittiieettss  oogg
sskkyytttteerrnneess  ssaammaarrbbeeiidd  mmeedd  sstteennggtt
bboomm??

– Det er mildest talt drøy kost, å
stenge folk ute fra naturen hele
sommeren. Slik vil vi ikke ha det.
Om skytterne ikke klarer å åpne
og lukke bommen etter behov,
bør bommen flyttes til den første
snuplassen i Turistveien.

– Dobbeltroller

Anmelder kommunen

PER ELIASSEN
per.eliassen@itromso.no

■ II  GGÅÅRR  FFOORRMMIIDDDDAAGG  i
12-tida fikk politiet mel-

ding om at en svenskregistrert
semitrailer hadde kjørt utfor
veien i Lavangsdalen. Semitrai-
leren var på tur mot Tromsø da
ulykken skjedde. Ifølge politiet
er den polske sjåføren uskadd.
Ulykken skjedde på E8 i La-
vangsdalen, rundt 50 meter fra
kommunegrensen i Tromsø.
Kjøretøyet lå godt utenfor vei-
banen og var derfor ikke til hin-
der for trafikkavviklingen.
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Troms Krafts energi-
selskap i Sverige danket
ut giganten Vattenfall AB
på hjemmebane.

Sveriges desidert største, og en av
Europas ledende, kraftprodusent

eier ikke mindre enn fem av de 12
kraftverkene som er i den nord-
svenske kraftkommunen Jokk-
mokk.

– Det føles både leit og rart at
Vattenfall ikke kan tilby oss en
bedre pris på elektrisitet, uttalte

kommunalråd Anne Hövenmark
til Kuriren.

Hun viser videre til at energien
uansett blir produsert i kommu-
nen, av den som nå taper kontrak-
ten på om lag 13 millioner
kilowattimer årlig, er underleve-

randør til Kraft & Kultur.
Avtalen gir imidlertid kommu-

nen mer forutsigbarhet, lavere pri-
ser og større fleksibilitet. I tillegg en
forsikring om at kun vann- og
vindkraft blir rutet deres vei.

– Dette er en fjær i hatten for

Kraft & Kultur. Selskapet blir sta-
dig større og er nå sjette størst i
Sverige, sier kommunikasjonssjef
Lena G. Fangel i eierselskapet
Troms Kraft AS.

PETER REINHOLDTSEN
peter.reinholdtsen@itromso.no

Troms Kraft danket ut Vattenfall i Sverige

Hele ti anbud er kommet
inn for å prosjektere bru
over Ramfjorden. Laves-
te bud kommer fra is-
landske Esla, som
krever knappe fire milli-
oner kroner for jobben.

Islendingene er langt billigere
enn neste tilbyder – norske Nor-
consult. Deres anbud er på 5,6
millioner kroner. Deretter kom-
mer Rambøll (5,7 millioner),
Multiconsult (seks millioner) og
Cowi (6,1 millioner).

– Vi skal nå gå igjennom anbu-
dene, kontrollregne på dem og se
om selskapene oppfyller de for-
melle kvalifikasjonene vi krever.
Vi ser på både pris og kvalifika-
sjoner, sier fungerende veisjef,
Stein Johansen.

Prosjektering av brua er første
del i en omfattende plan- og byg-
geprosess.

Så vil veivesenet sende inn et
planforslag til kommunen, som
Johansen håper skal kunne legges
ut til offentlig ettersyn til høsten.

– Gitt at planene godkjennes,
det blir bevilget penger i Storting-
et og at bompengefinansiering
blir godkjent, kan vi sette i gang
en anbudsrunde for selve byg-
gingen av brua senhøsten 2011,
sier Johansen.

Brua er imidlertid kun en del av
en større veipakke. Det skal byg-
ges helt ny innkjøring langs Ram-
fjordens vestre side, helt fra
enden av Lavangsdalen til Lauk-
slett.

– Det starter i Sørbotn, og brua
blir siste del av den nye strekning-
en. Vi regner med å ha en bygge-
periode på tre år, og håper på å
være ferdige i 2014, dersom vi
starter i 2012, sier Johansen.

CHRISTER PEDERSEN
christer.pedersen@itromso.no

41631070

Islendinger vil
bygge Ramfjordbru

RAMFJORDBRU: Slik tenker seg veivesenet at brua over
Ramfjorden skal se ut. Det islandske selskapet Esla ønsker å
prosjektere brua, og har levert laveste anbud. 

Illustrasjon: Statens vegvesen 

■ BBIILLBBEERRGGIINNGG  TTRROOMMSSØØ  AASS
har søkt om og fått trans-

portløyve av Miljø- og Samferd-
selsetaten. Sommarøybedriften

blir opplyst om at løyvedoku-
mentet skal være med i kjøretøy-
et som benyttes til løyvepliktig
transport. 

tebanene

skytebanene det er strid om og som det mobiliseres mot på Facebook. Foto: Jon Terje Eiterå



– Hva spiser du på 
julaften?

LLiinnaa  IInnggeebbrriiggttsseenn  ((1122))::
– Ribbe.

NNiinnaa  FFoossss  MMiikkaallsseenn  ((1122))..  
– Ribbe.

BBeennddiikk  HHaauuggeenn  ((1133))::
– Ribbe eller pinnekjøtt, men jeg
liker pinnekjøtt best. 

BBrriitt  BBjjoorrddaall  ((1122))::  
– Pinnekjøtt.

EEssppeenn  FFøørree  HHaannsseenn  ((1144))::
– Ribbe. 
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5 OM JULEN

Advent i Tromsø

Kattepine på

Mittjjuulleemmiinnnnee
Navn: Aage Thor Falkanger

Yrke: Jussprofessor ved
Universitetet i Tromsø: 

– Jeg husker den gangen jeg fikk
en snapphanske i julegave som
10-åring. Den var håndsydd og
trang, så jeg sov med den om nat-
ten for at den skulle bli behagelig.  

Tipp og vinn hver dag fram til julaften!
– Hva heter den nye formidlingslederen på Tromsø kunstforening?

Juleqquuiizz

Løsningen på spørsmålet vil du kunne finne et
sted i dagens «Tromsø». Siste frist for innsending
av svar på dagens konkurranse er tirsdag klokken
24.00.
Send ditt svar med kodeord BTJUL til 2242.
Skriv også navn og adresse i samme tekstmel-
ding. Pris per melding er kroner 5,-.
Vinnerne presenteres i julaftenavisen.

DDaagglliiggee  pprreemmiieerr::  Fem Flax-lodd i førstepremie.
Ett Flax-lodd i trøstepremier til tre quizdeltakere. 

VViinnnneerree  lløørrddaagg  1199..  ddeesseemmbbeerr::  Førstepremie til
Reidar Didriksen. Trøstepremier til Vigdis Svela-
rud, Inger Johannessen og Ole Tennvassås. Pre-
miene sendes i posten. Riktig svar var 30
seriekamper.

KATTEGAL: Med 30 katter å passe på, så må man være glad i katter. May Rita Jæger har alltid hatt lyst til  å arbeide med katter 
med sin ektemann  Tormod i 1999. Her er hun sammen med Tigi og Løvehjerte. 
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Sjekk vinterværet på baksiden 
av avisen eller på itromso.no

å Kvaløya
Skal man ha 
pensjonatplass for
katter i julen, så må
man være tidlig
ute. Katte-
pensjonatet på
Tisnes har nemlig
vært fullbooket for
høytiden i flere
måneder. 
– Vi har ei venteliste på 15-20
navn, men det har vært så stor på-
gang at vi rett og slett har måttet
avvise folk, sier May Rita Jæger. 

Folk startet å sikre seg plass
allerede i sommer for å kunne ha
kattene på pensjonatet som ligger
på Tisnes. Feriehuset er eneste
hvileplass for pusene i Tromsø og
omegn, og pensjonatet dekker
også store deler av Finnmark i
høytidene. Nå synes kattemoren
det er på tide med flere pensjona-
ter, selv om jobben er for spesielt
interesserte. 

Behov for flere
– Behovet er så stort at ett til eller
to vil aldri komme i veien for vår
drift. Det er jo en fulltidsjobb, og
vi har kun fri i september, sier
Jæger. 

I ferietidene er som oftest
samtlige 24 hybler på pensjonatet

okkupert, og nå til jul har det blitt
pyntet med både juleduk og ad-
ventsstjerne for pelsdyrene. Kat-
tene tas godt vare på i høytiden
med egen veranda med luftegård
og til måltidene får de servert
både tørrfôr, kokt fisk og annet
godt etter ønske. 

– I tillegg får de litt ekstra
snacks siden det er jul, sier katte-
moren. 

Urolig
Og selv om de 30 pusene som får
plass på pensjonatet har det godt,
så er Jæger likevel uroet for kat-
tene hun ikke har plass til. 

– Man kan stille spørsmål til
om folk har en plan B. Noen vel-
ger å slippe dem ut mens de er på
ferie, og det er overhodet ikke bra
i kulda. Samtidig så merker jeg at
mange vegrer seg for å pålegge
venner og familie kattepass, sier
Jæger. 

Selv om det frister, så kan hun
ikke ta imot flere katter hos seg. 

– Det tar tid med omsorg, fô-
ring og rengjøring av alle burene,
påpeker hun. 

AASTA B. PETTERSEN
aasta.pettersen@itromso.no

91680714

JON TERJE EITERÅ (foto)
jt@itromso.no

95145292 

NYSGJERRIG: Hunnkatten Tigi titter nysgjerrig opp under 
juleduken.

NATTØYNE: Katten Cilla koser seg i teltet sitt. 

og åpnet pensjonatet sammen
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Det var bare et
under at ingen 
personer eller biler
ble skadet da en av
kommunens 
traktorer var ute
med snøfreseren
på Kvaløysletta.
Det mener Vigdis Garfjell Kanto-
la. Snø- og steinspruten skal ha
vært så kraftig at hun ikke kunne
se nabohuset da én av kommu-
nens traktorer freste snø over på
privateiendommene i Kvitunge-
vegen torsdag. 

– Heldigvis skjedde det ingen
skader. Traktoren freste både snø,
steiner og strøsalt over privateien-
dommene i gata vår. Tenk hvis
barn hadde vært ute og lekt, raser
hun. 

Det var særlig på en parkerings-
plass mellom parallellgatene Kvi-
tungevegen, Rekeveien og
Niseveien at traktoren skal ha les-
set fra seg snø. Her sto det biler
parkert som skal ha fått store
mengder snø, salt og sand frest
over seg. 

– Vi sjekket karosseriet på bi-
lene, og ingen hadde synlige ska-
der. Dette er muligens et
engangstilfelle, men jeg er livredd
for at det skal skje igjen, sier en
opprørt Garfjell Kantola. 

Frykter nye sparetiltak
Hun frykter nå at overlastingen er
kommunens nye tiltak på å spare
penger. 

– Jeg har jobbet 35 år i kommu-
nen og kjenner til deres utspeku-
lerte planer. Det er klart at det
koster penger å kjøre snø til depo-
nering. Likeledes er det ulovlig å
frese snø på privateiendommer på
samme måte som at jeg ikke kan
deponere snø på veien, sier hun. 

Snømengden som ble frest skal
ha vært så sterk at hun ikke kunne
se nabohusene i snøfokket. Gar-
fjell Kantola synes det er flott at
kommunens traktorer er så tidlig
ute med å rydde veiene, men
synes likevel at det er uaksep-
tabelt å frese snø på andres eien-
dommer.  

Redd for barnebarna
Nå er hun alvorlig redd for å la sine
egne barnebarn leke utendørs i
skrekk for at traktoren kommer
tilbake. 

– Jeg blir så sint. Man opptrer
ikke slik. Hadde jeg vært utendørs
så hadde jeg antakelig tatt sier hun
irritert.   

AASTA BJØRNSDATTER 
PETTERSEN

aasta.pettersen@itromso.no
91680714

JON TERJE EITERÅ (foto) 
jt@itromso.no

95145292

Irritert på
snøfresing

Driftsleder på vei, Leif Harald
Pedersen, påpeker at snøen ikke
skal freses langt inn på eiendom-
mene.
– Snøen skal legges på kanten akkurat som
ved vanlig brøyting, slik som det har vært
praktisert tidligere, sier Leif Harald Pedersen.

– Det er ikke slik at vi skal frese snø så langt
inn på eiendommene som mulig, og det har
entreprenørene også fått beskjed om, legger
han til.

Allikevel er han ikke enig med Vigdis Gar-
fjell Kantola, som hevder at det kommunen
gjør er ulovlig.

– Prinsippet som er lagt til grunn, er at be-

boerne har større fordel av å bo ved siden av
en vei, enn de følger det får når de får litt snø
inn på eiendommene. Derfor er det akseptert
at vi gjør det på denne måten, understreker
Pedersen.

STIAN BLINDHEIM
stian.blindheim@itromso.no 

91666916

– Skal legges på kanten
FULL SPRUT: Vigdis Garfjell Kantola peker nedover vegen hvor traktoren skal ha kjørt.

Vil bygge 
natursti  
FFAAGGEERRNNEESS::  Tromsøysundet
skogeierlag vil bygge naturaktivi-
tetssti for barn og unge i Ram-
fjord.

Stien skal gå fra skolen på Fa-
gernes, og ut i den kommunale
marka i nærområdet til skolen.

På naturaktivitetsstien skal
barn og unge får lære seg om skog
og skogbruk, naturvern, samt for-
skjellige aktiviteter som man kan
drive med i skog og mark. Dessu-
ten skal det settes opp informa-
sjonsstolper, samt bygges en
gapahuk.

Skogeierlaget har søkt fylket
om 21.000 kroner til tiltaket, og
har tilbudt seg å stå for vel 18.000
kroner i egne midler og dugnads-
innsats.



Bil i Nord satser
på internettsalg.
Nå er de godt i
gang med bilsalg
nummer tre via
Facebook, og har
mange pågående
avtaler. 

– Det fine med Facebook er at
man plutselig har kontakt med
mange flere enn man vanligvis
har i hverdagen, sier salgssjef
Stian Jørgensen. 

Bedriften har hittil solgt en
splitter ny Ford Mondeo og en
brukt Renault Scenic via nett-
verkssiden. I tillegg har de et
par andre salgsavtaler som kom
i gang på Facebook. 

Bil i Nord opprettet profil i
slutten av mai, men det var ikke
før det nærmet seg jul at de så
potensialet i å drive nettverking
på internett. 

1100 tilhengere
– Marita Sørensen (salgskoordi-
nator på Bil i Nord, journ.anm.)
opprettet julekalender på nett-
siden, og dette viste seg å være
en stor suksess med 1.100 til-
hengere på svært kort tid, sier
Jørgensen og legger til: 

– Det viser seg at terskelen for
å ta kontakt er mindre på inter-

nett enn ved personlig oppmø-
te og på telefon. Folk nøler
mindre med å skrive et raskt
spørsmål på internett. 

De ønsker først og fremst å
bruke siden som informasjons-
kanal, men også som arena for å
komme i kontakt med folk de
ellers ikke ville møtt. 

– Venner tipser meg om folk
som er interessert i salg, og vi
legger ut nyttig forbrukerinfor-
masjon på nettet. Mange folk
bruker mer tid på Facebook enn
å lese avisen, så for oss er dette
gratis markedsføring, forklarer
salgssjefen som mener at slik
nettverking skaper tillit. 

Nærkontakt
Med tillit mener Jørgensen at
siden bidrar til å skape nærkon-
takt med folk på en ny måte.
Folk anbefaler både ham og be-
driften til venner av venner på
Facebook, og slik er det enklere
å skape kontakt. 

– Det er litt lettere å ta kon-
takt med meg enn med en
ukjent salgskonsulent i Oslo,
for eksempel. Det er veldig en-
kelt, og det koster ingenting.
Veksten her er større enn andre
arenaer, sier han og viser til
andre bedrifter i Tromsø som
har kontakt med kunder og po-
tensielle kunder på akkurat
samme måte. 

– Vi selger ikke bil direkte på
Facebook, men vi møter nye
folk, prater med dem, og der-
som interessen er der så kom-
mer de hit og prøvekjører bilen,
legger han til. 

AASTA B. PETTERSEN
aasta.pettersen@itromso.no

91680714
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Tilbudet gjelder bare på Statoil i 
Breivika/Terminalgata.

Ved kjøp av bilvask,
gratis iTromsø

Full pakke
for kun 269,-

NNRRKK--JJOOUURRNNAALLIISSTT    Dag Lindebjerg er
kåret til Årets Navn i norsk fiskerinæ-
ring. Lindebjerg får prisen for å stå bak
den populære tv-serien «Den leiken
ville han sjå», som beskriver hverdagen
for fiskere langs hele kysten. Gjennom
serien får folk flest innsyn i hvordan
moderne sildefiske, torskefiske og hval-

fangst foregår, næringer som skaper
store verdier og mange arbeidsplasser
på sjå og land.

– Dette er sjelden kost i media, og fis-
kerne kjenner at de endelig har møtt en
som forstår hva de driver med, skriver
FiskeribladetFiskaren og Intrafish som
står bak kåringen. 

Årets Navn i norsk fiskerinæring
TTRROOMMSSØØ  TTAAXXII  har bestemt
seg for å droppe julegaver til
sine forretningsforbindelser i år
og heller gi til Kirkens Bymi-
sjon.

– De gjør et knallgodt arbeid,
derfor gir vi 5.000 kroner til
dem. Penger som ellers ville

gått med til å kjøpe gaver til våre
forbindelser som jo har det
meste fra før, i motsetning til
dem bymisjonen hjelper, sier
daglig leder EEssppeenn  JJoohhaannsseenn
((bbiillddeett)) i Tromsø Taxi. 

Bymisjonen får taxi-julegavene

Fikk julegave
fra Byutvikling

Nils H. Opsahl er super-
glad for at de får bygge
røykeveranda på 
Gründer.
Grand Nordic har i lengre tid lig-
get i diskusjoner med kommunen
om både skjenkebevilling og mu-
lighet for veranda for Gründer.

– Skjenkebevillingen gikk i
boks på ettersommeren og nå har
vi fått en super julegave fra Byut-
vikling. Vi har fått muntlig tilsagn
om byggetillatelse, sier konsern-
direktør Nils H. Opsahl i Nordic.

Det er mange måter å løse en
byggesak på. Opsahl mener Byut-
vikling har brukt den beste. Byg-
gesaksfolkene har vært svært
løsningsorienterte.

– De har kommet med forslag
og vi er nå enige om en rundt 30
kvadratmeter stor veranda, ut
mot Storgata. Den vil bli kledd i
skifer fra fortauet og om lag en
meter og seksti cm opp. Deretter
er det glass, sier Nils H. Opsahl.

Først skal han få vedtaket i
skriftlig form, så er det bare å sette
i gang. Verandaen kommer uten-
for deler av fasaden hvor Grand er
innsnevret i forhold til resten av
fortausløpet. 

– Vi fikk julegave og vi passerer
den videre til våre gjester som en
påskegave. For vi regner med å
være ferdig til da, sier konserndi-
rektøren.

PETER REINHOLDTSEN
peter.reinholdtsen@itromso.no

90062038

FORNØYD: Nils. H. Opsahl
vil passere julegaven videre
som påskegave til Gründer-
gjestene.

Selger biler
via Facebook

SATSER PÅ NETT: Salgssjef på Bil i Nord, Stian Jørgensen, ser potensialet i internett og har startet med bilsalg og 
nettverking via Facebook. Foto: Jon Terje Eiterå 
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Når ga du din mann
et maraton sist?
Kjøp et gavekort på www.msm.no

Legacy og Outback
har ikke verdens
vakreste design.
Men det oser 
kvalitet av begge.
Når det hevdes at dette er vinter-
bilene fremfor noen, er jeg tilbøy-
elig til å si meg enig i det.
Permanent firehjulstrekk gjør at
Subaru-modellene tar seg fram
selv under de vanskeligste føre-
forhold. Og er ikke 15 centime-
ters bakkeklaring på Legacy nok,
er Outback neste valg. Den har
offroad-egenskaper og takler
sånn sett også traktorveier.

«Elle, melle…
I pris skiller det 45.000 kroner
mellom Legacy og Outback. Er du
blant dem som sjelden beveger
deg utenfor allfarvei, er lillebror
mer enn tilstrekkelig. Er imidler-
tid den siste veistubben fram til
hytta «over stokk og stein-varian-
ten», bør du vurdere den med
mest luft under bunnpanna.

Både Legacy og Outback har
kjøreegenskaper av de sjeldne –
ikke minst på grunn av en kraftig
økning av akselavstanden – og nå
også antiskrens (ESP). Modellene
er dessuten blitt mer komfortable
og har lagt seg ut både i lengden
og bredden. Det vises ikke minst i
kupeen hvor beinplassen er kraf-
tig forbedret sammenlignet med
forgjengerne.

Mest fornøyd
I alle år har Subaru vært kjent for
driftssikkerhet. Kundene er blant
de mest fornøyde – noe NAF har
dokumentert år etter år. 

Bilene er også kollisjonstestet
og oppnådde full pott – fem stjer-
ner – hos EuroNCAP.

Designmessig er ikke Legacy og
Outback noen perler. Og selv om
utseende minner om utgående
modeller, er bilene fullstendig nye
– blant annet plattformen. I sum
har det gitt god funksjonalitet. Når
den stillegående common rail-die-
selen i tillegg er pakket ytterligere
inn, er støy- og vibrasjonsnivået
senket betraktelig.

Legacy leveres også som sedan,

mens du kan få Outback med en
2,5-liter og 167-hesters bensin-
motor. Med lavoktan på tanken,
er også en nyutviklet, trinnløs
CTV-kasse leveringsklar. 

Konkurrentene
Subaru-modellene kan plasseres i
klasse med VW Passat 4motion
og Volvo XC70. Selv om først-
nevnte er billigere, stiger prisen
raskt når ekstrautstyret skal på
plass. Legacy og Outback er i ut-
gangspunktet bedre utstyrt – spe-
sielt storebror som så vidt runder
halvmillionen med blant annet
elektriske skinnseter, navigasjon,
et fantastisk McIntosh stereoan-
legg og 17-toms alufelger.

JOHN STRANDMO
john@itromso.no

91372100

JON TERJE EITERÅ (foto)
jt@itromso.no

95145292

NYE MODELLER: Subarus siste skudd på stammen – nye modeller av både Legacy (til venstre) og Outback. Begge er større
enn forgjengerne.

GODT UTSTYRT: Bilene er godt utstyrt – med
et nøkternt, men innholdsrikt interiør. Toppmo-
dellen til Outback leveres blant annet med na-
vigasjon.   

