Støperiveien 10A, Strømmen
Telefon 63 80 01 00

www.svenskoptikk.no

2 for 1

VERDI

1295,-

Synstest og
trykkmåling
inngår! (VERDI 395,-)

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

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.
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Dette er jobbene i kommunen

UKENS TEMA:
HELSE/TRENING

SATSER PÅ TRENING
OG BEHANDLING

Nær halvparten av de
kommunalt ansatte i
Skedsmo kommune er
tilknyttet helse- og
sosialtjenester. Her
er den komplette oversikten over sysselsatte i
kommunal sektor i
Lørenskog og Skedsmo.



KONTANTENE TAPER
MOT UTVIKLINGEN

Bankene opplever at folks
kontantbruk er kraftig synkende og
legger ned kontanttilbudene sine 

Side 8

REISEBREV FRA EN NORSK
EMIGRANT TIL USA I 1905

Oppussingsdrøm?

Første juni 1905 dro over 600 emigranter fra Oslo med passasjerskipet
Hellig Olav til USA. Fra Skedsmo var det flere som dro, og en av de fire i
et reisefølge fra Strømmen skrev reisebrev fra overfarten og fra
jernbanereisen i Amerika. Brevene ble sendt til lokalavisa Akershus i
Lillestrøm, og de ble undertegnet med HLO.

Vi gir deg hjelp til en personlig stil.
Se side 17.

Telefon 45 96 43 40 | Asktorvet 1, 2022 Gjerdrum

www.triaden.no

Side 4

Omgitt av store, veletablerte
treningskjeder ønsker
Prestasjonssenteret på Volla i
Lillestrøm å tilby mer enn bare
trening.

Side 10

Side 18

tlf 67 97 83 30
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BLINKSKUDD

#lillestrombanken #lillestrombilder #romeriksposten
@sveinoe

#fetsund_lenser #romeriksposten #fetsund
@annettethowsen

• Flotte saueskinn fra villsau.
Hvite-sorte-brune og grå.

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!

#glomma #fetsundlenser #romeriksposten
@astnord

Været på Romerike siste 30 døgn

• Reinsdyrskinn for utebruk.
Store fine skinn

Snittemperaturen var -2,6 grader, 4,4 grader over normalen. Høyeste temperatur var 9,6 grader målt
den 20. desember, og laveste var -18,4 grader den 6. januar. Samlet nedbør var 31,2 mm. Mest nedbør
på ett døgn var 11,0 mm den 18. desember. Høyeste vindhastighet var 8,7 m/s målt 21. desember.

• Store hjorteskinn for utebruk.
Vi har et stort utvalg i farger, størrelser og priser.
Besøk vår butikk i Rælingen for mer informasjon.
Stallbakken 13 | 2005 Rælingen | Tlf 64 84 10 10 | firmapost@jjensen.no

www.jjensen.no
Åpningstider: Man-Fredag 09.00-17.00.
Torsdag 09.00-18.00. Lørdag stengt

TETTE AVLØP - HØYTRYKKSPYLING
TV-INSPEKSJON - GRAVING
TINING AV VANNRØR
ALT AV RØRLEGGERTJENESTER
PRIVAT/NÆRING

DØGNVAKT!
Ring 63 81 05 82
post@akershusvvs.no

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

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

KONTAKT:
– Tips/leserinnlegg
Tlf: 977 63 706
tips@romeriksposten.no

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

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

– Postadresse
Avisdrift Romerike AS
Depotgata 20, 2000 Lillestrøm

Yngve Johansen
yngve@romeriksposten.no

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

ANSVARLIG UTGIVER: Avisdrift Romerike // PRODUKSJON: Hamar Media AS, avd. Idétrykk // TRYKK: Avis-Trykk AS, Hamar // OPPLAG: 21.200 // DISTRIBUSJON: Nordpost
NESTE UTGAVE: 20.01.2016 // MATERIELLFRIST NESTE UTGAVE: 15.01.2016 // Ferdigmateriell kl. 14.00 fredag 15.01.2016
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Alaska – Into the wild
Vi ser alle fasetter av Alaskas enestående natur,
fra UNESCO-fredede Denali nasjonalpark med
Nord-Amerikas høyeste fjell til en heldagsbåttur
i Resurrection Bay blant kalvende isbreer. Vi
besøker små kystbyer så vel som nordlysbyen
Fairbanks, og det er gode muligheter til å være
aktiv på egen hånd.

Reisens varighet: 14 dager
Avreise Oslo 25/5 2016
Pris fra

54 998,–

Storby og storvilt

DRØMMEREISE!

Panama, Costa Rica
& Nicaragua
Blant urfolk og aktive vulkaner i MellomAmerikas regnskog
I Mellom-Amerikas beskyttede regnskogområder lever naturfolk, kolibrier og kjempeskilpadder
fremdeles upåvirket av sivilisasjonen. Costa Rica er
Mellom-Amerikas økologiske oase med tåkeskog i
høylandet, regnskog ved kysten og mangrovesumper
med rikt dyreliv. Her er det kaimaner og havskilpadder i vannet og aper, dovendyr og kolibrier i tretoppene. I Panama opplever vi kontrasten mellom enn av
verdens største ingeniørmessige bedrifter – Panamakanalen – og skogens naturfolk, som ikke interesserer
seg for de enorme cruiseskipene som glir gjennom
bakhagen deres. Bli med på en reise med rikt innhold,
spennende naturopplevelser, lett fysisk aktivitet og
behagelige omgivelser.

Dubai & Big Five Safari
i Sør-Afrika

HONDURAS

NICARAGUA

Et moderne eventyr i Dubai kombinert
med safari i Sør-Afrika

Managua
Granada
Rincón de la Vieja
SAN JOSÉ

La Fortuna
Tortuguero

Chagres
nasjonalpark
PANAMA

COSTA RICA
PANAMA

Reisens varighet: 14 dager
Avreise 12/2 2016
Pris fra

31 998,–

Vi begynner reisen i Dubai der vi ser utsikten fra
Burj Khalifa, drar på kveldscruise på Dubai Creek
og begir oss ut på eventyr på egen hånd. Etterpå
skal vi på spennende safarier i ett av Sør-Afrikas
COLOMBIA
beste safariområder på jakt etter the Big Five.
Mulighet for forlengelse.
Reisens varighet: 10 dager
Avreise 21/2 og 27/10 2016
Pris med avreise 21/2

16 998,–

Inkl. 2 forestillinger

USA – the Best of the West

Opera i Verona

The Sound of Music

En odyssé gjennom nasjonalparker og
storbyer i den vestlige delen av USA

Opera under åpen himmel i Veronas amfiteater samt spennende utflukter

Flott natur i Salzkammergut, Mozarts
Salzburg og keiserbyen Bad Ischl

Gå på oppdagelse i San Francisco, Los Angeles og
Las Vegas og opplev alt fra berømte museer og
fantastiske bygninger til verdenskjente forlystelser og høy stjernefaktor! I USAs store nasjonalparker venter enestående naturopplevelser som
Grand Canyon, Bryce Canyon og Yosemite.

La drømmen om en operakveld i den berømte
arenaen i Verona gå i oppfyllelse! I tillegg til
å høre to fantastiske operaforestillinger får vi
også tid til å besøke Milano og Borghetto, spise
lunsj i hyggelige Sirmione ved Gardasjøen og til å
nyte herlige Verona, Romeo og Julies by.

Vi besøker Mozarts hjemby Salzburg, keiser Franz
Josefs sommerresidens Bad Ischl og drar på
båtutflukt på vakre Wolfgangsee, går i fotsporene til The Sound of Music i Salzkammergut og ser
Hitlers ørnerede. Vi bor på et trivelig 3-stjerners
hotell ved innsjøen Attersee.

Reisens varighet: 15 dager
Avreise Oslo 5/4, 24/5, 15/7 & 6/9 2016

Reisens varighet: 4 dager
Avreise 22/7, 29/7 og 12/8 2016

Reisens varighet: 8 dager
Avreise 20/6 og 24/10 2016

Pris fra

Pris

28 498,–

8 998,–

Pris med avreise 20/6

10 998,–

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 program
Medl. Rejsegarantifonden Danmark | Forbehold for trykkfeil og utsolgte avganger | Annonsekode: ROM

Reis med hjerte, hjerne & holdning
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Dette er jobbene i kommunen

Nær halvparten av de kommunalt
ansatte i Skedsmo kommune er
tilknyttet helse- og sosialtjenester.
Her er den komplette oversikten
over sysselsatte i kommunal sektor i Lørenskog og Skedsmo.
Tekst: Yngve Johnsen
yngve@romeriksposten.no

Det er liten tvil om hvilket fagfelt som
er størst i kommunal sektor. Så mye
som 46,4 prosent av alle kommunalt
ansatte i Skedsmo kommune kan
plasseres under helse- og sosiale tjenester. Sammenlignet med resten av
Kommune-Norge, så er denne sektoren enda litt større på våre kanter.
Gjennomsnittet blant landets kommuner er nemlig på drøyt 47 prosent
i denne omfattende gruppen. I Skedsmo kommune er imidlertid andelen
kommunalt ansatte i helse og sosial
en del mindre. Her er det 40,6 prosent, viser tallene fra Statistisk sentralbyrå.
MANGE I GRUNNSKOLE
Det er totalt 2.736 personer som er
sysselsatt i Lørenskog kommune,
fordelt på 2.181 årsverk. I Skedsmo er
det 4.282 ansatte, fordelt på 3.341 årsverk. Vi kan i dag presentere en full-

stendig oversikt over hvor disse
menneskene er plassert i kommunen,
og kan tilføye for helse og sosialtjenestene sin del at det er så mange
som 1.985 personer som jobber innen
dette feltet i Skedsmo. I Lørenskog er
det 1.112 personer som er sysselsatt
i denne dominerende gruppen.
Like klar som førsteplassen på listen, er fagfelt nummer to. Det er nemlig hele 28 prosent av de kommunalt
ansatte i Lørenskog som jobber i
grunnskolen. Totalt snakker vi om 772
personer. I Norge som helhet er andelen på 24 prosent, så «kakestykket» er større her hos oss. I Skedsmo
kommune arbeider 1.059 personer
innen grunnskole, noe som utgjør
24,7 prosent av alle kommunalt ansatte.
ADMINISTRASJON KREVER SITT
Rundt om i landet «kniver» barnehager og administrasjonen om det tredje største «kakestykket». På landsbasis er det administrasjonen som
vinner frem med en andel på 12,3 prosent. Administrasjonen i Lørenskog
har 315 ansatte, som er 11,5 prosent
av alle. I Lørenskog er det imidlertid
barnehagene som er mest befolket
av disse to sektorene. Barnehagene i

Lørenskog teller 380 sysselsatte,
som utgjør nær 14 prosent av hele
kommunens arbeidsstyrke. På landsbasis utgjør barnehagepersonell 10,6
prosent av alle.
I Skedsmo kommune er det også
barnehagen som får tredje største
«kakestykke», da 514 personer jobber her – som er tolv prosent av alle.
Administrasjonen i Skedsmo teller
496 ansatte, som er 11,6 prosent i totalen.
Innen kultur har Lørenskog 3,9
prosent av totalen, mens Skedsmo
bare har 2,1 prosent. De resterende
finner plass i tekniske tjenester og
under «annet».

Andel av ansatte i ulike fagfelt
Kommunal sektor 1. januar 2015. Prosent

Fagfelt

Lørenskog

Skedsmo

Norge

Helse- og sosial

40,6

46,4

47,3

Grunnskolen

28,2

24,7

24,1

Barnehager

13,9

12

10,6

Administrasjon

11,5

11,6

12,3

Tekniske tjenester

0

0,4

1,7

Kultur

3,9

2,1

2,4

Annet

1,8

2,8

1,1

Sysselsatte i Lørenskog kommune

Sysselsatte i Skedsmo kommune
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1,8

0
3,9

5

0,4 2,1

11,5

2,8

11,6

12

13,9

40,6
46,4

24,7

28,2

KOMMUNEANSATT: Det er totalt 7.018 personer som er sysselsatt i Lørenskog og Skedsmo kommuner. De fleste jobber innen helse- og sosiale tjenester, men det er også mange som har sitt virke i
grunnskole og barnehage. (Illustrasjonstegning)

rasjon
ger
olen
sosial
tjenester

11,5
13,9
28,2
40,6
0
3,9
1,8

20
allerede
solgt siste
18 mnd.

www.musdalseter.no

Priser fra kr

450.000,-

85 tomter lagt ut på salgstrinn 2
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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

SVAR FORRIGE UKE

Fotografen hadde vært ved:
FURUKOLLEN HOPPBAKKE
I RÆLINGEN

VI GRATULERER!

Vinner av FLAX-lodd:
KÅRE HANSEN
GRESSRUDVN. 5
2010 STRØMMEN

TAKK TIL ALLE SOM SENDTE INN SVAR!

rabatt på ALLE innfatninger!
Tilbudet gjelder ved kjøp av komplett
brille i perioden fram t.o.m 31.01.16

�,,,,_..,

på ALLE Ray Ban solbriller!

c)optikk Skårer

Vi fører kjente
merkevarer som
Ray Ban • Mare Jacobs
Gucci • Versace
Oakley • Carrera
Armani

Åpningstider: kl. 10-17, torsdag kl. 10-20, lørdag kl. 10-15 I Solheimveien 110, 1473 Lørenskog, Tlf. 67 90 08 50 I www.coptikkskarer.no coptikk@skarer.no
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A-BAD JANUAR SALG! T.O.M. 31. Jan.
Stort utvalg for små og store bad.
Høy kvalitets norskprodusert
baderomsmøbler
gjennom hele prosessen.
Et godt baderom er både funksjonelt og
elegant.
God plass til oppbevaring.
HELE
Finnes i flere størrelser og farger. SORTIMENTET
Sjekk www.fossbad.no.

-30%

Lekre italienske
designprodukter!
Høy kvalitet og innovativ
design til sympatiske priser!

HELE
SORTIMENTET

-25%

A-PEX

Dusjhjørne buet
Finnes i
80x80x195
90x90x195

4 990,-

1 990,-

RIMLESS

Takdusj med
behagelig og bred
stråle. Det fleksible
dusjhodet kan dreies
opptil 60 grader til
begge sider og det
samme kan
toppstangen.
Før 9 990,-

Nå 7 990,-

Design skål med enkelt
rengjøring
Dobbel brent glasur.
Eks. sete. Sete veil 1 690,NÅ 990,Veil. Pris 5 990,-

SLATE 3

Nå 4 990,-

Takdusj med termostat og
hånddusj. Justerbar lengde
på stang. Sorte detaljer på
takdusj og termostat.
Termostat med ecosave
og skoldesperre. Vender i
termostat.
Veil. pris 6 190,-

LAUFEN PRO N

1 990,eks. sete

Gulvstående toalett S-lås
med stor for, hel sisterne og
krom trykknapp. Eks sete.
Pri N Pressalit sete/lokk soft
close hvit kr 990,-.

