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2 for 1 VERDI
1295,-

Støperiveien 10A, Strømmen
Telefon 63 80 01 00
w w w . s v e n s k o p t i k k . n o

Kjøp progressive briller nå, så byr vi på tilpassede lesebriller!

Synstest og
trykkmåling
inngår! (VERDI 395,-)

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.

KUTTET UT
STRESSET
-BEGYNTE MED
TRENING
I årevis reiste Morten Wilberg Norge
på kryss og tvers og solgte trenings-
utstyr. De lange dagene på veien
fristet til slutt ikke like mye som i
starten. Nå er han tilbake der han
startet: På treningsstudioet.

Side 8

Ungdomstrinnet
som gikk ut fra
Løreskog-
skolene i fjor
oppnådde bedre
resultater enn året
før. Mens Skedsmo
måtte tåle nedgang.

Side 4

Gladengveien 9, Oslo • Tlf: 23 03 55 80
E-post: salg.ensjo@autoelite.no Se side 7 og 13

Vinterkampanje!
www.norsk-kjokkenfornying.no

Norsk Kjøkkenfornying
Tlf. 911 99 917

Bedre resultater
i Lørenskog

ØVER
I HØYDEN
Brannvesenet og luftambulansen
tok byggekrana i Lillestrøm i bruk for
å trene på berging i stor høyde.

Side 14
Se side 6

10-klassingene:
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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!

#fetsundlenser #glomma #romeriksposten
@astnord

#Lillestrøm «Nitelva #romeriksposten
@annettethowsen

#spring #nusse #romeriksposten
@mekerh11

ANSVARLIG UTGIVER: Avisdrift Romerike // PRODUKSJON: Hamar Media AS, avd. Nydal // TRYKK: Hamar Media AS, avd. trykk // OPPLAG: 21.200 // DISTRIBUSJON: Nordpost
NESTE UTGAVE: 20.04.2016 // MATERIELLFRIST NESTE UTGAVE: 13.04.2016 // Ferdigmateriell kl. 14.00 fredag 15.04.2016

Været på Romerike siste 30. døgn.
Snittemperaturen var 3,6 grader,
4,6 grader over normalen. Høyeste temperatur
var 16,3 grader den 15. mars, og laveste var
-6,3 grader den 24. mars. Høyeste vind-
hastighet var 7,5 m/s den 29. mars. Samlet
nedbør var 83,6 mm.
Mest nedbør på ett døgn var
11,6 mm den 28. mars

Været på Romerike
siste 30 døgn:

TETTE AVLØP  HØYTRYKKSPYLING
TVINSPEKSJON  GRAVING

TINING AV VANNRØR
ALT AV RØRLEGGERTJENESTER

PRIVAT/NÆRING

DØGNVAKT!
Ring 63 81 05 82

post@akershusvvs.no

Godt voksen interiørhåndverker
Dyktig, allsidig og pålitelig snekker
Gir råd, ideer og forslag til løsninger

Alle typer gulv: Parkett – Laminat – Tepper – Vinyl
Montering av: Kjøkken – Garderobe – Innredninger
Tapetsering – Maling – Skifting av vinduer og dører
Gratis vurdering og prisoverslag!

Dyktig, allsidig og pålitelig snekker
Kontakt

Ronald Bjørn
Tlf. 928 48 642

rbnilsen@online.no

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

Tur til Kulturstien
ved Bingen lenser
torsdag 21. april
Sagelvas Venner og Skedsmo
Historielag inviterer medlemmer
og andre interesserte til en
spennende vandretur med guiding
på den nye Kulturstien ved Bingen
lenser. Oppmøte ved Bingsfoss bru
kl 18.00, nordsiden.

Bingen var hovedlense fra tidlig på
1500-tallet til 1861.
Etter at jernbanebrua for Kongs-
vingerbanen kom på plass var
ordinær lensing ved Bingen ikke
lenger mulig, og nye lenser måtte
anlegges ved Fetsund. Bingen
lenser fungerte fra da av som
atthaldslense for Fetsund lenser.

Vandringen følger Glomma fra
Bingsfoss vestover mot Bingen
lenser, med guiding av lederen i
Bingen Lenseminneforening, Berit
Leikhammer. Beregn to timer, og
bruk godt fottøy. Ta gjerne med litt
niste og sitteunderlag.

Velkommentil en trivelig tur!
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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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Tekst: Yngve Johnsen
yngve@romeriksposten.no

POENG: Tiendeklassingene blir målt etter karakterer fra fag og eksamen, og hvert år kan man sammenligne alle kommunene i Norge etter det som kalles grunnskolepoeng. (Illustrasjonsfoto)

10-klassingene:

Ungdomstrinnet som gikk ut fra
Lørenskog-skolene i fjor oppnådde
bedre resultater enn året før. Mens
Skedsmo måtte tåle nedgang.

Bedre resultater
i Lørenskog Den årlige og landsomfattende sta-

tistikken som viser gjennomsnittlig
poengsum for tiendeklassinger er nå
klar. Den viser at elevene fra Løren-
skog har hatt en ganske positiv utvik-
ling sammenlignet med dem som gikk
ut året før.

INDIVIDUELLE KARAKTERER
På landsbasis må en kunne si at ut-
viklingen har vært meget bra. De se-
nere årene har snittet blant tiende-
klassingene i Norge lagt på om lag
førti blank, mens den i 2014 økte til
40,4 poeng, og i fjor helt til 40,8 po-

eng i snitt. Den gledelige utviklingen
ser vi igjen i Lørenskog kommune, da
avgangselevene i fjor fikk et snitt på
41,2 poeng. Det er 0,3 poeng bedre
enn hva som var tilfelle året før.

En må ha i minne at disse resulta-
tene er basert på individuelle ferdig-
heter, og at hvert kull selvsagt er en
helt ny gruppe elever fra år til år. Men
skolene er jo de samme, og brorpar-
ten av lærerressursene vil vel også
kunne å sies å være nokså likt fra år
til år.

I Skedsmo gikk det motsatt vei.
Elevene havnet på 41,3 poeng, som er
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Skolepoeng i Akershus
Gjennomsnitt, avangselever i 2015. Foreløpige tal. Kilde: SSB.

2015 Utvikling siste år

Bærum 43,7 0,2

Asker 43,5 1,0

Frogn 43,3 0,5

Oppegård 42,8 -0,2

Fet 42,6 -0,2

Nesodden 42,5 -0,3

Gjerdrum 42,3 3,0

Ski 41,6 0,7

Ås 41,6 0,3

Hurdal 41,4 0,9

Skedsmo 41,3 -0,3

Sørum 41,2 0,6

Lørenskog 41,2 0,3

Vestby 41,1 -0,7

Nittedal 40,6 -0,3

Rælingen 40,5 -0,7

Enebakk 40,2 0,8

Ullensaker 40,0 0,3

Nes 39,7 0,4

Nannestad 39,6 0,7

Aurskog-Høland 39,4 0,2

Eidsvoll 37,9 0,1

Akershus 41,8 0,3

Norge 40,8 0,4

0,3 poeng svakere enn året før.

ANTALL AVGANGSELEVER
Det var 445 elever som gikk ut av
ungdomsskolen i Lørenskog i fjor,
mens 648 elever avsluttet grunnsko-
len i Skedsmo. Poengsummen i denne
statistikken er basert på summen av
alle tallkarakterene (standpunkt og
eksamen) for deretter å dele på antall
karakterer. Dette gjennomsnittet
ganges opp med ti, og blir dermed
årets skolepoeng-snitt. Dersom en
elev mangler karakterer i mer enn
halvparten av fagene, vil grunnskole-
poengene settes til null.

LØRENSKOG RANGERT
Når det er et nytt kull med nye indivi-
der hvert år, så sier det seg selv at
gjennomsnittet kan variere stort fra
år til år, og fra kommune til kommune.
Blant de 428 kommunene i Norge, så
finner vi Lørenskog på 145. plass i
denne ferske oppdateringen, mens
Skedsmo da er litt bedre plassert på
sin 132. plass.

Det er alltid noen små kommuner
som får æren av å ligge på toppen av
landsoversikten. Helt øverst er vesle
Modalen i Hordaland, der ni avgang-
selever har sørget for et snitt på vo-
luminøse 50,2 poeng. Deretter kom-

mer Fedje i samme fylke med 48,5
poeng. Det er ofte småkommuner i
bunnen av tabellen også.

SNITTET I AKERSHUS
Blant fylkene er det Akershus som
kommer klart best ut, med et snitt på
41,8, mens Finnmark er sist med 39,2
poeng. Det er Bærum som er den al-
ler beste kommunen her, da man
endte på 43,7 poeng i snitt. Så følger
Asker med 43,5 i snitt. Aller sist på
fylkesoversikten finner vi Eidsvoll
kommune, der det ble oppnådd 37,9
poeng i snitt.

Norsk Kjøkkenfornying
Henvis til denne annonsen og spar tusenlapper!

Noe av det vi står for:

• Fornyet kjøkken i over 13 år
• Gratis uforpliktende hjemmebesøk
• Bytter dører, hengsler, skuffer med

skinner, benkeplater, vask etc
• Alt vi lager er på mål etter ditt

kjøkken, uansett alder eller fabrikkat
• Bygger opp til tak
• Montering blir gjort på kun en dag

Med Norsk Kjøkkenfornying er du sikret høy
kvalitet til en lav kostnad – spør oss!
Det vil lønne seg!

Ring Birger 911 99 917 for nærmere info!
E-post: post@norsk-kjokkenfornying.no www.norsk-kjokkenfornying.no

FØR

ETTER
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VI GRATULERER!
Vinner av FLAX-lodd:

ASTRI ANN THILEEPAN
GLENNEVEIEN 90
1476 RASTA

Fotografen hadde vært her:

PÅ PARKERINGSPLASSEN
UTENFOR TRIADEN STOR-
SENTER I LØRENSKOG

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!

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

*Gjelder levering fra Auto Elite. Registreringsomkostninger og frakt kr. 10.900,- tilkommer bilpris.

Vi må ha mot til å utfordre vanetenkningen.
Honda har 60 års tradisjon for selvstendig tenkning. Vi er vant til å gå våre egne veier og finne våre egne løsninger.

Vi kan ikke og vil ikke lage biler som ligner på alle andre. Ikke typisk japansk, men veldig typisk Honda.

CR-V
SUV-favoritten. Pris fra kr 335.000,-

HR-V
Plass-vidunderet. Pris fra kr 246.000,-

Civic Tourer
Praktisk eleganse. Pris fra kr 270.000,-

Civic 5-dørs
Kjøremaskinen. Pris fra kr 240.000,-

Jazz
Den store lille bybilen. Pris fra kr 185.000,-

Civic type R
Villdyret! Pris fra kr 549.000,-

Velkommen innom!
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Solheimveien 110, 1473 Lørenskog, Tlf. 67 90 08 50 | mail coptikk@skarer.no www.coptikkskarer.no

Din lokale optiker

SYNSSENTER
MED BRED KOMPETANSE

VÅRENS NYHETER HAR KOMMET
NÅ GIR VI DEG HELE

50%
PÅ ALLE INNFATNINGER

(gjelder ved kjøp av komplett brille)

Modell Erika

Nå fra 798,-

Hos oss får du alltid
25% RABATT
på alle Ray Ban solbriller!