SUBARU OUTBACK
■ Motor: 2,0 liter diesel
■ Effekt: 150 hk
■ Dreiemoment: 350

Nm/1.800
■ Akselerasjon: 9,7 sekund
■ Toppfart: 195 km/t.
■ Forbruk: 0,64 liter ved

blandet kjøring
■ CO2-utslipp: 167 gr/km
■ Mål: 4,78 (L), 1,82 (B),

1,61 (H)
■ Tilhengervekt: 1.700 kg
■ Pris testbil: 504.150

kroner
■ Pris fra: 458.150 kroner

PLUSS
■ Perfekt motor
■ Kjøreegenskapene
■ Kvalitetsfølelsen
■ Fremkommelighet

MINUS
■ Ikke automat på 

dieselutgaven

SUBARU LEGACY
■ Motor: 2,0 liter diesel
■ Effekt: 150 hk
■ Dreiemoment: 350

Nm/1.800
■ Akselerasjon: 9,6 sekund
■ Toppfart: 203 km/t.
■ Forbruk: 0,61 liter ved

blandet kjøring
■ CO2-utslipp: 161 gr/km
■ Mål: 4,78 (L), 1,78 (B),

1,54 (H)
■ Tilhengervekt: 1.700 kg
■ Pris testbil: 413.150

kroner

Vinterbiler
med stor V
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Via internett og
Skype skulle en
tromsøjury i går
kveld kåre vinne-
ren av en hiphop-
konkurranse i
vennskapsbyen
Gaza.
Alt lå til rette for en historisk
kveld på ungdomshuset Tvibit,
hadde ikke teknikken sviktet. 

Lars «Poppa Lars» Sandness,
kjent fra rapgruppa Tungtvann,
var på plass for å være jury i en
hiphop-konkurranse i Gaza -
sendt live til Tromsø via nettet og
Skype.

Meningen var at Sandness,
sammen med Fredrik Forssman,
skulle kåre vinneren av hiphop-
konkurransen i Gaza - der syv
band deltok. 

Men grunnet litt dårlige og
ustabile linjer, syntes ikke Sand-
ness det var rett å ta en avgjørelse
på direkten - med 400 spente
fremmøte i salen i Gaza.

– Nei, det var såpass dårlige for-
hold at vi har bedt om å få sendt
over lydfilene av bandene. Så får
vi ta en ordentlig vurdering i
kveld og så kåre en vinner i mor-
gen, sier Sandness.

Fullt hus
Foran et stappfullt kultursenter
hos Røde Halvmåne i Gaza by i
går ettermiddag kunne juryfor-
mann Sandness kunngjøre at ni-
vået på konkurransen har vært
høyt. 

Tekstene - oversatt til engelsk -
hadde juryen fått på mail på for-
hånd.

– De har jo en del alvorlige ting
på hjertet. Større og alvorligere
ting enn det for eksempel norske
rappere har. Da er hiphop et per-

fekt talerør. Man får plass til mye
meninger i en rap-tekst, sier
Sandness.

Mads Gilbert var på plass på
Tvibit for å bivåne det han karak-

teriserer som en historisk begi-
venhet.

Pustehull
– Dette er et utrolig viktig puste-

hull for ungdommen i Gaza. Vi
bryter blokaden av Gaza og det
er et formidabelt eksempel på
internasjonal solidaritet, sier
Gilbert, som viser til at 60 pro-

sent av befolkningen i Gaza er
under 18 år.

– Tekstene deres handler om
krig, okkupasjon, beleiring og
død. Det de skriver er en slags

Historisk hiphop-ko

AVSTAND INGEN HIN-
DRING: Mads Gilbert peker
på kartet hvor langt det er
mellom Tromsø og venn-
skapsbyen Gaza.

THE NORWEGIAN JURY: Lars «Poppa Lars» Sandness dannet sammen med Fredrik Forssman (til høyre, med ryggen til) juryen 
tolk Amro Alnajar sitter til venstre. I bakgrunnen, på storskjerm og live på internett-telefon, ser vi ett av hiphop-bandene fra Gaza.
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Telefon: 77 64 06 00 | epost: kultur@itromso.no 
SMS til 2242:  BT <ditt tips>

Maks 150 tegn. Tjenesten koster 5 kroner.

– Et knallbra rockeband med en
knallbra plate i bagasjen. 

Slik beskriver sjefen for Buk-
tafestivalen, Robert Dyrnes,
John Olav Nilsen og Gjengen,
som nå er klare for festivalspil-
ling til sommeren.

– Man kommer ikke utenom
bandet når man skal sammen-
fatte musikkåret 2009. De er
kåret til det beste rockebandet
med den beste skiva en lang
rekke steder, forteller festivalsjef
Robert Dyrnes.

Fjerde band ut
Festivalsjefen er derfor svært
fornøyd med å kunne presen-
tere Bergensbandet som signe-
ring nummer fire til neste års
musikkfest.

Fra før er Sivert Høyem, Tur-
dus Musicus og Kråkesølv klare
– og sammen Kråkesølv har
John Olav Nilsen og Gjengen
vært mer eller mindre et folke-
krav rettet til arrangørene.

– John Olav... er årets norske
komet, og kanskje det bandet vi
har hatt størst etterspørsel fra
publikum på å booke, forteller
Dyrnes.

John Olav Nilsen og Gjengen

har allerede skaffet seg et vell av
fans. Da bandet hadde release-
party for sin nye skive fylte de
Rockefeller i Oslo til randen
med tilhengere.

– Fra første låt var det allsang.
Det er svært få band som klarer å
prestere noe slikt, sier han.

– Det er ikke hver dag det
dukker opp et slikt fenomen.

Nye norske
Dyrnes mener at Buktafestiva-
len nesten var forpliktet til å
booke gjengen fra Loddefjord.

– De representerer et genera-
sjonsskifte i norsk rock, og det
er i vår egen interesse å være
med og støtte de neste Dum-
Dum Boys og Raga Rockers, sier
han.

Å støtte nye norske band er
helt enkelt med på å skape nye
headlinere som skal lokke publi-
kum om noen år.

– Jeg tror dette er et veldig bra
Bukta-band som absolutt kan
være et av toppnavnene om to-
tre år, sier Dyrnes.

CHRISTER PEDERSEN
christer.pedersen@itromso.no

41631070

Rocke-kometer
klare for Bukta

TRIVELIG GJENG: John Olav Nilsen og Gjengen kommer
til Buktafestivalen neste sommer.

2009 ble det store gjennombruddsåret
for John Olav Nilsen og Gjengen – og
neste sommer vil de være en av ho-
vedattraksjonene på Buktafestivalen.

onkurranse

frigjøringspoesi og at de kan
opptre foran en norsk jury, gjør
at de føler seg litt mindre alene
og litt mindre glemt, sier Gil-
bert.

Utgangspunktet for konkur-
ransen i Gaza er et kurs som Tvi-
bits Magne Amundsen har kjørt i
år med 20 jenter i Gaza - over
internett.

TORBJØRN O. KARLSEN
tokarlsen@htgm.no

92664354

JON TERJE EITERÅ (foto)
jt@itromso.no

95145292

som skal kåre det beste hiphop-bidraget fra Gaza. I midten ser vi Gaza-legen Mads Gilbert, mens
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Glassmester Eriksen, Terminalgt 114, 77 51 98 00

Fransk stjerne-
regissør til TIFF

Den franske regissør-
superstjernen Claire
Denis kommer til 
Tromsø Internasjonale
Filmfestival i januar.

Det er nå bekreftet at Denis
kommer til Tromsø som festiva-
lens offisielle gjest, og festivalen
legger opp til en spesialpakke
der publikum får mulighet til å
se hele åtte av Denis’ filmer.

– Claire Denis er en av de store
europeiske auteurene som TIFF-
publikummet burde få oppleve,
sier festivalsjef Martha Otte.

Denis-spesialen er et samar-
beid mellom TIFF og Det Fran-
ske Kultursenteret i Oslo, og er
lagt opp som et retrospektiv
over Denis filmkarriere.

Omfattende 
filmproduksjon
De åtte filmene er: 
● «35 Shots of Rhum»
● «Beau Travail»
● «I Can’t Sleep»
● «Nenette et Boni»
● «The Intruder»
● «Trouble every day»
● «White Material»

Claire Denis har vist FILM på
TIFF tidligere, i 1997 ble «Nen-
nette et Boni» vist.

Martha Otte er fornøyd med
at den franske regissøren tar
turen til Tromsø.

– Det anerkjente filmmagasi-
net Sight & SoundS desember-
liste over årets ti beste filmer
bekrefter at vi var på rett spor.
Denis var den eneste regissøren
med to filmer på lista, sier festi-
valsjefen.

Begge filmene – «35 Shots of
Rhum» og «White Material» –
får spesialvisning i Tromsø.

CHRISTER PEDERSEN
christer.pedersen@itromso.no

41631070

REGISSØR: Franske Claire
Denis kommer til TIFF med
hele åtte filmer.

MINNEKONSERT FOR ANN SISSEL JENSSEN

Erik Lerdahl ville
ikke bare appellere
til hjertet, men
også til hodet, da
han holdt julekon-
sert i Domkirka i
går kveld. 
Med sang, dikt, fortellinger og
improvisasjon ble det en anner-
ledes julekonsert for både publi-
kum og de som holdt konserten i
går.

– Jeg har vært med på julekon-
serter i 25 år, men denne jule-
konserten var i en egen klasse.
Måten konserten ble bundet
sammen på og hvordan tradisjo-
nelle sanger fikk en egen vri
gjorde det veldig spennende, sier
Roald Karlsen i kammerkoret
Ultima Thule.

Tradisjonelt og nytt
På programmet var både kjente
julesanger, men også sanger
som Erik Lerdahl har skrevet
selv og sanger som ble improvi-

sert på konserten. 
– Jeg har veldig tro på varia-

sjon under en konsert. Jeg vil
sette folk i stemning ved å skape
en sfære der man kan hvile og
der det er ro, sier Lerdahl.

Over 200 personer kom til det
som også var en minnekonsert
for «Tromsø»-fotograf Ann-Sis-
sel Jenssen. Hun døde i sommer,
etter å ha kjempet mot kreft i
lang tid. 

– Det hadde ikke vært noen
konsert hvis det ikke var for
henne. Og det var en hyllest til
hennes «spirit». Hun var et posi-
tivt menneske, en skikkelig glad-
jente, sier Lerdahl, som var en
av Ann-Sissel Jenssens nær-
meste venner. 

Inspirert av minner
Under konserten oppfordret
han publikum til å tenke tilbake
og minnes en person som de har
vært glade i.

– Jeg tror vi kan hente tilbake
minner og bruke dem som inspi-
rasjon. Det ligger en kraft i å min-
nes de man er glade i, sier han.

Gjennom oppfordringene til
publikum, håper han å gi publi-
kum noe mer enn en konsert.

– Jeg vil at det skal være en
opplevelse som ikke bare appel-
lerer til hjertet, men også til
hodet. Jeg håper at de som har
vært på konserten sitter igjen
med en følelse av at det var noe
mer enn bare fin sang, sier Ler-
dahl.

CARINA HANSEN
carina.hansen@itromso.no

97064781

RONALD JOHANSEN (foto)
ronald.johansen@itromso.no

Egen vri på
julekonsert

JULEKONSERT 
■ Medvirkende:
Erik Lerdahl (sang, tekst og
improvisasjoner)
Kammerkoret Ultima Thule
Domkantor Hijoo Moon (orgel
og piano)
Mario Machlik (cello)

JULEKONSERT: Erik Lerdahl og kammerkoret Ultima Thule holdt julekonsert i Domkirka i går kveld. Konserten var også til
minne for fotograf Ann Sissel Jenssen, som døde i sommer.

Ny formidlings-
leder i kunst-
foreningen
TTRROOMMSSØØ  KKUUNNSSTTFFOORR--
EENNIINNGG  har ansatt Lita El-
lingsen som ny
formidlingsleder. Elling-
sen er kunsthistoriker ut-
dannet ved Universitetet i
Tromsø. Siden 2004 har
hun vært ansatt ved Vest-
fossen Kunstlaboratorium
i Buskerud, der hun har ar-
beidet med pedagogisk og
organisatorisk utvikling av
kunsthallen.

Nåværende formidlings-
leder Monica Grini går
over til Universitetet i
Tromsø for å jobbe med en
doktorgrad i kunstviten-
skap fra og med januar
2010.
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Nr. 22 i 
rekken
Nr. 501
Gilde Juleaquavit (akevitt)
Norge/2009/40 prosent
Kr. 324,00

Årets juleakevitt er den 22. i rekken.
Også denne inneholder tidligere år-
ganger. Den er lagret to og et halvt år
på utvalgte sherryfat. Gylden og inn-
bydende. Klare kryddertoner –
karve, anis og noe sitrus. Mild og
god i munnen. Fint eike- og sherry-
preg samt god frukt. Et sikkert pro-
dukt til tradisjonsrik julemat. Solid
femmer!

UKENS VINTIPS

JOHN STRANDMO
john.strandmo@itromso.no
91372100

ANMELDER:

Harmonisk
Nr. 20
Graham’s LBV
(portvin)
Portugal/2003/20
prosent 
Kr. 185,00

Brukt de typiske
druene – Tinta Bar-
roca, Touriga Naci-
onal, Touriga
Francesa, Tinta
Roriz og Tinto Cao
fra de beste eien-
dommene i Douro.
En ren årgangsvin
fra et godt år. Lag-
ret 4-6 år på fat.
Dyp rød. Kirsebær,
-stein, tørket frukt
og alkoholstikk.
Harmonisk smak
med fine krydderto-
ner, mer bær og
sjokolade. Det går
igjen i finish. Ufil-
trert. Til dessert og kaker.

Til sjokolade-
kaken
Nr. 58900 (BU)
Dow’s LBV
(portvin)
Portugal/2004/20
prosent
Kr. 195,00

Brukt Touriga Nati-
onal, Touriga Fran-
ca, Tinta Barroca,
Tinta Roriz og Tinto
Cao. Lagret i minst
fire år. Veldig rød.
Stor sødme med
ren frukt. Gode bæ-
raromaer – søte kir-
sebær og
bjørnebær. Også
nøtter og sjokolade.
Smaksmessig mye
av det samme.
Lang avslutning. Til
sjokoladekake og modne oster.

En go’bit
Nr. 10627
Cossart Gorden
5 years Old
Malmsey (madei-
ra)
Portugal/19
prosent
Kr. 122,50 (halv
liter)

Kun brukt Malm-
sey-druer som er
tilsatt sprit og lagret
54 måneder på ei-
kefat. Dyp gylden
mot brun. Tørket
frukt, karamell og
nøtter i åpningen.
Søt og god på
smak. Aprikos, si-
trus og noe fatpreg.
Kompleks med lang
avslutning. En skik-
kelig go’bit som er
best alene. Tåler
også en ostebit.

Moden smak
Nr. 34561
Laurent Perrier
Brut LP (cham-
pagne)
Frankrike/12,5
prosent
Kr. 300,00

Laget på nesten
like deler Chardon-
nay og Pinot Noir
samt Pinot Meuni-
er. Lagret i tre år.
Lys gylden. Ele-
gant, men litt lite
bobler. Melon,
modne epler og
grønt gress. Be-
skjedent med gjær.
Denne er moden
på smak og preget
av tropisk frukt.
Alene eller til mat.

Aprikossmak
Nr. 58908 (BU)
Chateau K
Saussignac
(dessertvin)
Frankrike/2006/12
prosent
Kr. 150,00 (halv
liter)

Kun brukt Semillon-
druer. Har fått 15
måneder på eik.
Gylden mot gul.
Flotte, søtlige aro-
maer – nøtter, apri-
kos og en anelse
edelråte. Mer apri-
kos i smaken.
Mangler syrlighet.
Lang og deilig
ettersmak. Til ju-
lens fruktkake, des-
serter og sjokolade.
Solid femmer!

Typeriktig
Nr. 33616
Arrow Ruby Cabernet Jul (rødvin)
USA/12,5 prosent
Kr. 321,90 (3 l. boks)

Denne selges i juleinnpakning i kun kort
tid. Endruevin fra California. Ingen fatlag-
ring. Rødblå farge. Mye frukt samt
skogsbær, kirsebær og noe krydder. Det
fortsetter i smaken. Balansert og typerik-
tig – en vin du gjerne kan nyte alene.
Noe restsødme. 

Myk og rund
Nr. 13806
Braastad XO Fine Champagne 
(cognac)
Frankrike/40 prosent
Kr. 429,90

En blend fra
Grande og Petit
C h a m p a g n e
med en snittal-
der på 16-18 år.
Denne prisbeløn-
te XO-en fra det
norske cognachu-
set er mørk gyl-
den. Perfekte
aromaer – floral
og moden frukt
samt eik. Myk og
rund i smaken.
Har en lang finish
med mørk sjoko-
lade og et sitrus-
stikk. Unn deg en
etter julemidda-
gen.

Saftig finish
Nr. 13808
La Buvette Cabernet Sauvignon
Jul (rødvin)
Frankrike/12 prosent
Kr. 299,90

En av bestselgerne på boks – nå i jule-
innpakning. Heller ikke denne er lagret.
Mørk rød med lilla kant. God frukt og et
markant solbærpreg. Også skogsbær.
Veldig behagelig stil. Mer frukt – moreller
– og passe tanniner. Saftig finish. Anven-
delig i matveien eller alene. Svak fem-
mer!
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I motsetning til de tidligere utgaver 
kommer årets bok ut før året er omme.

Mange har ønsket at «Takk for det gamle» skal komme før jul 
slik at den kan benyttes som julegave. Det er et ønske vi med glede
imøtekommer,  i håp om at mange gjør boken til den 
selvfølgelige julegaven år etter år.

Boken selges i vårt avishus 
på Strandveien 144 og hos 
byens bokhandlere.

Strandveien 144, tlf. 77 64 06 00

Boka inneholder:Glimt fra nyhetsåret 2009
Klaudius´ tegninger

Gammelbildet
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SSttoorrmmiinngg..  Etter å ha omtalt
oberst Otto Munthe-Kaas’ stor-
ming av kaia og bekjente i 1945,
kan vi omsider vise bildene. Det
var 13. mai han ankom Tromsø
med polititroppene. Etter fem år i
Sverige, vendte han hjem som
befrieren, og da ble møtet med
gamle kjente en smule for sterkt
til å følge militær etikette. 

Det er Nils A. Moe som har
sendt oss bilder fra den store be-
givenheten, med omtrent hele
byens befolkning ringside.

Bortsett fra en liten vaktstyrke
som ilte på land, fikk en ordnet
ilandmarsjering av troppene

vente – enn så lenge. Det eneste
som stoppet obersten og vakt-
styrken, var da musikkorpset
satte i med nasjonalsangen – men
så tok han løs, som vi ser av bil-
dene.

BBlloommsstteerr..  Det ble liksom ingen
besettelse, eller overtakelse av
byen, før bygutten Munthe-Kaas
hadde hilst, og takket sine solda-
ter fra Bjørnefjell i 1940, under-
grunnsbevegelsene, og byens
notabiliteter. Underveis vinket
han til musikken, før blant andre
ordfører Kobro fikk et nakketak –
så hatten ikke passet, for å om-

skrive et kjent ordtak. På bildet
ser vi hatten over ordførerens
hode. Om han rakk å løfte på den
selv, eller om den skvatt til værs
av et kjært møte, skal vi ha usagt.
Heimevernssjef Hans Holmboes
kone, Gerd, stormet til gjengjeld
Munthe-Kaas med klem og
blomster, som vi ser av et annet
bilde.  

På kaia hilste han også på
oberstløytnant Broch, som vi
trolig ser et bilde av, med fruen i
bakgrunnen. I det minste det
eneste bildet vi har sett av nok en
norsk offiser i den gamle førkrig-
suniformen. Vi bare antar at det

er Broch, og at distinksjonene
kanskje ikke er helt oppdatert til
oberstløytnants grad.

BBeevveeggeett..  Den andre offiseren
som hilser på Munthe-Kaas, står
foran sine soldater fra Bjørnefjell,
og er løytnant Hamnes. Også han
i førkrigsuniform.

Ut til høyre, på bildet vi antar
er av Broch, står vår reporter på
kaia, Kjell Larsen. I skildringene
fra oberstens egen frihetsfeiring
på dampskipskaia, skinner det
gjennom at reporteren er lei av
tyske, jålete uniformer i byga-
tene.

– Oberst Munthe-Kaas kom fa-
rende over gangveien, i baskerlue
og sin velgjørende, enkle kakiu-
niform – «uten juletrepynt og
annet dingeldangel». Mens det fra
alle kanter klikket i fotografiap-
parater, ble han overrakt en
blomsterbukett av Gerd Holm-
boe. Det var et beveget øyeblikk,
da obersten igjen sto på Tromsø
kai. Ord var overflødige. I glede-
strålende omfavnelser hilste han
alle kjente og kjære, både gamle
og nye venner. Deretter fór han
om bord igjen, før alt brått be-
gynte å skje med beundringsver-
dig presisjon, skrev Kjell Larsen. 

Da Munthe-Kaas stormet kaia

HAMNES: Løytnant Hamnes stilte opp foran 50
mann fra Bjørnefjell, i et beveget møte med Mun-
the-Kaas.

PER ELIASSEN
per.eliassen@itromso.no
951 11 440

GAMMELBILDET

BROCH: Det kan være oberstløytnant Broch, som
Munthe-Kaas hilser på foran Skur 1. Til høyre Kjell
Larsen i «Tromsø».

KLEM: Det ser ut til at ordfører Kobro får en klem,
så hatten går til værs på kaia.
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MATCH 
Kåpe(dame) Marie Philippe 
før 1499,- nå 999,-
Frakk (herre) Redford 
før 1999,- nå 999,-

ELITE FOTO
Canon Ixus 100 kr 1799,- 
(kjøpet inkl et SPA eller en 
matopplevelse verdi kr 500,-)

BRITT`S BOUTIQUE 
Champagnekjøler, 
Meny, før 399,- nå 249,- 

INTEROPTIK 
Oakley Goggels Seth 
Morrison Crowbar 1085,- 

INTERSPORT 
Mc Kinley superundertøy 
for barn og voksen 
før 149/199,- nå 99,- 

KAFFEKVÆRNA 
En mengde tesorter ÷20%

LIFE 
SPA gavesett 199,- 

EUROSPAR 
Anita Iskake 14,90 
1 liter

FRYD OG GAMMEN 
1 Gyngehest 
veil. 649,- nå 449,- 

DRESSMANN 
Skjorte før 199,- nå 99,- 
Slips før opp til 299,- nå 99,-

CLAS OHLSON 
Kaffetrakter Moccamaster 
K741 Homeline 
før 1198,- nå 899,- 

TELEKIOSKEN
Samsung S8000 jet m 
superpluss 12mnd
Forutsatt: tjenesten mobilsurf og 
forsikring i 1 mnd (ingen binding på 
tjenesten) Begrenset antall.

COOP OBS! 
5 kilo mandelpoteter, 
pr. pose 29,90

MORRIS
Dyriske gaver
÷25% på hele sortimentet! 
Gjelder ikke Samsonite, DKNY og 
Calvin Klein

NIKITA
Gift Set, La-Tweez  
før 249,- nå kr 199,- 

POLAR GULL OG UR
Ènstens diamantring 0,20ct. 
Før 6500,- nå 3990,- 
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Åpent 10-21 (18)  •  Gode bussforb inde lser  •  web:  www. jekta.no •  mob i l :  wap. jekta.no

I dag natt-
åpent til 
23.00
på Jekta!