FJORD SEMI LUX DUSJKABINETT

11 990,-

Produsert i Sverige
Høy kvalitet
20 års garanti
Bredeste sortiment

17495,-

11 990,-

91X91 cm dusjkabinett med
servicehylle, innebygd
termostat blandebatteri og
takdusj i stilrent design.
Hvite profiler og klart glass. Kan
i tillegg leveres i følgende mål:
81x81, 101x101, 71x91, 81x91,
Pris uten Tide sete.
Veil. Pris 17 495,Tilleggspris for sete: 1 690,Før 2 295,-

1 990,eks. sete

Ny generasjon
baderomsvifte
PAX Passad
Multi pakke
3 445,-

2 699,ORAMIX

DUSJKRAN NY TYPE

1 690,-

990,-

HELE
ANNA SERIEN

Trend baderomsmøbel til svært
gunstig pris i størrelse 60/90/120.
Finnes i 3 farger.
60 cm servantmøbel Veil. 4 990,- 3 490,90 cm servantmøbel Veil. 6 490,- 4 540,120 cm servantmøbel Veil. 7 990- 5 590,Høyskap Veil. 2 790,- 1 950,Sideskap Veil. 2 290,- 1 590,Speilsakap fra 1 950,-

-30%

Sentralt på Alnabru!
www.a-bad.no

Beivollveien 25 A 0668 Oslo - post@a-bad.no - Tlf. 21 38 21 21 / 479 70 44o
Åpent 10-18 (16)
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Bankene opplever at
folks kontantbruk er
kraftig synkende og
legger ned kontanttilbudene sine.
Tekst/foto: Roy Mortensen
roy@romeriksposten.no

– Jeg tror at kontantene kommer til å
eksistere en lang stund fremover.
Men det er ikke sikkert at bankene
seg i mellom blir den største konkurrenten for pengeflytting. Vi vil nok få
andre tilbydere av kontanter enn Dnb,
Nordea og Danske Bank etter hvert,
sier Jan Ask Lervik, områdebanksjef
for Akershus Danske Bank.
KUTTET UT KONTANTER
Danske Bank var en av de første bankene i Lillestrøm som fjernet kontantskranken. Nå har banken også
lagt ned innskuddsautomaten.
– Etterspørselen har vært sterkt
fallende og veldig få brukte automaten. Vi fant ut at det var lite behov for
den, forteller Lervik.
Banksjefen ser at nedleggelsen av
tilbudet kan skape utfordringer for
kunder som ønsker å sette inn penger. Men han opplyser at det har vært
overraskende få av bankens kunder
som har reagert negativt på nedleggelsen. Danske Bank er den tredje
største banken i Norge og har 31
bankfilialer fra Tromsø og Finnsnes i
nord ned til Kristiansand sør. Per i dag
har banken fremdeles 22 filialer med
innskuddsautomater.
– Jeg hadde forventet flere tilbakemeldinger etter at kontanttilbudene våre ble fjernet, men det har vært
lite av det. I dag får man lønna elektronisk. Skulle man få kontanter i
lommen dreier det seg ofte om så
små beløp at man slipper å sette dette inn i banken. Skal du handle en bil
privat kan du få en bankremisse. Dette er en sikrere måte å betale bilen på
enn å gå rundt med store kontantbeløp, forteller Lervik.
– Når fjernes den siste automaten
i Danske Bank?
– Det handler om behov. Jeg vil tro
at behovet for en slik tjeneste er
størst i de store byene. Hvis bruken
også der blir tilnærmet null, vil man
nok vurdere å fjerne automatene i
disse bankfilialene.
MOBILTELEFON
SOM LOMMEBOK
En av betalingsformene som er i
vekst er Mobilepay. Betalingsformen
gjør at du kan overføre penger fra din
egen mobiltelefon, uavhengig av hvor
du er bankkunde. Du kan også betale
for deg i ulike butikker med noen tastetrykk på telefonen.
– Det blir spennende å se om telefonen blir en konkurrent til bankkortet. Kontanter er på en måte det
nederste betalingsmiddelet vi har.
Bankkundene blir mer og mer digitale. Bruken av mobilbank har tatt over
for mange andre kanaler. Å sjekke
saldoen og overføre penger er blitt så
enkelt at alle kan klare dette. Jeg lærer opp pensjonister til denne bruken,
og det fungerer veldig bra, forteller
Jan Ask Lervik.

GAMMELDAGS: Fysiske penger er på tur ut av bankene.
Danske Bank er en av de få bankene i Norge som nå øker bemanningen.
Banken har det siste året vært preget
av sterk vekst. En del av veksten
skyldes at banken fikk akademikeravtalen. Men halvparten av veksten
kommer fra øvrige kunder, opplyser
Lervik. For noen år tilbake bygde banken ned nettet sitt.
– Kundene trenger oss mest som
økonomiske rådgivere. Vi bistår når
kunder skal skifte bolig eller bank,
kjøpe forsikring, drive sparing og sette av penger til pensjon.
BEHOLDER
INNSKUDDSAUTOMATEN
Regionbanksjef for SpareBank 1 Romerike, Arild Log Grønli, opplyser at
de kommer til å beholde innskuddsautomaten i Lillestrøm en
stund fremover. I løpet av først kvartal vil banken sannsynligvis bytte ut
dagens automat med en nyere modell.
– Vi har muligheter til å sette inn
penger SpareBank 1 både på Lørenskog og Jessheim. Men i løpet av 2016
vil det bare være regionskontoret i
Lillestrøm det vil finnes en innskuddsautomat.
Grønli opplyser at det har vært en
betydelig nedgang i bruken av innskuddsautomater og uttak fra minibankene.
– For fem år tilbake var det betydelig større volum i antall transaksjoner på minibank og innskuddsautomater. Vi ser at adferden går mer og
mer vekk fra kontanter og over på
kort og nettbank/mobilbank, sier
Grønli.
SpareBank 1 i Lillestrøm fjernet
kontantskranken for to år siden og
automatiserte kontantdelen.
– En ting er at bruken går ned, men
det er også et sikkerhetsperspektiv i
dette. Når det ikke er kontanter å få
tak i er det en positiv ting for ansatte
og kunder, sier Grønli.
HOLDER PÅ KONTANTENE
Lillestrømbanken er en av de få bankene som både har kontantskranke

og veksle-/innskuddsautomat. Men
også denne banken merker at kontantbruken går ned og kontantbrukerne bli færre.
– Men vi har ingen planer om å legge ned disse tilbudene. Antallet som
bruker nettbank stiger. Mange går
over til automatiserte tjenester som
avtalegiro og andre løsninger. Vi opp-

lever at flere av de eldste laster ned
bankappen og bruker nettbrett, sier
leder av Dagligbank i Lillestrøm Banken, Tina Svensson Grønlund.
–– Hvilke kunder er det som holder fast ved kontantene?
– Det er stort sett de eldste som
bruker kontantbaserte tjenester. De
er kanskje litt skeptisk til kort. Men

hvis de begynner å bruke bankort
opplever de ofte at det går veldig
greit. Av sikkerhetsmessige årsaker
anbefaler vi våre kunder å bruke kort
fremfor å gå rundt med for mye penger på seg, forteller Svensson Grønlund.
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LILLESTRØMBANKEN: Har fremdeles innskuddsautomat og penger over disk. Forløpig har banken ingen planer om å legge ned disse tilbudene.

SPAREBANK 1: Kun kontanter i minibanken inne og innskuddsautomat.

Nye vinduer i gammel stil?
Fra kr. 1. 880,- til 3. 880,(fraktfritt etter avtale)

KONTANTFRI BANK: Områdebanksjef for Akershus Danske Bank, Jan Ask Lervik, opplyser at banken la ned kontantskranken og innskuddsautomaten i Lillestrøm etter markant nedgang i bruken av disse tjenestene.
Foto:Danske Bank.

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

GYMEN: fra venstre: Kiropraktor og fysioterapeut Hege Anita Andersen, kiropraktor Ingrid Standal, daglig leder Jan Erik Nilsen og fysioterapeut/massør Troels Skole Hansen.

Satser på trening og
Omgitt av store, veletablerte treningskjeder ønsker
Prestasjonssenteret på Volla i Lillestrøm å tilby mer enn
bare trening.
TEMA: TRENING/HELSE
Tekst/foto: Roy Mortensen
roy@romeriksposten.no

RIKTIG TEKNIKK: Hege Anita
Andersen tar ofte med pasientene
ut i treningssalen for å vise hvordan
øvelsene skal utføres.

– Det er stor konkurranse om kundene i treningsbransjen. Vi tror at det å
bare drive treningssenter ikke er
riktig. Kundene ønsker noe mer. Vi vil
at de som kommer hit også skal få litt
medisinsk veiledning, sier daglig
leder Jan Erik Nilsen.
Nilsen eier Prestasjonssenteret
sammen med kiropraktor og fysioterapeutene Dag Christan Andersen
og Hege Anita Andersen. Ekteparet
Andersen driver også klinikker på

Råholt, Jessheim, Skjetten og Skedsmokorset.
OVERTOK TRENINGSLOKALER
På adressen Elvegata 52 har det vært
treningssenter i flere år, med forskjellige navn.
Prestasjonssenteret
overtok lokalene 1. juni 2015.
Treningssenteret har 1800 kvadratmeter stort gym med ulike apparater,
i tillegg til en stor spinningsal med 35
sykler. Daglig leder opplyser at en del
av konseptet er å drive med behand-
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BEHANDLING: Kiropraktor og fysioterapeut Hege Anita Andersen trykker til.

behandling
ling i tillegg til trening. Med seg har han
fått et team på fem erfarne kiropraktorer og fysioterapeuter. Medeier
i senteret, Dag Christan Andersen, er
tillegg kiropraktor for LSKs A-lag
i fotball.
– Vi skal være et treningssenter for
folket. Dette er ikke et sted du må
vise deg fram. Kundene skal oppleve
en sosial, trygg atmosfære her, sier
Jan Erik Nilsen.
En del av konseptet til senteret er at
nye kunder skal innom en behandler
før de begynner å trene. Der får de
sjekket blodtrykk og avklart om
kunden har skader eller belastninger.
– Vi vil hjelpe de i gang slik at de
trener riktig. I dag er det ofte sånn at
man går til behandler eller legen, og

disse anbefaler trening. Så blir man
gjerne litt for ivrig i starten med en
instruktør som bare har gått på et
helgekurs eller to. Her blir behandlerne med pasientene ut i treningssalen.
Dette tror vi er en viktig nøkkel for å
lykkes, sier daglig leder.
HJELPER FOLK I GANG
– For at det ikke skal stoppe opp med
noen hjemmeøvelser du skal gjøre
etter behandling, er det viktig å hjelpe
pasientene i gang med treningene i
salen. Da blir de kjent med øvelsene
og treningsstedet. Dermed blir det
letter å få folk over til faste treningsrutiner, forklarer kiropraktor og fysioterapeut Hege Anita Andersen.
Hun presiserer at dette gjelder for de

som ikke er så vant med å trene. For
de som har faste treningsrutiner er
det ikke noe problemer å legge til
noen hjemmeøvelser.
– De helsenorge sliter mest med å
få i bedre form er de som ikke har
trent tidligere, opplyser Andersen.
– Har Prestasjonssenteret behandling og trening for bedrifter?
– Det er ingen tvil om at du finner
gode bedriftsprodukter her, med
raskt tilgang til behandlere. Vi har
allerede et par bedrifter som benytter
oss. Får du de ansatte til å trene er
det en helsegevinst i seg selv, sier
Andersen.
SATSER PÅ VOKSNE INSTRUKTØRER
Blant treningsinstruktørene på

senteret finner du Bjørn Nyland og
Erik Vea, tidligere skøyteløpere på
elitenivå.
– Her er det ikke 20-åringer som
utgjør instruktørbasen. Å bruke erfarne, voksne instruktører er også med
på å skape miljøet på senteret, sier
daglig leder Jan Erik Nilsen.
Daglig leder opplyser at de har lyktes
med seniortrening. Seniorene trener
tre ganger i uken. Etter treningen
venter vafler og kaffe. Nilsen opplyser
at snittalderen på de som ellers bruker treningssenteret ligger på rundt
40 år. Han tror de aller yngste går på
Sats og andre, moderne treningssteder.
– Folk som har hatt hjerteinfarkt er

gjerne litt redde for å trene etterpå,
selv om legen sterkt oppmuntrer til
dette. Hjertegruppetreningene våre
er blitt veldig populær. Hvis man er litt
usikker i starten kan man trene
sammen med andre som har vært
gjennom det samme. Dette gjør
tingene litt enklere, sier Nilsen.
– Hvordan er det å drive et treningssenter i en by med så mange
store treningssentrer rundt dere?
– Det er en stor utfordring. Jeg
håper at nærmiljøet og bedriftene
rundt oss vil bruke oss. Vi er egentlig
ikke så veldig bekymret for konkurransen fra de store treningskjedene
siden vi satser på trening/behandlingskonseptet.
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Tre-punkt landing på
Med støtte fra Skedsmo kommune har
Kjeller flyhistoriske kulturpark(KFK)
utarbeidet en mulighetsstudie for et
Nasjonalt veteranflysenter på Kjeller.
Senteret vil trenge en landingsbane på
1000 meter og det er utarbeidet et
romprogram for bygg som krever ca.
3.500 m2.

Tekst: Tore Blikom
Kjeller flyhistoriske kulturpark
(KFK)
Illustrassjoner:
Sivilarkitekt Morten Haave
Det er skissert 3 hovedalternativer
for et slikt senter som er tilpasset ulike scenarier for Forsvarets videre
planer for Kjeller flyplass. Derav tittelen «en tre-punkt landing», et uttrykk for en perfekt landing med et
fly med halehjul, som utgjør hovedtyngden av veteranflyene på Kjeller.
Senteret ventes å bli en stor attraksjon i Skedsmo med nærmere
200.000 besøkende årlig og gi god
lønnsomhet. Det er også skissert en
straksløsning som er 0+-alternativet.
Mulighetsstudien skisserer også en
visjon for et fremtidig Kjeller hvor
Forsvaret ikke har behov for dagens
rullebane i sin nåværende form.
Kjeller flyplass er Norges eldste
flyplass, og en av verdens eldste
operative flyplasser. Mulighetsstudien støtter seg på en kartlegging av
kulturminner på Kjeller som er utført
av Norsk Institutt for kulturminneforskning(NIKU).
DAGENS STATUS.
Kjeller flyplass eies i dag av Forsvaret
og er regulert til forsvarsformål. Forsvarets primære bruk av dagens rullebane er knyttet til vedlikehold av
F-16 som ventes å bli faset ut i 2023.
AIM Norway, som eies av Forsvarsdepartementet og utfører flyvedlikeholdet, ventes å fortsette på Kjeller
lang tid utover dette. Forsvarets videre bruk av Kjeller er under utredning og uavklart.
0+-ALTERNATIVET:
0+-alternativet er en kulturhistorisk
flyplass hvor arealene vil være båndlagt gjennom Forsvarets formål som
i dag. Det vil innebære at Småflyhavna med stor sannsynlighet vil kunne
drives videre i sin nåværende form.
0+-alternativet legger til grunn at
Forsvaret frigjør arealet knyttet til
«Ole Reistad hangaren» under formålet som i dag, «militær flyplass»,
og at dette ikke krever områderegulering for å kunne opprettholde aktivitet . «Ole Reistad hangaren» ble
bygget i 1939 for flybataljonen på
Kjeller og ble brukt som motorverksted av BMW under krigen. Hangaren
ble bombet i 1943 av amerikanske
bombefly. Hangaren har en spennende historie og følgelig stor verneverdi.
Dagens «Fotobygg» er rester av
denne hangaren og alternativet innebærer at en reiser et nybygg på restene av sokkelen til den opprinnelige
hangaren som var ca. 70*25 meter.
Det vil gi ca. 1750 m2 i tillegg til «Fotobygget». «Fotobygget» vil føres
tilbake til sin opprinnelige form og utgjøre kontordelen av hangaren.
Deler av programmet lar seg enkelt innplassere i «Ole Reistad

hangaren», men krever at et av
dagens flyskur (blikkskur) rives eller
flyttes. «Ole Reistad hangaren» beskrives nærmere i Alternativ 1. Alternativ 0+ kan også være en midlertidig
løsning i påvente av en avklaring om
Forsvarets fremtidige bruk av Kjeller
flyplass, eller i den perioden Forsvaret
avvikler sin virksomhet på Kjeller.
«Ole Reistad hangaren» vil kunne
bli et signalbygg med en sterk historie
og gode muligheter for etterbruk.
ALTERNATIV1
«Alternativ 1» baseres på bruk av en
historisk plassering av nybygg jfr.
romprogrammet i øst av flyplassen
på Kjeller langs Fetveien i øst. I dette
området stod også den opprinnelige
«100meteren» etablert med landingsbanen «Ytre Flyplass» for Hærens flyvevesen i 1914-1918.
Etter hvert som Kjeller behøvde
større arealer som følge av opptrapping av Hærens flyvevesen, ble Ole
Reistad hangaren, Flyve bataljonens
hangar, bygget i betong i 1939 ved det
som i dag betegnes som «småflyhavna». 100 meterne som etablert i
1917 ble bombet av tyskerne i april
1940.
Hangaren ble bombet av amerikanerne november 1943, men sidebygget, «Fotobygget», ble stående, og er
fortsatt i bruk. I samme område etablerte Luftwaffe vedlikehold og verksteder for flymotorer fra BMW. Ringmursfundamentet og betongplattingen
utenfor vises fortsatt, og fotavtrykket
kan fortsatt sees på luftfoto.
Forslaget i «Alternativ 1» tar utgangspunkt i eksisterende «Fotobygg» som var gjenværende etter
bombingen, og supplement av
hangarbygg med samme fotavtrykk

Alternativ1

som tidligere. Samtidig gjenoppbygges 100-meterne, 2 hangarer à
600m2, som benyttes til hhv. hangarering av flydyktige, og vedlikeholdsverksted/restaureringsverksted.
Fotavtrykket av de gamle hangarene
kan fortsatt sees i bakken der ringmuren og fundamentene stikker opp
av asfalten. Byggene tenkes etablert
som nybygg, og med formspråk som
kan leses som «hangar».
Det eksisterende fotobygget renoveres og benyttes som kontorer og
møterom, briefingrom og garderober,
samt en butikk og mindre kafe for flymiljøet, publikum og gjester.
Med plassering som i «Alternativ
1», vil KFK og virksomheten få tilgjengelige, inviterende og eksponerte arealer mot Fetveien. Naboer, forbifarende og besøkende vil kunne se

rett inn i lokalene og følge med virksomheten fra Fetveien, gangveier og
sykkelfelt.
Parkering for besøkende tilrettelegges ved bebyggelsen, men god tilgjengelighet via nye kollektivtraseer
samt gang og sykkelveier er viktig.
Uteområdene ved plassen kan tilrettelegges med utendørs amfi for besøkende og gjester ved flystevner.

