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Vinter-
kampanje!
www.norsk-kjokkenfornying.no

Norsk Kjøkkenfornying
Tlf. 911 99 917

31.03-03.04
EXPORAMA SENTERET
H E L L E R U D S L E T T A

ÅPNINGSTIDER:
Torsdag-fredag 12:00 - 19:00
Lørdag-søndag 10:00 - 17:00

Velkommen til Norges
største hyttemesse
Inngang: Voksen kr 150,- / honnør kr 100,- / under 16 år gratis. Mer info, se hyttemessen.no

LITEN TETTHET AV
BEDRIFTER I
LØRENSKOG
For hver 100 nordmann finnes det
10,7 bedrifter. I Lørenskog kommune
er tettheten av virksomheter mye
mindre enn «normalt», viser nye tall.

Side 161

FISKET FRAM ABBOR
Det var ikke få abbor som ble dratt
opp av hullet i isen da Lørenskog
Jakt- og Fiskeforening arrangerte
familiedag på Østbyputten i
Lørenskog. Side 10

Tar med krimbøker og
brettspill på påsketur

Flere besøker bok-
butikken før de skal
på påskeferie. Hvis
været ikke skulle bli
det beste kan tiden
brukes innendørs på
brettspill og lesing

Side 8

Tre tyske fangeleire i Skedsmo

Under andre verdenskrig var det tre tyske fangeleire med sovjetiske fanger i
Skedsmo, en på Bergli ovenfor Kjeller, en annen nede på Kjeller og en tredje
ved Leiraveien og Sørum gård. Leirene er ikke nevnt i den nasjonale litteraturen
om andre verdenskrig. Det har likevel lykkes å skaffe muntlige og skriftlige kil-
der om leirene. Side 26

Gladengveien 9, Oslo • Tlf: 23 03 55 80
E-post: salg.ensjo@autoelite.no Se side 21

UKENS TEMA:
FRILUFTSLIV
JAKT & FISKE

God påske!
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Romeriksposten er en partipolitisk uavhengig lokalavis som hver onsdag, med unntak av ferieperioder, distribueres til husstander i Skedsmo
og Lørenskog. Romeriksposten følger Tekstreklameplakaten og Vær varsomplakaten.

REDAKSJONEN:
– Ansvarlig redaktør

Gøran Kristiansen Tlf: 977 63 706
goran@romeriksposten.no

– Journalister
Roy R. Mortensen.
roy@romeriksposten.no

Yngve Johansen
yngve@romeriksposten.no

ANNONSEAVDELINGEN:
– Salgssjef

Terje Aasen Tlf: 906 19 636
terje@romeriksposten.no

– Markedskonsulenter
Elisabeth Krogsrud. Tlf: 483 23 443
elisabeth@romeriksposten.no

Marianne Forland. Tlf: 483 20 157
marianne@romeriksposten.no

KONTAKT:
– Tips/leserinnlegg

Tlf: 977 63 706
tips@romeriksposten.no

– Postadresse
Avisdrift Romerike AS
Depotgata 20, 2000 Lillestrøm

BLINKSKUDD Har du tatt et blinkskudd på Romerike som du har lyst til å dele? Motivet kan være hva
som helst. Det eneste kriteriet, er at bildet må være knipset på Romerike. Hashtag
Instagrambildet med #romeriksposten og hvor bildet er tatt!

#romeriksposten #thespringishere #river
@ninnil

#Lillestrøm #romeriksposten #springtime
@annettethowsen

#lillestrombilder_city #skedsmo #romeriksposten
@fruentimmeret

ANSVARLIG UTGIVER: Avisdrift Romerike // PRODUKSJON: Hamar Media AS, avd. Nydal // TRYKK: Avis-Trykk AS, Hamar // OPPLAG: 21.200 // DISTRIBUSJON: Nordpost
NESTE UTGAVE: 06.04.2016 // MATERIELLFRIST NESTE UTGAVE: 23.03.2016 // Ferdigmateriell kl. 14.00 fredag 24.03.2016

Snittemperaturen var -0,1 grader, 5,0 grader over normalen. Høyeste temperatur var 16,3 grader den
15. mars, og laveste var -3,8 grader også den 15. mars, en differanse på ganske nøyaktig 20 grader i
løpet av et døgn! Høyeste vindhastighet var 7,2 m/s den 3. mars. Mest nedbør på ett døgn var 8,6 mm
(10. mars)

TETTE AVLØP  HØYTRYKKSPYLING
TVINSPEKSJON  GRAVING

TINING AV VANNRØR
ALT AV RØRLEGGERTJENESTER

PRIVAT/NÆRING

DØGNVAKT!
Ring 63 81 05 82

post@akershusvvs.no

Maskinførerkurs 32 t.
Vi avholder teorikurs for anleggsmaskinførere:

Lillestrøm 1.-3. april
Kurset er obligatorisk for alle som skal kjøre anleggsmaskiner.

Ytterligere opplysninger eller bindene påmelding:
Granlund Kompetansesenter AS Tore Granlund tlf. 91 59 17 31

www.granlundkompetanse.no

Maskinfører praksis foregår på Dal
Se nettside for påmelding. Flere datoer.

Kompetansesenter
for bygg og anlegg

Været på Romerike siste 30 døgn:
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Velkommen til Norges
største hyttemesse!
Exporama Senteret, Hellerudsletta, 31. mars til 3. april 2016.
Hyttemessen er en inspirasjonsarena for alle som har dragning mot hyttelivet, enten man
allerede har sitt feriested eller planlegger å bygge nytt. 31. mars til 3. april vil en lang rekke av
hytteprodusenter, tomteutviklere, eksteriør- og interiørbedrifter vise hva de har å by på, samt
at fagfolk og rådgivere innenfor hyttebransjen er tilstede for å dele sin kunnskap.

For mer informasjon, se www.hyttemessen.no

Inngangspriser:
Voksenbillett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 150,-
Honnørbillett . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 100,-
Barn under 16 år . . . . . . . . . . . . Gratis

Åpningstider:
Torsdag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12:00 - 19:00
Fredag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12:00 - 19:00
Lørdag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10:00 - 17:00
Søndag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10:00 - 17:00

VÅREN
2016
31.03 - 03.04
EXPORAMA
SENTERET
HELLERUDSLETTA
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FØR OG NÅ Vi i Romeriksposten er glad i historiske tilbakeblikk. Hvordan så det ut i distriktet vårt før,

og hvordan ser det ut nå i dag?Vi tar for oss en ny plass fra uke til uke.

Påkortbildet fra 1950finnerduKarlP.
Thorstensen bok- og papirhandel i
Storgata 19. Forretningenbleoppret-
tetmandag2.oktober i 1922.Bokbu-
tikken ble revet i 1983 sammenmed
seks andre trehus i kvartalet for å gi
plass til etkjøpesenter.Kjøpesenteret
åpnet dørene i 1985. I midten av
1920-årenebygget JohanFjelberget
forretningsbygg på hjørnet av Stor-
gata/Nittedalsgata (kansees til høy-
re bak bokbutikken). Huset ble revet
i 1977 og erstattet av et betongbygg.
I 1998 ble denne bygningen en del av
Lillestrøm Torv da kjøpesentret ble
utvidet. Til venstre i bildet stårBjørn-
stadgården. Bygningen stod innflyt-
tingsklar i desember 1932.Byggetble
pusset opp og fikk to ekstra etasjer
pluss en hatt i 2004. I krysset i Stor-
gata/NittedalsgatafikkLillestrømsitt
første lyskryss.Trafikklyseneblefjer-
netdaStorgatablegjortomtil gågate
i 2008/09. Under gågaten ligger
vann- og avløpsrør, tele- og strøm-
kabler, data-ogtv-kabler, fjernvarme
ogkjøling.Det rennercirka35.000 li-
ter vann under gaten som skal sørge
foratsnøensmelter.Gatenerdekket
med20.200granittheller.Herligheten
kostet i overkantav50millionerskat-
tekroner.

Storgata_1950

Storgata_2016

Tekst: Roy Mortensen
roy@romeriksposten.no

STORGATA
1950 -2016

www.scandorama.no • Booking: 800 10 110

5/5 Budapest, Wien, Bratislava & Praha 8 d ......7 295,-
7/5 Andalucia med Gibraltar 9 d.........................8 995,-

12/5 Puglia og Amalfikysten 8 d ...........................8 995,-
28/5 Montenegro med Dubrovnik 8 d .................7 995,-

16/4 Roma med Firenze & Venezia 8 d ................8 495,-
18/4 Elvecruise på Douro 11 d............................23 495,-
28/4 Sorrento med Capri & Roma 8 d.................. 9 295,-
30/4 Gardasjøen med Venezia 8 d........................8 495,-

Les mer om alle våre reiser og om alt som er inkludert på www.scandorama.no. Fly fra Gardermoen.

Fly✿

Reisegaranti er stilt til Kammarkollegiet i Sverige.alltid med guide

Restplasser
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TRYGT BOLIGKJØP I SPANIA!
Vi har mer enn 30 års erfaring og gir deg den beste service og hjelp.
Vi har brukte og nye boliger med meget bra beliggenhet på Costa Blanca-kysten.
Norske representanter. Vi har prisgaranti på alle nye boliger.

Visningsturer!
Spennende og informative visningsturer til Spania.
Visningsturer fra Gardermoen i april og mai.

Ta kontakt for gratis katalog.
e-post: norge@atlasinternational.com - tlf.: 92611403 - Jenneke Heyning

La Vista Mar Menor
2 soverom 2 bad, 
kun 700 meter fra strand
€116 950

The Hills Duplex
2 soverom 2 bad, 
stor privat takterrasse
€99 000

4518, Bruktbolig
2/3 soverom, 1 bad
1 gjestetoalett
15 min gange til strand,
€97 000

Corbeta Homes
Flott toppleilighet 2 soverom, 2 bad
stor privat takterrasse
kun 5 min. gange til strand 
€139 900

The Sea Sand
Flott toppleilighet
2 soverom, 2 bad
stor privat takterrasse
kun 200 meter til strand
€151 000

Azur del Mar
Flott rekkehus
3 soverom, 2 bad
privat takterrasse
kun 5 min. gange til strand
€155 000

Vista Azul Townhouse
Flott rekkehus
3 soverom, 2 bad
privat takterrasse
kun 300 meter til strand
€219 000

White Sea
Moderne enebolig
3 soverom, 2 bad
privat basseng, garasje, sentralt
2 km til strand
€230 000
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FANTA, COCA-COLA
& COCA-COLA ZERO

24-pack: 3 för 209:- + pant
(33cl. Max 1 köp a´3 flak/hushåll)

100 % WHEY
PROTEINFABRIKEN

3kg (Ord. Pris: 499:-. Kampanjpris 399:-)

BENFRI KOTLETT
Färsk, i bit, eu

SERRANO SKINKA
José Montana Serrano skinka med

kniv och ställ.6,5 kg (Lagrad 12 mån.)

RIB WORLD SPARE RIBS
(Fryst. Max 2 köp/hushåll)

1990
SEK

ÖPPET ALLA
DAGAR I PÅSK!DAGAR I PÅSK!DAGAR I PÅSK!

2006 - 2016

10
MER FÖR PENGARNA

Påskens öppettider
21-23 mars: 10 - 20
Skärtorsdag: 10 - 20
Långfredag: 10 - 20
Påskafton: 10 - 19
Påskdagen: 10 - 19
Annandag påsk: 10 - 20

MAXIMAT & MCDONALD’S

Alla dagar: 9 - 21

HYPERMAT
Alla dagar: 9 - 22

SYSTEMBOLAGET
21-23mars: 10 - 20
Skärtorsdag: 10 - 20
Påskafton: 9 - 15

Erbjudandena gäller till 28 mars med reservation för ev. try
ckfel och slutsålda varor.

kniv och ställ.6,5 kg (Lagrad 12 mån.)

499:-

39903939/KG

699:-699:-699:-SEK699:-699:-
FÖR

699:-699:-699:-
FÖRFÖRFÖR2

19901919SEK

CHEEZ DOODLES
MAXIBAG
ostbågar. 450g

CONVERSE ALL STAR
Finns till herr & dam. (Ord. pris: 700:-)

(Gäller ej vita. Vita converse kostar 499:-)

För fler erbjudanden: www.charlottenbergsshopping.se

MIZUNO WAVE ULTIMA 6
Till herr & dam. (Rek 1300:-)

599:-

ALLT AV 2XU

-50%

ECCO TERRACRUISE
GORE-TEX

Till herr & dam. (Ord. pris: 1300:-)

699:-699:-699:-SEK

399:-

209:-209:-209:-SEK209:-209:-
3
209:-209:-209:-209:-209:-
33FÖR

+ PANT
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VI GRATULERER!
Vinner av FLAX-lodd:

BIRGER LARSEN,
FEIRINGGATA 41,
2003 LILLESTRØM

Fotografen hadde vært ved:

JONAS LIES GATE I
LILLESTRØM (TÅRNET
PÅ RÅDHUSET I
BAKGRUNNEN)

SVAR FORRIGE UKE

HVOR DA? Hvor er dette bildet tatt? Har du svaret? Vi trekker ut en heldig vinner som får et FLAX-lodd
tilsendt i posten! Send det til hvorda@romeriksposten.no

TAKK TIL ALLE SOM SENDTE INN SVAR!
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Tekst/foto: Roy Mortensen
roy@romeriksposten.no

Flere besøker bokbutikken før de skal på
påskeferie. Hvis været ikke skulle bli det
beste kan tiden brukes innendørs på brett-
spill og lesing.

Tar med krimbøker og
brettspill på påsketur

–Påskenøtter og quiz går det veldig

myeav førpåsken. I tilleggskal folkha

med seg en eller to krimromaner. De

somskal påhyttapasser i hvert fall på

å fåmedsegbrettspill ogpåskenøtter,

sierdaglig lederAnneBergsjøvedArk

Lillestrøm.

LOKAL BESTSELGER
Arkoppleverat romanerselger jevnt

over hele året, men til påsken er det

nok noen som kanskje tar med seg

en del ekstra pocketbøker på tur.

–Vi har solgtveldigmyeav forfat-

terne Torkil Damhaug og Kjell Ola

Dahl. Mange vil også ha «Dei som

flyktarogdei somblir», ElenaFerran-

tes tredje. Men jeg ser at vi selger

veldigmyeavveldigmange forskjel-

lige forfattere. Blant annet er «Ikke

bestått» avMichael Hjorth og Hans

Rosenfeldt enbokserie somvi selger

veldigmye av, forteller Bergsjø.

–Hvemkjøper slike bøker?

–Mange finner disse bøkene vel-

dig interessante. Hovedkunde-

gruppen er menn og kvinner over

35- 40 år. Selv om enkelte kunder

kanskje ikke har lest såmye krim, så

vil dehamedeneller tokrimbøkerpå

tur, sier Kari Lindstad.

BRETT PÅ HYTTA
Desombesøker bokbutikken på jakt

etter spill eroftebarnefamilierogbe-

steforeldre. Mange av disse skal ha

brettspill på hytta.

–Hvilke spill tasmed på tur?

–Den gamle klassikerenMonopol

har holdt segpå topp imangeår.Men

den absolutte vinneren er spillet

«Ryktetgår», opplyserRitaLindstad.