BIANCO FOOTWEAR 
Diverse Partysko ÷20%
fra kl 20-23

SKORINGEN 
Tøffe ECCO støvletter, med 
godt fòr og rågummi såle. 
Før 1500,- I dag ÷25% 

ACCENT
Alt av lommebøker, skinnhansker dame/herre ÷25%
Gjelder tom 24.desember.

BLEND
Psycho Cowboy boxer dame/herre
1 pk. 149,95 2 pk.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .24995 

B.YOUNG
Alle ytterklær og div kjoler (Hele dagen) . . . . . .÷50%
CHRISTIANIA BELYSNING
Alle lamper (I dag kl. 20-23)  . . . . . . . . . . . . .÷40% 

CUBUS
Nattøy, party og yttertøy  . . . . . . . . . . . . . . .÷50%
ESTHETIQUE
All Pilgrim pr stk uansett førpris . . . . . . . . . . . . 75,-
FRYD OG GAMMEN
Tegnetavle ”Evighetstavle” veil 349,- nå  . . . . . 199,-
GLITTER
Dobble stempel i bonuskort. 
Hele butikken (I dag kl. 18-23) . . . . . . . . . . . .÷20%
GULL FUNN
Alliansering, hvitt gull, med 3 diamanter. 
før kr 4499,- nå   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3199,-
KID INTERIØR
Alle varer (I dag kl. 20-23). . . . . . . . . . . . . . .÷30%
KONTUR STUDIO
Vi har den perfekte julegaven, til han og henne! Gavekort 
kan brukes på; Frisør, aromaterapi, varmeputer, hårpro-
dukter og hudpleieprodukter.

LINDEX
Kosedress settpris (448,-) nå  . . . . . . . . . . . 149,-
Per del; Jakke (249,-) nå 99,- Bukse (199,-) nå 99,- 

NILLE
Kystnisse. . . . . . . . . . . . . . . . . . 119,- / 149,-
PRINCESS
Alle varer (I dag kl. 20-23). . . . . . . . . . . . . . .÷30%
SKEIDAR
Buffer Sofabord m /hjul, hvit el kaffefarget, 
str. 130 x 60 før 1395,- nå  . . . . . . . . . . . . 699,-
ZIZZI
Poncho str 42-56 før 549,- I dag kun . . . . . .  249,-
ULTIMO OUTDOOR
Alle ordinart priset varer (I dag kl. 20-23)  . . . .÷25%
LÈ CAFE
Softis kr 15,- Kuleis 1-2-3 kuler, kr 15,- 25,- 30,-
Kaffe og kake kr 49,-  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49,- 
CARLINGS
ALT av overdeler hele dagen  . . . . . . . . . . . . .÷50% 

POLAR GULL OG UR
Rekke-ring 1,00ct w/si før 29900,- nå . . 19900,- 
LIFE
OBH Nordica Varmepledd 1199,- . . . . . . . . . 1199,- 
MESTER GRØNN
Fairtrade roser 15 stk, før 170,- nå. . . . . . . . 130,- 



22 Tirsdag 22. desember 2009
G

je
ld

er
 R

E
M

A
 1

0
0

0
 F

in
n
m

ar
k,

 T
ro

m
s 

og
 N

o
rd

la
n
d
 u

ke
 5

2
 -

 K
u
n
 t

il 
p
ri

va
te

 h
u
sh

ol
d
n
in

g
er

. V
i t

ar
 f

or
b

eh
ol

d
 o

m
 e

ve
n
tu

el
le

 t
ry

kk
fe

il 
og

 a
t 

n
o
en

 v
ar

er
 k

an
 v

æ
re

 u
ts

ol
g
t.

KÅLROT         
4,50 pr. kg

450
ROSENKÅL

400 g, 23,75 pr. kg

950
TYNNRIBBE    

Frys, Gilde/Nordfjord, 28,50 pr. kg

2850
JULESKINKE

Nordfjord, 49,90 pr. kg

4990
GRYTEKLART 
PINNEKJØTT
Frys, 79,00 pr. kg

79,-

RISENGRYNSGRAUT   
Nordfjord, 900 g, 22,11 pr. kg

1990
KARAMELLPUDDING/

RISKREM
Diplom-Is, 0,8 l, 21,88 pr. l

1750
JULESYLTE 

OPPSKÅRET   
Nordfjord, 100 g, 99,00 pr. kg

9 90
FREIA STORPLATER

Gjelder alle Freia 200 g 
sjokoladeplater, 15,00 pr. stk, 

2x200 g, 75,00 pr. kg

COCA-COLA ZERO 6 PK   
6x1,5 l, eks. pant,  6,65 pr. l

599050

EPLER GULE/GRØNNE
Løsvekt, 9,50 pr. kg

950
PR KG

30,-
2 FOR

KLEMENTINER
Løsvekt, 7,50 pr. kg

750
PR KG

JORDBÆR
250 g kurv, 59,60 pr. kg

1490
PR KURV

Ikke spar på julekosen – spar penger!
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TEATER/SCENE

Hålogaland Teater
«Bør Børson jr.» spilles på Scene
vest klokken 19.00.

UTESTEDER

Rogers
I kveld blir det spesialutgave av vår
populære Livekaraoke. Massevis av
julesanger, kjente slagere og
ønskelåter presenteres av dem som
måtte ønske å stå på scenen.

På byen
I kveld er det karaoke med Nigel.

ANNET

Røde Kors-huset 
Kafé Hjerterom arrangeres av frivillige
kaféverter hver tirsdag på Røde Kors
huset i Jonas Lies gate klokken
18.00-20.00.

UTSTILLINGER

Perspektivet Museum
Fotoutstillingen Chechen Women og
filmen Tamara’s Eyes av Françoise
Spiekermeier, samt tre bildespill fra
Magnum Photos, og utstillingene
Flytende Russisk – sjømenn fra øst
møter Tromsø, Cora Sandel/Sara
Fabricius, Historier om et hus og
Hilsen fra Tromsø. Åpningstider
tirsdag – søndag 11-17, fri entré.
Velkommen!

Polarmuseet 
Polarmuseet viser for tiden temautstil-
lingen «Øye til øye», en spektakulær
fotoutstilling med store undervannsbil-
der av hval. Utstillingen er også
gjennom sine tekster en meningsyt-
ring og et debattinnlegg om mennes-
kets holdninger til hval og hvalfangst.
Utstillingen er produsert av den
amerikanske fotografen Bryant Austin
i nært samarbeid med flere dyrevern-
organisasjoner. Museets faste
utstillinger om ishavsfangst og
ekspedisjonsliv anbefales samtidig.

Kunstforeningen
1. etasje. Mørketidsutstillingen 2009.
Årets mørketidsutstillere er Ulrika
Pihlström, Jan Hakon Erichsen og
Robert Johansson. De møtes i en
utstilling som med mye humor og
stort alvor leker med krimreferanser,
aggressivitet, poesi og politikk mens
sola hviler under en nordlig horisont.
Står til 10. januar.

Studio Snorre
De siste ukene i desember stiller vi ut
digigraphier og fotografier av Bernt
Snorre.

Tromsø Museum
Vandreutstillingene «Mot naturens
orden?» – om homoseksualitet i

dyreriket og «Buoddu» – om samer
ved elver, samt våre faste utstillinger.

Tromsø Museum
GLIMT er museets faste mørketidsut-
stilling som går fra 29.11. til soldagen
21. januar. Tromsø Museum sin
fotograflærling, Tomasz A. Wacko, har
i sommer fotografert i Botanisk hage.
Resultatet har blitt en vakker studie
av former og farger blant hagens
mangfold av planter. Bildene vises
utvendig på en av museets vegger i
en bredde på syv meter.

Kurbadet
Siste dag av Anne Strands salgsutstil-
ling på Kurbadet. Utstillingen består
av store og små fargerike makrofoto-
grafier. Kunstneren vil være til stede
noen timer hver dag.

Kafé G
Kafé G stiller ut kunst fra Håkon
Bleken.

Krane galleri
Krane galleri i Standgata har
juleutstilling med alle husets
kunstnere. Nyheter fra Per Kleiva,
Kristian Finborud, Gunn Vottestad,
Gabrielle Kielland, Eli Hovdenak og
Bjørg Torhallsdotter. Nye bøker fra
flere av våre kunstnere.

Galleri Brevik
Galleri Brevik viser en utstilling med
en av våre fremste nasjonale og
internasjonale kunstnere, Nico
Widerberg. I tillegg er det juleutstilling

med galleriets kunstnere. Kjell Nupen,
Karen Klim, Arnold Dahlslett, Ingun
Dahlin, Arvid Sveen m.fl.

Kunstmaleren
Viser collager laget av Vigdis T.
Mølmann. 

Nordnorsk Kunstmuseum
Nordnorsk Kunstmuseum viser
utstillingen «Sort romantikk» som tar
for seg det mørke og uhyggelige i
kunsten.

Galleri Karl Johan
Galleri Karl Johan presenterer nå en
utstilling av fotografen Yngve Olsen
Sæbbe, med serien ”Blå Kirke”, ulike
motiver av vårt velkjente landemerke
ishavskatedralen. I tillegg ny grafikk
av Nico Wideberg, Stig Andresen,
Marit Eik, Rita Lindberg Pettersen,
Hans Normann Dahl og Hilde
Eilertsen Sletvold.

Sjøgata XII
Tromsø Fotoklubb viser utstillingen
«Tromsøarkitektur».

Glasshytta Blåst
Se hvordan glass tar form ved hjelp
av pust og varme. Utstilling av
egendesignet glass, skåler, vaser, fat
med mer. 

Tintenmaleran
Tintenmaleran har fortsatt sin
utstilling i Skarven Bar, og i egne
lokaler i Storgata 10 B. Velkommen
innom.

DET SKJER I DAG

AVATAR 

USA/action/162min/11 år - U/V
13:00, 20:00
Digital: 14:30, 1800

JULENATT I BLÅFJELL

Norge/familiefilm/84min/7 år
13:00, 18:00

A CHRISTMAS CAROL

USA/drama,fantasi/96min/11 år-V
13:00, 19:00, 21:15 Luksus

KNERTEN
Norge/barnefilm/74 min/alle 
16:30

HISTORIEN OM JULENISSEN 

Finland/eventyr-,familiefilm/83min/alle
Norsk tale: 17:00

REISEN TIL JULESTJERNEN

Norge/familiefilm/92 min/alle 
17:00

TWILIGHT - NEW MOON
USA/Fantasi, thriller/125min/11år U/V
17:30

ARTHUR OG MALTAZARDS HEVN
Frankrike/anim., familiefilm/93min/7 år
18:15

FRYKTELIG LYKKELIG
Danmark/drama/105min/15 år - U/V
19:00

LUFTSLOTTET SOM SPRENGTES

Svensk/Thriller/145 min/15 år/U/V 
20:30

2012
USA/ action, drama/158min/11 år U/V
20:30

IN THE LOOP
Storb./komedie/106min/alle - U/V
Digital: 21:15

PARANORMAL ACTIVITY
USA/grøsser/86min/15 år U/V
21:15

TELEFON:  815 48 815
ÅPENT:      09-21

UV= Egnet ungdom og voksne
V= Egnet voksne

www.aurorakino.no

Tirsdag 22. desember

SCENE VEST
Spilleperiode: 06.11.- 09.01. 2010
Tirs - tors kl. 19.00, fre - lør kl. 18.00
Romjula kl. 18.00
Kr: 350/300

JULEGAVETIPS!
FÅ INNTIL 40% RABATT PÅ  
BILLETTER TIL ALLE
FORESTILLINGER I 2010

TILBUDET GJELDER
1.-24. DESEMBER 2009
(Gjelder ikke Bør Børson jr,)

Info om forestillingene på www.ht.tr.no

TEATERKAFEEN
ÅPENT FRA KL. 11  /  SØNDAG STENGT

SCENE ØST
Spilleperiode: 14.01.- 13.02. 2010
Tirs - tors kl. 20.00, fre - lør kl. 18.30
Kr: 260/210

CHET BAKER SPILLER IKKE HER
Av Lars Saabye Christensen

PREMIERE 14.JAN. KL. 18.00

Ta en pause fra julestria. Bli med 
til Olderstad Camp og Shopping og 
ei forestilling med musikk, dans og 
svidde grillpølser.

Vet du om et arrangement i byen?
Send gjerne en tekst og et bilde til

kultur@itromso.no.

HÅLOGALAND TEATER: «Bør Børson jr.» spilles på Scene vest klokken 19.00.
Foto: Lars Åke Andersen

KURBADET: Siste dag av Anne Strands salgsutstilling på
Kurbadet. Foto: Lars Åke Andersen
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VANNMANNEN
Vær forsiktig så du ikke faller for
fristelsen til å utnytte en som er
avhengig av deg eller som er ute

etter å vinne din gunst. Gjør unna de siste for-
beredelsene i kveld. 

FISKENE
Du har høye forventninger til et
spesielt møte, og disse vil sikkert
også bli innfridd. Prøv bare å

ikke være så anspent. I kveld kan du komme til
å lære noe av et barn. 

VÆREN
En typisk rotete dag hvor du bør
egne deg til oppgaver som ikke

krever så mye konsentrasjon. Et ønske fra en
av dine nærmeste forundrer deg. Gjør det
beste ut av situasjonen. 

TYREN
En du nettopp har møtt dukker
stadig opp i tankene dine, kan-

skje er dette starten på en romanse. Hold deg
unna mennesker som bare virker irriterende på
deg. 

TVILLINGENE
Du er flink til å utnytte dine evner,
men det svikter kanskje litt når
det gjelder å våge å sette i gang

med nye ting. En kveld i ro og fred vil gjøre det
lettere å samle tankene. 

KREPSEN
Dette kan bli en både hektisk og
kostbar dag, men så lenge du
koser deg er ikke det så farlig.

Prøv å holde på en god følelse du har hatt i det
siste. Del med deg av ditt overskudd. 

LØVEN
Du har alle sjanser til å gjøre en
virkelig god investering i dag.

Tenk ikke for mye på stramme tidsfrister, da blir
du bare stresset og får gjort enda mindre. 

JOMFRUEN
Du bruker mye tid på å sette deg
inn i noe helt nytt. Selv om dette
kan være hardt vil det også være

lærerikt. Fritiden er også full av ting du må ha
gjort, men pass på å legge inn nok av pauser. 

VEKTEN
Du synes kanskje ikke at du får
utnyttet alle dine ressurser i det
du holder på med nå. Hvis du

bare våger er det egentlig ingenting som hin-
drer deg i å starte opp med noe nytt. Ta en
sjanse! 

SKORPIONEN
Før du vier deg til en ny og tid-
krevende oppgave er det viktig at
du får gehør for dette fra dine

nærmeste. Prøv å fordele din tid rettferdig
mellom alle dem som ønsker en bit av den. 

SKYTTEN
Du lurer kanskje på hvordan i all
verden du skal bli ferdig med alt
som skal gjøres. Hva er egentlig

viktigst, dine gjøremål eller din egen trivsel?
Svaret gir seg selv, lev opp til det. 

STEINBUKKEN
Mange vil være uenige i et valg
du har tatt, men kanskje er du
samtidig blitt enda høyere re-

spektert enn før. I kveld kan du ta igjen mye av
det tapte med en av dine nærmeste. 

HOROSKOPET ANDEBY av Walt Disney

PONDUS av Frode Øverli

NEMI av Lise Myhre

ZITS av Jerry Scott & Jim Borgman

ERNIE av Bud Grace
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KRYSSORDET DAGEN I DAG

SU DOKU av David Bodycombe

NØTTALØSNINGER forrige kryssord og Su Doku

HVEM ER DETTE?

HAVNA

IInnggeemmaarr  og IInnggaarr
har navnedag i
dag. Ingemar er
sammensatt av gu-
denavnet Ing og
berømt. Ingar er en
forkortelse av In-
gard, betydningen
er usikker. Det kan
bety vernet, be-
skyttet av Ing som
kommer av gude-
navnet Yngve.

FFØØDDSSEELLSSDDAAGGEERR
I dag fyller billedhogger Skule Waksvik
82 år, professor Fredrik Barth 81 år, fi-
olinist Ørnulf Boye Hansen 76 år, pro-
gramredaktør Inger Inadomi 72 år,
professor Anne Inger H. Borge 60 år,
Bee Gees-sanger Robin Gibb 59 år,
programleder Silje Stang 39 år og SV-
politiker Bård Vegar Solhjell 38 år og
generalsekretær Shoaib Sultan 36 år.

DDEETT  HHEENNDDTTEE
11998844:: Kl. 08.30 lørdag 22. desember
1984 kom Svalbard med på det norske
fjernsynsnettet. Da startet Televerket
sine prøvesendinger til øygruppen.
Daværende kringkastingssjef Bjartmar
Gjerde sa i programposten Frokost-TV
at for NRK og Svalbard var den direkte
TV-overføringen til Svalbard en stor
begivenhet. Bildene blir overført i løpet
av et kvart sekund de 80 000 kilome-
terne fra Kjeller via satellitt til Svalbard.

22000033:: Jon Lech Johansen frikjennes i
lagmannsretten. «DVD-Jon» utviklet
det grafiske brukergrensesnittet til
DeCSS, som omgår kopisperren på
DVD-plater og gir mulighet til å kopi-
ere dem. I 2002 ble han stilt for retten
for å ha gjort det mulig å omgå denne
kopisperren, men ble frifunnet av Oslo
tingrett. Dommen ble anket av Øko-
krim. Den 22. desember 2003 ble han
på nytt frikjent av lagmannsretten på
alle punkter.

DDAAGGEENNSS  SSIITTAATT
Etter hvert som vi blir eldre,
blir kroppen kortere og histo-
riene lengre. UUkkjjeenntt

Ingar Nordmo
Olsen, advokat
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Nr. 2727 Nr. 2728

Svaret kan kun sendes på SSMMSS  til 22224422.
Skriv inn kodeord BBTTKKAAKKEE og navnet
på den som skjuler seg bak brikkene.
Husk også å skrive ditt eget navn i mel-
dingen. Tjenesten koster 5 kroner per
melding. Siste frist er oonnssddaagg  kkll..  1122..0000.

Hva var navnet på de tre
vise menn?

SSVVAARR::Kaspar, Melkior
og Baltasar.

HHUURRTTIIGGRRUUTTEENN::
Nordgående hurtigrute «Lofoten» ank.
kl. 14.30 og går videre kl. 18.30. Sørgå-
ende rute «Nordstjernen» ank. kl.
23.45 og har avg. kl. 01.30.
HHUURRTTIIGGBBÅÅTTEENNEE::
TTrroommssøø  --  FFiinnnnssnneess  --  HHaarrssttaadd::  I dag avg.
kl. 07.00, 10.00, 16.00.  TTrroommssøø  --
VViikkrraann  --  TTeennnnsskkjjæærr  --  LLyyssnneess::  Ingen avg.
TTrroommssøø  --  SSkkjjeerrvvøøyy::  Avg. kl. 16.00
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NEPPE TIL-SPILLER: Magnus Andersen (t.v.) er enig med TIL om en overgang. Klubbene var også 

Avslo Ander
Nå skal TIL vurdere om hvor
lenge de kan vente eller om de
må se seg om etter andre spil-
lere.

De økonomiske rammene
rundt en overgang for Magnus
Andersen fra Alta til TIL, var så
å si i orden, men Alta valgte i går
og takke nei på grunn av at da-
gens stall er for tynn.

– Det er delvis korrekt at Alta
har avslått budet. Utfordringen
nå er at de har for tynn stall. De
hadde vel forventet per dags
dato å være i en litt annen situa-
sjon i forhold til spillerlogistik-
ken, så inntil videre har de valgt
å takke nei til tilbudet vårt på
bakgrunn av det, sier sportsdi-
rektør i TIL, Morten Kræmer.

Dermed må TIL nå vurdere
om de skal vente til Alta har mu-
ligheten til å selge spilleren, og i
så fall hvor lenge de kan vente.

– Vi skal nå ta en vurdering på
om hvor lenge vi kan vente eller
om vi skal la toget gå. Et svar på
hvor lenge vi i så fall kan vente
før vi eventuelt ser etter andre
forsterkninger i den posisjonen,
har vi ikke tatt stilling til. Vi må
bare avvente og se det litt an,
sier Kræmer. 

Men siden Alta per dags dato
kun har ni spillere på kontrakt,
er det lite som tyder på at An-
dersen blir TIL-spiller med det
første.

– Vi må se om ikke Alta har
noen løsninger på lur, sier Kræ-
mer.

– Aktuelt senere
Økonomisk sett var imidlertid
det meste i orden mellom par-
tene.

– Tilbudet er av sånn karakter
at det kan være mulig å bli enig.
Men kombinasjon av tilbudet de
har kommet med og den sports-
lige situasjonen vi er i så føler vi
ikke at det er forsvarlig å selge en
av våre beste spillere akkurat nå,
sier Rune Berger, sportssjef i
Alta IF. 

Men han sier at det kan bli ak-
tuelt senere i vinter dersom Alta
lykkes i spillerjakten. 

– Vi er enige med TIL om å
legge ballen død inntil videre.
Men vi er også enige i at vi kan ta
opp igjen diskusjonen når vi har
fått på plass en spillerstall som
forsvarer et salg av Magnus, sier
Berger.

Kjedelig
Magnus Andersen skulle gjerne
blitt eliteseriespiller og er allere-
de enig med TIL om egen
kontrakt. 

– Det er litt kjedelig når jeg er
så nær en overgang, men samti-

dig skjønner jeg Alta IF som har
få spillere i stallen, sier Ander-
sen. 

– Jeg har vært i klubben i seks-
syv år og det er litt surt hvis en
overgang skal stoppe på grunn
av at Alta IF har for få spillere.
Men jeg har ett år igjen av
kontrakten med Alta IF og for-
holder meg til den. 

Samtidig er han glad for å høre
at avstanden mellom tilbud og
krav ikke er stor. 

– Det er godt å høre at tilbudet
ikke var så langt unna kravet. Så
da får jeg bare håpe det går bra
med spillerjakten til Alta IF, sier
Andersen. 

TOBIAS STEIN EILERTSEN
tobias.eilertsen@itromso.no

92865511

MAGNE EK

Alta IF avslo i går kveld TILs bud på
Magnus Andersen (23) på grunn av for
tynn stall. Dermed blir det foreløpig
ingen forhandlinger.

SA NEI: Rune Berger og Alta
mener det vil være uforsvarlig
å selge Magnue Andersen
slik situasjonen i klubben er
nå.

MÅ VURDERE: Morten Kræ-
mer og TIL må bruke de nær-
meste dagene til å vurdere
om de skal forsøke andre
spillere.
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Sportsleder: Nils-Jarle Sætre
E-post: sporten@itromso.no

Telefon dir.: 77 64 06 40

nær å bli enig om en overgang, men nå har forhandlingene strandet fordi Altas stall per dags dato er for tynn. 
Foto: Marius Hansen

rsen-bud Norbye-bud
før jul
TTIILL  hadde i går
ennå ikke lagt inn
bud på TUIL-spil-
ler Hans Norbye.

– Nei, det er ikke
kommet noe bud
fra TIL, sier TUIL-
trener Morten Pedersen.

Men budet er like om hjørne.
– Jeg snakket med Robin Som-

merseth (styreleder i TUIL
red.anm.) på telefon mandag. Et
tilbud kommer før julaften, sier
sportsdirektør i TIL, Morten
Kræmer. 