ALTERNATIV2
«Alternativ 2» baseres i sin helhet på
bruk av historiske bygninger i Verneklasse II med hangarer og infrastruktur. Dette utgjør stammen i det historisk genuine og eksisterende
Kjeller som ble etablert siden 1912.
Parkering for besøkende tilrettelegges ved bebyggelsen, slik som i
dag, men styrket
tilgjengelighet via nye kollektivtraseer samt gang og sykkelveier er
viktig.
«Alternativ 2» forutsetter at lokalene frigjøres ved at Forsvaret/AIM
relokaliseres til nye tidsmessige lokaler på Kjeller eller flytter.
Størrelsen på arealene tar utgangspunkt i rombehovet som definert i romprogrammet. Dette kan i
utgangspunktet dekkes av Hall 3 og
4, samt, 0030-35 som minimum.
Bygg etablert før 1941, som bygg 34
og 35 dekker verksted og hangarbehovet slik som beskrevet gjennom
romprogrammet i dag. Det er samtidig sannsynlig at virksomheten i KFK
gjennom en etablering på Kjeller vil
øke, og dermed ha behov for større
arealer. Dette gjennom økt tilgjengelighet, interesse, besøkende, tilgang
på driftsmidler fra egen virksomhet
og evt. synergieffekter med andre
virksomheter i en museal sammenheng.
Arealene i eksisterende bygningsmasse anses å være i relativt brukbar
stand, og større bygningsmessige tiltak annet enn vedlikehold anses å
være begrenset.
«Alternativ 2» ligger tett til opp-
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å Kjeller
Alternativ3

Sikkerhetssone
potensialet til et helhetlig vern av et
samlet kultur og formidlingsmiljø med
røtter i nettopp stedets egenart og
utviklingshistorie.

Alternativ2
rinnelsen for Kjeller med Kjeller Gård,
og kan dermed opprettholde grunnleggende visuelle og kulturelle tilknytninger i utviklingen til lokale områder på nordsiden av Fetveien, som
«Flyverbyen», befalsmesseområdet,
og FFI.
«Alternativ 2» ligger i kjerneområ-

det for Kjellers mangeårige virksomhet, og funn av «fangeleiren», «sykehuset» og «katedralen» hører også
med til dette idag. «Alternativ2» ivaretar dermed ikke bare det kulturhistoriske i en «flyvende» verne kontekst, men også et sammenhengende
historisk og verneverdig konsentrert

område for Norsk forsvarshistorie,
flyhistorie, næring, forskning og undervisning som også påpekt av NIKU
gjennom funn i sin rapport.
En videre bruk av eksisterende
bygningsmasse og bygninger i vernekategori til museumsformål ville rettferdiggjøre vernehensyn og utnytte

ALTERNATIV3
«Alternativ 3» er lokalisert på sydsiden av rullebanen ved Statens Havarikommisjon og Sogna/Nebbenes.
Løsningen baseres i sin helhet på etablering av et nybygg i et jomfruelig
område med nærhet til vernehensyn
langs Nitelva. Anlegget tilknyttes en
foreslått turvei langs bebyggelsen, Lillestrøm og Nitelva. Etableringen kan
skje suksessivt etter behov, og skissen viser en bygningsmasse for museum med bebygd flate på inntil
12000m2, med flyperative arealer i
forkant mot rullebanen og flysamling/museum i bakkant.
Parkering for besøkende tilrettelegges ved bebyggelsen, men styrket
tilgjengelighet via nye kollektivtraseer samt gang og sykkelveier er viktig.
Bygget tenkes etablert som et nybygg, og med formspråk som kan leses som et tidsmessig kulturbygg for
museale formål, hangar.
Bygget benyttes foruten som
hangarer og restaurerings-verksted,
som kontorer og møterom, briefingrom og garderober, samt en butikk
og mindre kafe for flymiljøet, publikum og gjester. I tillegg avsettes undervisningsrom for den kulturelle
skolesekken, skole og for utadrettet
virksomhet og undervisning.

«Alternativ 3» kan også ved sitt
arealpotensiale foruten programmerte behov for KFK ivareta andre museale behov og synergi, som eks. Teknisk Museum, Motormuseet.
Siden løsningen ikke baseres på
historiske elementer, vil bygget etableres med tidsmessige funksjoner,
rom og standard for formålet. Et nybygg i dette området bør bygges med
fleksibilitet og kapasitet i økende
rombehov for hangarering, restaurering og formidlingsevne.
VISJON FREMTIDENS KJELLER
Visjonen «Fremtidens Kjeller» er utarbeidet for å vise alternativenes levedyktighet i en større arealbrukssammenheng for fremtidige formål
og utnyttelse av området.
Kjeller må forstås som et betydelig
potensiale for Skedsmo og Lillestrøm,
men verdien må også sees i lys av en
utvikling som også er en del av omgivelsenes identitet gjennom flere generasjoner. I «Visjonen» er det lagt
inn sikkerhetssoner for en flystripe
for å synliggjøre hvilke arealer som
båndlegges av en 1000 meter flystripe og hva som kan frigjøres til andre
formål.
I mulighetsstudien pekes det også
på de mange vernehensyn og krevende grunnforhold på flyplassområdet som vil legge begrensninger på
alternativ fremtidig bruk.
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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
Meget pene røde Skilom Light
Touring plastski, Lengde 170 cm,
bredden er 4,5 CM. Såvidt brukt, så
de er like pene som nye ski.
Tilbudspris kr. 720,Henv. TLF 47390131

TIL SALGS

5-armet prisme taklampe
Selges kr 900
Tlf 91356990 (bilde)

Sokkestopping er ikke avleggs,
gammeldags, besværlig, tidkrevende, omstendelig, men praktisk
artig og en gammel tradisjon. Jeg
er en bestemor som kan lære
dette videre til de som er interesserte. Ta kontakt med meg så kan
jeg lære bort denne tradisjonen til
de som ønsker. Jeg trenger også
tre til fire stoppesopper så har du
noen liggende så ta kontakt med
meg. Jeg gleder meg til å lære
andre og stoppe sokker.
Ring meg på 410 08 589.
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 97027690

Fin gammel stol med brodert sete
selges for kr. 300. Tlf. 67904577

Velholdt VITRINESKAP selges(også glass på sidene) Utvendige mål :H=1,8m B=1,05 og Dybde=0,4m Selges kr 1400,- kontant
/hentes i Lillestrøm.
Tlf 90 57 15 30 / 41 25 66 44

Bil ønskes kjøpt. Prisklasse opp til
200.000,- Område nedre Romerike. Kontakt Jenssen om de har
noe å selge. Telefon 45 88 56 60.

TJENESTER
ØNSKES KJØPT

3-armet prismelampe, til bord.
Selges kr 1500. Tlf 91356990

Fint gammelt servanteskap til salgs
for kr. 700. Skapet er 115 cm høyt,
har marmorplate som er løs og løs
hylle. Tlf. 67904577

Er noen interessert i et 2-raders durspill «Hohner» fra 1945. Pris kan diskuteres. Selger også et 21-binds leksikon Aschehougs konversasjons
leksikon. Tlf 908 67 848 Lørenskog.
DBS Kilimanjaro sykkel
53 cm m/ 21 gir
Send SMS til 456 98 463, Skjetten

Værhane med 2 kulelager, høyde
ca. 40 cm.kr.600 Juleduk 1,46m. x
1,38, pent brodert med nissemotiv
kr 500 To stk . åklebeslag 1,10 m
kr.300. tlf 67 90 38 77.
Dør med karm til badstu, gis bort.
Tlf: 90172999

Taklampe 5-armet i børstet
messing m/dimmer

Ellers div inventar-stentøykobberart. –bøker
Blader-malerier-utemøbler
-fotoapp-telfoner mm
Selges pga flytting.
Send SMS til 456 98 463, Skjetten
Vinterlagring/garasjeplass
ønskes til liten veteranbil, helst på
Fjellhamar eller i nærheten
tlf.: 67909301 eller 97008319
Ubrukt Ett-hjuls-sykkel selges
kroner 500,- Nypris 1.100,Ring 90 99 01 80

Gammel fin kiste til salg for kr. 300,
den er 82 cm bred, 38 cm høy og 43
cm dyp. Tlf. 67904577

Gule og blå smørefrie Skilom
plastski tilsalgs. Lengde 170 cm.
Tilbudspris kr. 620,Henv. TLF 47390131

Pent brukt komplett telefonbenk
med speil. Selges for 200kr og lampen
selges for 200kr. Benken er 40×40 cm
og øverste hyllen er 13cm åpen. 96 cm
lengde, 40 cm bred og 50 cm høy. Bor
på Skjetten. Tlf: 926 73 133
FLOTTE DYREBØKER til loppemarkedspriser.
Alle er som nye og innbundne m/
vareomslag og rikt illustrert i
farger.
VERDENS DYR 11 bøker av Arne
Semb-Johansson. Cappelen 1985
KUN kr 275 (kun 25 pr bok)
ALL VERDENS DYR 6 bøker fra
Kunnskapsforlaget, 1992. (AntIkvariatpris 750) Kun kr 180 (kun
30 pr bok)
DEN BLÅ PLANETEN Oceanenes
naturhistorie. Forord av David
Attenborough. Til norsk ved Lauritz Sømme. (350,-) KUN 100,Samlet alle18 bøker KUN 500
Kan hentes nær Lillestrøm harald@kartofil.net - 90 50 99 84
FOR MUSIKKELSKERE
Klassiske favoritter 5 kassetter + 1
ekstra - i eske.
150 best loved favourites 5 kassetter + 1 ekstra - i eske.
Evert Taube 9 kassetter - i eske.
Klassist gitarskole, flott bok m/
noter (Lundestsad og Solberg)
Alt samlet kr 150 + gratis gitarskole
Kan hentes nær Lillestrøm harald@kartofil.net - 90 50 99 84
7 bøker fra Romerike
Strømmen Værksted 1873-1973
av Kåre Fasting
Strømmen Sparebank 50 år 19211971
Skedsmo Sparebank 100 år 1965
Romerike Historielag 1970, bl.a om
Asbjørn Dørumsgard
Østmarka av Even Saugsgård,
2000. Flott bok m/kart og bilder
Skedsmo Bygdemuseum Huseby,
hefte
Blendingsgardiner og svenskesuppe - Skedsmo i krig og fred,
1995
- Samlet 7 bøker/hefter kun 300
Kan hentes nær Lillestrøm harald@kartofil.net - 90 50 99 84

Gamle norske postkort kjøpes av
samler til god pris. Tlf 930 40

Snømåking utføres på «gamlemåten» av hyggelig norsk mann.
Har du en spade eller skyffel så får
jeg snøen unna for deg. 90 99 01 80

vil du annonsere i våre
neste temautgivelser?
20. januar
Bil/Motor
Ta kontakt med:		
		
		

27. januar
Hytte
Terje
906 19 636
Elisabeth 483 23 443
Marianne 483 20 157

STRØMMEN – JESSHEIM - SANDVIKA
Backstage Musikkskole ønsker velkommen
til vårsemesteret 2016!
Vi har ledige plasser på piano-, gitar-, sang-,
og ukuleleundervisning, i grupper og individuelt. Uansett alder, nivå eller musikalske
preferanser, er du velkommen.
Det skal være gøy å spille, derfor tilpasses
undervisningen til hver enkelt.
Ta gjerne kontakt med vår daglige leder
Markus pr. mail eller telefon for en hyggelig
musikkprat, og en uforpliktende prøvetime.
VELKOMMEN!
post@musikkundervisning.no // tlf: 90 61 09 51
www.musikkundervisning.no
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HELSEPANELET
LASSE HÅKONSEN

Kiropraktor

Lasse er utdannet ved universitetet
i Bournemouth, England.
Han er daglig leder ved Vollaklinikken – kiropraktikk og fysioterapi
i Lillestrøm i tillegg til å være
primærkontakt i det offentlige
helsevesenet for pasienter med
muskel- og
skjelettlidelser.

SANDRA FURNES

Kiropraktor

Sandra er utdannet ved Syddansk
Universitet i Odense, Danmark. Hun
jobber til daglig som kiropraktor ved
Vollaklinikken- kiropraktikk og
fysioterapi i Lillestrøm. Pasienter
med nakkesmerter er et av Sandras
store interesseområder sammen
med idrettsskader og hodepine.