I tilleggerdetnoensomskaffer seg

jatzy og kortspill, som de for eksem-

pel kan tamedog spille på flyet.

–Detvarierer hva folk kjøper.Men

detergode, gamle spill somgår igjen,

så fremt det ikke har vært reklamert

for nye spill på tv, forteller Lindstad.

Det satiriske spillet«Politiskukor-

rekt» vekker også en del interesse.

Hvis folk er interessert i politikk, og

står på sine standpunkter, kan det bli

enmorsomkveldpåhyttameddette

spillet.

BRETTSPILL SOM
FAMILIEAKTIVITET
Smartphone, iphoneognettbretthar

ikke satt en merkbar demper på

brettspill opplyser spilleverandøren

Tactic NorgeAS.

– Det går riktig nok i rykk og napp

fra år til år,menhvis duserdetteover

lang tid er salget veldig stabilt, sier

daglig leder Knut Lien i Tactic.

Lien tror at årsaken til dette er at

folk kanskje innser at de trenger å

gjøre noe sammenmed familien. Ta-

ctic opplever et bra salg til vinter- og

påskeferier i Norge, noe Lienmener

er litt utypisk i forhold til resten av

Norden.

– Jeg har også inntrykk av at det

harblitt littmerbrettspilling i student-

miljøer blant den nye generasjonen

studenter. Det er ikke stort omfang,

men vi ser at det tar av enkelte ste-

der.

Samtidigmed at det er en del for-

nyelse på brettspillfronten opplever

leverandøren at en del klassikere

fremdeles selger veldig bra.

– Folk kjøper ofte spill som de har

spilt tidligere, eller ønsker åkjøpenytt

for å erstatte det gamle somhar gått

i stykker. Da er det ofte de klassiske

spillene de er ute etter, forteller Lien.

BRETTSPILL OG KRIM: Rita Lindstad og Anne Bergsjø hos Ark opplever at nye og eldre spill fremdeles selger bra. Samtidig får boksalget et lite løft før påsken setter inn.

5 PÅ TOPP: Hege Storhaug med
«Islam - den 11. landeplage» har
ofte vært å finne på ARKs fem på
toppliste etter boken ble lansert 5.
november i fjor.

God påske!
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BRETT: «Rykte går» trekkes fram som et av brettspillene mange ønsker å ta med seg i sekken. Og for de som vil ha
litt satirisk moro finnes kan brettspillet «Politisk ukorrekt».

God påske!
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TEMA I flere av utgavene avRomeriksposten vil du finne et tema. Temaer kan være alt fra hytte,til interiør, bil osv.
TEMA I DENNE UTGAVEN ER: FRILUFTSLIV, JAKT & FISKE.

Fisket fram abbor
Det var ikke få abbor som ble dratt opp av
hullet i isen da Lørenskog Jakt- og Fiske-
forening arrangerte familiedag på Østby-
putten i Lørenskog.

Tekst/foto: Roy Mortensen
roy@romeriksposten.no

TEMA: FRILUFTSLIV,
JAKT & FISKE.

– Jeg synes det er veldig spennende
å se om fisken vil bite på, sier Jørgen
Raaum.
Bådebarn ogvoksnekoste segpå

isen.Abboren lot segheller ikkebe to
gangerdasnøret ble senketned i hul-
let.

ÅRLIGE
FAMILIEARRANGEMENTER
Lørenskog Jakt- og Fiskeforening
(LJFF )blestiftet i 1948.Foreningener
tilknyttet Norges Jeger- og Fiskefor-
bund og har rundt 250medlemmer.
Hovedtyngden av medlemsmassen
kommer fra Lørenskog og de
nord-østlige delene avOslo.
–Vi forsøkerpåå få til et familiear-

rangement på vinteren og en om

sommeren. Ellersharvimangeandre
typer aktiviteter. Vi deltar blant annet
pådenårligeLosbydagensomLøren-
skogkommunestår for. Der inviteres
alle organisasjonene i kommunen til å
stillemed forskjellige aktiviteter ved
Mønevann. Vi har også en del arran-
gementerpå jaktsiden, forteller leder
i LJFF, OleHaakensveen.
Foreningen har hatt dette som et

årlig arrangement,mendeter noenår
siden sist klubben ble samlet på Øst-
byputten. De siste årene har klubben
vært på Mønevann ved Losby. Haa-
kensveen forteller at de har vært opp
til 30 - 40 medlemmer de gangene
det har vært godt vær. Under sist
helgs familiedagstilte 15stykk, til tross
forgråttværognoeovervannpå isen.
– Erfaringsmessig er det ikke så

mangesomkommerpået slik arran-
gement. Det er et internt opplegg
innen klubben og det kan være litt
tungt føre. Men uansett blir det en
hyggedagmed litt isfisking, bål, kaf-
fekos og pølser. Det beste med å
væremedlem i jakt-og fiskeforenin-

gen er nok det sosiale fellesskapet.
Hermøterdumennesker somhar in-
teressen av jakt, fiske og friluftsliv.
Herutvekslervi endel historier, skrø-
nerogerfaringer fra jaktog fiske, sier
foreningslederen.

GODT ABBORVANN
Foreningens medlemmer setter ut
ørret for 25.000 kroner hvert år i Lø-
renskog.Dette er fisk fra600gramtil
overett kilo. Fiskeutsettingen imai er
en viktig del av det foreningen driver
med, og fører til at publikum kan få
gode fiskeopplevelse i Østmarka. Da
deltar også mange frivillige, barn og
unge. Hvert år settes det ut rundt
3000fisk.
– Blir det sluppet ut ørret i Østby-

putten?
–Foreløpigharvi ikkegjort det.Det

er endel gjedde i vannetderfor er det
stort sett abbor som det går i der. Vi
har satt ut ørret i nabovannet, men
det er ikke meldt om såmye fangst
derfra.Vi harvelmistankeomatgjed-
da forsyner seggodt av fiskenvi set-
ter ut. Vi konsentrerer oss omåsette
ut ørret i de vannene der vi vet det
ikke finnes gjedde. Setter vi ut ørret i
vannmedgjeddeblir det til at vi setter
ut stor treårig ørret somgjerne veier
opp mot ett kilo for at de skal ha en
sjanse til å overleve, sierHaakensve- SLAPPER AV: En liten abborfamilie storkoser seg på isen

en, somharværtpåØstbyputten fle-
re ganger i løpet av vinteren og fått
brukbartmed abbor.
–Hvor finnervi debeste fiskevan-

nene?
–De beste fiskevannene finner du

innover i Losbymarka. I de nærmeste
vannene finnes det en del gjedde,
men litt lenger innovererdetbareab-
bor og ørret. Fiskene somer født og
oppvokst i disseer nokdenbeste, si-
den de ikke har startet livetmed å bli

fôretoppmedpellets i et oppdrettan-
legg, forteller Haakensveen.
Under den kombinerte familieda-

gen og klubbmesterskapet i isfiske
pleier deltagerneådraopp 50-60ab-
bor i løpet av et par timer, når det er
gode forhold.
– Fisken er veldig følsom for lys.

Når sola skinner gjennom, og det er
mer lys, biter den oftere på kroken.
Det går litt tregere når det er over-
skyet, forteller Haakensveen.
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FAMILIEAKTIVITET: Bjarne, Jørgen
og Tiril Raaum prøver fiskelykken i
Østbyputten.

GODT FISKEVANN: – Dette er et vann med mye fisk. Her er det som regel lett
å få abbor, sier leder i LJFF, Ole Haakensveen.

HEIAGJENG VED BÅLET: Inger Run-
hovde, Sara Runhovde Brændshøi
og Marit Raaum med barna Jørgen
og Tiril synes det er spennende å
se hva isfiskerne klarer å få opp av
vannet

STORFISKER: – Jeg liker å fiske.
Jeg får alltid mye fisk når jeg er hos
mormor. Hvis vi venter litt vil nok
fisken bite på kroken her også, sier
Jørgen Raaum.
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TEMA

Lettere å ta jegerprøven
Inntil nå har de som vil bli jegere selv
måttet finne fram til hvem som avholder
jegerprøver. Nå blir det enklere.

Tekst:Kjell M. Kaasa

TEMA: FRILUFTSLIV,
JAKT & FISKE.

I flere av utgavene avRomeriksposten vil du finne et tema. Temaer kan være alt fra hytte,til interiør, bil osv.

TEMA I DENNE UTGAVEN ER: FRILUFTSLIV, JAKT & FISKE.

Norges Jeger-ogFiskerforbund,NJFF,

står for den store majoriteten av til-

budomjegerprøveher i landet.Dehar

nåsamletkursene i alle landets fylker

på en ny portal, jegerprøven.no.

–Det innebærerenstor forbedring.

Tidligeremåtteman selv ringe en av

våre lokalforeninger og spørre om

hvormankunnegåpåkursog taprø-

ven. Nå finner du alt på ett sted, sier

informasjonssjef EspenFarstad iNJFF.

Hvert år arrangerer jeger- og fis-

HAREJEGER: Over 3000 kvinner tok jegerprøven siste år. Elin Lajord Oppegård fra Nannestad og Bjerke JFF er en ivrig harejeger. «Jakt er ikke lenger bare en manneting», sier Elin.
(Foto: Åsgeir Størdal/NJFF)

kerforeningeneover500 jegerprøve-

kurs rundt om i landet. På den nye

portalen klikker dudeg inn påønsket

fylkeog får umiddelbart oversikt over

kursdatoer, pris og kontaktinforma-

sjon.

– Skal du jakte i høst, må du be-

gynne forberedelsene nå. Ta jeger-

prøven i vinter ogkomdegpå skyte-

banen i løpet av våren, sier Farstad.

SLIK BLIR DU JEGER
Alle som ikke er registrert i jegerre-

gisteretmå bestå jegerprøven før de

kan jakte. 13 573 besto prøven i fjor,

1000flereennåret før. Antallet jege-

re somhar løst jegeravgift øker også

og er nå nesten 200000.

– En samlet oversikt over kurstil-

budenemå til for åmøte den økende

interessen, sier Farstad.

Jegerprøven består av både teori

og praksis, til sammen 30 undervis-

ningstimer.Dethele avsluttesmeden

elektroniskeksamen, derdumåsva-

re riktig påminst40av i alt 50spørs-

mål.

–Fornybegynnere finnesdetogså

fadderordninger, tilbud om opplæ-

ringsjakter og egne skytebanekvel-

der, sier han.

Jegerprøveeksamenkandu taalle-

rede fradet året du fyller 14år.Nårdu

er fylt 16 år, kan du utøve selvstendig

småviltjakt, storviltjakt fradu fyller 18

år.

JAKT ER FRILUFTSLIV
– Det er veldig positivt med alt som

gjørdetenklereåkommesegpå jakt,

ogdennyeportaleneretgodthjelpe-

middel. Nå oppfordrer vi til forenklin-

gersomgjøratenstørreandel faktisk

også kommer seg ut på jakt, sier ge-

neralsekretærLasseHeimdal i Norsk

Friluftsliv, fellesorganisasjonen for

store frivillige friluftslivsorganisasjo-

ner somNJFF, 4H og Den Norske Tu-

ristforening.

Formens rundt200000betalte je-

geravgift siste jaktår, var det 142000

somkomsegpå jakt, ifølgeStatistisk

sentralbyrå.

Jakt forbindesgjernemed fellingav

bytte, men harmestmed friluftsliv å

gjøre,menerHeimdal.

–For sværtmangeer opplevelse-

nepå turendetviktigste.Deterveldig

mange jegereog fiskeresomkommer

hjemuten fangst i skreppa,men som

likevel har hatt en fin tur, sier han.

3000 KVINNER
Antall kvinner som tar jegerprøven

øker jevntog trutt, og for førstegang

var det over 3000 kvinner som tok

jegerprøven.Deutgjørnåenfjerdedel

av totalen.

– Vi har kjørt en ganske aktiv re-

krutteringskampanjepåFacebookog

registrerer atmange som responde-

rer på denne er yngre, og en stor an-

del jenter. Også på vår Insta-

gram-konto kommer det innmange

bilder av unge jenter somhar tatt je-

gerprøven. Det syns vi er veldig hyg-

gelig, og det er sunt for rekrutterin-

gen, sier Farstad.

70 prosent av dem sombesto je-

gerprøveeksamen siste år, var under

30 år.

– Men man blir nesten aldri for

gammel til å prøvenoenytt. I løpet av

de siste ti årene har 90 personer i al-

dersgruppen over 70 år bestått je-

gerprøven, sier Espen Farstad i NJFF.
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Vi har
et stort ut-

valg av mindre
hytter, anneks,

badstuer og boder
til svært lave priser!

Rask levering.

.

Eva er den perfekte
fritidsboligen, annekset eller
gjestehuset. Den har en utmerket
rominndeling med stor stue, kjøkken
og et loft. Hytta leveres som bygge-
sett. Er enkel og rask å montere.
Leveres i 3 ulike modeller.
Ta kontakt for tilbud!

.
Fra

107.900,-

Fra
29.590,-

Norges største nettbutikk for badstueprodukter! www.hytteogbolig.no Tlf: 22 43 90 00

JAKT MED HUND Foto: NJFF
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TEMA

Jakter på nytt våpen til v
Noen innleder
vårsesongen
med å skaffe seg
et nytt gevær til
konkurranser
og jakt.

I flere av utgavene avRomeriksposten vil du finne et tema. Temaer kan være alt fra hytte,til interiør, bil osv.

TEMA I DENNE UTGAVEN ER: FRILUFTSLIV, JAKT & FISKE.

– Det største markedet ligger på de

rimelige alternativene til under

20.000kroner.Desomkjøper litt dy-

rerevåpenermererfarneskyttere, og

de handler gjerne nytt våpen for an-

dre eller tredje gang, sier Harald Bre-

desen i våpen- og jaktutstyrsbutik-

kenMagne LandrøAS i Lillestrøm.

Under NM i jaktfelt og Nordisk

jaktskyting bruker mange av delta-

gerneSauer rifler. Rizzini haglebrukes

ofte til leirdueskyting. Det er disse

merkene Landrø selger mest av.

Jaktvåpen selges det ikke såmye av

før til høsten.

50 ÅR MED VÅPEN
VåpenbutikkenMagneLandrøAShar

holdt til i Stillverksveien i Lillestrømsi-

den 2003. Bedriften ble etablert i

Strømmen i 1965.Butikkenerpå450

kvadrat og har et lager på 1300 kva-

dratmeter for engro og videresalg til

bedrifter. Våpenbutikken har gått fra

å være et beskjedent børsemakeri til

å bli en av innovatørene i bransjen. I

dag er Landrø totalleverandør innen

våpen og jaktutstyr.

– Nå er det sesong for sportssky-

ting. De somkonkurrere internasjo-

nalt er ute og skyter hele året. Men

deterpådenne tidenat aktivitetenpå

skytebanene rundt om i landet kom-

mer i gangettervinteren, forteller je-

ger ogvåpenselgerHaraldBredesen.

Når det kommer kunder inn i bu-

tikken til hamer det enten for å skaf-

fe seg noe nytt, eller for å supplere

det de allerede har av utstyr. Litt ut-

overvårenkommerogsådesomskal

skytemot blink og ta jegerprøven.

– Kommer det inn førstegangsje-

gere og ber om råd ogveiledning?

