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Den ukjente

lånehaien
Offisielt har han hverken inntekt eller fast 
bopel, men fra en luksusleilighet på Tjuvholmen 
tjener Pål Diskerud (53) store penger på utlån i 
gråmarkedet. Magasinet, side 4-15

Lidenskap
og lidelse

For mange er sjakk 
mer enn et spill. 

Side 50-51 og 
20-25, Magasinet

Mysteriet 
Karen 
Karen Gaucke feiret med norske 
venner da muren falt. Senere ble 
hun offer i en av Tysklands største 
kriminalgåter. Magasinet, side 28-35
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Reiste til 
Sovjet på 
hemmelig 
oppdrag
Jonas Gahr Støre reiste på 
flere hemmelige oppdrag til 
Sovjetunionen på 80-tallet.
Side 16-18

Nøkkeltall Dollar 
6,83 -2 øre

Euro 
8,49 -2 øre

Pund 
10,82 -5 øre

100 SEK
92,00 -38 øre

Oslo Børs
587,68 0,52 %

Nordsjøolje
83,61 1,03

Pengemarkedsrente
1,64 1 basispunkter

og hjemog hjem
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Direktør Produktutvikling
Direktør IT-Utvikling

For mer informasjon ta kontakt med vår rekrutteringspartner.
Søknad sendes via finn.no

Frode Bjørnæs
958 24 529
fb@hartmark.no

Mariann Hvidsten
977 33 526
mh@hartmark.noFor mer informasjon om stillingene se www.ambita.com/stillinger
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Direktør Produktutvikling
Direktør IT-Utvikling For mer informasjon ta kontakt med vår rekrutteringspartner.

Frode Bjørnæs
958 24 529
fb@hartmark.no

Mariann Hvidsten
977 33 526
mh@hartmark.noFor mer informasjon om stillingene se www.ambita.com/stillinger

Spesialisten på eiendomsinformasjon søker

Direktør IT Utvikling og drift 
Direktør Produktutvikling For mer informasjon ta kontakt med vår rekrutteringspartner:

Frode Bjørnæs
958 24 529
fb@hartmark.no

Mariann Hvidsten
977 33 526
mh@hartmark.no

Mer informasjon om Ambita og fullstendig beskrivelse 
av stillingene finner du på www.ambita.com/stillinger

Spesialisten på eiendomsinformasjon søker



Meninger

N
orsk institutt for 
landbruksforskning la 
denne uken frem den 
årlige rapporten Mat 
og Industri. Rapporten 
viser at matindustrien 

står for rundt regnet 20 prosent av 
produksjonsverdien, sysselsettingen 
og verdiskapingen i norsk fastlandsin-
dustri. Den er altså en betydelig 
næring.

Ola Hedstein, administrerende 
direktør i Norsk landbrukssamvirke, 
hevder i Nationen at denne industri-
ens utnyttelse av «fornybar natur» 
også er grunnlaget for den norske 
velferden. 

«Vi har ei plikt til å nytte råvarene. 
Det er dagens velferd bygd på», 
postulerer han.

Det er mangt og mye man kan lure 
på her i livet, men hva som ligger til 
grunn for norsk velferd anno 2014 bør 
ikke være blant dem: Det er en ikke-
fornybar ressurs som heter olje. Et 
blikk på våre nærmeste naboer 
forteller at Norge med stor sannsyn-
lighet ville vært et velferdssamfunn 
også uten olje, men det ville vært et 
fattigere velferdssamfunn med 
mindre generøse velferdsordninger. 

Det spørs om norsk landbruk, som i 
dag er blant verdens mest subsidierte, 
ville fått like mye penger. Siden matin-

dustrien til dels beskyttes av de 
samme tollmurene, ville denne 
industrien vært mindre enn den er i 
dag. 

Å fremstille landbruket og matin-
dustrien som landets økonomiske 
bærebjelke, blir dermed å snu saken 
på hodet. I stedet for å erstatte oljen, 
vil heller denne industrien snarere bli 
erstattet av mer import dersom 
oljevirksomheten bygges ned.

Det er helt greit. Subsidier legger 
beslag på ressurser som kunne kastet 
mer av seg andre steder. Det er 
selvsagt et politisk valg å bruke penger 
på næringer som ikke klarer seg selv. 
Men mer velferd fører det neppe til.

Mat og velferd

Featureredaktør: Gry Egenes
Nyhetsredaktør: Tor M. Nondal 
Politiskredaktør: Kjetil B. 
Alstadheim  
Produksjonsredaktør: Bjarne 
Dramdahl Erichsen
Utviklingsredaktør: Trond Sundnes
Utgittav: Da gens Næ rings liv A/S

Grunnlagtav
MagnusAnderseni1889

En fri dagsavis
Sjef re dak tør og  
ad mi ni stre ren de di rek tør: 
Amund Djuve

Idennevalgkampenerdet
mangesomharsnakketom
hvadeerimot.Jegharsnakket
omhvajegerfor.
Høyre-leder Erna Solbergs 
sluttappell i NRKs partilederde-
batt før valget i 2013 

E
rna Solberg virket 
selvsikker da hun 
holdt sluttappell i 
NRKs partileder-
debatt tre dager 
før stortingsval-

get ifjor. Hun hadde snakket 
om det hun var for. 

Det var forsåvidt sant. Hun 
hadde brukt valgkampen til å 
snakke om det hun var for. 
Men visse ting snakket hun 
minst mulig om. Landsmøte-
talen hennes i april 2013 er et 
eksempel:

«Vi skal sikre norske lokale 
eiere som vil utvikle bedrif-
ten i Norge. Derfor skal vi 
redusere formuesskatten.»

De 17 ordene var alt hun sa 
om formuesskatt. Resten av 
talen – 4407 ord – handlet om 
andre ting.

Et annet eksempel er 
appellen hun spilte inn til 
NRKs valgomat. Hun snakket 
om helsekøer, kunnskap, 
veier og kollektivtilbud, 
forskning, innovasjon og 
redusert byråkrati. Skattelet-
telser var ikke med.

Også sluttappellen hos 
NRK var helt skattefri.

Det var ikke tilfeldig. Det 
var mye snakk om formues-
skatt i valgkampen ifjor. Men 
ikke takket være Høyre. Høyre 
forsøkte å gjøre skatt til en så 
liten sak som mulig. Høyre 

Mumling, ikke milliarder
Det går an å mumle seg gjennom en valgkamp.  
Det er vanskeligere å mumle i et budsjett.

Høyre-lederErnaSolbergdrevensåskattefrivalgkampsommulig.Det
hjemsøkerhennenårhunkutterskattensomstatsminister.Foto:KristinSvorte

håndterte partiets eget forslag 
om å fjerne formuesskatten som 
om det var et pinlig bilde hacket 
fra Snapchat-kontoen til Jan Tore 
Sanner. Høyre-folk snakket helst 
om noe annet.

Høyre havnet på defensiven i 
debatten om formuesskatten 
lenge før valget. Allerede høsten 
2012 lovet Høyre at formuesskat-
ten ikke skulle fjernes helt før 
det var sikret at det ikke ble flere 
nullskattytere. Det ble viktigere 
for Høyre å forsikre at de rike 
fortsatt skulle betale skatt enn å 
forklare hvorfor formuesskatten 
er et problem.

I Høyres alternative budsjett 
for 2013 var det lagt opp til et kutt 
i formuesskatten på 2,9 milliarder 
kroner. Fremskrittspartiet kuttet 
enda mindre. Bare 700 millioner 
kroner. Ketil Solvik-Olsen, som 
var finanspolitisk talsmann i Frp, 
mente det var viktig å gi skatte-
lettelse til «folk flest».

– Folk må føle at en reduksjon 
i skatter og avgifter gir litt til alle, 
sa Solvik-Olsen.

Hans partileder Siv Jensen sa 
det slik i sin sluttappell hos NRK:

– Det handler om hvordan vi 
kan få ned skatte- og avgiftsni-
vået for helt vanlige folk.

Et drøyt år senere la finansmi-
nister Jensen frem et budsjett 
der forslaget om kutt i formues-
skatten ikke bare er seks ganger 
større enn det Frp foreslo høsten 
2012. Det er også langt større enn 
Høyre foreslo. Regjeringen vil 
kutte formuesskatten med 4,1 
milliarder kroner neste år.

Kutt i formuesskatten var 
altså likevel viktig for Høyre og 
Frp. Det bare hørtes ikke slik ut i 
valgkampen.

Det er forståelig at de to 
partiene dysset skatteløftene 
ned før valget. Skattekutt har 
ikke vært noen vinnersak siden 
valget i 2001. Det sørget Jens 

Stoltenberg for som Arbeider-
parti-leder. For det første fjernet 
han frykten folk måtte ha for 
skatteøkninger ved å love at 
skattene skulle være på 2004-
nivå. For det andre hamret han 
inn en effektiv retorikk om at 
høyresiden «gir mer til dem som 
har mest fra før». I over ti år har 
skattedebatten i Norge derfor 
bare handlet om fordeling, ikke 
om hvordan skatt påvirker 
gründere, investeringer, 
eierskap og arbeidsplasser.

I valgkampen ifjor ga Høyre og 
Frp opp skattedebatten på 
forhånd. De overlot den til de 
rødgrønne. Høyre og Frp gjorde 
bare halvhjertede forsøk på å 
overbevise velgerne om at 
formuesskatten er et problem for 
norsk eierskap og norske 
arbeidsplasser. Og de lyktes ikke 
til tross for at de har støtte fra 
hele norsk næringsliv – fra 
Norges Bondelag og Norges 
Fiskarlag via Virke og Næringsli-
vets Hovedorganisasjon til 
Norges Rederiforbund. Og flere.

Så i valgkampen snakket Erna 
Solberg minst mulig om noe hun 
nå prioriterer svært høyt. Men 
mens det går an å mumle vekk 
skatteløfter i en valgkamp, 
inneholder et budsjett ikke 
mumling. Det inneholder 
milliarder.

Om mange velgere ikke 
kjenner Solberg helt igjen fra 
valgkampen, er ikke det så rart. 
Den gang prøvde hun å være en 
de kunne like. Nå prøver hun å 
føre Høyre-politikk. 

Kjetil B. Alstadheim er politisk 
redaktør i Dagens Næringsliv.
kjetil.alstadheim@dn.no

Uten filter
Kjetil B.
Alstadheim

Høyre håndterte 
forslaget om å 
fjerne formues
skatten som om 
det var et pinlig 
bilde fra Snapchat
kontoen til Jan  
Tore Sanner

lørdag 8. november 2014 | Dagens Næringsliv
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Men naturkreftene lar seg ikke 
styre.
VG velger den defensive 
tilnærmingen på lederplass. 

Dagens Range Rover er ikke en 
bil du kaster en blødende 
dåhjort inn i.
Finansavisens motorbilag 
advarer jaktinteresserte 
kjøpere. 

I Bergen er oppfatningen at 
syklisten er den hensynsløse 
mannlige syklisten som sykler 
altfor fort og utgjør en fare for 
seg selv og andre. Som rekker 
fingeren til bilene, og som 
trener for å sykle Bergen–Voss. 
Ikke en kvinne som sykler 
sammen med barna til barne-
hage og skole, for så å sykle til 
jobb.
SVs kvinnepolitiske talskvinne 
Marthe Hammer forteller 
Bergens Tidende om byen der 
menn fortsatt er menn. 

Finanskomiteens leder Hans 
Olav Syversen (KrF) ladet opp til 
budsjettforhandlinger med to 
halve rundstykker med salami.
NTB rapporterer om pølse i 
slaktetiden. 

Innleder du et forhold til Taylor 
Swift (24), kan du banne på at 
superstjernen skriver en sang 
om deg dersom forholdet tar 
slutt.
VG gir leserne samlivsveiled-
ning de neppe får bruk for. 

Det er ikke sikkert vi lander på 
akkurat det, men det er det vi 
tar som utgangspunkt. Det kan 
godt være det blir 180 eller 220 
meter.
Kunnskapsminister Torbjørn 
Røe Isaksen har foreslått at 
elever skal kunne svømme 200 
meter, men forklarer i Aftenpos-
ten han har et slingringsrom på 
pluss/minus 20 meter. 

Du og Lahlum frelste hele 
Norge med deres sjakksendin-
ger–hvordan var det å få 
påvirkningskraft?
VGs Sofia Storhaug bedriver 
kritisk journalistikk overfor 
VGTVs Mads A. Andersen. 

KRAGERØ: En 90 år gammel 
mann var savnet fra et bokol-
lektiv på Helle tirsdag etter-
middag. Etter halvannen time 
ble mannen funnet i god 
behold, melder Telemark 
politidistrikt på Twitter.
KV–Kragerø Blad Vestmar 

lestsidensist@dn.no

Den forrige regjeringen satte 
ned Brochmann-utvalget. 
Utvalget foreslo en løsning på 
dette dilemmaet: Gi mer støtte 
direkte til barna, og mindre 
gjennom trygdesystemet.

Det følger vi opp, og foreslår 
at alle kommuner skal ta lavere 
pris for barnehage for familier 
med lav inntekt. Stipendordnin-
gen på videregående skole 
legges om og stipendet øker for 
ungdom fra familier med de 
laveste inntektene.

Vi arbeider med en strategi og 
tiltak rettet mot barn som vokser 
opp i fattige familier. Dette vil 
komme til sommeren. Målet er at 
barna skal sikres tilgang til 
sosiale arenaer og likeverdige 
muligheter. Slik kan vi hjelpe 
barna, uten at foreldrene deres 
taper på å være i arbeid. 

Regjeringens tiltak for å styrke 
arbeidslinjen har vakt stor 
politisk debatt. Ikke alle våre 
forslag er like populære, men de 
er viktige og nødvendige for å 
ruste den norske velferdsmodel-
len for fremtiden.

ErnaSolberg, statsminister

forsøker å komme i arbeid. 
Personer som er uføretrygdet, 

og som mottar dagens behovs-
prøvde tillegg, kan også oppleve 
å gå ned i inntekt dersom de går 
fra delvis uføretrygd til full jobb. 

I juni i 2014 var det 18.790 
uføre med barnetillegg. Av disse 
hadde 625 en samlet ytelse som 
overstiger den fastsatte inntekt 
før arbeidsuførhet. Tilsammen 
1.130 hadde en samlet ytelse som 
overstiger en gjennomsnittlig 
inntekt i varehandelen på 
337.200 kroner. Det er derfor 
nødvendig å gjøre noe med disse 
ordningene.

Jeg forstår at det er frustre-
rende å høre at den nye ordnin-
gen skal motivere til arbeid når 
man tross stor innsats ikke 
lykkes med det. Jeg mener 
likevel at utgangspunktet må 
være at det skal lønne seg å 
jobbe. Flest mulig må være i 
arbeid for å opprettholde gode 
velferdsordninger. 

Det er mange uføre som kan 
og vil jobbe mer. Samtidig er det 
mange uføre som aldri vil kunne 
komme i arbeid, og som fortsatt 
skal motta en god uføreytelse. 
Vår utfordring er også å sikre 
barna deres likeverdige mulighe-
ter, bekjempe fattigdom, 
samtidig som det lønner seg å 
jobbe.

Arbeidslinjen
Skal vi bevare den norske velferdsmodellen må vi 
styrke arbeidslinjen.

N
orge er et godt 
land å bo i for de 
aller fleste. Høy 
sysselsetting, lav 
ledighet og et 
lønnsomt 

næringsliv har gjort det mulig å 
bygge en sterk norsk velferds-
modell. 

Vårt samfunn står foran store 
endringer i årene som kommer. 
En av de viktige endringene 
skyldes økt levealder og lavere 
fødselstall. Dermed vil en stadig 
større andel av befolkningen 
være pensjonister i fremtiden. 
Økt levealder er positivt, og noe 
ikke minst mange barnebarn og 
besteforeldre kan glede seg over.  

Når vi lever lengre blir det 
også færre yrkesaktive bak hver 
pensjonist. Derfor blir det desto 
viktigere med høy sysselsetting 
blant de som er i yrkesaktiv alder. 
De siste årene har sysselsetting-
sandelen blant dem falt noe 
tilbake, fra 70,5 prosent i 2009 til 
68,7 prosent i 2013. Skal vi lykkes 
er vi avhengig av å styrke 
arbeidslinjen og få flere i jobb. 

I dag står 600.000 mennesker 
i yrkesaktiv alder helt eller delvis 
utenfor arbeidslivet. Derfor 
vedtok et samlet Storting en 
uførereform i 2011. Den nye 
ordningen er en forenkling for 
brukerne og den gjør det mer 
fleksibelt å kombinere stønad og 
arbeid. 

For å gjøre det enklere å jobbe 
vil uføre skattlegges etter samme 
regler som yrkesaktive. Uføre-
trygden økes tilsvarende, slik at 
de fleste kommer likt eller bedre 
ut enn i dag. Den nye uføretryg-
den gjør det enklere for de som 
vil prøve seg i arbeidslivet. 

En barriere for å gå ut i jobb 
har vært frykten for å miste 
retten til trygd. Med den nye 
reformen kan uføre forsøke seg i 
arbeidslivet uten å risikere 
permanent lavere ytelse dersom 
arbeidsforsøket blir kortvarig. 
Det vil gjøre overgangen til 
arbeidslivet tryggere og enklere. 

Regjeringen foreslår i tillegg å 
standardisere barnetillegget. Det 
er ikke en del av uførereformen, 
men det er i tråd med anbefalin-
gen fra Uførepensjonsutvalgets 
utredning fra 2007. 

I dag er det slik at man kan få 
et høyere barnetillegg som 
uføretrygdet enn hvis man 
mottar arbeidsavklaringspenger. 
Det fører til at personer som går 
til uføretrygd kan få høyere 
ytelse enn de som fortsatt 

Økt levealder og lave fødselstall er blant endringene vi står foran som samfunn, skriver statsminister Erna 
Solberg. Illustrasjonsfoto: Istock

Med egne ord
Erna 
Solberg

En barriere for å gå 
ut i jobb har vært 
frykten for å miste 
retten til trygd.

Seflereinnlegg
Side 30–31

Med egne 
ord

Kalle 
Moene

Victor D.
Norman

Hege 
Skjeie

Erna
Solberg

Jonas  
Gahr Støre
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4 Nyheter

Norwegian har i løpet av fem år 
bygget en stor flåte av nye fly som 
det eier selv. I flåten er det til-
sammen 95 kort- og langdistanse-
fly og rundt halvparten av flyene 
er finansiert av selskapet ved 
hjelp av lån og egenkapital.

Norwegian har rundt syv mil-
liarder kroner i lån for å finansiere 
flyene det eier og alt er notert i 
amerikanske dollar. Fordi morsel-

skapet har regnet dette om til  
kroner, har Norwegian risikert en 
betydelig ekstraregning hvis kro-
nekursen hadde holdt seg svak i 
lang tid.

Nå har Norwegian etablert dat-
terselskapet Arctic Asset Aviation 
ltd. i Irland og har de siste måne-
dene flyttet alle flyene det eier 
selv til Irland.

Finansdirektør Frode Foss i 
Norwegian sier at datterselskapet 
fører regnskap i dollar og derfor 
unngår svingninger mot euro og 
norsk krone.

– Den nye organiseringen er 
valgt for å ta bort risiko knyttet til 
valutasvingninger, som potensielt 
kan føre til en stor ekstrakostnad, 
sier Foss.

Tresifret millionbeløp
Norwegian har i flere år beskyttet 
seg mot valutasvingninger ved å 
sikre flylån til en bestemt dollar-
kurs. Slike kontrakter har en 
begrenset varighet og bankene tar 
seg ekstra godt betalt dersom kro-
nekursen svinger mye. Kronen har 
svekket seg mot dollar med over 
13 prosent i år.

Norwegian kunne ha fått et tre-
sifret millionbeløp i årlige ekstra-
kostnader for økte rentekostnader 
og valutasikring hvis svekkelsen 
var langvarig.

– Flyfinansiering er blitt en 
stor del av virksomheten og kost-
naden for å sikre dollarkursen på 
et bestemt nivå er betydelig. Når 
flyene er eid av et irsk dattersel-
skap, er det i prinsippet bare den 
bokførte verdien av selskapet 
som skal regnes om til norske 
kroner i konsernregnskapet, sier 
Foss.

Dersom flyene fortsatt hadde 
vært eid av et norsk selskap ville 
årets kronefall på 13 prosent ha 
økt Norwegians milliardlån med 
cirka 900 millioner kroner. Nor-
wegian betaler en rente på under 
fem prosent av lånebeløpet.

Sikrer oljeprisen
Norwegian flyttet flyene til Irland 
og avsluttet valutasikringen før 
det sterke kronefallet de siste 
ukene. Det har likevel et tap på 
valutasikring på vel 100 millioner 
kroner hittil i år. I tillegg blir ved-
likehold og amerikanske flyavgif-

ter betalt i dollar og det er blitt 
dyrere.

Derimot har oljeprisen svekket 
seg med rundt 25 prosent i år. Nor-
wegian har fått med seg prisfallet 
fordi det ikke har sikret drivstoffet 
til en fast pris, slik andre flyselska-
per gjør.

Etter det DN forstår, skal billi-
gere drivstoff ha utlignet effekten 
av dyrere dollar.

Norwegian har i høst låst rundt 
40 prosent av drivstofforbruket 
det neste halvåret til fastpris.

– Jeg opplever at det er en vel-
dig gunstig oljepris for tiden. Her-
etter tror jeg at vi vil låse inn 40 til 
50 prosent av det samlede forbru-
ket, sa Norwegian-sjef Bjørn Kjos 
til DN nylig.

jacob.trumpy@dn.no

Flyr fra kronefallet

LUFTFART
Jacob Trumpy
Oslo

Norwegian omorganiserer for å 
redusere valutarisikoen. Her er 
Norwegian-sjef Bjørn Kjos (til 
høyre) og finansdirektør Frode 
Foss. Foto: Per Ståle Bugjerde

Norwegian har flyttet 
flyene sine til et nytt 
datterselskap i Irland. 
På den måten har det 
unngått at 
kronesvekkelsen 
blåser gjelden i været 
med nesten en 
milliard kroner. 

Norwegian
Kursen hittil i år.

175

193

211

229

247

265

2014 mars mai juli sep. nov.
2014          gra�kk/Kilde: Macrobond

Kroner per dollar
Kursen hittil i år. Invertert.

6,9

6,7

6,2

5,9

2014 mars mai juli sep. nov.
2014          gra�kk/Kilde: Macrobond
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DN‘s firmabilpanel har valgt, og nye C-Klasse stasjonsvogn briljerte på flere områder. Årets Firmabil
2014 føyer seg inn i rekken av overveldende mottakelser nye C-Klasse stasjonsvogn har fått – både
i pressen og blant kresne bilkjøpere. Laget etter vårt 128 år gamle motto Das Beste oder nichts, er nye
C-Klasse stasjonsvogn en vinner som kan nytes på mange måter.

Design
Kvalitet
Nabofaktor
Kjøreegenskaper
Motor/ytelser
Førermiljø
Passasjerkomfort
Støy/lydisolering
Familievennlig
Utstyrsnivå

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Nye C-Klasse stasjonsvogn fra kr 377.900,-
Nyhet! C 250 BlueTEC 4MATIC 204 hk aut. fra kr 504.900,-

Pris inkl. lev. Oslo. Forbruk blandet kjøring: 0,43-0,60 l/mil. CO2-utslipp: 108-140 g/km.
Bildet kan avvike fra tilbudt modell. Importør: Bertel O. Steen AS. www.mercedes-benz.no

Nye C-Klasse stasjonsvogn er kåret til Årets Firmabil 2014
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Egersunderen Svein Oskar 
Nuland rister oppgitt på 
hodet. Fredag morgen 
våknet han til fete over-
skrifter om at verftet Aker 
Solutions, der han er 

toppsjef, skal nedbemanne med 
1500 ansatte. Ned fra over 2000. 
Men Nuland skjønner ikke at ned-
bemanningen er noen stor sak.

– Jeg har vært i denne industrien 
i 30 år. Slik som dette har det alltid 
vært. Det er full gass og full brems. 
Det er sjelden jevnt, sier Nuland, 
og tegner en svært buktende kurve 
på papiret fremfor seg. De siste fire 
årene har Nuland opplevd tre top-
per – og tre bunner. På det meste i 
2013 var det over 3000 arbeidere 
innenfor verftsportene.

– Det vi gjør nå, er å redusere 
antall innleide i takt med at prosjek-
tene blir ferdige, sier Nuland mens 
han viser Dagens Næringsliv rundt 
i de enorme industrihallene på 
Egerøy, fem kilometer utenfor sen-
trum av byen helt sør i Rogaland. 

Fortsatt er det stor aktivitet i hal-
lene. Enorme konstruksjoner skal 
til prosjekter som Aasta Hansteen 
utenfor Bodø til Angola i sør. Det 
nye er at også andre deler av olje-
bransjen opplever nedbemannin-
ger. Tall fra DNB Markets viser at 
over 7000 har mistet jobbene sine 
så langt i år. I Egersund er de over 
600 fast ansatte ved verftet sikret 
jobb ut neste år.

– Og da kommer Johan Sverdrup?
– Jeg vet jo ikke om vi får noen 

kontrakter der, sier Nuland om 
utbyggingen som i første fase inne-
bærer investeringer på mellom 100 
og 120 milliarder kroner.

– Hva vil du si om fremtidsutsik-
tene?

– Det er fryktelig vanskelig å 
spå noe om det. Det avhenger av 
oljepris og mye annet. Jeg har slut-
tet å si noe om det. Jeg har opp-
levd mange ganger at det har sett 
svart ut. Det har alltid kommet til-
bake. Nå har vi det vi kaller en nor-
malhorisont på ett år, sier Nuland.

Polakker rammet
Så lang horisont har ikke Robert 
Brodovski (35) fra Szczecin i 
Polen. Han er en av de 1500 inn-
leide ved verftet. Brodovski vet 
ikke hvor lenge han har jobb.

– Jeg har en tremånederskon-
trakt, sier han og viser DN rommet 
sitt i brakkelandsbyen like ved 
verftet. Brodovski jobber to uker 
på verftet for så å reise hjem tre 
uker til Polen. Mellom 70 og 80 

prosent av de innleide ved verftet 
er polakker.

– Hva gjør du om kontrakten ikke 
blir fornyet?

– Da er jeg hjemme i Polen til 
det kommer en ny kontrakt. Men 
nå må jeg sove. Jeg jobber natte-
vakt, sier Brodovski.

Avslappet
Også ordfører Leif Erik Egaas (H) 
er avslappet til opp- og nedturer.

– Slik som dette har det vært 
siden 1971 da dette verftet startet 
opp. Og jeg har fulgt verftet siden, 
sier ordføreren.

– Når Aker-ledelsen er fornøyd, 
er ordføreren i Egersund fornøyd.

Det er bare én ting som kan ta 
nattesøvnen fra ordføreren: 

– Vi er jo avhengig av Aker Solu-
tions. Trues de 600 fast ansatte er 
det klart at vi blir nervøse. Der er 
vi ikke. Dette er en normalsitua-
sjon, beroliger Egaas.

Heller ikke hos den lokale hotell-
direktøren er nervene i helspenn.

– Ifjor kom rundt 25 prosent av 
belegget fra Aker Solutions, sier 
direktør Geir Sølve Hebnes Sleve-
land ved Grand Hotell. 

Neste år venter Hebnes Sleve-
land et fall i omsetningen.

– Jeg tror nok det kan falle opp 
mot ti, 15 prosent. Men det er van-
skelig å si. Vi har alltid hatt det slik. 
Dette året har vært bra selv om det 
var rolig i vår da Aker Solutions var 
i en periode mellom to prosjekter.

Hotellet har bygget ut for å 
klare å tiltrekke seg nye kunder.

– Før var det slik at Aker kunne 
ha hele hotellet belagt. Vi måtte 
utvide slik at vi slapp å si til andre 
kunder at det var opptatt hele 
tiden, sier Hebnes Sleveland.

morten.anestad@dn.no

Ingen panikk
Ingenting er viktigere for Egersund enn Aker 
Solutions. Nå forsvinner 1500 arbeidere fra 
hjørnestensbedriften. Men det tar byen med 
knusende ro.

NæriNgsliv
Morten Ånestad
Egersund

«Håper han har kuttet 
nok» Side 8–9

Oljejobbene ryker
Så langt er 7000-7300 jobber 
kuttet i norske olje-
bransjebedrifter.