TUIL slo
Fløya
TTUUIILL  vant 3-0
over Fløya i en tre-
ningskamp i
Skarphallen i går
på 2 x 28 minut-
ter. – De første 10-
15 minuttene var
det jevn slik det ofte er i fotball,
men i 2. omgang ble det envei-
skjøring. Jeg synes spesielt Ruben
Kristiansen fra Skjervøy som vi
har tilbudt kontrakt gjorde et godt
inntrykk, sier TUIL-trener Mor-
ten Pedersen. TUILs mål ble sco-
ret av nevnte Kristiansen, samt
Bjørn Strøm og juniorspiller Son-
dre Flåt. 

Giske på
landslaget
AANNNNEELLII  GGIISSKKEE
ble som ventet tatt
ut til Eli Landsems
A-landslagstropp
som reiser til La
Manga 12. - 17. ja-
nuar for trenings-
leir og to
privatlandskamper. Norges kvin-
nelandslag møter Kina og Eng-
land i de to landskampene.  

Brutter’n
forlenger
KKÅÅRREERR  IINNGGEE--
BBRRIIGGTTSSEENN  sig-
nerte i går en ny
kontrakt med
Bodø/Glimt som
binder han som
hovedtrener på
Aspmyra ut 2012. – Jeg er veldig
fornøyd med å kunne fortsette
jobben i Bodø/Glimt i tre nye år.
Glimt er en tradisjonsrik klubb
som hører hjemme i eliteserien,
og jeg ser fram til å fortsette arbei-
det jeg og Bent Inge har begynt
her i Bodø. Vi har et lag med en
spennende miks av rutinerte spil-
lere og unge gutter, som skal være
stammen i et topplag i Bodø, sier
Ingebrigtsen til Glimts hjemme-
side. 
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Tore Reginiussen
(23) håper å få med
seg spill i verdens
gjeveste 
klubbturnering
med Schalke 04.
Det har vært en dårlig skjult hem-
melighet lenge. Men i går ble Tore
Reginiussens Bosman-overgang
til den tyske Bundesliga-klubben
Schalke 04 endelig bekreftet.

– Jeg skrev under på en 3,5-års-
kontrakt og besto den medisinske
testen i Tyskland i forrige uke,

sier Reginiussen til iTromsø.
Schalke 04 er en storklubb.

Laget som ledes av Felix Magath,
er på 2. plass i Bundesliga etter 17
serierunder og kun poenget bak
Bayer Leverkusen.

––  EErr  mmåålleett  nnåå  åå  ssppiillllee  
CChhaammppiioonnss  LLeeaagguuee  mmeedd  SScchhaallkkee??

– Klart, det er langt fram i tid.
Men han selv (Felix Magath) sa at
ambisjonen var å komme dit med
Schalke. Jeg blir der i alle fall i 3,5
år, så det ser absolutt ut som en
mulighet, sier Reginiussen.

Forberedt på benken
Han reiser til Tyskland allerede i

romjula. Etter en liten vinterpau-
se starter Schalke 04 opp sesong-
en med hjemmekamp mot
Nürnberg 17. januar.

– Jeg regner med at det blir til-
venning det første halvåret. Jeg
skal bli kjent med laget og tempo-
et i Bundesliga, og jeg håper at jeg
etter det kan nærme meg og be-
gynne å bli klar for å spille, sier
Reginiussen.

Midtstopperen er godt fornøyd
med betingelsene i Schalke. I TIL
hadde han en årslønn på drøyt
700.000 kroner.

– Ja, jeg er veldig godt fornøyd
med avtalen. Det blir høyere lønn

enn i Tromsø. Detaljer kan jeg
ikke gå ut med. Men jeg kan si at
kontrakten er bygd opp slik at du
får mer om du spiller og gjør det
bra, sier 23-åringen.

Midtbanespiller?
I meldingen som ble lagt ut på
Schalkes hjemmeside i går ble Re-
giniussen beskrevet som en an-
vendelig spiller. Og det ble tilføyd
at han også kan spille defensiv
midtbane.

––  HHaarr  MMaaggaatthh  sskkiisssseerrtt  eenn  sslliikk
rroollllee  ffoorr  ddeegg??

– Nei da. Det var vel bare litt ge-
nerelt om at jeg kan spille flere

plasser. Hvor jeg får sjansen, gjen-
står å se, sier Reginiussen.

Han fikk aldri tatt ordentlig far-
vel med TIL-publikummet.

– Det skulle jeg gjerne fått gjort.
Jeg har bare gode ting å si om sup-
porterne i Tromsø som støtter
TIL i tykt og tynt. Det var ikke på
denne måten jeg helst hadde lyst
å dra, men jeg står for det. Jeg øn-
sker TIL lykke til videre, og kan-
skje kan vi samarbeide igjen
senere, sier Tore Reginiussen.

ØYVIND SIVERTSEN
oyvind.sivertsen@itromso.no

90187691 

Rune Bratseth mener
Tore Reginiussen må
være tålmodig i Schalke
04. 

Den tidligere Werder Bremen-
proffen Rune Bratseth kjenner
tysk fotball meget godt.

– Det er spennende (at han går
til Schalke). Det er jo en klubb
som sliter økonomisk, men klub-
ben har gjort det veldig bra under
den nye treneren Felix Magath og
kjemper om mesterskapet, sier
Bratseth til iTromsø.

Bratseth nevner blant annet
brasilianeren Marcelo Bordon fra
Brasil og den tyske landslagsstop-

peren Heiko Westermann som
harde stopperkonkurrenter i
Schalke.

– Reginiussen må ha troen. Har
han ikke det, så klarer han ikke å
komme på laget. Det er verdt et
forsøk, uttaler den tidligere
landslagskapteinen.

– I utgangspunktet er Reginius-
sen en utfordrer og kan ikke for-
vente å gå rett inn på laget. Det er
et greit utgangspunkt, også kan
han prøve å overraske.

Vår tidligere landslagskaptein
skryter av tysk fotball og kjenner
seg ikke igjen i det mange beskri-
ver som en meget hard og tøff
tysk mentalitet.

– De er godt organisert i Tysk-
land og det er et flott land å bo i.
Kanskje er det bedre i Tyskland
enn mange andre ligaer. Å lære
seg språket er selvfølgelig viktig,
men det vil gå ganske radig. Det
er ikke så vanskelig, uttaler Brat-
seth.

––  TTrroorr  dduu  RReeggiinniiuusssseenn  vviill  uutt--
vviikkllee  sseegg  uunnddeerr  FFeelliixx  MMaaggaatthh??

– Ja, det er mulig. Han er jo en
tøff og egenrådig manager, men at
Magath vil ha Reginiussen er et
godt utgangspunkt, sier han.

ØYVIND SIVERTSEN
oyvind.sivertsen@itromso.no

90187691

SPILT I BUNDESLIGA: Rune
Bratseth har selv spilt i Bun-
desliga som norsk midtstop-
per og mener Tore
Reginiussen bør være tålmo-
dig. Foto: Jon Terje Eiterå

FFEELLIIXX  MMAAGGAATTHH  er storfor-
nøyd med å ha sikret seg Tore
Reginiussen.

– Tore er en talentfull ung
spiller. Det passer bra for han å
komme til oss i vinterpausen,
og dermed kan han tilpasse
overgangen til Bundesliga for-
siktig, sier manager Felix Ma-
gath til Schalkes hjemmeside. 

LYKKELIG: Tore Reginiussen kunne smile etter at han ble klar for Bundesliga. Her i Tyskland sammen med Schalke 04-trener Felix Magath etter at 
overgangen var i boks. Foto: Privat

– Reginiussen må ha troen

Drømmer om spill i
Champions League

– Talent-
full spiller
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Leverings omkostninger tilkommer!

LYNGSEIDET: 
www.ross.as, tlf. 77 71 06 00

UNGSPORT

ENDELIG SNØ: Trygve Andre Ryvoll (9), Kristoffer Haldorsen (9), Erik Kronstad Sundstrøm (9), Vemund Raade Olsen (8), San-
der Svemo Samuelsen (9), Trym Pettersen (8) og Henrik Eikrem Frekhaug (9), kunne i går juble for at det endelig er nok snø til
å gå på ski.

Gøy på ski
I romjula skal flere
av Tromsø
Skiklubbs unge
løpere ut i ilden i
kretsrenn. Derfor
er de glad for at
snøen kom.
9-10-åringene i Tromsø Skiklubb
var i går og trente for første gang i
år. Heldigvis kom snøen tidsnok
til at de kan trene før årets første
renn.

– Det er årets første skitur for
mange, foreller trener Birgitte
Gustavsen.

– Det er sjette turen min, skyter
Vemund Raade Olsen (8) inn.

– Det er min andre, utbryter
Sander Svemo Samuelsen (9).

Balansetrening
I går øvde guttene på balansetre-

ning.
– Det er viktig og betyr mye for

teknikken. Vi prøver ofte å kom-
binere det med skilek, sier Gus-
tavsen.

Til daglig er guttene 25 på tre-
ning. går var de imidlertid kun 10
stykker.

– Det er flere av oss som også
spiller fotball i lag, sier Erik Kron-
stad Sundstrøm (9), som begynte
å gå aktivt på ski da han var åtte.

– Jeg har gått på ski i mange år,
så det er bra at snøen har kommet,
sier han.

Ser fram til renn
Men det har ikke kun vært nega-
tivt at de har måttet vente lenge
på snøen.

– Det var greit at vi fikk være litt
uten snø også. Da fikk jeg jogget
litt i stedet for, men det er bra at
snøen har kommet, sier Trygve
Andre Ryvoll, som ser fram til
renn i helgen.

– Jeg gleder meg veldig, fortel-
ler han.

– Hvis det er renn i helgen, så
gleder jeg meg, sier Erik Sund-
strøm.

TOBIAS STEIN EILERTSEN
tobias.eilertsen@itromso.no

92865511

JON-TERJE EITERÅ (foto)
jt@itromso.no

95145292

Henrik Eikrem Frekhaug
(9), Tromsø Skiklubb
11..  ––  HHvvaa  eerr  ddiinn  ffaavvoorriittttmmaatt??  
– Taco. 
22..  HHvvaa  eerr  ddiinn  ffaavvoorriittttddrriikkkkee??  
– Vann. 
33..  HHvvaa  lliikkeerr  dduu  bbeesstt  åå  ssee  ppåå  TTVV??  
– Vet ikke. 
44..  HHvvoorr  mmaannggee  ggaannggeerr  ttrreenneerr  dduu  ii
uukkaa??  
– Tre. 
55..  HHvvaa  eerr  ddiitttt  ffaavvoorriittttllaagg??  
– Manchester United. 
66..  HHvvaa  eerr  ddiitttt  bbeessttee  iiddrreettttss--
mmiinnnnee??  
– Usikker. 

77..  HHvvaa  eerr  ddiinnee
hhoobbbbyyeerr??  
– Ski og
fotball. 
88..  HHvviillkkee
aannddrree  iiddrreetttteerr
ddrriivveerr  dduu
mmeedd??  
– Fotball. 
99..  HHvvaa  eerr  ddiinnee  ssppoorrttsslliiggee  aammbbii--
ssjjoonneerr??  
– Jeg har lyst til å bli langrennslø-
per.
1100..  HHvvaa  vviill  dduu  bbllii  nnåårr  dduu  bblliirr
ssttoorr??  
– Vet ikke.

KLUBBER OG LAG10 KJAPPE

TROMSØ TENNISKLUBB
(www.ttk.no): Tennishallen
åpen 21.12. - 23.12.: kl..
13:00 - 20:00. Stengt julaf-
ten, 1. & 2. juledag. Åpen
27.12. - 30.12.: kl 10:00-
20:00. Nyttårsaften kl. 10:00
- 14:00. Stengt 1. nyttårsdag.
Ledige tennis- og squashba-
ner. Ring 77 66 61 04 for re-
servasjon.

TROMSØ KLATREKLUBB
(tromsoklatring.no): Klatre-
veggen åpen 21.12. - 23.12.:
kl. 13:00 - 20:00. Stengt julaf-

ten, 1. & 2. juledag. Åpen
27.12. - 30.12.: kl. 10:00-
20:00. Nyttårsaften kl. 10:00
- 14:00. Stengt 1. nyttårsdag.
Buldrerommet har tilsva-
rende åpningstider. 

MALANGEN HELSE-
SPORTLAG minner om jule-
marsjen søndag 3. juledag
fra Nordby samfunnshus
med start klokken 15:30 til
16:30. 5 og 10 kilometer med
ivv-stempling. Premiering:
Medalje. servering. Husk re-
fleks.

FLERE TURER: Sander Svemo Samuelsen (9) har gått på
flere skiturer i år.

SER FRAM TIL RENN: Trygve Andre Ryvoll gleder seg til hel-
gens skirenn.
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Hjertelig takk
for all vennlig deltagelse ved
Anny Grønlis begravelse.
Takk til Åsen Omsorgs-
senter for god pleie og om-
sorg gjennom mange år.
Familien

Skattedirektoratet

Skattekort - skattetrekk og 
forskuddsskatt for 2010
Skattekortet skal arbeidstaker levere til arbeidsgiver straks det er 
mottatt. Arbeidsgiver skal returnere skattekortet til arbeidstaker når 
arbeidsforholdet avsluttes. Skattyterne må kontrollere beløpene på 
vedlagte skjema. Bruk skatteetaten.no/skort eller vedlagte skjema ved 
endring av skattekort/forskuddskatt. For mer informasjon, se baksiden 
av tilsendt ”Grunnlag skattekort 2010” og skatteetaten.no

Beløpsgrense for frikort for skoleungdom er kr 39 997. Frikort kan en 
bestille på skatteetaten.no/frikort eller ved henvendelse til skattekontoret.

Det innføres nye regler for formuesverdsetting av boligeiendom, utenom 
fritidsboliger, våningshus og bolig i utlandet, fra og med inntektsåret 
2010. De nye reglene er ikke hensyntatt ved utskrivingen av skatte-
kortet. Det vil bli lagt ut informasjon om reglene på skatteetaten.no  

Norsk kildeskatt på pensjon. Fra 1. januar 2010 er det nye regler om 
skatt på pensjoner som utbetales fra Norge til personer som ikke er 
skattemessig bosatt i Norge. Skatten er 15 prosent av brutto pensjon. 
Du fi nner mer informasjon i brosjyren ”Nye regler om norsk kildeskatt 
på pensjon” på skatteetaten.no.

For ytterligere informasjon om skattetrekk og forskuddsskatt for 2010, 
se skatteetaten.no/kunngjoringer for fullstendig kunngjøring. 

Skattetrekket i 2010 
Nye satser som skal legges til grunn ved skattetrekket i 2010 er 
fastsatt av Skattedirektoratet. Se skatteetaten.no/kunngjoringer for 
fullstendig kunngjøring.

Lønns- og trekkoppgaver 
for 2009 
Arbeidsgivere skal sende lønns- og trekkoppgave til arbeidstakerne og 
til skattemyndighetene. Om utfylling og bruk av kodene, se ”Kodeover-
sikt for lønns- og trekkoppgaver”, 11. utgave. Kodeoversikten kan lastes 
ned fra skatteetaten.no

Lønns- og trekkoppgaver for 2009 skal leveres innen 20. januar 2010. 
For lønns- og trekkoppgaver som leveres via altinn.no eller maskinelt, 
er fristen 31. januar 2010. Maskinelle oppgaver sendes på CD/DVD-rom, 
diskett, magnetbånd e.l. til Skattedirektoratet. 

Om hvordan maskinelle oppgaver skal leveres og hvor de skal sendes, 
se ”Lønnsinnberetning på maskinlesbart medium”, 11. utgave. 
Rettledningen kan lastes ned fra skatteetaten.no

Utenlandske arbeidsgivere som ikke har varig virksomhet her i 
riket, skal sende lønns- og trekkoppgaver for alle arbeidstakere til 
Skatt vest - Skatteoppkrever utland, Postboks 8103, 4068 Stavanger. 
Det gjelder også utenlandske arbeidsgivere med virksomhet på norsk 
kontinentalsokkel. 

Se fullstendig kunngjøring på skatteetaten.no/kunngjoringer for 
ytterligere informasjon om lønns- og trekkoppgaver for 2009.

Oslo, 22. desember 2009

Tilskot til samlivstiltak 
Organisasjonar som held lokale samlivskurs og/eller driv 
utviklingsarbeid på området kan søkje om stønad.  
Søknadsfrist: 31. januar 2010 

Tilskot til frivillige organisasjonar 
på familie- og likestillingsområdet 
Frivillige organisasjonar som har ei klar familie- og  
likestillingspolitisk målsetjing kan søjke om driftsstønad.  
Organisasjonar som arbeider med familiepolitikk og/eller 
likestilling mellom kvinner og menn kan søkje om aktivitetsstønad. 
Søknadsfrist: vert å finne på www.bufetat.no 

Tilskot til valdsførebyggjande tiltak 
Organisasjonar som arbeider med å førebyggje vald kan 
søkje om aktivitetsstønad. Søknadsfrist 1. mars 2010. 

Tilskot til arbeid mot kjønnslemlesting 
Organisasjonar som arbeider mot kjønnslemlesting kan søkje 
om aktivitetsstønad. Søknadsfrist 31. januar 2010

Tilskot til betre levekår og 
livskvalitet for lesbiske, homofile, 
bifile og transpersonar
Frivillige organisasjonar og andre som arbeider for å betre leve-
kår og livskvalitet for lesbiske, homofile, bifile og transpersonar  
kan søkje om aktivitetsstønad. Søknadsfrist 1. mars 2010

Søknader sendast til  
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. 
Postboks 8113 Dep, 0032 OSLO. 
Telefon 466 15 000 

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet,  
kunngjer middel til følgjande føremål i 2010: 
Søknadsskjema og utførlege vilkår finn du 
på www.bufetat.no, under ”Fagfolk”. 
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20 % av alt kjøp til bårebinderi
går DIREKTE til Kreftforeningen

Vår kjære, eiegode
mamma, svigrmor,
bestemor og tante

Tordis Marie
Andersen

født Larsen, 1. januar 1918
sovnet fredfullt inn

18. desember 2009 på
Sør-Tromsøya sykehjem

Mor har lagt seg til hvile,
far har henta henne hjem,

for at de skal være
sammen  igjen. Hvil i fred.

Tromsø, Burøysund

Tor Arne Dorit
Ann-Sofi Åsmund
barn svigerbarn

Tom-Olav, Andreas,
Torbjørn, Elida Marie, 

Liv Hege, Asbjørn
barnebarn

Øvrig familie

Begravelse fra 
Elverhøy kirke tirsdag 
29. desember kl 10.30. 
Alle som ønsker å følge
Tordis til hennes siste 

hvilested er velkommen.
Minnestunden 

avsluttes ved graven.

Vår alles kjære

Erik Ingot Traasdahl
født 23. juni 1928,

sovnet fredfullt inn på Mortensnes sykehjem,
17. desember 2009

Takk for alle gode minner.

Tromsø, Målselv, Hovin, Trondheim, Oslo

Dag Ingrid
Morten Wenche
Erik Siv
Hege Odd
Truls Adelheid
barn svigerbarn

Catrine, Kirsti, Ida, Magnus, Martin, Sigrid,
Sebastian, Erlend, Alberto og Astrid

barnebarn

Petter og Martha
oldebarn

Øvrig familie og venner

Begraves fra Elverhøy kirke til Vangberg gravlund
tirsdag 29. desember kl 12.30.

Alle som ønsker å følge Erik til graven er velkommen.

DØDSFALL

TAKK

KUNNGJØRING

Kjenner du oss, kjenner du byen

Sagt i beste mening
Engasjert? Send din mening til debatt@itromso.no eller byrunden@itromso.no

www.itromso.no

www.itromso.no

I beste
mening?
Engasjert? Send din
mening til debatt@
itromso.no
eller byrunden
@itromso.no

www.itromso.no
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annonse@itromso.no

stilling ledig

JOBB

til salgs

EIENDOM

mat

TORGET

bil, mc- og båttilbehør

biler til salgs

biler ønskes kjøpt

BIL, BÅT, MOTOR

Uavhengig dagsavis
Etablert 24. januar 1898

Telefon 77 64 06 00
Faks: 77 64 06 02

Strandvegen 144
Postadresse:

Postboks 1028, 9260 Tromsø

www.itromso.no
nyheter@itromso.no
sporten@itromso.no

abonnement@itromso.no
annonse@itromso.no
debatt@itromso.no

folk@itromso.no
byrunden@itromso.no

Jørn-Chr. Skoglund, ansv. redaktør
mob. 959 09 666 

jorn.christian.skoglund@itromso.no

Jonny Hansen, redaktør
mob. 911 60 825 

jonny.hansen@itromso.no

Trond Haakensen, nyhetsredaktør
mob. 481 04 332

trond.haakensen@itromso.no

Per Chr. Johansen, sportsred. nett
mob. 918 09 410
pekka@itromso.no

Per Eliassen, redaksjonssekretær
mob. 951 11 440

per.eliassen@itromso.no

Morten Tønder Albertsen, vaktsjef
dir. 77 64 06 15  mob. 993 57 385

morten.albertsen@itromso.no

Dag Sørli, vaktsjef
dir. 77 64 06 15  mob. 970 16 311

dag@itromso.no

Kjetil Vik, vaktsjef
dir. 77 64 06 15  mob. 908 83 146

kjetil.vik@itromso.no

Ståle Fremnesvik, journalist
mob. 911 69 946

stale.fremnesvik@itromso.no

Carina Hansen, journalist
mob. 970 64 781

carina.hansen@itromso.no

Trondar Lien, journalist
mob. 900 30 750

trondar.lien@itromso.no

Helge Matland, journalist
mob. 909 53 330

helge.matland@itromso.no

Christer Pedersen, journalist
mob. 416 31 070

christer.pedersen@itromso.no

Peter Reinholdtsen, journalist
mob. 900 62 038

peter.reinholdtsen@itromso.no

Bente Simonsen, journalist
mob. 481 81 705

bente.simonsen@itromso.no

John Strandmo, journalist
mob. 913 72 100

john.strandmo@itromso.no

Inger Præsteng Thuen, journalist
mob. 920 54 460

inger.thuen@itromso.no

Nils-Jarle Sætre, sportsleder
mob. 928 22 038

nils.saetre@itromso.no

Øyvind Sivertsen, sportsjourn.
mob. 901 87 691

oyvind.sivertsen@itromso.no

Ronald Johansen, fotoleder
mob. 901 80 697

ronald.johansen@itromso.no

Lars Åke Andersen, fotograf
mob. 957 63 568

lars.andersen@itromso.no

Jon Terje Eiterå, fotograf
mob. 951 45 292

jon.terje.eitera@itromso.no

Odd Klaudiussen, tegner
dir. 77 64 06 66  mob. 970 47 171

odd.klaudiussen@itromso.no

Rune Brustad, markedskonsulent
mob. 916 47 939

rune.brustad@itromso.no

Andreas Eileng, markedskonsulent
mob. 979 74 328

andreas.eileng@itromso.no

Berit Jansen, markedskonsulent
mob. 951 43 560

berit.jansen@itromso.no

Grete Nilsen, markedskonsulent
mob. 918 38 430

grete.nilsen@itromso.no

Stina Olufsen, markedskonsulent
mob. 959 03 770

stina.olufsen@itromso.no

Ann-Kristin Simonsen, markedskons.
mob. 995 62 162
anka@itromso.no

Trond Jaklin, salgssjef
mob. 957 89 528

trond.jaklin@itromso.no

Are Bessesen, adm. direktør
mob. 905 14 021

are.bessesen@itromso.no

Vi har åpent 28. - 30. desember
mellom kl. 10 og 14.