– Ja, det skjer veldig ofte. De som

kommer inn, og kanskje er i etable-

ringsfasen, kan ikke begynne å bruke

ubegrensede summer på våpen.

FRA 10.000 TIL 800.000 KRONER
–Dufårdetdubetaler for, siervåpen-

selgeren, og tar fram et håndgravert

Sauer 404 til 85.000Euro.

Han tar detut avglassmonterenså

forsiktig han kan for å unngå å få en

ripe eller hakk i luksusgeværet. Hvor

myeethakkeller ripe i det håndlagde

geværetville betydd forprisen, er ikke

godt å si. Noen ser på våpen som in-

vesteringsobjekt. Da kan de skaffe

seg våpen som koste opp mot

800.000kroner. Sidendeter håndla-

get kan det gjerne gå ett til to år før

kjøperen får våpenet.

– Det ligger ett års jobbmed gra-

Tekst/foto: Roy Mortensen
roy@romeriksposten.no

TEMA: FRILUFTSLIV,
JAKT & FISKE.

veringenbakdenneSauer404.Vi har

alt hatt et parkunder somharvist in-

teressert for dette geværet. Dette er

velrenommert og gammelt firma, så

vi har en del kunder i porteføljenmed

solid konto og kjendisstatus.

–Her har du enkonkurransebørse

som ligger på 110.000 kroner, sier

Bredesen.Hanpåpeker atman får ak-

kurat detdubetaler for, ogatdet ikke

noe kvalitetsmessig problemermed

slike gevær. Kjøper du kvalitet får du

børsesomvarer livet ut, ogvel sådet,

bemerker Bredesen.

– Skyter et gevær til 110.000 kro-

ner bedre enn et til 10.000?

– Den skyter vel ikke bedre, men

herer detkvalitetensomskiller disse.

Om du skyter 100.000 skudd med

den dyreste blir det ikkemerkbar sli-

tasjepåden.Men tar duetbillig gevær

vil antagelig mekanismen bli noe

skrangleteogslarketeetter såmange

skudd. Da opplever du en merkbar

kvalitetsforskjell, forteller Bredesen.

MERKEBEVISSTE
–Er det slik i jaktmiljøet at du ser litt

på hva kameraten kommermed?

– Det har dessverre blitt litt slik.

Den nye generasjonen jegere er nok

littmeropptatt avutstyr enndetden

eldre generasjonen var. Det har blitt

mer kult å bli jeger. Har du har blitt

opplært fra du var liten til jakt, er det

noe annet enn å kaste seg på et je-

gerkursnårduer30år.Oppgjennom

tiden har det vært slik at poden ble

med far og bestefar på jakt og fikk

lære på dennemåten.

Bredesen liker å gå på jakt. Ikke

nødvendigvis for alltid å skyte noe,

men heller for å oppleve helheten

meddet å jakte.

–Nårduhardrevetmed jakt i noen

år, så jakter dumer for opplevelsens

skyld. Det betyr ikke så mye lenger

om du får skutt et dyr eller ikke, for-

teller Bredesen.

Magne Landrø AS har kunnskaps-

rikemedarbeidere som selv er skyt-

tere og jegere. Her kan du få råd og

tips om skyting og jakt. Folk er inter-

essert i å ha det som er praktisk, og

holder bra kvalitet. Nordmenn er ikke

så interessert i å pyntesegnårdeskal

på jakt, bemerker Bredesen.

Butikkenopplever at determerut-

styrsjag på andre ting enn våpen. Du

faller så fort utenom hvis du blir av-

slørt på at du ikke er en god jeger.

–De fleste somkjøperdyre tinger

erfarne jegere. Det å være jeger er

populært.Vi har sunneoggode tradi-

sjoner for jakt i Norge.

KOSTBAR MORO: – Skal du ha denne Sauer 404 må du ut med rundt 85.000
Euro (i overkant av 800.000 kroner). Denne er det bare laget en av. Det er ett
års graveringsjobb på geværet, forteller Harald Bredesen.
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l våren

HAGLER: – I utgangspunktet kan haglene se like ut. Det som skiller disse fra hverandre er pris og kvalitet. Du får det du betaler for, sier Harald Bredesen.

SKAPET: De dyreste haglene og riflene blir plassert trygt i et glasskap.
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Nye vinduer i gammel stil?
Fra kr. 1.880,- til 3.880,-

(fraktfritt etter avtale)

Ring: 75 17 04 66
www.heimstadbygg.no · post@heimstadbygg.no

Tekst: Yngve Johnsen
yngve@romeriksposten.no

For hver 100 nordmann finnes det 10,7
bedrifter. I Lørenskog kommune er tett-
heten av virksomheter mye mindre enn
«normalt», viser nye tall.

Liten tetthet av bedrifter i

Statistisk sentralbyrå publiserte nylig
tall som viser hvor mange virksom-
heter det finnes i hver kommune. Når
man bruker disse dataene i sammen-
heng med innbyggertall, så kan man
regne ut bedrifts-tettheten. Blant alle

Kartlegging av næringslivet:

de 428 kommunene i landet kommer
Skedsmo på 326. plass på denne
oversikten. Lørenskog er å finne helt
nede som nummer 409 her.

PER 100 I SKEDSMO
Det finnes nesten 559.000 virksom-
heter i Norge, og dette betyr 10,7 virk-
somheter for hver 100 beboer i dette
landet. Tilsvarende finner vi 5.187

foretak i Skedsmo, noe som betyr at
det er 9,9 foretak for hver 100 bebo-
er i kommunen – og således en del
mindre tetthet enn «normalen» her i
landet. Antall bedrifter er talt opp per
1. januar i år, og gjelder alle typer or-
ganisasjonsformer, også enkeltper-
sonforetak.

I Lørenskog kommune er det alt i
alt 2.878 virksomheter ved årets inn-
gang, og dette utgjør 7,9 virksomhe-
ter for hver 100 innbygger.

TOPP OG BUNN
Når en tar en titt på landsoversikten,
så ser vi at det er mange småkom-
muner i toppen. Dette skyldes først
og fremst at det er mange enkeltper-
sonforetak knyttet til næringer innen
jordbruk, fiske og skogbruk – det som
kalles for primærnæringer. Her er
hver mann/kvinne sin egen bedrift,
og med flere slike vil naturlig nok be-
driftstettheten gå i været.

Helt på topp i Norge – med hele 26,7
virksomheter for hver 100 innbygger
– finner vi Røyrvik i Nord-Trøndelag.
Deretter kommer Hemsedal i Buske-

rud (24,6 per 100). Helt på bunn finner
vi Rælingen her i Akershus med bare
6,1 virksomheter per hundre.

FYLKENE
I Akershus er det totalt 58.260 virk-
somheter. Det betyr 9,8 for hver 100
innbygger. Aller største bedriftstett-
het i Akershus har Aurskog-Høland
kommune, med 11,9 per hundre. På
bunn er som nevnt Rælingen og Nit-
tedal. Størst tetthet blant fylkene i
Norge har Sogn og Fjordane med 13,2
per hundre. Deretter følger Oppland
og Oslo med 12,9 per hundre. Minst
har Hordaland og Rogaland med 9,4
og 9,5 for hver hundre beboer.

Dersom man kun ser på de 114
kommunene med minst 10.000 inn-
byggere, så er det Voss kommune i
Hordaland som stikker av gårde med
seieren, med 14,5 bedrifter per hun-
dre innbyggere. Deretter følger Gran
kommune i Oppland og Oslo på tred-
jeplass. På denne listen er Skedsmo
nummer 18 og Lørenskog nummer
107.

TETTHET: I Lørenskog kommune finnes
det bare 7,9 virksomheter for hver hundre
innbygger. Gjennomsnittet i Norge ligger
på 10,7. (Illustrasjonsfoto)
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Tlf. 67 91 19 68
Solheimsveien 56
1473 Lørenskog

Konsultasjon er gratis og uforpliktende.

VÅRKAMPANJE!

÷10% AVSLAG
PÅ PARYKKER I UKE 13 OG 14

Følg oss på

TRENGER DU
PARYKK?
Vi har ett godt utvalg av flotte og
naturlige parykker som vi tilpasser og
klipper slik du vil ha det. Om du skal
ha cellegift-behandling, eller er plaget
av hårtap har vi løsninger til deg.

Lørenskog

Antall Per 100 innb.

Aurskog-Høland 1899 11,9

Hurdal 335 11,8

Frogn 1774 11,3

Vestby 1889 11,3

Bærum 13351 10,9

Asker 6555 10,9

Gjerdrum 677 10,7

Ullensaker 3440 10,1

Nes 2059 9,9

Skedsmo 5187 9,9

Ås 1868 9,8

Ski 2923 9,7

Nesodden 1773 9,5

Sørum 1591 9,1

Enebakk 964 8,9

Oppegård 2299 8,6

Nannestad 1051 8,6

Eidsvoll 2015 8,5

Fet 922 8,1

Lørenskog 2878 7,9

Nittedal 1741 7,6

Rælingen 1069 6,1

Akershus 58260 9,8

Norge 558959 10,7

Bedrifts-tetthet i Akershus
Antall bedrifter, og andel per 100 innbygger. Kilde: SSB
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Vil dere at andre skal få vite mer om
det dere driver med?
Ønsker dere flere medlemmer?

Vi vil gjerne høre om alt fra kor og korps,
til strikking, sjakk og fotball!
Send oss noen ord om aktiviteten deres, omtrent
en side i word, sammen med noen bilder som beskriver
det dere holder på med, enten per
epost goran@romeriksposten.no
eller brev til Romeriksposten, Depotgata 20,
2000 Lillestrøm

De ulike lag og foreninger vil bli presentert over en side
i Romeriksposten utover i 2016.
Vi gleder oss til å høre mer om hva dere driver med!

I 2016 vil
Romeriksposten
presentere
ulike lag og foreninger
i Skedsmo og Lørenskog!
ulike lag og foreninger
i Skedsmo og Lørenskog!
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presenterer lag og foreninger på Romerike

Er du med i et lagt, en klubb eller forening, og vil at andre skal få vite mer om det dere
driver med?
Send oss noen ord om aktiviteten deres, sammen med noen bilder som beskriver
det dere holder på med, enten per epost goran@romeriksposten.no eller brev til
Romeriksposten, Depotgata 20, 2000 Lillestrøm

Tidspunktet for etableringen i 1913 var
neppe tilfeldig. Fram til 1908 besto
Skedsmo av fem steder med hvert sitt
særpreg: Lørenskog, Strømmen, Lille-
strøm, Leirsund og Skedsmo bygd med
Skedsmokorset som tettsted. I 1908
ble både Lørenskog og Lillestrøm utskilt
som egne kommuner, og dermed var
Strømmen det klart største tettstedet
i det som var tilbake i Skedsmo kom-
mune.

Foreningen har bidratt til realiserin-
gen av en rekke viktige saker for ste-
det. Opprettelse av en egen Strømmen
bygningskommune i 1918 var kanskje
det viktigste, men vi må også ta med
ting som veilysutbygging, opprettelse
av bank, bygging av lekeplasser og en
rekke andre tiltak av betydning for folks
trivsel og helse. Drømmen om en ha-
geby var i mange år en vesentlig driv-
kraft.

I nyere tid har foreningen engasjert
seg i sikring av barns skoleveier, regu-
leringsplaner, julegrantenning, Strøm-
men kvelden og Sagelvafestivalen. Vi
tar også med at vi har ansvar for
Strømlingen – den årlige utmerkelsen
til en strømling som har gjort en ek-
straordinær innsats for stedet.

Strømmen er nå i en rivende utvik-
ling. Mer enn noen gang er det viktig å
ta vare på verdier og vår egenart.

Strømmen Vel har fått til mye – har
du lyst til å bli med oss?

Medlemskontingenten er lav – bare
200 kroner i året. Bankkonto nr.:
1310.20.00298

- eller du kan sende oss en melding
på Facebook med detaljer for innmel-
ding.

Da mottar du fire nr av vårt med-
lemsblad Vel Nytt med mye godt lokal-
stoff.

Du kan fortsatt få kjøpt vår innholdsrike jubileumsbok for kr. 200,-

I samarbeid med Skedsmo kommune
og Jernbaneverket har vi satt opp min-
neskilt for Strømmen stasjon – den før-
ste i landet utenfor hovedstaden.

Strømmen Vel
Strømmen Vel er den eldste velforeningen i
distriktet. Gjennom skiftende tider har
foreningen påtatt seg en betydelig rolle i
utviklingen av lokalsamfunnet.

Kontakt

post@strommenvel.no
Vi er på Facebook også.
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Sanden Bjerggaard, Nordjylland 

Priskode: L7h Rabatkode: 2411

NATURlige turer
Mange dansker besøker hvert år området Jammerbugten ved Skagerrak i Nordjylland, enten for å
være aktive i naturen eller for ganske enkelt å oppleve lyset, havet, sanddyneplantasjene og den
vennlige atmosfæren. For den aktive: sykkel- og gåturer, tur på hesteryggen, kanopadling, golfbaner
og mountainbike-baner. I Slettestrand finnes noen av Danmarks beste mountainbike-ruter. Disse har
blant annet vært brukt i danmarksmesterskap. Rutene kan brukes av større og mindre barn – perfekt
for familieferien. Området er også rikt på både kunst og kulturhistoriske fortellinger og opplevelser.

Sanden Bjerggaard – det lille badehotellet ved fiskeværet Slettestrand på toppen av Lien-skrenten,
med fri utsikt til havet og med masser av lys og frisk luft.

Tilbuddet indeholder:

2 x overnatting

2 x frokostbuffé

1 x 2-retters dagens middag etter kjøkkenets valg

Ankomst alle dager i 2016.
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Online booking: www.smalldanishhotels.dk/romeriksposten. Tlf. +47 2198 4260. Oppgi priskoden og rabattkode 2411

SPESIAL TILBUD
Pr. person

i DDK

599,-
SPAR 350,-

Tyrstrup Kro, Christiansfeld 

Priskode: L61f Rabatkode: 2411

Gourmetopphold på Tyrstrup Kro
Denne idylliske kroen ligger i vakker natur, og kroens prisbelønte kjøkken byr på storslåtte
matopplevelser og service av høy kvalitet. Kjøkkenet på Tyrstrup Kro holder internasjonal klasse
når det gjelder både mat, vin og service.

Det fikk kroen bevis på da kroeieren i 2010 ble tatt opp i den internasjonale gastronomiske ordenen
International Fédération Cuisinier Exclusive d’Europe. Dette er en ære som bare er forbeholdt et
femtitalls danske kokker, restauratører og matprodusenter.

Hvis du setter pris på god vin, har kroen en vinkjeller som bugner av kvalitetsvin i alle prisklasser.

Tilbuddet indeholder:
1 x ettermiddagskaffe med hjemmebakst

1 x aperitiff og en liten hilsen fra kokken

1 x 5-retters gourmetmeny

1 x 5 gode viner fra kroeierens egen kjeller

Kaffe/te med noe søtt til

Konjakk, god rom eller likør

Besøk i den spennende vinkjelleren etter ønske

1 x overnatting

1 x frokostbufféMulighet for kjøp av ekstra overnatting. Tillegg ved ankomst fredag eller lørdag på kr 200 per person.
Ankomst alle dager i 2016.