Velg blant kjente merkevarer som:

Helly Hansen | Jean Paul | Ray Ban | Versace | Armani | Gucci | Etnia Barcelona

Per Spook | Prodesign | Hugo Boss | Oakley

Lyngåsen ligger på et høydedrag med fantastisk utsikt over
Romeriksplatået, og grenser inntil Romeriksåsen. Det er kort vei
til skole, barne-hager, buss og butikk. Her kan vi tilby eneboliger,
2-mannsboliger og enebolig i kjede på solrike tomter i forskjellige
størrelser og prisklasser.

Lyngåsen

hus-/tomteVisning

– et godt sted å bo

Ring for avtale!

For mer informasjon, sjekk vår hjemmeside www.lyngaasen.no, eller ta kontakt med Annfinn Elvenes
mob. 489 94 125, eller Rune Gulbrandsen mob 955 22 805, for en uforpliktende visning.
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Tekst/foto: Roy Mortensen
roy@romeriksposten.no

I årevis reiste Morten Wilberg Norge på
kryss og tvers og solgte treningsutstyr. De
lange dagene på veien fristet til slutt ikke
like mye som i starten. Nå er han tilbake
der han startet: På treningsstudioet.

Kuttet ut stresset – b

– Det er mye mer stress å jobbe som
selger. Ofte blir det lange dager, alene
på veien. Fem dager eller mer i uka.
Hvert år kjørte jeg sirka 50.000 kilo-
meter. Når livsstilen ble pølser, boller
og brus så sier det seg selv hvordan
formen ble, sier Morten Wilberg, som
nå har funnet seg godt tilrette som
daglig leder på Trento Kjeller.

30 ÅR I TRENINGSBRANSJEN
Det er 30 år siden han begynte i tre-
ningsbransjen, på Evas helsestudio i
Lillestrøm som resepsjonist. Da var
han 23 år. Eva bidro til at han kom i
gang. 53-åringen har treningsfaglig
utdanning som personlig trener, syk-
kelinstruktør og veileder. Wilberg be-
gynte i Sats i 1998. I 2000 skilte tre-
ningskjeden ut noen produkter. Hans
arbeidsgiver ble distributør av Tekno
Gym treningsutstyr. Han ble med på
lasset som servicemann og installa-
tør.

– Fra 2008 gikk jeg fra å være in-

stallatør til å jobbe som selger. Da job-
bet jeg mot mindre treningssentrer i
Norge, samt brann og politi, sier Wil-
berg.

Han opplevde etter hvert at årene
på veien ble en usunn livsstil. Han
hadde passert et halvt århundre og
forstod at noe måtte gjøres annerle-
des.

– Gjennom salg av treningsutstyr
skulle jeg representere noe som var
sunt. Jeg levde egentlig to forskjellige
liv. Og det går ikke i lengden. Etter ti år
hadde jeg fullstendig mistet gleden
og motivasjonen av å drive på som
selger. Mister du motivasjonen har du
kommet til et punkt du vanskelig kan
gjøre noe med. Da må du bare ta et
grep og innse at nok er nok.

NESTEN GIFT MED JOBBEN
For Wilberg var det ikke unormalt å
være på veien klokken 04.00. Ofte ble
det tur retur Trondheim, tur retur
Nord Norge. Han hadde hele Norge
som arbeidsplass, inkludert Svalbard.
Det ble mange hotelldøgn i mange år.
I starten syntes han det veldig stas å
bo på hotell som selger. Men han gikk

fort lei av å sitte på et hotellrom. Av og
til var det bare han som bodde på ho-
tellet midt i uka.

– Jeg kjenner nesten hver eneste
flyplass i Norge, og ble på hils med de
som jobbet på småflyplassene. Og
det er det jeg savner med jobben.
Men mange ganger ble hjemlengse-
len stor. Jeg har holdt meg unna røyk
og alkohol, og er ikke typen som opp-
søker nattklubber. Livet mitt bestod
av jobben. Jeg var mere gift med job-
ben enn det jeg var med kona. Jeg føl-
te til slutt at jeg kom hjem til noen jeg
var venner med. Jeg trivdes med å
være på veien, men det var noe inni
meg som sa at nå var det nok. Mister
man motivasjonen med å jobbe med
salg så er det ingen hensikt i å fort-
sette, sier 53-åringen.

I 2014 møtte han den kjente veg-
gen. Etter at oppsigelsestiden var
over så han for seg et rolig år hjemme
med familien.

– Jeg hadde planer om å være
hjemme et helt år, og bare kose meg.
Jeg skulle gå i skauen og sykle og
være sammen med kona og dattera.
Som selger hadde jeg fått alt for lite
tid sammen med dem. Planen sprakk
etter 14 dager. Da dukket muligheten
til å overta som daglig leder på Trento
Kjeller opp. Jeg begynte 1. januar.

SELGER HELSE
– Nå jobber jeg med mennesker. Jeg
selger helse, noe som er veldig popu-

JOBBSKIFTE: Morten Wilberg har byttet ut selgermappa med trening. Det angrer han ikke på.

lært i dag. Å oppnå en bedre helse er
motivasjonsfaktoren for de fleste
som trener i dag, sier Wilberg.

Han er oppvokst på Kjeller, i Kjeller-
stuveien, som ligger 100 meter unna
treningssenteret.

– Jeg har god kunnskap om områ-
det og er glad i Kjeller som sted og
samfunn. Flyplassen og Kjeller gård
betyr mye for meg.

– Jeg ønsker ikke å drive et tre-
ningssenter som bare er et tøft gym
å trene på, men vil at det også skal
være et møtested hvor det sosiale
betyr mye, i tillegg til at vi skal holde
et høyt treningsfaglig nivå. Folk skal
glede seg til å komme på trening og
samtidig få et godt utbytte av å gå
her.

Wilberg forteller ta han er opptatt
av at folk på treningssenteret skal tri-
ves med seg selv, og at ikke alt skal
være så stort og flott.

– Når du blir voksen er det ikke
lenger sånn at du strever etter å ha så
mye. Du er glad for at du har god hel-
se. Du setter pris på livet og helsa i
stedet for å skaffe deg ny bil eller ny
båt. Slike ting gir kortvarig glede. De
fleste av oss kan gå i en butikk og ta
ut en bil. Og så er den veldig kul i 14
dager. Men helsa spøker du ikke med.
Helsa betyr egentlig alt for meg.
Samfunnet vi lever i er veldig tøft.
Man skal derfor være fornøyd med
den man er og ikke måle seg opp mot
alle andre hele tiden, for det vil ikke gå

bra. Det er alltid en som sykler
fortere enn deg, og det er alltid en
bil som går fortere enn en annen.

– Hva har jobbskiftet betydd for
deg?

– Jeg har ikke fått så mye mer
tid til familien. Jeg er mye på tre-
ningssenteret, men de er også
innom her. Men nå har jeg mulig-
heter til å tilrettelegge arbeids-
tiden min selv. Jeg kan ta fri midt
på dagen og jobbe litt på kvel-
den. Og jeg er hjemme hver
eneste natt. Det har jeg ikke
vært på mange år.

– Har du satt deg nye mål?
– Målet mitt er å ha norma-

le dager, selv om det av og til
blir lange dager. Målet er å
være hjemme hver natt. Jeg
vil være litt mer i fysisk akti-
vitet selv. Og det har jeg en
glimrende mulighet til her.
Jeg har også et mål om å sy-
kle Lillehammer Oslo. Jeg
sykler sammen med Team
Foss. Der er det folk fra
mange bransjer. Det er en
stor vennegjeng hvor du
kan komme å ha det hyg-
gelig. Team Foss betyr mye
for meg. Det er gleden min.
Jeg er blitt for gammel til å
presse grensene.

bra. Det er alltid en som sykler 
fortere enn deg, og det er alltid en 
bil som går fortere enn en annen. 

– Hva har jobbskiftet betydd for 

– Jeg har ikke fått så mye mer 
tid til familien. Jeg er mye på tre-
ningssenteret, men de er også 
innom her. Men nå har jeg mulig-
heter til å tilrettelegge arbeids-
tiden min selv. Jeg kan ta fri midt 
på dagen og jobbe litt på kvel-
den. Og jeg er hjemme hver 
eneste natt. Det har jeg ikke 

– Har du satt deg nye mål?
– Målet mitt er å ha norma-

le dager, selv om det av og til 
blir lange dager. Målet er å 
være hjemme hver natt. Jeg 
vil være litt mer i fysisk akti-
vitet selv. Og det har jeg en 
glimrende mulighet til her.  
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t – begynte med trening

ANTIRUST

Saga Autoprotect AS
Verkseier Furulunds vei 17, 0668Oslo (nær Alna senter)

Tlf. 2230 6060 - 30 år med antirust

Antirustbehandling • Støydempbehandling

Les mer/se prisliste på www.sagaantirust.no

BILEN DIN RUSTER
Stor kapasitet/lånebilStor kapasitet/gratis lånebil

Nyhet: Vi sandblåser rust!

KONTORARBEID: – Nå har jeg muligheter til å tilrettelegge arbeidstiden min
selv. Jeg kan ta fri midt på dagen og heller jobbe litt på kvelden, sier daglig
leder Morten Wilberg ved Trento Kjeller.

EGENTRENING: Etter et litt usunt liv på veien som selger av treningsutstyr synes Morten det er greit å ha fått tilgang til et helt treningssenter gjennom sin nye jobb som daglig leder.
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TEMA I flere av utgavene av Romeriksposten vil du finne et tema. Temaer kan være alt fra hytte,til interiør, bil osv.
TEMA I DENNE UTGAVEN ER: HAGE, HAGEMESSE

Tekst: Chera Westman/ifi.no
Foto: Beckers, Flügger og Nordsjö

TEMA: HAGE,
HAGEMESSE

Sett farge på hagemøblene! Ved å
male stoler og bord på terrassen eller
balkongen i en sprek og sommerlig
farge, setter du en ekstra piff på ute-
livet.

– Vi anbefaler å bruke dør- og vin-
dusmaling til hagemøbler. Den har
god dekk og en hard malingfilm, sier
Thomas Sundmoen, ved pro-
duktsupport hos Flügger.

SPREKKER OG BLIR SPRØ
Uansett om møblementet er malt fra
før eller ikke,er forvask viktig. Rengjør
og skyll grundig, og slip deretter lett
vekk døde og løse trefibre. Før vin-

Maling som er beregnet for dører og vinduer, er perfekt for maling av hagemøbler.

Dør- og vindusmaling er spesielt egnet til høvlet treverk, som i hagemøbler

Bruk vindusmaling
til hagemøblene

Dør- og vindusmaling er perfekt å bruke
når hagemøblene skal få et strøk eller ny
farge. Malingen dekker godt på alle
kanter, og blir hard slik at møblene tåler
å flyttes på.

dusmalingen påføres, grunnes tre-
verket med en tregrunn.

– Unngå å bruke rene oljemalinger,
alkyder, til utemøbler. Denne malin-
gen sprekker lett opp og blir sprø, når
underlaget beveger seg med fuktfor-
andringer, sier Jostein Brekka, fra
verktøyleverandøren Jordan.

Mer dekk med alderen
Også møbler som tidligere er be-

handlet med en transparent behand-
ling, men er blitt stygge med økt alder,
kan få nytt liv med litt maling.

– Alderen setter spor, også i beiset
og dekkbeiset treverk. Ved å behand-
le møblene med en gradvis mer dek-
kende overflatebehandling lar du
møblene leve lenge. Du har kanskje
kjøpt beisede møbler, som etter noen
år begynner å se slitte ut, og behand-
lingen ujevn. Da kan dekkbeis være et
alternativ, før de igjen aldres og da
påføres en dekkende maling, sier tek-
nisk sjef Per Lund Nielsen i Scanox.