Eldrebølgen er etablert
«Jeg begynner å bli en godt
voksen mann og vil gjøre det
beste for kroppen min. Hva
slags trening bør jeg fokusere
på?»
Rolf, 74 år
Sandra svarer:
Vi blir bare eldre og eldre, og det ser
ikke ut til at den utviklingen snur. Det
blir da viktigere å sette fokus på fysisk
aktivitet og de store helsegevinstene
de eldre kan oppnå ved dette. Tidligere er det mange som har tenkt at eldre
behøver ikke å trene. Da er det liksom
ikke noe vits. Men den tankegangen
kan man kaste ut av vinduet. Er det
noen gang det er vits så er det da!
Gevinstene ved å drive fysisk aktivitet
når du er senior er mange. Noen av de
viktigste målene er livskvaliteten og
evnen til å kunne bo i egen bolig og
føle på selvstendighet. De fysiske
endringer som naturlig skjer med alderen er blant annet mindre muskelstyrke. I tillegg blir balanse og kondisjon svekket. Derfor er det viktig å
fokusere på disse tre faktorene når
man planlegger treningen.
Styrketrening er ofte det som står i
høysetet for eldre som vil sikre kropp
og helse. Oppnår man en bedre styrke
vil dagligdagse aktiviteter som å gå,
reise seg fra en stol, gå i trapper og å
kunne løfte bli mindre utfordrende.
Store muskelgrupper som rygg, sete
og lår er viktig å holde ved like. I tillegg
vil det også ha en positiv innvirkning
på balanseevnen.
Balanse er altså av faktorene som er
viktig å ikke glemme. Det er en kjent
sak at fall hos eldre kan bli fatale. Knoklene er ikke som de var da du var 25
år. Brudd skjer oftere og ved mindre
belastning, og evnen til at bruddene
gror er også dårligere. Å forbedre balansen vil da være essensielt for å
unngå fall.
Kondisjonen, pusten og kroppens
viktigste muskel, nemlig hjertet, behøver også å utfordres med jevne
mellomrom. Helsegevinstene ved å
trene med høyere intensitet vil forebygge hjerte og kar problematikk som
er en av de postene i helsevesenet
som opptar stor plass. Å hive etter
pusten , få opp pulsen og føle seg litt
som Martin Johnsrud Sundby oppo-

ver monsterbakken i noen sekunder
innimellom er bare sundt selv om det
ikke er behagelig.
Til sist må det selvfølgelig nevnes at
de eldre er en stor heterogen gruppe.
Utgangspunktet vil være veldig ulikt
og det må selvfølgelig tilpasses. For å
få riktig rådgivning kontakt din kiropraktor, fysioterapeut eller fastlege. I
de aller fleste kommuner finnes det
spesialtilpassede tilbud for seniorer.
Det er både sosialt og du får alle helsegevinstene. Sjekk ut tilbudene der
du bor!

Nå kan du få svar på dine spørsmål om kropp og helse av Romerikspostens
helsepanel. SEND EN EPOST MED DET DU LURER PÅ TIL:
helsepanel@romeriksposten.no eller send et brev til Romeriksposten,
Depotgata 20, 2000 Lillestrøm. Du kan be om å være anonym!

DINO TRBONJA

Balansefysioterapeut

Dino er utdannet fysioterapeut ved
Høgskolen i Oslo og er spesialutdannet innen svimmelhet og
sykdommer i balanseorganet. Ved
Vollaklinikken i Lillestrøm jobber han
utelukkende med utredning og
behandling av svimmelhet.
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Interiørtips i Romeriksposten:

Puss opp med
god samvittighet
Om din personlige økonomi tillater det, er det ingen
grunn til å la generell økonomisk usikkerhet legge
lokk på oppussingsplanene. Tvert imot, folks private
forbruk er en positiv og viktig faktor når det kommer
til landets økonomiske vekst. Og det er faktisk ganske
vanlig å oppgradere hjemmet i nedgangstider.
Tekst: Åshild Nyhus Tyssen/ifi.no,
Foto: Jan Lillehamre/ifi.no,
Mari Andersen Rosenberg/ifi.no,
Prognosesenteret, ifi.no

- Vi er inne i en tid der oljenæringen
sliter, og mange frykter for den økonomiske utviklingen i Norge. Står vi
foran økonomiske nedgangstider, eller vil vi komme over «krisen» uten
varige mén? Svaret på dette spørsmålet ligger i stor grad i våre egne
hender, sier Kåre Elnan, partner og
markedsdirektør i Prognosesenteret.
Ifølge han utgjør folks private oppussingsplaner en viktig del av landets totaløkonomi.
- Stenger Ola og Kari lommeboken
og legger forbruket på is, kan det gå
mot trangere tider. Om vi derimot
øker forbruket, vil det kunne bidra til
fortsatt økonomisk vekst – og gode
tider i årene som kommer. Renovering, oppussing og tilbygg i egne boliger er en viktig del av vårt private forbruk, forklarer han.
TROR VEKSTEN FORTSETTER
I fjor brukte norske husholdninger
nesten 67 milliarder kroner på å pusse opp og vedlikeholde egne boliger,
og Prognosesenterets eksperter har

også tro på at dette kommer til å fortsette i positiv retning fremover.
- Vår løpende overvåkning av
ROT-boligmarkedet (renovering,
oppussing og tilbygg) tyder på at det
fortsatt er vind i seilene. Nesten halvparten av husholdningene svarer at
de har konkrete planer om å pusse
opp egen bolig, og nesten 3 av 10 vil
pusse opp innvendig, sier han.
Ifølge Kristian Owren, adm. direktør
hos ifi.no, er oppussingsbransjen generelt en lite konjunkturutsatt bransje. Han mener derfor at det ikke er
overraskende at vi fortsatt planlegger
oppussing til tross for den økonomiske krisestemningen som preger mediebildet.
- Når vi er inne i tider med økonomisk usikkerhet reiser vi mindre og
går sjeldnere ut for å spise – vi holder
oss rett og slett mer hjemme. Og når
vi er hjemme ønsker vi å ha det hyggelig rundt oss, både for oss selv og
for gjester. Oppussingen av hjemmet
kommer derfor helt naturlig, sier han.
Det føles også langt mer meningsfylt å bruke penger på oppussing enn
bruk-og-kast-gjenstander.
- Oppgradering av hjemmet er jo
også en viktig investering med tanke
på å ta vare på de verdiene vi allerede
besitter. Oppussing og vedlikehold av
hjemmet oppleves derfor som en
fornuftig og meningsfull bruk av tid og
penger for de fleste av oss, avslutter
Owren.

Ifølge Kristian Owren, adm. direktør hos ifi.no, er oppussingsbransjen generelt
en lite konjunkturutsatt bransje.

- Nesten halvparten av husholdningene svarer at de har konkrete planer om å
pusse opp egen bolig, og nesten 3 av 10 vil pusse opp innvendig, sier Kåre Elnan
fra Prognosesenteret.

Om din personlige økonomi tillater det, er det ingen grunn til å la generell økonomisk usikkerhet legge lokk på oppussingsplanene.

I fjor brukte norske husholdninger nesten 67 milliarder kroner på å pusse opp.
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Mal helt vilt

Viltstryking har blitt den nye trenden innen maling. Ved å
male helt vilt, med strøk på kryss og tvers, tryller du fram en
effektfull vegg. Teknikken passer supert til kalkmaling på
slette vegger.

Tekst: Bjørg Owren/ifi.no,
Foto: Trine Midtsem/ifi.no, Jordan

Viltstryking er en teknikk som brukes
i dekormaling, og nå er den aktuell
kombinert med flere kalkmalinger
som har kommet i handelen. Målet er
å etterligne det livfulle og litt røffe uttrykket til en kalket vegg, og resultatet er et samspill mellom underlag,
maling og måten malingen påføres
flaten.
Hemmeligheten ligger i å påføre
malingen på kryss og tvers, helt vilt,
uten noe fast mønster. Best blir det
når man unngår å repetere bevegelsene.
Ekspertene anbefaler at du starter
i et hjørne og jobber deg metodisk utover. Hvis du skal male bare én vegg,
maskeres hjørnet mot tilstøtende

vegg, slik at du unngår å søle maling
på veggen som ikke skal males.
- Trikset er å utfolde seg og bruke
penselen kreativt. Egentlig kan man
si at jo dårligere du er til å male, jo finere blir sluttresultatet, sier Idar
Stensvold, International Brand Manager i Pure & Original, som fører flere
typer kalkmaling.
- Dette er en metode for alle, mener Stensvold.
HÅNDLEDD UTEN KNEKK
Malingen påføres med pensel, og til
denne jobben passer det med en
pensel som tar opp i seg mye maling,
fordeler den jevnt og ligger godt i
hånda. Velg en bred pensel, så går det
raskere. Hell malingen over i et malekar, så er ikke åpningen på boksen
noe hinder for å velge bred pensel.
Rådene kommer fra Jostein Brekka i
Jordan, som kan fortelle at verktøyprodusenten følger nøye med på de
nye malingstrendene.

- Vi har testet flere typer pensler
på kalkmaling og funnet at det beste
resultatet får vi med Perfekt eller Ultimate 100 mm, sier han. Det vil si
brede, gode interiørpensler.
Brekka anbefaler pensel med
knekk – da sparer du håndleddet og
jobber lettere. Han ser ikke noe poeng i å bruke malerull. Du må uansett
bruke pensel for å få et tilfeldig uttrykk, og malingen tørker så fort at
det er best å pensle i vei og unngå rullegater.
Noen malinger skal tynnes før de
påføres, og det er ulike anbefalinger
med hensyn til tørke- og herdetid.
Les anbefalingene på boksen nøye før
du setter i gang, kanskje står det noe
lurt der som det er smart å vite om
før du starter.

Start i et hjørne og mal på kryss og tvers, uten noe repeterende mønster.

Sett opp maskeringstape i hjørnet mot tilstøtende vegg, så unngår du å søle
der du ikke skal male

Riktig utsyr er halve jobben; mal vilt med en 100 mm bred pensel med knekk.

Se vår Facebookside:
facebook.com/kaisfarvehandel
og www.vakrehjem.no
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HISTORISK

SKEDSMO LOKALHISTORIEWIKI
– Et nettleksikon
Lokalhistoriewikien har nå over 700 artikler og 970 bilder.Du finner artiklene og bildene
på Skedsmowikiens forside: lokalhistoriewiki.no/Skedsmo_kommune.
Nettstedet er en del av det nasjonale prosjektet
www.lokalhistoriewiki.no

REISEBREV FRA EN NORSK
EMIGRANT TIL USA I 1905
Første juni 1905 dro over 600 emigranter fra Oslo med passasjerskipet Hellig Olav til USA. Fra Skedsmo var det flere som
dro, og en av de fire i et reisefølge fra Strømmen skrev reisebrev fra overfarten og fra jernbanereisen i Amerika. Brevene
ble sendt til lokalavisa Akershus i Lillestrøm, og de ble undertegnet med HLO. Med emigrantskipet var det passasjerer
fra Finland, Sverige og Danmark. HLO beskriver dagliglivet
ombord på skipet som var framme i New York 12. juni. Videre
skildrer han togreisen fra New York til Chicago der emigrantene ankom 16. juni.
Tilrettelagt for Romeriksposten av
Nils Steinar Våge. Prosjektleder
Skedsmos lokalhistoriewiki.

FØRSTE REISEBREV TIL
LOKALAVISA AKERSHUS
Da Hellig Olav passerte Ferder fyr
klokka 22.00, skrev HLO sitt første
reisebrev. Han bodde på tredje klasse,
dvs. at han reiste på billigste måte. Han
skriver: «Efter at have gaaet paa
Bryggen en 4 à 5 Timers Tid og sagt
Farvel til alle Kjendte og Kjære, saa
begyndte da endelig den lange Reise
med Tilviftning med Lommetørklæder af Tusinder af Hænder, med Raab
om Lykke og Held paa Reisen. Fra Skibet raabtes der Hurra for Norge og
dets dyrebare Frihed.
Disse Timer vi hidtil har været ombord, er gaaet med at orientere os og
spise en god Aften, medens Danskerne har danset og leget. Vi 4 fra Strømmen har nu en Timers Tid været samlet i Lugaren til Amundsen, hvor vi har
siddet og talt om alle vores Kjære der
hjemme.» Blant annet gikk de gjennom menyen for neste dag, og den så
slik ut: Til frokost klokka åtte ble det
servert havregrøt, kalv i karrisaus og
smørbrød. Middagen ble servert klokka 12.00, og da fikk man risgrøt, oksestek med poteter og brun saus.
Kaffen ble servert klokka tre, og da
fikk passasjerene julekake. Til kvelds
klokka 18.00 fikk man te, smørbrød
og lapskaus. Passasjerene hadde
også anledning til å kjøpe noen få varer om bord, men prisene var skyhøye. For eksempel kostet en appelsin 20 øre og en eske fyrstikker fem
øre. Å gå til frisøren kostet 25 øre.
Klokka 22.00 lød et kommandorop
over hele skipet: «Alle Mand under
Dæk og til Køis.»
DET ANDRE REISEBREVET
ble påbegynt i Kristiansand 2. juni.
Hellig Olav stoppet der for å ta med
flere passasjerer. HLO forteller at skipet ble uventet liggende i fire timer for
anker ute på fjorden fordi sørlandske
kjøpmenn kom i små båter for å selge
varer til emigrantene. «Handelen
foregik ved at heise Varene op i en
Kurv, og Pengene ned. Herover jublede Danskerne vildt,» skriver han.
Endelig kunne Hellig Olav forlate

Kristiansand, og «Kl. 10.30 sagde vi
Norge Farvel under Viften og flere Fædrelandssange, hvori deltog baade
Dansker og Finlændere. Har i hele Dag
havt storartet Veir, Dækket var fuldt af
Folk til hver Tid. Hvor Danskerne slaar
Tonen an med dans, slaget paa Ringen,
legt sidste Par ud, lad Ringen vandre
m.m. Nu Kl. 8 er der flere hundrede
Spadserende paa Dækket, det er
fuldstændigt som på Carl Johan. Men
Dansen maa ophøre, da Søen bliver for
urolig nu, dog ingen syg endnu.»
LØRDAG 3. JUNI SKRIVER HLO
at skipet har kommet over Nordsjøen,
er nå nord for Scotland og på vei mot
Atlanterhavet.
«Kom paa Dæk Kl. 6 imorges, i rygende Storm og Sjøgang; fik saavidt et
Glimt af Sjetlandsøerne. Saa staar vi
da for fuld Fart ud i Atlanterhavet, hvor
Bølgerne har slaaet ligesaa høit som
Kommandobroen paa Hellig Olaf, saa
det har omtrent været umuligt at være
paa Dæk, alle ligger og «raaber Ulrik»,
nogle med Graad, andre med Latter.
Igaar Middag var der ikke Plads nok
ved Bordene paa langt nær, idag var
ikke Halvparten af Pladsene optaget.»
Reisefølget fra Strømmen krabbet
til køys med unntak av HLO som ikke
var sjøsyk. Han gikk i spisesalen der
han ikke ble servert lammefrikase
som det sto på spiseseddelen, men
sild og poteter. Han forteller: «Idag en
stor Begivenhed ombord, der var
nemlig en Nordmand, som vilde hive
sig overbord, men blev reddet idet
han red på Rækken, stakkars Mand,
han var vist sindsvag. Alt er stille ombord idag, bare lidt Sang og et Trækspil, det er alt. Danskerne er til Køis.
Siden vi forlod Christianssand har vi
seet 2 Seilskibe, 1 Damper, nogle
Maager og 1 liden Haifisk, det var alt
paa den hittil lange Vei, ca. 36 Timer.»
SØNDAG 4. JUNI
forteller HLO at sjøen var rolig, sola
skinte og mange av de sjøsyke hadde
krabbet på dekk for å få frisk luft. Men
fremdeles lå to-tre hundre sjøsyke
under dekk. Renholdsverket om bord
hadde nok å gjøre, og HLO roser rengjørerne. Det var viktig at det blir
holdt rent om bord for at ikke smitte
skulle spre seg blant passasjerene.
Om kvelden kviknet stadig flere
passasjerer til. HLO skriver: «Iaften
kunde man skjønne, at Danskerne

havde kviknet til igjen, thi da kaglede
det over alt, dog begynder Nordmændene at gjøre sig noget mere
gjældende ogsaa nu, især er der nogle Damer med Harper og Citharer,
som samler mange Folk om sig med
fine norske Sange. I Formiddag samledes endel i Lugarerne og sang Salmer, mest norske. Mit Reisefølge begynder at komme sig.»
MANDAG 5. JUNI
var det det «nogenlunde rolig Sø,
men Regn. I Formiddag holdtes Bønnemøde i Røgelugaren, hvor der var
fuldpakket af Folk. De kan tro, Hr. Redaktør, at der gaar mange forunderlige Følelser gjennem Folket, naar man
sidder herude paa det store Hav, hvor
der ikke er andet at se end Vand, Vand
saa langt Øiet kan naa, og hører disse
kjendte Toner; da glider Tankerne tilbage til Norge og hjemmet og alle de
Kjære.»
Om ettermiddagen ble den danske
nasjonaldagen feiret. Klokka 18.00
«togede Danskerne med Flag i Teten
hele Skibet rundt, hvorefter alle samlede sig paa Dækket, hvor der holdtes
Taler for Danmark, Kongen og Kapteinen, saa afsang Forsamlingen med
blottede Hoveder de danske, norske,
svenske og finske nationalsange,
hvorefter Legen og Dansen begyndte.» Denne kvelden fikk passasjerene
lov til å være på dekk til klokka 23.00.
Det ble blant annet arrangert styrkeprøver mellom dansker og nordmenn.
«Det foregik paa den Maade, at vi fik
et langt Taug, og saa valgte hver Nation 10 Mand, i første Omgang vandt
Nordmændene, i 2den Danskerne,
begge lag huskede Forsamlingens
enestaaende Jubel. Nordmændene
skreg endog et kraftigt Hurra for Danskerne.»
TIRSDAG 6. JUNI
BERETTER HLO OM
«rolig Sjø, men det blæser en saa
voldsom Vind, at Havet Pisker i Form
af Regn over hele Skibet, saa alle
Mand er idag under Tag.” Han sitter i
spisesalen, og skriver videre at ”her
er det et Skraal og Leven. Her prøver
man sin Styrke, og spiller kort. Jeg ser
blandt mange andre kjendte Nordmænd, en fra Strømmen og en fra Lillestrøm, som er ivrige i at spille Vist.
Her falder ikke Tiden lang, thi hvor
man gaar og staar, saa er der noget at

:Dampskipet Hellig Olav ble bygd i 1903, og hadde plass til over 600 passasjerer. Skipet var 166 meter langt, og hadde en hastighet på 15 knop. Det fraktet
emigranter fra Norden til USA fra 1903 til 1934.