Pr. person
i DDK

1.450,-
SPAR 679,-

TILBUD
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Blir du bilsyk av maset
om dieselforbud i Oslo?
«Byregjeringen» i Oslo har innført et hastevedtak angående dieselbiler
i Oslo som overrasker og frustrerer mange.

Men lysere tider er på vei, våren er rett rundt hjørnet, og vi slipper unna kulden som fremprovoserer slike
potensielle «forbudsdager».

Neste vinter er det heldigvis ikke lenger hastevedtaket som gjelder, men et bedre og mer gjennomtenkt
reglement.
I det reglementet er det lagt opp til at biler med Euro6-teknologi ikke rammes av forbudet. Siden alle
Honda sine dieselmotorer har moderne Euro6-teknologi, betyr det at ingen Honda-modeller rammes av
forbudet slik det foreligger. (kilde: Oslo kommune/Bymiljøetaten)

Vi har gjort vårt eget hastevedtak, og tilbyr nå en svært innholdsrik vinterpakke verdt over femti tusen!!
Så kom innom for en hyggelig bilprat med en av våre selgere. Du er herved invitert!

CR-V diesel. Nå med en utrolig vinterpakke!

FRA KUN 349.900,-
FERDIG REGISTRERT

Auto Elite vinterpakke inkludert i prisen!

PAKKEN INNEHOLDER:

Originale vinterhjul

Originalt tilhengerfeste

Defa Warm Up motor-/kupevarmer og batterilader

Frakt og levering

TOTALVERDI

kr 19.900,-

kr 10.900,-

kr 11.900,-

kr 52.500,-

kr 9.800,-

*Veil. pris levert forhandler. Forbr.bl. kjøring: 4,2-4,9 l/100 km, CO2-utslipp: 115-139 g/km. Utstyr og farge kan avvike fra avbildet modell. Vi tar forbehold om trykkfeil.

Gladengveien 9 / 0661 Oslo
23 03 55 80 / post.ensjo@autoelite.no / www.autoelite-ensjo.no
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TIL SALGS

Hylle til pynte håndkle +
pyntehandkle, 5 armet messing
lysekrone fra Høvik + lampetter
selges rimelig .
95112624 Sted, Strømmen

ET ROM til malestue ønskes leid.
Kjeller med vindu eller loft kan
passe godt. Minst 10 m2. Helst
Akershus eller Østfold fylke. Vil gi
2.000 nok pluss depositum. Minst
3 år.Ring +460760549161

Jeg ønsker å kjøpe en bil, nyere
enn 2005 og under kr 200.000,-
Kontakt Jenssen på telefon
458 85 660.

Gammel fin dragestol
selges for kr 1000
Fjellhamar tlf 911 34 373

Mynter ønskes kjøpt.
Har du litt gamle mynter liggende?
Jeg er nystartet som samler og er
interesert i det meste. Jeg kommer
gjerne på besøk om det er
ønskelig
Jarle, tlf 970 27 690.

LCD DATASKJERM: Viewsonic
VA703M-3 TILSALGS FOR
RIMELIGE KR 400,-
Målene på selve billedflaten er
bredde: 34 cm, høyde 27,2 cm.
Med ledningen så kan du koble
skjermen til en bærbar pc eller til
en eldre kassehardisk.
Henv. tlf 473 90 131, Løvenstad,
Lørenskog

MATSHUS treski fra 1961 og
beksømstøvler no 43 samt
tilhørende staver til salgs.
lite brukt kr. 300,-.
Telf. 48071946 (N.Romerike)

Synes du det er gøy med gammelt
skitøy? Selger en plastpose full,
bl.a. turkis!! anorakk og nikkers ca.
st.40,flere mørkeblå nikkers og en
blå anorakk. Litt usikre på størrel-
sene. Pris antydning kr. 175,
hentes ev, bringes på Nedre
Romerike. tlf. 41434781

LG flatskjerm 37” u/bordfeste
(må monteres på veggfeste)
Tilkoplinger:
2 Scart, 2 HDMI, 1 RS232 c IN, 1
RBG IN (PC)
+ div. in-utg. + fjernkontroll,
Kr. 400,-.
Telf. 48071946 (nedre Romerike)

Vinmonopolets trekasse fra 1968
hel og fin. kr.400,-. Telf. 48071946

Herresykkel Diamant Classic 700
Alu. 7 gir i navet selges kr. 500.
Tlf. 67 90 38 77

PC BORD/skrivebord selges
rimelig for kr 90,-
PC-BORDET ER HALVMÅNE-
FORMET. Det har egen hylle under
til en stor skriver og kan utvides
med et lite uttrekksbord under til
feks scanner. Målene på hoved-
bordet er 114 cm x 75 cm. Høyden
er 75 cm. Bordet er like pent som
om det skulle være nytt. Bordet
befinner seg på Løvenstad i
Lørenskog.
Bordet må hentes da jeg ikke har
bil. Henv tlf 473 90 131.

Hus eller hytte ønskes leid i uke
27. (4.-10.7.)
Vi er to ordensfamilier med
voksne barn, totalt 10 personer
som skal på stevne i Exporama
Hellerudsletta. Ikke røkere. Ønsker
hus eller hytte.
Bernt Knudsen 908 80 908.
Bejknuds@gmail.com

BADEKAR, Gustavsberg fra 1980.
70X160 m/frontpanel. Rust-
skadede ben på en side. Liten
skade i emaljen på siden
innvendig. Hentes på Ellingsrud-
åsen. Bilder av rustskade kan
sendes på mail. Tlf. 959 99 878.

10 stk Skedsmotallerkner
1980-1989 fra P.P. selges h.b.
Tlf. 922 54 392

Plastski: Gule og blå smørefrie
Skilom plastski tilsalgs for rimelige
kr 400,- Henv. Tlf 473 90 131,
Løvenstad, Lørenskog.

Gamle postkort (prospektkort)
kjøpes av samler til god pris.
Tlf 930 40 550.

For samlere!
Ferrograph båndspiller fra ca. 1962.
ikke brukt siden slutten av
60-tallet. kr 300.-
Tlf. 480 71 946.

Lett lagertelt 2x3 m
Ubrukt har vært lagret i org. eske.
selges kr 400,-
Tlf. 480 71 946 (Nedre Romerike)

Har du LP-plater og singler
som støver ned eller er stuet bort
på et loft så er jeg interessert i å
kjøpe dem rimelig , alt av
interesse.
Send meg en mail om hva du har
og hvilken pris du har tenkt så
svarer jeg så fort jeg kan
Mail: rivadoy@hotmail.com

ØNSKES KJØPT

ØNSKES LEID

TJENESTER

BAZAR Stort og smått til salgs der du bor. Med mulighet for å få med bilde av det som skal selges.
Gratis for privatpersoner. For bedrifter er prisen Kr 490,- +mva per annonse. Annonsen står
i tre utgaver. Gi beskjed dersom objektet er solgt, eller om annonsering skal forlenges.
Materiellfrist er onsdager innen kl 16:00 til epost bazar@romeriksposten.no

Tyske og norske hjelmer brukt
under 2. verdenskrig ønskes kjøpt
av samler. Kjøper også uniformer,
medaljer, utstyr etc. Alt av interesse.
Mobil 40 40 62 16

SNEKKER MED
FAGBREV
Pensjonert snekker m/fagbrev.
Ledig for snekker og malearbeid.
30 års erfaring. Tlf. 47 19 12 24.

PLANLEGG NÅ
for å møte sommeren med ditt nye uterom.
Vi hjelper deg fra hjemmebesøk til ferdig skreddersydd løsning.

Åpningstider: Mandag-onsdag 10.00-16.00 | torsdag 10.00-18.00
Hotvetveien 103, 3023 Drammen | Nordbyveien 226, Skjetten | Semsbyveien 124, 3170 Sem
Amsrudvegen 2-4, 2827 Hunndalen | lysthuset-uterom.no | post@lysthuset-uterom.no | Tlf. 32 69 99 10

pr
o

d
u

se
rt

av
by

av
is

a

Vil du annonsere i våre
neste temautgivelser?

Ta kontakt med: Terje 906 19 636
Elisabeth 483 23 443
Marianne 483 20 157

6. april
Bil/Motor
Eiendom

13. april
Hage,

Hagemesse

20. april
Hytte

27. april
Sykkel
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Vi holder til i Kirkegata 6 rett ovenfor Lillestrøm stasjon på hjørnet av Solheimsgata
og Adolph Tiedemans gate.

Roschberg Mynthandel AS | Kirkegata 6 | 2000 Lillestrøm | www.roschberg.no
telefon: 22 55 44 00 | e-post: mail@roschberg.no

Roschberg Mynthandel AS

GODE PRISER

KONTANT
OPPGJØR

GULL

myNTER

SØLV

SØLVTØy

SEDLER

mEDALJER

FRImERKER

POSTKORT

VI KJØPER:

Trenger du ekstra penger

VI KJØPER:

Roschberg Mynthandel AS

��� v����?
Trenger du ekstra penger

Åpningstider: Mandag-fredag: 09.00-16.30 Lørdag: 10.00-15.00
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Med 4-stjerners skip gjennom UNESCO-fredet kulturlandskap til hyggelige middelalderbyer

Fra Basel til Amsterdam med 4-stjerners elvecruiseskip! Reis på Europas vannveier fra kysten til Alpene
og følg Rhinen gjennom fire land. Underveis besøker vi Strasbourg med den enestående middelalderbykjernen og Köln
med Kölner Dom, som mirakuløst overlevde Andre verdenskrig. Vi flyter gjennom Rhindalen der fjellandskapet med
vinmarker i terrasser og pittoreske borgruiner glir forbi. Her passerer vi den sagnomsuste Loreleiklippen
og stopper i den lille vinbyen Rüdesheim og i Oberwesel med den imponerende middelalderfestningen.
I tillegg til vårt eget program tilbyr skipet ekstrautflukter i de byene vi anløper, og siden vi ligger ved kai
de fleste netter kan vi også oppleve byene om kvelden. Helpensjon om bord er inkludert i prisen.

Utfluktspakke: Rhinen Aktiv
Har du lyst til å supplere opplevelsene med litt fysisk aktivitet, kan du kjøpe disse 3 aktive utfluktene
som samlet gir et godt inntrykk av den UNESCO-vernede Rhindalen og samtidig tar deg med ut i
den fantastiske naturen som omgir en av Europas viktigste vannveier.

Utfluktspakken inkluderer
Mainz, dag 3: Sykkeltur fra Mainz til Rüdesheim via Eltville (3–4 timer, ca. 35 km)
Rüdesheim am Rhein, dag 4: Vandretur fra Rüdesheim til Assmanshausen forbi Niederwald-monumentet
(3–4 timer, ca. 4 km)
Oberwesel, dag 5: Vandretur langs vinmarker med utsikt til Rhinen (4–5 timer, ca. 8 km)
Pris kr 698,– per person

Oppgrader lugaren din!
• Tillegg for utvendig lugar på Mozart-dekk kr 1 698,–
• Tillegg for utvendig lugar på Chopin-dekk kr 2 298,–
• Tillegg for utvendig suite på Chopin-dekk kr 2 898,–

Tillegg for enkeltlugar
• Tillegg for utvendig enkeltlugar på Mozart-dekk kr 9 798,–
• Tillegg for utvendig enkeltlugar på Chopin-dekk kr 10 498,–
• Tillegg for utvendig enkeltsuite på Chopin-dekk kr 10 998,–

Prisen inkluderer
• Norsk/svensk reiseleder
• Fly Oslo–Zürich og Amsterdam–Oslo

med mellomlanding
• Utflukter og transport jf. program
• Informasjonsmøter og foredrag ved reiselederen
• 8 dagers cruise med Serenade 1 i delt dobbeltlugar
• Helpensjon på skipet
• Kaffe, te og isvann til måltidene på skipet
• Skatter og avgifter

Elvecruise på Rhinen fra Basel
til Amsterdam med Romeriksposten 7/10
med Romeriksposten kun kr. 14.498,-

http://www.albatros.no/reiser/romeriksposten

Dag 1 Oslo–Zürich, Sveits. Videre til Basel.
Byvandring og innsjekking på skipet

Dag 2 Strasbourg, Frankrike. Byrundtur i den
UNESCO-fredede middel-alderbykjernen
og lekre smaksprøver

Dag 3 Mainz, Tyskland. Den gamle romerske
provinsen og Arne Jacobsens
moderne rådhus.
Videre til Rüdesheim am Rhein

Dag 4 Rüdesheim am Rhein. Byrundtur, flott
vinlandskap og seilas mot Oberwesel

Dag 5 Oberwesel. Spasertur i byen med de
mange tårnene og videre gjennom
Lorelei-passasjen gjennom Koblenz

Dag 6 Köln. Byvandring og besøk i
UNESCO-fredede Kölner Dom

Dag 7 Amsterdam, Nederland.
Byvandring og båttur på kanalene

Dag 8 Amsterdam–Oslo

Dagsprogram

Reis med hjerte, hjerne & holdning

Reis med hjerte, hjerne & holdning

Telefon: 21 98 45 45
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Reis med hjerte, hjerne & holdning

albatros.no | 21 98 45 45
Åpent man–fre 08:30–17:00 | lør–søn 10:00–15:00
Inkludert i prisen: Albatros-reiseleder, fly, innkvartering i delt dobbeltrom, måltider ifølge

programMedl. RejsegarantifondenDanmark | Forbehold for trykkfeil og utsolgte avganger | RP11

Langtidsferie i Albir
Opplev vakre Guadalest, tapas i Benidorm
og solrike Costa Blanca

Herlige Costa Blanca venter med sol, samvær og

spanske opplevelser inklusive hotell, halvpensjon

og enmasse aktiviteter og utflukter. Det er lett å

nyte livet i vår lille badeby Albir. Og det er lett å

bli her i tre uker! Reiselederne bidrar løpendemed

alt fra fotturer, spanskintroduksjon, foredrag og

film, spillekvelder og bussturer ut i det blå!

SplitTrogir
Mostar

Trebinje

Becici
Kotor

Cavtat

Dubrovnik

KROATIA

MONTENEGRO

BOSNIA-
HERCEGOVINA

Adriaterhavet

Langtidsferie i Andalucía
medMálaga, Mijas og
Ronda
Andalucía har Europarekord i solskinnstimer, så

her får du fylt opp soldepotene! I tilleggmøter du

Andalucías spennende kultur og historie og har

rikelig tid på egen hånd. Du bor ved den hyggelige

La Carihuela-strandenmellom Torremolinos og

Benalmádena på et 4-stjerners hotell.

Reisens varighet: 22 og 29 dager
Avreise Oslo 4/11 og 28/10 2016

Pris fra 13998,–

Dalmatias
riviera
Middelalderbyene Dubrovnik, Kotor og
Mostar og enestående kystlandskap i
Kroatia, Bosnia-Hercegovina ogMontenegro

Dagsprogram
Dag 1 Oslo – Split, Kroatia. Videre til Trogir.

Byvandring og velkomstmiddag

Dag 2 Split. Byrundtur med Diokletians palass

Dag 3 Trogir – Mostar, Bosnia-Hercegovina.

Fossefallet ved Kravice og

pilegrimsbyenMedjugorje

Dag 4 Mostar. Byrundtur i den UNESCO-

fredede gamle bydelen, inkl. broen Stari

Most, lunsj i Blagaj og tid på egen hånd

Dag 5 Trebinje – Becici, Montenegro.