11// ONSDAG 13. APRIL 2016

JORD
BARK

GJÖDSEL

Smolmans Blommor

JORD
BARK

GJÖDSEL

Smolmans BlommorSmolmans Blommor

Massor med nyheter!

Sulvik/Charlottenberg - Öppet alla dagar: Mån -fre 11-18 Lör -sön 10-15. Tel. 0046 706 53 1907Sulvik/Charlottenberg - Öppet alla dagar: Mån -fre 11-18 Lör -sön 10-15. Tel. 0046 706 53 1907

Dør- og vindusmaling har god farge-
stabilitet og lange vedlikeholdsintervaller.

Hagemøbler i sommerlige farger
– mal med dør- og vindusmaling.
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6
15. - 17. APRIL

SAMARBEIDSPARTNERE

Fredag: 12-19 Lørdag og søndag: 10-18
Les mer på messe.no/hage og følg oss på Facebook

messe.no/hage
Alt om messen på

l Supertilbud på griller, hagemøbler, gressklippere, hageutstyr, drivhus og hagestuer
l Naturstein og betongstein l Stort løktorg l Mattorg l Kjøp vårens blomster
direkte fra våre gartnere l Snakk med hageplanleggere og anleggsgartnere

l Oslomesterskap i blomsterbinding
l Seminarer

Tidenes største og flotteste inspirasjonshager - 2.000 kvm!

15. - 17. APRIL 2016
NORGES VAREMESSE, LILLESTRØM
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kunnskapengror
Der

Vi tar forbehold om trykkfeil, forsinket levering eller at enkelte produkter raskt kan bli utsolgt. Besøk oss på hageland.no

STEMOR
10 pk. Både storblomstret og småblomstret.

Stemor

10pk.

2990

Tusenfryd
Bellis

11 cm potte

2990 5990
Thuja

«Brabant»

Klump 100+ cm
pr. stk.

19990
Barlind

«TaxusHillii»

Klump 60-80 cm,
pr. stk.

Hageland Lørenskog
Tunveien 2 v/ Lørenskog Storsenter
Tlf. 67 92 11 20
Åpningstider: man – fre 10 – 18, lør 10 – 16, søn 12 – 16

Hageland Lillestrøm
Fabrikkgata 3
Tlf. 63 81 16 02
Åpningstider: man-fre 09 – 18, lør 09 – 16, søn 12 – 16



14 ONSDAG 13. APRIL 2016 //

Øver
i høyden
Brannvesenet og luftambulansen
tok byggekrana i Lillestrøm i bruk
for å trene på berging i stor høyde.

– For å evakuere en mann fra en byg-
gekran har vi to alternativer: Ved bruk
av tau eller ved bruk av helikopter,
sier brigadeleder Geir Søndrål ved
Nedre Romerike brann- og rednings-
vesen IKS (NRBR).

Senarioet var at en kranfører had-
de fått et illebefinnende slik at han
måtte hentes ned. Siden tiden er vik-
tig på slike oppdrag skal rednings-
mannskapet i hovedsak starte be-
handlingen av pasienten oppe i krana.

VIKTIG ØVELSE
– I førsteomgang gjelder det å kom-
me seg opp til pasienten så fort som
mulig og startet behandlingen der.
Hvis vi klarer å stabilisere pasienten
oppe i krana vil vi få tid til å få ham ned.
Men det må først gjøres en jobb oppe
i krana for å lykkes. Å få fram lege, før-
stehjelpere og redningsmann raskt,
er viktig. Det viktigste for oss er at vi

får muligheter til å øve på slike ting.
Det er ikke hverdagslig å heise en
mann ned fra en byggekran. Vi har
kunnskap nok til dette, men vi vet at
det tar tid, forteller Søndrål.

– Hvis uhellet en dag skulle være
ute er det viktig for oss å ha vært
gjennom slike senarioer også, sier
nestleder brigade i C, Ingarth Ander-
sen, ved NRBR.

– Har det noen gang skjedd at dere
har måttet transportere folk ned fra
byggekraner?

– Så langt jeg vet så har det ikke
skjedd her på Romerike, men i Oslo
og Drammen har det vært flere hen-
delser, sier Søndrål.

Ved bergingsoppdrag i høyder og
vanskelig fremkommelig terreng er
helikopterassistanse et veldig godt
verktøy brannvesenet. Utfordringen
for redningsmennene er at de ikke
forvente at helikopteret kan komme,
eller at det er ledig til en hver tid.

– I vår hverdag baserer vi oss ikke
på at helikopteret er tilgjengelig. Men
når vi får støtte fra helikopter er det
en stor og viktig resurs for oss. Heli-

kopter kan lyse opp et område, søke
med varmesøkende kamera, ta seg
raskt fram til drukningsulykker.
Froskemenn fra Oslo blir hentet med
helikopter om stedet ligger et stykke
fra Oslo. Skogbrannhelikopteret blir
stasjonert i områder der det er mest
sannsynlighet for at det kan oppstå
en brann, forteller Ingarth Andersen.

REDNING I HØYE BYGG
Nedre Romerike brann- og rednings-
vesens stigebil på Lørenskog rekker
opp til 32 meter, noe som i utgangs-
punket betyr at de rekker opp til de
fleste byggene i området.

– I høye bygninger har vi også en
mulighet til å ta oss opp innvendig. I
tillegg kan vi rekvirere lifter fra Oslo
brannvesen og OSL, sier brigadeleder
Geir Søndrål.

– Hvilken utfordringer møter dere
ved brann i høye bygg?

– Tiden ved en brann er litt avgjø-
rende. Det tar litt lenger tid å komme
opp i høye bygg. Vi er derfor avhengi-
ge av at slike bygg er godt sikret med
brannvarslingsanlegg og evakue-
ringsveier slik at beboerne har mulig-
heter til å ta seg fort unna etasjen det
brenner i slik at de ikke puster inn
røyk og dør, forklarer Ingarth Ander-
sen.

Tekst: Roy Mortensen
roy@romeriksposten.no

Brigadeleder Geir Søndrål og nestleder brigade i C, Ingarth Andersen ved
Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS.

HJELP FRA OVEN: – Når vi får støtte fra helikopter er det en stor og viktig
resurs for oss, forteller nestleder brigade i C, Ingarth Andersen, ved Nedre
Romerike brann- og redningsvesen IKS.
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Aktiv fritid
eller rolig
hytteliv

hele året
*

Panorama
over Fjorden

(Mjøsa)
*

25 minutter fra
Gardermoen

*
Ta av E6 ved
Strandlykkja

Hytter til salgs
Kontakt:

93 03 11 02
post@mjosli.no
www.mjosli.no

www.overbygg.no2 990 000
Inkl tomt

2 290 000
Inkl tomt

3 190 000
Inkl tomt

Velkommen til Kortreist fritid:
Mjøsli Hytter og Naturpark!

Under oppføring!

Det er en del byggtekniske krav og
spesifikasjoner som må følges når
det skal bygges i høyden. Mange av
de nyere byggene er bygd med egne
brannceller slik at det i utgangspunk-
tet ikke skal være noe stor spred-
ningsfare.

– Brenner det i en leilighet vil vi
raskt få slukket brannen og ventilert
ut røyken. Fra vår side vil det derfor
være ønskelig at folk oppover i
etasjene ikke evakuere på egen-
hånd på grunn av at det er mindre
røyk og mindre fare i den branncella
de befinner seg i. Dette er i
utgangspunktet den normale
taktikken. Men det kan selvsagt
være forskjellig fra sted til sted, men
i nye bygg er dette ofte malen,
opplyser brigadeleder Søndrål.

SVIKT I BRANNTEKNISKE
LØSNINGER
– Hva er det verste dere kan komme
utfor ved brann i høye bygninger?

– Det kan være ille for oss om de
tekniske løsningene ved bygget ikke
fungerer som de skal. Det kan være
røyk som går videre oppover i etasje-
ne eller rørgjennomføringer som
sprer røyken. Det er viktig at disse
tingene er i orden for at vi skal kunne
gjøre en god slukkeinnsats forteller
Søndrål.

–Har dere blitt overrasket av at
byggtekniske løsinger svikter?

– Det har skjedd, og det kan skje.
Men dette er noe vi ikke ser før vi er
oppe i en brannsituasjon. Det er da du
ser hvor røyken tar veien. Da kan du
oppdage at det kommer røyk på ste-
der hvor det ikke skulle ha kommet
røyk.

– Droner kan være et viktig be-

HØYDETRENING: Her får brannmennene i byggekrana assistanse
fra Norsk Luftambulanse.

slutningsstøtteverktøy ved store
branner i trange sentrumsområder,
skriver Brannmannen.no på sine
nettsider. Har Nedre Romerike
brannvesen brukt drone i jobben?

– Vi har hatt drone på test og på
øvelser. Dette er et verktøy som vi
vurderer å gå til innkjøp av. Forløpig er
dette på forskningsstadiet hos oss.
København brannvesen er vel de som
har vært tidlig ute med bruk av drone.
Og der har de brukt dette med stor
suksess. Vi ser helt klart en stor nyt-
te av å kunne bruke drone, sier briga-
deleder Søndrål.
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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

Lørenskog Bridgeklubb (LBK) er en
av Norges 319 bridgeklubber med til
sammen 8500 spillere.

Vi spiller bridge på Løkenåsen sko-
le hver mandag fra kl. 1830 til ca.
2200. Her får vi låne aulaen gratis av
Lørenskog kommune. I dag er vi 25
medlemmer, og på spillekveldene har
vi besøk fra andre klubber i nærom-
rådet, og kan være opptil 28-30 spil-
lere.

Klubben ble formelt stiftet 11. janu-
ar 1939, men noen spillere hadde spilt
regelmessig fra høsten året før. Det
var en oppblomstring av bridgeklub-
ber før og under krigen. Ikke så rart,
ikke så mye som var tillatt å samle
seg om, men bridge var tillatt! Heller
ikke var det tilgang på utstyr til hva
det måtte være, men en kortstokk
var alltids i umiddelbar nærhet. Den
gang kostet medlemskapet kr. 1,- og
spilleavgift pr kveld var 50 øre – en-
ten man møtte opp eller ikke. I dag er
medlemskontingenten kr. 300 og
spilleavgiften kr. 60 pr kveld.

LBK er en av 11 klubber i Romerike
Bridgekrets med over 300 medlem-
mer. Der arrangeres det kretsmes-
terskap for par, mix-par (en spiller av
hvert kjønn, KM for klubblag og KM
for veteraner (spillere på 60 år eller
mer). Vi er også med i seriemes-
terskapet, som er en landsomfatten-
de turnering, og der rykket vi nylig
opp fra 3. til 2. divisjon. Det er en pre-
stasjon vi er stolte av! Klubbens bes-
te prestasjon i NM er en 3. plass i
1964, hvor Einar Jensen og Tore Kris-
toffersen spilte for Lørenskog Bridge-
klubb.

Norge har et meget bra landslag
både i åpen klasse og ungdomsklas-
sen. Norge ble verdensmestre i
Shanghai i 2007 og europamestre i
Frankrike i 2008. Juniorlaget vårt ble
verdensmestre i Istanbul i 2014, og
nordiske mestre i 2015. Selv arran-
gerte vi EM i bridge i Tromsø i fjor.
Norge har også profesjonelle bridge-
spillere som bor i utlandet og spiller
for store sponsorer, og er blant de
fremste i verden.