Foto: Heritage Ships. Skandinavian-Amerikan Line.
se og høre, og kjendt bliver man jo
med alle, og her findes Nordmænd fra
Lindesnes til Nordkap.»
7. JUNI:
«Inat kom vi ind i Taage, og da blev folk
saa rædde, at de løb paa dæk indtullet
i bare Sengetæppet og spurgte, om
der var Fare paafærde. Vi atter gaar
for fuld Fart, men Modvind og Sø, saa
Farten bliver mindre for hver Dag. I de
sidste 24 Timer tilbagelagde vi ca. 80
Mil, men vi har været opp i 95 (dette
er nautiske Mil.). Søen gaar ogsaa saa
høit idag, at jeg neppe kan sidde paa
Bænken og skrive, men Folk har bare
Morro af det nu. Alle er friske undtagen 3 a 4 gamle Koner, som vel kommer til at blive i Køien til vi naar frem.»
TORSDAG 8. JUNI
fortellet HLO at det «I Formiddag afholdtes Gudstjeneste ude paa Dækket af en mann fra Larvik og en Frelseskaptein
fra
Kjøbenhavn.
Slutningssalmen, ”Vor Gud han er saa
fast en Borg”, blev sunget så kraftigt,
”at havde Vinden været fra den rette
Kant, saa havde de sikkert hørt Tonen
til Lillestrøm.”
FREDAG 9. JUNI:
«Idag har vi havt straalende Solskin
og rolig Sjø. Passerte imorges en
dansk Damper, den gik samme Vei
som vi. Har ogsaa seet en Hval idag.
Forresten gaar Livet sin vante Gang
med det Program som før er nævnt.
Endel af os har nu begyndt at skrive
Breve for at have dem færdige til vi
kommer til Newyork, som antagelig
bliver Mandag 12. juni.»

Lørdag 10. juni våknet passasjerene til ruskevær
«Idag røg der op en sterk Storm
med høi Sjø, som har vedvaret udover
Dagen, saa vi atter har faaet endel
Sygmeldte, men dette bliver vel ikke
af nogen Varighed, da der nu begynner at nærme sig Land, idet vi idag har
seet 2 Damp- og 1 Seilskib samt nogle Smaafugle, lig Svaler. Haaber Land
Søndag. Har ogsaa idag passeret et
Vrag av en farkost.»
DET TREDJE
REISEBREVET TIL AKERSHUS
begynte HLO å skrive første pinsedag
11. juni: «Blev idag vækket Kl. 4 ved
Raab om mange Seil og Dampskibe i
Farvandet. Kom paa Dæk Kl. 5 i deiligt
Solskin og speilblank Sø, det var aldeles blikstille, saa dette er den fineste
Dag vi har havt paa Reisen. Men saa
storartet, som dette kan være for en
Landkrabbe, saa forsvinder dog alt
ved Tanken paa Norge i sin blomsterklædte Pintsedragt. Havde idag Gudstjeneste i det Frie (altsaa paa Dæk). I
Afslutningsbønnen blev der varmt og
inderligt bedt for Fædrelandet og for
dets Selvstændighedskamp samt for
alle i de tusind Hjem.»
Siden dette var den siste ettermiddagen om bord, ble det servert eplepai til dessert. Hver ettermiddag når
været tillot det, ble det arrangert leker
og dans på dekk, men denne dagen
var der få som deltok. Nå var alles øyner rettet forover for om mulig å få
«det forjettede land» i sikte. Men nei,
klokka 23.00 var passasjerene gått til
køys uten å få se land.

Som kartet viser, gikk Hellig Olav fra København til New York via Kristiania og
Kristiansand. 
Foto: Heritage Ships. Skandinavian-Amerikan Line.
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Bilde fra passasjerdekket på tredje klasse. Skipet var inndelt i tre klasser. Første klasse var lukseriøs og hadde plass til 130 passasjerer. Andre klasse som
var litt rimeligere, og der bodde ca. 150 passasjerer. Resten, ca 320, reiste på
billigste måte på tredje klasse.

Foto: Heritage Ships. Skandinavian-Amerikan Line
ANDRE PINSEDAG
ble alle purret klokka fem for å være
ferdig å spise klokka seks for siste
gang om bord. «Kl. 5,30 hørte vi, at der
blev raabt Land, og da kan du tro, at det
ikke var længe, før Dækket var fuldt af
Folk. Vi saa da en Skybanke langt i det
Fjerne og det var Land, og vi maatte
ogsaa forstaa paa Trafiken paa Havet,
at det snart maatte være Land og Folk
at finde, thi der formelig myldrede af
Seil- og Dampskibe. Blandt andre passerede vi en Bergensdamper, og ved
Synet af det norske Flag istemtes Fædrelandssangen.»
Losen fortalte om unionsoppløsningen
Nyheten om oppløsningen av unionen mellom Norge og Sverige hadde
blitt telegrafert til amerikanske aviser
allerede 7. juni. Klokka seks om morgenen 11. juni kom losen ombord, og
med det samme kom en norskamerikaner i frokostsalen og fortalte at
losgutten kunne berette at Norge og
Sverige var i krig. «Da ble det liv i folket. Norske og Svenske fløi fra Bordene og paa Dæk for at faa nærmere
Forklaring af den (amerikanske) Lods;
medens vi ventede paa nærmere
Besked fra Lodsen, blev der ivrig diskuteret, enkelte var bange for at blive
hjemsendte, andre græd for sine
Kjære der hjemme og atter andre arbeidede ivrigt for at faa saa mange
som muligt til at vende om i Newyork
og drage hjem igjen og kjæmpe for
Land og Folk.»
Losen avkreftet opplysningene fra
losgutten: «Unionen opløst, Kongen
afgaaet, det norske Flag heist, og Sagen stod imellem Kongedømme eller
Republik. Saa blev der da endelig
spist, jublet og diskuteret. Kl. 7 var vi
alle paa Dæk, vi fik da se grøn Bakke,
Skog og indimellem deilige Villaer. Det
gaar ligesom et Ryk i en at se dette,
thi man drømte sig ligesom hjemme
for et Øieblikk.»
«Jeg havde paa Overreisen stiftet
Bekjendstab med en norsk Amerikaner, Nilsen fra Larvig, som nu gav mig
Forklaring paa forskjelligt ved Indseilingen. Vi saa bl.a. Newyorks Fæstningsværk, der med sine grønne Volde ikke var saa uligt vort Oscarsborg,
saa ogsaa endel af Flaaden og Flag-

skibet, som var med i Slaget ved Santiago. Frihedsstatuen var et storartet
Syn. Saa ogsaa Raceforts Petroleumsforretning, der gav et Indtryk af
at være kollossal; saa flere Huse paa
20 – 27 Etager og blandt andet Verdens høieste Hus paa 32 Etager, der
paa Afstand nærmest lignede en veldig Fabrikpibe.»
LEGEUNDERSØKELSEN
VAR MANGELFULL
«Saa kom vi i Karantenen, hvor vi laa
en ½ Time og ventede paa Doktoren.
Der var flere Emigrantbaade som slap
næsten uden Doktor, thi Visitationen
foregik paa den Maade, at alle blev
kommanderet forud, og saa blev 3
Doktore stillet paa midtskibs, hvorefter vi marscherede forbi disse i en
Række, saa fort som vi kunde gaa, og
dette var hele Doktorvisiten, selv den
før omtalte syge Mand fra Risør var
med og gik forbi Doktoren som god
Fisk.»
MØTE MED ELLIS ISLAND
«Saa stod da Farten ind mod Bryggen
igjennem et Virvar af Baade og stadig
Fløiten af Damppiber. Kom til Bryggen
Kl. 9,30, saa blev der et Kav og Strid
for at komme iland og faa sine Sager
fortoldet, dette tog sine 3 Timer. Siden
blev vi opraabte efter etslags Nr., som
vi havde faaet ombord, og i afdelingsvis ført ud paa en Dampfærge (en,
som man i almindeligt bruger at fragte Kreaturer paa), her blev vi da stablet ind i forskjellige Baaser lig en Saueflok. Kl. 1,40 bar det saa afsted til
Ellis Island eller som den populert kaldes af os: Helvedesøen. Reisen herned tog omtrent 1 Time, saa iland og i
saueflokkevis drevet frem, først forbi
en Doktor, der undersøgte Øinene,
saa frem for Skranken, hvor Papirer,
Penge med m.m. skulde gjennemgaaes, derefter ned og finde sin kuffert og
faa denne expederet, hvilket tog adskillige Timer i dette Virvar, thi her var
samlet Folk fra alle Verdens 4 Hjørner.
Naar dette var i Orden, saa blev vi ført
ud i en stor hall, som var afdelt med
høit Hønsegjærde, her blev vi da stuet ind, eftersom Billetten lød, til vi stod
saa tæt som Sild i en Tønde; her gik
der to lange Timer.

På første klasse var det eget rom for de som ville skrive brev.

Foto: Heritage Ships. Skandinavian-Amerikan Line

Ja, denne Øen kaldes Djævleøen,
og det med rette, thi hvad det vil sige
at gjennemgaa denne for en Familie
med fra 7-9 Børn, eller en enkelt
Kvinde med 4, (vi havde en saadan fra
Skedsmo) kan ingen tænke sig, som
ikke selv har gaaet den Vei. Endelig Kl.
henved 8 saa bar det ombord paa
Færgen igjen, som satte os ret over
Fjorden til Jernbanestationen, hvor vi
da blev ført ind i Vognene og eftersom
disse fyldtes, saa blev de aflaaste. Her
sad vi da og ventede paa, at det skulde begynde at gaa.»
Transporten gikk videre med jernbane til Buffalo
«Endelig Kl. 11,30 Em. drog vi da afsted for fuld Fart ud i Mørke og ukjendte Tragter. Saa var det at ordne sig
paa bedste Maade med Soveplads for
Natten, det var at sidde, men vi havde
gode Vogne, lig 2den Plads hjemme
(Boggien aaben i et Rum fra Ende til
anden). Størsteparten af os var saa
trætte efter Dagens Strabadser, at vi
sov lige til lys Dag. Paa Hovedstationerne kom der Folk og frembød alt
muligt. De Strækninger, som vi bereiste
i Formiddag til Bufalo, hvor vi kom Kl. 1,
var en storartet Natur, ja et Sted var
det fuldstændigt som man skulde reise op gjennem Mjøsen, saa Amerika
har da sine Bakker og Fjeld det ogsaa.
Paa denne Strækning bar alting
Præg af Velstand, saavel de store Eiendomme som Husene med sine deilige Haver. I Bufalo havde vi et Ophold
af et Par Timer, og der var det første
Gang der gaves Anledning til at prøve
at finde igjen sine gamle Bekjendte
fra Skibet. Jeg for min Del søgte baade høit og lavt efter mine to gamle
Reisefæller fra Strømmen, men kunde ikke finde dem noget Sted, hvorfor
jeg tænkte, at de var sendte med en
anden Jernbane, thi der løber Jernbaner i Kryds og tvers over alle Jorder
her. (Den tredie Reisefælle havde vi
sagt Adjø til i Newyork.)»
PÅ FØRSTE KLASSE FRA
BUFFALO TIL CHICAGO
«Saa gik vi da 4 af os i Byen for at faa
os lidt Middag, vi havde jo næsten ikke
faaet Mad paa et Døgn, saa vi var sultne som Ulve. (…)Saa kom tolken, og da
blev det oplyst, at denne Herre var
Jernbanemand og havde en Broder i
Chicago, som var gift med en norsk
Dame, samt at han ønskede at spise
Middag sammen med os. Vi blev gode
Venner, og han var meget begeistret
for Norge og dets Frihedskamp, som
han kjendte noksaa godt til. Tilslut
fulgte han os paa Stationen og skaffede et Reisefølge af os paa 12 Personer 1ste Plads, saa fra Bufalo til Chicago havde vi en storartet Reise. Saavel
de 2 Negertjenere som Konduktørerne var meget opmærksomme mod
os, og Tolken var stadig Gjenstand for
deres mange Spørgsmaal.»
OVER NIAGARA
«Da vi kom til Niagara, kom Tjeneren
ind og bad os følge med ud, for nu
skulde vi over Niagarafossen. Uden
Underretning havde jo dette gaaet os
forbi, samtidig forklarede de os, at nu
var vi i Canada, og her skulde vi kjøre
130 Mil, inden vi kom ind i U.S. igjen.
Saa kom de med Prospektkort af Niagara og spurgte, om nogen av os vilde sende Kort hjem fra Canada, saa
skulde de skaffe Frimærker og besørge disse i Posten, og Anledningen benyttedes af alle. Saa blev der Spørgsmaal om Selskabet skulde spise til
Aften. Dette skulde nemlig telegraferes forud til en Station. Tolken anbefalede os alle at være saa flotte at spise, da det ikke var hver Dag vi kjørte
paa 1ste Plads i Amerika. Konduktørerne gjorde ogsaa sit, idet der nemlig var dækket et særskilt Bord til os
12 meget flot udstyret. Her spiste vi
flere Retter, drak The med Kager til,
samt Jordbær med Fløde til Desert, alt
for Kr. 1 75 pr. Person.»

Firemannslugar på tredje klasse.