Vinsmaking, byvandring i Budva

og strandhotell

Dag 6 Utflukt til UNESCO-byen Kotor.

Byvandring, båttur i Kotor-bukta og

byvandring i Perast

Dag 7 Kotor – Cavtat, Kroatia. Byrundtur i

Dubrovniks gamle bydel

Dag 8 Cavtat. Tid på egen hånd i Cavtat eller

Dubrovnik og avskjedsmiddag

Dag 9 Dubrovnik – Oslo

Reisens varighet: 9 dager med reiseleder

Avreise Oslo 11/5 2016

Pris KUN 11498,–

Unn deg selv å oppleve Kroatias berømte

dalmatiske kyststrekning! Vi besøker de gamle

kroatiske byene Dubrovnik, Split og Trogir, og i

nabolandene Bosnia-Hercegovina ogMontenegro

ser vi Mostar med den berømte broen i byen og

den helt unike gamle havnebyen Kotor.

Nord-England fra vikinger
til Beatles
Følg vikingenes spor, opplev Hadriansmur,
borger og Lake District

Bli med til vikingenes York, Lindisfarne-klosteret,

festninger ogmiddelalderborger. Vi ser hedeland-

skapet i Yorkshire fra et damptog og drar på båttur

i enestående flotte Lake District. Vi skal også til

Bamburg og Carlisle Castle, se Hadrians mur og på

Beatles-museum i Liverpool.

Reisens varighet: 7 dager
Avreise Oslo 21/6 og 23/8 2016

Pris fra 14998,–

Spennende Europareiser med

Reisens varighet: 22 dager
Avreise Oslo 31/10 2016

Pris KUN 11998,–

Kultur og historie Med halvpensjon og utflukter Med halvpensjon og utflukter
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TRE TYSKE FANGELEIRE
I SKEDSMO

HISTORISK SKEDSMO LOKALHISTORIEWIKI

– Et nettleksikon

Lokalhistoriewikien har nå over 700 artikler og 1000 bilder.Du finner artiklene og
bildene på Skedsmowikiens forside: lokalhistoriewiki.no/Skedsmo_kommune.
Nettstedet er en del av det nasjonale prosjektet
www.lokalhistoriewiki.no

SOVJETISKE FANGER
Sommeren 1941 gikk tyske styrker til
angrep på Sovjetunionen, og et stort
antall sovjetiske soldater (ca. 5,7 mil-
lioner) ble fanget fram til 1945. Nær
100 000 av dem ble sendt til Norge.
Av disse var ca. 9000 sivile sovjetbor-
gere. De militære krigsfangene kom i
leire underlagt den tyske militære ok-
kupasjonsmakten. Noen sivile arbei-
dere var tvangssendt til Norge, mens

Bergli fangeleir hadde tilholdssted i Bergli ungdomslokale i Brånåsdalen.
Foto: Peder Borgen, 2011.

Peder Borgen med tregjenstander som er laget av sovjetiske krigsfanger i
fangeleire i Skedsmo. Foto: Øyvind Møller Bakken, 2011

Fangeleiren på Kjeller i 1950-åra. Det store huset på denne sida av appellplassen er forsvarets mes-
se. Foto fra 1950-åra.

Tekst: Nils Steinar Våge,
prosjektleder
Skedsmos lokalhistoriewiki.

Under andre verdenskrig var det tre tyske fange-
leire med sovjetiske fanger i Skedsmo, en på Bergli
ovenfor Kjeller, en annen nede på Kjeller og en
tredje ved Leiraveien og Sørum gård. Leirene er
ikke nevnt i den nasjonale litteraturen om andre
verdenskrig. Det har likevel lykkes å skaffe munt-
lige og skriftlige kilder om leirene. I forbindelse
med fredsmarkeringene i 1995 og 2005 samlet
Lillestrøm historielag inn minner om blant annet
fangeleirene ved å intervjue øyenvitner som opp-
levde krigen. I tillegg har tidligere kommunaldi-
rektør for kultur i Skedsmo, Roald Hansen, skaffet
til veie dokumenter om leirene fra ulike arkiver.
Professor emeritus Peder Borgen har nedtegnet
egne og 15 andres minner om fangeleirene. Borgen
skrev så et manus som bygger på disse kildene, og
som ble grunnlaget for et foredrag som han holdt i
Lillestrøm historielag 13. oktober 2015. Denne
artikkelen er utdrag fra dette manuset. Artikkelen
finnes i sin helhet på Skedsmos loklhistoriewiki.

andre frivillig sluttet seg til av forskjel-
lige årsaker. En viktig grunn var at de
flyktet fra Stalins harde regime. Den
halvmilitære tyske «Organisation
Todt» hadde ledelsen av sivilarbei-
dergruppene, men ikke alltid.

Manglende opplysninger om fan-
geleirene i Skedsmo

Forskningen i Norge om sovjetiske
krigsfanger har så langt ikke gitt spe-
sifikk kunnskap om leire i Skedsmo.
Heller ikke i arkivmaterialet som gir
oversikt over leirene i Akershus, er
Skedsmo nevnt. Derfor er de innsam-
lede muntlige og skriftlige kildene i
Skedsmo spesielt viktige, for i løpet
av få år vil øyenvitnene vil være borte.
I disse kildene har vi dokumentasjon
på at det var tre leire med sovjetiske
fanger i Skedsmo.

FANGELEIREN PÅ BERGLI
De tre brødrene Borgen, Ole, Peder og
Arne, som i 1943 var henholdsvis 17,
15 og 10 år, hadde kort vei til Bergli
ungdomslokale i Brånåsdalen der det
var sovjetiske krigsfanger. Leiren var
i bruk i 1943, for dette årstallet er ris-
set inn i treskoen som fangen Philip
Pererva laget og ga til Peder Borgen.

Det var hele tiden en væpnet vakt
i leiren som bestod av militære fanger.
Brødrene Borgen gikk flere ganger dit.
De lå i skogkanten utenfor det høye
piggtrådgjerdet. (En bit av piggtråd-
gjerdet har Peder Borgen tatt vare
på.) før de gikk fram til leiren når de
følte de kunne. Der ga de matpakker
til fangene gjennom gjerdet. Noen av
fangene hadde plukket opp ord på
forståelige språk, slik at guttene kun-

ne kommunisere litt med dem. Det ble
mest takkeord, navn og lignende.
Brødrene visste at det de gjorde, kan-
skje kunne være farlig, men de ga
dem bare mat, og vakten syntes å ak-
septere at de kom. På kveldstid og
eventuell annen fritid klarte fangene
å lage små ting av tre som brødrene
Borgen fikk som takkegaver. Det var
enkle spaserstokker med utskjærin-
ger, små tresko og dyrefigurer. Arne

Borgen fikk en tresko med sitt eget
navn gravert inn. Peder Borgen fikk en
liten tresko med mønster og med
navnet på giveren inngravert med ky-
rilliske bokstaver. Med latinske bok-
staver blir navnet skrevet Philip Pe-
rerva. Årstallet 1943 er også risset inn.
Riksarkivet opplyser at Filip Pererva
var fra Ukraina.

Tidlig hver morgen gikk fangene i
samlet tropp under væpnet bevokt-
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Fangeleiren på Bergli, opprinnelig Bergli ungdomslokale, rives i 2013.
Foto: Peder Borgen

Tresko laget av sovjetiske krigsfanger i leiren på Bergli. Inskripsjonen Arne 1943 står for navnet til mottakeren, Arne
Borgen. Foto: Øyvind Møller Bakken, 2011.

Fangeleiren ved Leiraveien lå trolig helt ute til venstre mellom jernbanelinja og veien som fører inn til Sørum gård. Fotballbanen på bildet er Åråsen stadion. Foto fra 1950-åra.

Sovjetiske fanger fra leirene i Skedsmo deltok i feiringen 8. mai 1945 på Lille-
strøm torv. Ukjent fotograf.

ning opp til Skedsmokorset og inn i
Prestegårdshagen. Der bygget de
brakker og veianlegg for den tyske
okkupasjonsmakten. Brakka de opp-
holdt seg i, er fremdeles i bruk.

FANGELEIREN PÅ KJELLER
Finn Garthe Rifseim (født 4. oktober
1922) fra Rælingen har gitt en rapport
om det amerikanske bombeangrepet
på Kjeller den 18. november 1943. Han
skriver: «Noen av bombeflyene som
ikke kom inn i riktig posisjon over
bombemålet, fortsatte i en sving og
kvittet seg med bombelasten - med
sikkerhetspinnen på plass - over Var-
deåsen og Heksebergåsen. Men også
på Kjeller falt det et stort antall som
ikke eksploderte. Russiske krigsfan-
ger fra leiren på Kjeller, som lå der
Norsar ligger i 2015, fikk den farefulle
jobben med å grave opp og kjøre bort
bombene.»

I et manuskript gir Asbjørn Larsen
ganske detaljerte opplysninger i et
manuskript. Han forteller at der Nors-
ar ligger i Gunnar Randers vei 15, var
det satt opp tre brakker i en U-form.
Hver brakke var omtrent 100 meter
lang, og de lå rundt en asfaltert ap-
pellplass. Brakka som lå i retning
vest-øst, var delt i en stor og en liten
del. Det var nordmenn i denne brakka,
med unntak i den østlige delen der
det var to rom med russiske krigsfan-

ger. Larsen forteller at de russiske
fangene ble satt til å grave opp uek-
sploderte bomber etter det ameri-
kanske bombeangrepet på Kjeller i
1943. Dette blir dokumentert av Marie
Granås (født Hansen 1932).

Larsen forteller videre at under
nattangrepet av engelske fly den 28.
april 1944 rømte alle fra brakka. De
norske beboerne gikk ut selv og låste
døra etter seg. Når det gjaldt de sov-
jetiske fangene, forteller Larsen at
tyskerne bare låste opp dørene til fan-
gene og jaget dem ut. Mens bombene
falt, løp de norske tvangsarbeiderne
og la seg i en grøft nedenfor Berg gård.
En av de sovjetiske fangene krabbet
opp til dem. Han kunne litt tysk, og
fortalte at han hadde vært krigsfange
i Tyskland i to år. Der hadde det vært
«Bum, bum jede Nacht,» sa han.

FANGELEIREN VED LEIRAVEIEN
Informantene forteller at en tredje
fangeleir lå langs Leiraveien og jern-
banelinja øst for Åråsen stadion. Der
lå det flere brakker med høye netting-
gjerder rundt. Det er sannsynlig at
fangene her både hadde bosted og en
del utstyr de trengte til de ulike ar-
beidsoppgavene sine på Kjeller og i
Lillestrøm. De led under forferdelige
forhold med lite mat og dårlige klær.
Fangene hadde avispapir surret om
føttene om vinteren og hyssing som

holdt papiret på plass. Barn i nabola-
get lusket seg fram til nettinggjerdet
og puttet matpakker under gjerdet.
Som takk fikk de figurer av tre som
de hadde spikket og svidd inn pynt
med svak flamme. Gavene var kroko-
diller, småfugler o. a.

TRE ULIKE LEIRE
De tre leirene var forskjellige. Leiren
på Bergli besto av soldater som var
tatt til fange. Den var lukket og hadde
streng væpnet bevoktning. Den hør-
te trolig inn under ’’Wehrmacht’’. Fan-
geleirene i Kjeller sentrum og ved
Leiraveien besto av sivile personer.

Fangene på Kjeller hørte sannsyn-
ligvis til den gruppa som gikk mer eller
mindre frivillig i tysk tjeneste mot å få
tilnærmet samme behandling som
tyske soldater, men uten å bære vå-
pen. De gjorde forefallende arbeid
inne i de tyske soldatleirene. Disse
fangene synes å ha hatt en grad av
tillitt hos tyskerne. Noen søkte derfor
i større eller mindre grad tilflukt hos
tyskerne. De sovjetiske fangene i
brakka som Asbjørn Larsen beskriver,
var ikke i en egen fangeleir. De var én
gruppe blant flere innenfor et inngjer-
det område.

Fangeleiren ved Leiraveien må ha
bestått av sivile østarbeidere. Den var
i noen grad åpen, og den tillot fanger
å gå på egenhånd i nærmiljøet. Lig-

nende eksempler finnes ellers i Norge.
Disse fangene fikk lov til å ferdes noe
i Lillestrøm, og det blir fortalt at de be-
søkte enkelte familier. Der fikk de mat,
og hos noen fikk de klær. Matpakkene
som de hadde med seg tilbake til lei-
ren, gjemte i små lommer som de
hadde sydd inn i foret på en stor, lang
frakk de hadde på seg.

De sovjetiske fangene var med og
feiret frigjøringen

De russiske fangene var med og
feiret frigjøringen 8. mai 1945, og
mange av dem hadde fått klær av folk
i Lillestrøm. De samlet seg på Torvet
sammen med lillestrømlingene og
gikk i tog i gatene. Fotografiet viser at
fangene bar en stor fane med ham-
mer og sigd innrammet av en stor
stjerne med initialene for Sovjetuni-
onen i det russiske alfabet: CCCP.
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NYTRAKTET OG ETTERTRAKTET: Anne-Mari Sandvær, landets eneste baristabudeie, serverer kaffe. (Foto: Kalven seter)

Nå kan du gå på
ski helt fram til
kaffebaren. Og
bli servert av
landets eneste
baristabudeie.

På ski innom kaffebaren

Kalven seter i sørenden av Lemon-
sjøen i Vågå ligner ikke andre setre.
Her ved inngangsporten til Jotunhei-
men er de åtte laftebygningene på se-
tervollen blitt restaurert fra bunnen
av. De eldste husene er fra 1860-tal-
let.

Den gjenoppstandne setra har et-
ter hvert blitt så populær at den i år
også holder vinteråpent.

– Vi er nok den eneste setra i lan-
det hvor du kan gå på ski helt fram til
caffelatten. Skiløypa går tvers gjen-
nom tunet, sier Øistein Formo, som
sammen med kona Anne-Mari bruk-
te ti år på å restaurere et av Gud-
brandsdalens flotteste setertun.

Midt i all autensiteten er setra ut-
styrt med en fullverdig kaffebar, til
manges overraskelse. Bak spakene
står Anne-Mari Sandvær, landets
eneste baristabudeie.

– Vi kaller det ski-in-kaffe nå om
vinteren, som en parafrase av dri-
ve-in, sier Sandvær.

TAR TELEFONFRI
Kaffeutstyret er det eneste nye inn-
slaget her. Ellers er setra satt i stand
som slik den opprinnelig var.

– Det trekker fra gulvplankene,
vinduene er ikke isolerte, og folk må
sitte ved peisen. Men det var slik man
bodde før. Og folk kommer for å opp-
leve det, dette er noe annet. Det er
typisk at folk legger bort smarttele-
fonen når de kommer hit, sier Øistein
Formo.

På Kalven seter har det ikke vært
drift siden tidlig på 1970-tallet. Da ek-
teparet Formo tok over, sto husene
falleferdige. 3,5 millioner kroner og
tusenvis av timers håndverksarbeid
har restaureringen kostet. Setra åp-
net i 2013.

Norsk Kulturminnefond har bidratt
med til sammen 750 000 kroner.