Bridge er en populær sport på ver-
densbasis, og du kan dra på ferie til
det fjerneste strøk og finne en brid-
geklubb og være med og spille der. Er
man medlem i en klubb i Norge, kan
man spille i alle klubber i landet. De al-
ler fleste aviser med respekt for seg
selv har bridgespalter – noen daglig,
noen ukentlig. Og veldig mange spiller
bridge på nettet! Vil du lære å spille
bridge, er det alltids noen lag som ar-
rangerer kurs.
Se www.bridge.no/laer-bridge.

I LBK er det flest menn, som i alle
andre klubber, men damene kommer!
Det er også ikke til å legge skjul på at
gjennomsnittsalderen er ganske høy,
men i klubben vår har vi 85-åringer
som spiller skjorta av de som er halv-
parten så gamle! Slik sett er bridge en
fin sport, ingen for gammel, ingen for
ung. Man tilhører et forum hvor man
veldig fort finner tilhørighet og nye
venner. En veldig sosial sport, som
holder de små grå oppe og går. Og en
hobby som gir avkobling! Når man sit-
ter ved bordet med den grønne filt-

duken, må man konsentrere seg, og
evt sorger og bekymringer feies til
side. Og har man begynt å spille brid-
ge og blitt bitt av basillen, er det ikke
lett – og heller ingen vits i- å slutte.
Og utlært blir man aldri!

duken, må man konsentrere seg, og 

Konsentrasjonen
må være på topp
ved bridgebordet!

Konsentrasjonen
må være på topp

Vil du ha nye venner og en hobby
med mening - kom og spill bridge hos
oss! Du er hjertelig velkommen! Ta
gjerne kontakt hvis det er noe du lu-
rer på: Lillian Lindberg, tlf. 934 26 190.

Lørenskog Bridgeklubb
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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

Hundelufter søkes
Er du glad i å være på tur
og samtidig ha med deg en firbent
tur-kamerat? Vi søker noen som
kan komme hjem til oss og lufte
Kaisa (tibetansk terrier) en time,
halvannen 2 ganger i uka på dagtid.
Har du i tillegg hund selv er det
supert, da Kaisa er veldig sosial og
glad i andre hunder. Eller kanskje
du lufter flere hunder i samme
område og har plass til ei
sprudlende frøken til i gjengen?
Vi bor på Strømmen, ring gjerne
for en prat. Bjørg 940 10 594
bjorgelisabeth@live.no

MATSHUS treski fra 1961 og
beksømstøvler no 43 samt
tilhørende staver til salgs.
lite brukt kr. 300,-.
Telf. 480 71 946 (N.Romerike)

Synes du det er gøy med gam-
melt skitøy? Selger en plastpose
full, bl.a. turkis!! anorakk og nik-
kers ca.st.40,flere mørkeblå nik-
kers og en blå anorakk. Litt usikre
på størrelsene. 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. 480 71 946 (nedre Romerike)

Vinmonopolets trekasse fra 1968
hel og fin. kr.400,-. Telf. 480 71 946

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

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

ØNSKES LEID

TJENESTER

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

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

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.

Ønsker å kjøpe en rimelig, liten,
brukt, fryseboks i god stand (max.
100 l). Tlf. 98874130

ØNSKES KJØPT

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

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

Brukt golfutstyr selges. Olyo tral-
lebag med Driver/6 jern 4-9/PW/
Wood 3/Rescue. Alle fra Taylor
Made. Sand Wedge fra Hogan.
Putter fra Ping. Woods 7 og 11 fra
Olyo. Ny pris kr. 15000,- selges for
kr. 1500,- Ring 67 90 45 77

Citizen Diver 200m Sort skive
45mm sort gummireim pluss to
ekstra tøyreimer Klokken er
drevet av sollys Ny pris 2400
selges for 1200 tlf 908 00 682

6 stk. fine lette “Kopp/skål/asjett”
fra Porsgrunn laget i 1970
Selges Kr. 250,- Telf. 48071946
(Nedre Romerike)

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

Selger de 11 siste bøkene samlet
av serien om odelsjenta for kr 150
+ evt. frakt som er kr 160. Interes-
serte kan ringe 416 91 968.

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
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Skoskap IKEA
H.165cm. Br.
69cm. Kr 400.
Strømmen,
Mob
975 28 358

Salong selges, blå m/striper
3seter og 2 stoler kr 2000,-.
Tlf. 922 54 392. Trappegrind. Kr. 400. Strømmen,

Mob 975 28 358

Salongbord m/klaffer. Firkantet
med klaffer nede. 86cmX86cm.
Med klaffer oppe, rundt og diame-
ter 119cm. Kr.500. Strømmen
Mob 975 28 358

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.

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.

TRENGER DU
PARYKK?
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FLYPRODUKSJON
STRØMMEN – KJELLER?

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

STERKE NASJONALE
INTERESSER
Det var mange som ivret for at Norge
skulle utnytte sin kompetanse og sine
muligheter til å bli mer selvhjulpne på
produksjon av fly. Ved å forene kref-
tene var det både mulig og strategisk
viktig å få i gang en innenlandsk pro-
duksjon. Samtidig var det et sterkt
ønske å få en slutt på at den verdiful-
le aluminiumproduksjonen ble ek-
sportert som halvfabrikata. En videre
foredling ville gi en betydelig verdiøk-
ning og dertil gode valutainntekter.

METALLURGEN
LEIF TRONSTADS ROLLE
Professoren og etterretningsoffise-
ren Leif Tronstad fikk sin høyst for-
tjente krigsinnsats belyst i forbindel-
se med TV-serien om
sabotasjeaksjonen mot tungvanns-
produksjonen på Vemork. Tronstad
mistet livet i et sammenstøt med nor-
ske nazister helt mot slutten av kri-
gen.

I mellomkrigsårene var Tronstad en
sterk forkjemper for å få i gang en
norsk flyindustri. Som dosent og se-
nere professor ved Norges Teknisk
Høyskole (NTH) kom han tidlig i kon-
takt med norsk aluminiumsindustri.
Han mente at norsk industri ikke skul-
le nøye seg med å være råvareprodu-
sent, men også produsere ferdigvarer
i aluminium, og han så på fly som en
god mulighet. Rundt 1930 skrev han
flere faglig tunge tekniske artikler om
flybygging i aluminium i tidsskriftet
”Fly”. For å øke interessen for flybyg-
ging blant norske ingeniører, hentet
han inn Johan Koren Christie som
foreleser på NTH. Christie hadde etter
flyskolen studert flybygging i Tysk-
land, og avlagt eksamen som diplo-
mingeniør med topp karakterer. Et-
terpå fikk han jobb som tegnesjef

Tekst: Steinar Bunæs
Skedsmo Historielag

Strømmen Værksted var viden kjent for sine
aluminiumsbusser som de startet med å
produsere i 1929. Det er mindre kjent at
bedriften ti år senere hadde det meste klart for
en omfattende flyproduksjon i det samme
materialet. Et bredt samarbeid med Kjeller
Flyfabrikk og Norsk Aluminium Company i
Holmestrand var på det nærmeste ferdig-
forhandlet da krigsutbruddet i 1940 satte en
bom for planene. Fram til da var det her i
landet kun produsert fly hvor skroget var
bygd av stålprofiler, mens vinger og haleflater
ble bygd av treverk trukket med duk av lin
eller bomull. Nå var det klart for et pioner-
arbeid med lettmetallkledte luftfartøy.

(konstruktør) ved Kjeller flyfabrikk.
Tronstad fikk ham til å skifte jobb til

teknisk leder ved Trøndelag Flyavde-
ling, slik at han samtidig kunne forele-
se ved NTH. Rett før krigen var Tron-
stad medvirkende til at Kjeller
Flyfabrikk, Strømmens Værksted og
Nordisk Aluminiumsindustri i Holme-
strand gikk sammen om flyproduk-
sjon, og fulgte godt med i hvordan ar-
beidet gikk fremover. De kom så langt
at det ble tegnet avtale om å produ-
sere 40 Curtiss og 75 Hawk (P-36) på
lisens. Johan Koren Christie var i mel-
lomtiden blitt ansatt i Nordisk Alumi-
nium som prosjektleder. Ved krigsut-
bruddet 9. april 1940 befant han seg i
Stockholm for å studere svensk fly-
produksjon. Den dagen ble det
bråstopp på prosjektet.

AVISENE VAR
STERKT OPPTATT AV SAKEN
Det var særlig lokalpressen og Aften-
posten som fulgte saken nøye.
Nedenfor tar vi med utdrag av et in-
tervju som Aftenposten hadde med
direktør Alf Ihlen i Strømmens Værk-
sted 24. mai 1939. Ihlen hadde gode
kontakter i USA, etter at han i 1923 ble
Master of Science i metallurgi og Bu-
siness Administration ved Massachu-
setts Institute of Technology, med
fordypning innenfor aluminiumssek-
toren.

Arbeidet med fremstilling av me-
tallfly forberedes, og direktør Alf Ihlen
i Strømmens Værksted er nettopp
kommet hjem fra en Amerikareise,
hvor direktøren har besøkt alle de le-
dende flyfabrikker for å studere for-
holdene der. Det er som kjent menin-
gen at Norsk Aluminiumsindustris
fabrikk i Holmestrand skal presse og
valse de forskjellige deler, mens
Strømmen skal sette flyene sammen.
De to flyfabrikker på Horten og Kjeller
skal så montere inn motorene, instru-
mentene etc.

- Når kan en så regne at arbeidet
kommer i gang? spør vi direktør Ihlen.

Det er ikke godt å si – det er av-

hengig av bevilgningene.
- Blir det nødvendig å kjøpe meget

nytt maskineri?
Det meste av det arbeidet vi skal

utføre, faller i tråd med det vi allerede
driver med og har drevet med i man-
ge år: bygging av nye busser og jern-
banevogner av lettmetall. Vi har holdt
på i 12 år med dette arbeidet og har
allerede adskillig utstyr og høstet
mange rike erfaringer. Det vi skal ha
av nye maskiner er nærmest kom-
pletteringer.

- Transporten vil ikke by på særlige
vanskeligheter?

Nei de pressede profiler fra Holme-
strand er lette og tar ikke videre
plass, så de kan tas på tog eller med
bil. Fra Strømmen til Kjeller og Horten
vil en også kunne transportere vin-
gene eller andre deler pr. bil. Trans-
porten byr ingen vanskeligheter.

- Tror direktøren det er mulig å få
kjøpt en moderne amerikansk jager?
Seversky har jo været på tale …..

Jeg tror ikke det er nogen vanske-
lighet med å få kjøpt det vi ønsker i
Amerika. USA var meget favorabelt
innstillet overfor Norge og de andre
nordiske landene. En møtte en imø-
tekommenhet overfor Norge som al-
dri før. Man var svært interessert i å få
vite hvordan vi ledet vår industri,
hvordan vår sociallovgivning var osv.
Kronprinsparets reise har også været
til stor fordel for oss på mange måter.

Konservator Kari Amundsen i
Akershusmuseet omtaler det mulige

flysamarbeidet slik i boken om
Strømmen og Strømmens Værksted
fra 1996:

AS Strømmens Værksteds sterke
stilling innen aluminiumsteknologi
førte til at bedriften fikk en kontrakt
med Den Norske Stat om bygging av
fly for flyvåpenet. Bedriften anså at
produksjonen av biler ikke ville være
noen stor faktor så lenge krigen var-
te, og fly kunne produseres for et
voksende hjemmemarked. I fredstid
ville statens egne fabrikker selv kun-

Allerede i mars 1938 arrangerte Norsk Aero Klubb et møte hvor professor Leif Tronstad ivret for at vi skulle bygge våre
fly selv.