Foto: Heritage Ships. Skandinavian-Amerikan Line.
Så humpet toget videre over lange,
flate og skogdekte områder i Canada.
Folk ble overrasket da et godstog
med 60-70 vogner fullt av okser og
kuer passerte. Mange sperret også
opp øynene i møtet med godstog lastet med høner.
LOH forteller videre: «Ved Detroit
blev Toget kjørt ud paa en Dampfærge, som førte os over fra Canada til
Amerika. Her kom ogsaa Konduktøren og bad os følge med op paa Kommandobroen, høit over Toget, hvor vi
da kunde betragte en By paa hver
Side i straalende elektrisk Lys. Her
oppe i de natlige Timer lød da de gamle kjendte norske Toner, saa de hørtes
fra Canada til Amerika og Selskabet
høstede Bifald. Forresten blev der
udover Aftenen sunget mange Sange,
som Medreisende klappet til, ja selv
efter at Amerikanerne havde lagt sig
i sine magelige Lænestole til at sove,
saa kunde ikke vi gaa tilro, men maatte efter Opfordring af Konduktørerne
synge Fædrelandssangen endnu en
Gang, og med en Gang Tonerne lød,
saa reiste Amerikanerne sig fort vek
og gav sin Tilslutning ved sterkt Bifald.
Ved Frokostbordet holdt Hr. Sederberg fra Stockholm en varm Afskedstale med et hjerteligt Tak til Nordmændene for det hyggelige Selskab,
hvorpaa Undertegnede takkede med
Ønske om, at Broderfolkenes Tvist
maatte ende ligesaa heldigt som Afslutningen af dette Samvær.»
Så kjørte toget inn på Chicago stasjon, og reisefølget fikk det travelt
med å si adjø til hverandre. Deretter
reiste folk med busser til andre jernbanestasjoner der de dro mot forskjellige reisemål.

SISTE REISEBREV BLE SKREVET
I CHICAGO
HLO bestemte seg for å være i Chicago en dag for å se seg om. Han gikk
gatelangs for å se etter skandinaver,
og han møtte flere som han kom i
snakk med. Blant andre møtte han en
svensk misjonsdame som hjalp ham
med billetter til toget til St. Paul.
HLO skriver om «en kolossal Trafik
i Gaderne, (…) mange Steder stod jeg
i flere Minutter og studerede paa hvilken Maade jeg skulde komme over. Et
Sted kjørte de sig fast, Sporvogne,
Drosjer og Arbeidsvogne i et Kaos, og
Folk skreg og hujede som vilde Indianere. Paa alle Arbeidsvogne faaes fra
2-4 Konstabler til Beskyttelse for
Kusken. Politiet var store kraftige Karer, som der stod Respekt af. Med
Rensligheden i Gaderne var det daarligt bevendt, taaler ikke Sammenligning med Kristiania.»
På jernbanestasjonen var «Ordningen som i Kristiania med Uhr for
Enden af hver Platform (13 i Tallet).
Alene fra denne Station afgaar og ankommer der 350 Passagertog i Døgnet. Stationsbygningen var enkelt
men praktisk indrettet. Naar man kom
ind i Hallen, saa havde man her alt
muligt, saasom Skopudsere, Barberere, Toiletrum m. m.»
Klokka 18.30 «dampede vi da videre i et fuldpakket Tog gjennem Chicagos Gader, hvor Toget skreg og ringede ustandselig. Her kunde jeg ikke
finde nogen Skandinav blandt Reisefølget, og da Natten var for Haanden
sov jeg Størsteparten af Reisen til St.
Paul. Den eneste Afveksling var at betragte en Negerfamilie paa 5 Individer,
der medfulgte Toget.»

Hellig Olav hadde flere frisørsalonger.

Foto: Heritage Ships. Skandinavian-Amerikan Line.
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HVA SKJER?
FREDAG

«HONNINGSVÅGREVYEN
- JA TAKK, EDLE DELER» .

Klokka 19.00, Teatersalen, Lillestrøm
Kultursenter. Vi er blitt kjent for vår
på kanten humor, vi nevner tabu
belagte kroppsdeler, og vi holder ikke
tilbake når det gjelder bruken av nord
norske superlativer. Derfor er årets
navn på show «Ja takk, edle deler»..

FREDAG

SØNDAG

COVERLÅTER

Klokka 22.00 Kulturpuben
Lillestrøm. Even & Borgar m/ band
spiller kjente og kjære låter fra de
siste fire tiårene, og her snakker vi
høy allsangfaktor

LØRDAG

SØNDAG

DANSEKLUBBEN 2DANCE
«MAGIC»

I FORM PÅ 100 DAGER!

Klokka 13.00 og 17.30, Stjernesalen,
Lillestrøm Kultursenter. » Opplev
magien når små ballerinaer som
sammen med dansere i verdenstoppen fører oss inn i eventyrets
magiske verden. Gled deg til en unik
opplevelse som vil gi deg et minne
for livet. Forestillingen passer like
godt for voksne som for barn.

SHOWKONSERT

Klokka 18.00, Storstua, Lørenskog
Hus . Sett av kvelden for Lørenskog
skolekorps hovedkorps sin årlige
showkonsert! Velkommen til en
svingende showkonsert med Tooji
og Lørenskog skolekorps under
ledelse av dirigent Ante Skaug.

TEATERLØRDAG

NORGESPREMIERE

SF Kino Lillestrøm. .«Creed-the
legacy of Rocky». .

Klokka 12.00 og 14.00, Sidescenen,
Lillestrøm Kultursenter. «Klovn og
Klang» - en liten musikalsk danselek
som handler om en av de kanskje
største utfordringene vi mennesker
møter i livet; å sette hverandre fri.
Passer for barn fra 3 år og oppover.

1. DIVISJON DAMER

Jeg GARANTERER at du vil være i
super-form den 9. april 2016 om
du blir med på samtlige hundre
turer opp til Bjønnåsen, i løpet av
de første hundre dagene i 2016.
Siden vi skal gå turen hver eneste
dag de første hundre dagene av
2016 er det nødvendig med
påmelding senest dagen før
datoen du har lyst til å delta. Dette
fordi man må være fleksibel tidspunktet for å kunne gå hver
eneste dag, tilpasset andre daglige
gjøremål og avtaler etc. En dag kan
vi gå klokken 11, neste dag klokken
18. Man kan også skrive seg på en
mail-liste, så får man beskjed
daglig om tidspunktet for neste
dags tur. Oppmøte er Sandbekkstua nedenfor Blystadlia, og turen
opp til Bjønnåsen og ned igjen tar
omtrent halvannen time.
VELKOMMEN!
For påmelding: 90 99 01 80

Klokka 15.30, Løresnkoghallen
Fjellhammer- Volda

Annonsere her?
Kontakt
Salgssjef

Terje Aasen
Tlf: 906 19 636

terje@romeriksposten.no

1. DIVISJON HERRER

Klokka 18.00, Løresnkoghallen
Fjellhammer-Follo HK

Markedskonsulenter
NYTTÅRSKONSERT

GRATIS EFTASBLUES

NORGESPREMIERE

SF Kino Lillestrøm. . «Gullkysten».

Klokka 15.00, Kulturpuben,
Lillestrøm. . Vi ønsker velkommen til
gratis eftablues på Romerikes beste
livescene m/ Smaltown Tommy.

Klokka 18.00, Teatersalen,
Lillestrøm Kultursenter. . Intet
nyttår uten en glitrende nyttårskonsert med Romerike Symfoniorkester! Tradisjon tro blir det flott orkestermusikk og operautdrag, denne
gangen med en sprudlende ung
sopran, Mathilde Salmi Marjavara,
som også tidligere har sunget med
oss. Det blir også ballettmusikk og vi
gleder oss over igjen å ha med dansere fra Norsk Ballettinstitutt etter
suksessen i årets nyttårskonsert.

Fra

marianne@romeriksposten.no

Kim Elvegård
Tlf: 413 06 161

kim.elvegaard@hamarmedia.no

opplevelser

14 495,-

Inkludert i reisens pris: Flyreise Gardermoen - New York t/r med
direkteﬂy, ﬂyskatter og ﬂyplassavgifter, ﬂymat, busstransfer
ﬂyplassen - hotellet t/r, 5 overnattinger i dobbeltrom, 5 frokoster,
Scandoramaguide og utﬂukten Byrundtur på Manhattan.

Reisegaranti er stilt til Kammarkollegiet i Sverige.

Marianne Forland
Tlf: 483 20 157

en verden av

7 dager

Dette er virkelig byen som aldri sover og et reisemål som
tilbyr noe for alle smaker. I denne mangekulturelle metropolen
ﬁnnes et uendelig utvalg. Vi bor på 4-stjerners sentrale hotell.

Reisen gjennomføres 6/3 og 15/5

elisabeth@romeriksposten.no

Velkommen til

Fly fra Oslo/Gardermoen

NEW YORK

GET-LIGAEN

Klokka 17.00, Lørenskog Ishall
Lørenskog-Sparta. Ishockey

Elisabeth Krogsrud
Tlf: 483 23 443

d guide
alltid me

scandorama.no 800 10 110

21

// ONSDAG 13. JANUAR 2016

X-ORD

Vi trekker ut en heldig vinner som får et FLAX-lodd tilsendt i posten! Send kryssordsløsningen med navn og adresse til kryssord@romeriksposten.no eller Romeriksposten,
Depotgata 20, 2000 Lillestrøm.

LØSNING AV X-ORD
FORRIGE UKE

Løsningsord på kryssordet
forrige uke var:
DEN STORE SFINKSEN
VED GIZA

VI GRATULERER!

Vinner av FLAX-lodd:

ODD IVAR STORLØKKEN,
SØRLI TERRASSE 41
1473 LØRENSKOG

SVARSLIPP SENDES TIL:

Romeriksposten. Depotgata 20, 2000 Lillestrøm. Merk konvolutten «X-ord»

Løsningsord:
Navn:
Adresse:

FRIST FOR INNSENDING:

Mandager
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tv
ukens

Matematisk mord

Den fremragende
matematikeren Adam
Capstone blir drept i
et bombeattentat. Han
var ekspert på såkalt
knuteteori, og de
mange teoriene om
hvem som kan stå bak
mordet blir da heller
ingen enkel floke å
løse. Kan det være
kona, som han var
notorisk utro mot?
NRK1 fredag kl 22.25

Overraskende eksamensresultater

Spor avdekkes og detaljer kommer frem

Seks år inn i advokatutdannelsen er Cristela i ferd med å lande
sin første store, men
ubetalte, praksisplass
ved et prestisjefylt
firma. Det eneste som
står i veien for karrieren er tilsynelatende
hennes tradisjonelle

meksikansk-amerikanske familie. Cristela,
Maddie og Josh venter
spent på resultatene
fra advokateksamenen. Til alles store
overraskelse står Maddie på eksamen mens
Josh stryker.
TV 3 lørdag kl 18.30

Marcus oppfører seg
veldig underlig, og
mannen Rolf kontakter politiet og forteller
dem at alle drapsofrene har en kobling
til ham og Marcus.
Ingvar avdekker et
spor som ser ut til å
støtte Inger Johannes

teori om drapsmotivene. Samtidig kommer Inger Johanne på
en viktig detalj fra
tiden i FBI, som kan
bety at de har med et
livsfarlig, internasjonalt nettverk å gjøre.

05.15 Morgensending
10.45 Cash Cowboys (r)
11.40 Epic Meal Empire (r)
12.10 Besatt av bil (r)
12.40 Parkeringsvaktene (r)
13.05 Parkeringsvaktene (r)
13.35 Smallville (r)
14.30 Smallville (r)
15.30 American Ninja Warrior (r)
16.30 Parkeringsvaktene (r)
17.00 Parkeringsvaktene (r)
17.30 Cash Cowboys (r)
18.30 Besatt av bil (r)
19.00 Vettskremte pøbelunger (r)
20.00 Epic Meal Empire (3)
20.30 American Ninja Warrior (4)
21.30 Golden Goal – Høydepunkter! (r) Norsk humorprogram fra 2015.
22.00 Fjorden Cowboys (3)
22.30 Fjorden Cowboys (r)
23.00 Fjorden Cowboys (r)
23.30 Zoo (8)
00.30 Chosen (1)
01.00 Broom (r)
01.30 Nattsending

06.00 Morgensending
12.50 America's Funniest
Home Videos (r)
13.20 4-stjerners middag (r)
14.15 Ullared (r)
15.15 Cougar Town (r)
15.40 Mom (r)
16.10 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 America's Funniest
Home Videos (r)
19.30 4-stjerners middag
(3)
20.30 Barneavdelingen (1)
21.30 CSI: Cyber (11)
22.30 I kveld med YLVIS
LIVE (r)
23.30 CSI (r)
00.25 Castle (r)
01.25 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Real Housewives of
Beverly Hills (r)
14.00 Masterchef Canada
(r)
15.00 Luksusfellen (r)
16.00 Svenske Hollywoodfruer (r)
17.00 How I Met Your Mother (r)
17.30 Luksusfellen Sverige
(r)
18.30 Norges styggeste
rom (r)
19.30 Luksusfellen (r)
20.30 Luksusfellen Sverige
(2)
21.30 Hellstrøm rydder opp
– hjemme (r)
22.30 The Art of More (7)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.10 Luksusfellen Sverige
(r)
01.05 Svenske Hollywoodfruer (r)
01.55 NCIS (r)
02.35 Bones (r)
03.20 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Kongen av Queens
13.30 Kongen av Queens (r)
14.00 How I Met Your Mother (r)
14.30 How I Met Your Mother (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 Mother (r)
18.30 How I Met Your Mother (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
anyways? (r)
21.30 Shallow Hal. Am.
romantisk komedie fra
2001.
23.30 Family Guy (r)
24.00 Family Guy (r)
00.30 Nattsending

TV 2 søndag kl 21.45

ONSDAG 13.1
07.30 Morgensending
13.55 Øyeblikk fra Norge
Rundt (r)
14.00 NRK nyheter
14.10 V-cup skiskyting. 20
km menn. Direkte fra Ruhpolding.
15.55 NRK nyheter
16.05 Top Gear (r)
17.00 NRK nyheter
17.15 Svenske hemmeligheter (r)
17.30 Oddasat
17.45 Tegnspråknytt
17.50 V-cup skiskyting. Høydepunkter 20 km menn.
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Anno (8)
20.25 Forbrukerinspektørene (1)
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.35 Datoen (2)
22.35 99% norsk (2)
23.05 Kveldsnytt
23.20 Mesternes Mester (r)
00.20 Mammon (r)
01.10 Nattsending

07.15 Morgensending
10.05 Distriktsnyheter (r)
12.35 Gal etter lamper (r)
13.05 Oppdrag Nansen (r)
13.35 Kontinenta veks fram
(r)
14.25 Urix (r)
14.45 Bibelen (r)
15.35 Der menn er menn
og kvinner ofte vinner (r)
16.15 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Laserblikk på historien (r)
19.55 Undring og mangfald
(1)
20.25 Urix
20.55 Broen til Toscana (r)
21.25 Vikinglotto
21.35 Den mektige monsunen (1)
22.25 Einars forsvinningsnummer (r)
23.25 Innesperret (r)
00.15 Kontinenta veks fram
(r)
01.05 Nattsending

06.00
13.00
14.00
ten (r)
15.00
15.30
(r)
16.00
16.30
(194)
17.00
17.30
18.00
18.30
18.45
18.50
19.00
19.30
20.00
21.00
21.20
21.25
21.40
22.40
23.40
00.40
01.35
02.20
03.05

06.35 Morgensending
11.55 Distriktsnyheter Nordnytt (r)
12.10 Anno (r)
12.50 Den mektige monsunen (r)
13.40 Forbrukerinspektørene (r)
14.10 Urix (r)
14.40 Bibelen (r)
15.30 Jessica Fletcher (r)
16.15 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.05 Munter mat – på tur
(r)
19.45 Flukten fra DDR (r)
20.25 Urix
20.55 Liten og berømt
21.55 Korrespondentane
(10)
22.25 Osmanane – Europas
muslimske herskarar (r)
23.15 Den mektige monsunen (r)
00.10 Liv & Ingmar (r)
01.10 Urix (r)
01.40 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Bolighjelpen UK (4)
14.00 Jakten på kjærligheten (r)
15.00 Kollektivet (r)
15.30 En moderne familie
(r)
16.00 Home and Away (r)
16.30 Home and Away
(195)
17.00 Solsidan (r)
17.30 Fingrene av fatet (r)
18.00 En bit av Norge (9)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Hotel Cæsar (r)
19.30 Hotel Cæsar (8)
20.00 Eventyrlige nordmenn
(2)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Criminal Minds (6)
22.40 Blindspot (1)
23.40 Johan Falk: Spillets
regler (r)
00.45 Criminal Minds (r)
01.40 Nattsending