– Støtten fra fondet var helt avgjø-
rende for at vi gikk i gang med dette.
Det ville ikke stått et hus igjen her i
dag hvis det ikke var for støtten, sier
Formo.

Tekst: Kjell M. Kaasa

Påsketur:

Den 2. Mars avholdt Grønn Ungdom Akershus
et ekstraordinært årsmøte for å velge nytt
fylkesstyre. Med fast plass i Akershus Mil-
jøpartiet de Grønne sine styremøter og sam-
arbeid med Oslo Grønn ungdom, forventer det
nye styret høy aktivitet og forhåpentligvis
medlemsvekst det oppkommende året.

-Vi vil bli det aller beste ungdomspartiet i
fylket, og det tror jeg vi kan, dersom vi fanger
opp alle ungdommene som vil være med å
føre enn politikk som blant annet verner det
biologiske mangfoldet og tar et oppgjør med
dagens forbrukersamfunn. Vi har den beste

miljøpolitikken, nå gjelder det bare å få folk til
å forstå det, sier nyvalgt talsperson i Grønn
ungdom Akershus, Rauand Anwar Ismail (16)

Nytt fylkesstyre i Akershus Grønn Ungdom

Det nyvalgte fylkesstyret, minus vara og
styremedlem på årsmøtet.
Øverst fra venstre: Astrid Marie Røysland
Karlsen (Vara) Marthe Sponberg (sekre-
tær) Martin Fleischer Rognlien (Økonomisk
ansvarlig) Rauand Anwar Ismail (Talsperson)
Stine Thunheim(talsperson) Tobias Kielland
(vara)

Kulturminnefondet forvalter og de-
ler ut nærmere 90 millioner kroner
årlig. Midlene går til hus, bygårder, lå-
ver og naust, men også fartøyer,
gravhauger, stier, historiske anlegg og
mer.

Felles er at kulturminnene er i pri-
vat eie og trenger en finansiell hånds-
rekning for å komme i gang med be-
varingsjobben. Beregninger viser at

fondets støtte i gjennomsnitt utløser
en privat innsats som er tre ganger så
stor.

LUKTE HISTORIE
I sommersesongen har Kalven seter
mellom 4000 og 5000 gjester innom.
Da er det også dyr og barneaktivite-
ter her. De besøkende er bygdefolk,
hyttenaboer og veifarende turister.

Bevaring av ektheten er viktig når
Norsk Kulturminnefond gir støtte til
oppussing. Materialer og byggeme-
toder skal være som de opprinnelige.

– Minner om tidligere tider er vik-
tige å ta vare på. Du kan skrive en hel
bok som dokumenterer fortiden, men
det gir en helt annen effekt å gå i et
gammelt hus, kjenner tjærelukta i en
stavkirke, merke trekken fra vindue-

ne, sier direktør Simen Bjørgen i
Norsk Kulturminnefond.

Øistein Formo forventer mye folk til
Kalven seter i ukene fremover.

– Folk elsker dette. Det er godt
med folk innom hver dag nå, til påske
i fjor var det stappfullt her.
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X-ORD Vi trekker ut en heldig vinner som får et FLAX-lodd tilsendt i posten! Send kryssords-
løsningen med navn og adresse til kryssord@romeriksposten.no eller Romeriksposten,
Depotgata 20, 2000 Lillestrøm.

LØSNING AV X-ORD
FORRIGE UKE

SVARSLIPP SENDES TIL: Romeriksposten. Depotgata 20, 2000 Lillestrøm. Merk konvolutten «X-ord»

Mandager

Løsningsord:

Navn:

Adresse:

FRIST FOR INNSENDING:

Løsningsord på kryssordet
forrige uke var:

DET SKJEVE ASINELLI-
TÅRNET I BOLOGNA

VI GRATULERER!
Vinner av FLAX-lodd:

KARI KVISLE
GULDALSGT 48
2010 STRØMMEN
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Påskekrim på NRK1
Oxfords brilliante,
unge detektiv Endeav-
our Morse er tilbake i
den tredje sesongen
av den populære dra-
maserien. Morse er
full av selvmedlidenhet
etter å ha blitt suspen-
dert fra Oxford-politiet.
Men detektiven i ham
våkner når en ung
kvinne forsvinner og
blir funnet drept.
NRK1 fredag kl 21.10

Bildene tatt av Viggos
hjerne i forbindelse
med blødningene,
viser noe unormalt
som må undersøkes
nærmere. Dette gjør
Viggo mer distansert
til sine omgivelser
igjen. Dermed for-
svinner også den mis-

tenkte, Tony Lehman,
rett under nesa på
etterforskerne – og
det virker som han har
rømt landet.
Restauranteier Carlo
er i en stadig mer
presset situasjon i
«Det tredje øyet».
TV 2 søndag kl 21.45

Viggo får på nytt syner som skremmer
Den storslåtte militær-
paraden foran Edin-
burgh Castle i 2015
markerte at det var 75
år siden slaget om
Storbritannia. Det kon-
gelige britiske luftfor-
svarets korps og drill-
troppen Queen's
Colour Squadron står i

spissen for et variert
og internasjonalt pro-
gram. Det blir Bollywo-
od-stemning, kinesisk
dragedans og det kine-
siske folkets frigjø-
ringshærs musikkorps
og sekkepipe- og trom-
mekorps mm.
NRK1 lørdag kl 19.55

Fjorårets Edinburgh Military Tattoo

ONSDAG 23.3

TORSDAG 24.3

FREDAG 25.3

tvukens

07.30 Morgensending
17.00 NRK nyheter
17.15 Glimt av Norge: Lær-
dalselvi (r)
17.30 Oddasat – nyheter på
samisk
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Naturens megaflok-
kar (r)
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.30 Påskenøtter (3)
19.45 Hva feiler det deg?
(2)
20.25 Forbrukerinspektø-
rene
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Nedgravde hemmelig-
heter (5)
22.15 Nedgravde hemmelig-
heter (6)
23.00 Påskenøtter
23.05 Kveldsnytt
23.20 En aften med Trond-
Viggo (r)
00.15 Joanna Lumleys
transsibirske eventyr (r)
01.00 Nattsending

09.00 Morgensending
12.30 Distriktsnyheter Nord-
nytt (r)
12.45 Ut i naturen (r)
13.25 Gull på Godset (r)
14.25 Danmark selger ut (r)
15.10 Mitt London (r)
15.40 Hjertevenner (8)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.05 Ingen kontroll på ung-
ene (r)
19.45 Jerusalem.
Am. dokumentar fra 2013.
20.30 Norskekysten (r)
21.10 Vikinglotto
21.20 Mysteriet Maria Mag-
dalena (r)
22.20 Saras nøkkel.
Fr. drama fra 2010.
00.05 I Larsens leilighet (r)
00.35 De andres liv.
Ty. thrillerdrama fra 2006.
02.45 Oddasat – nyheter på
samisk (r)
03.00 Nattsending

06.00 Morgensending
12.00 Masterchef Sverige
(7)
13.00 Bolighjelpen (r)
14.00 Tid for hjem (r)
15.00 Oppgrader! (r)
15.30 En moderne familie
(r)
16.00 Home and Away (r)
16.30 Home and Away (7)
17.00 Solsidan (r)
17.30 En bit av Norge (r)
18.00 Oppgrader! (r)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Mer enn gull (3)
20.00 Bolig til salgs (3)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 The Night Manager
(5)
22.40 The Night Manager
(6)
23.40 Petter Uteligger –
Tiden etter (r)
00.40 Criminal Minds (r)
01.35 Nattsending

05.05 Morgensending
09.45 Alarm 112 – På liv og
død (r)
10.40 Cash Cowboys (r)
11.35 Rastløs (r)
12.05 Besatt av bil (r)
12.30 Besatt av bil (r)
12.55 Fraktekrigen (r)
13.35 Mr. Bean (r)
14.05 Mr. Bean (r)
14.35 God jul, Mr. Bean! (r)
15.05 Harry Potter og
Føniksordenen. Am. familie-
film fra 2007.
17.50 Fjorden Cowboys (r)
18.20 Fjorden Cowboys (r)
18.50 Fjorden Cowboys (r)
19.20 Politiskolen 3 – Tilba-
ke i trening. Am. komedie
fra 1986.
21.00 The Reaping –
Dødens budbringer.
Am. grøsser fra 2007.
22.55 Fjorden Cowboys (r)
23.25 Suits (15)
00.15 Mirrors 2.
Am. skrekkfilm fra 2010.
02.05 Arrow (r)
02.55 Nattsending

06.00 Morgensending
11.10 Bones (r)
12.05 Ellen DeGeneres
Show (80)
13.00 The Real Housewives
of Orange County (r)
14.00 Masterchef USA (r)
15.00 Parneviks (r)
15.55 Svenske Hollywood-
fruer (r)
16.55 How I Met Your Mot-
her (r)
17.20 How I Met Your Mot-
her (r)
17.45 Grusomme meg 2.
Am. animasjonsfilm fra
2013.
19.30 Hele Norge baker (r)
20.30 Luksusfellen (r)
21.30 Boligjakten (r)
22.30 Paradise Hotel (7)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.10 Svenske Hollywood-
fruer (r)
01.10 Inte OK (r)
01.35 Inte OK (r)
02.00 Paradise Hotel (r)
02.45 Bones (r)
03.30 Nattsending

06.00 Morgensending
13.20 Sinnasnekker'n (r)
14.20 Morgan og Ola-Conny
på opplevelsesreise (r)
15.20 Cougar Town (r)
15.45 America's Funniest
Home Videos (r)
16.15 Friends (r)
16.45 Friends (r)
17.15 Two and a Half Men
(r)
18.10 The Big Bang Theory
(r)
19.00 Typisk deg med Pet-
ter Schjerven (r)
20.00 The Big Bang Theory
(r)
20.25 The Big Bang Theory
(r)
20.55 The Big Bang Theory
(r)
21.20 The Big Bang Theory
(r)
21.50 The Big Bang Theory
(15)
22.20 Livet med Helen.
Am. dramakomedie fra
2004.
00.40 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 Kongen av Queens (r)
14.00 How I Met Your Mot-
her (r)
14.30 How I Met Your Mot-
her (r)
15.00 Simpsons (r)
15.30 Simpsons (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 Simpsons (r)
17.00 Kongen av Queens (r)
17.30 Kongen av Queens (r)
18.00 How I Met Your Mot-
her (r)
18.30 How I Met Your Mot-
her (r)
19.00 Storage Hunters (r)
19.30 Storage Hunters (r)
20.00 Simpsons (r)
20.30 Simpsons (r)
21.00 Whose Line Is It
Anyway? (r)
21.30 Istid 3 – Dinosaurene
kommer. Am. animasjons-
eventyr fra 2009.
23.25 Family Guy (r)
24.00 Family Guy (r)
00.30 Nattsending

08.20 Morgensending
12.20 Liv & Ingmar (r)
13.20 Stekte grønne toma-
ter. Am. drama fra 1991.
15.25 Solgt! (r)
15.55 Hva feiler det deg?
(r)
16.35 Hva feiler det deg?
(r)
17.15 Midnattsolens land
(r)
18.00 En aften med Trond-
Viggo (r)
19.00 Dagsrevyen
19.30 Påskenøtter (4)
19.45 Team Ingebrigtsen (2)
20.25 Severin (2)
20.55 NRK nyheter
21.10 Guds lærlinger (1)
21.40 Ingen utvei (1)
22.25 Ingen utvei (2)
23.10 Påskenøtter
23.15 Kveldsnytt
23.30 Ingen utvei (3)
00.15 Underholdningsavde-
lingen (r)
00.55 Team Ingebrigtsen (r)
01.35 Nattsending

07.35 Morgensending
11.15 Distriktsnyheter Midt-
nytt (r)
11.30 Distriktsnyheter Nord-
land (r)
11.45 Distriktsnyheter Nord-
nytt (r)
12.00 Forbrukerinspektø-
rene (r)
12.30 Frå renessansen til
Van Gogh (r)
13.20 Den store DNA-drøm-
men (r)
14.15 Mysteriet Maria Mag-
dalena (r)
15.15 Kvinnenes historie (r)
16.15 Med hjartet på rette
staden (r)
17.05 Derrick (r)
18.05 Afrikadronningen.
Am. drama fra 1951.
19.45 Jesus, kristendom-
mens hærfører (r)
20.35 Eventyrlige hus (r)
21.05 Schindlers liste.
Am. drama fra 1993.
00.10 Mysteriet Maria Mag-
dalena (r)
01.10 Nattsending

06.00 Morgensending
13.30 Prinsesse på prøve
2. Am. romantisk komedie
fra 2004.
15.45 Harry Potter og fang-
en fra Azkaban. Br. familie-
eventyr fra 2004.
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Mer enn gull (4)
20.00 TV 2 hjelper deg –
Påskespesial
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 The Night Manager
(7)
22.40 The Night Manager
(8)
23.40 Blindspot (11)
00.35 Criminal Minds (r)
01.30 The Night Manager
(r)
02.15 The Night Manager
(r)
03.00 Nattsending

05.25 Morgensending
09.45 Alarm 112 – På liv og
død (r)
10.40 Cash Cowboys (r)
11.35 Rastløs (r)
12.05 Besatt av bil (r)
12.30 Besatt av bil (r)
12.55 Fraktekrigen (r)
13.20 Fraktekrigen (r)
13.45 Mr. Bean (r)
14.15 Mr. Bean (r)
14.45 Mr. Bean (r)
15.15 Mr. Bean (r)
15.45 Top Gun. Am. action-
drama fra 1986.
17.50 Fjorden Cowboys (r)
18.20 Fjorden Cowboys (r)
18.50 Fjorden Cowboys (r)
19.20 Politiskolen 4.
Am. komedie fra 1987.
21.00 The Rite.
Am. skrekkfilm fra 2011.
23.10 Limitless (12)
00.05 The Apparition.
Am. grøsser fra 2012.
01.45 Arrow (r)
02.35 M*A*S*H (r)
03.05 Nattsending

06.00 Morgensending
09.20 Se, han snakker! Am.
familiekomedie fra 1989.
11.05 Boog og Elliot 3 – Sir-
kusvenner. Am. animasjons-
komedie fra 2010.
12.30 The Flintstones. Am.
eventyrkomedie fra 1994.
14.10 På eventyr med Tin-
tin: Enhjørningens hemme-
lighet. Am. animasjonsfilm
fra 2011.
16.05 Epic – Skogens hem-
melige rike. Am. anima-
sjonsfilm fra 2013.
17.50 The Croods. Am. ani-
masjonsfilm fra 2013.
19.35 Hele Norge baker (r)
20.30 Black Widows (r)
21.30 Black Widows (8)
22.30 Paradise Hotel (8)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.05 Water for Elephants.
Am. romantisk drama fra
2011.
02.15 Paradise Hotel (r)
03.00 Crooked Arrows. Am.
sportsdrama fra 2012.
04.45 Nattsending