Metallflyfabrikasjon foran sin start i Norge. 29.04.1939

Strømmenbussene ble levert i stort antall – her i trolleybussutgave. Foto Akershusmuseet.
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ne produsere de flyene flyvåpenet
hadde behov for. Flykontrakten var
en fjær i hatten for det teknologiske
nivået ved Strømmens Værksted.
Imidlertid innhentet som kjent krigen
også Norge, og flyproduksjonen ble
lagt på is.

NORSK TEKNISK MUSEUM
Museet omtaler denne fasen av
Strømmens Værksteds virksomhet
slik på sin nettportal Industrimuseum:

I vognfabrikken ble det satset på
utvikling av banebrytende nye busser
i aluminium. Den første Strømmen-
bussen ble levert i 1929. Bedriften

•Akershusmuseet: Strømmen
og Strømmens Værksted.
Fra industri til handel.
Strømmen 1996

• Fasting, Kåre: 50 år Strømmen
stål. 1902 Strømmens
Værksted 1952.

• Fasting, Kåre: Strømmens
Værksted gjennom 100 år
1873-1973. Fjellhamar 1974

•Haavelmo. Halvor: Skedsmo.
Bygdenes Historie III.
Nasjonaltrykkeriet, Oslo
1950-52

•Norsk Teknisk Museum:
Bedriftsarkiv og foto fra
Strømmen Staal

•Kari Amundsen, Akershus
Fylkesmuseum

•Knut Kinne
•Lone Kirchhoff,

Vestfoldmuseene

Aftenposten melder 2. november 1939 at det kan bli flyfabrikasjon som i stor
stil for norsk industri.

Strømmens Værksted og Norsk Aluminium forbereder flybygging. Fra Aften-
posten 24.05.1939

Tomotors Caproni Ca 310.

Flyfabrikkene
på Kjeller
og Horten
moderniseres,
melder Aftenposten
28.04.1939.

Fra Aftenpostens artik-
kel 02.11.1939: Flyfa-
brikasjon som norsk
industri i større stil. Den
originale fototeksten ly-
der slik: Brødrene Alf og
Joachim Ihlen som skal
påta sig bygging av nor-
ske fly på Strømmen.

Det første norskbyggede bombefly Caproni Ca 310 på Kjeller 12. mai 1939. På
bildet figurerer kontrolloffiseren, ingeniør Slaatten,
direktør Eckhoff og driftsingeniør Andersen

Curtiss Hawk 75a var aktuell for produksjon i Norge. Foto: Nettet.

monterte også personbiler fra Dodge
på lisens, og utviklet sin egen variant,
som fikk merket Strømmen. Det ble
også produsert lastebiler. Kompetan-
sen på aluminium førte også til avta-
ler med Staten og flyfabrikkene på
Kjeller og i Horten om produksjon av
vinger og flykropper i 1939. Annen
verdenskrig satte en stopper for det-
te arbeidet.

OPPSUMMERING
Dette sitatet fanger opp situasjonen
i to setninger:

”Luftforsvarskontoret holder for
tiden på med å forhandle med Strøm-
men og Nordisk Aluminium for å
komme frem til den praktiske løsning
av dette spørsmål. Jeg skulle anta at
man her vil komme til et endelig re-
sultat i den nærmeste fremtid.”

Det tragiske var bare at denne ar-
tikkelen kom på trykk først etter at
det tyske overfallet på Norge var et
faktum.

KILDER:

• Akershusmuseet: Strømmen 
og Strømmens Værksted.
Fra industri til handel. 
Strømmen 1996

• Fasting, Kåre: 50 år Strømmen 
stål. 1902 Strømmens 
Værksted 1952. 

• Fasting, Kåre: Strømmens 
Værksted gjennom 100 år 
1873-1973. Fjellhamar 1974

• Haavelmo. Halvor: Skedsmo. 
Bygdenes Historie III. 
Nasjonaltrykkeriet, Oslo 
1950-52

• Norsk Teknisk Museum: 
Bedriftsarkiv og foto fra 
Strømmen Staal

• Kari Amundsen, Akershus 
Fylkesmuseum

• Knut Kinne
• Lone Kirchhoff , 

Vestfoldmuseene

KILDER:
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HVA SKJER?
ONSDAG

TORSDAG

HENNING KVITNES
& CLAUDIA SCOTT MED BAND
Torsdag klokka 20.00, Storstua,
Lørenskog Hus.
Publikum har virkelig noe å glede seg
til når disse to veteranene i norsk
musikk nå er ute på turné. En blanding
av begges rikholdige låtkatalog, og en
mengde Kvitnes hit´s vil nok sette
godstemninga i publikum. Nært og
tett - intimt og varmt, men med puls
og trøkk og god plass til spontane
tolkninger!

STRØMMEN STORBAND
Onsdag klokka 20.00, Universet 2,
Lillestrøm Kultursenter
Strømmen Storband er et band som
har spilt og utviklet seg sammen over
flere år. Det startet med et blandet
band, men har det siste gått over til et
rent storband. De spiller variert
musikk, øver en gang i uken. Bandet
har med seg Late Edition som gjester
på konserten og det hadde vært
veldig hyggelig om du kunne ta deg
en tur for å høre på dem.

TORSDAG FREDAG FREDAG

HAGEMESSEN
Fredag til søndag, Norges
Varemesse, Lillestrøm.
Hele 25 000m2 fullspekket med
inspirasjon, kunnskap og gode kjøp.
Et hyggelig mat-torg er årets
nykommer. Her har vi samlet de
beste produsentene av utsøkt mat og
drikke. Dyktige anleggsgartnere og
elever gjentar suksessen og bygger
en storslått inspirasjonshage på 1500
kvadratmeter.

DISTRIKSMESTERSKAPET
FOR KORPS
Fredag til søndag, Lørenskog Hus
og Samfunnshuset.
Lørenskog er nok en gang vertskap
for Distriktmesterskap for korps.
Mesterskapet har gjennom årene
byttet navn flere ganger, men
mesterskapet har vært arrangert i
Lørenskog siden 1969. Det er i år 46.
gang mesterskapet går av stabelen.
Mesterskapet samlet i 2015 hele 61
korpsenheter fra Akershus,
Buskerud, Oslo og Østfold.

NORGESPREMIERE!
JUNGELBOKEN
Fredag, SF Kino Lillestrøm og
Lørensko Kino. Basert på Rudyard
Kiplings tidløse historier og inspirert
av Disneys klassiske, animerte film,
kommer nå Jungelboken i en helt ny
episk og eventyrlig live-action
versjon.

FINALER
I SLUTTSPILLET I ISHOCKEY
Etter å ha slått ut Vålerenga i
semifinalene er Lørenskog klare for
finalespill! Det spilles kamp annen-
hver dag hjemme og borte fra 12. april.
Best av sju kamper.

VINTERMYGGEN
– TOM HELL
Torsdag klokka 19.30, Connect,
Lillestrøm Kultursenter. Thom Hell
har lang fartstid som låtskriver og
produsent for landets fremste
artister, men for allmennheten er han
mest kjent som artist. Han var i år
deltaker i den populære programseri-
en ”Hver Gang Vi Møtes” på TV2 og
nytt album er ventet til høsten. Som
oppvarming får vi Linn Aurora med
band, ung lovende artist fra K12. Linn
Aurora og hennes band er inspirert av
bl.a. funk, rock og pop.

www.musdalseter.no

20
allerede

solgt siste
18 mnd.

Priser fra kr 450.000,-
85 tomter lagt ut på salgstrinn 2

DYLAN VS. YOUNG
Fredag klokken 19.30, Kafeen,
Scene 5, Lillestrøm Kultursenter.
Bob Dylan og Neil Young-låter tolket
av Jokermen – Dylan-coverband
med bredt repertoar fra Bob Dylans
unike produksjon. Bandet er kjent fra
mange av Romerikes scener, og har
har spilt sammen i ca. 15 år. Roar Vea
Band – Neil Young Tribute Roar Vea,
kjent som Romerikes Neil Young, har
framført legendens sanger siden
70-tallet.

EKSKLUSIV INTIMKONSERT
MED EIGIL BERG
OG TROND GRANLUND
Fredag klokka 22.00, Kulturpuben,
Lillestrøm.

LØRDAG

SKEDSMO VOICES
- THE MOVIE
Lørdag klokka 17 og 19.30,
Teatersalen, Lillestrøm Kultursen-
ter. Skedsmo Voices består av 35
jenter og gutter i alderen 13-21 år. De
kapret 3. plassen i klassen for
ungdomskor under Kor-OL i Riga
2013, og setter kursen mot interna-
sjonal korkonkurranse i Wales i juli.

SØNDAG

SØNDAGSÅPENT HOS NORMISJON
Søndag klokka 17.00, Kirkegata 3 i
Lillestrøm. Vi får besøk av Kåre Rune
Hauge og barnas gjest er Edvania An-
drea Silva. Som vanlig kaffe og stort
kakebord. Du er herved invitert og er
selvfølgelig hjertelig velkommen.

BEAT IT
Tirsdag klokka 18.00, Universet 2,
Lillestrøm Kultursenter. Barn og
unge synger og spiller MICHAEL
JACKSONS musikk. Også forestilling
onsdag 20. april

MUSIKK E KOMME FOR Å BLI
Torsdag klokka 19.30, Teatersalen,
Lillestrøm Kultursenter. Heine
Totland og Gisle Børge Styve har klart
å etablere noe helt spesielt. De har
spilt mange konserter sammen, og
har etablert et stadig større og svært
trofast publikum. Til sammen har de
noe «magisk» som det er vanskelig å
sette ord på. Publikum er begeistret,
og de to vestlendingene gleder seg
over hverandre og sitt publikum.

vil du annonsere i våre
neste temautgivelser?

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

20. april
Hytte

27. april
Sykkel
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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:

RÅDHUSET
I BYEN LIBEREC

VI GRATULERER!
Vinner av FLAX-lodd:

ALF STEINAR LAMO
HOVELSRUDV 3
1472 FJELLHAMAR
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Det er tid for semi-
finale, og kjendisene
har forflyttet seg nord-
over til Birtavarre i
Kåfjord kommune.
Etappen starter midt
på natten, og den blir
tradisjonen tro både
lang og hard. Deltaker-
ne skal gå til fots og

padle packraft på
Reisaelva. Underveis
må lagene løse opp-
gaver der de kan få
tidsstraff dersom de
svarer feil, og etappen
blir særdeles jevn og
spennende!