06.00 Morgensending
10.45 Cash Cowboys (r)
11.40 Epic Meal Empire (r)
12.10 Besatt av bil (r)
12.40 Parkeringsvaktene (r)
13.05 Parkeringsvaktene (r)
13.35 Smallville (r)
14.30 Smallville (r)
15.30 American Ninja Warrior (r)
16.30 Parkeringsvaktene (r)
17.00 Parkeringsvaktene (r)
17.30 Cash Cowboys (r)
18.30 Besatt av bil (r)
19.00 Vettskremte pøbelunger (r)
20.00 Epic Meal Empire (4)
20.30 American Ninja Warrior (5)
21.30 Fraktekrigen UK (2)
22.10 Limitless (2)
23.10 Nattarbeiderne (r)
23.45 Chosen (2)
00.15 Broom (r)
00.45 Sons of Anarchy (r)
01.35 American Ninja Warrior (r)
02.25 Nattsending

06.00 Morgensending
12.25 The Big Bang Theory
(r)
12.50 America's Funniest
Home Videos (r)
13.20 4-stjerners middag (r)
14.20 Ullared (r)
15.15 Cougar Town (r)
15.45 Mom (r)
16.10 Friends (r)
16.40 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)
18.30 The Big Bang Theory
(r)
19.00 America's Funniest
Home Videos (r)
19.30 4-stjerners middag
(4)
20.30 Castle (2)
21.30 Sinnasnekker'n (r)
22.30 Code Black (9)
23.30 CSI (r)
00.25 Castle (r)
01.25 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 The Real Housewives
of Beverly Hills (r)
14.00 Masterchef Canada
(r)
15.00 Luksusfellen (r)
16.00 Svenske Hollywoodfruer (r)
17.00 How I Met Your Mother (r)
17.30 Luksusfellen Sverige
(r)
18.30 Norges styggeste
rom (r)
19.30 Luksusfellen (r)
20.30 Lukket visning (r)
21.30 Bones (8)
22.30 Bones (9)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.10 Luksusfellen Sverige
(r)
01.05 Svenske Hollywoodfruer (r)
01.55 NCIS (r)
02.35 Bones (r)
03.20 How I Met Your Mother (r)
03.40 Nattsending

06.00 Morgensending
13.30 Kongen av Queens (r)
14.00 How I Met Your Mother (r)
14.30 How I Met Your Mother (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 Mother (r)
18.30 How I Met Your Mother (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
anyways? (r)
21.30 The Watch. Am. science fiction-komedie fra
2012.
23.20 Family Guy (r)
23.50 Family Guy (r)
00.20 Cops Reloaded (r)
00.50 Nattsending

07.30 Morgensending
12.05 Schrödingers katt (r)
12.35 Undring og mangfald
(r)
13.05 Debatten (r)
14.05 Urix (r)
14.35 Bibelen (r)
15.25 Jessica Fletcher (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Munter mat – på tur
(r)
19.40 Best i verden (r)
20.10 Med Attenborough til
Galapagos (r)
21.00 Nyheter
21.10 Vi skal ha barn (r)
21.25 Elvis fra innsiden (r)
22.20 Elvis Presleys store
comeback (r)
23.10 Liten og berømt (r)
00.10 Konge og dronning i
25 år (r)
00.50 Bibelen (r)
01.40 Oddasat – nyheter på
samisk (r)
01.55 Nattsending

06.00
13.00
14.00
ten (r)
15.00
15.30
(r)
16.00
16.30
(196)
17.00
17.30
18.00
18.30
18.45
18.50
19.00
19.30
20.00
21.00
21.20
21.25
21.40
(r)
23.10
00.10
00.25
01.25
03.20

05.05 Morgensending
08.05 Alligatorjegerne (r)
08.55 American Ninja Warrior (r)
09.50 Alarm 112 – På liv og
død (r)
10.45 Cash Cowboys (r)
11.40 Epic Meal Empire (r)
12.10 Besatt av bil (r)
12.40 Parkeringsvaktene (r)
13.05 Parkeringsvaktene (r)
13.35 Smallville (r)
14.30 Smallville (r)
15.30 American Ninja Warrior (r)
16.30 Parkeringsvaktene (r)
17.00 Parkeringsvaktene (r)
17.30 Cash Cowboys (r)
18.30 Besatt av bil (r)
19.00 Vettskremte pøbelunger (r)
20.00 Epic Meal Empire (5)
20.30 Fjorden Cowboys (r)
21.00 J. Edgar. Am. drama
fra 2011.
23.45 Love/Hate (6)
00.50 Almost Human (r)
01.45 Nattsending

06.00 Morgensending
12.45 America's Funniest
Home Videos (r)
13.15 4-stjerners middag (r)
14.15 Ullared (r)
15.10 Cougar Town (r)
15.40 Mom (r)
16.10 Friends (r)
16.40 Friends (r)
17.15 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 America's Funniest
Home Videos (r)
19.30 Montebello camping
(r)
20.30 I kveld med YLVIS
LIVE (r)
21.30 The Campaign. Am.
komedie fra 2012.
23.15 The Graham Norton
Show (r)
00.20 CSI (r)
01.15 Nattsending

06.00 Morgensending
09.20 Dr. Phil (r)
10.15 Bones (r)
11.10 NCIS (r)
12.05 Ellen DeGeneres
Show (31)
13.00 The Real Housewives
of Beverly Hills (r)
14.00 Masterchef Canada
(r)
15.00 How I Met Your Mother (r)
15.30 Håndball-EM 2016:
Kroatia-Hviterussland
18.00 Håndball-EM 2016.
Norge – Island.
20.00 Life in Pieces (r)
20.30 The Grinder (r)
21.00 Knight & Day. Am.
actionkomedie fra 2010.
23.00 Safe House. Am.
actionkrim fra 2012.
01.10 Cemetery Junction.
Br. dramakomedie fra 2010.
02.50 Knight & Day. Am.
actionkomedie fra 2010.
04.35 How I Met Your Mother (r)
05.00 Nattsending

06.00 Morgensending
12.00 Simpsons (r)
12.30 Simpsons (r)
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 Kongen av Queens (r)
14.00 How I Met Your Mother (r)
14.30 How I Met Your Mother (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 Mother (r)
18.30 How I Met Your Mother (r)
19.00 Storage Hunters (r)
19.30 Storage Hunters (r)
20.00 Håndball-EM: Polen –
Serbia. Polen – Serbia.
22.30 X-Men. Am. science
fiction fra 2000.
00.25 30 Days of Night –
Dark Days. Am. grøsser fra
2010.
02.00 Nattsending

Morgensending
Bolighjelpen UK (3)
Jakten på kjærligheKollektivet (r)
En moderne familie
Home and Away (r)
Home and Away
Solsidan (r)
Fingrene av fatet (r)
En bit av Norge (8)
Nyhetene
Været
Sportsnyhetene
Hotel Cæsar (r)
Hotel Cæsar (7)
Senkveld på turné (3)
Nyhetene
Været
Sportsnyhetene
Sykt Perfekt (1)
Huskestue (r)
Tid for hjem (r)
Criminal Minds (r)
Criminal Minds (r)
Elementary (r)
Nattsending

TORSDAG 14.1
07.30 Morgensending
12.55 VM skiflyging. Kvalifisering. Direkte fra Kulm.
14.00 NRK nyheter
14.10 V-cup skiskyting. 15
km kvinner. Direkte fra Ruhpolding.
16.05 Top Gear (r)
17.00 NRK nyheter
17.15 Svenske hemmeligheter (r)
17.30 Oddasat – nyheter på
samisk
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Sport i dag
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Konge og dronning i
25 år (3)
20.25 Schrödingers katt
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Debatten
22.30 Ukens vinner (1)
23.00 Kveldsnytt
23.15 Best i verden (r)
23.45 Anno (r)
00.25 Scott og Bailey (r)
01.10 Nattsending

FREDAG 15.1
07.30 Morgensending
12.15 Verdens beste skijenter (r)
12.55 VM skiflyging
14.00 NRK nyheter
14.10 VM skiflyging
14.45 V-cup alpint. Kombinasjon slalåm, menn.
15.25 V-cup skiskyting. Stafett menn.
17.00 NRK nyheter
17.15 Svenske hemmeligheter (r)
17.30 Oddasat – nyheter på
samisk
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Sport i dag
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.30 Norge Rundt
19.55 Anno (9)
20.55 Nytt på nytt (2)
21.25 Skavlan
22.25 Lewis (3)
23.00 Kveldsnytt
23.15 Lewis (3)
00.05 Charlie Rackstead på
Byscenen (r)
01.00 Nattsending

Morgensending
Bolighjelpen UK (5)
Jakten på kjærligheKollektivet (r)
En moderne familie
Home and Away (r)
Home and Away
Solsidan (r)
Suksesskolen (r)
Oppgrader! (r)
Nyhetene
Været
Sportsnyhetene
Nabolaget (49)
Kollektivet (r)
Senkveld på turné (4)
Nyhetene
Været
Sportsnyhetene
Hver gang vi møtes
Senkveld på turné (r)
Eurojackpot (3)
Gotham (8)
City Hall. Am. drama.
Nattsending
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LØRDAG 16.1
06.35 Morgensending
11.30 V-cup skiskyting. Fellesstart kvinner.
12.30 V-cup alpint. Utfor
menn.
13.40 Vinterstudio
13.50 VM skiflyging. Direkte
fra Kulm.
15.55 V-cup skiskyting. Fellesstart menn.
17.00 Sport i dag. Med høydepunkter fra dagens
øvelser.
19.00 Lørdagsrevyen
19.45 Lotto
19.55 Mesternes Mester
(3)
20.55 Underholdningsavdelingen (1)
21.35 Lindmo (1)
22.30 Father Brown (2)
23.15 Kveldsnytt
23.30 Latter live (r)
24.00 Ukens vinner (r)
00.30 Inside Man. Am.
krimdrama fra 2006.
02.35 Nattsending

05.05 Morgensending
12.25 V-cup kombinert.
Sammendrag hopp.
12.55 V-cup kombinert. 10
km langrenn. 10 km langrenn.
13.35 V-cup alpint. Storslalåm 2. omgang, kvinner.
14.30 V-cup fristil. Skicross.
15.30 Datoen (r)
16.30 En bok og en forfatter (7)
16.50 Flukten fra DDR (r)
17.30 Kunnskapskanalen
18.30 Med Attenborough til
Galapagos (r)
19.20 Elvis Presleys store
comeback (r)
20.05 Urbane idear (r)
21.00 Nyheter
21.10 Med livet som innsats (r)
21.40 Edward Snowden:
Citizenfour. Am. dokumentar
fra 2014.
23.30 Snowdens store flukt
(r)
00.30 Nattsending

06.00 Morgensending
08.30 En moderne familie
(r)
09.00 Bonanza (11)
10.00 Bonanza (12)
11.00 Prins Harry på Sydpolen (1)
12.00 X Factor UK (8)
14.15 Joyful Noise. Am.
komedie fra 2012.
16.30 Polarekspressen.
Am. animasjonsfilm fra
2004.
18.30 Nyhetene
18.50 LørdagsMagasinet
19.10 Sportsnyhetene
19.20 Været
19.30 Sara & Selma (r)
20.00 Hver gang vi møtes
(2)
21.00 Nyhetene
21.15 Været
21.20 Sportsnyhetene
21.40 Hver gang vi møtes
(2)
22.15 God kveld Norge (2)
22.50 The Town. Am. krimthriller fra 2010.
01.15 Nattsending

05.00 Morgensending
09.50 Alarm 112 – På liv og
død (r)
10.45 Alarm 112 – På liv og
død (r)
11.40 Alarm 112 – På liv og
død (r)
12.35 Alarm 112 – På liv og
død (r)
13.30 Criss Angel: BeLIEve
(r)
14.30 American Ninja Warrior (r)
15.30 American Ninja Warrior (r)
16.30 American Ninja Warrior (r)
17.30 Parkeringsvaktene (r)
18.00 Parkeringsvaktene (r)
18.30 Parkeringsvaktene (r)
19.00 Trailerjakten (r)
19.30 Trailerjakten (r)
20.00 World's Scariest (r)
21.00 Blood Diamond. Am.
actiondrama fra 2006.
23.45 Leiemordere. Am.
action fra 1995.
02.25 Nattsending

06.00 Morgensending
10.05 Friends (r)
10.40 Friends (r)
11.05 Friends (r)
11.35 Friends (r)
12.10 Two and a Half Men
(r)
12.35 Two and a Half Men
(r)
13.05 Two and a Half Men
(r)
13.30 Two and a Half Men
(r)
14.00 Two and a Half Men
(r)
14.30 Top 20 Funniest (r)
15.30 Den hemmelige millionæren (r)
16.30 Min mann kan (r)
17.30 Sinnasnekker'n (r)
18.30 Barneavdelingen (r)
19.30 Brille (r)
20.30 Iron Man 2. Am. action fra 2010.
22.55 Octopussy. Br. action
fra 1983.
01.25 Special Victims Unit
(r)
02.25 Nattsending

06.00 Morgensending
11.00 Ellen DeGeneres
Show (r)
12.00 Nine Months Later
(2)
13.00 The Real Housewives
of Beverly Hills (r)
14.00 The Real Housewives
of Beverly Hills (r)
15.00 The Real Housewives
of Beverly Hills (r)
16.00 The Real Housewives
of Beverly Hills (r)
17.00 Svenske Hollywoodfruer (r)
18.00 Fresh Off the Boat
(3)
18.30 Cristela (21)
19.05 Cristela (22)
19.40 Say It Isn't So. Am.
romantisk komedie fra
2001.
21.30 What’s Your Number?
Am. romantisk komedie fra
2011.
23.30 Patrioten. Am. action
fra 2000.
02.35 Nattsending

06.00 Morgensending
10.30 Cheers (r)
11.00 Cheers (r)
11.30 Seinfeld (r)
12.00 Seinfeld (r)
12.30 Kongen av Queens (r)
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)
15.55 Håndball: EHF Champions League: FTC-Rail
Cargo – Larvik. FTC-Rail
Cargo – Larvik.
17.30 Whose Line Is It
Anyways (USA) (r)
18.00 Håndball-EM: Spania
– Tyskland. Spania – Tyskland.
22.30 X-Men 2. Am. science fiction fra 2003.
01.00 The Watch. Am. science fiction-komedie fra
2012.
02.50 Family Guy (r)
03.10 Nattsending

07.35 Morgensending
11.15 V-cup alpint. Slalåm
1. omgang, kvinner.
11.40 V-cup langrenn. Lagsprint fri teknikk, kvinner og
menn.
12.30 V-cup kombinert.
Sammendrag hopp.
12.55 V-cup kombinert. 10
km langrenn.
13.35 Undring og mangfald
(r)
14.05 Låtskriver'n (r)
15.00 Lindmo (r)
16.00 Skavlan (r)
17.00 Mesternes Mester (r)
18.00 Norge rundt og rundt
(r)
18.30 Datoen (r)
19.30 Villmarkas voktere (r)
20.10 Mørk materie
21.00 Nyheter
21.10 Hovedscenen
22.10 Hovedscenen
23.05 Edward Snowden:
Citizenfour. Am. dokumentar
fra 2014.
00.55 Nattsending