06.00 Morgensending
12.20 The Big Bang Theory
(r)
12.50 America's Funniest
Home Videos (r)
13.20 Sinnasnekker'n (r)
14.20 Morgan og Ola-Conny
på opplevelsesreise (r)
15.20 Cougar Town (r)
15.45 America's Funniest
Home Videos (r)
16.15 Friends (r)
16.45 Friends (r)
17.15 Two and a Half Men
(r)
17.40 Two and a Half Men
(r)
18.10 The Big Bang Theory
(r)
18.35 The Big Bang Theory
(r)
19.00 Typisk deg med Pet-
ter Schjerven (r)
20.00 Pearl Harbor.
Am. krigsdrama fra 2001.
23.20 Frekke forretninger.
Am. komedie fra 1983.
01.15 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 Kongen av Queens (r)
14.00 How I Met Your Mot-
her (r)
14.30 How I Met Your Mot-
her (r)
15.00 Simpsons (r)
15.30 Simpsons (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 Simpsons (r)
17.00 Kongen av Queens (r)
17.30 Kongen av Queens (r)
18.00 How I Met Your Mot-
her (r)
18.30 How I Met Your Mot-
her (r)
19.00 Storage Hunters (r)
19.30 Storage Hunters (r)
20.00 Simpsons (r)
20.30 Simpsons (r)
21.00 Whose Line Is It
Anyway? (r)
21.30 Istid 4 – Kontinenter
på avveie. Am. animasjons-
film fra 2012.
23.10 Family Guy (r)
00.10 Cops Reloaded (r)
00.40 Nattsending

08.10 Morgensending
11.00 Pasjonsgudstjeneste
i Nordstrand kirke i Oslo
11.55 Lars Hertervig:
Lysets vanvidd (r)
12.50 Fjelldronninga (r)
13.50 Eddap Liks.
Br. dramakomedie fra 2014.
15.20 Severin (r)
15.50 Guds lærlinger (r)
16.20 Nora for enhver (r)
17.20 Midnattsolens land
(r)
18.05 Sydpolduellen Scott –
Amundsen (r)
19.00 Dagsrevyen
19.30 Påskenøtter (5)
19.45 Norge Rundt
20.10 Beat for Beat (2)
21.10 Unge inspektør
Morse (1)
22.40 Glimt av Norge
22.55 Påskenøtter
23.00 Kveldsnytt
23.15 Skavlan (12)
00.15 Bruce Springsteen –
Historien bak The River.
Am. dokumentar fra 2015.
01.10 Nattsending

07.50 Kvinnenes historie (r)
08.50 Derrick (r)
09.50 Den store DNA-drøm-
men (r)
10.45 Herskapelig (r)
11.30 Dykking etter sand (r)
12.20 Byar for menneske (r)
13.15 Frå renessansen til
Van Gogh (r)
14.10 Då byen erobra verda
(r)
15.10 Kvinnenes historie (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Min sannhet
19.00 Krøll på hjernen (r)
19.10 Antikkduellen (r)
19.40 Jesus, kristendom-
mens hærfører (r)
20.30 I Larsens leilighet (r)
21.00 Nyheter
21.10 Der Untergang.
Ty. drama fra 2004.
23.40 Mordet i trappen (r)
01.40 Ja vel, statsminister
(r)
02.10-03.00 Jesus, kristen-
dommens hærfører (r)

06.00 Morgensending
10.50 Olsenbandens siste
bedrifter. Norsk komedie fra
1975.
12.20 Olsenbanden for full
musikk. Norsk komedie fra
1976.
13.55 Charlie og sjokolade-
fabrikken. Am. familiekome-
die fra 2005.
15.50 Harry Potter og ildbe-
geret. Br./am. eventyrfilm
fra 2005.
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Påskefeiring med
Linn Skåber (r)
20.00 Mer enn gull (5)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 And Then There Were
None (1)
23.15 Eurojackpot (13)
23.30 Maniac (3)
23.55 Kvinnen i buret. Da.
spenningsfilm.
01.30 Nattsending

05.05 Morgensending
09.35 Alarm 112 – På liv og
død (r)
10.25 Cash Cowboys (r)
11.10 Rastløs (r)
11.35 Besatt av bil (r)
12.05 Besatt av bil (r)
12.30 Fraktekrigen (r)
12.55 Fraktekrigen (r)
13.20 Superman/Batman:
Apocalypse. Am. animasjon
fra 2010.
14.40 Mr. Bean (r)
15.10 Mr. Bean (r)
15.40 Mr. Bean (r)
16.10 Days of Thunder.
Am. actiondrama fra 1990.
17.55 Fjorden Cowboys (r)
18.25 Fjorden Cowboys (r)
18.55 Fjorden Cowboys (r)
19.25 Politiskolen 5.
Am. komedie fra 1988.
21.00 Død snø 2.
Norsk/islandsk grøsserko-
medie fra 2014.
22.45 The Killer Inside Me.
Am. thriller fra 2010.
00.35 Nattsending

06.00 Morgensending
08.55 E! Special: Blinging
up baby (r)
09.50 Se, hun snakker
også! Am. komedie fra
1990.
11.20 Flintstones i Viva
Rock Vegas. Am. familieko-
medie fra 2000.
12.55 Heldiggrisen Babe.
Austr./am. familieeventyr fra
1995.
14.35 Annie. Am. familie-
musikal fra 1982.
17.00 Legenden om Narnia
– Reisen til det ytterste hav.
Am. eventyrfilm fra 2010.
18.55 The Next Karate Kid.
Am. familiedrama fra 1994.
21.00 The Karate Kid.
Am./kin. actiondrama fra
2010.
23.45 Ringenes Herre: Ring-
ens brorskap. Am. eventyr
fra 2001.
02.55 Eragon. Am./br. acti-
oneventyr fra 2006.
04.30 Nattsending

06.00 Morgensending
12.55 The Big Bang Theory
(r)
13.20 America's Funniest
Home Videos (r)
13.45 Sinnasnekker'n (r)
14.40 Morgan og Ola-Conny
på opplevelsesreise (r)
15.30 Cougar Town (r)
16.00 America's Funniest
Home Videos (r)
16.25 Friends (r)
16.50 Friends (r)
17.20 Two and a Half Men
(r)
17.45 Two and a Half Men
(r)
18.10 The Big Bang Theory
(r)
18.35 The Big Bang Theory
(r)
19.00 Typisk deg med Pet-
ter Schjerven (r)
20.00 War Horse.
Am. drama fra 2011.
22.30 Prince of Persia: The
Sands of Time. Am. action-
eventyr fra 2010.
00.30 Nattsending

06.00 Morgensending
11.30 Istid 2. Am. anima-
sjonskomedie fra 2006.
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 Kongen av Queens (r)
14.00 How I Met Your Mot-
her (r)
14.30 How I Met Your Mot-
her (r)
15.00 Simpsons (r)
15.30 Simpsons (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 Simpsons (r)
17.00 Kongen av Queens (r)
17.30 Kongen av Queens (r)
18.00 How I Met Your Mot-
her (r)
18.30 How I Met Your Mot-
her (r)
19.00 Storage Hunters (r)
19.30 Storage Hunters (r)
20.00 Simpsons (r)
20.30 På eventyr med Tin-
tin: Enhjørningens hemme-
lighet. Am. animasjonsfilm
fra 2011.
22.30 Mumien.
Am. actioneventyr fra 1999.
01.00 Nattsending



31// ONSDAG 23. MARS 2016

SØNDAG 27.3

LØRDAG 26.3

MANDAG 28.3

TIRSDAG 29.3

©
Un

ive
rs

um

07.30 Morgensending
11.20 Ut i naturen (r)
12.00 Forbrukerinspektø-
rene (r)
12.30 Maikos dans (r)
13.25 Norge Rundt (r)
13.50 Gutter er gutter. Br.
komedie fra 2002.
15.30 Beat for Beat (r)
16.30 Livets mirakler (r)
17.20 Midnattsolens land
(r)
18.05 Det siste under-
vannsfolket. Norsk doku-
mentarfilm fra 2014.
19.00 Lørdagsrevyen
19.30 Lotto
19.40 Påskenøtter (6)
19.55 Edinburgh Military
Tattoo
20.55 Underholdningsavde-
lingen (10)
21.35 Unge inspektør
Morse (2)
23.05 Påskenøtter
23.10 Kveldsnytt
23.25 Adele – Live i London
(r)
00.30 Nattsending

07.00 Morgensending
10.20 Då byen erobra verda
(r)
11.20 Forbrukerinspektø-
rene (r)
11.50 Ja vel, statsminister
(r)
12.20 Eventyrlige hus (r)
12.50 Å være (r)
13.40 Frå renessansen til
Van Gogh (r)
14.30 Då byen erobra verda
(r)
15.30 Kvinnenes historie (r)
16.30 Kunnskapskanalen
17.05 Kunnskapskanalen
17.25 KORK hele landets
orkester
19.05 Antikkduellen (r)
19.35 Jesus, kristendom-
mens hærfører (r)
20.25 Påskenattsmesse fra
Roma
22.35 Rabbit Hole. Am.
drama fra 2010.
24.00 Der Untergang. Ty.
drama fra 2004.
03.20 Skavlan (r)
03.30 Nattsending

06.00 Morgensending
07.30 En moderne familie
(r)
08.00 Bonanza (r)
09.00 Bonanza (r)
10.00 Olsenbanden & Dyna-
mitt-Harry på sporet. Norsk
komedie fra 1977.
12.15 Bolig til salgs (r)
13.15 Top Chef (r)
14.15 Robinsonekspedisjo-
nen (r)
15.45 Harry Potter og
Føniksordenen. Am. familie-
film fra 2007.
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Neste låt (r)
20.00 Mer enn gull (6)
21.00 Nyhetene
21.15 Været
21.20 Sportsnyhetene
21.40 And Then There Were
None (2)
23.35 Fasandreperne. Da.
spenningsfilm fra 2014.
01.50 Nattsending

05.15 Morgensending
13.20 Alle gutta: Mjøndalen
IF (r)
13.50 Alle gutta: Mjøndalen
IF (r) Norsk dokumentarse-
rie fra 2015.
14.20 Alle gutta: Mjøndalen
IF (r) Norsk dokumentarse-
rie fra 2015.
14.50 Alle gutta: Mjøndalen
IF (r) Norsk dokumentarse-
rie fra 2015.
15.20 Alle gutta: Mjøndalen
IF (r) Norsk dokumentarse-
rie fra 2015.
15.50 Supervention. Norsk
dokumentarfilm.
17.50 Fjorden Cowboys (r)
18.20 Fjorden Cowboys (r)
18.50 Fjorden Cowboys (r)
19.20 Politiskolen 6 – By
under beleiring. Am. kome-
die fra 1989.
21.00 Villmark. Norsk grøs-
ser fra 2003.
22.50 Don't Be Afraid of
the Dark. Am./austr./meks.
grøsser fra 2010.
00.45 Nattsending

06.00 Morgensending
07.00 Se, han snakker! Am.
familiekomedie fra 1989.
08.45 Se hvem som snak-
ker nå! Am. familiekomedie
fra 1993.
10.35 The Little Rascals
Save the Day. Am. komedie
fra 2014.
12.30 Heldiggrisen Babe i
byen. Am. familiefilm fra
1998.
14.10 Pusur 2. Am. kome-
die fra 2006.
15.35 Grusomme meg 2.
Am. animasjonsfilm fra
2013.
17.20 The Next Karate Kid.
Am. familiedrama fra 1994.
19.25 Smurfene. Am. ani-
masjonseventyr fra 2011.
21.30 Da Vinci-koden. Am.
dramathriller fra 2006.
00.35 Ringenes Herre – To
tårn. Am./newz./ty. eventyr-
drama fra 2002.
04.55-06.00 Paradise Hotel
(r)

06.00 Morgensending
12.40 Friends (r)
13.10 Friends (r)
13.35 Friends (r)
14.05 Friends (r)
14.35 Friends (r)
15.05 Two and a Half Men
(r)
15.30 Two and a Half Men
(r)
15.55 Two and a Half Men
(r)
16.25 Two and a Half Men
(r)
16.50 Two and a Half Men
(r)
17.20 Kung Fu Panda 2.
Am. animasjonsaction fra
2011.
19.00 Typisk deg med Pet-
ter Schjerven (r)
20.00 The Spy Next Door.
Am. actionkomedie fra
2010.
21.50 Rush Hour. Am. acti-
on fra 1998.
23.40 Menig Benjamin. Am.
komedie fra 1980.
01.55 Nattsending

06.00 Morgensending
11.30 Istid 3 – Dinosaurene
kommer. Am. animasjons-
eventyr fra 2009.
13.20 Simpsons (r)
13.50 Simpsons (r)
14.20 Storage Hunters (r)
14.50 Storage Hunters (r)
15.25 Storage Hunters (r)
15.55 Storage Hunters (r)
16.30 Storage Hunters (r)
17.00 Sin City Motors (r)
18.00 Whose Line Is It
Anyway? (r)
18.30 Whose Line Is It
Anyway? (r)
19.00 How I Met Your Mot-
her (r)
19.30 How I Met Your Mot-
her (r)
20.00 Simpsons (r)
20.25 Simpsons (r)
20.50 ParaNorman. Am.
animasjonskomedie fra
2012.
22.30 Mumien vender tilba-
ke. Am. actioneventyr fra
2001.
01.00 Nattsending

08.50 Morgensending
10.05 Sommerlunsj i Roma.
It. drama fra 2008.
11.20 Med hjartet på rette
staden (r)
12.10 Livets mirakler (r)
13.00 Keiseren – Historien
om Hilmar Reksten (r)
14.00 Kampen om tungt-
vannet. Norsk drama fra
1948.
15.40 Å være (r)
16.30 Edinburgh Military
Tattoo (r)
17.30 Severin (r)
18.00 Beat for Beat (r)
19.00 Dagsrevyen
19.30 Påskenøtter (8)
19.45 Solgt! (1)
20.15 Kondolerer – Else
Kåss Furuseth
21.10 Unge inspektør
Morse (4)
22.55 Påskenøtter
23.00 Kveldsnytt
23.15 Whitechapel (r)
00.45 Safe. Am. actionthril-
ler fra 2012.
02.15 Nattsending

08.45 Mikrotopia (r)
09.40 Då byen erobra verda
(r)
10.40 Hovedscenen (r)
12.10 Forbrukerinspektø-
rene (r)
12.40 Livets mirakler (r)
13.30 English Vinglish.
Indisk komedie fra 2012.
15.40 Hjertevenner (9)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.15 Min sannhet
19.15 Antikkduellen (r)
19.45 Konge og dronning i
25 år (r)
20.40 Tor-Arne Moen – I en
malt verden
21.10 Teknologiens mørke
sider (1)
21.35 Maskinene reiser seg
22.30 Dykket. Norsk action-
drama fra 1989.
24.00 USAs norske bataljon
(r)
00.30-02.40 English Ving-
lish. Indisk komedie fra
2012.