Reslink (Schlumberger)
Oceaneering
Westcon Group
Helgelandsbase
Evry
IKM Subsea
Halliburton
Apply Sørco
Archer
Eidesvik
IKM Gruppen
Linjebygg O shore
Siemens Subsea
Konsberg Oil & Gas Tech.
Dong Energy
ESS
Rolls-Royce
Kaefer Energy
Od�ell Drilling
Rosenberg Worleyparsons
Subsea 7
Weatherford
CCB
GE Oil & Gas
FMC Technologies
Baker Hughes
Beerenberg
WesternGeco
Chevron
Transocean
North Atlantic Drilling
RD Shell
Bil�nger
Aker Solutions
Aibel
Statoil

Antall jobber kuttet
8

20-30
20
26
40
43
46

50-75
50-60
50-70

50
50
60
61

90-100
99
99

100
100-120

100
100-150

100
107

125-145
130
150
150
190
225
235
250
250
500

555-575
1000

1600-1900
2014          gra�kk/Kilde: DNB Markets/DN/bedriftene

Verftsarbeider Robert Brodovski drar hjem til Polen og venter på ny 
kontrakt hvis han blir oppsagt nå. 

Ordfører Leif Erik Egaas mener hjørnestensbedriften Aker Solutions 
har stabilisert seg på et normalt nivå. 

lørdag 8. november 2014 | Dagens Næringsliv
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Direktør i Aker Solutions 
Egersund, Svein Oskar Nuland, tar 
svingningene i bransjen med 
knusende ro.  Alle foto: Tommy 
Ellingsen

INTERNATIONAL CONFLICTS – BUSINESS IMPACT
Decisions made by political leaders around the world impact companies’ operating conditions 
and business opportunities. What motivates these decisions? What are the consequences, 
and how can businesses react? 

Fareed Zakaria, Kjell A. Nordström, Anders Fogh Rasmussen 
and Børge Brende will shed light on these topics. 

Tuesday 11 November  |  11.15 -15.30  |  Det Norske  Teatret 
Register: kpmg.no

Dagens Næringsliv | lørdag 8. november 2014
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Den nye sjefen i Aker Solutions, 
brasilianske Luis Araujo, la igår 
frem resultatet for tredje kvartal. 
Tallene var omtrent som forven-
tet, og utslaget i aksjekursen var 
ikke noe å skrive hjem om. Så var 
det et eller annet som skjedde, for 
plutselig begynte aksjekursen å 
stupe. På det meste var fallet på 
over åtte prosent. Analytikerne 
DN snakket med skjønte ikke 
hvorfor det plutselig begynte å 
falle så voldsomt. Utover dagen 
svingte aksjen opp igjen.  

Et kurssamba er uansett neppe 
den største utfordringen for bra-
silianeren. 

Bunnen nådd?
Etter at Statoil trakk i nødbremsen 
og kuttet investeringer, har selska-
pene som leverer tjenester til olje-
selskapet fått mindre å gjøre. Aker 
Solutions er blant selskapene som 
merker det aller best, eller verst. 

Innen markedet for modifika-
sjon og vedlikehold av oljeplattfor-
mer og installasjoner er det spesi-
elt tøft. Men etter å ha kuttet kost-
nader forventer Araujo fremgang. 

Håper han har kuttet nok

Oljeservice
espen linderud
Fornebu

Luis Araujo (nummer to fra venstre) 
lover bedre resultater fremover. 
Foto: Thomas Haugersveen

Aker Solutions

l Etter at Aker Solutions 
tidligere i høst ble splittet i to, 
består nye Aker Solutions av 
fire forretningsområder: 
Undervannssystemer (subsea), 
styringskabler, ingeniørtjenes-
ter og modifisering og 
vedlikehold.  
l Har rundt 17.000 ansatte i 
rundt 20 land. 
l Største eier er Kjell Inge 
Røkke-kontrollerte Aker og 
staten.

Aker Solu-
tions-sjef Luis 
Araujo har 
kvittet seg 
med nesten 
tusen ansatte 
og konsulen-
ter. Han hå-
per det er 
nok.

– Vi forventer å bedre marginen. 
Vi har justert kapasiteten og gjør en 
rekke tiltak for å få ned kostnadene 
og beskytte bunnlinjen. Så margi-
nen vil gå opp, sier han.  

– Vil det komme nye nedbeman-
ninger? 

– Vi må observere og lese mar-
kedet og sørge for at vi har riktig 
bemanning. Vi har en stor kon-
traktsbase og vi har også mulighe-
ten til å flytte folk fra modifika-
sjon og vedlikehold til subsea for 
å beholde kompetanse. Men også 

vi har måttet gjøre justeringer. 
– Har markedet for modifikasjon 

og vedlikehold nådd bunnen? 
– Vi kan ikke forutsi det. Vi har 

Barberer riggverdiene
Transocean, verdens største rigg-
selskap målt i omsetning, skriver 
ned verdier for 788 millioner dol-
lar relatert til dypvannsrigger, over 
fem milliarder kroner, og 1,97 mil-
liarder dollar i goodwill, over 13 
milliarder kroner. Nedskrivningen 
kommer som følge av dårligere 
utsikter i markedet, og reflekterer 
nedgang i dagratene og utnyttel-
sesgraden for denne aktivaklassen, 
skriver Transocean.

Nedskrivningene kommer etter 
nedskrivningstester gjennomført 
som følge av nedgangen i verdset-
telsen i markedet av borevirksom-
heten. Pr 30. juni var goodwillver-

dien 2,99 milliarder dollar. Samti-
dig utsetter selskapet dagens plan-
lagte offentliggjøring av kvartals-
rapporten på grunn av «kompleksi-
teten involvert i å bestemme disse 
nedskrivningene». Rigganalytiker 
Andreas Stubsrud i meglerhuset 
Pareto Securities sier dette  ikke bør 
ha noe å si for Seadrill-aksjen.

–Nyhetene fra Transocean i dag 
burde ikke ha noe å si for Seadrill-
aksjen. To milliarder av nedskriv-
ningene er relatert til oppkjøpet av 
GlobalSantafe i juli 2007, og de 788 
millionene på dypvannsiggene er 
relatert til rigger som er 34 år 
gamle, sier han. (TDN finans/DN) 

Aker Solutions asa
Resultat per 3. kvartal
Millioner kroner 2014 2013 Endring
Driftsinntekter 23754 21577 10,1 %
Driftsresultat 1390 1170 18,8 %
Resultat før skatt 1279 1191 7,4 %

gjort de tilpasninger vi mener har 
vært nødvendig. Så får vi se hvor-
dan markedet utvikler seg, sier han.  

Hittil er rundt 500 Aker Solu-
tions-ansatte blitt overflyttet til 
Frontica Advantage, et beman-
ningsbyrå som ligger i Akastor. 

Under vann
Aker Solutions ble tidligere i høst 
splittet i to; nye Aker Solutions og 
Akastor. Cirka 30 prosent av dem 
som er flyttet til Frontica har fått 
nye engasjementer eller stillinger 
enten i eller utenfor Aker Solu-
tions, får DN opplyst. 

I tillegg er 100 ingeniører innen 
modifikasjon og vedlikehold flyt-
tet til subsea, og rundt 400 konsu-
lenter er ute av døren.

Cirka 40 ansatte er sagt opp, 
ifølge Aker Solutions.  

Aker Solutions’ viktigste for-

retningsområde er under-
vannsinstallasjoner, subsea som 
det heter der i gården. Selskapet 
har i årevis sagt at marginen her 
skal opp på samme nivå som kon-
kurrentene. Men det har forelø-
pig ikke skjedd. I siste kvartal var 
driftsmarginen (ebitda) drøyt ti 
prosent. 

– Hvorfor skal du klare dette når 
ingen av dine forgjengere har klart 
det?

– Det er flere ting: Vi er et mer 
strømlinjeformet selskap etter 
splitten med færre forretningsom-
råder som har store synergier å 
hente. Vi arbeider for å standardi-
sere mer, og har omorganisert 
flere funksjoner for at de skal bli 
mer effektive. Det er mange tiltak, 
sier Araujo.  

espen.linderud@dn.no

Advokat i Tryg, Oslo
Vi ser spesielt etter deg som har og ønsker å utvikle din 
kompetanse og interesse innenfor fagfeltet erstatningsrett 
og særlig erstatningsansvar for eiendomsmeglere.

Kontorsted Oslo. Se mer på tryg.no.  
Søknadsfrist: 14. november 2014

Vi ser spesielt etter deg som har og ønsker å utvikle din 
kompetanse og interesse innenfor fagfeltet erstatningsrett 
og særlig erstatningsansvar for eiendomsmeglere.

Kontorsted Oslo. Se mer på tryg.no.  
Søknadsfrist: 14. november 2014

lørdag 8. november 2014 | Dagens Næringsliv
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Var tidligere Ap-minister Jens 
Evensen senior klar nok til å over-
dra aksjer til eldstesønnen romju-
len 1998? Spørsmålet står sentralt 
i tvistesaken mellom hans to søn-
ner. Even Evensen (61) har nektet 
for dette og vist til farens Alzhei-
mer og demens, mens storebror 
Jens Evensen junior (65) mener 
faren først ble svekket høsten 
2003. I Asker og Bærum tingrett er 
det dokumentert at faren var inne 
til spesialistutredning på hukom-
melsesklinikken på Ullevål syke-
hus drøye tre måneder før den 
omstridte gavetransaksjonen. 
Pasientjournalene er unntatt 
offentlighet.

– Man går ikke til utredning 
uten grunn, bemerket tingretts-
dommer Kjeld Tore Nørgaard for 
åpen rett.

– Han var en gammel mann. 
Men han knyttet skolissene selv, 
svarte Jens Evensen junior.

– Du hadde ingen mistanke? 
fortsatte Nørgaard.

– Jeg synes han var gammel og 
distré. Men sammenlignet med 
svigermor, som ikke var dement, 
var han kjempefin. Jeg tenkte ikke 
over det, svarte Evensen junior.

Distré
Yngstesønnen Even Evensen har 
derimot fortalt at faren lette etter 

bilen sin, selv om han ikke lenger 
eide en bil. Ved et annet tilfelle 
skal han ha gått seg bort i eget 
nabolag og hverken gjenkjente 
Even Evensen eller barnebarn. 
Han skal også ha gitt et av barne-
barna en 18-årsgave det året hun 
fylte 13 år.

– Snakket du med moren din 
om det? lurte tingrettsdommer 
Nørgaard på.

– Ofte dreier det seg om at folk 
måtte tillate far å bli gammel. Han 
var distré, men det hadde han 
vært hele livet. Han var en skikke-
lig fagnerd, sa Jens Evensen 
junior.

«Even var dum»
Den omstridte overdragelsen 
skjedde etter at faren ble kjent 
med et brev fra Even Evensens 

advokat, hvor han foreslår en 
deling av familieformuen mellom 
brødrene. Bakgrunnen var samar-
beidsproblemer i familien.

– Jeg synes det var en kraftig 
salve, sa junior, som ga en kopi av 
brevet til foreldrene.

– Den som var jurist i familien 
var faren min, og ikke jeg, sa 
junior.

Even Evensen har tidligere for-
klart at han ble «sveket» av sin sto-
rebror. Eldstemann er av en annen 
oppfatning.

– Jeg synes Even var dum. Det 
var han som hadde angrepet meg, 
mor og far.

Han avviste også at lillebroren 
ble utestengt av barndomshjem-
met fra og med november 1998.

– Han synes selvfølgelig jeg var 
dum, moren min synes jeg var 

dum. Det får stå for deres regning, 
sier Even Evensen til DN.

En uke etter overrekkelsen av 
brevet ringte foreldrene eldste-
mann. Hjemme hos foreldrene ble 
han forespeilet familieformuen.

– For det første synes jeg det var 
kjempeflott, men det hadde også 
en bakside. Vi bodde så nært hver-
andre at det åpenbart ville skape 
et forferdelig leven med bror og 
hans familie, sa junior, som til 
slutt takket ja. 

Jens Evensen junior understre-
ket at han ikke var involvert i utar-
beidelse av gavetilbudet.

– Det var for å sikre fremtiden 
og kontinuitet, svarte junior på 
spørsmål om hvorfor faren ga ham 
kontrollen med familieformuen.

linn.karen.ravn@dn.no

’’Knyttet skolissene selv

JUS
Linn Karen Ravn
Sandvika

– Jeg synes Even var dum. Det var han som hadde angrepet meg, mor og far, sa Jens Evensen junior (til høyre) 
om sin yngre bror i retten. Advokat Morten Steenstrup til venstre. Foto: Gunnar Blöndal 

Like før han overdro 
store verdier til 
eldstesønnen, var 
tidligere Ap-minister 
Jens Evensen senior 
hos en spesialist på 
hukommelse.

I retten

� Partene: Even 
Evensen og Jens 

Evensen junior.

§ Saken: Even Evensen har 
saksøkt storebror Jens 

Evensen junior med krav om at 
en avtale fra 29. desember 
1998 er ugyldig. I den 
omstridte avtalen overfører 
deres avdøde far og tidligere 
havrettsminister, Jens Evensen 
senior, samtlige aksjer i 
eiendomsselskapene Brødrene 
Evensen Eiendomsselskap og 
Jens Evensen Eiendomsselskap 
til Jens Evensen junior.
 Even Evensen har også har 
saksøkt broren med krav om at 
testamenter utarbeidet etter 
1998 erklæres ugyldige. 
Søksmålet er imidlertid satt på 
vent i påvente av en rettskraf-
tig dom i den pågående 
rettssaken.

� Berammet: I Asker og 
Bærum tingrett fra 3. 

november og ialt ni rettsdager.

Even Evensen har fortalt 
til retten at faren ikke 
gjenkjente egne 
barnebarn.

De to Evensen-brødrene hverken 
vekslet blikk eller hilste på hver-
andre da tvistesaken gikk av sta-
belen i Asker og Bærum tingrett 
mandag.

De to har kranglet i 14 år etter at 
deres avdøde far og tidligere Ap-
statsråd, Jens Evensen senior, 
valgte å overdra samtlige aksjer i 
eiendomsselskapene Brødrene 
Evensen Eiendomsselskap og Jens 
Evensen Eiendomsselskap til eld-
stesønnen Jens Evensen junior. 

Det er lillebror Even Evensen 
(60) som har saksøkt storebror 

Jens Evensen junior (65) med krav 
om at avtalen om aksjeoverdra-
gelse fra 29. desember 1998 blir 
kjent ugyldig.

Yngstemann mener faren 
hadde en så «sterkt utviklet 
demens at han ikke hadde sam-
tykkekompetanse» under avtale-
inngåelsen.

– Even Evensen anfører at Jens 
Evensen junior kjente til sin fars 
sykdomsbilde og at han utnyttet 
den tilstanden til å etablere forut-
setning og grunnlaget for den 
avtalen som ble inngått 29. 
desember 1998, sa advokat Ole 
Rasmus Asbjørnsen i Haavind, 
som representerer yngstemann.

– Det er ikke tale om at han ikke 
hadde nødvendig samtykkekom-
petanse i 1998, parerte advokat 
Morten Steenstrup, som represen-
terer storebror. 

Tungt for brystet
Det var høsten 1998 at deling av 
familieformuen for alvor ble et 
tema i Evensen-familien etter at 
samarbeidet mellom Evensen-
brødrene begynte å skjære seg.

I romjulen toppet det hele seg 
da Jens Evensen senior besluttet 
å gi kontrollen over de to eien-
domsselskapene til eldstesønnen. 
Verdien på eiendommene i de to 
selskapene som ble kontrollert av 
senior var den gangen på rundt 
100 millioner. De samme eien-

dommene er senere utviklet og 
har i dag en verdi på mellom 400 
og 500 millioner.

Bakgrunnen for avgjørelsen var 
at Jens Evensen senior oppfattet 
at yngstesønnen forsøkte å splitte 
selskapene mellom brødrene.

– Dette falt far tungt for brystet. 
Svaret på dette var ikke å ringe 
Even Evensen eller be om et møte, 
svaret var å overdra samtlige 
aksjer til Jens Evensen i romjulen 
1998, sa advokat Asbjørnsen.

Even Evensen ble meddelt den 
knusende beskjeden først 6. 
januar 1999.

«Jeg er sjokkert over å få bragt 
til min kunnskap at du har solgt 
aksjene til min bror», skrev Even 
Evensen i et brev til faren om den 
omstridte overdragelsen.

Oppdaget diagnosen
I retten mandag forklarte advokat 
Asbjørnsen at Even Evensen først 
ett år etter morens bortgang, i 
2011, oppdaget at faren hadde 
diagnosen Alzheimer og demens. 
Det var bakgrunnen for at han 
stevnet broren sin i 2011.

– Før avtalen ble inngått var 
Jens Evensen senior diagnostisert 
med Alzheimer, og anførselen vår 
er at sykdommen var så fremskre-
det at Jens Evensen senior ikke 
lenger hadde samtykkekompe-
tanse, sa Asbjørnsen.

Jens Evensen junior erkjenner 

at faren hadde Alzheimer på et tid-
lig stadium, men han mener sam-
tykkekompetansen først ble svek-
ket i 2003.

Asbjørnsen bemerket videre at 
bakgrunnen for at rettssaken først 
er oppe til behandling 3,5 år etter 
at stevning ble tatt skyldes protes-
ter fra eldstemann.

– Tidsbruken er utelukkende en 
konsekvens av at Jens Evensen 
junior har forsøkt å forhindre at 
retten skal ta stilling til spørsmålet 
som er ønskelig å avklare, sa 
Asbjønsen.

Han viste til at junior først 
krevde avvisning av saken med 
begrunnelse at tvistetema alle-

rede var rettslig avklart i en dom 
fra 2001. Deretter protesterte han 
på bevisførselen. 

Advokat Morten Steenstrup 

fortsetter sitt innledningsforedrag 
tirsdag.

linn.karen.ravn@dn.no

Finans
Linn Karen Ravn
Oslo

Brødrene Jens Evensen junior (til 
venstre) og Even Evensen vekslet 
ikke blikk da tvistesaken startet i 
Asker og Bærum tingrett mandag.  
Foto: Fartein Rudjord

Først 13 år etter 
aksjeoverdragelsen til 
broren oppdaget Even 
Evensen (60) at faren 
var diagnotisert med 
Alzheimer og demens. 
Han mener storebror 
Jens Evensen junior 
(65) utnyttet farens 
helsetilstand.
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I retten

� Partene: Even 
Evensen og Jens 

Evensen junior.

§ Saken: Even Evensen har 
saksøkt storebror Jens 

Evensen junior med krav om at 
en avtale fra 29. desember 
1998 blir kjent ugyldig. I den 
omstridte avtalen overfører 
deres avdøde far og tidligere 
havrettsminister, Jens Evensen 
senior, samtlige aksjer i 
eiendomsselskapene Brødrene 
Evensen Eiendomsselskap og 
Jens Evensen Eiendomsselskap 
til Jens Evensen junior. Even 
Evensen har også saksøkt 
broren med krav om at 
testamenter utarbeidet etter 
1998 erklæres ugyldige. 
Søksmålet er imidlertid satt på 
vent i påvente av en retts
kraftig dom i den pågående 
rettsaken.

� Berammet: I Asker 
og Bærum tingrett 

fra 3. november og i alt ni 
retts dager.
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Slåss om
farsarven
Sønnene etter tidligere havretts minister 
Jens Evensen har kranglet om familefor-
muen i 14 år. Nå møtes de i retten.  Side 8–9

Jens Evensen senior

Jens Evensen junior

Even Evensen

UKE 36   NR. 202 – Årg. 125

Løs salg kr. 30

264.000 le se re hver dag

UKE 45   NR. 255 – Årg. 125

Løs salg kr. 35

252.000 le se re hver dag

Mandag 3. november 2014

Norges 
ti beste
skisteder

80 siderskibilag i DN

Veteranenes 
favorittløyper

Den 
tøffeste 
toppturen
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Nøkkeltall Dollar 
6,75 4 øre

Euro 
8,45 -1 øre

Pund 
10,79 6 øre

100 SEK
91,19 -7 øre

Oslo Børs
585,28 0,73 %

Nordsjøolje
85,86 -0,70

Pengemarkedsrente
1,58 0 basispunkt

Startet
barne-
hage -
ble stor-
konsern
Side  
14–16

Benn  
Harald 
Eidissen

 Gasellene 2014

Spilleregler gjelder også på jobben. Gjennom kurs og nettbaserte verktøy hjelper vi tusenvis av bedrifter hver 
dag med å tolke og følge regler rundt personal, ledelse, HMS, lønn og regnskap. Når alle kjenner sine rettigheter 
og plikter i arbeidsforholdet kan man fokusere på å skape resultater sammen. Det er jo det som er moro. 

Se hva vi kan hjelpe med på www.infotjenester.no

tlf 07505  I infotjenester.no

Det handler om spilleregler

DN 3. november

Mener bror utnyttet demens

tirsdag 4. november 2014 | Dagens Næringsliv

DN 4. november

Felleskjøpet Agri søker

Divisjonsdirektør Landbruk
Divisjonsdirektør for landbruksdivisjonen har ansvar for salg og markedsføring av kraftfor, korn, 
gjødsel og øvrige plantekulturprodukter. Omsetningen i 2014 vil være 5,5 mrd. kroner. Salg skjer 
gjennom direkte distribusjon, egne butikker og samarbeidende andelslag, til et marked preget av 
store strukturendringer. Til å lede og videreutvikle divisjonen søker vi en leder med utpregede  
strategiske evner, god verdikjedeforståelse, klar markedsorientering og meget gode relasjonelle 
ferdigheter. Stillingen medfører omfattende kontakt og samarbeid mot de øvrige divisjonene og  
eksterne aktører. Divisjonsdirektøren inngår i konsernledelsen og rapporterer til konsernsjef.  
Se www.visindi.no for full utlysningstekst.

Eventuelle spørsmål om stillingen kan rettes til Visindi ved Magne Amundsen, tlf. 916 56 101 
eller Siri Skauge, 900 91 224. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også 
overfor oppdragsgiver. Søknad med CV sendes snarest via ”Stillinger” på www.visindi.no. 

Felleskjøpet Agri har en omsetning på 11,9 milliarder og 2500 ansatte. Felleskjøpet Agri er den viktigste leverandøren av teknologi og driftsmidler til norsk 
landbruk, og har ca. 100 butikker rettet mot bønder og forbrukere. Felleskjøpet Agris virksomhet omfatter også eiendomsdrift, brød og bakervarer, samt 
utstyr til park, anlegg og kjæledyr. Felleskjøpet Agri er et samvirke eid av 43 000 bønder. Felleskjøpet Agris hovedmål er å bidra til å styrke eiernes  
økonomi på kort og lang sikt. Se www.felleskjopet.no

– kloke ledervalg

Dagens Næringsliv | lørdag 8. november 2014
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Tidligere sjef i Orkla og 
Storebrand Åge Korsvold 
har vært kjent for å 
unngå meglerhus og 
ekstrakostnader når han 
kan. Da han som Orkla-

sjef slo Sapa sammen med en av 
Hydros virksomheter brukte han 
ikke finansielle rådgivere. Det 
gjorde han heller ikke da Orkla 
kjøpte konkurrenten Rieber & Søn.

– En av grunnene er kostnadene 
som er kommet, en annen er at vi 

ikke så behovet. Vi klarte oss fint 
på egenhånd, sier Åge Korsvold.

Etter det DN erfarer kan Orkla 
ha spart langt over 50 millioner 
kroner på de to transaksjonene.

Korsvold mener det er veldig 
viktig å være bevisst på hvorfor 
man skal bruke konsulenter.

– Bruker man det riktig kan 
man få verdi for pengene. Det gjel-
der alle konsulenter, ikke bare 
meglerbransjen, sier Korsvold.

DN skrev torsdag om XXL-sjef 
Fredrik Steenbuch som mente det 
var hårreisende at XXL måtte 
betale 45 millioner kroner til råd-
giverne i forbindelse med børs-
noteringen av selskapet.

«Formalkravene har økt veldig»
Korsvold var selv med å starte 
meglerhuset Fondsfinans og har 
sett at formalkravene har økt 
 kraftig de siste tiårene.

– Det er nye krav til finansiell 
gjennomgang av tall (såkalt due 
diligence) og mange aspekter 
rundt transaksjoner og børsnote-
ringer. Det har vært med å drive 
kostnader, sier Korsvold.

Han mener summen av advo-
kater, revisorer og alle rådgivere 
gjør hele prosessen dyrere.

– Hvis man går tilbake 20 år og 
ser hvor mye enklere det var da vil 
man bli overrasket, legger han til.

Korsvold mener byråkratiet og 
regelrytteriet har sneket seg inn 

fra utlandet og fått befeste seg.
– Hele det anglosaksiske legale 

regimet krever en detaljerings-
grad som er nytt i forhold til hvor-
dan man tradisjonelt har tenkt på 
dette under norsk rett, sier Kors-
vold.

– Det at man har fått så stort 
innslag av anglosaksisk rett, 
anglosaksiske formalkrav og uten-
landske aktører har bidratt til å få 
kostnadene opp, legger han til.

– Trenger vi det i Norge?
– Slik jeg forstår norsk rett og de 

grunnleggende prinsippene i 
norsk rett så er svaret nei, sier 
Korsvold, som nå er privat inves-
tor og styregrossist.

Hensynet mellom partene
Han viser til at norsk rett legger 
vekt på hva som har vært hensy-
net mellom partene, mens det i 
engelsk og amerikansk rett er 
selve avtaleteksten som er det 
avgjørende.

– En avtale under norsk rett og 
engelsk rett er helt forskjellige i 
måten de utformes på. Det er det 
som har blitt tatt med inn i avtale-
retten som nå omfatter finans, sier 
Korsvold.

Han legger ikke skjul på hvem 
som tjener på utviklingen.

– Det har vært en vekstmulig-
het for advokatene. Det har ikke 
vært noen incentiver til ikke å 
gjøre det, hvis man ser det fra 

advokatenes side, sier Korsvold.
Han påpeker at det er en utvik-

ling som har skjedd over mange år, 
og at det ikke alene er advokate-
nes skyld.

– I det øyeblikket en skal gjen-
nomføre en transaksjon og en har 
et utenlandsk meglerhus eller en 
investeringsbank som kommer fra 
sin praksis og sine rettslige krav, 
så vil det måtte gjøre det på sin 
måte, sier Korsvold.

stig.tore.laugen@dn.no 
jakob.schultz@dn.no

’’En vekstmulighet
 for advokatene

Tidligere Orkla-sjef Åge Korsvold mener advokater 
har utnyttet regelrytteri og  innførselen av anglo-
saksiske juridiske  tilstander i Norge til sin fordel.

FINANS
Stig Tore Laugen og 
Jakob Schultz
Trondheim/Oslo

0
2

6
7

8
0

0
0

0
0

2
6

7

Side 58–59

’’ Det rene 
vanvidd

XXL-sjef Fredrik Steenbuch har fått «langt frem-
skreden konsulentallergi» etter å ha brukt 45 millioner 
på meglere, advokater og andre rådgivere. 

Lindmo  
puster  
Skavlan  
i nakken

 Side 28–30

Tre av  
fire kvinner 
plaget av 
eksamens
angst

Alt var ikke 
grått i DDR. 
Side 24–34 D2

Bak 
murenKunstner og popartist Nils Bech veksler mellom å 

være den verdensvante «Nils of the world» og bare 
«Nils fra Vikersund» på første klasse. Side 10–18 D2 
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Alt var ikke 
grått i 
Side 24–34 D2

Bak 
murenveksler mellom å 

| 7. november 2014 |   DDR i bilder ·  LOUIS VUITTON-MUSEET ·  BAKING: KNEKKEBRØD ·  TV-SERIEN «MARCO POLO»

«Nils of  
the world»

Tre av 
fire kvinner 

Talent

børsnoteringen:børsnoteringen:
prisen på prisen på prisen på 
XXL-sjefen om

Nøkkeltall Dollar 
6,86 3 øre

Euro 
8,51 -1 øre

Pund 
10,87 -4 øre

100 SEK
92,38 -18 øre

Oslo Børs
584,66 -0,10 %

Nordsjøolje
82,58 -0,66

Pengemarkedsrente
1,63 3 basispunkter

Side 6–7

DN 7. november

’’Mange har en tendens til å løpe i flokk
Oslo: Partner i advokatfirmaet 
Kluge, Atle Degré, mener mange 
ikke tar sjansen på å velge blant 
andre enn de største aktørene.

– Det er konkurranse blant 
advokater og blant meglere, men 
vi ser at mange aktører ikke bryr 
seg om den konkurransen, men 
heller løper til de som står på 
toppen av listen. De er også 
dyrest. Frykten for å trå feil er 

Vår nye administrerende direktør/CEO skal 
videreutvikle Grieg Seafood som et konkurranse-
dykti g oppdrett sselskap i en vekstnæring på den 
internasjonale arena. 

Grieg Seafood står foran spennende utf ordringer. 
Du vil lede den videre utviklingen og iverksett e/
implementere strategien ti l selskapet, i tett  
samarbeid med styret. Du vil ha sterk fokus 
på konti nuerlig eff ekti visering, forbedring av 
arbeidsprosesser og videre utvikling av 
organisasjonen.