Tar imot akutt behandling/pasienter
Tannlege Tom Ellingsen og

Tannlege Camilla J. Bomstad
Tannpleier Hege Anita R. Wikstad

Tlf 77 63 60 60
Terminalgata 44 – Breivika havn

Rimelig bil selges
-94 mod. Hyundai Sonata
2,0 I. EU-godkj. des -09.
Tlf 91 60 08 53, Harstad

Hiace / MB Actros
ønskes kjøpt -83/nyere uan.
stand. Annen vare-/lastebil
også av int. Tlf. 450 08
427/974 30 985, Erik Wass-
haug

- Når sluttsummen teller

Eidkjosen tlf 77 66 56 50

Lamme
svanger
89,-

- Når sluttsummen teller

Lammeribbe

95,-
Eidkjosen tlf 77 66 56 50

- Når sluttsummen teller

Lammelår
av Alpelam

98,-
Eidkjosen tlf 77 66 56 50

- Når sluttsummen teller

Eidkjosen tlf 77 66 56 50

Varmrøkt 
krydderlaks

fra Husøy169,-

Mainstream Norway AS er et oppdrettsselskap bestående av 45 helei-
de og 2 deleide matfiskkonsesjoner for laks og ørret i Nordland og
Finnmark, samt 4 heleide og 2 deleide settefiskkonsesjoner i
Nordland. Selskapet har også 3 lakseslakteri Mainstream Norway AS
hadde i 2008 en omsetning på 811 millioner kroner. Selskapet har ca.
270 ansatte og har hovedkontor i Nordfold i Steigen.

Mainstream Norway AS er 100 % eid av Cermaq ASA. Cermaq-gruppen
er et internasjonalt konsern, og er verdens nest største produsent av
fiskefôr (Ewos) og laks og ørret (Mainstream). Cermaq opererer i dag i
Norge, Skottland, Canada og Chile. Konsernet hadde 2008 en omset-
ning på 9,8 milliarder kroner og har ca. 4.000 ansatte. Cermaq ASA er
notert på Oslo Børs. 

www.cermaq.no

Ved vår avd. matfisk Finnmark har vi ledige
stillinger som:

Driftsleder
Arbeidsoppgavene vil være:
• Daglig drift basert på driftsplaner.
• Rapportering til produksjonsavdelingen.
• Sette opp arbeidsplaner for bemanning basert på  

gjeldende vaktsystem.
• Planlegge sortering, levering og 

vedlikeholdsarbeid i samråd med overordnede.
• Oppfølging kvalitet sammen med Kvalitetsleder i 

henhold til myndighetskrav og kvalitetssystemer.

Fagoperatør/
røkter matfisk
Arbeidsoppgavene vil være:
• Daglig røkting med fokus på gode resultater.
• Sortering.
• Levering.
• Vedlikeholdsarbeid.
• Oppfølging kvalitet sammen med driftsleder.

Vi søker etter personer med:
• Fagbrev innen akvakultur, eller lang erfaring. 

Personer med annen relevant utdanning/
arbeiderfaring oppfordres også til å søke på stilling
røkter.

• God kjennskap til alle funksjoner ved et 
matfiskanlegg.

• Selvstendighet men også gode 
samarbeidsegenskaper.

• Godt humør.

Vi tilbyr:
• Konkurransedyktig lønn etter lokal lønnsavtale.
• God pensjonsordning.
• Jobb i en spennende næring med gode utviklings-

muligheter.
• Varierte arbeidsoppgaver i mye frisk luft.
• Gode kollegaer.

Tiltredelse snarest!

Nærmere info gis ved henvendelse til matfisksjef
Finnmark Jonny Opdahl, tlf. 23 68 56 21/951 77 617
eller matfiskkoordinator Finnmark Torgeir Nilsen, 
tlf. 23 68 56 06/909 41 727. 

Søknad sendes pr. e-post til:
Jonny.opdahl@mainstream.no.

Søknad sendes innen 20. januar 2010

Aco Kjemi AS er et av landets ledende selskaper innen Miljø- og
Lagringsmateriell, Hygiene- og Vedlikeholdsprodukter. 
Vi har hovedkontor på Lillehammer, distriktskontorer i Oslo,
Trondheim, Bodø og Tromsø. Våre kunder er innen nærings-
middel-, mekanisk- og transportindustri. Vi har utviklet et
vinnende konsept innen kjemikaliehåndtering, og har hatt stor
suksess med dette.

Vi er i sterk ekspansjon, og som et ledd i videre-
utviklingen av Aco Kjemi søker vi

Salgskonsulent Nordland
Arbeidsoppgaver
• Salg og service til nye kunder. Oppfølging av 

eksisterende kunder i Bodø
• Deltakelse i gjennomføring av markeds- og 

salgsaktiviteter 

Kvalifikasjoner
• Kunnskap om kjemiske hygiene-, vedlikeholds-

produkter, miljø- og lagringsprodukter 
• Erfaring fra industri eller anleggssektoren 
• Bruk av PC som arbeidsverktøy 
• Salgsbakgrunn (en fordel men ingen betingelse) 
• Førerkort klasse B-C

Egenskaper
• Utadvendt og omgjengelig
• Evne til å planlegge og jobbe selvstendig og 

systematisk 
• God skriftlig og muntlig formuleringsevne 
• Motivert til å lære 

Vi tilbyr
• Aco Kjemi AS kan tilby en utfordrende og 

spennende salgsstilling med konkurransedyktige 
betingelser 

• Vi holder til i hyggelige lokaler i Bodø Næringspark 

Søknadsfrist 15. januar 2010

Spørsmål om stillingen kontakt Odd Nilssen eller 
Ragnvald Utsi. Telefon 755 84222 

Søknad med cv sendes til:
Aco Kjemi AS, p.b. 1323 8001 Bodø

Skjervøy
Hus m/ garasje og utl.-
muligh. i Lailafjellveien 8.
Tlf 45 29 85 09.

Varsel om oppstart av reguler-
ingsplan for steinbrudd nord 
for Breivikeidet fergeleie

I samsvar med plan- og bygningslovens 
§ 12-8 varsles oppstart av reguleringsplan 
for steinbrudd nord for Breivikeidet 
fergeleie i Tromsø kommune. 

Formålet med planen er regulering av 
område for uttak av masser til sikring av  
Breivikeidet fergeleie. Avgresning av plan- 
området er vist på vedlagte kartutsnitt. 

Eventuelle uttalelser til planen sendes 
innen 29.01.2010 til Statens vegvesen, 
Region nord, Dreyfushammarn 31, 
8002 Bodø. 

Statens vegvesen har ansvaret for planlegging, bygging, drift og vedlikehold av riks- og fylkes-
veger og tilhørende ferjetilbud. Vi har også ansvar for tilsyn med trafikanter og kjøretøy. 
Trafikksikkerhet og miljø er viktige satsningsområder i vårt arbeid. Organisasjonen består av 
Vegdirektoratet og fem regioner.

KUNNGJØRING

www.itromso.no

Kjenner du oss,
kjenner du byen

I
I



5500  åårr
Vi vil ønske vår aktive og
spreke mamma, stemam-
ma og kone LLiilllliiaann  JJeennsseenn
hjertelig til lykke med 50-
årsdagen. Du kjører hit og
dit, alltid til stede og
hjelper oss. Vi setter stor
pris på deg. Hjertelig
hilsen Frida, Johannes,
Silje, Iselin, Elise og Kurt.

CCiicciilliiee  KKaassppeerrsseenn.. At du e
blitt 30 e ikkje te å tru, og
du e fløtta dit du ikkje
kunne tru at nokon kunne
bu, men så fikk du asfalt og
ny bru! Du jobbe og slit og
kjøre onga hit og dit! Det e
få som slår dæ i å bake, så vi
kjem i kveld te kaffe og
kake! Og får vi noko attåt,
så blir det vel en fløytelåt!?
Gratulere med dagen fra
mamma, pappa og Liliane
m/familie.

Ønsker å gratulere verdens
beste onkel SStteeiinnaarr  NNoorrllii
med hans bursdag som
han har i dag. Gleder meg
til å feire den sammen med
deg og til å feire jul
sammen med deg i
Lyngen. Jeg er veldig glad i
deg. Klemmer fra Sondre.

Vi vil gratulere ho KKrriissttii--
aannnnee  KKrriisstteennsseenn  som fylle
16 år den 22. desember.
Håpe du får en super dag
og at du blir fornøyd med
feiringa. Klemma fra
mamma, pappa, bror,
bestemor, bestefar, Nikolai
og Hilde.
*
Vi vil gratulere våres
KKrriissttiiaannnnee  KKrriisstteennsseenn  med
16-årsdagen i dag! Du e ei
helt fantastisk jenta som e
flink i både handball og
fotball, på jobb og på
skolen. Du betyr veldig
masse for oss, og vi vil
alltid være her for dæ
Janne, for du e rett og slett
den beste! Håpe du får en
trivelig bursdag, på jobb
som alltid. We love you!
Mussa fra Katrine og Lisa.

Vi vil gratulere prinsessa
våres, CChhrriissttiinnee  JJeennsssseenn
SSttoolltteennbbeerrgg,, med 8-
årsdagen som ho feira på
Gran Canaria den 17.
desember. No blir det gava
og kake med resten av
familien her hjemme. Vi e
kjempeglad i dæ! Stor
klem fra mamma, pappa,
Ida, Pia, Vanessa og Biggie.

Hipp hurra for MMaarrttiinn
DDaalljjoorrdd  som fyller 5 år i
dag. Vi ønsker deg en
super dag med pakker,
kaker og brus. Vi er veldig
glad i dæ. Masse klemma
fra mamma, pappa og
lillesøster.

HHeennrriikk  AAnnddrree  SSyyssee  fylte
10 år i går. Gratulerer så
mye med dagen, lille venn.
Vi e så glade i deg. Håper
du fikk en kjempefin dag
og en flott feiring. Mange
klemmer fra pappa og
mamma.

Hurra for CCaarroolliinnee  SSeellnneess
som fyller 9 år i dag. Håper
du får en flott dag. Du har
hatt feiring med vennene
dine, og i kveld blir det nok
en liten feiring når vi
kommer til ho Besta.
Mange klemmer fra
Andrea, mamma og pappa.

Vi vil gratulere gojenta
vårres, ho GGuurroo  KKaarrddee,,
med 5-årsdagen i dag. Vi
ønsker deg en super dag og
synes at du er ei flott jente.
Stor klem fra mamma,
pappa og ho My.

Vil gratulere den beste
kjæresten i verden,
TThhoorrbbjjøørrnn  RRyyddnniinnggeenn,,
med 20-årsdagen han
hadde 21. desember. Du e
verdens beste! Elske deg!
Suss og klem fra Eli Janne.

Til pappan min. På gitaren
du spiller mange sanger til
meg, men i dag synger jeg
bursdagssang til deg.
Navnet det er KKiimm  AAllaapp--
nneess,, 22. desember ble du
født, sånn 33 år tilbake i
tid. Gratulere så mye med
dagen, jeg håper den blir
veldig fin. Glad i deg. Stor
klem fra Sarah Elise.

TThhoonn  JJoohhaannnneess  MMyyrrsseetthh  er
9 år i dag. Dagen feiret han
hjemme lørdag 19.
desember. Han gratuleres
med dagen og samtidig
gratuleres han som
storebror. Klem og gode
ønsker fra pappa.

Verdens beste søster,
svigersøster og tante, JJiillll--
HHaannnnee  MMyyrreenngg  fyller 23 år
i dag. Ei sprudlende jente,
med topp humør, så
utrulig med «tant»unger.
spiller fotball trener og står
på, jobber på unn der hun
trives godt:) Men i dag hun
har ordnet så feiring kan
skje... Ønske dæ en
kjempefin bursdag med
familie og venner, å håper
dagen blir super for dæ!
masse bursdagsklemma
fra bror, svigersøster,
Marius, Håvard og Lasse.

JJaann  KKeennnneetthh  AAaassee  er
mannen vi gratulerte
lørdag, han fylte 20 år, og
feiret på en litt sørligere
breddegrad. Du er en
koselig kar som vi er glad
for at vi kjenner, håper du
hadde en flott dag med
familie og venner. Vi
sender en bursdagsklem
som er stor, hilsen alle på
Fjellheim, Bibelskolen i
nord.

Vi vil ønske vår lille søte
prins SShhaawwnn  AAsshhgghhiizzaaddeehh
BBaammii  mmed 4-årsdagen som
han hadde i går, mandag.
Håper du fikk en kjempe-
fin bursdagsfeiring med
mange gager. Bursdags-
sussa og klemma fra
mamma, pappa og dadda
Joshua.

Vi vil gratulere verdens flotteste søster og datter MMaarriiaa
BBrraattttffjjeellll  med 20-årsdagen i dag 22.12. Vil også gratulere
PPeetteerr  HHaarroo  med 20-årsdagen 25.12. Glad i dokker. 
Klem fra Mona og mamma. Blomst, Jack, Solveig og
Marius hilser.

Hipp hurra for guttan våres, MMaatthhiiaass  LLiilllleenngg  KKrriissttooffffeerrsseenn
som fylte 5 år i går, og pappa KKiimm  KKrriissttooffffeerrsseenn  ssom fyller
34 år den 23. desember! Gratulere så mye, mye med
dagen. Dagen ble feiret på søndag med pølse, kake og
gode venner. Og i går var det mor og far som får besøk av
bursdagsguttan. Vi er kjempeglad i dere, og håper vi alle
får ei fin, fin jul. Mange klemma fra mamma Annika,
Milla og Ann-Michelle.

Storgt 71 • Markedsplassen  Tel 77 68 40 84 • post@lilleblomst.no

Blomster til alle anledninger

20 % av alt kjøp til bårebinderi
går DIREKTE til Kreftforeningen

Innsendingsfrister
for jul og nyttår
For innrykk i avisene torsdag 24.12. og
mandag 28.12. er fristen for innsending
onsdag 23.12. kl. 10.00.

For innrykk i avisene tirsdag 29.12. og
onsdag 30.12. er fristen for innsending 
kl. 10.00 dagen før innrykk.

For innrykk i avisene torsdag 31.12., 
lørdag 2.1. og mandag 4.1. er fristen for
innsending onsdag 30.12 kl. 10.00.
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epost: folk@itromso.no | MMS: BTFOLK til 2242
Husk fullt navn på «bursdagsbarnet» og innsender samt ønsket innrykksdato. 

Fristen er kl. 10.00 dagen før innrykk.

Disse elevene fra 7. trinnet
på Solneset skole: Marius,
Ludvik, Julie, Marit, Yvon-
ne, Line, Alfred, Ragnhild,
Susann, Julie og Hanne,
har samlet inn 4.500 kro-

ner som er sendt til SOS-
barnebyer, Murmansk. 

Takk til alle som har bi-
dratt med tomflasker og
penger.

TToovvee  BBeerrggffaalldd,,  llæærreerr

Ella Wilhelmsen og Herdis
Hansen fikk begge to med-
aljer for lang og tro tjeneste
fra Norges Vel. De to da-
mene har henholdsvis 30
og 27 år som ansatte ved
Radisson Blu (gamle SAS-
hotellet).

– Grunnen til at jeg har
blitt så lenge på samme
sted er at jeg har fått jobbe
med varierte oppgaver, og
fått treffe trivelige mennes-
ker både blant gjestene og
kollegaene, sier Wilhelm-
sen.

Hun startet på SAS-ho-
tellet som 17-åringen, og

har vært innom
de fleste avde-
lingene i løpet
av årene – før
hun endte opp
på Kurs og Kon-
feranse.

– Jeg har ingen
planer på å slut-
te, så jeg regner med at jeg
blir værende til jeg pensjo-
neres, sier hun.

Personalsjef Vigdis Jen-
sen sier at det er stor stas å
ha medarbeidere som har
vært så lenge i bedriften.

– De er et fundament
som står for trygghet og

tradisjon. Dessuten er de
veldig viktige for bedrift-
skulturen, sier hun.

I tillegg til de to medaljø-
rene ble det også delt ut
anerkjennelser til fem
andre medarbeidere. Kyoko
Frederiksen, Grethe Johan-
sen, Bjørn Jakobsen og Lill-

Jorund Pedersen har alle
sammen jobbet i minst 25
år, og Patrik Lundahl feirer
tiårsjubileum. 

CHRISTER PEDERSEN
christer.pedersen@itromso.no

41631070

LARS ÅKE ANDERSEN (foto)
lars.andersen@itromso.no

95763568

Over hele verden bor utflytta
tromsøværinger. Send inn
din julehilsen til "de der
hjemme" – uansett hvor du
befinner deg i verden. 

Legg ved et bilde av deg selv 
og en kort tekst.
Julehilsenene 
blir publisert fortløpende på

www.itromso.no
og kommer på trykk 
i avisa i juledagene. 

Send inn til :
nettdesk@htgm.no eller via 
MMS til 2242, kodeord BT. 
Skriv under med fullt navn. 

I ny og bedre form!
Nytt design  //  Flere nyheter //  Mer debatt

Bestilling e-post: abonnement@itromso.no
Bestilling SMS: Send kodeord BTNY til 2242

Prøv avisen i seks uker for kr 99,-

Samlet inn penger
til SOS-barnebyer

JUBILANTER: Hotellsjef på Radisson Blu, Per Paulsen, tak-
ker Ella Wilhelmsen, Kyoko Frederiksen og Grethe Johansen
for lang og tro tjeneste.

Det kongelige selskap for
Norges Vel delte ut to sølv-
medaljer til to virkelige
langveisfarere fredag.

Hedret 
hotellveteraner
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TV I MORGEN

TIRSDAG 22. DESEMBER

07.30 Julemorgen 10.00 Min nabo Totoro 11.25
Pakket og klart (t) (r) 12.00 NRK nyheter 12.05
Best i Sverige 13.30 Ut i naturen: Hekta på
kvinner (ttv) (r) 13.55 Antarktis i blodet (ttv) (r)
14.50 Kystlandskap i fugleperspektiv: Granitt
opp av havet (r) 15.00 NRK nyheter 15.05 Ut i
nærturen (ttv) 15.20 Dynastiet (t) (27:28) 16.10
Dynastiet (t) (28:28) 17.00 NRK nyheter 17.10
Oddasat - nyheter på samisk (t) 17.25 Kokke-
kamp (ttv) (r)
17.55 Nyheter på tegnspråk
18.00 Barne-TV

18.00 Jul i Svingen (r), 18.25 Øisteins
juleblyant (r), 18.30 Sauen Shaun

18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen (ttv)

med sport.
19.30 En naturlig helaften (ttv)

Norsk underholdning. Årets julegave
fra NRKs naturredaksjon er en helaf-
ten med opplevelser i norsk natur,
møter med ville dyr og kåring av årets
beste seervideo. 

20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21 (ttv)

med Norge i dag og sport.
21.30 Shakespeares skjulte koder

(3:4) Dokumentarserie. Ved en tilfel-
dighet løser Petter Amundsen en 400
år gammel kode på William Shakes-
peares gravstein. Koden avslører for
Petter at skuespillene er skrevet av sir
Francis Bacon. Dette er historien der
fakta overgår fiksjon.

22.25 Extra-trekning
22.35 To og en iPod - Tine Skolmen møter

Stian Carstensen
Tine Skolmen møter multiinstrumen-
talisten Stian Carstensen. Historiene
triller ut når de sjekker iPoden, for
innholdet på den er sammensatt.

23.05 Kveldsnytt
23.20 Surviving Christmas (t)

Am. komedie fra 2004. I stedet for å
feire julen alene bestemmer Drew
Latham seg for å reise til sitt idylliske
barndomshjem. Det er bare ett pro-
blem; når han ringer på døren oppda-
ger han at familien som bor der ikke
er hans familie. I rollene: Ben Affleck,
James Gandolfini, Christina Applega-
te. Regi: Mike Mitchell.

00.45 Livet er jævlig deilig (ttv) (r)
Norsk dokumentar. 

01.45 Ut i naturen jukeboks
03.00-06.30 Norsk på norsk jukeboks

08.25 Distriktsnyheter 12.00 NRK
nyheter 12.05 Livet er Svalbard
(ttv) (r) (12:13) 12.50 De danske
jødene (t) (r) (2:3) 13.30 Lunsjtrav
14.30 Viten om: Rottene kommer
(t) (r) 15.00 NRK nyheter 15.05
Kinas økonomiske revolusjon (r)
(2:2) 15.50 Bilens skjønnhet (t) (r)
16.05 Dobbel lykke - del 2 (r)
17.00 NRK nyheter 17.10 I maga-
sinenes verden (t) (r) (2:3)
18.00 NRK nyheter
18.03 Dagsnytt 18
19.00 Ja, vi elsker (r)

(5:5) Norsk dokumentar-
serie. 

19.30 Kunsten å bli 
kunstner (t)
Br. dokumentarserie.
Hvordan blir man egent-
lig kunstner? I denne
dokumentaren møter vi
studenter ved Kunstaka-
demiet i Oslo. 

20.00 NRK nyheter
20.10 GM – Den siste bilen (t)

Dokumentar. General
Motors, som var verdens
største bilprodusent, har
lidd store tap og må gå
kraftig til verks ved å si
opp ansatte. Vi møter
folk på en GM-fabrikk,
som mistet mer enn
bare jobben sin. Hvilke
konsekvenser har det
hatt for dem og for USAs
generelt svingende
industri?

20.50 Keno
20.55 En naturlig helaften på

NRK2
Naturprogram. I denne
delen av sendingen får
seerne et gjensyn med
været i 2009 før vi tar
turen til Svalbard og
viser flere filmer fra
dette fantastiske øyriket.
Vi får være med en fami-
lie som tar med seg slekt
og venner på en eventyr-
reise rundt Svalbard.

23.30 Drakar – myte eller
fakta? (t) (r)
Am. dramadokumentar. 

01.35-04.55 Distriktsnyheter

06.30-08.55 TV 2 Junior 08.55 God morgen
Norge 10.55 FrokostQuiz 11.25 God morgen
Norge (r) 12.55 Nå er det jul...igjen 14.40 Ale-
xander Rybak spiller i Operaen (r) 3848735
15.40 To må man være 17.30 Vazelina Hjulka-
lender (r) (21) 17.45 Vazelina Hjulkalender (r)
(22)
18.00 Scrubs (r)
18.30 Nyhetene og Sporten
18.50 Været
19.00 Helt ærlig

(2) Norsk portrettprogram.  Thomas
Leikvoll møter en av Norges mest
omtalte jenter, Aylar Lie. Vi ser tilbake
på hennes historie, som er så hjerte-
skjærende og dramatisk at den har
levnet åpne sår. 