06.00 Morgensending
08.30 What Went Down (r)
09.00 Bonanza (13)
10.00 Bonanza (14)
11.00 Prins Harry på Sydpolen (2)
12.00 Helt vilt (r)
13.00 Gustafsson 3. etg (r)
13.30 Gustafsson 3. etg (r)
14.00 Suksesskolen (r)
14.30 Huskestue (r)
15.30 Tid for hjem (r)
16.30 Sykt Perfekt (r)
17.30 Senkveld på turné (r)
18.30 Nyhetene og Sporten
18.50 Været
19.00 Senkveld på turné (r)
20.00 Huskestue (2)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.45 Modus (5)
22.45 Hver gang vi møtes
(r)
23.45 Hver gang vi møtes
(r)
00.15 God kveld Norge (r)
00.50 Nattsending

05.20 Morgensending
11.00 What Went Down (r)
11.30 Epic Meal Empire (r)
12.00 Epic Meal Empire (r)
12.30 Epic Meal Empire (r)
13.00 Epic Meal Empire (r)
13.30 Epic Meal Empire (r)
14.00 Besatt av bil (r)
14.30 Besatt av bil (r)
15.00 Besatt av bil (r)
15.30 Besatt av bil (r)
16.00 Besatt av bil (r)
16.30 Parkeringsvaktene (r)
17.00 Parkeringsvaktene (r)
17.30 Parkeringsvaktene (r)
18.00 Parkeringsvaktene (r)
18.25 Parkeringsvaktene (r)
18.55 Mann mot maskin (r)
19.20 Fraktekrigen UK (r)
20.00 Megastormer (2)
21.00 Pawn Shop Chronicles. Am. actionkomedie fra
2013.
23.15 Fjorden Cowboys (r)
23.45 Halt and Catch Fire
(6)
00.40 Ultimate Soldier Challenge (6)
01.35 Nattsending

06.00 Morgensending
11.35 Friends (r)
12.05 Friends (r)
12.35 Friends (r)
13.05 Friends (r)
13.40 Friends (r)
14.10 Two and a Half Men
(r)
14.40 Two and a Half Men
(r)
15.05 Two and a Half Men
(r)
15.35 Two and a Half Men
(r)
16.00 Two and a Half Men
(r)
16.30 4-stjerners middag (r)
17.30 4-stjerners middag (r)
18.30 4-stjerners middag (r)
19.30 4-stjerners middag (r)
20.30 Aamodt og Kjus på
bortebane (r)
21.30 Åndenes makt (r)
22.30 I kveld med YLVIS
LIVE (r)
23.30 Major Crimes (12)
00.25 Castle (r)
01.20 Nattsending

06.00 Morgensending
09.00 Alle elsker Raymond
(r)
09.30 Alle elsker Raymond
(r)
10.00 Ellen DeGeneres
Show (r)
11.00 Ellen DeGeneres
Show (r)
12.00 Say It Isn't So. Am.
romantisk komedie fra
2001.
13.45 Lukket visning (r)
14.45 Luksusfellen Sverige
(r)
15.45 Håndball: HåndballEM 2016. Norge-Kroatia.
20.00 Hellstrøm rydder opp
– hjemme (r)
21.00 This is 40. Am. dramakomedie fra 2012.
23.35 Sex og singelliv (r)
00.15 Sex og singelliv (r)
00.55 Sex og singelliv (r)
01.35 Plastiske mareritt (r)
02.35 This is 40. Am. dramakomedie fra 2012.
04.45 Nine Months Later (r)
05.30 Nattsending

06.00 Morgensending
10.30 Cheers (r)
11.00 Cheers (r)
11.30 Seinfeld (r)
12.00 Seinfeld (r)
12.30 Kongen av Queens (r)
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 Whose Line Is It
Anyways (USA) (r)
17.30 Whose line is it
anyways? (r)
18.00 Nitro Circus Live (7)
18.30 Geeks Who Drink (3)
19.00 Geeks Who Drink (4)
19.30 Simpsons (r)
20.00 Håndball: HåndballEM. Makedonia-Polen.
22.30 X-Men III – The Last
Stand. Am. action fra 2006.
00.25 Caught on Camera (r)
01.25 Nattsending

07.50 Morgensending
13.45 Urbane idear (r)
14.40 Bibelen (r)
15.25 Jessica Fletcher (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.05 Undring og mangfald
(r)
19.35 Stol på legen (3)
20.25 Urix
20.55 Den kalde krigen:
Hat, kjærlighet og propaganda (r)
21.35 Jeg ser deg
22.35 Et hjerte som aldri
dør (2)
23.00 Mørk materie (r)
23.50 Datoen (r)
00.50 Stol på legen (r)
01.40 Urix (r)
02.10 Oddasat – nyheter på
samisk (r)
02.25 Distriktsnyheter Østlandssendingen (r)
02.40 Distriktsnyheter Østfold (r)
02.50 Nattsending

06.00
13.00
14.00
ten (r)
15.00
15.30
(r)
16.00
16.30
(197)
17.00
17.30
18.00
18.30
18.45
18.50
19.00
19.30
20.00
21.00
21.20
21.25
21.40
22.40
(r)
23.40
00.40
01.35
02.20

06.00 Morgensending
10.45 Cash Cowboys (r)
11.40 Epic Meal Empire (r)
12.10 Besatt av bil (r)
12.40 Parkeringsvaktene (r)
13.05 Parkeringsvaktene (r)
13.35 Smallville (r)
14.30 Smallville (r)
15.30 American Ninja Warrior (r)
16.30 Parkeringsvaktene (r)
17.00 Parkeringsvaktene (r)
17.30 Cash Cowboys (r)
18.30 Besatt av bil (r)
19.00 Vettskremte pøbelunger (r)
20.00 Epic Meal Empire (6)
20.30 Tornadojakten (3)
21.30 Trailerjakten (5)
22.00 Trailerjakten (6)
22.30 Bak murene: Fengselsbetjentene (2)
23.30 Nattarbeiderne (r)
00.05 Chosen (3)
00.35 Broom (r)
01.05 Sons of Anarchy (r)
01.55 Ian Fleming: Bond (r)
02.50 Nattsending

06.00 Morgensending
12.25 The Big Bang Theory
(r)
12.50 America's Funniest
Home Videos (r)
13.20 Sinnasnekker'n (r)
14.20 Ullared (r)
15.20 Cougar Town (r)
15.50 Mom (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)
18.05 The Big Bang Theory
(r)
18.35 The Big Bang Theory
(r)
19.00 America's Funniest
Home Videos (r)
19.30 4-stjerners middag
(5)
20.30 Brille (r)
21.30 Special Victims Unit
(10)
22.30 Forsvaret (7)
23.30 CSI (r)
00.30 Nattsending

06.00 Morgensending
12.05 Ellen DeGeneres
Show (32)
13.00 The Real Housewives
of Beverly Hills (r)
14.00 Masterchef Canada
(r)
15.00 Luksusfellen (r)
16.00 Svenske Hollywoodfruer (r)
17.00 How I Met Your Mother (r)
17.30 Luksusfellen Sverige
(r)
18.30 Norges styggeste
rom (r)
19.30 Luksusfellen (r)
20.30 Junior MasterChef
USA (3)
21.30 NCIS: Los Angeles
(9)
22.30 Navy NCIS (3)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.10 Luksusfellen Sverige
(r)
01.00 Svenske Hollywoodfruer (r)
01.50 NCIS (r)
02.30 Nattsending

06.00 Morgensending
11.30 Whose line is it
anyways? (r)
12.00 Simpsons (r)
12.30 Simpsons (r)
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 Kongen av Queens (r)
14.00 How I Met Your Mother (r)
14.30 How I Met Your Mother (r)
15.00 Simpsons (r)
15.30 Simpsons (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 Simpsons (r)
16.55 Kongen av Queens (r)
17.20 Kongen av Queens (r)
17.45 Håndball-EM: Russland – Ungarn. Direkte fra
europamesterskapet i håndball for herrer i Polen.
20.00 Håndball-EM: Kamp
ikke fastsatt. Direkte fra
europamesterskapet i håndball for herrer i Polen.
22.30 X-Men Origins: Wolverine. Am. action fra 2009.
00.35 Family Guy (r)
01.05 Nattsending

07.55 Morgensending
12.30 Anno (r)
13.10 Stol på legen (r)
14.00 Urix (r)
14.30 Shakespeares univers (r)
15.25 Jessica Fletcher (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.05 Best i verden (r)
19.35 Kontinenta veks fram
(r)
20.25 Urix
20.55 Else 8 år, alene i
Auschwitz (r)
21.35 Laserblikk på historien (3)
22.30 Torp
23.00 Jeg ser deg (r)
24.00 Et hjerte som aldri
dør (r)
00.25 Villmarkas voktere (r)
01.05 Den kalde krigen:
Hat, kjærlighet og propaganda (r)
01.50 Urix (r)
02.20 Nattsending

06.00
13.00
14.00
ten (r)
15.00
15.30
(r)
16.00
16.30
(198)
17.00
17.30
18.00
18.30
18.45
18.50
19.00
19.30
20.00
21.00
21.20
21.25
21.40
22.40
23.40
00.35
01.30
02.15
03.00

05.15 Morgensending
10.45 Cash Cowboys (r)
11.40 Epic Meal Empire (r)
12.10 Besatt av bil (r)
12.40 Parkeringsvaktene (r)
13.05 Parkeringsvaktene (r)
13.35 Smallville (r)
14.30 Smallville (r)
15.30 American Ninja Warrior (r)
16.30 Parkeringsvaktene (r)
17.00 Parkeringsvaktene (r)
17.30 Cash Cowboys (r)
18.30 Besatt av bil (r)
19.00 Vettskremte pøbelunger (r)
20.00 Epic Meal Empire (7)
20.30 American Ninja Warrior (6)
21.30 Våpen som endret
verden (3)
22.30 Kriminelle hemmeligheter (2)
23.30 Nattarbeiderne (r)
00.05 Chosen (4)
00.35 Broom (r)
01.05 Sons of Anarchy (r)
01.55 Nattsending

06.00 Morgensending
12.50 America's Funniest
Home Videos (r)
13.20 4-stjerners middag (r)
14.20 Ullared (r)
15.20 Cougar Town (r)
15.50 Mom (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 America's Funniest
Home Videos (r)
19.30 4-stjerners middag
(6)
20.30 Montebello camping
(11)
21.30 I kveld med YLVIS
LIVE (3)
22.30 Insider (3)
23.30 CSI (r)
00.25 Castle (r)
01.25 Nattsending

06.00 Morgensending
12.05 Ellen DeGeneres
Show (33)
13.00 The Real Housewives
of Beverly Hills (r)
14.00 Masterchef Canada
(r)
15.00 Luksusfellen (r)
16.00 Svenske Hollywoodfruer (r)
17.00 How I Met Your Mother (r)
17.30 Håndball: HåndballEM 2016. Norge-Hviterussland.
20.00 Life in Pieces (r)
20.30 Svenske Hollywoodfruer (8)
21.30 Eventyrlig oppussing
(r)
22.30 Plastiske mareritt (2)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.10 Svenske Hollywoodfruer (r)
01.05 NCIS (r)
01.50 Bones (r)
02.35 How I Met Your Mother (r)
03.00 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 Mother (r)
14.30 How I Met Your Mother (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 Mother (r)
18.30 How I Met Your Mother (r)
19.00 Storage Hunters (r)
19.30 Storage Hunters (r)
20.00 Håndball-EM: Kroatia
– Island. Direkte fra europamesterskapet i håndball for
herrer i Polen.
22.30 X-Men: First Class.
Am. science fiction-action
fra 2011.
01.10 Family Guy (r)
01.30 Nattsending

SØNDAG 17.1
07.25 Morgensending
10.25 V-cup alpint. Slalåm
1. omgang, menn.
10.45 V-cup skiskyting. Stafett kvinner.
12.20 Vinterstudio
12.30 V-cup alpint. Slalåm
2. omgang, kvinner.
13.20 Vinterstudio
13.25 V-cup alpint. Slalåm
2. omgang, menn.
14.20 VM skiflyging. Lagkonkurranse.
16.00 Sport i dag. Med høydepunkter fra dagens
øvelser.
18.00 Best i verden (r)
18.30 Newton
19.00 Søndagsrevyen
19.45 Sportsrevyen. Aktuelle reportasjer og dagens
sport.
20.10 Kongepar i 25 år
21.40 Mammon (4)
22.30 Eit enklare liv (4)
23.15 Kveldsnytt
23.30 Datoen (r)
00.30 Brodies mysterier (r)
01.55 Nattsending

MANDAG 18.1
07.30 Morgensending
14.10 Med somletog i
Afrika (r)
14.55 Øyeblikk fra Norge
Rundt (r)
15.00 NRK nyheter
15.15 P3Morgen
15.45 Kjendisklipperne (r)
16.00 NRK nyheter
16.10 Top Gear (r)
17.00 NRK nyheter
17.15 Svenske hemmeligheter (r)
17.30 Oddasat
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Norge Rundt (r)
18.15 Tilbake til 70-tallet (r)
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Anno (10)
20.25 Best i verden
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Innesperret (2)
22.20 Latter live (3)
22.50 Rundlurt (r)
23.00 Kveldsnytt
23.15 Vera (r)
00.45 Nattsending

Morgensending
Bolighjelpen UK (6)
Jakten på kjærligheOppgrader! (r)
En moderne familie
Home and Away (r)
Home and Away
Solsidan (r)
Fingrene av fatet (r)
Oppgrader! (r)
Nyhetene
Været
Sportsnyhetene
Hotel Cæsar (r)
Hotel Cæsar (9)
Jaget (r)
Nyhetene
Været
Sportsnyhetene
Petter uteligger (6)
Eventyrlige nordmenn
Dicte (r)
Criminal Minds (r)
Criminal Minds (r)
Nattsending

07.30 Morgensending
15.45 Kjendisklipperne (r)
(4) Sv. realityserie.
16.00 NRK nyheter
16.10 Top Gear (r) (4)
17.00 NRK nyheter
17.15 Svenske hemmeligheter (r) Sv. dokumentar.
17.30 Oddasat – nyheter på
samisk
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Glimt av Norge (r)
18.00 Tilbake til 70-tallet (r)
(5)
18.30 Extra
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Villmarkas voktere
(4) Norsk dokumentarserie.
20.25 Oppdrag Nansen (r)
(3) Norsk realityserie.
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Krig og fred (3)
22.30 BMI – Turné (2)
23.00 Kveldsnytt
23.15 Satiriks (r)
23.45 Anno (r) (10)
00.25 Nattsending

Morgensending
Love It or List It (1)
Jakten på kjærligheOppgrader! (r)
En moderne familie
Home and Away (r)
Home and Away
Solsidan (r)
Fingrene av fatet (r)
Oppgrader! (r)
Nyhetene
Været
Sportsnyhetene
Hotel Cæsar (r)
Hotel Cæsar (10)
Tid for hjem (2)
Nyhetene
Været
Sportsnyhetene
Grey's Anatomy (8)
Madam Secretary (3)
The Good Wife (6)
Criminal Minds (r)
Criminal Minds (r)
Elementary (r)
Nattsending
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leiligheter
solgt!

Din neste drømmebolig!
Bo solrikt, trygt og usjenert i helt ny leilighet på Råholt. Vestenga har en åpen og flott
beliggenhet med naturskjønne omgivelser – øverst på høydedraget på Vestenga Vest.

42 nye selveierleiligheter på 71-130 kvm - fra kun kr. 2 390 000,-*

*Husbanklån og etabl.lån. Husbankens flytende rente pr. 1. juli ’15 er 1.98%.

På Vestenga får du svanemerket bolig med Husbankfinansiering og lave boutgifter.
• Velutviklet boligkonsept
• Perfekt beliggenhet
• Godt bomiljø

• Genial planløsning
• P-plass
• Loft følger med leil. i 2.etasje

• Mye for pengene
• Fast pris /
Ingen forskuddsbetaling

Pål Ingeberg
tlf 950 76 244
pi@trysilhus.no

Se trysilhus.no for mer informasjon om prosjektet!

Postboks 323 Bragernes, 3001 Drammen. Telefon 32 21 55 00.