08.00 Morgensending
13.00 Bolighjelpen (r)
14.00 Tid for hjem (r)
15.00 Oppgrader! (r)
15.30 En moderne familie
(r)
16.00 Home and Away (r)
16.30 Home and Away (8)
17.00 Solsidan (r)
17.30 En bit av Norge (r)
18.00 Oppgrader! (r)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Hotel Cæsar (r)
19.30 Hotel Cæsar (45)
20.00 Top Chef (10)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 En kveld hos Kloppen
(1)
22.40 Det tredje øyet (r)
23.40 Dicte (r)
00.40 Criminal Minds (r)
01.35 Criminal Minds (r)
02.20 Elementary (r)
03.00 Blue Bloods (12)
03.45 Nattsending

05.10 Morgensending
07.35 What Went Down (r)
08.00 Alligatorjegerne (r)
08.50 American Ninja Warri-
or (r)
09.45 Alarm 112 – På liv og
død (r)
10.40 Alarm 112 – På liv og
død (r)
11.45 Harry Potter og Halv-
blodsprinsen. Br./am. famili-
eeventyr fra 2009.
14.40 Goal! Am. drama fra
2005.
16.55 Goal II: Living the
Dream. Br. drama fra 2007.
19.10 David Beckham: For
the Love of the Game (r)
21.00 Red 2. Am./fr. action-
komedie fra 2013.
23.10 The Invasion.
Am. thriller fra 2007.
01.05 Homeland (r)
02.15 Arrow (r)
03.05 M*A*S*H (r)
03.30 M*A*S*H (r)
03.55 Nådeløse innkrevere
(r)
04.20 Nattsending

06.00 Morgensending
08.40 The Little Rascals
Save the Day. Am. komedie
fra 2014.
10.25 Nanny McPhee og
det store smellet. Br./fr.
familiekomedie fra 2010.
12.20 Pusur 2. Am. kome-
die fra 2006.
13.50 Hopp. Am. anima-
sjonskomedie fra 2011.
15.30 Smurfene 2. Am. ani-
masjonskomedie fra 2013.
17.30 Luksusfellen Sverige
(r)
18.30 Hele Norge baker (r)
19.30 Superoppusserne (9)
20.30 Parneviks (5)
21.30 NCIS: New Orleans
(15)
22.30 Paradise Hotel (9)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.05 Black Widows (r)
01.05 Luksusfellen Sverige
(r)
02.05 Paradise Hotel (r)
03.00 Nattsending

06.00 Morgensending
13.25 Morgan og Ola-Conny
på opplevelsesreise (r)
14.25 The Big Bang Theory
(r)
15.20 Cougar Town (r)
15.45 America's Funniest
Home Videos (r)
16.15 Friends (r)
16.45 Friends (r)
17.10 Two and a Half Men
(r)
17.40 Two and a Half Men
(r)
18.05 The Big Bang Theory
(r)
18.35 The Big Bang Theory
(r)
19.00 Black-ish (6)
19.30 4-stjerners middag (r)
20.30 Mitt kjøkken ruler (1)
21.30 Typisk deg med Pet-
ter Schjerven (7)
22.30 Neste sommer (r)
23.00 Thomas Giertsen:
Helt perfekt (r)
23.30 CSI (r)
00.30 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 Kongen av Queens (r)
14.00 How I Met Your Mot-
her (r)
14.30 How I Met Your Mot-
her (r)
15.00 Simpsons (r)
15.30 Simpsons (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 Simpsons (r)
17.00 Kongen av Queens (r)
17.30 Kongen av Queens (r)
18.00 How I Met Your Mot-
her (r)
18.30 How I Met Your Mot-
her (r)
19.00 Storage Hunters (r)
19.30 Storage Hunters (r)
20.00 Simpsons (r)
20.30 Simpsons (r)
21.00 Whose Line Is It
Anyway? (r)
21.30 Garasjen (1)
22.30 Hundepatruljen Oslo
(r)
23.30 The Simpsons (r)
24.00 Family Guy (r)
00.30 Nattsending

08.20 Morgensending
09.25 Adele – Live i London
(r)
10.30 Salmer i påsken (r)
11.00 Påskegudstjeneste i
Nordstrand kirke i Oslo
12.10 Vår med Kringkas-
tingsorkestret (r)
13.00 Ballettguttene (r)
14.00 Sommerlunsj i Roma.
It. drama fra 2008.
15.15 Glimt av Norge (r)
15.25 Ut i naturen (r)
16.20 Tryllefløyten (r)
19.00 Søndagsrevyen
19.30 Påskenøtter (7)
19.45 Livets mirakler (3)
20.35 Å være (2)
21.25 Unge inspektør
Morse (3)
22.55 Påskenøtter
23.00 Kveldsnytt
23.15 Solgt! (r)
23.45 Edinburgh Military
Tattoo (r)
00.45 Underholdningsavde-
lingen (r)
01.25 Ut i naturen (r)
02.20 Nattsending

07.10 Morgensending
10.40 Då byen erobra verda
(r)
11.40 Mikrotopia (r)
12.35 En hyllest til Frank
Sinatra (r)
14.00 Då byen erobra verda
(r)
15.00 Kvinnenes historie (r)
16.00 Skavlan (r)
17.00 Det er ikke så dumt
å bli gammel (2)
18.00 Norge rundt og rundt
(r)
18.35 Jakten på Wallace (r)
19.25 Billedbrev (r)
19.35 USAs norske bataljon
(r)
20.05 Sannheten om løg-
ner. Am. dokumentar fra
2015.
21.00 Nyheter
21.10 Hovedscenen
22.40 Adeles utrolige even-
tyr
00.25 Eric Claptons gitar-
festival i Madison Square
Garden (r)
02.25 Nattsending

06.00 Morgensending
12.05 Ta meg med! Norsk
drama fra 2014.
13.30 TV 2 hjelper deg –
Påskespesial (r)
14.30 Mer enn gull – Høy-
depunkter
15.25 Harry Potter og Halv-
blodsprinsen. Br./am. famili-
eeventyr fra 2009.
18.00 Reisen hjem (r)
18.30 Nyhetene og Sporten
18.50 Været
19.00 Eventyrlige nordmenn
(r)
19.30 Robinsonekspedisjo-
nen (4)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.45 Det tredje øyet (4)
22.40 Johan Falk – Bloddia-
manter (5)
23.35 Johan Falk – Bloddia-
manter (6)
00.30 Nattsending

05.15 Morgensending
13.20 Alle gutta: Mjøndalen
IF (r) Norsk dokumentarse-
rie fra 2015.
13.50 Alle gutta: Mjøndalen
IF (r) Norsk dokumentarse-
rie fra 2015.
14.20 Alle gutta: Mjøndalen
IF (r) Norsk dokumentarse-
rie fra 2015.
14.50 Alle gutta: Mjøndalen
IF (r) Norsk dokumentarse-
rie fra 2015.
15.20 Speed Racer.
Am./austr./ty. actioneventyr
fra 2008.
17.35 Fjorden Cowboys (r)
18.05 Fjorden Cowboys (r)
18.35 Fjorden Cowboys (r)
19.05 Fjorden Cowboys (r)
19.35 Politiskolen – Opp-
drag Moskva. Am. komedie
fra 1994.
21.00 Shutter Island. Am.
thrillerdrama fra 2010.
23.15 One Missed Call. Am.
grøsser fra 2008.
00.45 Nattsending

06.00 The New Normal (r)
06.30 The New Normal (r)
07.00 Se, hun snakker
også! Am. komedie fra
1990.
08.40 Nanny McPhee. Br.
komedie fra 2005.
10.45 Smurfene. Am. ani-
masjonseventyr fra 2011.
12.35 The Croods. Am. ani-
masjonsfilm fra 2013.
14.20 The Karate Kid.
Am./kin. actiondrama fra
2010.
17.05 Hopp. Am. anima-
sjonskomedie fra 2011.
18.45 Smurfene 2. Am. ani-
masjonskomedie fra 2013.
21.00 Engler & Demoner.
Am. thriller fra 2009.
23.45 Ringenes herre: Atter
en konge. Am. actioneventyr
fra 2003.
03.30 Engler & Demoner.
Am. thriller fra 2009.

06.00 Morgensending
11.10 Galavant (7)
11.35 Galavant (8)
12.05 Galavant (9)
12.30 Galavant (10)
13.00 Friends (r)
13.25 Friends (r)
13.50 Friends (r)
14.20 Friends (r)
14.45 Friends (r)
15.15 Two and a Half Men
(r)
15.40 Two and a Half Men
(r)
16.05 Two and a Half Men
(r)
16.30 Two and a Half Men
(r)
17.00 Two and a Half Men
(r)
17.25 Eight Below. Am.
eventyrdrama fra 2006.
19.25 Journey 2 – Den mys-
tiske øya. Am. eventyr fra
2012.
21.00 Den grønne mil. Am.
drama fra 1999.
00.10 Major Crimes (22)
01.00 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 Simpsons (r)
14.00 Simpsons (r)
14.30 Storage Hunters (r)
15.00 Storage Hunters (r)
15.30 Storage Hunters (r)
16.00 Storage Hunters (r)
16.30 Storage Hunters (r)
17.00 Jay Leno's garasje
(3)
18.00 Whose Line Is It
Anyway? (r)
18.30 Whose Line Is It
Anyway? (r)
19.00 Whose Line Is It
Anyway? (r)
19.30 Simpsons (r)
20.00 Simpsons (r)
20.30 The Grinder (r)
21.00 The Simpsons (r)
21.30 The Goldbergs (18)
22.00 Brooklyn Nine-Nine
(19)
22.30 Mumien: Dragekeise-
rens grav. Am. action fra
2008.
00.40 Nattsending

07.30 Morgensending
13.50 Filmavisen 1959 (r)
14.00 NRK nyheter
14.10 Millioner på spill (r)
15.00 NRK nyheter
15.10 Dama til (r)
15.40 Mitt yrke (r)
15.45 Modelljenter (r)
16.00 NRK nyheter
16.10 P3Morgen
16.45 Rebecca og Fiona (7)
17.00 NRK nyheter
17.15 Kjendisklipperne (r)
17.30 Oddasat – nyheter på
samisk
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Billedbrev (r)
17.55 Tilbake til 90-tallet (r)
18.30 Extra
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Naturligvis (1)
20.25 Severin (3)
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Brennpunkt
22.30 Migrapolis
23.00 Kveldsnytt
23.20 Nattsending

08.10 Morgensending
13.05 Maskinene reiser seg
(r)
14.00 Guds lærlinger (r)
14.30 Mitt London (r)
15.00 Hjertevenner (10)
15.25 Jessica Fletcher (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 30 svar (r)
19.05 Ingen kontroll på ung-
ene (r)
19.45 Smæsj (r)
20.25 Urix
20.55 De gode bombene (r)
21.35 Teknologiens mørke
sider (2)
22.00 Kan roboter erstatte
mennesker? (r)
22.30 Torp
23.00 Gratis penger til alle
(r)
23.50 Dykket. Norsk action-
drama fra 1989.
01.20 Urix (r)
01.50 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Bolighjelpen (r)
14.00 Tid for hjem (r)
15.00 Oppgrader! (r)
15.30 En moderne familie
(r)
16.00 Home and Away (r)
16.30 Home and Away (9)
17.00 Solsidan (r)
17.30 En bit av Norge (r)
18.00 Oppgrader! (r)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Hotel Cæsar (r)
19.30 Hotel Cæsar (46)
20.00 Best av de beste (1)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Grey's Anatomy (14)
22.40 Madam Secretary
(12)
23.40 En kveld hos Kloppen
(r)
00.40 The Good Wife (15)
01.35 Criminal Minds (r)
02.20 Criminal Minds (r)
03.00 Nattsending

05.30 Morgensending
11.00 Alarm 112 – På liv og
død (r)
11.55 Alligatorjegerne (r)
12.45 Ødemarkens menn
(1)
13.40 Besatt av bil (r)
14.05 Alarm 112 – På liv og
død (r)
15.00 Alarm 112 – På liv og
død (r)
15.55 American Ninja Warri-
or (r)
16.50 Fail Army (r)
17.20 Fail Army (r)
17.50 Fraktekrigen (r)
18.15 Håndverkere fra hel-
vete (r)
18.40 Håndverkere fra hel-
vete (r)
19.10 Vettskremte pøbel-
unger (r)
20.00 American Ninja Warri-
or (23)
21.00 The Departed. Am.
thriller fra 2006.
23.55 Duck Dynasty (1)
00.20 Broom (r)
00.50 Nattsending

06.00 Morgensending
08.30 Stammeskolen
09.25 Dr. Phil (r)
10.15 NCIS: Los Angeles (r)
11.10 Bones (r)
12.05 Ellen DeGeneres
Show (81)
13.00 The Real Housewives
of Orange County (r)
14.00 Masterchef USA (r)
15.00 MasterChef Norge (r)
16.00 Svenske Hollywood-
fruer (r)
17.00 How I Met Your Mot-
her (r)
17.30 Luksusfellen Sverige
(r)
18.30 Superoppusserne (r)
19.30 Superoppusserne
(10)
20.30 Hele Norge baker (6)
21.30 Shades of Blue (5)
22.30 Paradise Hotel (10)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.05 Svenske Hollywood-
fruer (r)
00.55 Luksusfellen Sverige
(r)
01.50 Nattsending

06.00 Morgensending
12.25 4-stjerners middag (r)
13.25 Mitt kjøkken ruler (r)
14.25 The Big Bang Theory
(r)
14.55 The Big Bang Theory
(r)
15.20 Cougar Town (r)
15.50 Black-ish (r)
16.20 Friends (r)
16.50 Friends (r)
17.15 Two and a Half Men
(r)
17.45 Two and a Half Men
(r)
18.10 The Big Bang Theory
(r)
18.35 The Big Bang Theory
(r)
19.00 Black-ish (7)
19.30 4-stjerners middag (r)
20.30 Mitt kjøkken ruler (2)
21.30 I kveld med YLVIS
LIVE (12)
22.30 Typisk deg med Pet-
ter Schjerven (r)
23.30 CSI (r)
00.25 Castle (r)
01.20 Nattsending

06.00 Morgensending
12.30 Simpsons (r)
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 Kongen av Queens (r)
14.00 How I Met Your Mot-
her (r)
14.30 How I Met Your Mot-
her (r)
15.00 Simpsons (r)
15.30 Simpsons (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 Simpsons (r)
17.00 Kongen av Queens (r)
17.30 Kongen av Queens (r)
18.00 How I Met Your Mot-
her (r)
18.30 How I Met Your Mot-
her (r)
19.00 Storage Hunters (r)
19.30 Storage Hunters (r)
20.00 Simpsons (r)
20.30 Simpsons (r)
21.00 Whose Line Is It
Anyway? (r)
21.30 Bad Boys. Am. acti-
onkomedie fra 1995.
23.55 Family Guy (r)
00.25 Family Guy (r)
00.55 Nattsending
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Kjøper du progressive briller nå,

byr vi på tilpassede lesebriller!

2 for 1 VERDI
1295,-

Verdikupongen gjelder for synsundersøkelse ved brillebehov.
Gjelder ikke linsekontroll. Resepter, brillesedler etc. er ikke
inkludert. Ingen kjøpeplikt. Gjelder t.o.m. 30.04.2016.

Synstest og trykkmåling avtaler
du enkelt på telefon 63 80 01 00

Avtal tid
allerede

i dag!og trykkmåling
GRATIS SYNSTEST

Verdi 395 kroner

PASS
PÅ NÅ!

2 for 1: Det ekstra paret forutsetter komplett hardhetsbehandlede og tilpassede avstands- eller lesebriller.

(Ord. pris 1295 kr). Tilbudet gjelder t.o.m. 30.04.2016. Kan kombineres med gratis synstest.

Støperiveien 10A

Strømmen

Telefon 63 80 01 00

Man-Fre: 9-18 Lør: 10-15

w w w . s v e n s k o p t i k k . n o
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