19.30 Rock City Namsos
Norsk dokumentar. Namsos har fos-
tret musikalske storheter som Åge
Aleksandersen, DDE, Askil Holm og
mange flere. Siste skudd på stammen
er Chand Torsvik. Hva er hemmelig-
heten med Namsos?

20.00 Broom Live
(7) Norsk underholdningsprogram.
Siste episode!

21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Grey's Anatomy

(19) Am. dramaserie. Izzies kreft-
diagnose har rystet alle kollegene, og
nå må hun gjennomgå en dramatisk
operasjon. Derek er tilbake og skal
utføre det som er hans første
operasjon etter sammenbruddet. 

22.30 Medium
(11) Am. dramaserie. Allsions mareritt
blir virkelighet når hun opplever å bli
forfulgt av en fremmed som ønsker å
skade henne. Lucas Harvey er overbe-
vist om at han går Guds ærend når
han forsøker å stanse Allison.

23.20 Eli Stone
(12) Am. komiserie. Jordan og Eli
kjemper for 300 ansatte i et finansie-
ringsselskap som har fått sparken.

00.10 Mang slags kjærlighet
(12) Am. komiserie.

00.35 Medium (r)
01.25 Brothers & Sisters (r)
02.10 Frustrerte fruer (r)
03.00 Sportsnyhetene
03.15 Været (r)
03.25-06.30 Sonen

06.00 Caroline in the City (r) (90)
06.30 Blush (r) 07.00 Tvins 2009
08.30 Dr. Phil (r) (1262) 09.25 I
gode og onde dager (r) (3186)
10.15 Oprah (r) (957) 11.10 Dr.
Phil (1263) 12.05 I gode og onde
dager (3187) 13.00 Oprah (r)
(958) 14.00 Kongen av Queens (r)
(153) 14.30 Er du smartere enn
en tiåring? (r) (10) 15.30 How I
Met Your Mother (r) (39) 16.00
Hell's Kitchen USA (r) (6) 17.00
According to Jim (r) (89) 17.30
Alle elsker Raymond (r) (84)
18.00 Two and a Half Men (r)
18.30 Ekstrem oppussing 

USA (r)
19.30 Two and a Half Men (r)

(65) Am. komiserie. 
20.00 Kongen av Queens (r)

(182) Am. komiserie.
Doug og Carrie lar seg
overtale til å hjelpe til i
den lokale kirken.

20.30 Dance Your Ass Off
(6) Am. realityserie.
Deltakerne danser til
filmmusikk i dagens
episode. For første gang
får de prøvd seg på
forskjellige danser som
jive og tango.

21.30 NCIS
(8) Am. dramaserie.

22.30 Bones (r)
(5) Am. krimserie. Booth
ber Brennan om hjelp til
å identifisere liket av en
seks år gammel gutt
som forsvant i en park.

23.30 NCIS (r)
(104) Am. dramaserie. 

00.30 Two and a Half Men (r)
00.55 Two and a Half Men (r)
01.20 Kongen av Queens (r)
01.50 NCIS Los Angeles (r)
02.40 Lipstick Jungle (r)
03.20 Full Metal Jacket

Br./am. krigsdrama fra
1987. I rollene: Matthew
Modine, Adam Baldwin,
Vincent D'Onofrio. Regi:
Stanley Kubrick.

05.10 Kongen av Queens (r)
05.35-06.00 Caroline in the

City (r)

06.00 Playbox 07.00 Hundehvis-
keren (r) (208) 07.55 America's
Funniest Home Videos (r) (12)
08.20 Megaquiz 10.00 One Tree
Hill (r) (18) 10.50 Ugly Betty (r)
(20) 11.40 Høy på pæra (r) (12)
12.05 Glamour (5436) 12.30 Hun-
dehviskeren (r) (209) 13.30 What
I Like About You (r) (42) 14.00
Clueless (r) (62) 14.30 Smallville
(r) (12) 15.20 One Tree Hill (r) (19)
16.10 Ugly Betty (r) (21) 17.00
Familietrøbbel (r) (27) 17.30 Will
& Grace (r) (27)
18.00 America's Funniest

Home Videos (r)
18.30 Big Bang Theory (r)
19.00 Jul i Tøyengata (r)
19.15 Jul i Tøyengata (r)

(22) Norsk julekalender.
Skomaker Ali og hans
aller nærmeste går jule-
bukk til Konnerud.

19.30 Slankekrigen
(11) Am. realityserie. 
I kveld må nok en del-
taker pakke sammen og
reise hjem. Del 2.

20.30 Politiet
(5) Norsk dokumentar-
serie. I kveldens episode
ser vi blant annet at
politiet i Skien får en
bekymringsmelding fra
naboer som har hørt
skrik fra et hus i nær-
heten. De finner en for-
slått kvinne i en seng i
huset, men hun vil ikke
anmelde sin voldelige
ektamann.

21.30 CSI: Miami
(19) Am. spenningsserie.
En ung kvinne er nær
ved å miste livet når hun
blir overfalt og kniv-
stukket i sitt eget hjem. 

22.20 CSI (r)
(6) Am. spenningsserie. 

23.10 Big Bang Theory (r)
(16) Am. komiserie.

23.40 Cold Case (r)
(13) Am. spenningsserie. 

00.30 CSI: Miami (r)
01.20 Special Victims Unit (r)
02.10 ROME (r)
03.05-06.00 Playbox

07.30 Julemorgen 10.00 Ballet Shoes (t). Br. familie-
drama fra 2007. 11.25 Pakket og klart (t) (r) 12.00
NRK nyheter 12.05 Madeline. Am. barnefilm fra 1998.
13.35 En naturlig helaften (ttv) (r) 15.00 NRK nyheter
15.05 To og en iPod – Jon Almaas møter Tine Thing
Helseth (r) 15.35 Lån meg din kone. Norsk komedie
fra 1958. 17.00 NRK nyheter 17.10 Oddasat – nyheter
på samisk (t) 17.25 Kokkekamp 17.55 Nyheter på
tegnspråk. For hørselshemmede. 18.00 Barne-TV
18.40 Distriktsnyheter 19.00 Dagsrevyen (ttv). med
sport. 19.30 Berulfsens konspirasjoner (ttv) 20.00
Kvelden før kvelden (ttv). Hilde Hummelvoll og Arild
Opheim forbereder julaften. 21.50 Fridtjofs jul (ttv)
(r) 22.50 Vikinglotto 23.00 Kveldsnytt. med sport.
23.15 Magisk møte på Manhattan (t). Am. romantisk
komedie fra 2002. 01.00 Nytt på nytt (ttv) 01.30 Dan-
kerts jul (r) 01.40 Lille julaften jukeboks m/chat
04.00-07.30 Dansefot jukeboks u/chat 

08.25 Distriktsnyheter 12.00 NRK
nyheter 12.05 Livet er Svalbard (ttv)
(r) 12.50 De danske jødene (t) (r)
13.30 Gatas dans (t) (r) 15.00 NRK
nyheter 15.05 Jon Stewart (t) (r)
15.30 Viten om: Bilen som kjører selv
(t) (r) 16.00 Isabel Allende (t) (r) 17.00
NRK nyheter 17.10 I magasinenes
verden (t) (r) 18.00 NRK nyheter 18.03
Dagsnytt 18 19.00 Jon Stewart (t).
19.25 Dans i Kina med Jacques d’Am-
boise (t) 20.00 NRK nyheter 20.05
Våpenhandlaren (t) 20.55 Keno 21.00
NRK nyheter 21.10 Trav: V75 21.50
Irving Berlins slagerparade (t) 23.25
Guddommelig galskap – Knut Ham-
sun (ttv) (r) 00.25 Oddasat (t) (r)
00.40 Distriktsnyheter 

06.30-08.55 TV 2 Junior. Barne-TV. 08.55 God mor-
gen Norge. Morgensending. 10.55 FrokostQuiz. Inter-
aktivt spørreprogram. 11.25 God morgen Norge (r)
12.55 Julenissen. Am. komedie fra 2002. 14.45 Blå tur
mot nord. Norsk dokumentar. 15.45 Operasjon bar-
nevakt. Am. actionkomedie fra 2005. 17.30 Vazelina
Hjulkalender (r) 17.45 Vazelina Hjulkalender (r) 18.00
Du grønne, glitrende Shrek, goddag (r) 18.30 Nyhete-
ne og Sporten 18.50 Været 19.00 Lille julaften. Norsk
underholdningsprogram. 21.00 Nyhetene 21.20
Været 21.25 Sportsnyhetene 21.40 Alene Hjemme 2:
Alene i New York. Am. komedie fra 1992. 23.50 A Lot
Like Love. Am. komedie fra 2005. 01.50 60 Minutes.
Am. reportasjemagasin. 02.40 Svindlertriks. Br.
underholdningsserie. 03.15 Penn og Teller. Am.
underholdningsserie. 03.50 Sportsnyhetene (r) 04.00
Været (r) 04.10-06.30 Sonen. Interaktivt underhold-
ningsprogram med musikk, konkurranser og debatt. 

06.00 Morgensending 07.00 Tvins
2009 08.30 Dr. Phil (r) 09.25 I gode og
onde dager (r) 10.15 Oprah (r) 11.10
Dr. Phil 12.05 I gode og onde dager
13.00 Oprah (r) 14.00 Kongen av
Queens (r) 14.30 Er du smartere enn
en tiåring? (r) 15.30 How I Met Your
Mother (r) 16.00 Hell's Kitchen USA
(r) 17.00 According to Jim (r) 17.30
Alle elsker Raymond (r) 18.00 Two
and a Half Men (r) 18.30 Ekstrem
oppussing USA (r) 19.30 Nanny
McPhee 21.20 Love Actually 23.55
NCIS (r) 00.50 Two and a Half Men (r)
01.20 Two and a Half Men (r) 01.50
Kongen av Queens (r) 02.20 Byfolk –
City Slickers 04.10 Crime and Punish-
ment 05.40-06.00 Viasats verden 

06.00 Playbox 07.00 Hundehviskeren
(r) 07.55 America's Funniest Home
Videos (r) 08.20 Megaquiz 10.00 One
Tree Hill (r) 10.45 Ugly Betty (r) 11.35
Høy på pæra (r) 12.05 Glamour 12.30
Hundehviskeren (r) 13.25 What I Like
About You (r) 13.50 Clueless (r) 14.15
Jamie's American Road Trip (r) 15.15
The Shaggy Dog 17.15 Amanda 19.00
Jul i Tøyengata (r) 19.15 Jul i Tøyeng-
ata (r) 19.30 America's Funniest
Home Videos (r) 20.00 Julenissen 3.
Am. familiekomedie fra 2006. 21.55
Hjelp, det er juleferie! Am. komedie
fra 1989. 23.50 Cold Case (r) 01.00
CSI: Miami (r) 01.40 Special Victims
Unit (r) 02.25 Rome (r) 03.20-06.00
Playbox. Interaktiv underholdning. 

21.30: Shakespeares skjulte koder 20.55: En naturlig helaften… 21.40: Grey’s Anatomy 21.30: NCIS20.30: Politiet

Kjenner du oss, kjenner du byen

Sagt i beste mening
Engasjert? Send din mening til debatt@itromso.no eller byrunden@itromso.no

www.itromso.no
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Dagsnytt hver hele time.
06.03 Distriktsprogram
07.50 Radiosporten
07.54 Distriktsprogram
08.20 Morgenandakt
08.27 Distriktsprogram
09.05 Nitimen
11.03 Distriktsprogram
11.50 Radiosporten
11.54 Distriktsprogram
13.05 Norgesglasset
15.05 Her og nå
16.03 Distriktsprogram
18.05 Kamfer
18.40 Barnetimen: Myp og

Mippis juleeventyr
19.03 Kveldsåpent
20.03 Værmelding med lang-

tidsvarsel
20.07 Kveldsåpent
22.05 Herreavdelingens jule-

verksted
00.05 Nattønsket
02.03 Radio Rock
03.03 Norsk på norsk
04.03 Spill våken
05.33 Morgenandakt
05.45–06.00 Værmelding

med varsel for fiskebanke-
ne

Dagsnytt hver hele time.
06.03 Tidlig tonefølge
06.29 Nyhetsmorgen i P2 og

Alltid Nyheter
08.05 Kulturnytt
08.30 Dagsnytt
08.33 Nyhetsmorgen forts
09.03 Mozart og Madonna –

en temareise i musikk
10.03 Sånn er livet
11.03 RadioSelskapet
12.30 Verdt å vite
13.03 Kort og klassisk
13.30 Sámi Radio
14.03 BluesAsylet
15.03 Scenerom
15.30 Musikkredaksjonen
16.03 Kulturnytt
17.03 Bok i P2
17.30 Dagsnytt
18.03 Dagsnytt atten
19.03 Kort og klassisk
19.30 Kammertjenerne: Jule-

oratorium av Camille Saint-
Saëns

20.30 Folkemusikktimen
21.30 P2-Akademiet: Kristin

Lyhmann – Med maske og
lur. Skandinaviske scenebil-
der, hogd i stein

22.00 Dagsnytt med værmel-
ding

22.05 P2s Blå Mix
00.05–06.00 Notturno

Dagsnytt hver hele time.
06.03 Grisetidlig
07.02 P3morgen
10.02 Radioresepsjonen
12.02 Sexy
13.05 Popsalongen
16.02 Banden
18.03 Juntafil
20.03 Lydverket
21.03 Pyro
23.03 P3 Natt
02.03 Radioresepsjonen
04.03 Sexy
05.03–06.00 P3 Natt Musikk

Nyheter hver halvtime mel-
lom 06.00 og 19.00 og hver
time mellom 19.00 og 24.00.
06.00 Morgenklubben med

Loven & Co
10.00 Formiddag på Radio

Norge
14.00 Tomm-Espen Kroken
18.00 Norgesmagasinet
19.00 Popcorn
20.03 Edda, samisk på norsk!
20.05 God kveld!
23.15 Babel!
24.00–06.00 Variert musikk

fra de siste 4 tiår

Nyheter hver hele time
06.00-24.00, hver halvtime
06.00-09.00 og 15.00-18.00. 
06.00 P4s Radiofrokost
10.00 Michael direkte
12.00 Ett-to-tre
15.00 Midt i Trafikken
17.30 Sytten Tretti
18.00 Taxi
20.00 Barnas Beste
20.30 Download
21.00 Kveldsshowet
23.00 Oss megger i mellom
24.00 Lyden av P4
05.00–06.00 Grytidlig

06.00 Morgensending
13.35 Lemur Street
14.00 Apestreker
14.30 Kjæledyr i nød
14.55 Dyrepass
15.25 Villdyrenes SOS
15.50 Dyrevern i Australia
16.20 Dyrepolitiet i

Philadelphia
17.15 Hundepatruljen
18.10 Inn i flokken
19.10 Dyrepolitiet i

Phoenix
(1) «Redning i ørke-
nen».

20.05 Utemmet og
uklippet
(7) «Grusomme hode-
piner».

21.00 Hundepatruljen
(4) «Nybegynnere».

21.55 Dyrepolitiet i
Philadelphia
(10) «Reddet i siste
øyeblikk».

22.50 Dyrepolitiet i
Phoenix

23.45 Inn i flokken
00.40 Nattsending

07.00 Morgensending
11.25 10 Items or Less

Am. drama fra 2006.
12.45 The Clique

Am. komedie fra
2008.

14.10 Fred Claus
Am. komedie fra
2007.

16.05 Djevelens advokat
Fr. dokumentarfilm
fra 2007.

18.20 Righteous Kill
Am. thriller fra 2008.
(15 år)

20.00 True Blood
(2) «Keep This Party
Going».

21.00 Den du frygter
Da. thrillerdrama fra
2008.

22.40 Sex and the City:
The Movie
Am. komedie fra
2008. (11 år)

01.00 Wallander – skyl-
den

02.30 Nattsending

11.00 Italiensk Serie A
Juventus – Catania.

13.00 Premier League
Wigan – Bolton.

14.45 Premier League
Manchester City –
Sunderland.

16.30 Golf News
Siste nytt innen golf.

17.00 Premier League
Portsmouth – Liverpo-
ol på Fratton Park den
19. desember. 

19.00 Premier League – så
langt

20.00-21.55 Speedway
Indianerna – Elit Vet-
landa på Kumla
Motorstadion den 8.
september.

22.15 Serie A: Highlights
22.45 Big Break Golf
23.30 Premier League – så

langt
00.30 Premier League-

høydepunkter
01.30 Trans World Sport
02.30-02.55 Golf News

06.00 Morgensending
13.00 Everest: Kampen

mot toppen
14.00 Luftfartens gigan-

ter: Byggingen av
Airbus A380

15.00 Topp Ti
16.00 Fremtidens verden
17.00 Hvordan virker det?
17.30 Hvordan den lages

(68) «Tau/biljard-
bord/seilbrett».

18.00 Overhaling
(7) «Lykkestjernen».

19.00 Miami Ink
(8) «Uheldig brudd».

20.00 Luftfartens gigan-
ter: Byggingen av Air-
bus A380

21.00 Mythbusters
(78) «Fugler i laste-
bil».

22.00 American Chopper
(41) «Julesleden».

23.00 Prosjekt Houdini
24.00 Ekstreme eksplosjo-

ner
01.00 Nattsending

06.00 Mikkes klubbhus
06.25 Handy Manny
06.50 Lazytown
07.15 Erstatterne
07.25 Totally Spies
07.50 Hannah Montana
08.15 Magikerne på

Waverly Place
08.40 Diverse sendinger
16.00 Magikerne på

Waverly Place
16.25 Hannah Montana
16.50 H2O
17.15 Totally Spies
17.40 Erstatterne
18.00 Hannah-Oke
18.05 Hannah Montana
18.30 Magikerne på

Waverly Place
19.00 Zack og Codys søte

hotelliv
19.25 H2O
19.45 Hannah Montana
20.35 Magikerne på

Waverly Place
21.25 Zack og Codys søte

hotelliv
21.45 Phineas og Ferb

06.00 Morgensending
13.05 Små folk, stor ver-

den
13.30 Små folk, stor ver-

den
13.55 Anthony Bourdain:

Ingen reservasjoner
14.45 Mens du var ute
15.35 Husspekulantene

med Tommy Walsh
16.00 Store planer
16.50 What Not to Wear
17.40 Miami Ink
18.30 Jon & Kate pluss 8
18.55 Jon & Kate pluss 8
19.20 Små folk, stor ver-

den
20.10 LA Ink
21.00 What Not to Wear
21.50 Miami Ink
22.40 Jon & Kate pluss 8
23.05 Jon & Kate pluss 8
23.30 Små folk, stor ver-

den
23.55 Små folk, stor ver-

den
00.25 LA Ink
01.15 Nattsending

07.00 Morgensending
12.00 Den norske konge-

familie 2008
13.10 Martas tema
15.05 Columbo elsker

nattelivet
16.30 Pagten
16.55 Den lyserøde Panter
17.00 Tagkammerater
17.15 Den lille Julemand
17.30 Julefandango
18.00 Mr. Bean
18.30 TV-avisen med

sport
19.00 Sanne Salomonsen

– Hel igen (r)
19.30 Pagten
20.00 Julehilsen til Grøn-

land 2009
21.00 TV-avisen
21.25 SportNyt

Sportsnyheter.
21.30 Wallander: Ildspor
23.00 Dødens detektiver
23.20 Terror
01.05 Seinfeld
01.25 Seinfeld
01.45 Nattsending

08.35 Morgensending
11.30 Hopp: Verdenscup i

Engelberg, Sveits (r)
12.30 Skiskyting (r)
13.00 Svømming: VM i

Roma, Italia (r)
14.00 Eurogoals (r)
14.45 Fotball: Champions

Club (r)
15.30 Fotball: Før VM i

Sør-Afrika
17.30 Fotball: Afrikames-

terskapet i Angola
17.45 Rally: Destination

Dakar
18.00 UEFA Champions

League-klassikere
19.00 UEFA Champions

League-klassikere
20.00 Svømming: VM i

Roma, Italia (r)
21.00 Boksing (r)
23.00 Ekstremsport: Free

Ride Spirit
23.15 FIA WTCC: VM (r)
00.15 Bilsport: World Seri-

es Renault (r)
00.45-01.30 Eurogoals (r)

08.50 Morgensending
11.15 Legene (r)
12.05 The Rachael Ray

Show
13.00 Moonlight and

Mistletoe
Am. romantisk kome-
die fra 2008.

14.45 Promised Land
15.40 Legene
16.30 Drømmedesign (r)
17.25 Ryddige hjem (r)
18.20 Colin & Justin pus-

ser opp (r)
19.25 Drømmedesign (r)
20.25 Jon & Kate Plus 8

(68) «Sight & Sound».
20.55 Gravide tenåringer
21.30 Studio 5 (r)
22.00 Jul hos Jamie
23.05 Hus til salgs – Aus-

tralia
(9) «Coogee».

00.15 Ghost Whisperer (r)
01.10 Supernatural (r)
01.55 Studio 5 (r)
02.25 Diagnose: Mord (r)
03.15 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Hogan Knows Best
13.30 Hogan Knows Best
14.00 Hogan Knows Best
14.30 Hogan Knows Best
15.00 Hogan Knows Best
15.30 Hogan Knows Best
16.00 Hogan Knows Best
16.30 Hogan Knows Best
17.00 Hogan Knows Best
17.30 Hogan Knows Best
18.00 MTV Top 10 x 10 –

Best Of 2009
19.00 A Shot at Love with

Tila Tequila
20.00 A Shot at Love with

Tila Tequila
21.00 A Double Shot at

Love with the Ikki
twins

22.00 Jackass
22.30 Scarred
23.00 Fist of Zen
23.30 Nitro Circus
24.00 Learn from the Pro's
00.30 Learn from the Pro's
01.00 Learn from the Pro's
01.30 Nattsending

12.00 Morgensending
13.00 Bit meg med dr.

Mike Leahy
14.00 Richard Hammonds

reise inn i ingeniør-
kunstens verden

15.00 Historiske konspira-
sjoner

16.00 Hubbles siste gren-
se

17.00 Jorden under lupen
«Tidsbomben Vesuv».

18.00 SOS Kode Rød
«Skipskirkegård».

19.00 Helikopterkrig
«Duell i ørkenen».

20.00 Jorden under lupen
«Hvordan drepe en
planet».

21.00 Guantanamos hem-
meligheter

23.00 2. verdenskrig i nytt
lys
«Amerikas allierte».

24.00 Guantanamos hem-
meligheter

02.00 Nattsending

19.30 Bondi Rescue: 
Bali (t)
Austr. dokumentar-
serie. Den nye team-
lederen, Azza, hånd-
hever lov og orden på
stranden.

19.55 Anne-Kat. ser på tv
(ttv) (r)
Norsk underhold-
ningsserie.

20.25 Babylånerne (t) (r)
21.05 Gatas dans (t)

Rize. Am./br. doku-
mentarfilm fra 2005.

22.30 Desken (ttv)
Norsk humorserie.

23.00 30 Rock (t)
Am. komiserie.