Vi søker en tydelig leder med stor 
gjennomføringsevne/-kraft . Du er en leder med 
erfaring fra strategisk ledelse fra større 

virksomheter med krevende utf ordringer. Har du 
bakgrunn fra oppdrett snæringen eller ti lstøtende 
bransjer vil det være spesielt interessant.

Vi ti lbyr en utf ordrende og inspirerende sti lling 
i et godt og hekti sk miljø. De økonomiske 
beti ngelsene vil være konkurransedykti ge og 
speile sti llingens kompleksitet og utf ordring.

Eventuelle spørsmål om sti llingen kan rett es ti l 
Visindi ved Knut N. Kvammen Eide, tlf. 91656107, 
Jo Skjelstad, tlf. 41431954 eller Magne Amundsen, 
tlf. 91656101. All kontakt blir behandlet 
konfi densielt, om ønskelig også overfor 
Grieg Seafood. Søknad med CV sendes snarest 
via ”Sti llinger” på www.visindi.no

Administrerende direktør/CEO
Grieg Seafood ASA er 
et av verdens ledende 
oppdrett sselskaper innen 
laks. Konsernet har en årlig 
produksjonskapasitet på 
over 90.000 tonn slaktet 
vekt.

Vi har oppdrett sanlegg i 
Finnmark, Rogaland, Briti sh 
Colombia (Canada) og på 
Shetland. Hovedkontoret 
ligger i Bergen og ti l 
sammen arbeider mer enn 
700 mennesker i selskapet. 
Grieg Seafood ASA ble 
notert på Oslo Børs 
(OSEBX) i juni 2007.

www.griegseafood.no– kloke ledervalg

lørdag 8. november 2014 | Dagens Næringsliv
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Åge Korsvold mener nye krav til 
finansiell gjennomgang av tall er 
noe av det som har bidratt til å 
øke kostnader ved børsnoterin-
ger. Foto: Thomas Haugersveen

Dyre råd
Børsråd er dyre. 
Med grunn.

S
portskjeden XXL 
debuterte nylig på 
Oslo Børs, noe som 
kostet selskapet 45 
millioner. «Det rene 
vanvidd» sier 

sportskjedens sjef, Fredrik 
Steenbuch, om regningen fra 
rådgiverne. Når det statlige 
eiendomsselskapet Entra 
betalte 120 millioner kroner for 
sin inngangsbillett til Børsen, 
høres det ikke ut som om 
Steenbuch er blitt flådd.

Hvorfor koster det så mye å 
selge aksjer i børsnoterte 
bedrifter?

Åge Korsvold, en av ringre-
vene i norsk finans og nærings-
liv, forklarer det med økte 
formalkrav og en anglosaksifi-
sering av næringslivet. Britiske 
og amerikanske rettstradisjo-
ner skiller seg fra kontinentale 
og norske ved at de legger 
større vekt på detaljerte regler 
og bokstavtro tolkninger av 
avtaler. Kort sagt må alt med 
dersom man skal ha sitt på det 
tørre. Systemet har ifølge 
Korsvold sneket seg inn i norsk 
næringsliv, dels på advokate-
nes eget initiativ og dels som 
følge av at utenlandske 
meglerhus er blitt mer aktive i 
det norske markedet. Uansett 
blir det dyrt.

På Finansavisens oversikt 
over landets best betalte 
advokater må man ned på 146. 
plass for å finne noen med 
inntekt under ti millioner.

Det er likevel rådgiverne i 
meglerhusene som stikker av 
med mesteparten av kaken. 
Riktignok jobber de på no cure, 
no pay-basis, men størrelsen på 
honorarene er like fullt 
imponerende.

Siden egenkapitalplasserin-

ger involverer så mye penger, 
er det også forsket en god del 
på saken. Et av spørsmålene 
har dreid seg om hvorfor 
børsnoterte selskaper, som 
trenger penger, ikke bare 
averterer i avisen, men i stedet 
hyrer inn meglerhus som 
skriver regning med gaffel. 
Ifølge konsulent og revisjons-
selskapet PwC utgjør kostna-
dene ved børsintroduksjoner i 
USA mellom fem og syv 
prosent av emisjonsbeløpet.

Paradokset blir av økonomer 
forklart med ulikheter i 
informasjon. Nye investorer vet 
nødvendigvis mindre om 
selskapet enn de eksisterende 
eierne. De må dessuten anta at 
selgerne er mer interessert i å 
selge når fremtidsutsiktene er 
dårlige enn når de er gode. For å 
gardere seg mot å tape penger, 
vil dermed kjøperne kreve en 
rabatt for å delta i emisjonen.

Teorien er at meglerne, 
gjennom sitt kjennskap til 
kunden og til kapitalmarkedet, 
bidrar til å gjøre denne rabatten 
mindre, hvilket de eksiste-
rende eierne naturligvis er 
interessert i å betale for.

Et mål på rabatten er 
kursutviklingen etter børsnote-
ring. XXL-kursen har i et litt 
ruglete marked steget med ti 
prosent. Muligens betalte ikke 
den kostnadsbevisste Steen-
buch rådgiverne sine nok.

Bård Bjerkholt er kommentator 
i Dagens Næringsliv 
bard.bjerkholt@dn.no

Kommentar
Bård Bjerkholt

’’Mange har en tendens til å løpe i flokk
unødig stor, og mange har en 
tendens til å løpe i flokk sier 
Degré, som tidligere har vært 
juridisk direktør på Oslo Børs.

– Hva tenker du om at 
XXL-sjef Fredrik Steenbuch 
mener summen XXL har brukt 
på rådgivere før børsnotering er 
hårreisende?

– Det er dyrt. Men han sier vel 
også i artikkelen at mange 

rådgivere var verdt mer enn de 
betalte. For meglerne betaler 
man ofte mye, men da for evnen 
til å plassere aksjene til best pris, 
og da blir honorarene ofte små i 
forhold, sier Degré.

Partner i advokatfirmaet 
Wikborg Rein & Co, Dag Erik 
Rasmussen, mener høye 
regninger ikke trenger å bety at 
tjenestene er dyre.

– Jeg blir sikkert ikke trodd på 
det, men norske advokater 
prøver stort sett å være pragma-
tiske – også i internasjonale 
prosesser. Tunge internasjonale 
prosesser krever et tungt 
mannskap. At det koster mange 
penger, er ikke nødvendigvis det 
samme som at det er dyrt, gitt de 
verdiene som er involvert, sier 
Rasmussen.

Executive search - Lederutvelgelse • Delphi Consulting AS, Fridtjof Nansens vei 17, 0369 Oslo, tlf. 23 33 27 70, www.delphi-consulting.no

Operativ og utviklingsorientert lederstilling

Statistisk sentralbyrå – en institusjon som teller 
Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for offisiell statistikk i Norge og har også en omfattende forsknings- 
og analysevirksomhet. Vi publiserer daglig ny statistikk og analyser på ssb.no. 900 medarbeidere i Oslo og 
Kongsvinger bidrar til at samfunnsstyring og debatt er basert på best mulig informasjon og fakta.

IT-DIREKTØR
SSB søker en dynamisk og dyktig IT-direktør med bred kompetanse innen 
IT-drift og -forvaltning. SSB har utarbeidet en ny IT-strategi og omorganisert 
IT-virksomheten. Det er innført et administrativt skille mellom strategisk utvikling 
og forvaltning, og det er etablert en liten organisatorisk enhet med ansvar 
for IT-utvikling og –strategi og en IT-avdeling med et tydelig forvaltning- og 
leveranseansvar. Stillingen som direktør for IT-drift og -forvaltning rapporterer 
til administrerende direktør, og du vil lede en avdeling på ca. 90 medarbeidere 
lokalisert i Oslo og Kongsvinger.  

SSBs målsetning er å være en effektiv og moderne virksomhet som yter god service 
og har en standardisert systemportefølje av IT-løsninger. Som IT-direktør vil du få 
krevende oppgaver innen drift og forvaltning av virksomhetskritiske systemer med 
omfattende IT-infrastruktur og grensesnitt mot mange eksterne parter. Stillingen 
krever god forretnings- og arbeidsprosessforståelse.

Aktuelle kandidater har høyere teknologisk utdanning, solid IKT-faglig 
kompetanse, relevant ledererfaring og erfaring fra tilsvarende tjenesteleveranse 
innen drift, forvaltning og utvikling i større virksomhet. Du har kunnskap om 
standardisering og prosessorientering samt erfaring med anskaffelser og 
leverandørstyring, inkl. sourcing. Du tenker helhetlig og langsiktig, har analytisk 
legning, setter tydelige mål og har gjennomføringsevne. Vi ser etter en leder med 
endringskompetanse og som er trygg i lederrollen og kan motivere og engasjere 
medarbeidere. Vi forutsetter god evne til samhandling og kommunikasjon. 

For nærmere informasjon kontakt Bente A. Paulsrud / Kristian Planke Styrmo,  
tlf. 23 33 27 70. Søknad med CV merket 55430 sendes delphi@delphi-consulting.no 
snarest og senest innen 27. november 2014. Se full annonse vedr. lønn og 
offentlige søkerlister på www.ssb.no og www.delphi-consulting.no.

Dagens Næringsliv | lørdag 8. november 2014
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–Vi har rett og slett 
utviklet måter å 
designe på som 
sparer kundene 
for både tid og 
penger. Det er 

nøkkelen til den kraftige veksten 
vår, sier Øystein K. Sæther.

Han kikker ut vinduene i 
Strømtangenveien over Brevik
sundet mellom de to Breviks
bruene.

– En dag skal vi sitte her og se 
fartøyer med vårt design seile 
forbi, sier han.

Det startet med tre erfarne 
ingeniører som for vel fire år siden 

slo seg sammen med en idé om å 
designe en ny type små og mel
lomstore skip for transport av fly
tende gass (LNG).

– De gikk rett og slett med en 
gründer i magen og hadde lyst til 
å bygge opp en ingeniørbedrift  
fra bunnen – en multidisiplin
bedrift som ikke er så spesialisert, 
men som snarere ser det store 
 bildet, forklarer Sæther, som nå 
er administrerende direktør for 
selskapet.

I 2012 ble 70 prosent av selska
pet kjøpt av Vard (tidligere Aker 
Yards/STX), som igjen eies av den 
italienske verftsgiganten Fincan
tieri med tilsammen 11.000 
ansatte i en rekke land. To av 
gründerne er fortsatt på både på 
eiersiden og ansatt i firmaet.

– Og hva ble skjebnen for 
 gasskipet?

– Designet er patentert. Det gir 
betydelige besparelser fordi tan
kene ombord er mye billigere å 
bygge enn de tradisjonelle. Desig
net er klart for markedet, men det 
første skipet er ikke bygget ennå, 
sier Sæther.

Kutter kostnader
Fra starten, med design av gas
skip, har Vard Engineering fått sta
dig flere oppdrag i offshoresekto
ren. Blant annet designer selska
pet såkalt topsideutstyr – utstyr 
som skal stå på dekk på produk
sjonsskip og rigger. Selskapet, 
som har vokst fra tre til 25 ansatte 
siden 2010, designer mye av topsi
deutstyret i Vardkonsernet. Og 
firmaet har et av Vards utrust
ningsverft som nærmeste nabo.

– Vi er i gjennomsnitt 43 
 prosent mer effektive på design 

og analyse enn tradisjonelle 
måter å gjøre arbeidet på. Vi er 
små og fleksible, har en solid og 
langsiktig eierstruktur og opp
lever faktisk at oljeprisfallet 
 virker positivt inn for oss fordi de 
store kundene etterspør nye og 
mer kostnads effektive løsninger. 
Derfor vokser omsetningen 
videre i takt med oppdrags
mengden, sier Sæther.

Attraktivt i Telemark
Fallet i oljeprisen og aktivitetsni
vået i petroleumsnæringen gjør 
dessuten at Vard Engineering 
tydelig merker at det er blitt 
enklere å få tak i kvalifiserte inge
niører.

– Det har vært en utfordring her 
vi er plassert midt mellom Oslo og 
de tunge offshoremiljøene rundt 
Kristiansand og i Stavanger. Men 

jeg føler vi har klart å skape en 
attraktiv arbeidsplass her i Brevik.

– Med en 32-åring som sjefer over 
gründerne?

– Gründerne ville jo helst jobbe 
med design og engineering. Ingen 
av dem ønsket egentlig å være sjef 
for firmaet. Det er viktig å være 
ærlig på nettopp dette. Ingenting 
er jo så trasig som å ha en leder 
som helst ikke vil være sjef. Så det 
har vært helt uten konflikter. Og 
så er det ikke mange som kan 
skilte med en slik lokalisering i 
vannkanten som vi har her i Bre
vik, da, sier Sæther.

– Med så hyggelige huspriser, 
legger teknisk sjef Andreas Buskop 
til, som nylig solgte sin leilighet i 
Drammen, og kjøpte hus ved sjøen 
– for 3,1 millioner kroner.

harald.berglihn@dn.no

Vokser på 
kostnadskutt
Shipping- og offshorebransjens jakt etter å  kutte kostnader har 
bidratt til at Vard Engineering er årets gasellevinner i Telemark.

Shipping
harald Berglihn
Brevik

Administrerende direktør Øystein 
K. Sæther (til venstre) og teknisk 
direktør Andreas Buskop – med 
datteren Frida på armen – merker 
at det er enklere å få kvalifiserte 
søkere til Vard Engineering.  
Foto: Tomm W. Christiansen

Vi er i gjennomsnitt 
43  prosent mer 
effektive på design 
og analyse enn 
tradisjonelle måter 
å gjøre arbeidet på
Øystein K. Sæther, 
 administrerende direktør  
i Vard Engineering

Regnskapene fra 2010 til 2013 er grunnlaget for
Gasellene 2014.

Gasellene
2014
 levert godkjente regnskaper.
 minst doblet omsetningen over �re år.
 omsetning på over én million kroner første år.
 positivt samlet driftsresultat.
 unngått negativ vekst. 
 vært aksjeselskap.

En gasellebedrift må ha:

 Hva var ideen da dere startet?
– Det var tre erfarne ingeniører fra gamle 
Brevik Engineering som ønsket å satse 
mer på teknologiutvikling fra ide til 
realisering. De hadde rett og slett en 
gründer i magen.
 Hva ville dere gjort annerledes 
hvis dere �kk gjort en ting om igjen?
– Vi holdt kanskje på litt for lenge som en 
liten gründerbedrift og kunne ha vært 
mer markedsorientert fra starten.
 Hva er deres viktigste drivkraft?
– Det er enkelt å svare på. Jeg og vi vil 
skape trygge arbeidsplasser her i 
regionen, i en bedrift som kan tilby et 
utfordrende arbeidsmiljø i konstant 
utvikling. Det er sikkert en �oskel, men 
målet er jo at alle hver eneste dag skal 
glede seg til å komme på jobb.
 Hva gjorde du for ti år siden?
– Det var lenge før denne bedriften ble 
etablert. Da var jeg student ved 
Ingeniørhøyskolen.
 Hva gjør du om ti år?
–  Det er vel mye av det samme som i dag, 
tenker jeg. Da har vi blitt et betydelig 
design- og engineeringselskap for 
o shore og maritim sektor og sitter her 
og ser ut av kontorvinduene mot 
Breviksundet der mange av våre design 
seiler forbi.

Fem kjappe
Administrerende direktør Øystein 
Kristo�ersen Sæther (32) i 
Vard Engineering Brevik

2014          gra�kk
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Tinnsjø

Nisser

Hønefoss

Notodden

Kragerø

Drangedal

Åmot

Rjukan

Nore

Seljord Bø

Skien

Porsgrunn

Brevik

Fylkesvinneren

T E L E M A R K

2014          gra�kk/Kilde: Bisnode Credit as

Driftsinntekter
Driftsresultat
Resultat før skatt
Driftsmargin
Omsetningsvekst
Omsetningsvekst 2010-2013

20122013 2011 2010

  11 
 2 
 2 

-
200 %

 18 
 2 
 2 

900 %
100 %

  5 
 1 
 1 

-
150 %

  3 
 1 
 1 

1 %

500 %

Vard Engineering 
Brevik as Resultat

 Daglig leder Øystein K. Sæther (32)
 Styreleder Lars Eivind Stärk (67)
 Hovedkontor Brevik
 Etablert 2010
 Antall ansatte 25
 Virksomhet Design og engineering 
 Eier Vard Group (Fincantieri): 70 prosent, 
to gründere resten

Millioner kroner

#DNGaselle
Del dine opplevelser med oss på 
Twitter og Instagram, og følg oss 
på www.dn.no/gasellene

Les om gasellene i 
Hordaland i Dagens 
Næringsliv på onsdag 

lørdag 8. november 2014 | Dagens Næringsliv



13Alle Telemark-gasellene

PROSPEKTJEGERE
Vi vil forsterke et dynamisk nytenkende team og ønsker oss:  

LETEGEOLOG • LETEGEOFYSIKER • GEOKJEMIKER/BASSENG MODELLERER

Nytt selskap – Ny strategi – Erfarne mennesker

Vil du vite mer om spennende muligheter i et selskap hvor du har innflytelse og kan bidra til å skape verdier, ta kontakt med  
Bjørn Erik Graff hos Compass Human Resorces på tlf. 970 555 87 / e-post: beg@compass.no eller Bjørn B. Martinsen hos Ithaca Petroleum 
Norge AS på tlf. 908 37 901/ e-post: bmartinsen@ithacaenergy.com. For mer info, se compass.no, ithaca.no eller scann QR-kode.

Ithaca Petroleum Norge AS er et voksende Nordsjø leteselskap med en tydelig og sterk teknisk/forretningsutvikling strategi. 
Selskapet har i dag 12 lisenser (en som operatør). Vi er lokalisert i moderne kontorer i Bjørvika, Oslo.

Dagens Næringsliv | lørdag 8. november 2014



14 Nyheter Gasellene

Telemark
Omsetning. Millioner kroner

Kommune Bransje Driftsmargin totalt* 2013 2012 2011 2010
Vekst 

2010-13
Ganger 
gaselle

1 Vard Engineering Brevik as Porsgrunn Informasjon og kommunikasjon 15  % 18,8 11,4 4,5 3,0 521  % 1

2 Løvenskiold-Fossum Kraft as Skien Kraft, vann og avfall 26  % 11,3 7,6 3,9 2,3 401  % 1

3 Midt-Telemark Breiband as Bø Informasjon og kommunikasjon 1  % 18,0 13,9 7,9 3,2 459  % 1

4 Njd Totalprosjekt as Porsgrunn Bygge- og anleggsvirksomhet 0  % 95,5 66,9 48,3 12,8 649  % 1

5 Porsgrunds Porselænsfabrik as Porsgrunn Industri 15  % 174,2 97,2 40,6 29,1 499  % 1

6 Sunde Renovasjon & Gjenvinning as Sauherad Kraft, vann og avfall 3  % 32,9 31,8 12,7 1,1 2878  % 1

7 Gulvdeal as Notodden Handel 20  % 18,8 16,0 9,8 2,9 541  % 1

8 Precision Subsea as Notodden Informasjon og kommunikasjon 1  % 59,5 29,8 26,1 7,1 740  % 1

9 Sectech as Porsgrunn Informasjon og kommunikasjon 6  % 24,5 14,5 7,6 5,5 343  % 2

10 Geirr Dippner Entertainment as Kragerø Informasjon og kommunikasjon 7  % 10,8 8,2 3,4 2,7 306  % 1

*Driftsmargin samlet for hele fireårsperioden

Selskap Kommune Bransje

Drifts-
margin 
totalt*

Oms.  
2013

Vekst 
2010-

2013 Ga
ng

er
 

ga
se

lle

11 Liabygg as Skien Bygge- og anleggsvirksomhet 13  %  7,3 305  % 1
12 Per Ole Moen as Nome Bygge- og anleggsvirksomhet 17  %  10,0 212  % 2
13 Kristine Danielsen Hovenga as Porsgrunn Handel 1  %  61,6 1731  % 1
14 Vinje Rør as Vinje Bygge- og anleggsvirksomhet 9  %  12,1 493  % 1
15 Telemark Granitt og Betong as Bø Forretningsmessig tjenesteyting 7  %  8,7 326  % 1
16 Randow Rørservice as Skien Bygge- og anleggsvirksomhet 5  %  23,8 214  % 2
17 Gaustabanen as Tinn Transport og lagring 2  %  7,1 194  % 1

Fra Natoanlegg til turistattraksjon
Ideen om Gaustabanen ble lansert i 1953 som en spektakulær turistattraksjon inne i fjellet opp til Gaustatoppen. Men 
det ble Forsvaret som realiserte den- og da som et hermetisk lukket Nato-anlegg. Men i 2010 ble banen åpnet for 
publikum med Tinn kommune og Gaustatoppen Skisenter som største eiere, og i år er Gaustabanen as gaselle for 
første gang med en omsetning på vel syv millioner kroner.

18 Gt-Bygg as Notodden Bygge- og anleggsvirksomhet 3  %  5,9 178  % 1
19 Star Bilsalg as Skien Skien Handel 4  %  39,7 302  % 1

20 Acona Flow Technology as Skien Informasjon og kommunikasjon 21  %  29,6 164  % 2
21 Complete Partner Grenland as Bamble Bygge- og anleggsvirksomhet 15  %  10,6 197  % 1
22 Istrail Ulefoss as Nome Industri 1  %  170,1 168  % 2
23 Jørn Ottar Lid as Notodden Handel 1  %  56,4 294  % 1
24 Mony as Skien Informasjon og kommunikasjon 21  %  3,2 186  % 1
25 Epleblomsten as Sauherad Jordbruk, skogbruk og fiske 19  %  26,5 151  % 6

Frisk og frodig
Nok en gang er Sauar-familiens stadig voksende eplesaftfirma  
i fruktkommunen Sauherad på gasellelisten. Epleblomsten omsatte 
ifjor for 26,5 millioner kroner med 3,6 millioner i overskudd før skatt.

26 Altoros Norge as Porsgrunn Informasjon og kommunikasjon 2  %  18,4 205  % 1
27 Tuven Billakkering as Notodden Handel 5  %  3,9 208  % 1
28 Svein Tore Kåsa as Vinje Bygge- og anleggsvirksomhet 7  %  52,9 146  % 2
29 Designers Agenda Norge as Porsgrunn Handel 0  %  7,0 151  % 1
30 Telemarkhelten as Tinn Kulturell og personlig tjenesteyt. 2  %  3,1 146  % 1

Heltene i Telemark
Med HelteTrippelen (ski, sykkel og løp) har 
idrettslaget Dyre Vaa og Foreningen Tinnløypa 
skapt en liten gaselle i Tinn kommune. 
Selskapet TelemarkHelten bygger arrangemen-
tet rundt krigsheltene Gunnar «Kjakan» 
Sønsteby og Joachim Rønnebergs tungtvanns-
aksjon under krigen.

Uthevet: Gaselle for  5. gang eller mer 

Norges eldste gaselle?
Atle Brynestad-eide Porsgrunds Porselænsfabrik, etablert i 
1885, hadde tidenes kriseår i 2010 med kun 29 millioner 
kroner i omsetning. Siden den gangen har omsetningen blitt 
femdoblet og resultat før skatt er snudd fra minus syv til pluss 
46 millioner kroner.

Selskap Kommune Bransje

Drifts-
margin 
totalt*

Oms.  
2013

Vekst 
2010-

2013 Ga
ng

er
 

ga
se

lle

31 St Byggservice as Porsgrunn Bygge- og anleggsvirksomhet 5  %  4,9 160  % 1
32 H. M. Albretsen Verktøysikring as Porsgrunn Handel 25  %  21,4 149  % 1
33 G-Sport Beha Kvartalet as Porsgrunn Handel 9  %  47,8 163  % 1
34 Raymonds Transport as Skien Transport og lagring 9  %  10,0 145  % 1
35 Hjartdal Elektro as Hjartdal Bygge- og anleggsvirksomhet 2  %  6,1 219  % 1
36 Tm - Huset Porsgrunn as Porsgrunn Forretningsmessig tjenesteyting 11  %  23,5 147  % 2
37 Environmental Design & Innovations as Skien Informasjon og kommunikasjon 28  %  2,3 125  % 1
38 Kongshem as Vinje Forretningsmessig tjenesteyting 31  %  3,0 141  % 1
39 Georg Tveit as Kragerø Bergverksdrift og utvinning 12  %  17,9 143  % 2
40 Bildesign as Skien Handel 2  %  3,4 146  % 1
41 Kjell asbjørn Solberg as Nissedal Kraft, vann og avfall 6  %  13,4 134  % 2
42 Strikkepinnen Skien as Skien Handel 14  %  5,9 143  % 1
43 Kvelland & Partnere as Porsgrunn Informasjon og kommunikasjon 4  %  6,3 158  % 1
44 Sør-Norsk Boring as Nome Bygge- og anleggsvirksomhet 4  %  64,4 136  % 2
45 Multilux as Bø Handel 4  %  80,3 143  % 4
46 Bb Bygg Stathelle as Bamble Bygge- og anleggsvirksomhet 12  %  30,5 117  % 2
47 Kokkersvold as Porsgrunn Informasjon og kommunikasjon 4  %  9,6 139  % 4
48 Billa Bil as Skien Handel 2  %  90,8 138  % 2
49 Hybeko Forland as Skien Handel 4  %  162,6 131  % 2
50 Oddvar Steinsrud as Tinn Bygge- og anleggsvirksomhet 3  %  5,8 127  % 1
51 Telekiosken Herkules as Skien Handel 15  %  8,0 138  % 3
52 Løvrak Anleggservice as Nissedal Bygge- og anleggsvirksomhet 12  %  6,7 115  % 2
53 Kragerø Tablettproduksjon as Kragerø Industri 31  %  24,5 129  % 2
54 Edv Køhn Bok og Papirhandel as Tinn Handel 2  %  7,1 170  % 1
55 Vierli Turistsenter as Vinje Overnatting og servering 23  %  41,1 137  % 1
56 Marwin as Kragerø Industri 15  %  7,9 121  % 2
57 Nc-Spectrum as Kviteseid Informasjon og kommunikasjon 9  %  10,3 120  % 1
58 Alo Telecom as Bamble Handel 13  %  3,8 114  % 1
59 Guidance as Bamble Handel 7  %  13,8 112  % 4
60 Ypsilon Contractors as Skien Bygge- og anleggsvirksomhet 4  %  52,4 110  % 1
61 Tinnsjø Kro as Tinn Overnatting og servering 20  %  3,8 114  % 1
62 Lås og Beslag as Skien Handel 11  %  4,8 106  % 1
63 Hella Maskin as Bamble Handel 12  %  43,8 110  % 4
64 Øko Grønt as Vinje Informasjon og kommunikasjon 7  %  2,6 127  % 1
65 Siljan Nødslakt Service as Siljan Industri 10  %  2,5 101  % 2
66 Telekiosken Porsgrunn as Porsgrunn Handel 6  %  6,5 108  % 1
67 Ms Huldra as Kragerø Transport og lagring 13  %  2,4 111  % 1
68 Vestfjorddalens Konditori & Spiseri as Tinn Industri 1  %  7,0 102  % 2
69 Utbøen Transport as Porsgrunn Kraft, vann og avfall 6  %  6,0 106  % 3

Vi søker en advokat til konsernets sentrale juridiske avdeling med 
3-6 års erfaring innenfor generell forretningsjus og med hovedvekt 
på kontrakts- og transaksjonsarbeid – gjerne med internasjonalt 

tilsnitt. Arbeidsoppgavene er varierte og krever evne til å jobbe 
selvstendig. Avdelingen er organisert sammen med konsernets 
M&A-avdeling og gir mulighet for tverrfaglig utvikling. 

Schibsted Media Group er et internasjonalt mediekonsern med rundt 6900 ansatte og virksomheter i 29 land. Fra Mexico til Malaysia, fra Brasil til 
Norge – over hele verden bruker millioner av mennesker våre populær, digitale tjenester hver eneste dag. Våre mediehus gir folk viktig informasjon 
om det som skjer, mens våre digitale markedsplasser sørger for at både nye og brukte ting blir kjøpt og solgt.  Til sammen oppfyller dette vår misjon 
«Empowering people in their daily life».
Schibsted står midt i en digital transformasjon, fylt av globale muligheter og utfordringer. Vi trenger de dyktigste menneskene til å jobbe sammen 
med oss mot våre mål. 