TVNorge søndag
kl 20.00

Til lands og til vannsDet er snart tid for
Eurovision Song
Contest 2016, og vi
skal se nærmere på
hvilke låter Agnete
skal konkurrere mot i
Stockholm. De som
skal mene noe om
låtene og artistene i
årets konkurranse, er
Ingeborg Heldal som

har sittet i panelet
også tidligere år, Silje
Nordnes fra NRK P3,
musikkansvarlig for
MGP Jan Fredrik
Karlsen og tidligere
MGP-general Per
Sundnes (bildet).
Programleder er Marte
Stokstad
NRK1 lørdag kl 19.55

Norges konkurrenter i ESC

Mimrer tilbake
Stjernekamp-dommer
Thomas Felberg
samler kjente folk i
studio og tar for seg
ett år mellom 1975
og 2008. Hva skjedde
i nyhetsbildet det
aktuelle året? Hvordan
var moten, og hvilke
idrettshelter heiet vi
på? Det er klart for en
ny og underholdende
quiz på NRK1.
NRK1 fredag kl 20.55

ONSDAG 13.4

TORSDAG 14.4

FREDAG 15.4

tvukens

07.30 Morgensending
15.00 NRK nyheter
15.10 Top Gear (r)
16.00 NRK nyheter
16.15 P3Morgen (r)
16.40 Bondi Beach (r)
17.00 NRK nyheter
17.15 Billedbrev fra Latin-
Amerika (r)
17.20 Glimt av Finland (8)
17.30 Oddasat – nyheter på
samisk
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Norge Rundt (r)
18.15 Bygg ditt drømmehus
(r)
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Team Ingebrigtsen (5)
20.25 Guds lærlinger (4)
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Debatten
22.30 Trygdekontoret (6)
23.10 Kveldsnytt
23.25 Chicago Fire (r)
00.05 Hva feiler det deg?
(r)
00.45 Nattsending

08.10 Morgensending
12.05 Distriktsnyheter Nord-
land (r)
12.20 Distriktsnyheter Nord-
nytt (r)
12.35 Fritt vilt på universite-
tet (r)
14.15 Overleverne (r)
14.55 Urix (r)
15.25 Jessica Fletcher (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Mitt yrke
19.05 Munter mat – på tur
(r)
19.45 Mitt liv (r)
20.25 Urix
20.55 Ishavet på 30 dagar
(10)
21.40 Slaget om Gallipoli
(2)
23.20 Att angöra en brygga.
Sv. komedie fra 1965.
00.55 Urix (r)
01.25 Oddasat – nyheter på
samisk (r)
01.40 Nattsending

06.00 Morgensending
13.10 Bolighjelpen (r)
14.05 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 (20)
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 (56)
20.00 Kroppen din (3)
20.30 TV 2 hjelper deg (11)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Amatørenes mester
(6)
22.40 Blindspot (14)
23.35 King & Maxwell (2)
00.35 Criminal Minds (r)
01.30 Criminal Minds (r)
02.15 Elementary (r)
03.00 Nattsending

05.15 Morgensending
10.45 Alarm 112 – På liv og
død (r)
11.40 Alligatorjegerne (r)
12.30 Ødemarkens menn
(13)
13.25 Besatt av bil (r)
13.55 Alarm 112 – På liv og
død (r)
14.50 Alarm 112 – På liv og
død (r)
15.45 American Ninja Warri-
or (r)
16.40 Fail Army (r)
17.10 Fail Army (r)
17.40 Fraktekrigen (r)
18.10 Håndverkere fra hel-
vete (r)
19.05 Vettskremte pøbel-
unger (r)
20.00 Bilstripperne (r)
21.00 Top Gear (6)
22.05 Mud Sweat and
Gears (6)
23.10 Limitless (15)
00.10 Duck Dynasty (11)
00.40 Broom (r)
01.10 Homeland (r)
02.25 Nattsending

06.00 Morgensending
11.10 Bones (r)
12.05 Ellen DeGeneres
Show (93)
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
(20)
20.30 Hellstrøm rydder opp
(r)
21.30 Bones (10)
22.30 Paradise Hotel (20)
23.30 Sex og singelliv (r)
24.00 Svenske Hollywood-
fruer (r)
01.00 Luksusfellen Sverige
(r)
01.45 Paradise Hotel (r)
02.35 Bones (r)
03.20 Nattsending

06.00 Morgensending
12.25 4-stjerners middag (r)
13.25 Mitt kjøkken ruler (r)
14.25 The Big Bang Theory
(r)
14.50 The Big Bang Theory
(r)
15.20 Cougar Town (r)
15.45 Dr. Ken (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 Dr. Ken (4)
19.30 4-stjerners middag (r)
20.30 Mitt kjøkken ruler
(12)
21.30 Berserk – i pione-
renes farvann (8)
22.30 Brille (r)
23.30 CSI (r)
00.25 Castle (r)
01.20 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)
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 UK
(r)
19.30 Storage Hunters UK
(r)
20.00 Simpsons (r)
20.30 Simpsons (r)
21.00 Whose line is it
anyways? (r)
21.30 After Earth. Am. sci-
ence fiction fra 2013.
23.20 Family Guy (r)
23.50 Family Guy (r)
00.20 Cops Reloaded (r)
00.50 Nattsending

07.30 Morgensending
13.00 NRK nyheter
13.10 Hygge i Strömsö (r)
13.55 Venstres Landsmøte
15.00 NRK nyheter
15.10 Top Gear (r)
16.00 NRK nyheter
16.15 P3Morgen
16.40 Bondi Beach (r)
17.00 NRK nyheter
17.15 Billedbrev fra Latin-
Amerika (r)
17.20 Glimt av Finland (9)
17.30 Oddasat – nyheter på
samisk
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Norge Rundt (r)
18.15 Bygg ditt drømmehus
(r)
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.30 Norge Rundt
19.55 Beat for Beat (4)
20.55 Tidsbonanza (1)
21.35 Vera (2)
23.05 Kveldsnytt
23.20 Bankerott (3)
00.05 ABBA – i bilder (r)
00.50 Nattsending

07.50 Morgensending
12.15 Hva feiler det deg?
(r)
12.55 Forført av en svindler
(r)
13.25 Debatten (r)
14.25 Urix (r)
14.55 Migrapolis (r)
15.25 Jessica Fletcher (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Mitt yrke
19.05 Antikkduellen (r)
19.35 Klær og kvalitet (3)
20.05 Laserblikk på histori-
en (r)
21.00 Nyheter
21.10 Skandinavia i Hitlers
jerngrep (r)
21.40 Elvis Costello – på
nært hold (r)
22.40 Elvis Costellos lykke-
hjul (r)
23.40 Visepresidenten (r)
00.05 Slaget om Gallipoli (r)
01.45 Nattsending

06.00 Morgensending
13.10 Bolighjelpen (r)
14.05 Kroppen din (r)
14.30 TV 2 hjelper deg (r)
15.00 Oppgrader! (r)
15.30 En moderne familie
(r)
16.00 Home and Away (r)
16.30 Home and Away (21)
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 Amatørenes mester
(r)
20.00 Idol (18)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Idol (18)
22.15 Senkveld med Tho-
mas og Harald (11)
23.20 Det er lov å være blid
med Else (r)
23.50 Eurojackpot (16)
00.05 Meglerne (r)
00.35 Nattsending

05.25 Morgensending
09.50 Alarm 112 – På liv og
død (r)
10.45 Alarm 112 – På liv og
død (r)
11.40 Alligatorjegerne (r)
12.30 Ødemarkens menn
(14)
13.25 Besatt av bil (r)
13.55 Alarm 112 – På liv og
død (r)
14.50 Alarm 112 – På liv og
død (r)
15.45 American Ninja Warri-
or (r)
16.40 Fail Army (r)
17.10 Fail Army (r)
17.40 Fraktekrigen (r)
18.10 Fraktekrigen UK (15)
18.50 Fotball: Tippeligaen.
Haugesund – Lillestrøm.
21.00 Mission Impossible.
Am. action fra 1996.
23.10 Arrow (12)
24.00 Krokodillejakt i Aus-
tralia (r)
00.50 Betjenter på prøve (r)
01.45 Nattsending

06.00 Morgensending
09.15 Dr. Phil (r)
10.15 NCIS: Los Angeles (r)
11.10 Bones (r)
12.05 Ellen DeGeneres
Show (94)
13.00 The Real Housewives
of Orange County (r)
14.00 MasterChef USA (r)
15.00 Gordon Ramsay ryd-
der opp (r)
16.00 Svenske Hollywood-
fruer (r)
17.00 How I Met Your Mot-
her (r)
17.30 How I Met Your Mot-
her (r)
18.00 Superoppusserne (r)
19.00 Parneviks (r)
20.00 Hele Norge baker (r)
21.00 X-Men. Am. science
fiction fra 2000.
22.50 X-Men 2. Am. scien-
ce fiction fra 2003.
01.20 A Knight's Tale. Am.
eventyraction fra 2001.
03.30 NCIS: Los Angeles (r)
04.15 Nattsending

06.00 Morgensending
13.25 Mitt kjøkken ruler (r)
14.25 The Big Bang Theory
(r)
15.20 Cougar Town (r)
15.45 Dr. Ken (r)
16.15 Friends (r)
16.45 Friends (r)
17.15 Two and a Half Men
(r)
18.10 The Big Bang Theory
(r)
18.35 The Big Bang Theory
(r)
19.00 Dr. Ken (5)
19.30 The Big Bang Theory
(r)
20.00 The Big Bang Theory
(r)
20.30 Brille (r)
21.30 Typisk deg med Pet-
ter Schjerven (r)
22.30 Neste sommer (r)
23.00 Thomas Giertsen:
Helt perfekt (r)
23.30 The Graham Norton
Show (r)
00.30 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Kongen av Queens (r)
14.00 How I Met Your Mot-
her (r)
15.00 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 UK
(r)
19.30 Storage Hunters UK
(r)
20.00 Simpsons (r)
20.30 Simpsons (r)
21.00 Whose line is it
anyways? (r)
21.30 Hundepatruljen Oslo
(r)
22.30 Abraham Lincoln:
Vampire Hunter. Am. acti-
ongrøsser fra 2012.
00.25 After Earth. Am. sci-
ence fiction fra 2013.
02.15 Nattsending

07.30 Morgensending
16.00 NRK nyheter
16.15 P3Morgen (r)
16.40 Bondi Beach (r)
17.00 NRK nyheter
17.15 Billedbrev fra Latin-
Amerika (r)
17.20 Glimt av Finland (7)
17.30 Oddasat – nyheter på
samisk
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Norge Rundt (r)
18.15 Bygg ditt drømmehus
(r)
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Hva feiler det deg?
(5)
20.25 Solgt! (4)
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.35 Overleverne (3)
22.15 Veien til Ullevaal.
22.55 Vikinglotto
23.05 Kveldsnytt
23.20 Snakkis (3)
23.40 Severin (r)
00.10 Team Ingebrigtsen (r)
00.50 Nattsending

08.10 Morgensending
12.35 Migrapolis (r)
13.05 Naturligvis (r)
13.45 Torp (r)
14.15 Urix (r)
14.45 Hvordan kom vi hit?
(r)
15.40 Árdna: Samisk kultur-
magasin (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Mitt yrke
19.05 Munter mat – på tur
(r)
19.45 Norskekysten (r)
20.25 Urix
20.55 Arkitektens hjem (2)
21.25 Kjøretøy fra den
kalde krigen (r)
21.35 Fritt vilt på universite-
tet
23.15 Visepresidenten (9)
23.40 Brennpunkt (r)
00.40 Hvordan kom vi hit?
(r)
01.35 Torp (r)
02.05 Nattsending

06.00 Morgensending
13.10 Bolighjelpen (r)
14.05 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 (19)
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 (55)
20.00 Jaget (9)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Det er lov å være blid
med Else (3)
22.10 Meglerne (3)
22.40 Dokument 2:
Amerikareisen
23.40 Alle tiders måltid (r)
00.40 Criminal Minds (r)
01.35 Criminal Minds (r)
02.20 Nattsending