23.20 Standup med
Michael McIntyre 
(t) (r)

00.05 Top Gear (t) (r)
01.00 Jon Stewart (t)
01.20 Svisj
02.00 Svisj gull
04.00 Svisj
05.00-06.00 Svisj

06.30 Morgensending
10.55 Den blå sandens

hemmelighet (r)
11.20 Den blå sandens

hemmelighet (r)
11.45 Er vi framme snart?

(r)
11.54 Walter (r)
12.00 Fantorangen
12.30 Brødrene Dal og

legenden om Atlant-is
(r)

12.55 Den utvalgte (r)
13.20 Brages Beist (r)
13.35 iCarly (r)
14.00 Mummitrollet –

kometen kommer
15.10 Romnautene (r)
15.35 Jesus og Josefine
16.00 iCarly (r)
16.25 M.I.High (r)
16.50 Zorro
17.15 Rampete Robin (r)
17.30 Fantorangen
18.00 Barne-TV
18.40 Superkviss (r)
19.00-19.25 M.I.High

07.00 Morgensending
11.00 Below

Am. thriller fra 2002.
13.00 The Handmaid's

Tale
Am. science-fiction
fra 1990.

15.00 Jakten på Rød
Oktober
Am. action fra 1990.

17.15 Man with the Scre-
aming Brain
Ty./am. komedie fra
2005.

19.00 Child in the Night
It./am. thrillerdrama
fra 1990.

21.00 The Firm
Am. thrillerdrama fra
1993. (15 år)

23.30 Wrestlemaniac
01.00 Scarface
04.00 Masters of Horror
05.00-06.34 The Man Insi-

de

06.00 Morgensending
13.05 Barnmorskorna –

Norge (r)
13.45 Den första kretsen
14.30 Aldrig med min

kofot
16.00 Rapport
16.05 Gomorron Sverige
17.00 Bara blåbär
17.25 Mitt i naturen (r)
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport med A-

ekonomi
18.10 Regionala nyheter
18.15 Öringfiske jorden

runt (r)
18.45 Julkalendern:

Superhjältejul
19.00 Kulturnyheterna
19.15 Regionala nyheter
19.30 Rapport med A-

ekonomi
20.00 Peter Jöback – en

julkonsert
21.00 Andra Avenyn
21.45 Glädjens hus

Br. drama fra 2000.
00.05 Nattsending

16.15 Miljöresan (r)
16.40 Strömsö
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Arktis smälter (r)
18.45 Kören med rösten

som instrument
18.55 Rapport
19.00 En skymningsberät-

telse
19.25 Fem minuter jul
19.30 London Live
20.00 Nobelpriset 2009 –

Snillen spekulerar
21.00 Aktuellt
21.30 Rosa Taikon – ett

sånt liv
22.00 Sportnytt
22.15 Regionala nyheter
22.25 Rapport
22.30 Gavin och Stacey
23.00 Expedition Kobra
00.15 Sverige! (r)
00.45 Alzheimers: Farfar

känner inte igen mig
01.15-02.10 Arlingtonkyr-

kogården

06.00 Morgensending
12.00 Den siste revejakta

Norsk drama fra
2008.

14.00 I Could Never Be
Your Woman
Am. romantisk kome-
die fra 2007.

16.00 Passengers
Am./kan. romantisk
drama fra 2008.

18.00 Blindness
Kan./brasiliansk-
japansk romantisk
thrillerdrama fra
2008. (15 år)

20.00 DeUsynlige
Norsk drama fra
2008. (11 år)

22.00 The Deaths of Ian
Stone
Br./am. skrekkfilm fra
2007. (15 år)

24.00 Fantasy Ltd
02.00 Music and Lyrics
04.00 Nattsending

09.15 Morgensending
13.00 Comfort and Joy

Am. familiefilm fra
2003.

15.00 Big
Am. dramakomedie
fra 1988.

17.00 Stealing Christmas
Am. komedie fra
2003. (15 år)

19.00 Brudgom søker
brud
Am. romantisk kome-
die fra 1972. (11 år)

21.00 Just Married
Am. romantisk kome-
die fra 2003. (11 år)

22.30 Bak scenen: Love
Happens

23.00 I Witness
Am. thriller fra 2003.

00.50 Ingen utvei
02.40 The Big Fix
04.25-06.00 Vera Cruz

06.30 Nyhetsmorgen
10.00 Økonominyhetene
10.30 Innblikk
12.00 Økonominyhetene
12.30 Innblikk
14.00 Økonominyhetene
14.30 Innblikk

Med nyheter, vær,
sport og økonomi.

17.00 17-Nyhetene
Med vær, sport og
økonomi.

18.30 Nyhetene og Spor-
ten
Samsending med TV
2.

18.55 Nyhetshjulet
Nyhetssending med
vær, sport og økono-
mi.

20.00 Nyhetene
21.00 Nyhetene

Samsending med TV
2.

22.00 22-Nyhetene
22.45 Sportsnyhetene
23.00 Nyhetene
23.30-06.30 Nyhetshjulet

06.30 Morgensending
11.00 Hotel Cæsar
11.30 M*A*S*H
12.00 Den rosa panteren

(r)
12.10 Livet er vilt
13.00 Hollyoaks
13.30 Alle hater Chris
14.00 King of the Hill (r)
14.30 Squidbillies
15.00 Scrubs
15.30 MacGyver (r)
16.20 South Park (r)
16.45 South Park (r)
17.15 Baywatch
18.05 Amazing Race (r)
19.00 Mot i brøstet (r)
19.30 Karl & Co (r)
20.00 Menneskejegeren
21.00 Comedy Inc (r)
21.30 Sons of Anarchy
22.25 Showman (r)
22.55 Criminal Minds (r)
23.45 Cane
00.35 RAW Wrestling (r)
01.25 South Park (r)
01.50 South Park (r)
02.20 Nattsending

05.50 Morgensending
13.25 Kringkastingsorkes-

tret med Hovedøen
Social Club i Store Stu-
dio

14.35 Jon, Kate och åtta
barn

15.05 Ghost Whisperer
16.00 That '70s show
17.00 Förkväll
18.20 Keno
18.30 Lokala nyheter
18.35 Lokalt väder
18.40 Ekonominyheterna
18.50 TV4Vädret
19.00 TV4Nyheterna
19.30 Göta Kanal 3 –

bakom kulisserna
20.00 Äntligen hemma jul
21.00 Jag ska bli stjärna
22.00 TV4Nyheterna
22.25 TV4Sporten
22.35 TV4Vädret
22.38 Lokalt väder
22.40 Rambo – First Blood 2

Am. action fra 1985.
(15 år)

00.35 Nattsending

06.00 Morgensending
12.25 Kongen av Queens

(r)
12.55 Drew Carey Show

(r)
13.25 Futurama (r)
13.55 Familien Griffin (r)
14.25 Simpsons (r)
14.55 Simpsons (r)
15.25 Kongen av Queens

(r)
15.55 Stargate SG-1 (r)
16.55 Fear Factor USA (r)
17.50 Siste nytt fra P4
17.55 Futurama (r)
18.25 Familien Griffin (r)
18.55 Simpsons (r)
19.25 Simpsons (r)
19.55 Siste nytt fra P4
20.00 Cops (r)
20.35 Grensevaktene USA
21.35 Shanghai Knights

Am. actionkomedie
fra 2003. (11 år)

23.40 Cops (r)
00.10 It's Always Sunny in

Philadelphia (r)
00.40 Nattsending

13.55 Chelsea TV – Wee-
kend Review (r)

14.40 Fulham – Manches-
ter United (r)

16.25 West Ham United –
Chelsea (r)

18.10 Fransk fotball:
Ligue 1 (r)
Monaco – Lyon på
Stade Louis II.

20.00 Ligue 1 Highlights
(r)

20.55 Fransk fotball:
Ligue 1
Lens – Saint-Étienne,
direkte fra Stade Félix
Bollaert. Mikael Har-
stad Groven kom-
menterer.

23.00 Blues News
Chelsea TV gir oss
siste nytt fra klubben.

23.15-01.00 Fotball: Klas-
siker’n (r)
Borussia Dortmund –
Rosenborg, UEFA
Champions League
1999.

14.00 Golf: South African
Open Championship
Mennenes europa-
tour. Fjerde og avslut-
tende spilledag.

17.00 Ishockey: NHL On
the Fly
Studioprogram med
analyser og høyde-
punkter fra de sist
spilte kampene i NHL.

18.00 Amerikansk fotball:
NFL (r)
New York Giants –
Washington Redskins.

20.30 Amerikansk fotball:
NFL Gameday
Ukentlig magasin
med høydepunkter
fra den sist spilte
NFL-runden.

21.00 Ishockey: NHL
23.00 Ishockey: NHL On

the Fly
24.00-01.00 Poker: World

Series of Poker

Min nabo Totoro
Japansk animasjonsfilm fra
1998. Mei og Satsuki flytter ut

på landet sammen med faren. Det
blir starten på et spennende eventyr
da de møter skogsguden og skogens
vokter, Totoro. Regi: Hayao Miyazaki.

NRK1 kl 10.00

Best i Sverige
Svensk familiefilm fra 2002.
Marcello vokser opp i en for-

stad i Sverige med sin italienske far
og svenske mor. Foreldrene har mot-
stridende og sterke ønsker om hva
gutten skal bli når han blir stor.
Med: Ariel Petsonk, Zamand Hägg,
Michael Nyqvist, Anna Pettersson.
Regi: Ulf Malmros. (7 år)

NRK1 kl 12.10

Nå er det jul...igjen
Amerikansk familiekomedie fra
1994. Scott Calvin er skilt

pappa, som får kontakt med sin
sønn når han stifter bekjentskap
med julenissen, som har ramlet ned
fra et tak på selveste juleaften. Med:
Tim Allen, Judge Reinhold, Wendy
Crewson, Eric Lloyd. Regi: John Pas-
quin.

TV 2 kl 12.55

Moonlight and Mistletoe
Amerikansk romantisk komedie
fra 2008. Holly Crosby er en

ung, ambisiøs forretningskvinne som
er fullt fokusert på sin karriere. Rett
før jul tvinges hun til å tilbringe tid
sammen med faren Nick, som er
enkemann, og oppdager at han
bevisst har ignorert at bedriften
hans, Nisseland, er på konkursens
rand. Med: Tom Arnold, Candace
Cameron, Barbara Niven. Regi:
Karen Arthur. (11 år)

FEM kl 13.00

To må man være
Amerikansk komedie fra 1995.
Det sies at alle har en dob-

beltgjenger et sted i verden. Jen-
tungene Amanda og Alyssa blir
svært overrasket når de oppdager
hverandre. De er nemlig prikk like.
Med: Kirstie Alley, Mary-Kate Olsen,
Ashley Olsen. Regi: Andy Tennant.

TV 2 kl 15.40

Gatas dans 
Amerikansk-britisk dokumen-
tarfilm fra 2005. Vi møter

Tommy Johnson, som i 1992 utviklet
dansestilen kalt clowning. Vi ser
gatedansens imponerende og gren-
sesprengende bevegelser, mens vi
hører historier fra dansere som
mener clowning er en livsstil. Regi:
David LaChapelle.

NRK3 kl 21.05

Surviving Christmas 
Amerikansk komedie fra 2004.
I stedet for å feire julen alene

bestemmer Drew Latham seg for å
reise til sitt idylliske barndomshjem.
Det er bare ett problem; når han
ringer på døren oppdager han at
familien som bor der ikke er hans
familie. Med: Ben Affleck, James
Gandolfini, Christina Applegate.
Regi: Mike Mitchell.

NRK1 kl 23.20

MIN TV-
KVELD

Navn: 
Pål Jakobsen

Alder: 44

Yrke: Informa-
sjonssjef i Posten
Nord-Norge

Favorittprogram: 
– Jeg ser veldig
mye på nyhetene
og sporten. 

I kveld:
I kveld har jeg
ingen TV-planer,
bare treningspla-
ner. 

TV-tid per kveld:
– Jeg ser nok en
del på TV i hel-
gene, men ikke så
mye i ukedagene.
Med små barn og
hektisk jobb i til-
legg til en del tre-
ning så blir det nok
ikke mye tid til
overs. 

Dagsnytt hver hele time.
06.03 Distriktsprogram
07.50 Radiosporten
07.54 Distriktsprogram
08.20 Morgenandakt
08.27 Distriktsprogram
09.05 Nitimen
11.03 Distriktsprogram
11.50 Radiosporten
11.54 Distriktsprogram
13.05 Norgesglasset
15.05 Her og nå
16.03 Distriktsprogram
18.05 Kamfer
18.40 Barnetimen: Myp og

Mippis juleeventyr
19.03 Kveldsåpent
20.03 Værmelding med lang-

tidsvarsel
20.07 Kveldsåpent
22.05 Herreavdelingens jule-

verksted
00.05 Nattønsket
02.03 Radio Rock
03.03 Norsk på norsk
04.03 Spill våken
05.33 Morgenandakt
05.45–06.00 Værmelding

med varsel for fiskebanke-

©
Un

ive
rs

um

Nyheter hver hele time
06.00-24.00, hver halvtime
06.00-09.00 og 15.00-18.00. 
06.00 P4s Radiofrokost
10.00 Michael direkte
12.00 Ett-to-tre
15.00 Midt i Trafikken
17.30 Sytten Tretti
18.00 Taxi
20.00 Barnas Beste
20.30 Download
21.00 Kveldsshowet
23.00 Oss megger i mellom
24.00 Lyden av P4
05.00–06.00 Grytidlig



Kjøkkenet reddet

De borgerlige partiene i Tromsø –
KrF, V, Frp og H – stemte i siste
kommunestyre slik at kjøkkenet
på Heracleum kan fortsette sin
virksomhet. Sammen med Rødt
greide de det. Det er flott at disse
partiene gjorde dette grepet, til
tross for nei fra Sp, SV og Ap.
Glimrende.

JJaann  SSoollhheeiimm,,  ssttyyrreelleeddeerr
TTrroommssøø  KKrrFF

Takk for 
nissepakker
Vi vil takke Roy på Eurospar Kræ-
mer for de gode nissepakkene vi
fikk til nissefesten vår. Ungene
ble kjempeglade. Ønsker alle en
riktig god jul!

SSmmåå  oogg  ssttoorree  ppåå  HHeeiimmllyy
bbaarrnneehhaaggee

En hemmelig 
nissevenn
For tredje året på rad får jeg pakker
levert i postkassen. Én for hver av
de fire ukene i adventstiden. Det
gjør liksom vente- og stresstiden
fram mot jul koseligere. Ikke vet
jeg hvem det er fra, men lurer vel-
dig på hvem det kan være. Jeg har
nemlig en hemmelig nissevenn!
Det har også flere andre damer her
i Kattfjord. Til sammen er vi 21
damer som gjennom adventstiden
sniker oss inn på hverandre sine
postkasser, eller hjem, for å levere
nissevennpakker. Tidlig om mor-
genen, eller i nattens mulm og
mørke, legges pakker på de mest
uventede plasser. Bare for å glede
hverandre i en mørk og stressende
tid. I helgen hadde vi nissevenn-
treff. Med et lite brett julegodt
under armen møttes vi for å avslø-
re hverandre. Det ble mye gjetting.
Noen traff, mens andre av oss har
blitt godt lurt. Men mest av alt var
det mye fliring, sosialt og koselig.

Uansett; denne hyggelige ad-
ventstradisjonen i Kattfjord er noe
vi anbefaler andre også å gjøre.
Tusen takk til de tre kreative da-
mene som kom på ideen. Dere er
gull verd!

AA..SS..WW..

Bruk refleks
Kjære foreldre både i by og på
bygda; Vær så snill! Bruk refleks på
barna deres og dere selv! Å ferdes
uten refleks nå, er som å leke med
livet. Det er svært vanskelig for bi-
listene å oppdage mørkkledde fot-
gjengere, og det er så utrolig dumt
om det skulle gå galt. Enda verre er
det for dem som blir sittende igjen.

DD..SS..

Ny logo

Svar til Vigdis: Den nye logoen til
byavisa iTromsø er vel ikke noe å
klage på! Jeg abonnerer, og jeg
liker den. Vi tåler vel en foran-
dring til det som er bedre? Synes
den er flott. Dere som jobber der,
er flinke. God jul til dere!

HHaallllggeerrdd  TThhoorrbbjjøørrnnsseenn

PMS
Noen som har tips mot PMS-pla-
ger? Jeg er så lei av å ikke fungere i
hverdagen når dette pågår. Jeg eier
ikke tålmodighet, er deprimert,
sliter på jobben og kjenner virke-
lig ikke igjen meg selv. Ønsker
svar gjennom «Byrunden».

JJ..EE..

God jul
Jeg vil ønske mine kjempegode
kollegaer ved Trondjord barneha-
ge en riktig god jul og et kjempe-
godt nytt år! Gleder meg til vi går
løs på et nytt og spennende år i
lag.

EElliissaabbeetthh

Modeller og 
størrelser
Er enig i at «ingen vil se modeller
med former», men designere og
produsenter kan vel klare å pro-
dusere brede nok støvletter til
velformede damer, eller slanke
damer med fotballegger!

EE..OO..

Veisalting

Synes at Kjell Olsens leserinnlegg
angående veisalting var kjempe-
bra! Lærerikt, og du stiller de
spørsmålene veimyndighetene
ikke vil svare på. Stå på videre!

FFrrooddee  OOllsseenn

Pigg/piggfri
Rune Pettersen: Jeg kunne ikke
sagt det bedre selv! 

KKeenntt  EEiinnvvoollll

Falt pladask
Det er lenge siden jeg har falt så
pladask for en mann. Tusen takk
for hjelp med alle pakkenellikene
mine. Den eneste skaden ble
noen fine blå juleknær. Stor jule-
klem til den hjelpsomme man-
nen i Storgata vis-à-vis
sparebanken.

MMaayy

Julekort

Jeg fant en bunke med åtte jule-
kort i snøskavlen rett utenfor
Mydlands utsalg i sentrum på lør-
dag, rundt klokken 12.30. Kor-
tene var ferdig skrevet og utstyrt
med frimerke, så jeg leverte dem
på posthuset slik at de ble sendt
av gårde. I tilfelle vedkommende
skulle dra kjensel på dem, så er de
kommet rett av gårde.

MMaaddss  LLaarrsseenn

Takk for svar

Til Bård Jørgensen, direktør i Re-
miks: Takker for smart svar angå-
ende forandringer på
tømmedager. Er meget glad for at
endringene går i vår favør og at
det ikke er ressurssløsing. Venter
spent på neste gebyr, men kan vel
neppe forvente lavere gebyr aller-
ede neste år. Skal ta vare på svaret
ditt og er fortsatt nysgjerrig.

EE..II..

Snille sjåfører
I førjulsstresset klarte jeg å glem-
me veske med lommebok og
mobil på buss 28 torsdag 17. de-
sember. Ønsker på denne måten å
takke Cominors serviceinnstilte
og hjelpsomme sjåfører: 
● Sjåføren på rute 42 i Giæver-
bukta klokken 15.00, som tross
dårlig tid prøvde å hjelpe meg. Jeg
var for oppkavet til å få takket deg
der og da.
● Sjåfør Tom Dreyer, som ringte
både kontoret og bussen, og fikk
ordnet det hele.
● Sjåføren på buss 28 som tok
vare på vesken min.

Tusen takk og god jul til dere
alle! Jeg er kjempetakknemlig!

RR..GG..

36 Tirsdag 22. desember 2009

Telefon: 77 64 06 00 | epost: byrunden@itromso.no 
SMS til 2242:  BTBYR <din melding>

Maks 150 tegn. Husk fullt navn! Tjenesten koster 5 kroner.

TAR SAKEN
Utro tjenere
Er det utro tjenere ved Tromsø
postkontor? Bestemødre/fedre
som har sendt penger i vanlig
brev (selv om det er ulovlig) til

Tromsø til sine barnebarn som
er skoleelever, har opplevd flere
ganger at brevene ikke er kom-
met fram.

EE..SS..

SVARER: Informasjonssjef Pål Jakobsen i Posten Nord-
Norge. Foto: Trondar Lien

Informasjonssjefen vil først og
fremst beklage dersom noen
opplever dette. 

– Dernest så har Posten vært
svært tydelig med å fraråde folk i
mange år å sende penger i brev.
Det finnes veldig mange andre
måter å overføre penger på, sier
Pål Jakobsen.

– Det er ikke ulovlig å sende
penger i posten, men det anbefa-

les ikke. Dessuten så kan man
ikke peke på nøyaktig hvor det
skjer at pengene blir borte. Jeg
anbefaler derfor å finne andre
måter å overføre penger på, sier
Jakobsen.  

AASTA B. PETTERSEN
aasta.pettersen@itromso.no

91860714

Fraråder pengesending i brev
Informasjonssjef Pål Jakobsen i Posten Nord-
Norge anbefaler andre måter å sende penger på.

«Tromsø» 12. desember

iTromsø i går

Pepperkakehus

Her er Ishavskatedralen i pepperdeig. Mesterverket er laget av Fredrik
(9), Aleksandra (9) og Frank Nilsen, etter en idé av Karianne M. Kling-
enberg.

FFrraannkk
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LESERBILDET

AAvv  kkoommmmuunnaallssjjeeff  EEvvaa  TT..  OOllsseenn  

«Noen fortje-
ner å bli satt i
g a p e s t o k k .
En av disse
medansvarli-
ge i Hera-
cleum-saken
er enhetsle-
deren.» Sita-
tet er hentet fra leserinnlegg i
«Tromsø» 15. desember der med-
lem av eldrerådet Birger Tokle
fortsetter: ”Han vil nok i nær-
meste fremtid få mye pepper og
påminnelser over sine handling-
er og svært dårlig lederskap. For
hans eget og kommunens beste
anbefales at han snarest søker seg
bort”. Sitat slutt.

Som kommunalsjef oppfatter
jeg slike formuleringer av ledere i
Tromsø kommune som ufine.
Beskrivelse av enhetsleder på
Heracleum som utøver dårlig le-
derskap synes jeg er på kanten av
hva Birger Tokle i eldrerådet
burde sette på trykk.  

Fortiden
Tar man videre inn over seg To-
kles spådommer om hva som vil
bli enhetslederens utfordringer
fremover med ”påminnelser over
sine handlinger” og ”at han sna-
rest bør søke seg bort”, mener jeg
at denne saken har dystre minner
om forfølgelse. Saken har slik jeg
ser det bragt fram fordums hand-
lingsmønster jeg trodde var av-
leggs i dagens samfunn.

Det hører fortiden til at man
offentlig setter folk i gapestokk,
og det kan i beste fall karakterise-
res som et sleivspark av et frem-
trenende medlem i Tromsø
eldreråd, som Birger Tokle. Som
kommunalsjef mener jeg at
denne type angrep på enkeltper-
soner, i dette tilfellet enhetsleder
på Heracleum, er uanstendige
personangrep som jeg på det
sterkeste tar avstand fra.

Vanskelig
Hele debattinnlegget er
gjennomsyret av insinuasjoner
om feilinformasjon, manglende
informasjon og dårlig behandling
av de eldre. Slik bør vi ikke føre
en konstruktiv debatt i dagens
samfunn. Tromsø kommune er i
en økonomisk vanskelig situa-
sjon og vil også i år gå med
underskudd. Rådmannen legger i
løpet av året fram flere saker til
våre politikere om den økono-
miske situasjonen og politikerne
fatter vedtak for å komme i ba-
lanse.