Konsernadvokat
Engasjert og dyktig jurist med interesse for det forretningsmessige

Se www.schibsted.com for mer informasjon og hvordan du søker stillingen.  
Spørsmål om stillingen kan rettes til: leder for M&A og juridisk, Jacob Møller tlf. (+47) 92 88 00 17 eller til:  

Head of Recruitment and Mobility, Sissel Sundby tlf: (+47) 940 54 530. Søknadsfrist: 14. november 2014

lørdag 8. november 2014 | Dagens Næringsliv
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16 Nyheter

Oppsiktsvekkende opp-
lysninger kommer 
frem i en bok skrevet 
av Nina Stensrud Mar-
tin og Erik Aasheim. 
Tidlig i 20-årsalderen 

reiste dagens Ap-leder Jonas Gahr 
Støre til Paris for å studere på eli-
teuniversitetet Sciences Po i Paris. 
Han ble svært aktiv i menneske-
rettighetsgruppen «Komiteen for 
de femten». 

– Jeg reiste tre ganger til Sov-
jetunionen og oppsøkte dissiden-
ter som var nektet utreise, som 
hadde mistet alle sine rettigheter 
og alle sine posisjoner. Fortsatt 
gjør det et sterkt inntrykk på meg 
å tenke tilbake på disse møtene, 
sier Støre til Dagens Næringsliv.

Liksomturist
Sammen med medaktivister rei-
ste Støre inn i Sovjetunionen som 
turist, og meldte seg på guidede 
turer. Ubemerket forlot de det 
offisielle programmet og opp-
søkte adresser som de på forhånd 
hadde pugget utenat. De hadde 
med seg alt fra medisiner og brev 
til fagartikler som det ikke var 
mulig å få tak i bak jernteppet. De 
kunne også ha med seg mat, ola-
bukser eller gjenstander som var 
avgjørende for at disse familiene 
skulle klare seg eller kunne bytte 
til seg andre nødvendige varer på 
svartebørsen.

Mange av dem Støre var med å 
hjelpe var jødiske vitenskaps-
menn som var satt i husarrest.

– Vi kunne komme inn i en stue 
i en anonym blokk i Moskva, og 
der satt det hele familier som var 
i vanskelige situasjoner og som 
tørstet etter historier og kunnskap 
om resten av verden. Rommet 
kunne være fylt av forfulgte sov-
jetiske universitets- og viten-
skapsfolk, og i tillegg til oss kunne 
de få besøk av en europeisk eller 
amerikansk professor. Midt i rom-
met var det plassert en stor kritt-
tavle. Så ble det regnet ligninger 
og diskutert vitenskapsteorier. 
Det var som om det ble sluppet 
oksygen inn rommet, sier Støre.

– Var du redd for å selv bli arres-
tert eller få problemer med det 
hemmelige politiet KGB?

– Jeg var veldig bevisst på at det 
å ringe på og besøke folk ikke var 
forbudt, hverken etter sovjetisk 
lov eller noen annen internasjonal 
lov. Men alt var jo preget av en 
fryktkultur med strenge kontrol-
ler ved både innreise og utreise. 
Jeg hadde ikke ubehagelige episo-
der utover at det hele tiden var en 
spenning. Jeg tenkte at når disse 
personene og familiene tør å ta 
imot meg, så skal jeg tørre å 
komme, sier Støre.

Selv ble ikke Støre arrestert på 
disse turene, men flere av medak-
tivistene i gruppen «Komiteen for 
de femten», opplevde det på til-
svarende turer. Støres norske 
medstudent i Paris, Tron Klei-
vane, som også var med i mennes-
kerettighetsarbeidet, opplevde å 
bli tatt av KGB og avhørt.

Rev i stykker bevis
På en av turene til Sovjetunionen 
hadde Støre med seg både sin far, 
Ulf, og kjæresten Marit, som han 
senere skulle gifte seg med.

I luftrommet på vei til Lenin-
grad, kommer de på at det fortsatt 
har med seg papirer med adres-
sene til sovjetiske dissidenter som 
de skal oppsøke. Løsningen blir at 
Støre går inn på flytoalettet, river 
i stykker og kvitter seg med bevis-
materialet.

– Faren min har jeg alltid vært 
veldig nær. Da jeg kom i tyveår-
ene, hadde vi et forhold som var 
mer preget av vennskap og felles 
interesser enn et far/sønn-for-
hold. Derfor var det helt naturlig 
at han var med på en av turene, 
sier Støre.

Sammen reiste de hjem til flere 
familier som var kommet i unåde 
hos myndighetene, sier Støre.

Det var på denne turen de blant 
annet hjalp den jødiske viten-
skapsmannen Lev Shapiro. De tok 
ham med til Moskva og fikk ord-
net et kanskje avgjørende besøk i 
den norske ambassaden.

– Det at offisielle norske myn-
digheter gjennom dette viste at de 
var klar over hans situasjon, visste 
vi ville fungere som en beskyttelse 
for ham, sier Støre til DN.

Sentral
I boken «Jonas» tillegges Jonas 
Gahr Støre en sentral rolle i kam-
pen for å få vitenskapsmannen og 
fredsaktivisten Andrej Sakharov 
ut av husarrest og undertrykkelse.

Støre var 15 år da han leste om 
tildelingen av Nobels fredspris til 

Sakharov. Ektefellen Jelena Bon-
ner måtte ta imot prisen fordi Sak-
harov ikke fikk lov til å reise ut av 
landet. Han var arrestert og sendt 
i indre eksil til byen Gorky.

Da Støre flyttet til Paris og 
begynte sitt menneskerettighets-
arbeide, var Andrej Sakharov den 
viktigste saken for Støre. Han 
arrangerte blant annet en stor 
demonstrasjon i Paris til støtte for 
Sakharov. Medieoppmerksomhe-
ten ble stor, særlig fordi Støre 
klarte å overtale det franske nasjo-
nalikonet, visesangeren Yves 
Montand, til å bli med og overle-
vere et brev til den sovjetiske 
ambassaden. Det endte med at 
Montand offentlig kunne referere 
et løfte fra ambassaden om at Sak-
harov skulle slippes fri fra sin hus-
arrest. Senere måtte Sovjet 
dementere dette, men prosessen 
var i gang.

– Den aksjonen vi satte i gang i 
Frankrike fikk stor oppmerksom-
het. Vi bidro også til at Simone 
Veil, en av det mest respekterte 
politikerne i Frankrike og som 
hadde overlevd konsentrasjons-

leiren i Auschwitz, løftet denne 
saken inn i Europaparlamentet 
som sin sak. Alt i alt tror jeg at 
dette bidro til at da Gorbatsjov 
overtok, så var han veldig klar 
over at han måtte løse situasjonen 
til Sakharov, at han ikke ønsket 
seg denne belastningen som ny 
statsleder, sier Støre.

Betydelig
Det var Tron Kleivane som var 
med å rekruttere Støre til arbeid 
for «Komiteen for de femten».

– Det som er helt sikkert, er at 
vi var med å sørge for at Sakharov 
var på toppen av agendaen til alle 
toppolitikere som diskuterte for-
holdet mellom Frankrike og Sov-
jet. Jonas var sterkt engasjert i 
internasjonal politikk allerede da, 
sier Kleivane.

redaksjonen@dn.no

Under dekke av å være turist, 
reiste en ung J onas Gahr Støre på 
flere hemmelige oppdrag til 
Sovjetunionen på 80-tallet.
PoLitikk
tore Gjerstad  
og kristian Skard
Oslo

En ny bok kommer med nye 
detaljer om Jonas Gahr Støres 
omfattende engasjement for 
menneske rettigheter under 
studietiden i Paris.  
Foto: Aleksander Nordahl

Alt i alt tror jeg at 
dette bidro til at da 
Gorbatsjov 
overtok, så var han 
veldig klar over at 
han måtte løse 
situasjonen til 
Sakharov
Jonas Gahr Støre, Ap-leder

ViDEo
Se video i DNs 
nettbrettutgave 
og på DN.no

Jonas Gahr Støre og studievennen Tron Kleivane hadde fast plass på 
cafeen «Au Pied de Fouet». Ved dette bordet ble Støre rekruttert til 
hemmelig arbeid for «Komiteen for de femten». Foto: Gyldendal

Dro på hemmelige oppdrag til Sovjet
lørdag 8. november 2014 | Dagens Næringsliv
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Oslo: NRK-journalist Nina 
Stensrud Martin og tidligere 
journalist Erik Aasheim, som nå 
er kommunikasjonsrådgiver i 
Miljøverndepartementet, har 
skrevet boken «Jonas». 

Aasheim sier til DN at det var 
en liten bisetning fra Jonas selv 
som satte dem på sporet av det 
omfattende menneske-
rettighetsarbeidet fra hans 
studiedager.

– Under småprat om livet i 
Paris nevnte Jonas Gahr Støre i 
en bisetning at han hadde vært 
hjemme og hentet en av 
Frankrikes største stjerner, Yves 

Montand, for å ta ham med på en 
demonstrasjon for Sakharov. Vi 
kvakk til, begynte å grave og 
spørre. Og vi fikk noen historier 
om turer til Sovjetunionen. 

De to forfatterne fortsatte å 
grave, oppsøkte folk i Paris og 
søkte i franske arkiver, forteller 
Aasheim.

De fikk også Støre til å kikke i 
kassene på loftet om han fant 
noen papirer fra denne perioden.

– Det gjorde han. Og dermed 
fikk vi fortalt den ukjente og 
fascinerende historien om det 
hemmelige arbeidet for 
 «Komiteen for de femten», sier 
Aasheim.

’’En 
bisetning

Dro på hemmelige oppdrag til Sovjet

Erik Aasheim er 
medforfatter av den nye 
boken om Jonas Gahr 
Støre, «Jonas».

Ja, det er helt sant. NASA har utviklet et filter som tar bort 99.9 % av 
bakterier, vannbårne sykdommer og parasitter.

Det gjør flasken like egnet på fjellet under lemen-år som i landsbyer 
i fjerne himmelstrøk. 

For hver flaske du kjøper, kan Kirkens Nødhjelp gi ett menneske varig tilgang til 
vann. Se flere julegavetips på www.gaversomforandrerverden.no  

Årets julegave: 
DRIKKEFLASKEN SOM 
RENSER VANNET SELV

KUN 499,-

KUN 250,-
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Jonas Gahr Støres kamp

Støres ungdomsoppgjør med Sovjet tegner en annerledes 
politikertype. 

I 
boken «Jonas» forteller 
Nina Stensrud Martin og 
Erik Aasheim om den 
unge studenten Jonas 
Gahr Støres engasjement 
for dissidentene i 

Sovjetunionen og hans 
reisevirksomhet som hemme-
lig kurer. Den tegner nye og 
interessante sider ved Ap-lede-
ren.

Den politiske utviklingshis-
torien er fascinerende.

I Norge var støtten til de 
russiske dissidentene og 
kampen mot venstreautoritære 
regimene noe som særlig 
engasjerte ideologisk interes-
serte mennesker på høyresi-
den. Det var slikt som tente 
«Minerva-kretsen», den gang 
de fremdeles røkte pipe. 

Støres jevngamle ungdoms-
politikere på venstresiden – 
inklusiv AUF – hadde minimalt 
til overs for Sovjet under 
Leonid Bresjnev, Jurij Andro-
pov og Konstantin Tsjernenko. 
Men Sovjet-dissidentenes 
hyllest av kapitalismen og 
vestlige verdier, toppet med 
dypt kulturkonservative 
holdninger hos fremtredende 
folk som Aleksandr Solzjenit-
syn, ble for mye for de norske 
raddisene. De fant seg heller 
andre frigjøringshelter å hylle, 
som Daniel Ortega, Yasir Arafat 
og Robert Mugabe.

Men Støre kom inn i sitt 
engasjement mens han 
studerte på Science Po i Paris. 
Der hadde den ideologiske 
debatten i de intellektuelle 
miljøene løpt fortere etter 
1968-opprøret. Filosofer som 
Jean-Marie Benoist, André 

Glucksmann og Bernhard-Henri 
Levy, hadde tatt flammende 
oppgjør med marxismen, både 
teorien og slik den ble praktisert 
i de selverklærte sosialistiske 
statene.

Beretningen sier interessante 
ting om Støre som politisk 
personlighet. Å tygge hemmelige 
lapper og å leke katt og mus med 
KGB i Moskva utgjorde neppe 
noen stor personlig risiko for en 
norsk student i 20-årene. Det 
demonstrerte likevel et person-

lig engasjement på et annet nivå 
enn å gå i solidaritetstog i Oslo, 
behagelig langt unna de virkelige 
kampene.

Historien bekrefter inntrykket 
av Støre som en annen politiker-
type enn forgjengeren Jens 
Stoltenberg. Der det virket som 
om Stoltenberg hadde analysert 
og regnet seg frem til at sosialde-
mokratiet er den mest rasjonelle 
styreformen, virker det som om 
Støre handler mer ut fra følelser 
og en dypere indre overbevisning.

Stoltenberg-årene i Arbei-
derpartiet var en forlengelse av 
lederepoken til Gro Harlem 
Brundtland. Støre minner mer 
om tenkere som Reiulf Steen og 
Thorbjørn Jagland. 

Dette kan, leser man 
Ap-historien slik den engang 
er, potensielt bli en utfordring 
for Jonas Gahr Støre.

Kjetil Wiedswang er kommenta-
tor i Dagens Næringsliv 
kjetil.wiedswang@dn.no

Under dekke av å være turist dro Jonas Gahr Støre på en rekke turer til Sovjetunionen for «Komiteen for de 
femten». Den hemmelige gruppen smuglet inn brev og medisiner og hjalp russiske dissidenter med å forlate 
Sovjetunionen. Her fra møtet sommeren 1983 (nr. 3 fra venstre på midtre rad). Foto: Gyldendal

Kommentar
Kjetil 
Wiedswang
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I Norge var støtten 
til de russiske 
dissidentene og 
kampen mot 
venstreautoritære 
regimene noe som 
særlig engasjerte 
ideologisk 
interesserte 
mennesker på 
høyresiden

FEM
JOBBERSUPRE

Kruse Smith er en av Norges største og mest 
spennende boligbyggere, eiendomsutviklere 
og entreprenører. Nå vokser vi i Oslo og 
trenger fem nye, hyggelige kolleger:

LES MER OM STILLINGENE OG 
SØK PÅ PRIMEPEOPLE.NO

PROSJEKTLEDER, ENTREPRENØR

EIENDOMSUTVIKLER
PROSJEKTLEDER, TREHUS

BOLIGKONSULENT/BOLIGSELGER

kruse-smith.no

PROSJEKTERINGSLEDER/
PROSJEKTUTVIKLER
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Ikke kjør etter du har drukket alkohol, ikke kverk babypandaer, ikke hør musikk på drittanlegg.

DU MÅ FESTE 

FØR DET ER NOE Å FEIRE

Det er en tradisjon å feste når suksessen er i boks. 

Om det er salgstall man har nådd, 

en bordtenniskamp man har 

vunnet eller om man har 

fått med seg en  et snasent 

menneske hjem, så 

reagerer vi med å 

skru opp lyden og 

sole oss i vår egen 

fortreffelighet. Og 

det skulle da bare 

mangle. Men, tenk 

på dette: det er ikke 

noe mer motiverende 

enn festen i seg selv. Ikke 

som en belønning eller et mål, men som en vei mot 

målet. Hvis livet er en fest, skru opp lyden! Og hvis 

det ikke er det, skru opp lyden likevel. Så blir det en 

fest. Det er vel ingen som har oppnådd suksess ved å 

gå rundt å henge med geipen?  

I den forbindelse vil vi 

gjerne slå et slag for 

musikken. Og lyden. 

Den hellige lyden. 

Det handler om å få 

musikken frem så 

den kan gjøre det 

den gjør aller best: 

få oss til å trampe 

takten og merke at 

blodet bruser ukontrollert. 

Unnskyld oss, men den følelsen får du ikke 

av en plastikkananas med innebygd 

høyttaler. Du fortjener bedre.

RESPECT
MUSIC

Om det er salgstall man har nådd, 

en bordtenniskamp man har 

vunnet eller om man har 

fått med seg en  et snasent 

menneske hjem, så 

reagerer vi med å 

skru opp lyden og 

sole oss i vår egen 

fortreffelighet. Og 

det skulle da bare 

mangle. Men, tenk 

på dette: det er ikke 

noe mer motiverende 

enn festen i seg selv. Ikke 

som en belønning eller et mål, men som en vei mot 

fest. Det er vel ingen som har oppnådd suksess ved å 

gå rundt å henge med geipen? 

I den forbindelse vil vi 

gjerne slå et slag for 

musikken. Og lyden. 

Den hellige lyden. 

Det handler om å få 

musikken frem så 

den kan gjøre det 

den gjør aller best: 

få oss til å trampe 

takten og merke at 

blodet bruser ukontrollert. 

Unnskyld oss, men den følelsen får du ikke 

av en plastikkananas med innebygd 

SCANDYNA MINIPOD
KOMPAKT HØYTTALERE

4 996,-
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Mens Norges største 
entreprenørselskap 
Veidekke ikke har 
vunnet noen store 
offentlige anbud, noe 
som kan medføre rul-

lerende permitteringer fra nyttår av, 
har konkurrentene NCC og Skanska 
fått store milliardkontrakter.

Administrerende direktør Ståle 
Rød i Skanska Norge har i år skaf-
fet seg de største kontraktene 
både fra Statens vegvesen og Jern-
baneverket.

– Vi ønsker å være en viktig 
aktør i anleggsmarkedet i Norge, 
sier Rød, som igår la frem tall for 
årets tredje kvartal. 

Resultatmargin for årets ni første 

måneder er på 2,8 prosent av en 
omsetning på 9,4 milliarder kroner.

– Jeg er ikke veldig tilfreds med 
resultatmarginen. Men den er på 
vei opp, sier Rød.

Oppdrag for tre milliarder
Totalt har Skanska Norge fått 

vei- og jernbanekontrakter på 
rundt tre milliarder kroner i år. 

Den største kontrakten er 
utbyggingen av E18 i Vestfold på 
over 1,5 milliarder kroner.

Også på jernbanesektoren har 
det svenskeide selskapet fått store 
arbeidsoppgaver i Norge.

– Skanska har fått den største 
kontrakten vi har tildelt i år på 1,3 
milliarder kroner for utbyggingen 
av den nye Ulriken tunnel, sier 
Michael Bors, direktør i Jernbane-
verket.

Stang inn
Svenske NCC har i år sikret seg to 

store kontrakter med Statens veg-
vesen med anbud som er såvidt 
lavere enn konkurrentene. Selska-
pet ligger an til å få en ny milliard-
kontrakt.

NCC har gitt det laveste budet 
for utbyggingen av E16 – Sand-
vika- Wøyen. En 3,5 kilometer 
strekning som skal bygges som en 
firefelts motorvei mesteparten i 
tunnel.

I høst la NCC inn det laveste 
anbudet på 1117 millioner kroner, 
mens Veidekke var nummer to med 
et bud på 1290 millioner kroner.

– Oppdraget er ikke tildelt. Det 

blir en avklaring i løpet av novem-
ber, sier Benedicte Petersen, kom-
munikasjonsrådgiver i Statens 
vegvesen.

– I år har vi signert to store kon-
trakter med Statens vegvesen, på 
E18 i Østfold og et stort tunnelpro-
sjekt på E134 i Telemark. Det som 
gjør oss konkurransedyktige på 
store og kompliserte infrastruk-
turprosjekter er høy teknisk og 
operativ kompetanse, sier Terje 
Stachnik Hansen, kommunika-
sjonssjef i NCC Construction. 

oyvind.finstad@dn.no

Svensk seier på norske veier

bygg Og anlegg
Øyvind Finstad
Oslo

Svenske entreprenørselskaper 
er vinnerne av de store norske 
vei- og jernbanekontraktene i 
år.

Prosjekt
E18 Vestfold syd:
E16 Sandvika-Wøyen
E134 Gvammen - Århus
Rv13 Ryfast E05 Hundvågtunnelen
E16 Varpe bru - Smedalsosen.
E6 Indre Nordnes - Skardalen
Fv 867/Fv 125 Bjarkøyforbindelsen
T02 Sørkjos�elltunnelen
Fv. 60 Rassikring Røyr-Hellesylt 
E39 Lavik - Skei, parsell 

Kroner
1 569

1 117
1 017

1 056
857
536

440
416

390
330

Lavest anbud
Skanska Norge as
NCC Construction as
NCC Construction as
Risa as
Hæhre Entreprenør as
Arbeidsfellesskapet Marti Contractors Ltd Marti Norge 
LNS
OSSA
Skanska Norge as
AF Gruppen Norge as

2014          gra�kk/Kilde: Statens vegvesen/Dagens Næringsliv

Vegvesenets ti største oppdrag
Oversikt over åpningsprotokollen. Millioner kroner.

Avinor eier og driver 46 lufthavner over hele landet og kontrollerer 
flytrafikken i norsk luftrom. I 2013 reiste nær 50 millioner passasjerer 
gjennom våre lufthavner. Sammen skaper vi verdier, relasjoner
og opplevelser.

Oslo Lufthavn (OSL) er Norges hovedflyplass og et viktig kommunikasjons-
knutepunt. Vi bygger ut og utvider kapasiteten til å håndtere 28 millioner 
reisende i året. 

Nå forbereder vi organisasjonen på mottak og drift av mange nye anlegg 
og har behov for flere dyktige og engasjerte medarbeidere med erfaring 
fra driftsmiljø og prosjekter. Vi gleder oss til å motta din søknad.

www.osl.no/ledigstilling

•	 Prosjektledere strategi og teknologi
•	 Kontraktsansvarlig
•	 Prosjektingeniør IT
•	 Senior systemingeniør  

lufthavnoperative systemer
•	 Byggeleder anlegg
•	 Fagansvarlig BIM/DAK
•	 Driftskoordinatorer Driftssentral
•	 Driftsingeniør Vann og Avløp

VI SØKER FLERE MEDARBEIDERE
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Svensk seier på norske veier
NCC ligger an til å vinne milliard-
kontrakt for utbygging av E16 ved 
Sandvika i Bærum. Foto: Statens 
vegvesen/AAS-JAKOBSEN Trond Kristoffersen ble idømt 

norges historiens strengeste bedra-
geristraff, men kan ikke kjennes 
skyl dig etter sin død, ifølge Høyes-
terett. 

Høyesteretts dommere var delt 
tre-to da flertallet avgjorde at 
Trond Kristoffersen ikke kan kjen-
nes skyldig etter sin død. Kristof-
fersen ble i 2004 dømt til ni års 
fengsel og historiens strengeste 
straff for bedrageri og svindel i 
den såkalte Finance Credit-saken.

Etter en rekke ankerunder, døde 
Kristoffersen ifjor høst, før lag-
mannsretten rakk å behandle anken 
over skyldspørsmålet i saken. 

De etterlatte gikk inn i saken på 
Kristoffersens vegne, og i mars 
kjente Eidsivating lagmannsrett 
Kristoffersen skyldig, men lot 
være å utmåle straff. 

Fredag ble Høyesteretts 
behandling av de etterlattes anke 
offentliggjort. 

«Etter mitt syn må resultatet i de 
tilfeller hvor det er anket over bev-
isbedømmelsen under skyldspørs-
målet, og tiltalte er død, bli at tin-
grettens dom oppheves, og at anke-
saken for lagmannsretten heves,» 
heter det i flertallets begrunnelse.

Det betyr at Trond Kristoffer-
sen ikke lenger kan anses skyldig 
i grovt bedrageri, men flertallet 
understreker at han heller ikke er 
frifunnet, fordi det vil innebære 
en realitetsprøvelse av saken. 

Flertallet vektlegger de «grunn-
leggende rettssikkerhetshensyn 
som er knyttet til at tiltalte skal 
kunne delta og forklare seg i sin egen 
straffesak», og konkluderer med «at 
det ikke er forenlig med kravene til 
rettferdig rettergang at lagmannsret-
ten kan avsi realitetsdom i skyld-
spørsmålet mot en avdød person».

Mindretallet blant dommerne 
mente at anken fra de etterlatte 
måtte forkastes av hensyn til de 
fornærmede i saken, en rekke 
banker og finanshus.

Erstatning 1,2 mrd.
I lagmannsrettens dom fra mars i år 
ble den avdøde Trond Kristoffersen 

Hverken skyldig eller frikjent
JUS
Ida Grieg Riisnæs
Oslo

dømt til å betale erstatning på 1,2 
milliarder kroner til de fornærmede, 
hvorav DNB og KPMG var de som var 
bedratt for de største beløpene. Høy-
esterett fastslår at de idømte erstat-
ningsbeløpene ikke oppheves.

– En veldig gledelig dom. Den 
er det nærmeste man kan komme 
en frifinnelse, sier de etterlattes 
forsvarer, John Christian Elden. 

Er skyldig
Statsadvokat Espen Haug i Øko-
krim tar Høyesteretts avgjørelse 
til etterretning. 

– Dommen innebærer at deler av 
dommen mot Kristoffersen opphe-
ves, mens tre bedrageriposter på 
rundt 200 millioner kroner blir stå-
ende. I tillegg blir lagmannsrettens 
idømmelse av erstatning på 1,2 mil-
liarder kroner stående, sier Haug.

ida.riisnas@dn.no

FINANCE CREDIT-SAKEN
l Finance Credit-systemet lånte 
over én milliard kroner for å 
kjøpe fordringer og drive inkasso.
l 16. november 2002 ble 
Finance Credit-gründerne Torgeir 
Stensrud og Trond Kristoffersen 
arrestert og varetektsfengslet.
l I 2004 ble Kristoffersen dømt 
til ubetinget fengsel i ni år for 

grovt bedrageri av långivere og 
kunder i selskapene. Også 
kompanjongen Stensrud ble 
dømt til syv års fengsel.
l Kristoffersen og Stensrud ble 
også dømt til å betale bankene 
1,2 milliarder kroner i erstatning.  
Tre år senere ble dommen mot 
duoen endelig rettskraftig.

Volvo V40  
Business Edition

* Veil pris inkl. frakt-, leverings- og adm. kostnader levert Oslo. Tilbudet gjelder ved bestilling av ny modell ut 2014 eller så langt lageret rekker. Gj.sn. forbruk 3,4l/100 km, 
CO2-utslipp 88 g/km. Alle Volvos dieselmodeller har partikkelfilter som standard. Forbehold om trykkfeil. Avbildet bil kan ha ekstrautstyr.

volvocars.no

Startleie/etableringsgebyr kr 44 763,-. 
Månedsleie kr 1 799,- og totalpris kr 109 527,-* 
vil variere med rentenivået. 3 års bindingstid, 
kjørelengde 45 000 km. Alle priser er inkl. mva.

Volvo V40 Kinetic m/Business pakke
• Aktive Dual Xenon hovedlys
• Digitalt kombiinstrument m/TFT fargeskjerm,  

3 innstillinger
• Fjernkontroll av stereo i rattet
• Cruise control
• Elektronisk klimaanlegg
• High Performance stereo m/Bluetooth, audiostreaming, 

DAB forberedelse m.m.
• Skinnratt
• Solskjermer med speil og lys
• Hanskerom m/kjøling
• Parkeringsvarmer m/timer
• Ryggesensor

Volvo V40 Business Edition inkl. 
utstyr til verdi av kr 17 450,-

pr. mnd. inkl. mva

1 799,-
Kundefordel  

29 836,-
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I månedsskiftet september/okto-
ber skrev styreleder Edmund 
Morewood i Midt-Norge Travfor-
bund (MNT) under på det han selv 
kaller et akseptbrev om å selge å 
selge 120 mål store Leangen trav-
bane i Trondhiem. Kjøper er en 
investorgruppe bestående av 
eiendomsinvestorene Ivar Koteng 
og Anton Jenssen, samt Spare-
bank 1 SMN. Gruppen har planer 
om å bygge boliger på området. 
Akseptbrevet, som anslo en sam-
let pris på rundt 600 millioner, ble 
inngått uten at et samlet styre i 
Midt-Norge Travforbund hadde 
sett noen salgsavtale, eller god-
kjent noen salg. 

– Fremgangsmåten er uhold-
bar. Jeg har krevd avtalen fremlagt 

på neste styremøte, sier styre-
medlem Jan Lyng i Midt-Norge 
Travforbund.

– Det finnes ingen endelig 
avtale, den jobber vi fortsatt med. 
Å inngå akseptbrevet var taktikk 
for å binde kjøperen. Plutselig 
kunne han ha trukket seg, sier 
MNT-leder Morewood til DN.

Protesterer
Hvor en erstatningsbane for Lean-
gen skal ligge, er ikke klart. Her går 
striden høyt. Sentrale skattespørs-
mål i forbindelse med salget og eta-
blering og drift av ny bane er heller 
ikke avklart. Salgsavtalen er inn-
gått med forbehold om at general-
forsamlingen senere i høst god-
kjenner salget. Det er ikke sikkert 
at vil skje. Sterke krefter jobber nå 
mot et salg av kronjuvelen til trav-
sporten i Midt-Norge. Denne uken 
ble protestgruppen «Redd Midt-
norsk Travsport» stiftet. Godt over 
100 hesteeiere har meldt seg inn.