05.00 Morgensending
11.40 Alligatorjegerne (r)
12.30 Ødemarkens menn
(12)
13.25 Besatt av bil (r)
13.55 Alarm 112 – På liv og
død (r)
14.50 Alarm 112 – På liv og
død (r)
15.45 American Ninja Warri-
or (r)
16.40 Fail Army (r)
17.10 Fail Army (r)
17.40 Fraktekrigen (r)
18.10 Håndverkere fra hel-
vete (r)
19.05 Vettskremte pøbel-
unger (r)
20.00 Strongman Champi-
ons League 2015 (3)
21.00 Top Gear (5)
22.05 Mud Sweat and
Gears (5)
23.10 Gangland Undercover
(2)
00.10 Duck Dynasty (10)
00.40 Broom (r)
01.10 Nattsending

06.00 Morgensending
10.15 NCIS: Los Angeles (r)
11.10 Bones (r)
12.05 Ellen DeGeneres
Show (92)
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
(19)
20.30 Luksusfellen (7)
21.30 Boligjakten (8)
22.30 Paradise Hotel (19)
23.30 Sex og singelliv (r)
24.00 Svenske Hollywood-
fruer (r)
01.00 Luksusfellen Sverige
(r)
01.45 Paradise Hotel (r)
02.35 Bones (r)
03.20 Nattsending

06.00 Morgensending
09.40 Top 20 Funniest (r)
10.30 Sinnasnekker'n (r)
11.25 Trinny & Susannah –
oppdrag Norge (13)
12.25 4-stjerners middag (r)
13.25 Mitt kjøkken ruler (r)
14.25 The Big Bang Theory
(r)
15.20 Cougar Town (r)
15.45 Black-ish (r)
16.15 Friends (r)
16.45 Friends (r)
17.10 Two and a Half Men
(r)
18.10 The Big Bang Theory
(r)
19.00 Black-ish (18)
19.30 4-stjerners middag (r)
20.30 Mitt kjøkken ruler
(11)
21.30 Brille (3)
22.30 CSI: Cyber (14)
23.30 CSI (r)
00.25 Castle (r)
01.20 Special Victims Unit
(r)
02.15 CSI: NY (r)
03.05 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)
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 UK
(r)
19.30 Storage Hunters UK
(r)
20.00 Simpsons (r)
20.30 Simpsons (r)
21.00 Whose Line Is It
Anyway? (r)
21.30 I, Robot. Am. science
fiction fra 2004.
23.30 Family Guy (r)
24.00 Family Guy (r)
00.30 Nattsending
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08.00 Morgensending
15.00 NRK nyheter
15.10 Top Gear (r)
16.00 NRK nyheter
16.10 P3Morgen
16.35 Bondi Beach (r)
17.00 NRK nyheter
17.15 Billedbrev fra Latin-
Amerika (r)
17.25 Glimt av Finland (10)
17.30 Oddasat – nyheter på
samisk
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Norge Rundt (r)
18.15 Bygg ditt drømmehus
(r)
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Det store symester-
skapet (1)
20.45 Billedbrev
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Jeg mot meg (3)
22.00 Nytt liv i East End (3)
23.00 Kveldsnytt
23.15 Mr. Whichers mistan-
ker. Br. drama fra 2014.
00.45 Nattsending

08.45 Morgensending
13.30 Det er ikke så dumt
å bli gammel (r)
14.30 Jessica Fletcher (r)
15.15 Alltid brødre (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Mitt yrke
19.05 Munter mat – på tur
(r)
19.45 Konge og dronning i
25 år (r)
20.25 Urix
20.55 Árdna: Samisk kultur-
magasin
21.25 Konto og gitar (r)
21.35 USA, Midtausten og
media
22.30 Arkitektens hjem (r)
23.00 Smerte, gift og lin-
dring (r)
23.50 Livets mirakler (r)
00.40 Alliert og alene (r)
01.40 Urix (r)
02.10 Oddasat – nyheter på
samisk (r)
02.25 Nattsending

06.00 Morgensending
13.10 Bolighjelpen (r)
14.05 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 (22)
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 (57)
20.00 Alle tiders måltid (3)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 En kveld hos Kloppen
(4)
22.40 Det tredje øyet (r)
23.40 Dicte (r)
00.40 Criminal Minds (r)
01.30 Criminal Minds (r)
02.15 Elementary (r)
03.00 Blue Bloods (2)
03.45 Nattsending

05.05 Morgensending
11.40 Alligatorjegerne (r)
12.30 Ødemarkens menn
(15)
13.25 Besatt av bil (r)
13.55 Alarm 112 – På liv og
død (r)
14.50 Alarm 112 – På liv og
død (r)
15.45 American Ninja Warri-
or (r)
16.40 Fail Army (r)
17.10 Fail Army (r)
17.40 Fraktekrigen (r)
18.10 Fraktekrigen UK (16)
18.50 Fotball: OBOS-ligaen.
Fredrikstad – Kristiansund.
21.00 Matchball. Erik
Thorstvedt ser med skrå-
blikk på ukens fotballhen-
delser.
22.00 Grensevaktene:
Irland (2)
23.00 Betjenter på prøve
(3)
24.00 Duck Dynasty (12)
00.30 Broom (r)
01.00 Nattsending

06.00 Morgensending
11.10 Bones (r)
12.05 Ellen DeGeneres
Show (95)
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 Hele Norge baker (r)
19.30 Superoppusserne
(21)
20.30 Parneviks (8)
21.30 NCIS: New Orleans
(18)
22.30 Paradise Hotel (21)
23.30 Sex og singelliv (r)
24.00 Svenske Hollywood-
fruer (r)
01.00 Luksusfellen Sverige
(r)
01.45 Paradise Hotel (r)
02.35 Bones (r)
03.20 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 Dr. Ken (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 Dr. Ken (6)
19.30 4-stjerners middag (r)
20.30 Mitt kjøkken ruler
(13)
21.30 Typisk deg med Pet-
ter Schjerven (10)
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)
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 UK
(r)
19.30 Storage Hunters UK
(r)
20.00 Simpsons (r)
20.30 Simpsons (r)
21.00 Whose line is it
anyways? (r)
21.30 Garasjen (4)
22.30 Hundepatruljen Oslo
(r)
23.30 The Simpsons (r)
24.00 Family Guy (r)
00.30 Nattsending

07.20 Morgensending
10.50 Team Ingebrigtsen (r)
11.25 Eventyrlige hus (r)
11.55 Snakkis (r)
12.15 Peter Jöback – Med
hjartet som innsats (r)
13.15 ABBA – i bilder (r)
14.00 Overleverne (r)
14.40 Hva feiler det deg?
(r)
15.20 Norge Rundt (r)
15.45 Beat for Beat (r)
16.45 Hvordan kom vi hit?
(r)
17.40 Livets mirakler (r)
18.30 Solgt! (r)
19.00 Lørdagsrevyen
19.45 Lotto
19.55 Adresse Stockholm
(1)
20.55 Norges tøffeste (2)
21.35 Lindmo (11)
22.35 Fader Brown (10)
23.20 Kveldsnytt
23.35 Gullsnutten (r)
00.35 Muldvarpen. Br./fr.
thrillerdrama fra 2011.
02.00 Tidsbonanza (r)
02.40 Nattsending

07.35 Morgensending
12.35 Torp (r)
13.05 Hovedscenen (r)
14.40 Vilde Frang – Fiolinen
er min stemme (r)
15.15 Mitt yrke (r)
15.20 Å være (r)
16.10 Laserblikk på histori-
en (r)
17.05 Kunnskapskanalen
18.05 KORK hele landets
orkester
18.55 30 svar (r)
19.00 Sjöwall Wahlöö –
krimlitteraturens pionerer (r)
20.00 Kunst i Skandinavia
(2)
20.50 Billedbrev (r)
21.00 Nyheter
21.10 Auksjonshuset
22.10 Salvation Boulevard.
Am. thrillerkomedie fra
2011.
23.45 Jeg mot meg (r)
00.15 Kampen for eit demo-
kratisk internett. Am. doku-
mentarfilm fra 2014.
01.45 Nattsending

06.00 Morgensending
08.30 En moderne familie
(r)
09.00 Bonanza (5)
10.00 Bonanza (6)
11.00 Be the Boss (r)
12.00 X Factor UK (21)
13.30 X Factor UK (22)
14.30 Jaget (r)
15.30 Robinsonekspedisjo-
nen (r)
17.00 Idol (r)
18.00 Idol (r)
18.30 Nyhetene
18.50 LørdagsMagasinet
19.10 Sportsnyhetene
19.20 Været
19.30 Sara & Selma (r)
20.00 Alt er lov (6)
21.00 Nyhetene
21.15 Været
21.20 Sportsnyhetene
21.40 God kveld Norge (13)
22.15 Illusjonisten.
Tsj./am. drama fra 2006.
00.25 Senkveld med Tho-
mas og Harald (r)
01.30 Nattsending

05.05 Morgensending
06.45 Alligatorjegerne (r)
07.35 Alligatorjegerne (r)
08.25 Alligatorjegerne (r)
09.15 Alligatorjegerne (r)
10.10 Cash Cowboys (r)
11.05 Cash Cowboys (r)
12.00 Cash Cowboys (r)
12.55 Cash Cowboys (r)
13.50 Cash Cowboys (r)
14.45 Fraktekrigen (r)
15.15 Fraktekrigen (r)
16.00 Når katastrofen inn-
treffer (8)
16.50 Mud Sweat and
Gears (r)
17.50 Mud Sweat and
Gears (r)
18.50 Top Gear (r)
19.55 Top Gear (r)
21.00 Mission Impossible
2. Am. actionthriller fra
2000.
23.30 Million Dollar Baby.
Am. drama fra 2004.
02.10 Limitless (r)
03.05 Redd Darfur. Am.
dokumentarfilm fra 2007.
04.45 Nattsending

06.00 Morgensending
11.00 Ellen DeGeneres
Show (r)
12.00 Singles Project (8)
13.00 The Real Housewives
of Orange County (r)
14.00 The Real Housewives
of Orange County (r)
15.00 The Real Housewives
of Orange County (r)
16.00 The Real Housewives
of Orange County (r)
17.00 Real Housewives of
Beverly Hills (10)
18.00 Real Housewives of
Beverly Hills (11)
18.55 The Grinder (13)
19.25 The Grinder (14)
19.50 Justin Bieber's Belie-
ve
21.30 The Social Network.
Am. biografisk drama fra
2010.
23.40 Starsky & Hutch. Am.
actionkomedie fra 2004.
01.30 Paradise Hotel (r)
02.20 Paradise Hotel (r)
03.05 Nattsending

06.00 Morgensending
11.45 Friends (r)
12.15 Friends (r)
12.45 Two and a Half Men
(r)
13.15 Two and a Half Men
(r)
13.40 Two and a Half Men
(r)
14.10 Two and a Half Men
(r)
14.35 Two and a Half Men
(r)
15.00 4-stjerners middag (r)
16.00 4-stjerners middag (r)
17.00 4-stjerners middag (r)
18.00 4-stjerners middag (r)
19.00 Berserk – i pione-
renes farvann (r)
20.00 71° nord – Norges
tøffeste kjendis (r)
21.30 Pirates of the Carib-
bean: The Curse of the
Black Pearl. Am. action fra
2003.
00.10 The Cold Light of
Day. Am./sp. actionthriller
fra 2012.
02.00 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 Simpsons (r)
14.00 Simpsons (r)
14.30 Storage Hunters UK
(r)
17.00 Motorsport: Formel
1: Kina Grand Prix. Redigert
opptak fra kvalifiseringen i
Kina Grand Prix i Shanghai.
18.00 Whose Line Is It
Anyway? (r)
18.30 How I Met Your Mot-
her (r)
19.00 How I Met Your Mot-
her (r)
19.30 Simpsons (r)
20.00 Simpsons (r)
20.30 Simpsons (r)
21.00 Gumball 3000 (r)
21.30 Garasjen (r)
22.30 Breakout. Kan. acti-
onthriller fra 2013.
00.15 Lake Placid: The
Final Chapter. Am. TV-grøs-
ser fra 2012.
02.00 Nattsending