I tillegg har rådmannen i 2009
hatt fullmakt til å sette i verk
nødvendige tiltak for å komme i

balanse. I denne forbindelse ble
det besluttet at produksjon av
middag til 50 kafégjester per dag
ikke skulle skje på Heracleum,
men et annet sted. At rådmannen
valgte å foreslå å flytte produk-
sjon av varmmat, var ut fra at
dette ikke ville berøre tilbud til
de svakeste grupper Tromsø
kommune yter tjenester til.  

Engasjement
Nødvendig og forsvarlig helse-
hjelp skal vi alltid gi. For å kunne
yte denne helsehjelpen innenfor
tildelte rammer har vi måtte vur-
dere hvilke tiltak som smertet
minst å gjøre endringer ved. Med
andre ord – alle steiner har vært
snudd for å ivareta helt nødven-
dig og forsvarlig helsehjelp oven-
for befolkningen i Tromsø
kommune.

At vi har hatt et særdeles stort
engasjement rundt produksjon
av varm mat ved Heracleum er
sunnhetstegn i vårt lokaldemo-
krati. Dette er et engasjement
som både rådmannen og ikke
minst kommunens folkevalgte
har merket seg. Våre folkevalgte
har nå vedtatt at produksjon av
varm mat skal fortsette på Hera-
cleum, og dette forholder vi oss
til.

Det er flott med engasjement i
befolkningen, men det som skuf-
fer meg er at enkelte fremstående
personer velger å henge kommu-
nale ansatte ut i full offentlighet,
samtidig som de settes i gape-
stokk og så skal sparkes. Som
kommunalsjef har jeg lyst til å
berømme lederne i pleie og om-
sorgstjenesten, de gjør en flott
jobb i en krevende tjeneste og har
i 2009 jobbet hardt for å tilpasse
seg de økonomiske rammene. Er
det noen som har fokus på nød-
vendig og forsvarlige tjenester og
som hver dag må ta vanskelige
valg – så er det denne ledergrup-
pa.  

Vær nøye
Om noen skal ta en prat med våre
enhetsledere er det rådmannen
som har ansatt dem, og det skjer
ikke i offentlighet. Offentlig kri-
tikk mot den jobben som enhets-
lederne er satt til å gjøre rettes til
rådmannen. Det er rådmannen
som gir de enkelte enhetslederne
rammevilkårene de skal drifte
innenfor.

Debatten om produksjon av
varm mat til kafeen på Hera-
cleum er over for denne gang,
måtte engasjementet leve videre
– men vær nøye med hvem man
setter i gapestokken.

Riktig god jul!

At vi har hatt et særdeles stort
engasjement rundt produksjon

av varm mat ved Heracleum er
sunnhetstegn i vårt lokaldemokrati.

Eva T. Olsen, kommunalsjef

Man setter ikke folk i gapestokk

INGEN JUL UTEN: Vi bare måtte innom Sangnissen på Berg. Det blir liksom ikke jul uten han.
Ønsker alle en riktig god jul! Julehilsen fra Ester og Sara. Foto: Marianne Bergli

Beskrivelse av enhetsleder på Heracleum som utøver dårlig lederskap synes jeg er på kanten
av hva Birger Tokle i eldrerådet burde sette på trykk.  Foto: Ann Sissel Jenssen
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Krigen om fly-
passasjerene
SAS kvesser knivene i konkurransen

med Norwegian. I går offentliggjorde
flyselskapet at det gjenoppretter ruten
mellom Bardufoss og Oslo – en rute Nor-
wegian har trafikkert alene de siste årene.
En trussel mot trafikkutviklingen i
Tromsø? Neppe.

Vi legger til grunn at det er sunt med
konkurranse, ikke minst for passa-

sjerene. Mange knegget høyt da Norwe-
gian for alvor gjorde sitt inntog i det
norske flymarkedet. Men latteren stilnet
fort. I de siste årene er det SAS som har
slitt med store underskudd og mistillit i
markedet. Norwegian er kommet opp
som et rimeligere og i flekkene mer flek-
sibelt alternativ. 

Det har gitt Norwegian god vekstfart,
og rutetilbudet har økt mye og raskt.

Men med vekst kommer ofte vekstsmer-
tene. Det ser Norwegian ut til å oppleve
på kroppen. 

For ikke lenge siden kapret selskapet de
viktige flygingene fra Bardufoss til

hovedstaden, hvor Forsvaret er en svært
viktig del av passasjergrunnlaget. I be-
gynnelsen var det stor glede. Men nå har
det etablert seg et inntrykk av at Norwe-
gians billetter fra Bardufoss er dyre. I en-
kelte tilfeller tre-fire ganger dyrere enn
fra Evenes, ifølge konkurrenten SAS.

Denne misnøyen er det SAS nå bruker
som argument for å gjenetablere ru-

tetilbudet mellom indre Troms og Oslo.
SAS bruker altså den samme retorikken
og medisinen som Norwegian gjorde
suksess i markedet med. Og vinnerne er
definitivt passasjerene, som nå kan velge
mellom to selskaper og dermed trolig
bedre priser. 

Spørsmålet er om SAS` inntog på Bar-
dufoss kan svekke tilbudet for rei-

sende fra Tromsø til Oslo, med tanke på
at enkelte fra midtfylket velger å reise via
Tromsø til hovedstaden? Det tror vi ikke
er tilfellet. All erfaring viser at økt tilbud
fører til lavere flypriser, flere reisende og
dermed et større grunnlag for å drifte
ruter også i et sterkt utsatt konkurranse-
bilde. 

Regionene bør stå samlet i å ønske
sterkere konkurranse om flypassa-

sjerene velkommen – rett og slett fordi
det gagner alle: Passasjerene, det offentli-
ge og det private næringslivet.

Sjefredaktør: 
Jørn-Christian Skoglund

Nyhetsredaktør: Redaktør: 
Trond Haakensen Jonny Hansen

Administrerende direktør: 
Are Bessesen

mener:
Ingen kattestøtte å hente...

KLAUDIUS odd.klaudiussen@itromso.no

AAvv  AAllvvhhiilldd  YYtttteerrggåårrdd,,  ssttyyrreemmeeddlleemm  ii
TTiinnddttuunnnneelleenn..
Tilsvar til Tessem forrige tirsdag.

Tindtunnelen vil redusere personska-
dene på E8 med 11-13 skader hvert år,
ifølge veivesenets skadeberegninger. E8
på vestsida av Ramfjorden, som Tessem
ønsker, kan gi en forbedring på kanskje
to skader per år. Skal vi nå ofre mange
trafikkskadde personer på veien hvert
eneste år, bare fordi noen tomteeiere på
vestsida ønsker seg høyere tomtepriser?

70 prosent
E8 mellom Tromsdalen og Lavangsdalen
er Nord-Norges verste ulykkesvei med
16 personskader som gjennomsnitt
hvert år, noen ganger med dødsulykker.
Norske bilførere kjører en del sikrere i
tunnel enn utenfor tunneler, det viser
klare statistikker.

I Tindtunnelens tilfelle kan vi redu-
sere personskadene på E8 med 70 pro-
sent. E8 på vestsida kan forbedre
ulykkene med rundt 13 prosent. Hva er
da best for bilbrukerne? Hvorfor skal vi

velge en veiløsning
som påfører flere
personskader, lengre
kjørevei og høyere
bompenger?

Kan ikke
stoppes
Prosjekt Tindtunne-
len blir påført forsin-
kelser fordi noen
byråkrater ikke liker
private veiforslag.
De overser at det
opprinnelig var vei-
vesenet som foreslo
en privat utredning. Etterpå kom veisjef
Naimak til at det ble for stort prestisjetap
å akseptere noe annet enn veivesenets
egne løsninger.

Men det er kommunestyret i Tromsø
som er planmyndighet, ikke veivesenet.
Andre byggherrer i kommunen opplever
daglig å få sine prosjekter nedsablet hos
kommunen. Hvorfor skal da veivesenet
behandles med silkehansker? Med dårli-

ge veiløsninger både i Ramfjorden,
Tromsdalen og til Kvaløya?

Folk i Tromsø viser i disse dager med
sine underskrifter at Tindtunnelen er et
prosjekt som ikke kan stoppes av byrå-
kratiske hindringer. Over 3.000 under-
skrifter er hentet inn til
www.tindtunnelen.no.

Tindtunnelen best mot
personskader og ulykker



Ap-politiker Synnøve
Søndergaard ber om
offentlig støtte, fordi
katten hennes må bo
på pensjonat når hun
selv er på fylkestings-
møter. Dette mener
leserne på iTromso.no
om saken.
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MISTET/FUNNET

«Rail» borte
Hei! Noen har vært og stjålet min
«rail» – en stor stålgreie som lå i
Tromsdalen. Vær så snill og kom
tilbake med den!

JJ..EE..

Kamera mistet
Sony digitalkamera mistet 20.
november.

Har du funnet et digitalkamera
av merket Sony på strekningen
Bjerkaker–Sentrum, eller i en
Taxi? Kameraet ble mistet fredag
20. november.

VV..BB..  ((991166  6644  884466))

Votter funnet
Du som etterlyste et par strikke-
votter med kattemotiv som du
hadde mistet under et Gratis Øl-
show på Café Sånn; de er funnet
og ligger i kafeen!

CCaafféé  SSåånnnn

Nøkkelpung mistet
Rød nøkkelpung med to nøkler
ble mistet i drosjen mellom El-
verhøy og UNN, på returen eller
rundt sykehuset.

MM..OO..  ((448800  3333  229999))

Katt forsvunnet
Pusen Spee-
dy forsvant
torsdag 17.
d e s e m b e r .
Hun er en
l a n g h å r e t ,
g r å t i g r e t
s k o g s k a t t
som er veldig kjærlig. Hun for-
svant fra området rundt Ram-
fjordgata, Elisabethsenteret og
Hvilhaug. Hvis noen har sett
pusen vår eller vet noe om hva
som har skjedd med henne, vær
så snill og ta kontakt.

RRuuddii  CCaaeeyyeerrss  ((993322  3377  001133))

Julegave funnet
Hei! Her om dagen var vi på Jekta
(gamle Polarsenteret), og da vi
skulle parkere fant vi en julegave
på parkeringsplassen. Noen har
nok mistet den, så om noen sav-
ner en gave som er kjøpt på Inter-
sport må de ta kontakt på e-post.
Den som eier pakken må forklare
innholdet, størrelse og farge på
det som pakken inneholder.

MMaarrlleennee  ((mmbb@@sspp..nnoo))

iTromsø i går

RETT FRA NETT

Skulle bare mangle 
Når man sender folkevalgte på
møter, så er det klart det skal dek-
kes for slikt! Har selv fått dekket
både opphold på hundepensjonat
samt ekstra utgifter til hotellrom
med bikkja. Det skal vel ikke være
slik at folkevalgte eller andre ikke
kan ha dyr fordi de ikke får dekket
slike ting?

EEnniigg

Utrolig! 
Må si jeg blir skremt! Dyrebeskyt-
telsen Tromsø sliter dag og natt
for de hjemløse dyrene i byen,
men kommunen kan ikke avse en
liten tomt eller være behjelpelig
med et lokale hvor dyrene kan
oppbevares. Disse dyrene har like
mye krav på et godt hjem som
kattene til politikerne. Dersom
dyrebeskyttelsen Tromsø kunne
få innvilget 720 kroner for hver
katt, så hadde saken vært en helt
annen. Men dette er ikke tilfelle.
Dersom fylkeskommunen går
med på å dekke disse utgiftene, er
det rett og slett helt utrolig!

LLiinnnn  KK..

Innse det!
Kanskje på tide å innse at det ikke
går å ha husdyr når man har ett
slikt yrke? Man kan ikke prakke
regningen på alle naboene og hele
samfunnet.

DDyyrreeggllaadd  ––  mmeenn  ffiinnnneess  ggrreennsseerr

Bytt roller 
Var det ikke en idé å sende katta
på møtene istedenfor? Ville det
gjort den store forskjellen?

JJuull  II..  NNiisssseenn

Frivillig
Katt eller unger eller bikkjer –
man velger det frivillig. Og ver-
ken katt eller unger eller bikkjer
bør koste det offentlige fem flate
øre.

HHaann  TTrriiuummff  KKrreeyy

Yrkesvalg 
Dette må komme inn under det
som ellers kan kalles som et «yr-
kesvalg» Det finnes flere slike
som ikke kan kombineres med å
ha kjæledyr. Selv en tilfeldig valgt
politiker må også ta stilling til om
dette kan kombineres med hold
av kjæledyr. Kan det kombineres,
så får politikeren på lik linje som
de fleste ta byrden og kostnadene
ved slikt. Dersom politikeren
finner at det ikke kan kombineres
eller koster for mye penger, så er
svaret gitt. Til dyrlegen med kat-
ten.

Det er ikke vår felleskasse som
skal godgjøre hold av kjæledyr.
Kjøreregler må være lik for alle.

PPeerr  BBrruuuunn

Hvorfor? 
Kan jeg sende regningen min til
fylket når jeg må innlosjere hun-
den min Buster på hundehotell
når jeg må i møte i Oslo? Det kos-
ter meg 2.150 kroner per helg jeg
er i Oslo. Nei, det kan jeg ikke. Så
hvorfor kan Søndergaard her gi
regningen til fylket? Hun har jo
en like vanlig jobb som meg. Vi er
papirflyttere begge to.

JJaann  OOllsseenn

AAvv  FFiinnnn  HH..  AAnnttoonnsseenn,,  TTrroommssddaalleenn  
I kampanjen til Statens vegvesen og Tromsø kom-
mune anmodes bilistene til å kjøre piggfritt for å re-
dusere svevestøv og forbedre luftkvaliteten/miljøet. 

Erfaring viser at piggfritt fungerer bra ved de fleste
kjøreforhold, og når bilfører i tillegg er bevisst på å til-
passe kjøreadferden etter dekkutrustning og føre.
Antallet piggfrie bilister er økende fordi flere ønsker
å bidra positivt.

Gjørmestier
Men hva hjelper dette, når veimyndighetene kom-
penserer med å pøse ut store mengder salt på stadig
flere veistrekninger. Miljøgevinsten med piggfritt
blir helt fraværende, og til og med forverret mange-
dobbelt med saltingen. Saltet løser opp veibanen/as-
falten og resulterer i tilgrising av veiene, det
omkringliggende miljøet og kjøretøyene. Resultatet
kan alle se. Spesielt denne høsten når været har vært
tørt og fint, og veiene allikevel fremstår som saltvåte
og skitne gjørmestier. Og hva skjer når dette svineri-
et tørker opp? Jo, nettopp, enda større mengder sve-
vestøv av oppløst asfalt og skitt!

Lite miljøvennlig
Veimyndighetene fremstår som miljøpolitisk kor-
rekte gjennom piggfrikampanjen, men velger altså
samtidig det miljømessig verst tenkelige tiltak,
gjennom salting og oppløsning av veiene. Med stor
ressursbruk på ekstra renhold/vedlikehold av omgi-
velser, skilting og kjøretøyer i tillegg, serverer vei-
myndighetene en svært lite miljøvennlig cocktail.
Dette medfører selvsagt også store kostnader, både
offentlig og privat.

Problemet flyttes
Så vil nok veimyndighetene hevde at veiene skal
saltes på grunn av trafikksikkerheten, og samtidig
vise til passende målinger og forskning. Dette er
nok dypt forankrede prinsipper høyt oppe i regi-
met, som de siste årene har fått utvikle seg til det
ekstreme, også på nordnorske veier.

Men hva oppleves i praksis når veiene saltes?
Når en regnvåt vei fryser til har riktignok saltet en
effekt, ved at ising av veibanen utsettes. Men en
saltet vei vil også fryse til, noen få grader under
null.

Ved salting forflyttes altså problemet til et litt la-
vere temperaturområde. En saltet vei tørker ikke
helt opp i kulda, men forblir isete, glatt og sleip. De
veiene som derimot ikke var saltet under de siste
ukers tørre og kalde vær, tørket helt opp, var ikke

glatte, og langt mer beregnelige og sikrere å kjøre
på. Også med piggfrie dekk!

Sikt
Et annet trafikksikkerhetsmoment som forverres
ekstremt ved salting, er sikt og lyseffekt. Frontrute og
lykteglass tilgrises av sleip skitt. Spesielt er dette far-
lig i mørket og ved motgående trafikk på landevei.
Vask av frontrute og lykter har ingen lengre varighet
enn til møte av neste bil, hvis veien er saltet. Gjen-
skinnet i asfalten fra møtende billys forsterker også
siktproblemet. I avgjørende sekunder kan farlige si-
tuasjoner og alvorlige ulykker lett oppstå, som en
følge av dette.

Mulig veimyndighetene er av en annen oppfat-
ning, men hva er mindre trafikksikkert enn ikke å ha
kontinuerlig god sikt ?

Rust
Enda et moment er de rustskader veisalting gjør på
kjøretøyene. I jobben min (bilverksted) ser vi svært
ofte alvorlige rust og tæringsskader, som kan påvirke
trafikksikkerheten, også på nye biler. Saltet akselere-
rer raskt nedbrytende og skadelige tæringsprosesser.
Fastrustede bremsedeler og tidlige rustangrep på bæ-
rende konstruksjoner er eksempler på det. Også NAF
ved Jan Ove Aas på NAFs teststasjon i Trondheim
går ut i NRK og advarer, og viser til alvorlige rustska-
der som går på sikkerheten løs, på grunn av saltinga.
Det samme gjør også tidligere Sintef-forsker og an-
satt i Vegdirektoratet, Lars Erik Bønå. Dette er også
en viktig side av trafikksikkerheten, som veimyndig-
hetene ikke ser ut til å ha bekymring for.

Alternativer
Det farligste er at det skapes en illusjon om at saltede
vinterveier er like trygge som sommerføre. Saltinga
gir en falsk trygghetsfølelse, og hos noen blir kjøre-
adferden deretter. Vel vitende om at veimyndighe-
tene har sine prinsipper å følge, og at bestemmelser
er gitt, men en sikkerhetsmessig totalvurdering av de
reelle effektene av veisalting synes allikevel å mangle
helt.

Jeg er ikke alene om å mene at veisaltinga sterkt
forverrer trafikksikkerheten totalt sett, da ulempene
er langt flere og alvorlige, enn fordelen veimyndighe-
tene viser til. Kanskje på tide å løse opp noen fastru-
stede prinsipper og bestemmelser? Andre
alternativer enn veisalt vil med stor sannsynlighet
tjene trafikksikkerheten og miljøet langt bedre, både
i nord og i sør.

Veisalt, piggfritt,
sikkerhet og miljø



Har du et nyhetstips?  Tlf: 77 64 06 00  E-post: nyheter@itromso.no

Onsdag til torsdag: Søraustlig bris, periodevis stiv kuling 15 utsatte
steder. Spredt snø i grensetraktene, ellers mye pent vær. Torsdag
sørøstlig bris, stiv kuling utsatte steder i den nordlige delen. Litt snø. Litt
kaldere.

Fredag til mandag: Overveiende bris mellom nord og sørøst. Nedbør
av og til, vesentlig i ytre strøk av Troms. I Troms først kaldere så litt
stigende temperatur igjen.

Tromsø i går
Temperaturer fra kl. 07.00 til 17.00:
Laveste temp: -7,9 grader
Høyeste temp:  -4,4 grader
Nedbør siste døgn: 0,0 mm 
Snødybde: 32 cm
Nedbør siste 30 døgn: 59,0 mm 

Stadig flere oppdager mulighe-
tene, styrkene og svakhetene
med sosiale medier. Ja visst kan
de ta krevende mye tid i en aller-
ede superstresset hverdag. Men
man kan også stifte nye bekjent-
skaper, finne igjen og holde kon-
takt med gamle venner fra
ungdomsårene – eller man kan
selge biler. Rett og slett. 

Sist ut blant dem som har oppda-
get mulighetene med såkalte so-
siale medier, er bilforretningen
Bil i Nord i Tromsø, som nå er
godt i gang med bilsalg nummer
tre via Facebook. Flere avtaler er
under oppseiling. 

Firmaet opprettet profil i slutten

av mai, men først like før jul så de
potensialet i å drive nettverks-
bygging på internett. Bilselgerne
gjorde samme erfaring som
mange andre før dem: Terskelen
for å ta kontakt er mindre på
internett enn ved personlig opp-
møte og på telefon. 

I dagens avis kan du lese mer om
bilforretningens Facebook-erfa-
ringer. Du har kanskje også gjort
erfaringer med Facebook eller
andre sosiale medier? Del dem
gjerne med iTromsøs lesere 
på itromso.no
eller på iTromsøs
Facebook-profil.
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SOLEN
Under
horisont

MÅNEN
Fullmåne:
31. desember
Nymåne:
15. januar

TIDEVANNET
Flo:
kl. 04.38
kl. 16.47
Fjære: 
kl. 10.37
kl. 23.11

Langtidsvarselet for Tromsø

Onsdag Torsdag Fredag

Økning til sørøstlig liten kuling 12
utsatte steder, av og til stiv kuling 15
i nord, natt til i dag dreiende østlig.
Delvis skyet oppholdsvær, i indre
strøk litt snø av og til.- 8 -9 -10 -10

9

Breivikeidet-10

Lakselvbukt-10

Engvik-7

Sommarøy-5

Tromsø-8

3

2
9

VÆRET I ETTER-
MIDDAGVÆRET I ETTER-
MIDDAG

Værvarsel fra yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK

På vår nettside kan du i
dag lese om:
■ Se web-tv fra mandagens 
julekonsert i Domkirken. 

■ Gourmet og restaurantsjef
Knut Hind er i nettmøte kl. 14
og svarer på lesernes spørsmål
om julemat. 

■ Få tips og råd for jule-
trafikken.  

DAGENS VÆRBILDE

JØRN-CHRISTIAN SKOGLUND
SJEFREDAKTØR

959 09 666
jcs@itromso.no

twitter.com/boss73

Nye kanaler, nye muligheter
I DAG

I DAG

oppdaterer været.

Alltid sol på Langnes!
Alkeveien 9E

www.spar.noTilbudsperioden gjelder til og med 24.12

Vi ønsker alle en riktig god jul!Vi ønsker alle en riktig god jul!

Kveiteskiver
fersk, pr kg

59 90
Kveiteskiver
fersk, pr kg

59 90

Fersk
familieribbe
pr kg

39 90

Fersk
familieribbe
pr kg

39 90
Pinnekjøtt
lam, røkt/urøkt, pr kg

149 00
Pinnekjøtt
lam, røkt/urøkt, pr kg

149 00

VINTERBILDE: Bildet er tatt 16. desember ved Sjøvegan, kaldt og
vinterlig med et nydelig lys! Foto: Hilde Folgerø

All erfaring viser at økt tilbud fører til
lavere flypriser, flere reisende og 

dermed et større grunnlag for å drifte ruter
også i et sterkt utsatt konkurransebilde.

Lederen side 38

Knut Hind