– Vi er redde for at 90 års opp-
samlet egenkapital skal bli borte 
og at vi blir sittende igjen med en 
stor gjeldspost. Det er svært 
mange forhold som ikke er avklart. 
Ikke minst hvor ny bane skal 
anlegges. Salgsprosessen må stop-
pes, sier en av initiativtagerne, 
Carl Petter Brun, til DN.

Sammen med en annen sørtrøn-
der, tidligere landslagstrener i 
håndball, Sven-Tore Jakobsen, ble 
han i april vraket for en ny periode 

Plassert i dødens posisjon

NæriNgsliv
stig Tore laugen
Trondheim

Carl Petter Brun (til høyre) er ilagt 
seks måneders karantene før han 
kan tre inn i styret i Midt-Norge 
Travforbund. Her med hesteeier 
Jan Lyng og Moni Norvelous 
Foto: Ole Morten Melgård

Dette er saken
l Norsk travsport er i økono-
misk knipe, og Det Norske 
Travselskapet (DNT) fikk ifjor et 
konsernunderskudd på rundt ni 
millioner kroner. Likviditeten er 
skral. 
l DNT eier, direkte og 
indirekte, 11 nasjonale anlegg 
for trav, såkalte totalisatorba-
ner, og 120 lokalbaner. 
l Flere av anleggene ligger 
svært attraktivt til. Total 
markedsverdi er trolig på over 
fem milliarder kroner. 
l Leangen travbane i Trond-
heim kan bli den første som blir 
solgt ut og erstattet av en ny 
bane i én av nabokommunene.

Bråket rundt et mulig 
salg av Leangen 
travbane fortsetter. 
Salgskritikerne, Sven 
Tore Jacobsen og Carl 
Petter Brun, er gitt 
styrekarantene på et 
halvt år.

 Vi er redde for at 
90 års oppsamlet 
egenkapital skal bli 
borte og at vi blir 
sittende igjen med 
en stor gjeldspost
Carl Petter Brun

Banken må svare
Trondheim: Finanstilsynet har 
bedt Sparebank 1 SMN redegjøre 
for bankens rolle i forbindelse 
med salget av Leangen. 
Trønderbanken har måttet tåle 
massiv kritikk for at banken la inn 
bud på Leangen sammen med 
Trondheims-investorene Anton 
Jenssen og Ivar Koteng. Både 
Obos, Selvaag Bolig og Veidekke, 
som alle er kunder i SMN, har 
karakterisert det som uaksepta-
belt at bankforbindelsen også 
dukker opp som konkurrent. 

Formelt var det trønderban-

kens investeringsselskap, 
Sparebank 1 SMN Invest, som var 
med i budkampen, men etter 
først å ha hevdet overfor både 
Adresseavisen og DN at han ikke 
var kjent med budet før aksep-
ten, har SMN-sjef Finn Haugan 
nå endret forklaring. I Adressea-
visen fredag sa Haugan at han 
ved en anledning tidligere i høst 
ble muntlig orientert om et 
«mulig prosjekt» av daglig leder i 
investeringsselskapet. Dette 
mulige prosjektet var kjøpt av 
Leangen travbane.

i norsk travs øverste organ – styret 
i Det Norske Travselskap (DNT). 
Bakteppet for vrakingen er, etter 
det DN erfarer, at Brun og Jakobsen 
har vært kritiske til prosessene 
rundt Leangen-salget. 

Avvist
Ikke lenge etter meldte de to seg 
inn i hvert sitt nordtrønderske 
travlag, Lånke og Levanger, for å 
kunne bli innvalgt som Nord-
Trøndelags representanter i Midt-
Norge Travforbund. Forsøket ble 
stoppet – mot nordtrøndernes 
vilje – med henvisning til en ved-
tekt som sier at man må ha vært 
medlem i minst seks måneder før 
man kan velges.

– Styret i Midt-Norge Travfor-
bund er tydelig redde for å få oss 
inn der. De ønsker heller å kjøre 
på og få avsluttet prosessen før vi 
kan gå inn i styret, noe som tid-
ligst kan skje litt uti desember, 
sier Brun.

– Brun og Jakobsen kunne ikke 
velges på grunn av vedtektene. 
Det er mange som ikke kan ved-
tektene og derfor er det viktig å 
følge med, sier styreleder 
Morewood.

Ifølge planen han har skissert, 
skal Leangen-salget avgjøres på 
en ekstraordinær generalforsam-
ling nest siste uke før jul.

stig.tore.laugen@dn.no
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Kanskje var det vinterens erfarin-
ger fra ladeproblemene på Teslas 
Model S som også nå har utsatt 
lanseringen av den kommende 
suven Model X.

Vil lage en diamant
I et brev til aksjonærene skriver 
Tesla-gründer Elon Musk at leve-
ringene av Model X først vil starte 
i tredje kvartal neste år. Tidligere 
har det blitt hevdet at bilen ville 
komme i starten av året. Tesla har 
bygget flere prøvebiler, men ifølge 

sjefen selv må alle detaljer være 
på plass.

– Å lage én av noe er ganske lett, 
men å lage mange som skal vare 
lenge, er verre. Det er vanskeligere 
å lage maskinen som skal lage 
maskinen, enn maskinen selv, sa 
Elon Musk på et telefonmøte med 
investorer denne uken.

Da han besøkte Norge i forbin-
delse med ladeproblemene sist 
vinter, hevdet han at han jobbet 
for at alt skulle være perfekt. Slike 
problemer vil han unngå med den 
nye modellen, men han benekter 
at det er store feil på testbilene 
som førte til utsettelsen av model-
len.

– Det var ingen store ting. Men 
en hel haug av småting. Det vi vil 
er å få til detaljene riktig. Det vi 
ønsker er å lage en diamant uten 
feil, sa Musk.

Det kom også spørsmål om ikke 
denne modellen var unødvendig 
for å nå målet om masseutbre-
delse av elbiler med den kom-
mende volummodellen Model 3.

– Den er ikke nødvendig for å 
komme til Model 3, men det er den 
store batterifabrikken. Vi trenger 
tre år for å få fabrikken på plass, så 
vi lager Model X i mellomtiden. 
Den kan også bringe inn kapital 
som vi trenger for å bygge Model 
3, så den fungerer som det. Model 
X blir noe helt spesielt, det er en 
bil som burde eksistere, sa Musk.

Utsolgt i 2015
Model X er en firehjulsdreven, 
stor suv som benytter seg av Tes-
las unike batteriteknologi, og vil 
få den nye drivlinjen med to moto-
rer som på starten av neste år også 
lanseres i den eksisterende Model 
S. Musk er tilbakeholden med 
antallet Tesla vil produsere neste 
år.

– Fordelen er at vi har drivlinjen 
og chassiset. Men det er kompli-
sert å bygge falkevingedørene og 
karosseriet som ikke finnes ennå, 
så vi vet ikke helt hvor mye vi får 
produsert. Vi er utsolgt i 2015, og 
bestiller du bilen nå, blir den 

levert i 2016, sa Musk.
En lang rekke nordmenn har 

allerede reservert den nye Model 
X. Og samtidig hevder Tesla-sje-
fen at etterspørselen etter produk-
tene deres ikke er noe problem. I 
år kommer Tesla til å bygge 
omtrent 33.000 biler, men dette 
vil vokse de kommende årene.

– Vi har ganske få butikker, vi 
annonserer ikke. Hvis etterspørsel 
var problemet, så kunne vi gjort 
en haug med ting. Produksjonen 
er temaet. Det er vanskelig å bygge 
en bil. Det er 70.000 deler i bilen, 
og alle må produseres. Vi har mer 
etterspørsel enn vi kan takle. Vi 
øker produksjonen med 50 pro-
sent i året, i mange år fremover. Vi 
skulle gjerne vokst fortere, sa 
Musk.

Den store batterifabrikken i 
Nevada er under bygging, og vil 
sørge for store besparelser for sel-
skapet, skal vi tro Musk.

embret.sater@dn.no

Utsetter Tesla-suv
bil
Embret Sæter
Oslo

Sjefsdesigner i Tesla, Franz von 
Holzhausen,  forklarer de 
kompliserte falkevingedørene på 
den kommende Model X. Foto: 
Paul Sancya, AP/NTB Scanpix 

Tesla-gründer Elon 
Musk sier det er 
komplisert å lage bil, 
derfor utsetter han 
neste modell av Tesla.

Vil dele 
opp kysten

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker 
presenterte igår tre mulige model-
ler for bærekraftig vekst i hav-
bruk. Et alternativ er å fortsette 
som i dag der veksten styres av 
nye konsesjoner eller økt tillatt 
mengde fisk per konsesjon. Det er 
også en mulighet å innføre en ord-
ning med en årlig prosentvis vekst 
i produksjonen. 

ikke i tvil
Men Aspaker er ikke i tvil om at 
det tredje alternativet er det 
beste- med innføring av en hand-
lingsregel basert på miljøindika-
torer i hver av de 11–13 sonene kys-
ten kan deles opp i. Her vil trafikk-
lys avgjøre vekstmulighetene. 
Grønt betyr at vekst kan tillates, 
gult betyr frys på dagens nivå 
mens ved rødt lys må kapasiteten 
reduseres.

– Jeg mener helt klart at dette 
alternativet er det beste, sier 
Aspaker til DN.

– Miljøindikatorer og grense-
verdier vil, i motsetning til dagens 
system, bidra til at aktørene 
innenfor hver sone vil kunne 
påvirke fremtidig vekst gjennom 
godt samarbeid og drift, sier hun.

Seksdobling? 
– Du sa under presentasjonen at 

enkelte forskere mener norsk opp-
drettsproduksjon kan seksdobles 
frem mot 2050. Er det realistisk?

– Det er selvfølgelig vanskelig å 
se så langt frem. Men jeg tipper at 
vi i 2050 vil ha en del anlegg på 
land samtidig som offshore hav-
bruk, med oljeinstallasjonslig-
nende anlegg til havs, vil være en 
realitet. Jeg tror det er veldig mye 
å hente på teknologioverføring fra 
olje- og gassindustrien.

– Tror du lakseoppdrett fortsatt 
vil foregå i dagens åpne merder i 
sjøen i 2050?

– Ja, det tror jeg. 
Aspakers forslag sendes nå ut 

på høring og skal inngå i stortings-
meldingen om forutsigbar og 
bærekraftig vekst i havbruksnæ-
ringen som er varslet til våren. 

harald.berglihn@dn.no

OppdrEtt
Harald berglihn
Kristiansand

– kloke ledervalg

For nærmere opplysninger og en uforpliktende samtale, ta kontakt med Visindi ved Frode Hepsø Johansson, tlf. 992 21 300, alternativt til styreleder 
i Nobu Group AS, Per-Olaf Hustad, tlf.  466 84 525. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor Habu Technology  AS i  
prosessens innledende fase. Søknad/CV lastes opp snarest via www.visindi.no.

Selskapet har siden oppstarten i 2013 sikret seg en global leverandøravtale innen leveranser av Subsea Tools, og er i vekst. Eiernes strategi er å bygge opp en betydelig leverandør av komponenter 
til Subsea systemleverandører med base i Nord-Norge.  CEO har totalansvar for bedriftens virksomhet, og vil ha hovedfokus på effektiv produksjon og markedsføring. Den vi søker har betydelig 
erfaring fra lederstilling i produksjonsbedrift som produserer deler og systemer for krevende kunder, fortrinnsvis tilsvarende industri.

Aktuelle kandidater har kunnskap og erfaring i effektiv utnyttelse av ressurser, utvikling av systemer for kontinuerlig forbedring og sunn kommersiell forståelse og innstilling.

Se fullstendig annonse på www.visindi.no

Habu Technology AS er et selskap i Nobu Group AS, der hovedeiere er  Nord II fondet i Tromsø, Habu Holding AS og Wepco AS i Stavanger. I Nobu Group AS inngår også maskinerings- 
bedriften Promet AS i Stavanger. Habu Technology AS leverer produksjonstjenester innenfor maskinering, sveis, kjemisk overflatebehandling, maling, montasje og testing.  
Bedriften er delt inn i produksjonsenhetene maskinering, elektronikk og sveis/overflate. Selskapets hovedmarked er subsea tools til den globale olje- og gassindustrien, men  
produserer og leverer produkter også til internasjonale kunder innen fly- og forsvarsindustri. Habu Technology AS har i dag 43 ansatte, og er lokalisert i Narvik teknologipark.  
Selskapet er godt posisjonert i forhold til vekst i olje- og gassindustrien i Nord-Norge, og opplever samtidig økt etterspørsel fra internasjonale markeder. www.habutech.no.

Administrerende direktør (CEO)
Virksomhetsutvikling – Forbedringsprosesser – Markedsbearbeiding
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I en fersk bok av økonomipro-
fessor Einar Lie, tidligere 
Telenor-styreleder Harald 
Norvik og tidligere Hydro-
direktør Egil Myklebust kom-
mer nye opplysninger i feiden 

mellom Telenor og tidligere 
næringsminister Trond Giske.

Konflikten endte med at Norvik 
fikk sparken av Giske. Boken 
beskriver blant annet nedleggel-
sen av fire telefonsentraler midt 
under Aps landsmøte i 2011.

«Også departementet var kjent 
med saken, og det var forhandlet 
med fagforeninger, som var imot 
nedleggelsen. Like før vedtaket 
fikk styreleder Harald

Norvik, på reise i utlandet, en 
telefonoppringning midt på nat-
ten av en oppbragt departements-
råd i Næringsdepartementet, som 
krevde at styreleder måtte gripe 
inn overfor konsernledelsen som 
ikke lyttet til eierens signaler», 
heter det i boken.

Ubehageligheter
Daværende konserndirektør i 

Telenor, Kristin Skogen Lund, var 
også på tråden med Reier Søberg, 
som fortsatt er departementsråd i 
det som nå heter Nærings- og Fis-
keridepartementet. «Hun hadde 
fått en usedvanlig kraftig muntlig 

overhaling over telefon av samme 
departementsråd, supplert med 
trusler om hvilke konsekvenser 
det ville få å gjennomføre den 
varslede avgjørelsen. Og hvorfor 
var saken så viktig for departe-
mentet? Jo, den kom til beslutning 
samtidig med at Arbeiderpartiet 
skulle holde sitt landsmøte, og 
dette var sterkt uønsket av depar-
tementets ledelse.»

– Denne samtalen var særdeles 
ubehagelig for meg som konsern-
direktør i Telenor, og jeg oppfattet 
forsøket på å endre prosessen som 
svært uryddig. Det var aldri tvil om 
at vi måtte gjennomføre denne pro-
sessen som planlagt, på en riktig og 
mest mulig skånsom måte for de 
ansatte som mistet jobben, skriver 
Skogen Lund i en epost til DN.

Skogen Lund, som nå er admi-
nistrerende direktør i NHO, bekref-
ter beskrivelsen av trusler og over-
haling, men ønsker ikke å utdype 
hvilke konsekvenser som ble fore-
speilet hvis beslutningen ikke ble 
utsatt. Og hun oppfatter at kravet 
kom på grunn av Aps landsmøte.

Usannheter
Harald Norvik sier til DN at «noe 
av begrunnelsen for å utsette 
avgjørelsen var at det var unødig 
bråk i forbindelse med at Ap 
hadde landsmøte.»

– Vi var kjent med at han var 
frustrert over saken. Det kan han 
selvfølgelig være. Men noe annet 
er å forsøke å stoppe en normal 
prosess. Det var det vi reagerte på. 
Det var helt uhørt, både saklig sett 
og formmessig, sier Norvik.

Trond Giske avviser at han ville 
utsette avgjørelsen av hensyn til 
Aps landsmøte.

– Men det kom reaksjoner både 
fra ansatte og fra lokalsamfunn om 
at de var dårlig informert fra Tele-

nors side om en sak som medførte 
bortfall av mange arbeidsplasser, 
skriver Giske i en epost.

Ifølge Giske ga Næringsdeparte-
mentet beskjed til Telenor om at 
«de måtte gjennomføre prosessen 
med nedleggelse i tråd med norske 
regler og norske tradisjoner, og ta 
seg tid til å informere på en god 
måte. Det ligger i det samfunnsan-
svaret som forventes av et selskap 
som Telenor. Det førte så vidt jeg 
husker til at Telenor gjennomførte 
møter med ansatte og ordførere. 
Det var embedsverket som hadde 
kontakten med Telenor, så jeg kjen-
ner ikke innholdet i samtalene.»

– Norvik og Skogen Lund hev-
der at du ville utsette avgjørelsen 
av hensyn til Aps landsmøte. 
Stemmer det?

– Nei, jeg har aldri snakket med 
Norvik og Skogen Lund om denne 
saken. Næringsdepartementet tok 

opp problemet med manglende 
informasjon til ansatte og ordfø-
rere da vi fikk kunnskap om det. 
Nødvendigheten av å følge norske 
regler og sørge for god informasjon 
hadde vært den samme uansett 
tidspunkt, skriver Giske.

Ordfører Alf E. Jakobsen i Ham-
merfest husker at han var opprørt.

– Vi ba ikke Giske gripe inn mot 
avgjørelsen, men jeg tok tenning 
over en håpløs prosess der Tele-
nors budbringer ikke ønsket å 
svare på spørsmål, sier Jakobsen.

Professor Einar Lie har i arbei-
det med boken stusset over depar-
tementsrådens opptreden.

– Statsråden sto selvfølgelig bak. 
Hvis ikke hadde det vært veldig rart 
for en departementsråd å brenne 
av så mye autoritet i en sak som 
dette. Og formelt opptrer en depar-
tementsråd alltid på vegne av sin 
statsråd. Jeg har brukt mye tid på å 

’’Særdeles 
ubehagelig
Tidligere Telenor-topper  
hevder Trond Giske sto bak 
trusler for å stanse nedleggelse 
av telefonsentraler midt under 
Aps landsmøte. 
politikk
tore Gjerstad og  
kristian Skard
Oslo

Striden mellom 
Norvik og Giske
l Staten er største eier i 
Telenor med 54 prosent av 
aksjene. 
l I april 2011 anså valgkomi-
teen i Telenor seg ferdig med 
styresammensetningen, men 
fikk beskjed fra Næringsdepar-
tementet som Trond Giske 
styrte at de ville ha en person 
som forsto seg på situasjonen i 
Norge. Giskes nære venn, 
fylkesordfører Tore O. Sandvik 
(Ap), ble foreslått og inter-
vjuet, men valgkomiteen 
avviste kandidaten. 
l Trond Giske engasjerte seg 
sterkt for at styret i Telenor 
skulle gå mot A-pressens salg 
av TV 2, som Telenor var deleier 
i via A-pressen. Et enstemmig 
styre i Telenor støttet salget, 
men Giske prøvde på nyåret 
2012 å få saken opp i regjerin-
gen på tross av at Jens 
Stoltenberg forsikret Norvik om 
at regjeringen ikke hadde en 
mening om saken.
Etter et nachspiel på utestedet 
Lorry etter NHOs årsmiddag i 
2012, skrev flere aviser at Giske 
skal ha uttalt at han ikke ville 
ha Harald Norvik som styrele-
der hvis A-pressens aksjer i TV 
2 ble solgt til utlandet.
l Konflikten mellom eier og 
styreleder ble så betent at 
Harald Norvik på en pressekon-
feranse kritiserte statsråden for 
å blande seg inn i styrets 
oppgaver. 
l I mai 2012 avsatte Giske 
Norvik som styreleder. 
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Divisjonsdirektør - Divisjon psykisk helsevern 
Divisjon psykisk helsevern består av 8 avdelinger (DPS, BUP, rus og avhengighet, akuttpsykiatri, spesialpsykiatri, alderspsykiatri, voksenhabilitering og FoU). Divisjonen har 
ca. 1.700 årsverk og er lokalisert på Øvre og Nedre Romerike, inkl. Nordbyhagen, samt i Groruddalen og i Follo. Divisjonen er veldrevet faglig og økonomisk. Vi søker en leder 
som kan videreføre en god utvikling og bidra til ytterligere løft, i godt samspill med dyktige og engasjerte medarbeidere. Du har ledererfaring fra sykehus og god kjennskap til 
divisjonens fagområder. Relevant utdanning fra universitet/høgskole.

Akershus universitetssykehus HF (Ahus) er lokal- og områdesykehus for 500 000 mennesker. 9200 medarbeidere sørger for at 
det blir levert spesialisthelsetjenester innen somatiske helsetjenester, psykisk helsevern og rus. ”Menneskelig nær - faglig sterk” er 
helseforetakets visjon. Strategisk utviklingsplan for 2012-2016 tydeliggjør overordnede valg og prioriteringer. Se www.ahus.no      .

Spørsmål om stillingen kan rettes til Headvisor ved Per Inge Hjertaker, tlf 91729682 / Rune M. Bruket, tlf 97138423 eller til adm. direktør Øystein Mæland, 
tlf 48888333. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig i første omgang også overfor oppdragsgiver.  
Søkere som ber om konfidensialitet, må begrunne dette spesielt i søknaden. Opplysninger om søkeren kan bli 
offentliggjort også for dem som har bedt om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkerne vil i tilfellet bli varslet før offentliggjøring. 
Søknad sendes snarest og senest 23. november via www.headvisor.no

Vil du være med på å utvikle Norges mest spennende universitetssykehus?

lørdag 8. november 2014 | Dagens Næringsliv
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studere departementshistorie. 
Dette er en veldig sjelden opptre-
den av en departementsråd, sier 
Lie, som blant annet har skrevet 
Finansdepartementets historie.

Departementsråd Reier Søberg 
kjenner seg ikke igjen i omtalen.

– Det gis i boken en beskrivelse 
av min kontakt mot Telenor som 
jeg i liten grad kjenner meg igjen i 
og som i noen grad fremstår som 
tendensiøs, skriver han i en epost 
til DN.

Også han sier at departementet 
var «svært opptatt av at dette ble 
gjort på en måte som ga nok tid til 
gode prosesser mot de berørte 
ansatte og de berørte lokalsamfun-
nene.»

- Vi la da som nå stor vekt på at 
selskapene hvor staten er domine-
rende eier skal være i fremste 
rekke med å vise samfunnsansvar 
i alle sammenhenger. Jeg formid-

let dette til selskapet – først ved 
daglig ledelse, deretter til styrele-
der, skriver Søberg.

Han sier at han tar avstand fra 
beskrivelser som «trusler», «over-
haling», «oppbragt» og lignende og 

forklarer at han ringte Norvik om 
morgenen – mens Norvik befant 
seg i en annen tidssone.

tore.gjerstad@dn.no 
kristian.skard@dn.no

Forfatterne av «staten som 
kapitalist – Rikdom og Eierskap i 
det 21. århundret», mener det 
statlige eierskapet har fungert 
godt, med noen Trond Giske- 
unntak, som her er fotografert 
sammen med Kristin Skogen 
Lund.  Foto: Gunnar Blöndal

Får milliardoppdrag i nord
Oslo: I konkurranse med syv 
andre selskaper er Østensjø 
Rederi tildelt en langtidsavtale 
om taubåttjenestene ved Statoils 
Melkøya-terminal i Hammerfest. 
For å betjene den skal det bygges 
tre nye taubåter og to fortøy-
ningsbåter. Trolig går disse 
oppdragene til verft i Tyrkia eller 
Spania og Nederland.
Oppstarten på kontrakten er i 
mars 2017. Den har i utgangs-
punktet en varighet på ti år, men 
Statoil kan velge å beholde 
båtene i ytterligere fem år. Hvis 
alle opsjonene benyttes vil 
Østensjøs taubåter arbeide i 
Hammerfest frem til 2032. 
– Vi har levert taubåttjenester til 
Statoil i mange år og er stolte 
over fortsatt å være en foretruk-
ket samarbeidspartner for 
oljeselskapet, sier administre-
rende direktør Johan Rokstad i 
Østensjø Rederi, 
Både andre norske, danske, 
tyske og nederlandske rederier 
skal ha deltatt i anbudsrunden. 
Også taubåttjenesten ved Sture- 
og Mongstad-terminalene og ved 
terminalen i Kalundborg i 
Danmark omfattes av forespør-
selen fra Statoil, men her er det 

foreløpig ikke truffet noen 
avgjørelse om valg av leveran-
dør.
– Det er kjekt å lykkes på 
taubåtsiden, som på mange 
måter er selve ryggraden i 
rederiet, sier viseadministre-
rende direktør Kenneth Walland. 
Østensjøs taubåter betjener i dag 
fem terminaler i Norge, England 
og Irland. 
Statoil-kontrakten innebærer 
bygging av tre store eskortetau-
båter med 100 tonn trekkraft og 
to hjelpefartøyer med fem tonn 
trekkraft. De 40 meter lange 
taubåtene er utviklet i samarbeid 
med den kanadiske designeren 
Robert Allan. Fremdriftssyste-
met kan operere på LNG, det vil 
si flytende naturgass, eller 
gassolje.
Østensjø Rederi driver en flåte på 
28 fartøyer, inkludert 19 
taubåter, åtte offshore service-
skip og et boligfartøy. I tillegg 
har selskapet et flotell og et stort 
konstruksjonsskip under 
bygging. Rederiet har over 550 
ansatte med kontorer i Norge, 
Storbritannia, Irland og på Malta.

bjorn.segrov@dn.no

Utsetter med Rosneft
RIGG John Fredriksen-kontrol-
lerte North Atlantic Drilling 
skyver på fristen for å inngå 
borekontrakt med det russiske 
oljeselskapet Rosneft. Den 
endelige avtaleinngåelsen for 
borekontraktene på 4,25 
milliarder dollar var opprinnelig 
satt til 10. november etter at 
selskapene inngikk en foreløpig 
avtale rett før sanksjonene mot 
Russland ble iverksatt i slutten 
av juli. Utsettelsen kommer 

ifølge kilder nyhetsbyrået 
Bloomberg News har snakket 
med på grunn av bekymring for 
sanksjonene. North Atlantic 
Drilling er et datterselskap av 
Fredriksen-kontrollerte Seadrill, 
og opererer i værharde områder, 
blant annet i Nordsjøen. 
Selskapet vurderer nå alterna-
tive oppdrag for et par av sine 
rigger som skulle startet på 
arbeid for Rosneft neste år. (TDN 
FINANS/DN)  

Røkke jr. får nytt styreverv
Oslo: Kristian Monsen Røkke er 
Kjell Inge Røkkes eldste sønn. 
Han har bak seg flere år som 
toppsjef for Aker Philadelphia, 
et av de mange selskapene i 
Aker-systemet til senior. Nå er 
han styreleder i dette selskapet, 
og det er ventes at han vil gå inn 
i en mer operativ rolle i et 
Aker-selskap. I mellomtiden får 
han et nytt styreverv, denne 
gangen i American Shipping 
Company, som også inngår i 

Aker-systemet. 
Dette selskapet leier ut 

oljetankere til det amerikanske 
rederiet Overseas Shipholding 
Group. De to selskapene kan 
være nærmere et tettere 
samarbeid, og det er også 
muligheter for at samarbeidet 
også vil inkludere Aker Phila-
delphia Shipyard.  

espen.linderud@dn.no

Harald Norvik (fra høyre), professor Einar Lie og Egil Myklebust, har 
skrevet boken ”staten som kapitalist”. Foto: Gunnar Blöndal

DNB Juridisk trenger flere advokater/advokatfullmektiger.
Hvis du har lyst til å vite mer om stillingene, gå inn på dnb.no/jobb og les mer om hvilke team vi gjerne vil forsterke.

Har du lyst til å bli min nye advokatkollega?
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Storbritannias statsminis-
ter David Cameron fort-
setter å irritere partnerne 
i EU. Nå sist med planer 
om å stramme kraftig inn 
i den frie flyten av 

arbeidskraft innad i EU. En ord-
ning også Norge er med i.

Den britiske regjeringen mener 
EU-innvandrere som ikke har 
skaffet seg jobb eller kan forsørge 
seg selv innen tre måneder må ut, 
for å hindre såkalt trygdeturisme.

«Ødelegger EU»
Cameron har de siste par dagene 
deltatt på Northern Future Forum 
i Helsinki, sammen med åtte 
regjeringssjefer fra de nordiske 
landene og Baltikum. Den britiske 
statsministerens siste utspill falt 
ikke i god jord hos hans nordiske 

kollegaer, og preget møtene i Fin-
land.

Sveriges nye sosialdemokra-
tiske statsminister Stefan Löfven 
tok hardest i, og påpekte at end-
ringer i prinsippet om fri beve-
gelse kan «ødelegge» hele EU.

– Det faktum at ett land mener 
at noe er feil, betyr ikke at vi kan 
forandre alt bare fordi hvert enkelt 
land har sine egne prioriteringer. 
Det kan ødelegge hele EU, ifølge 
Löfven.