07.25 Morgensending
10.20 Antikkduellen (r)
10.50 Tidsbonanza (r)
11.30 Hva feiler det deg?
(r)
12.10 Brennpunkt (r)
13.10 Lenket (r)
14.10 Å være (r)
15.00 VM rallycross. Direk-
te fra Montalegre, Portugal.
17.00 Fly-entusiastene (r)
17.30 Severin (r)
18.00 Hygge i hagen (2)
18.30 Newton
19.00 Søndagsrevyen
19.45 Sportsrevyen. Aktuel-
le reportasjer og dagens
sport.
20.15 Livets mirakler (5)
21.05 Alltid brødre
22.00 Mr. Selfridge (3)
23.00 Kveldsnytt
23.20 Trygdekontoret (r)
24.00 Overleverne (r)
00.40 Beat for Beat (r)
01.40 Adresse Stockholm
(r)
02.55 Alltid brødre (r)
03.50 Nattsending

09.05 Morgensending
10.35 Om Shanti Om.
Indisk musikal fra 2007.
13.15 Kunst i Skandinavia
(r)
14.05 Lindmo (r)
15.05 Elvis Costello – på
nært hold (r)
16.05 Elvis Costellos lykke-
hjul (r)
17.05 Det er ikke så dumt
å bli gammel (3)
18.05 Norge rundt og rundt
(r)
18.30 Klær og kvalitet (r)
19.00 Antikkduellen (r)
19.30 Arkitektens hjem (r)
20.00 Alliert og alene (r)
21.00 Nyheter
21.10 Hovedscenen
22.40 Gatemusikantene (3)
23.10 Auksjonshuset (r)
00.10 Kunst i Skandinavia
(r)
01.00 Árdna: Samisk kultur-
magasin (r)
01.30 Lindmo (r)
02.30 Nattsending

06.00 Morgensending
07.50 Mot i brøstet (r)
08.25 Mot i brøstet (r)
09.00 Bonanza (7)
10.00 Bonanza (8)
11.00 Be the Boss (r)
12.00 Alt er lov (r)
13.00 Best av de beste (r)
14.00 Sykling: Amstel Gold
Race (3)
17.30 Amatørenes mester
(r)
18.30 Nyhetene og Sporten
18.50 Været
19.00 Mr. Bean (3)
19.30 Robinsonekspedisjo-
nen (7)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.45 Det tredje øyet (7)
22.45 Johan Falk: Spillets
regler (r)
23.45 Johan Falk: Spillets
regler (r)
00.50 Dokument 2: Ameri-
kareisen (r)
01.45 God kveld Norge (r)
02.20 Nattsending

05.30 Morgensending
10.20 Ødemarkens menn (r)
11.15 Ødemarkens menn (r)
12.10 Ødemarkens menn (r)
13.05 Ødemarkens menn (r)
14.00 Besatt av bil (r)
14.30 Besatt av bil (r)
15.00 Besatt av bil (r)
15.30 Strongman Champi-
ons League 2015 (r)
16.30 Matchball. Erik
Thorstvedt ser med skrå-
blikk på ukens fotballhen-
delser.
17.30 FotballXtra. Sammen
med TV 2 Sporten kan du
følge hvert eneste spark på
ballen gjennom kveldens tip-
peligarunde.
19.55 Fotball: Tippeligaen.
Odd – Start.
22.00 Fotballkveld. Norsk
fotballmagasin.
23.00 The Messengers (8)
24.00 Gangland Undercover
(r)
00.55 Våpen som endret
verden (r)
01.50 Nattsending

06.00 Morgensending
09.30 Alle elsker Raymond
(r)
10.00 Ellen DeGeneres
Show (r)
11.00 Ellen DeGeneres
Show (r)
11.55 Gullgraverne: Bjørne-
fjellets hemmelighet. Am.
drama fra 1995.
13.35 How I Met Your Mot-
her (r)
14.05 Superoppusserne (r)
15.00 Superoppusserne (r)
16.00 Superoppusserne (r)
17.00 Superoppusserne (r)
18.00 Hellstrøm rydder opp
(r)
19.00 Boligjakten (r)
20.00 Luksusfellen (r)
21.00 White House Down.
Am. actionthriller fra 2013.
23.30 The Blacklist (11)
00.25 Odyssey (3)
01.20 Sex og singelliv (r)
01.50 Sex og singelliv (r)
02.20 Sex og singelliv (r)
02.50 Nattsending

06.00 Morgensending
11.15 Friends (r)
11.45 Friends (r)
12.15 Friends (r)
12.45 Friends (r)
13.10 Friends (r)
13.40 Two and a Half Men
(r)
14.10 Two and a Half Men
(r)
14.40 Two and a Half Men
(r)
15.10 Two and a Half Men
(r)
15.35 Two and a Half Men
(r)
16.00 Mitt kjøkken ruler (r)
17.00 Mitt kjøkken ruler (r)
18.00 Mitt kjøkken ruler (r)
19.00 Mitt kjøkken ruler (r)
20.00 71° nord – Norges
tøffeste kjendis (9)
21.30 Neste sommer (9)
22.00 Thomas Giertsen:
Helt perfekt (9)
22.30 Quantico (1)
23.25 Rizzoli og Isles (14)
00.20 CSI: Cyber (r)
01.20 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 Simpsons (r)
14.00 Simpsons (r)
14.30 Storage Hunters UK
(r)
17.00 Motorsport: Formel
1: høydepunkter. Høyde-
punkter fra Shanghai Grand
Prix.
18.00 Whose Line Is It
Anyway? (r)
18.30 Whose Line Is It
Anyway? (r)
19.00 Whose line is it
anyways? (r)
19.30 Simpsons (r)
20.00 Simpsons (r)
20.30 The Grinder (11)
21.00 The Simpsons (r)
21.30 The Goldbergs (20)
22.00 Brooklyn Nine-Nine
(20)
22.30 Twister. Am. action-
drama fra 1996.
00.30 Nattsending

07.30 Morgensending
15.00 NRK nyheter
15.10 Top Gear (r)
16.00 NRK nyheter
16.10 P3Morgen (r)
16.35 Bondi Beach (r)
17.00 NRK nyheter
17.15 Billedbrev (r)
17.25 Glimt av Finland (11)
17.30 Oddasat – nyheter på
samisk
17.45 Tegnspråknytt
18.00 Bygg ditt drømmehus
(r)
18.30 Extra
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Naturligvis (4)
20.25 Severin (5)
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Brennpunkt
22.30 Migrapolis
23.00 Kveldsnytt
23.15 Solgt! (r)
23.45 Tidsbonanza (r)
00.25 Guds lærlinger (r)
00.55 Nattsending

08.00 Morgensending
12.25 Árdna: Samisk kultur-
magasin (r)
12.55 Guds lærlinger (r)
13.25 Urix (r)
13.55 Fra Sverige til himme-
len (1)
14.25 Tjörn rundt (r)
15.25 Jessica Fletcher (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Mitt yrke
19.05 Munter mat – på tur
(r)
19.45 Smæsj (r)
20.25 Urix
20.55 Arkeologene (r)
21.35 Hvordan kom vi hit?
(6)
22.30 Torp
23.00 USA, Midtausten og
media (r)
23.55 Smerte, gift og lin-
dring (r)
00.45 Naturligvis (r)
01.25 Urix (r)
01.55 Nattsending

06.00 Morgensending
13.10 Bolighjelpen (r)
14.05 Tid for hjem (r)
15.00 Oppgrader! (r)
15.30 Modern Family (r)
16.00 Home and Away (r)
16.30 Home and Away (23)
17.00 Modern Family (1)
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 (58)
20.00 Best av de beste (4)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Grey's Anatomy (17)
22.40 Madam Secretary
(15)
23.40 En kveld hos Kloppen
(r)
00.40 The Good Wife (18)
01.30 Criminal Minds (r)
02.15 Criminal Minds (r)
03.00 Elementary (r)
03.45 Nattsending

05.00 Morgensending
13.25 Besatt av bil (r)
13.55 Alarm 112 – På liv og
død (r)
14.50 Alarm 112 – På liv og
død (r)
15.45 American Ninja Warri-
or (r)
16.40 Fail Army (r)
17.10 Fail Army (r)
17.40 Fraktekrigen (r)
18.10 Håndverkere fra hel-
vete (r)
19.05 Vettskremte pøbel-
unger (r)
20.00 American Ninja Warri-
or (26)
21.00 Pantelånerne i Aus-
tralia (5)
21.30 Pantelånerne i Aus-
tralia (6)
22.00 Ice Road Truckers (3)
23.00 Matchball. Erik
Thorstvedt ser med skrå-
blikk på ukens fotballhen-
delser.
24.00 Duck Dynasty (1)
00.30 Nattsending

06.00 Morgensending
10.15 NCIS: Los Angeles (r)
11.10 Bones (r)
12.05 Ellen DeGeneres
Show (96)
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
(22)
20.30 Hele Norge baker (9)
21.30 Shades of Blue (8)
22.30 Paradise Hotel (22)
23.30 Sex og singelliv (r)
24.00 Svenske Hollywood-
fruer (r)
01.00 Luksusfellen Sverige
(r)
01.45 Paradise Hotel (r)
02.35 Bones (r)
03.20 Nattsending

06.00 Morgensending
13.25 Mitt kjøkken ruler (r)
14.25 The Big Bang Theory
(r)
15.20 Cougar Town (r)
15.45 Dr. Ken (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 Dr. Ken (7)
19.30 4-stjerners middag (r)
20.30 Mitt kjøkken ruler
(14)
21.30 The Big Bang Theory
(16)
22.00 The Big Bang Theory
(17)
22.25 Typisk deg med Pet-
ter Schjerven (r)
23.25 CSI (r)
00.20 Castle (r)
01.20 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 UK
(r)
19.30 Storage Hunters UK
(r)
20.00 Simpsons (r)
20.30 Simpsons (r)
21.00 Whose line is it
anyways? (r)
21.30 The Terminator. Am.
action fra 1984.
23.30 Family Guy (r)
00.30 Nattsending
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Sikre deg din drømmeleilighet

SENTRALT PÅ STRØMMEN
• 166 nye, flotte selveierleiligheter med balkonger og private takterrasser.
• Frodig og vestvendt gårdsrom, rett ved Sagelva
• Parkeringsplasser i kjeller
• Innflytting mai 2018
• Priser fra kr. 2.390.000,-

VISNINGER:
• Onsdag 13. april kl. 18.30-19.30
• Lørdag 16. april kl. 14.00-15.00
• Mandag 18. april kl. 18.30-19.30
• Onsdag 20. april kl. 18.30-19.30
• Lørdag 23. april kl. 14.00-15.00.
Møt oss på salgskontoret i Stasjonsveien 1,
innkjøring fra Sagbruksveien.

BYGGINGENER I GANG!
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