Han sier dette kan åpne for en 
flom av nasjonale unntak, som 
raskt vil uthule og utradere det 
felles europeiske markedet.

Nettopp Sverige og Storbritan-
nia står i hver sin ytterkant når det 
gjelder innvandringspolitikken i 
Europa. Löfven gikk til valg på 
åpnere grenser og permanent asyl 
til alle syrere som søker, mens bri-
tene nå strammer kraftig inn.

Cameron møtte heller ikke mye 
sympati fra statsminister Erna 
Solberg, selv om de to leder søs-
terpartier med lang tradisjon for 

samarbeid. Solberg sier til BBC at 
fri bevegelse er «meget viktig» for 
Norge.

Finlands borgerlige statsminis-
ter Alexander Stubb beskriver på 
sin side prinsippet om fri beve-
gelse som «hellig».

Særlig i de baltiske landene ska-
per Camerons forslag storm. Blant 
annet bor i dag seks prosent av 
befolkningen i Litauen i Storbri-
tannia, tilsvarende over 350.000 
litauere.

Kriselover
Finansminister George Osborne 
påpekte tidligere denne uken at 
hensynet til «nasjonale interes-

ser» og den britiske folkemenin-
gen går foran EUs innsigelser.

Statsminister Cameron viser da 
heller ikke noen tegn til å bakke 
ut. Selv om Tysklands forbunds-
kansler Angela Merkel ifølge 
magasinet Der Spiegel skal ha 
truet med å kaste britene ut av 
hele EU.

Cameron selv nøyde seg på en 
pressekonferanse fredag i Hel-
sinki med å slå fast at det var 
«ulike meninger» meninger på 
møtet, og at det hadde vært «gode 
diskusjoner» om temaet.

Cameron fikk fredag støtte fra 
London-politiets sir Bernard 
Hogan-Howe, britenes høyest ran-

Norden 
advarer 
Cameron
De nordiske statsministrene 
advarer britenes David 
 Cameron mot å stramme inn 
på den frie flyten av arbeids-
kraft i EU. Svenskene mener 
britene kan ødelegge hele EU.

politiKK
Kenneth lund
Oslo

David Cameron (i midten), her 
med Danmarks statsminister 
Helle Thorning-Schmidt og 
Finlands statsminister Alexander 
Stubb, møtte motbør fra sine åtte 
nordiske kollegaer under møtene 
i Finland. Foto: Martti Kainulai-
nen, Reuters/NTB Scanpix

Det kan ødelegge 
hele EU
Sveriges statsminister Stefan 
Löfven om Storbritannias plan 
om å stramme inn på prinsippet 
om fri bevegelse innad i EU

Utenriks

DIREKTØR PROSJEKT 
(I ET AV NORGES 
STERKESTE FAGMILJØ)

NORDENS LEDENDE SAMFUNNSRÅDGIVER INNEN 
PLAN, ARKITEKTUR OG TEKNIKK MED 11 000 
MEDARBEIDERE I 22 LAND. 

I Rambøll skaper vi bærekraftige løsninger med rom for vekst og utvikling til beste 
for kunden, sluttbrukeren og samfunnet. I Norge er vi 1450 medarbeidere og 
omsetter for nærmere 2 mrd hvert år. Vi er involvert i mange omfattende prosjekter, 
som det nye Nasjonalmuseet, Kunsthøgskolen i Bergen og ny firefelts motorvei fra 
Bommestad til Sky. Vi oppretter en ny rolle som skal følge opp våre største prosjekter 
og bidra til at Rambøll blir kundenes foretrukne samarbeidspartner på prosjekt-
gjennomføring.

DIREKTØR PROSJEKT 
Med betydelig erfaring som utøvende prosjektleder 
Kontakt Randi Flugstad i Delphi Consulting, tlf. 23 33 27 70 eller 
adm. direktør i Rambøll, Ole Petter Thunes, tlf. 930 86 039. 

Du vil rapportere til administrerende direktør og inngå i ledergruppen i Rambøll 
Norge. Som frontfigur for virksomhetens prosjektkompetanse forventes du å 
bidra i kundedialogen og posisjonere Rambøll for nasjonale oppdrag av stor 
samfunnsmessig betydning.

Du kan lese mer om stillingen og søke online på www.ramboll.no/stillinger.

lørdag 8. november 2014 | Dagens Næringsliv



Makroøkonomi Antall sysselsatte 
utenfor jordbrukssektoren i USA 
steg med 214.000 personer i 
august, viser den offisielle 
sysselsettingsrapporten 
(nonfarm payrolls) fredag. 
Dermed er arbeidsledighetsraten 
nå på 5,8 prosent. Rapporten er 
blitt kalt både «alle nøkkeltalls 
mor» og «verdens viktigste 
makrotall» på grunn av evnen til 
å flytte finansmarkedene.

På forhånd var det ventet at 
antall sysselsatte utenfor 
jordbrukssektoren ville stige 

med 235.000. Ledighetsraten var 
ventet å forbli uendret på 5,9 
prosent, ifølge Bloomberg News.

Jobbrapporten har tidligere 
vist seg å kunne flytte markedet 
markert i løpet av kort tid. 
Myndighetenes rapport er den 
mest utfyllende oversikten for 
tilstanden i arbeidsmarkedet i 
verdens største økonomi og er 
derfor et godt utgangspunkt for å 
vurdere utviklingen i økono-
mien. De amerikanske børsene 
steg ved åpning fredag ettermid-
dag, norsk tid.

Ledigheten i USA faller

Politikk Kina og Japan ble på 
fredag enige om å forsøke å bedre 
forholdet mellom de to landene. 
Lederne for de to økonomiske 
supermaktene har ikke møttes 
siden de ble innsatt for nesten to 

år siden. Årsaken er blant annet 
strid om øyområder og holmer 
som begge land krever suvereni-
tet over. Det forventes at avtalen 
gjør det mulig for Kinas president 
Xi Jinping og statsminister 
Shinzo Abe å møtes under 
Apec-møtet i Beijing i helgen.

«De to partene er blitt enige 
om gradvis å gjenoppta dialogen 
gjennom ulike multilaterale og 
bilaterale kanaler og gjøre et 
forsøk på å bygge gjensidig 
politisk tillit», skriver Kina og 
Japan i en felles uttalelse.

Kina er vertsland for årets 
Apec-møte. Statsledere og 
næringslivstopper for de 21 
medlemslandene i stillehavsor-

ganisasjonen Apec har som 
formål om å tilrettelegge for økt 
handel og investeringer.

Kina ønsker å bruke Apec-
møtet til å starte forhandlinger 
om en omfattende frihandelsav-
tale som skal dekke hele 
Stillehavsregionen. Free Trade 
Area of the Asia Pacific (FTAAP) 
kan øke handelen med 3000 
milliarder dollar.

USA har sin egen handels-
avtale de prøver å få støtte for. I 
Trans-Pacific Partnership (TPP) 
er Kina ekskludert. Årsaken er at 
USA ønsker strengere krav til 
blant annet arbeidsforhold, 
lønninger og menneskerettighe-
ter. Kina kvalifiserer ikke.

– USA er bekymret for at hvis 
Apec starter forhandlinger om 
FTAAP kan dette avlede fokus 

vekk fra TPP, sier direktør Ian 
Bremmer hos konsulentselska-
pet Eurasia til CNBC.

Bedring mellom Kina og Japan

Teknologi Microsoft vil gi bort 
kontorapplikasjonen Office gratis 
til smarttelefon- og nettbrettbru-
kere. Den tidligere gratisversjo-
nen hadde flere begrensninger, 
regneark og presentasjoner.

– Microsoft føler presset fra 
konkurrenter som tilbyr gratis 
løsninger for å øke produktivite-

ten. De prøver å få folk til å 
benytte Microsoft Office på 
nettbrett og smarttelefoner.

Microsoft inngikk tidligere 
denne uken avtale med den 
konkurrerende nettskytjenesten 
Dropbox. I de nye versjonene vil 
det bli mulig for brukere å lagre 
filer direkte i Dropbox.

Gir bort Office gratis

gerte politisjef. På en antiterror-
konferanse i New York sa han at 
den store innvandringen hindrer 
politiets kamp mot terrorisme.

Cameron har varslet konkrete 
tiltak for å redusere netto immi-
grasjon før jul. Muligens ved bruk 
av såkalte kriselover eller nødlo-
ver, enten ved å sette et tak på 
antall personer eller begrense 
antall personnummer som er til-
gjengelig for nyankomne.

En ny rapport fra University 
College London anslår at innvand-
ringen fra land utenfor EU har kos-
tet Storbritannia 118 milliarder 
pund (1280 milliarder kroner) over 
de siste 17 årene – men at immigra-

sjonen fra EU-landene, hovedsa-
kelig fra de nye EU-landene i Øst- 
og Sentral-Europa, i samme peri-
ode har gått i pluss med 4,4 milli-
arder pund (knapt 48 milliarder 
kroner).

EUs bremsekloss
Storbritannia har gjennom en 
årrekke vært en bremsekloss for 
europeisk integrasjon. Til EU-
partnernes store frustrasjon og 
irritasjon.

Her er noen av de britiske unn-
takene:
l Står utenfor eurosamarbeidet.
l Har ikke tilsluttet seg Schen-
gen-samarbeidet.

l Nekter å innføre det metriske 
systemet.
l Krever unntak fra EUs banklo-
ver som skal hindre risikoadferd i 
finanssektoren.

Britene krevde også at den vik-
tige finanssektoren i City of Lon-
don skulle unntas fra EUs sanksjo-
ner mot Russland.

På toppen av dette har Cameron 
lovet folkeavstemning om fortsatt 
medlemskap i EU, hvis han vinner 
valget til neste år. Noe som kan 
ende med at Storbritannia helt 
 frivillig går ut av EU.

kenneth.lund@dn.no

Nordisk toppmøte
l The Northern Future Forum 
ble avholdt i Helsinki 5.–7. 
november.
l Årlig toppmøte med de ni 
regjeringssjefene i Norden, 
Baltikum og Storbritannia 
(Norge, Sverige, Danmark, 
Island, Finland, Estland, Latvia, 
Litauen og Storbritannia).
l Har bred deltagelse fra 
næringslivet i disse landene.
l Hovedtemaer er innovasjon, 
entreprenørskap og hvordan 
regionen kan være konkurran-
sedyktig, særlig mot Asia.
l Avholdt første gang i London 
i 2011. Siden i Stockholm (2012) 
og Riga, Latvia (2013).
l Arrangeres på Island i 2015.
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EU til  
halv pris
Oslo: Finansminister George 
Osborne opplyste fredag at 
britene har fått halvert EU-kon-
tingenten for 2015. Regningen 
var opprinnelig på 1,7 milliarder 
pund (18,5 milliarder kroner), 
men er nå ifølge Osborne på 850 
millioner pund.

Osborne beskriver avtalen 
som «et meget godt resultat for 
Storbritannia», og langt bedre 
enn noen hadde trodd på 
forhånd.

Britene har i en årrekke, helt 
tilbake til epoken med Margaret 
Thatcher på 1980-tallet, kranglet 
om britenes bidrag.

Kina, her ved president 
Xi Jinping, er vertsland 
for årets Apec-møte.

Japans statsminister 
Shinzo Abe skal møte 
Kinas president for 
første gang i helgen.

Bestill i dag på www.alpereiser.no eller 810 10 888

Tilbud på det eksklusive Hotel Salzburger Hof   
Flyreise t/r inkl. bagasje, overnatting i dobbeltrom (13–15m2) 
på det fine Hotel Salzburger Hof med stor frokostbuffet.
Avreise: 24.1 (få rom igjen) . . . . . . . . . . . . . . . . Nå fra 7.995 kr
Avreise: 31.1 (få rom igjen) . . . . . . . . . . . . . . . . Nå fra 7.995 kr

Nå selger vi våre siste plasser 
med fly til Bad Gastein i januar

Bad Gastein – nordmenns favoritt 
Direktefly Oslo/Stavanger/Bergen–Salzburg t/r 
inkl. bagasje,   sentralt bosted med frokost.  
Hotel Eden Avreise: 17.1 og 31.1 . . . .fra 3.995 kr
Hotel Gisela Avreise: 17.1 og 31.1 . . .fra 4.695 kr
Ski Lodge Reineke Avreise: 24.1 . . .fra 4.995 kr 
Hotel Post Avreise: 24.1 og 31.1 . . . . .fra 5.995 kr

Hotel Salzburger, 
Bad Gastein
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I 2009, ett år etter at finanskrisen 
rammet USA og andre vestlige land, 
var turen kommet til Dubai. I løpet 
av noen måneder falt eiendomspri-
sene med nesten 60 prosent. 

Eiendomsselskapet Dubai 
World hadde gjeldsforpliktelser på 
59 milliarder dollar og emiratet sto 
ved kanten av stupet. 

Utlendinger flyktet fra Dubai og 
det var frykt for at byen ville bli en 
spøkelsesby. 

Dommedagsprofetene tok feil.

Bygger tvillingtårn
Byggevirksomheten har tatt seg 
kraftig opp igjen og gigantoma-
nien som delvis forårsaket proble-
mene for fem år siden er tilbake – 
med full styrke. 

Tidligere denne uken ble byg-
gingen av verdens høyeste tvil-
lingtårn lansert, i et område som 
markedsføres som Dubai Creek 
Harbour. Petronas-tårnene i Kuala 
Lumpur i Malaysia holder i dag 
rekorden på 452 meter.

– Det er mye mindre spekula-
sjon denne gangen. Eiendoms-
markedet utgjør kun åtte prosent 
av økonomien mot 14 prosent før 
krisen, sier direktør Marios Marat-
heftis hos Standard Chartered til 
Businessweek.

Mall of the World markedsføres 
som verdens største luftavkjølte by 
med blant annet 100 hoteller, en 
egen fornøyelsespark og kjøpesen-

tre – fordelt over 800.000 kvadrat-
meter når prosjektet står ferdig. 

Samtidig fører uroen i regionen 
til at Dubai fremstår som et trygt 
sted.

– Libyere, syrere, egyptere og 
iranere – de er alle her. Dette er 
stedet å være – om ikke fysisk til-
stedeværelse, så i alle fall å plas-
sere pengene, sier direktør Patrick 
Lord hos Control Risks Group til 
Businessweek.

Ifjor økte eiendomsprisene i 
Dubai med 35 prosent. 

– De forente arabiske emirater 
tilbyr betydelige muligheter i en 
periode hvor utviklede markeder 
bremser. Det er også en oppfatning 
om at dette er et land med lavere 
risiko enn de fleste fremvoksende 
markeder, sier direktør Yacine 
Amor hos Bank of America Merrill 
Lynch til Wall Street Journal.

IMF-advarsel
Det internasjonale pengefondet 
(IMF) kom med en kraftig  advarsel 
til myndighetene i vår, hvor de anbe-
falte umiddelbare tiltak  rettet mot 
eiendomsmarkedet. Dette er blitt 
fulgt opp av lokale myndigheter.

– Tiltakene som vi har foreslått 
er blitt satt inn og har hjulpet. 
Store eiendomsprosjekter gjen-
nomføres mer gradvis og styrt, sa 
IMFs Harald Finger, som ledet en 
delegasjon til Dubai denne uken.

Dubai står som arrangør av 
World Expo i 2020. Verdensutstil-
lingen forventer å skape en årlig 
økonomisk vekst på minst 1,5 pro-
sent de neste seks årene i form av 
økte investeringer og aktiviteter.

«Den økonomiske veksten er 
forventet å nå 4,8 prosent i 2014 
og rundt 4,5 prosent de kom-
mende årene. Dette støttes opp av 
en rekke megaprosjekter som er 
lansert de siste 18 månedene og 
World Expo», skriver United Secu-
rities i en analyse.

morten.iversen@dn.no

Dubai tilbake i høyden
ØkonoMI
Morten Iversen
Asia-korrespondent

Eiendomsprisene i Dubai økte 
med 35 prosent ifjor. Her fra 
verdens høyeste tårn, Burj 
Khalifa. Foto: Per Thrana

Byggevirksomheten i 
Dubai stoppet nesten 
opp etter finanskrisen. 
Nå skal bygningene 
igjen nå nye høyder.
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slaget om ebola står i vest-afrika
din bedrift kan kjempe herfra

benytt kontonummer 5010. 06. 00460
kontakt oss på bedrift@legerutengrenser.no eller telefon: 08898
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Som de fleSte andre er dn-leSerne 
glad i mat. Men for annonsører skiller 
de seg ut på et viktig punkt: De er i 
større grad enn andre villige til å 
betale mer for kvalitetsvarer. I 
tillegg er de opptatt av å lese om og 

prøve nye produkter. Derfor er mat og 
drikke prioritert stoff i både DN lørdag 
og magasinet D2.
 Som annonsør treffer du mange 
barnefamilier med stor kjøpekraft. Og 
fordi DN er blitt Norges tredje største 

avis treffer du mange av dem. I løpet 
av en uke har DN 1 million lesere, 
mens 821.000 leser oss i helgene 
på tvers av alle kanaler. Ta kontakt 
for mer informasjon om leserne det 
lønner seg å snakke til.

Ring 22 00 10 75 eller les mer på 
dn.no/annonse



Debatt
debatt@dn.no

Bygg- og anleggsbransjen er avhengig av arbeidskraft fra Europa. Retten til fri bevegelse i Europa, må vernes for å sikre økonomisk fremgang, skriver artikkelforfatter Vidar 
Helgesen. Arkivfoto: Gunnar Blöndal

Frihetsprosjekt i 25 år
Menneskers ønske om fri bevegelse forandret Europa – og Norge, 
skriver Norges EU-minister Vidar Helgesen.

Innlegg
Berlinmurens
fallD

et er 25 år siden 
symbolet på kald 
krig og et delt 
Europa ble revet. 
Tyskland ble igjen 
samlet. En 

verdenshistorisk begivenhet, 
men også den internasjonale 
hendelse de siste 25 år som har 
hatt størst betydning for Norge 
og nordmenns hverdag.  

Etter murens fall kunne de 
baltiske statene, Polen og de 
andre sentraleuropeiske 
landene velge sin egen fremtid. 
De valgte medlemskap i EU og 
Nato. Våre baltiske naboer er i 
dag også med i det nordiske 
samarbeidet. I dag ser vi at det 
europeiske samarbeidet fortsatt 
har stor tiltrekningskraft på 
dem som står utenfor. Landene 
på Vest-Balkan, som i årene 
etter murens fall opplevde de 
verste krigsforbrytelser siden 
andre verdenskrig, er nå enten 
blitt medlemmer av EU eller 
søker om å bli det. Også lenger 
øst søker flere land nærmere 
samarbeid med europeiske 
naboer. 

Dessverre er det ikke alle i 
Europa som står for frihet og 
samarbeid. Ukrainakrisen har 
sitt utspring i at Russland vil 
nekte ukrainerne å velge sin 
egen vei – i retning av europeisk 

samarbeid. For EU og for Norge 
er ikke Ukrainas valg et enten 
– eller, for eller mot. Samarbeid 
for oss er ikke et nullsumspill. 
Ukrainakrisen og Russlands 
annektering av Krim skremmer 
oss, men ikke til taushet. Vi må 
stå opp mot maktovergrep og 
friheten til å velge sin egen vei. 

Et land er ikke fritt uten at 
innbyggerne er frie. De 25 siste 
årene har gitt store muligheter 
for europeiske innbyggere – 
også for oss nordmenn. Samme 
år som muren falt begynte veien 
mot det Europeiske Økono-
miske Samarbeidsområdet 
(EØS). Europakommisjonens 
president, Jacques Delors, 
lanserte ideen om å invitere 
Efta-landene med i det indre 
marked. Dermed ble vi på vår 
måte en del av det europeiske 

frihetsprosjektet. Europas 
gjenforening etter murens fall 
dreide seg om storpolitikk, 
sikkerhetspolitikk og internasjo-
nale maktforhold. Men sammen 
med EØS-avtalen førte den også 
til store endringer i den norske 
hverdagen. 

Bare i Latvia var det ifjor 
registrert over 320 norske 
bedrifter med total omsetning på 
1055 milliarder euro. Polen er nå 
tredje største eksportmarked for 
norsk sjømat. Takket være 
EØS-avtalen og utvidelsen til de 
sentraleuropeiske land kan 
norske bedrifter lettere selge 
sine produkter til nye markeder, 
markeder som har fortsatt å 
vokse selv under Europas 
alvorlige finanskrise. 

Samtidig har arbeidskraft fra 
de nye EU-medlemslandene blitt 
bærebjelken i mang en norsk 
hjørnesteinsbedrift. Polakker 
utgjør nå den største gruppe av 
utlendinger i Norge. Mer enn 
90.000 polske statsborgere har 
offisielt meldt flytting til Norge. I 
tillegg jobber ytterligere 20.000 
på kortere kontrakter. De bidrar 
til vekst og velstand. Vi er helt 
avhengige av deres innsats i 
viktige sektorer som byggebran-
sjen, matvareproduksjon, 
handelsnæring og helse. 

Selv om Europa og EU i dag 

gjennomlever en dyp økonomisk 
krise, vil folk på Balkan og i 
Ukraina tettere med i det 
europeiske samarbeidet. 
Samtidig utfordres EU ikke bare 
utenfra av Russland, men 
innenfra av politiske tilbakeslag. 
Ungarn var landet som først 
klippet hull i jernteppet. I dag 
går landet i feil retning. Statsmi-
nister Orban snakker åpent om 
Putins Russland som forbilde og 
vil bygge en illiberal stat. Det 
viser at kampen for frihet ikke er 
vunnet en gang for alle. 

Europeisk integrasjon er et 
resultat både av visjonære ideer 
om felles friheter og møysom-
melig politisk samarbeid om 
felles spilleregler. Begge deler er 
fortsatt nødvendig hvis Europa 
skal komme ut av sine proble-
mer og stå imot de populistiske 
og autoritære tendenser som i 
dag er på fremmarsj. Da gjelder 
det ikke minst å verne om retten 
til fri bevegelse i Europa: både 
fordi den er en viktig politisk 
rettighet og fordi den er en forut-
setning for ny økonomisk 
fremgang. 

Fri bevegelse for europeere 
som vil søke å tjene til livets 
opphold er det fremste symbol 
på hva vi har oppnådd i Europa. 
Ikke bare siden 1989, men siden 
det europeiske samarbeidet 

startet på ruinene etter andre 
verdenskrig. Det var nettopp 
dette kampen mot totalitære 
stater og kampen mot Berlin-
muren handlet om: Mennes-
kene på begge sider skulle få 
oppleve frihet. 

Lech Walesa har påpekt at 
rivingen av muren startet 
lenge før de kalde høstdagene i 
Berlin for 25 år siden. Det 
startet i skipsverftene i polske 
Gdynia og Gdansk på 70- og 
80-tallet, hvor den første 
arbeideroppstanden mot 
kommunistregimet i Polen 
fant sted. Der jobbet polske 
Marcin, som jeg i vår møtte i 
sin nye jobb ved et verft i 
Solund kommune. Takket 
være murens fall – og EØS-
avtalen – kan Marcin jobbe og 
bo i Solund på like vilkår som 
sine norske kolleger og 
sambygdinger. Fra Gdansk 
kom også en ung Donald Tusk, 
som senere ble statsminister i 
Polen og nå president for Det 
europeiske råd. To kraftfulle 
symboler på den europeiske 
gjenforenings betydning både 
for storpolitikken, enkeltmen-
nesket og den norske hverdag.    

Vidar Helgesen, statsråd for 
EØS-saker og forholdet til EU 
(Høyre)

Vi må stå opp mot 
maktovergrep og 
friheten til å velge 
sin egen vei. 

lørdag 8. november 2014 | Dagens Næringsliv
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Skjerm laksen mot lus
Oppdrettslaksen må holdes i lukkede anlegg i lengre 
del av livet, og tiden i åpne nøter i sjø må halveres. 

laks i åpne merder er klart lavere, 
84 prosent i snitt. 

Noen debattanter mener at 
hele den stående biomassen av 
laks, cirka 650.000 tonn, må inn i 
lukkede anlegg, og da helst igår. 
En slik voldsom omlegging nå er 
ikke realistisk med tanke på 
fiskens velferd, siden det er et 
stort FoU-behov i lukkede 
anlegg. Kombinasjon av lukket 
og åpen teknologi for laks, vil 
være mer forsvarlig i et tidsper-
spektiv på fem til ti år, og kan 
vise seg tilstrekkelig til å løse 
dagens hovedutfordringer: 

Hvis lukkede anlegg brukes 
helt til 18 måneder (cirka én kilo 
såkalt postsmolt), og så kombi-
neres med halvert tid i åpne 
anlegg til slakt, vil dette gi en 
betydelig reduksjon i sprednin-
gen av lakselus. Ganske enkelt 
fordi oppdrettslaksen da vil være 
skjermet fra lusa i betydelig 

lengre tid enn den er nå. Hva som 
er ideell fiskestørrelse for 
overføring fra lukkede anlegg til 
åpne nøter må forskes på og være 
behovsprøvd ut ifra måling av 
miljøindikatorer langs kysten. 
Driftsformen kan bli et nyttig 
verktøy for styring av lus-, 
sykdom- og rømningssituasjon, 
ved raskt å endre tiden fisken 
holdes i Iukkede anlegg.

En annen viktig årsak til 
Norges suksess som lakseprodu-
sent er tilgangen på rent vann, 
areal og god vanntemperatur. 
Det hevdes at om lukkede anlegg 
utvikles for laks vil det føre til at 
produksjonen flyttes til utlandet. 
Lukket kombinert med åpen 
merdteknologi i siste fase av 
produksjonen gir derimot Norge 
muligheten til fremdeles å 
utnytte de naturgitte fortrinn.

For å utløse potensialet til 
lukkede anlegg er det behov for 
innovasjoner i teknologi, 
kunnskap om laksens krav i 
lukkede anlegg, og om hvordan 
sykdom unngås eller håndteres. 
Et sterkt tverrfaglig forsknings-
miljø i tett samarbeid med nærin-
gen er derfor nødvendig. 
Innovasjoner i lukkede anlegg 
kan bidra til at Norge i år 2050 
produserer fem millioner tonn 
laks uten betydelige negative 
ringvirkninger og at vi kan kalle 
oss «Verdens fremste sjømatna-
sjon».

Bendik Fyhn Terjesen, seniorfor-
sker, Nofima og Sigurd Olav 
Handeland, seniorforsker, UNI 
Research

D
en åpne oppdrett-
smerden er en 
viktig årsak til 
Norges suksess i 
lakseoppdrett. Men 
regjeringens mål 

om fem millioner tonn laks i år 
2050 og Stortingets visjon om 
Norge som «Verdens fremste 
sjømatnasjon», utfordres av 
lakselus, rømming, høy fiskedø-
delighet og fôrressurser. 

I dag lages smolt i lukkede 
anlegg på land, på ca. ni til ti 
måneder; fisken settes så ut i sjø 
og slaktes etter nye 16 måneder i 
åpne nøter. Fremtiden kan være 
å forlenge fasen i lukkede anlegg 
til cirka 18 måneder, etterfulgt av 
halvert tid i åpne anlegg (åtte 
måneder) frem til slakt. Det vil gi 
kraftig reduksjon i spredning av 
lakselus, rømming og fiskedøde-
lighet. Men det er ikke gjort over 
natten og vil kreve stor innsats 
fra oppdrettere, teknologileve-
randører og forskere.

I lukkede anlegg er oppdretts-
fiskens miljø adskilt fra omgivel-
sene utenfor av en tett barriere. 

Lukkede anlegg kan være 
landbaserte hvor vannet resirku-
leres, eller lukkede flytende 
anlegg i sjø: Enorme fiskekar som 
pumper opp lusefritt vann fra 
dypet. Disse anleggene er 
prototyper og ennå ikke hyllevare 
for bruk i lakseoppdrett.

I åpne anlegg virker notveg-
gen både som vanninnløp og 
-utløp, og fisken er prisgitt 
miljøet i havet rundt. Lukkede 
anlegg derimot, gir unik kontroll 
med hva som kommer inn i 
anlegget og med hva som slippes 
ut. Lakselus filtreres bort, slam 
samles opp og utnyttes, og 
teknologien er et betydelig 
rømningshinder. En sterk 
kontroll vil også gi forsprang når 
nye utfordringer må løses, som 
vist i pilotstudier hvor lukkede 
anlegg ga svært høy overlevelse. 
99 prosent av laksen overlevde til 
den nådde én kg. Overlevelse hos 

Forskning vis-
er at ...
Bendik F. 
Terjesen og 
Sigurd O.  
Handeland

Lakselusen truer dagens oppdrett. Illustrasjonsfoto: Eivind Senneset

I sitt innlegg om formue, fors-
kning og politikk i DN 31. oktober 
påstår Kristin Clemet at jeg nylig 
har hevdet at hele «formuesskatt-
debatten er startet og drevet frem 
av noen få superrike». Clemets 
bruk av sitatmarkør skulle tyde på 
at dette utsagnet stammer fra noe 
jeg har skrevet, men det gjør det 
ikke. Etter å ha vært i kontakt med 
Kristin Clemet, har jeg fått opplyst 
at utsagnet ble notert av en ansatt 
i Civita under et foredrag jeg holdt 
i høst. Jeg er redd referenten har 
kommet i skade for å notere feil. 
Foredraget var en presentasjon av 
min forskning på feltet om 
toppinntektsandeler, mobilitet og 
ulikhet. Hvem debatten om 
formuesskatten skulle vært drevet 
frem av, er hverken relevant eller 
interessant for min forskning.

I innlegget kan en lese at «Kun 
ytterst få av disse, rundt 800 
personer, er i den gruppen særlig 
mediene, Møen og Aaberge er 
opptatte av, nemlig de superrike». 
Som dokumentert i utallige 
publikasjoner dekker min 
forskning alle aspekter ved 
inntektsfordelingen. Når det 
gjelder de historiske prosjektene 
om utviklingen av toppinntektsan-
delene i Norge, har jeg (sammen 
med Tony Atkinson) tallfestet 
inntektsandelene til de 10, 5, 1, 0.5, 
0.1 og 0.05 prosent rikeste. Den 
minste av disse gruppene teller 
rundt 2000 personer. Jeg har 
hverken presentert tall for de 800 
rikeste eller uttalt meg om de 
superrike. Men jeg kan selvsagt 
ikke se bort fra at Clemet mener at 
mitt arbeid med å belyse utviklin-
gen av toppinntektsandelene i seg 
selv gjør meg kvalifisert til å bli 
omtalt som en som er særlig 
opptatt av de superrike. 

Rolf Aaberge, Forskningsavdelin-
gen, Statistisk sentralbyrå

Sitat på 
ville veier

www.dofsubsea.com

Join us: enhance your career path

Tax Manager Business Development Manager Discipline Leads engineering
See all current opportunities on careers.dofsubsea.com

Dagens Næringsliv | lørdag 8. november 2014



Les mer om oss på 
www.assessit.no

SkandinaviaS 
ledende på 

ExEcutivE  
sEarch  

&  
rEkruttEring

Making strategies work.
It’s all about people.
www.mercuriurval.com

executive search

O S L O  -  B E R G E N
w w w. b o n e s v i r i k . n o

Bestill abonnement  
på 815 11 815.

Gå inn på www.crgroup.no for ytterligere informasjon

Leder-Leder-
utvikling

STILLINGSMARKEDET

 Vi søker erfarne

Patentingeniører 
 til stillinger i 

 • Sandnes 

 • Trondheim

 • Kristiansand

 • Oslo

BLANT DE STØRSTE PÅ PATENTSØKNADER 
FOR NORSK INDUSTRI

Vågsgt. 43, 4306 Sandnes 
Tlf. 51 60 51 51
E-post: hamso@patent.no

www.patent.no

Fjordkraft er den strømleverandøren som har flest fornøyde 
kunder, og over 850.000 har oss i stikkontakten. Vårt mål er 
å være Norges mest attraktive strømleverandør. Vil du hjelpe 
oss å bli det?

Fjordkraft er i sterk vekst og søker

M&A sjef
Som et ledd i Fjordkrafts strategiarbeid ser vi nå 
etter en offensiv og erfaren leder som kan ta  
ansvar for selskapets aktiviteter knyttet til  
fusjoner og oppkjøp. 

Vi søker deg som har relevant bransjeerfaring og 
god kunnskap om verdikjeden og aktørene.

Full utlysningstekst finner du på:  
fjordkraft.no/ledig-stilling

Søknadsfrist: 21. november 2014. 

Liker du  
å spre lys  
og varme?
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Contract Manager – Project Procurement
Participation in different project teams with broad exposure throughout all project 
phases; from early contract strategy; supplier marked analysis, supplier 
prequalification to managing the tendering process, contract negotiations and follow 
up of contracts & projects

Visit our website www.statkraft.com – Careers – Job Vacancies for the full 
advertisement.

Vil du jobbe med innsalg av etablerte merker?  
Vil du drive din egen virksomhet med stort utviklingspotensial?   

Veletablert import- og agenturvirksomhet til  
detaljhandelen innen dame klær til salgs. 

Stort salgs potensiale på anerkjente merker i bransjen.
Ta kontakt med Odd Solbakken på telefon 90 72 23 84 eller  
e-post odd.solbakken@procurator.no for mer informasjon.

Vil du jobbe med innsalg av etablerte merker?  
Vil du drive din egen virksomhet med stort utviklingspotensial?   

Veletablert import- og agenturvirksomhet til  
detaljhandelen innen dame klær til salgs. 

Stort salgs potensiale på anerkjente merker i bransjen.
Ta kontakt med Odd Solbakken på telefon 90 72 23 84 eller  
e-post odd.solbakken@procurator.no for mer informasjon.

BEDRIFT TIL SALGS
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Sjeldne anledninger er vår hverdag
www.privatmegleren.no

Bekkelaget- Eksklusiv, unik og representativ leilighet med bl.a. fjordutsikt, heis og garasje.

15.900.000,-*

Panorama

Ringshusveien 19 A
1176 Oslo

Visning
Søndag 9. nov. kl. 13:00-14:00

Bra/P.rom 229/227 m²
Tomt 1231 m²
Eierform/etg. Eierseksjon/2
Md. f. utg. 1.500,-
Byggeår 2012
*Omk. + ca 2.75 %

Ansvarlig megler
Ole Kristian Braaten 97 16 07 05
Henv. A. Hartwig Thoresen 93 45 91 50

privatmegleren.no/38140483
mobil send “P 38140483” til 2140

Leilighet med "livsløpsstandard" i
halvpart av horisontaldelt tomanns-
bolig. Leiligheten holder en meget høy
standard og er merket med energi-
klasse A. Boligen har også egen leil. og
vinrom i uetg. Boligen må oppleves!

Off. kommunikasjon 300 m Skole/barnehage 500 m/100 m Dagligvare 500 m

Hosle - Meget innbydende enebolig m/garasje og idyllisk hage - betydelig modernisert

9.300.000,-*

Scenario

Prost Holsviksvei 14
1362 Hosle

Visning
Søndag 9. nov. kl. 13.00-14.00
Mandag 10. nov. kl. 17.00-18.00

Bra/P.rom 243/202 m²
Tomt 1074 m²
Eierform Selveier
Byggeår 1960
*Omk. + ca 2.75 %

Ansvarlig megler
Rune Morten Pedersen 90 09 28 88
Alt. Cecilie Frøshaug 91 71 75 02

privatmegleren.no/117140131
mobil send “P 117140131” til 2140

Inneholder : Entré/forstue, kjøkken
med åpen løsning mot spisestue og
stue. Trapperom, bad/wc og 3
soverom. Kjellerstue, bad/wc,
vaskerom, innredet rom med utgang
terreng og soverom

Off. kommunikasjon 200 m Skole/barnehage 400 m/400 m Dagligvare 400 m
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Sjeldne anledninger er vår hverdag
www.privatmegleren.no

Heggeli - Renovert vertikaldelt townhouse med stor hage og garasjeplass.

8.200.000,-*

Solli & Partnere

Heggeliveien 50 j
0375 Oslo

Visning
Søndag 9. nov. kl. 12:00-13:00
Mandag 10. nov. kl. 17:00-18:00

Bra/P.rom 130/128 m²
Tomt 4014 m²
Eierform/etg. Eierseksjon
Md. f. utg. 2.000,-
Byggeår 1907
*Omk. + ca 2.55 %

Ansvarlig megler
Axel Kolle 92 80 73 32

privatmegleren.no/18140178
mobil send “P 18140178” til 2140

Velkommen til Heggeli Hage!
Murvillaen og denne seksjonen er
totaloppusset med gjennomgående
gode materialvalg og flotte detaljer.
Over tre plan i tillegg til råloft. Egen
inngang til underetasjen. Unik mulighet.

Off. kommunikasjon 200 m Skole/barnehage 500 m/100 m Dagligvare 500 m
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Den beste utsikten får du midt i byen
Utsikt mot Romeriksåsene

Din nye takterrasse

Lavere nabobebyggelse

Se webprospekt

Tom Z. Bliksmark 
tlf 909 25 904

Lene Markegård • tlf. 918 23 923
lm@privatmegleren.no

Selveierleiligheter 
i Jessheim sentrum 
2 – 5 rom, 47m2 – 140m2

Pris fra 2.290.000,-
20 minutter fra Oslo
Kollektivknutepunkt
Ved skole og barnehage

Visning 
11. og 12. november 
kl 18:00–20:00
Trondheimsveien 98

Finn din bolig på:
www.jessheimpanorama.no
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www.privatmegleren.no

Er du interessert i nye boligprosjekter?
Nå kan du få tilsendt informasjon før prosjektet annonseres for salg. 

Du har dermed muligheten til å være først ute for 
å sikre deg den boligen du ønsker.

Send oss gjerne en mail med din kontaktinformasjon til: 
nyeboliger@privatmegleren.no

Tom Z. Bliksmark
Mobil  909 25 904
tom.bliksmark@privatmegleren.no

Lene Markegård
Mobil  918 23 923
lene.markegaard@privatmegleren.no

Vegar Skredlund
Mobil  954 08 449
vegar.skredlund@privatmegleren.no

Karianne Hammer
Mobil  920 27 444
karianne.hammer@privatmegleren.no

Finn Bragnes
Mobil 91 31 58 18
finn.bragnes@privatmegleren.no

Erik Lorentzen Larosi
Mobil 905 79 867 
erik.larosi@privatmegleren.no 

Siri Svendsberget
Mobil 482 16 227
siri.svendsberget@privatmegleren.no
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MAJORSTUEN Klassisk 4/5-roms selveier - Vestvendt balkong - Høy standard - God takhøyde

Vi har gleden av å presentere
en meget attraktiv leilighet
beliggende rolig til på
Majorstuen. Leiligheten har
vestvendt balkong, ildsted, god
takhøyde og svært god
planløsning med 3 soverom. I
tillegg har den lekre detaljer og
en smakfull utførelse. God
takhøyde, lyse overflater og
store vinduer gir en herlig
atmosfære og romfølelse.
Boligen holder en
gjennomgående god standard.
Velkommen til visning!

-

Adresse: Schønings gate 19
Prisant.: Kr. 5 700 000,- + ca.

2,65% omk.
Bra/P-rom: 104 / 104 kvm
Etasje/Soverom: 2 etg/3 soverom
Felleskostn.: Kr. 3 316,- pr mnd.
Andel fellesgj.: Kr. 0
Totalpris: Kr. 5 700 000,-
Byggeår: 1896
Boligtype: Leilighet
Finn-kode: 53160961
Visning: Søndag 9/11 13 - 14

Mandag 10/11 17 - 18

Eiendomsmegler MNEF 
Christer Barman Gabrielsen
Tlf.: 23 33 28 09 Mob.: 95 04 13 64
gabrielsen@nordvikpartners.no

www.nordvikpartners.no

Her kan du flytte inn nå – eller i 2015/2016
Hus og hytte i ett - ingen boplikt – kun 25 min fra Asker

NJB – STEDET FOR DET GODE LIV 

www.njb.no

Solgt 155 leiligheter/rekkehusleiligheter på Nordre Jarlsberg Brygge Åpningstider:

•	 Totalt	51	ledige	leiligheter/rekkehusleiligheter		
•	 7	innflyttingsklare	i	Bygg	I	og	1	i	Bygg	D
•	 Størrelse	fra	71	til	184,3	kvm	BTA

Mandag	-	fredag:	kl.	09.00	-	16.00
Torsdag:	kl.	09.00	-	19.00
Lørdag:	kl.	12.00	-	15.00

Selger David E. Nilsen  |  Tlf 907 33 719  |  E-post david@njb.no  
Salgsansvarlig Hakon Kristiansen  |  Tlf 908 37 656  |  E-post hakon@njb.no  |  Adresse Fjordveien 20, 3070 Sandeo

•	 Priser	fra	2	570	000	til	9	900	000	kr.
•	 Bo	på	bryggekanten	med	sjøutsikt,	sen	kveldssol	til	kl.	22.00
•	 Tøffelavstand	til	sandstrand	og	egen	båtplass

Innflyttingsklare

8 stk.
leiligheter

lørdag  8.  november  2014 | Dagens Næringsliv36



600
– antall kilometer med oppkjørte langrennsløyper  

i området hafjell – sjusjøen – lillehammer
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drømmetomter for salg
Mosetertoppen og Moseteråsen, to av Norges mest attraktive hyttefelt,  

troner på toppen av Hafjell – med perfekt beliggenhet  
for langrenn, alpint og terrengsykling.

best på langrenn
Rett utenfor hyttedøren går lysløypa  

som leder ut i Birken-terrenget.  
Løype nettet mellom Hafjell, Sjusjøen 

og Lillehammer har gang på gang 
blitt kåret til Norges beste. 

best på alpint
Hafjell og Kvitfjell er blandt  

Norges største skidestinasjoner. 
Moseteråsen og Mosetertoppen har 
perfekt beliggenhet i knutepunktet 

på toppen av Hafjell-gondolen.

best på terrengsykling
Hafjell har det som kanskje er  

Europas beste sykkelanlegg og et 
unikt nettverk av sykkelstier i fjell-

heimen der rett utenfor hyttedøren. 
Et sykkeleldorado i Birken-terrenget!

For visning kontakt: 
Fred Arne Gade –– m: 982 94 543

www.moseterasen.no

For visning kontakt: 
Stein Plukkerud –– m: 902 90 303

www.mosetertoppen.no

Nordvik & Partners 
Megler: Stian Pøhner –– m: 971 15 621

e-post: pohner@nordvikpartners.no

DNB Eiendom 
Megler: Bente Stubberud  –– m:  913 39 949

e-post: bente.stubberud@dnbeiendom.no
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KRISTINELUNDVEIEN 19
UNIK EIENDOM - SJELDEN SJANSE - MÅ SEES!

www.sem-johnsen.no

Unik funkisvilla over 4 etasjer tegnet av arkitektene
Blakstad og Munthe-Kaas.
Særdeles eksklusivt beliggende i øvre del av
Kristinelundveien, i et stille og rolig ambassadestrøk.
Boligen har meget gode lysforhold med store vindusflater
mot flere himmelretninger og vakkert utsyn.

Inneholder bl.a:
3 stuer, 5 soverom, 2 bad, 2 WC
Dobbelgarasje.
Terrasser både ut fra 2.etasje og underetasje med
særdeles gode solforhold.

Adresse:
Kristinelundveien 19,
0268 Oslo
Takst/prisant:
Kr. 27 000 000,-
+2.6% omk.

Byggeår: 1930
Bta/bra/prom:
401/369/300 kvm
Tomt: Eiet, 846 kvm.
Visning:
Etter avtale med megler

Megler:
Jurist Anna Forr
mobil 95 76 18 63
af@sem-johnsen.no
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BESTUM
Særdeles barnevennlig, oppgradert rekkehus m/4 store sov, peis, 40 kvm terrasser, hage, garasje

www.sem-johnsen.no

Lyst og delikat oppgradert rekkehus over to plan m/bl.a. 4 store
soverom på ett plan. Huset ligger tilbaketrukket og rolig i grønne
omgivelser innerst i trafikkrolig blindvei - særdeles barnevennlig.

Bilfritt indre område mellom husene. Hyggelig og barnevennlig
lekeplass på området. Meget kort vei til servicetilbud (CC Vest på
Lilleaker og Karenlyst allé på Skøyen), skoler/ barnehager, samt off.
komm. og idrettsanlegg etc. Velkommen!

Adr.: Ullernfaret 14 B, 0281 Oslo
VT/LT: Kr. 6 400 000,-
F.utg.: Kr. 583,-/mnd.

Bta/bra/p-rom:142/128/128 kvm
Byggeår: 1981/oppgradert 2012
Soverom: 4 på samme plan

Visning :
Søndag 9/11 kl. 13:00-14:00
Mandag 10/11 kl. 17:30-18:30

Megler:
Kristian Bull, 92 48 48 00
Siv.øk/Megler MNEF/ Daglig leder
Sem og Johnsen, avd. Frogner

SOLRIKT PÅ BYGDØY
Innerst i blindvei - Garasje - Barnevennlig - 2 bad - Fantastiske fellesarealer - Må oppleves!

www.sem-johnsen.no

Sem & Johnsen avd. Frogner har gleden av å tilby en sjarmerende og
meget spennende leilighet over to plan i en velholdt firemannsbolig,
innerst i blindvei på Bygdøy med folkemuseet som nærmeste nabo.
Kort vei til Bygdøy barneskole. Flott solrik tomt med prydbusker og
plen. Boligen har en stor skjermet sydvendt terrasse i sibirsk lerk og

en tilhørende garasje i rekke med ny port (2014). Sameiet har et
meget representativt inngangsparti med stenbelagt gårdplass.
Innholdsrik bolig med bl. a.  2 stuer, kjøkken fra 2012, 4 soverom, 2
bad og romslig entré.
Finnkode: 53054779.

Adresse: Bygdøy Kapellvei 12,
0287 Oslo
Prisant.: Kr. 7 700 000,- + 2,6 %
omk.

F.utg.: Kr. 2 682,- pr mnd.
Eiet tomt: 1 571 kvm
Bta/bra/p-rom:187/165/147 kvm

Visning:
Søn 9/11 13:30-14:30,
Man 10/11 17:30-18:30

Megler:
Partner/Eiendomsmegler MNEF
Bendik Blumenthal
mobil 977 66 133
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Ønsker du informasjon om boligsalg gjennom PRIVATmegleren?
Les mer og bestill vurdering av din bolig på privatmegleren.no

Gode råd ved salg av bolig er avgjørende. Det viktigste er ikke hvor raskt man kommer 

ut i markedet, men at det utarbeides en skreddersydd salgsstrategi og at boligen fremstår fra sin 

beste side når den legges ut for salg i markedet.

Ingenting overlates til tilfeldigheter når PRIVATmegleren selger bolig. Vi skreddersyr med utgangspunkt i 

gode og gjennomprøvde rutiner, som sikrer at boligen din når alle potensielle kjøpere.

Det handler om verdier

Ingenting overlates til tilfeldigheter når PRIVATmegleren selger bolig. Vi skreddersyr med utgangspunkt i 

RIS / SLEMDAL
Attraktiv utsiktsleilighet i herskapelig villa. Høyt og fritt. Takterrasse. Solrikt. Hage. Garasje. Rolig.

www.sem-johnsen.no

Flott utsiktsleilighet over to etasjer beliggende i grønne omgivelser i
representativ herskapelig bygning oppført i 1923. Boligen ligger
fantastisk til på en høyde med panoramautsikt over deler av Oslo og
fjorden.

Solrikt, usjenert og godt tilbaketrukket i privat stikkvei i et meget
attraktivt, populært og barnevennlig villaområde.
Boligen har hage, garasje og flott takterrasse med fantastisk
panoramautsikt over by og fjord. Velkommen!

Adr.: Jegerveien 12 G, 0777 Oslo
VT/LT: Kr. 6 900 000,-
F.utg.: Kr. 872,-/mnd.

Bta/bra/p-rom:142/130/130 kvm
Etg.: 2 og 3.
Soverom: 3

Visning :
Søndag 9/11 kl. 15:00-16:00
Mandag 10/11 kl. 19:30-20:30

Megler:
Kristian Bull, 92 48 48 00
Siv.øk/Megler MNEF/ Daglig leder
Sem og Johnsen, avd. Frogner

FROGNER- LUKSUS I HVERDAGEN
Garasjeplass i kjeller- Heis fra garasje - Felles takterrasse - Alt nytt - Høy standard - 2 bad - 3(4) sov. - Peis - 20 kvm Terr.

www.sem-johnsen.no

Fullstendig oppusset leilighet som er klar for umiddelbar overtagelse. Ingen har bebodd leiligheten etter
oppussing. Beliggende i rolig og attraktiv del av Gyldenløves gate mot åpen, bred gate, ambassader og
townhouses i nabolaget. Leiligheten er gjennomgående og har vinduer mot 3 sider. Bygg oppført 1974.
Skyvedør fra stuen til privat terrasse på ca 20 kvm med fantastiske solforhold.

Adresse: Gyldenløvesgate 45,
0260 Oslo. 2 etg. m/heis
VT: Kr. 11 900 000,-  + 2,6 % omk.
F.utg.: Kr. 3 500,- inkl. bla
varmtvann, garasje etc.
Bta/bra/p-rom:142/131/131 kvm

Visning: Søndag 9/11 kl. 13-14

Velkommen på visning!

Megler: Bettina Due
mobil 90 61 24 13
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Lille Fredensborg ligger i en fredelig blindgate med få minutters gange til sentrum, Grünerløkka og Bislet.  
Bygårdene er blitt renovert og har nå 29 arealeffektive og innflytningsklare leiligheter med nye kjøkken 
og bad. Lave fellesutgifter.
 
PRISER 
Fra 1 850 000,- + omk  

MEGLER
Kjetil Eriksson, 924 84 086, ke@sem-johnsen.no
Thorvald Schiander Petersen, 901 50 010, tsp@sem-johnsen.no
Vidar Øie Nilsen, 932 83 326, vn@sem-johnsen.no

29 NYE SELVEIERLEILIGHETER FRA 21 – 74 M2 

SALGSSTART SØNDAG 9.11 KL 13

VISNING
Søndag 9.11 kl 13 - 14, mandag 10.11 kl 17 - 18

LILLE FREDENSBORG 
BO SKJERMET OG SENTRALT I RENOVERT BYGÅRD VED GAMLE DEICHMAN OG REGJERINGSKVARTALET

F R E D E N S B O R G V E I E N  4  O G  6 

gressoslo.no
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Ønsker du å oppnå best mulig pris på eiendommen? Annonser i Dagens Næringsliv! 

Vibeke Thauland, tlf. 22 00 10 39 • Unn Bay Bråthen, tlf. 24 10 15 71

ULLERNÅSEN
Frittliggende og solrik enebolig over 2 plan, godt vedlikeholdt, flotte uteområder og barnevennlig

www.sem-johnsen.no

Frittliggende og solrik enebolig o/ 2 plan oppf 1980, godt vedlikeholdt,
flotte uteområder og barnevennlig område.Eiendommen er
beliggende i et veletablert og hyggelig villastrøk på Ullern med med
gode solforhold og hyggelig utsikt mot området rundt. Boligen grenser
til idyllisk grøntområde. Det er kort vei til skole, barnehage, offentlig

kommunikasjon, forretninger og andre servicetilbud på Røa. Kort vei
også til CC-vest kjøpesenter. Innh.: stue med utgang til terrasse,
spisestue/hall, kjøkken, gang/entré, vaskerom, wc, 4 sov, 2 bad/wc,
og balkong med utgang fra hovedsoverom. Haven er opparbeidet
med murer, skiferheller, busker, trær, blomster og gressplen. Garasje

Adresse: Frits Kiærs vei 17 C,
0383 Oslo
Prisant: Kr. 7 500 000,-  + omk
ca 2,6%

Bta/bra/p-rom:185/170/142 kvm
Tomt: 529 kvm eiet tomt
Visning: Søn. 15:00-16:00,
               man. 19:00-20:00

Megler: ,
Thorvald Schiander Petersen,
mobil 90 15 00 10

Kjetil Eriksson
mobil 924 84 086

Provençalsk eiendom i Sør-Frankrike

«La Perle» – pen provençalsk villa 
med tilhørende gjestehus i  
sjarmerende La Colle sur Loup.
3 stuer med peis og synlige bjelker,  
7 soverom med bad. Overbygd 
terrasse med ute kjøkken og peis. 
I nærheten av Galerie Maeght og 
middelalderbyen Saint Paul, bare 
20 minutter fra havet og flyplassen i 
Nice.

• 400 m2

• 60 m2 kjeller
• Dobbel garasje
• 11.000 m2 sydvendt tomt
• Svømmebasseng
• Energy C

Pris 3.250.000€

+45 40381664 / +33 667495747  
www.ahomefratnce.com

Elsebeth Gottschalck

EIENDOM UTLAND
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Lange statsrenter i USA falt etter 
arbeidsmarkedsrapporten for 
oktober viste at antall sysselsatte 
utenfor jordbrukssektoren i USA 
kom inn litt lavere enn ventet.

Samtidig falt arbeidsledig-
hetsraten til 5,8 prosent, mens 
det var ventet at den skulle forbli 
uendret på 5,9 prosent.

Selv om endringen i antallet 
sysselsatte var lavere enn ventet, 
var det samlet sett en sterk 
arbeidsmarkedsrapport, ifølge 
sjefsøkonom Paul Ashworth i 
Capital Economics.

Han fremholder den separate 
undersøkelsen for amerikanske 
husholdningers deltakelse i 
arbeidsmarkedet, som var langt 
over tallet fra forrige måned, som 
hovedårsaken til nedgangen i 
ledighetsraten.

Ifølge undersøkelsen var det 
638.000 flere i arbeid i oktober, 
mens det samtidig ble rapportert 
at arbeidsstyrken økte med 
416.000.

Sjefsøkonomen vedgår at det 
likevel er få tegn til en økning i 
lønnsveksten, som kom inn på 
2,0 prosent på årsbasis, mot 
ventet 2,1 prosent. Han påpeker 
derimot at han har vært ganske 
mistenksom for denne relativt 
nye målenheten.

«Arbeidskostnadsindeksen til 
det amerikanske arbeidsdeparte-
mentet er et mye mer omfat-

tende mål for lønnsvekst, og Fed 
har tradisjonelt vektlagt denne 
mer. I kontrast, viser denne en 
veldig klar akselerasjon i 
lønnsveksten i både andre og 
tredje kvartal», skriver han 
videre.

Ashworth mener det umiddel-
bare fallet i amerikanske 
statsrenter etter kunngjøringen 
av tallene derfor var særs 
uberettiget.

«Dette var en sterk rapport, 
som foreslår at den første 
renteøkningen kommer tidligere 
enn mange forventer. Vi venter 
at Fed vil starte å stramme inn i 
mars neste år», konkluderer han.

Renten på den amerikanske 
tiåringen var ned i underkant av 
fem basispunkter fredag 
formiddag, mens utviklingen i 
europeiske statsrenter var 
blandet.

Einar Melberg, TDN Finans

Fredag steg hele priskurven 
jevnt gjennom dagen. Driveren 
er tørre værmeldinger. Om 
morgenen var værmeldingene 2 
TWh mindre nedbørsrike enn på 
torsdag. Det var nok til å gi et 
jevnt sig oppover utover dagen. 
– Den hydrologiske balansen er 
nå minus 7 TWh, selv om det har 
kommet mye nedbør i det siste. 
Siden det kom så mye regn på 
kort tid på begrensede områder, 
har nok produsentene mistet en 
del vann, sier krafthandler 
Per-Arne Austli i Trønderenergi. 
Han legger til at skjevfordelingen 
av nedbøren viser seg i ganske 
forskjellige områdepriser sør og 
nord i Norge. 

Kirsi Andersstuen , Europower.com

D
et John Fredrik-
sen-kontrollerte 
riggselskapet 
Seadrill falt først 
markert etter at 
konkurrenten 

Transocean tidlig på ettermid-
dagen fredag varslet om 
nedskrivninger, men snudde 
siden opp. Transocean meldte at 
det tar nedskrivninger både på 
dypvannsrigger og goodwill. 
Samtidig utsetter selskapet 
offentliggjøring av kvartalsrap-
porten for tredje kvartal. 
Transocean-meldingen førte til 
volatil utvikling for Seadrill-
aksjen, som var den mest 
omsatte på Oslo Børs fredag, falt 
først over fire prosent, mens 
den endte opp over tre prosent.

Analysesjef Andreas Stubs-
rud i Pareto Securities mener 
Transocean-nedskrivningene 

ikke bør ha noe å si for Seadrill, 
ettersom de er relatert til et 
oppkjøp i 2007 og rigger som er 
34 år gamle.

– Nyhetene fra Transocean i 
dag burde ikke ha noe å si for 
Seadrill-aksjen. Dette fordi at to 
milliarder av nedskrivningene 
er relatert til oppkjøpet av 
GlobalSantafe i juli 2007, og de 
788 millionene på dypvannsig-
gene er relatert til rigger som er 
34 år gamle, sier han til TDN 
Finans. Stubsrud mener at fallet 
i Seadrill-aksjen i etterkant av 
nyheten var interessant i seg 
selv, men etter hans syn var det 
en feilreaksjon.

Goldman Sachs mener at en 
rekke selskaper i offshore 
riggsektoren vil måtte gjøre 

nedskrivninger fremover. I en 
oppdatering etter Transocean-
meldingen skrev Goldman-ana-
lytiker Waqar Syed at Transoce-
ans nedskrivninger i dag snarere 
er et sektorfenomen enn noe 
selskapsspesifikt. Han mener 
selskaper som har gjort store 
oppkjøp i bedre tider vil være 
særlig utsatt for goodwillned-
skrivninger. Seadrill steg 3,4 
prosent til 150,30 kroner, omsatt 

for 490 millioner kroner.
Ellers var også Aker Solutions 

i fokus fredag, etter at selskapet 
la frem sin første kvartalsrap-
port etter splitten fra gamle 
Aker Solutions. Aksjen falt etter 
rapporten, men analytikerne 
mener fallet var noe overdrevet, 
og at rapporten var anstendig. 
DNB Markets-analytiker Eirik R. 
Mathisen påpeker at Aker 
Solutions-aksjen var opp syv 
prosent igår uten en åpenbar 
grunn.

– Vi ser at en del av oljeservi-
ceaksjene både har falt og steget 
ganske mye den seneste tiden, 
men jeg er litt overrasket over at 
Aker Solutions faller såpass mye 
i dag, sa han til TDN Finans.
Mathisen mener kvartalstallene 
i seg selv var anstendige.

– Subsea-marginen var 
kanskje litt svakere enn ventet, 
men topplinjen kom inn høyere 
enn ventet. Ordreinngangen 
impliserer en «book-to-bill»-rate 
på 0,4, sa han. Turner Holm i RS 
Platou Markets det som kom 
frem i kvartalsrapporten og 
dagens presentasjon var bra.

«2015 vil bli et veldig utfor-
drende år for MMO, men 
marginen burde faktisk bedre 
seg moderat, ifølge selskapets 
guiding. Gitt de sterke kvartals-

resultatene og positive kom-
mentarer rundt potensielle 
subsea-kontraktstildelinger, ser 
vi dagens nedsalg som overdre-
vent», skrev han. Holm påpekte 
at Subsea-virksomheten 
rapporterte bra omsetning for 
kvartalet, og at man bokførte 
noe av omsetningen på det 
viktige Kaombo-prosjektet 
utenfor Angola.

«Vi venter at Subsea-margi-
nene kommer moderat opp fra 
og med andre halvår 2015, da de 
utvannende Brasil-prosjektene 
begynner å rulle ut fra ordrebo-
ken, samtidig som selskapet 
begynner å ta Kaombo-gevinst 
og høymargins-ettermarkeds-
salg vil utgjøre en større del av 
omsetningen. Vi ser Subsea-
marginer på 11 prosent i 2015 og 
11,5 prosent i 2016», skrev 
Platou-analytikeren, som har 
kjøpsanbefaling og kursmål 66 
kroner på Aker Solutions. Aker 
Solution-aksjen falt 4,2 prosent 
til 42,42 kroner, omsatt for 115 
millioner kroner.

Hovedindeksen på Oslo Børs 
endte opp 0,5 prosent til 587,68 
poeng, omsatt for 4,00 milliar-
der kroner.

finans@dn.no

FØLG BØRSEN PÅ DN.NO

Rente

Kraft

Aker Solutions skuffet
Oslo Børs trosset et bredt europeisk børsfall igår ledet an av Seadrill og  
andre oljerelaterte aksjer. Aker Solutions falt.
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EUROPA

Målt i lokal valuta Slutt eller kl. 17.00 norsk tid Endring i %

Markedsplass Indeks Valuta Siste Forrige 1D 1M YTD
  slutt

�  *Indeksen er justert slik at det tas hensyn til utdelt utbytte. 
       DJ = Dow Jones   Perf. = Performance

Amsterdam
Brussel
Frankfurt
Helsinki
København
London
Madrid
Milano
Moskva
Oslo
Paris
Reykjavik
Stockholm
Zürich

New York

São Paulo
Toronto

Hong Kong
Seoul
Shanghai
Sidney
Singapore
Taipei
Tokyo

 Amsterdam Exchanges
 Bel-20
 XetraDAX (Perf*)
 OMXH General
 OMXC 20
 FTSE 100
 IBEX 35
 MIB 30
 Russian RTS
 OBX*
 CAC 40
 OMX Iceland All-Share
 OMX Stockholm 30
 DJ STOXX 50
 DJ STOXX 600
 Swiss Market
 
 DJ Industrial Average
 Nasdaq Composite
 S&P 500
 Bovespa*
 S&P/TSX
 
 Hang Seng
 Korea SE Kospi
 Shanghai SE A Share
 All Ordinaries
 Straits Time
 Taiwan Weighted
 Nikkei 225

EUR 410,4 413,2 -0,66 0,96 2,15
EUR 3137,1 3163,9 -0,85 0,48 7,29
EUR 9260,3 9377,4 -1,25 1,92 -3,06
EUR 2885,6 2931,3 -1,56 1,08 1,78
DKK 739,5 742,4 -0,39 0,36 20,15
GBP 6567,8 6551,2 0,25 1,11 -2,69
EUR 10062,9 10261,8 -1,94 -3,53 1,47
EUR 18987,3 19285,8 -1,55 -3,97 0,1
USD 1011,1 1017,3 -0,61 -8,65 -29,92
NOK 536 533,1 0,55 1,95 6,44
EUR 4172 4227,7 -1,32 -0,88 -2,88
ISK 903,5 901,2 0,25 4,44 4,45
SEK 1405,3 1415,3 -0,71 5,06 5,42
EUR 3052,3 3102,1 -1,61 -0,97 -1,83
EUR 334,3 337,1 -0,82 1,04 1,84
CHF 8798,6 8863,9 -0,74 2,76 7,26

USD 17516,3 17554,5 -0,22 4,77 5,67
USD 4616,6 4638,5 -0,47 5,28 10,54
USD 2027,3 2031,2 -0,19 4,76 9,68
BRL 53015,6 52637,1 0,72 -7,7 2,93
CAD 14652,4 14563,4 0,61 0,52 7,57

HKD 23550,2 23649,3 -0,42 0,55 1,05
KRW 1939,9 1936,5 0,18 -1,67 -3,55
CNY 2532 2540,1 -0,32 2,32 14,34
AUD 5522,1 5479,2 0,78 4,49 3,16
SGD 3286,4 3291 -0,14 1,31 3,76
TWD 8912,6 8891 0,24 -1,42 3,5
JPY 16880,4 16792,5 0,52 6,95 3,62
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 Straits Time
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EUR 410,4 413,2 -0,66 0,96 2,15
EUR 3137,1 3163,9 -0,85 0,48 7,29
EUR 9260,3 9377,4 -1,25 1,92 -3,06
EUR 2885,6 2931,3 -1,56 1,08 1,78
DKK 739,5 742,4 -0,39 0,36 20,15
GBP 6567,8 6551,2 0,25 1,11 -2,69
EUR 10062,9 10261,8 -1,94 -3,53 1,47
EUR 18987,3 19285,8 -1,55 -3,97 0,1
USD 1011,1 1017,3 -0,61 -8,65 -29,92
NOK 536 533,1 0,55 1,95 6,44
EUR 4172 4227,7 -1,32 -0,88 -2,88
ISK 903,5 901,2 0,25 4,44 4,45
SEK 1405,3 1415,3 -0,71 5,06 5,42
EUR 3052,3 3102,1 -1,61 -0,97 -1,83
EUR 334,3 337,1 -0,82 1,04 1,84
CHF 8798,6 8863,9 -0,74 2,76 7,26

USD 17516,3 17554,5 -0,22 4,77 5,67
USD 4616,6 4638,5 -0,47 5,28 10,54
USD 2027,3 2031,2 -0,19 4,76 9,68
BRL 53015,6 52637,1 0,72 -7,7 2,93
CAD 14652,4 14563,4 0,61 0,52 7,57

HKD 23550,2 23649,3 -0,42 0,55 1,05
KRW 1939,9 1936,5 0,18 -1,67 -3,55
CNY 2532 2540,1 -0,32 2,32 14,34
AUD 5522,1 5479,2 0,78 4,49 3,16
SGD 3286,4 3291 -0,14 1,31 3,76
TWD 8912,6 8891 0,24 -1,42 3,5
JPY 16880,4 16792,5 0,52 6,95 3,62
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OBX – OMSETNING OG KURSUTVIKLING FOR DE 25 MEST LIKVIDE  AKSJENE PÅ OSLO BØRS

Analytikernes kursmål

    Aksjelisten på Oslo Børs er delt inn i grupper av aksjer basert på hvor likvide de forskjellige aksjene er. Likviditeten er målt etter antall handler per dag. OBX-listen inneholder de 25 mest likvide selskapene på Oslo Børs. OB Match er aksjer med flere enn ti 
handler i snitt hver dag. OB Standard er aksjer med færre enn ti handler i aksjen hver dag. OB Nye er nye aksjer som ikke er fordelt ennå. Grunnfondsbevisene brukes av sparebanker og er ikke aksjer. 
Forklaring til aksjelisten og andre noteringer finnes på www.dn.no/noteringer.Kommentarer og forslag sendes til noteringer@dn.no

Selskaper som er uthevet er til observasjon. * OBI har ikke mottatt revidert årsoppgjør for forrige regnskapsår. Selskaper merket # er sekundærnoterte ved Oslo Børs.

Tanker Investments Ltd TIL 67,25 102,5 3
Höegh LNG HLNG 96,5 116,46 9
RoyalCaribbean Cruises RCL 457,5 484,08 28
Lerøy Seafood Group LSG 261 288,36 13
Norwegian Air Shuttle NAS 230,1 222,73 12

Seadrill SDRL 150,3 181,67 30
Odfjell Drilling Ltd ODL 20,1 33,89 10
Fred Olsen Energy FOE 80 107,8 14
Awilco Drilling PLC AWDR 95,5 84,31 12
Prosafe PRS 28,76 34,22 16 -8,01%

-5,04%
-4,20%
-3,75%

-3,13%

5,38%
5,64%

6,43%
7,08%

8,48%

STØRSTE ENDRINGER I KURSMÅL

Ticker Omsatt

Selskapsnavn

Selskapsnavn

Ticker Omsatt

5 AKSJER MED STØRST ØKNING I KURSMÅL

5 AKSJER MED STØRST NEDGANG I KURSMÅL
Analytikernes kursmål

AntallSnitt

Analytikernes kursmål
AntallSnitt

Største positive og negative endring siste uke av kursmål, målt i prosent. 

Prosent endring i kursmål siste uke

Prosent endring i kursmål siste uke

Reduserte kursmål

Snitt 
endring %Antall

Uendret kursmål

Antall

Økt kursmål

Snitt 
endring %Antall

OSLO BØRS

–1,3928792,9914

AKSJER MED STØRST SPRIK MELLOM KURSMÅL OG AKSJEKURS

Selskapsnavn Ticker Omsatt

Forskjell 
snitt 

kursmål og 
omsatt kurs

Analytikernes kursmål

Høyeste Laveste SnittAntall

15 AKSJER MED STØRST IMPLISITT AVKASTNING IFØLGE ANALYTIKERNE

De 15 aksjene hvor det er størst forskjell mellom analytikernes kursmål (snitt) 12 måneder frem og 
faktisk aksjekurs.

    Analytikernes kursmål 12 måneder frem er beregnet av Bloomberg. Aksjer på Oslo Børs med en omsetningskurs 
på over én krone og med kursmål fra minst to analytikere er med i beregningene. Kursmål som er eldre enn tre 
måneder ekskluderes.

Hofseth BioCare ASA HBC 3,2 2 8 8,5 9 166%
MultiClient Geophys MCG 1,2 2 2,6 2,6 2,6 117%
Questerre Energy QEC 4,38 5 8 9,38 10,13 114%
Wentworth Res Limited WRL 3,89 4 6 8,17 10,19 110%
Panoro Energy ASA PEN 2,31 4 3,2 4,35 5,5 88,3%
Atlantic Petroleum P ATLA 74 4 98,22 138,88 198,24 87,7%
Odfjell Drilling Ltd ODL 20,1 10 18,6 33,89 53 68,6%
Archer Limited ARCHER 5,72 9 6 9,64 13,5 68,5%
Solstad Offshore SOFF 81,75 7 105 137 176 67,6%
Farstad Shipping FAR 72,75 9 87 121,8 160 67,4%
Deep Sea Supply DESSC 7,7 9 10 12,82 16,09 66,4%
Dolphin Group DOLP 3,42 12 3 5,61 7,5 64,1%
BW LPG Ltd BWLPG 65,5 13 78 106,66 150 62,8%
Siem Offshore SIOFF 5,04 7 6 8,13 10 61,2%
Q-Free QFR 11,4 3 17 18,33 20 60,8%

    EPS (Earnings Per Share): Resultat per aksje etter skatt. 2011: Estimater for EPS inneværende år. 2012: Estimater for EPS for kommende år. P/E (Price/Earnings): Aksjekurs delt på resultat per aksje. Jo høyere P/E, desto dyrere er aksjen. Et høyt P/E-tall 
viser at investorene tror at selskapets resultater skal vokse raskt. For OBX-indeksen er P/E beregnet som et vektet snitt, hvor de ulike selskapene inngår med sine vekter. Pris/Bok: Aksjekurs delt på bokført egenkapital per aksje.

OBX - AVKASTNING, UTBYTTE, NØKKELTALL, SEKTOR OG MARKEDSVERDI
Avkastning i % 

(kursendring + utbytte) Utbytte Nøkkeltall Mill. MNOK

 Omsatt 1D 1M YTD 12M Kroner Dato eks I % Valuta     Pris/Bok Beta Sektor Utestående Markeds- Ticker
       utbytte       Siste  kvartals- 24 mnd  aksjer verdi
              regnskap     Selskapsnavn

EPS P/E

OBX Indeks 536 0,5 1,9 6,4 8,2 24,13  4,5 NOK   12,33 12,51 1,49 1,07   1 594 593 OBX

Akastor 23,5 0,9 0 2,1 22,1 4,1 11.04.14 17,4 NOK 4,63 –0,35 29,46 - 0,68 1,12 Energi 272,0 6 439 AKA
Aker Solutions ASA 42,42 -4,2 -29,1 - - - – - NOK 4,63 5,22 9,17 8,13 2,24 1,01 Energi 272,0 11 540 AKSO
BW LPG Ltd 65,5 0,2 -8,4 21,3 - 0,91 01.09.14 8,5 USD 0,92 2,28 10,33 4,2 1,39 1,02 Energi 136,3 8 926 BWLPG
DNB 122,2 -0,1 7,1 15,6 18,4 2,7 25.04.14 2,2 NOK 10,76 12,43 10,08 9,83 1,3 1,2 Finans 1 628,8 199 039 DNB
DNO International 17,22 3,2 2,1 -28,8 -7,4 - – - USD 0,02 0,20 186,15 12,66 3,45 1,5 Energi 1 023,3 17 621 DNO
Fred Olsen Energy 80 3,7 -23,1 -63,7 -63,9 20 28.05.14 25 NOK 26,24 8,39 9,41 9,54 0,67 0,97 Energi 66,69 5 336 FOE
Gjensidige Forsikring ASA 122,9 -1,8 -2,2 22,5 26,1 16,8 28.10.14 13,7 NOK 7,34 8,07 15,76 15,24 2,71 0,66 Finans 500 61 450 GJF
Golden Ocean Group 7,6 1,1 18,9 -45,5 -10,4 0,09 08.09.14 6,8 USD 0,19 0,03 12,6 42,78 0,87 1,46 Industri 447,3 3 400 GOGL
Marine Harvest 96,5 -1,1 14,4 45,6 56,9 9,05 31.10.14 9,4 NOK 6,7 7,25 11,51 13,31 2,79 1,01 Konsumvare 410,4 39 601 MHG
Norsk Hydro 37,84 0,3 10,8 43,1 43 0,75 08.05.14 2 NOK –0,45 1,27 - 29,89 1,12 1,03 Material 2 069,0 78 291 NHY
Norwegian Air Shuttle 230,1 -2 18,6 22,3 3,6 - – - NOK 9,15 –9,55 20,57 - 2,92 1,16 Industri 35,16 8 091 NAS
Opera Software 81,6 -2,6 -4,4 -1,3 16,9 0,24 04.06.14 0,3 USD 0,49 0,39 27,87 30,47 4,31 1,04 IT 143,2 11 685 OPERA
Orkla 52,65 -0,5 -3,7 17,2 15,9 2,5 11.04.14 4,7 NOK 0,7 2,44 25,01 21,55 1,82 0,79 Konsumvare 1 018,9 53 647 ORK
Petroleum Geo-Services 38,99 8,3 7,1 -43,6 -45 2,3 09.05.14 5,9 USD 1,11 0,52 10,6 11,06 0,65 1,5 Energi 217,8 8 492 PGS
Prosafe 28,76 1,1 -18,3 -34,2 -36,8 3,82 27.08.14 13,3 USD 0,85 0,84 9,06 5,01 1,45 1,03 Energi 236,0 6 787 PRS
REC Silicon 2,86 -2,9 32,5 17 0,5 - – - USD –0,16 –0,00 - - 1,01 1,9 IT 2 313,8 6 608 REC
REC Solar ASA 91,95 -1 30,3 9,5 14,6 - – - USD – 1,13 - 11,91 2,13 2,54 IT 40 3 678 RECSOL
Royal Caribbean Cruises 457,5 -0,9 10,2 61,5 79,3 1,05 18.09.14 1,4 USD 2,16 3,47 18,95 19,29 1,66 0,91 Forbruksvare 222,7 101 873 RCL
Schibsted 358,6 1,3 10,6 -9,6 -5,6 3,5 08.05.14 1 NOK 14,32 0,10 28,02 3 622,22 6 0,94 Forbruksvare 108,0 38 730 SCH
Seadrill 150,3 3,4 -8,5 -34,2 -40,4 3,93 04.09.14 15,9 USD 5,66 2,96 7,2 7,43 1,13 1,09 Energi 493,1 74 110 SDRL
Statoil 152,5 1,8 -7,5 8,9 13,3 7,2 14.08.14 4,7 NOK 12,53 14,30 11,72 10,66 1,33 1,17 Energi 3 188,6 486 269 STL
Storebrand 34,71 -0,6 3,1 -8,4 -7,4 - – - NOK 4,41 5,10 8,58 6,81 0,67 1,14 Finans 449,9 15 616 STB
Subsea 7 SA 79,9 5,6 -5,3 -29 -34,6 3,6 30.06.14 4,5 USD 1,04 1,98 18,02 5,9 0,64 1,08 Energi 351,8 28 108 SUBC
Telenor 149,4 -0,7 9,5 8,4 6,8 7 15.05.14 4,7 NOK 5,74 8,61 25,19 17,35 3,41 0,98 Telekom 1 501,5 224 318 TEL
TGS-NOPEC Geophys 171,7 4,1 12,1 11,6 8,5 8,5 04.06.14 5 USD 2,63 2,52 10,07 9,99 2,06 1,26 Energi 103,2 17 717 TGS
Yara 316 0,3 3,8 25,6 25,3 10 06.05.14 3,2 NOK 20,63 28,38 12,65 11,13 1,54 0,92 Material 276,2 87 288 YAR

2013 2014 2013 2014

OBX - AKSJEKURSER, OMSETNING OG DERIVATHANDEL FOR AKSJER, INDEKSER OG FUTURES

 Omsatt   Endring Volumveid Lav Høy Lav i år Høy i år Høyeste Snitt Antall Siste Siste Snitt Vekt i 30 dager Implisitt  Kontrakter Snitt  Åpen
    snittpris     noensinne  analytikere   12M OBX %    12 M balanse

NOK Mill. MNOK Derivater
Volum Omsetning Volatilitet% Antall kontrakter

    Derivater knyttet til aksjene i OBX og OBX-indeksen. Volatilitet - svingninger - har avgjørende betydning for verdsettelsen av derivater. Jo høyere volatiliteten er, desto mer verdifulle er derivatene. Svingningene oppgis i prosent, målt på årlig basisv

Selskapsnavn

OBX Indeks 536 2,93  533,11 538,82 482,03 580,99 580,99 - - 114,22 3 836,62 3 222,24  25,46 20,62 2 963 3 649,98 82 105

Akastor 23,5 0,22 23,67 23,34 24,19 18,84 28 29,52 23,02 14 1,4 33,24 67,79 0,43 38,24 302,51 200 152,58 2 291
Aker Solutions ASA 42,42 -1,87 42,80 40,5 45,5 40,5 70 70 62,3 20 1,96 83,85 65,3 0,77 63,5 37,76 100 11,67 350
BW LPG Ltd 65,5 0,1 65,91 65,05 66,6 54,16 86,4 86,4 106,66 13 0,3 19,45 41,8 0,60 42,31 - 0 0 0
DNB 122,2 -0,1 122,3 121,3 123,5 95,86 125,1 125,1 132,4 25 2,29 279,73 254,46 14,53 30,12 23,6 350 863,32 32 175
DNO International 17,22 0,53 17,26 17 17,59 13,45 25,34 25,34 24,42 15 6,4 110,56 128,48 1,27 68,03 58,33 300 418,74 32 384
Fred Olsen Energy 80 2,85 77,81 74,75 80,15 65,75 238,23 284,21 107,8 14 0,9 69,66 28,59 0,32 74,45 - 0 0 0
Gjensidige Forsikring ASA 122,9 -2,2 123,6 122,4 125,8 101,36 137 137 126,96 19 0,49 61,04 56,52 2,99 26,36 19,87 147 34,22 1 033
Golden Ocean Group 7,6 0,08 7,60 7,48 7,79 6,3 14,38 27,05 10,11 12 2,21 16,8 37,32 0,25 76,62 - 0 0 0
Marine Harvest 96,5 -1,05 96,93 95,85 98,65 57,88 99 42 705,04 104,32 16 1,55 150,03 186,32 3,61 30,98 25,94 245 1 496,32 7 061
Norsk Hydro 37,84 0,1 37,96 37,6 38,21 26,04 38,82 71,6 40,86 21 7,09 269,02 225,01 6,58 33,41 29,32 10 3 733,09 169 244
Norwegian Air Shuttle 230,1 -4,7 234,5 230 238,4 174 266,9 315,9 222,73 12 0,35 81,94 90,98 0,79 55,86 37,4 203 196,36 3 167
Opera Software 81,6 -2,2 82,38 81,4 84,3 66,79 94,7 94,7 113,6 10 0,78 63,93 51,17 1,25 54,17 40,97 400 207,7 10 470
Orkla 52,65 -0,25 52,72 52,4 53,1 43,55 59,15 84,55 53,84 12 2,23 117,81 64,24 5,20 32,41 20,21 130 186,73 3 930
Petroleum Geo-Services 38,99 3 38,25 36,36 39,27 32,32 72,79 162,25 43,49 24 4,7 179,95 109,69 1,02 67,11 45,79 468 677,96 44 334
Prosafe 28,76 0,31 29,09 28,51 29,94 26,24 52,02 55,74 34,22 16 0,96 28,04 21,19 0,83 54,82 - 0 0 0
REC Silicon 2,86 -0,08 2,93 2,85 3,01 1,91 5 195,95 3,28 9 45,13 132,33 115,74 0,68 78,56 74,57 360 1 171,25 78 719
REC Solar ASA 91,95 -0,9 92,88 91,5 94 66,05 121 121 120,25 5 0,16 15,11 26,79 0,43 64,44 - 0 0 0
Royal Caribbean Cruises 457,5 -4,3 460,6 455,6 466,6 280,21 468,5 468,5 484,08 28 0,15 68,35 65,59 3,82 48,82 32,04 30 159,54 7 168
Schibsted 358,6 4,6 357,5 353,2 359,3 286,8 416,49 416,49 383,5 15 0,23 81,31 79,93 3,51 40,92 - 0 0 0
Seadrill 150,3 4,9 147,0 140,3 151,8 139 242,31 258,17 181,67 30 3,22 474,24 246,59 3,21 55,17 37,28 400 512,27 19 504
Statoil 152,5 2,7 152,1 150,1 153,4 137,72 193,88 193,88 172,45 32 3,14 477,57 509,12 20,66 35,95 26,18 4 974 2 561,28 66 940
Storebrand 34,71 -0,21 34,79 34,49 35,2 30,56 40,65 82,99 39,65 13 1,36 47,46 63,73 1,89 30,52 28,58 199 1 196,84 81 736
Subsea 7 SA 79,9 4,25 79,11 76,3 80,4 70,6 127,5 165,77 101,69 26 3,36 265,92 153 2,57 45,96 39,64 700 645,98 29 045
Telenor 149,4 -1 149,6 148,3 151,3 118,02 154,9 154,9 156,97 29 2,11 316,09 247,32 13,72 24,99 20,58 625 473,15 12 052
TGS-NOPEC Geophys 171,7 6,7 171,4 165,8 174,7 139,01 207,2 212,32 149,89 20 0,79 134,84 94,55 2,13 45,1 34,25 651 149,45 2 357
Yara 316 1,1 317,0 315,6 318 228,21 345 397,89 316,14 28 0,81 258,36 258,11 6,93 24,08 22,36 50 509,95 20 674
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AKSJER PÅ OSLO BØRS

Selskapsnavn
OB Match

NOK

Avkastning i % 
(kursendring + 

utbytte) UtbytteI tusen Nøkkeltall Mill. MNOK

Siste 
kvartalsregnskap

Omsatt   Endring Volumveid Lav Høy Lav Høy Høyeste Volum Sektor 1D 1M YTD Kroner Dato I % P/E Pris/Bok Beta Utestående Markeds- Ticker
   snittpris   i år i år noensinne       eks.     24M aksjer verdi  
               utbytte    

ABG Sundal Collier Holding 4,92 0,05 4,92 4,9 5 4,76 6 11,95 249,5 Finans 1,03 -6,82 0,1 0,5 25.04.14 10,16 13,12 1,96 0,41 458,76 2257,1 ASC
AF Gruppen 75,5 -0,5 75,5 75,25 76 63,91 80,37 80,37 14,00 Industri -0,66 9,42 20,41 6 16.05.14 7,95 14,09 6,05 0,07 88,72 6698,7 AFG
Agasti Holding 1,08 -0,02 1,15 1,08 1,18 1,02 2,19 33,36 455,8 Finans -1,82 0 -42,2 - – - 24,55 1,34 0,65 293,71 317,2 AGA
Aker 166,5 -0,5 167,34 165 171 161 245,5 276,4 76,89 Finans -0,3 -13,7 -19,7 13 14.04.14 7,81 - 1,36 0,81 72,37 12050,4 AKER
AKVA Group 27 -0,3 25,57 27 27,2 12,6 29 43,22 104,4 Industri -1,1 35 93,55 - – - 15,61 1,87 0,2 25,83 697,5 AKVA
American Shipping Company 44 0 43,57 42,9 44 29,2 54,06 137,3 23,22 Industri 0 5,86 12,06 0,3 21.10.14 4,26 13,59 1,82 1,46 60,62 2667,1 AMSC
Aqualis ASA 0,7 -0,01 0,7 0,69 0,71 0,3 0,9 7,85 1966,3 Helse -1,41 -7,89 98,49 - – - 6,27 0,15 0,47 1586,6 1110,6 WEIFA
Archer Limited 5,72 0,36 5,59 5,25 5,79 4,71 12,4 43 3274,2 Energi 6,72 -16,1 15,09 - – - - 0,81 1,94 579,16 3312,8 ARCHER
Atea 73,75 0 73,72 71,75 74 51,81 74,5 726,5 83,84 IT 0 9,29 34,63 10 17.10.14 13,56 18,51 2,26 0,64 104,17 7682,4 ATEA
Austevoll Seafood 44,3 -0,5 44,6 44,3 45,2 32,68 45,3 49,39 198,0 Konsumvare -1,12 6,75 30,24 1,6 26.05.14 3,61 10,6 1,24 0,86 202,72 8980,4 AUSS
Avance Gas Holding Ltd 117,5 1,5 118,01 117 120 100,86 152,06 152,1 399,1 Energi 1,29 -5,66 3,69 1,72 01.07.14 9,22 - 1,43 0,96 35,28 4145,2 AVANCE
Avocet Mining PLC 0,54 0 0,52 0,5 0,56 0,5 1,49 24,52 543 Material 0 -21,7 -38,6 - 09.05.12 - - 0,22 0,43 209,05 112,9 AVM
Bakkafrost 170,5 -0,5 170,46 168,5 172 80,27 172 172 122,8 Konsumvare -0,29 24,45 88,76 4,5 07.04.14 2,91 12,93 4,04 0,65 48,86 8330,3 BAKKA
Belships 5 0 4,97 - - 4,44 6,64 33 1,5 Industri 0 0 -23 0,05 09.05.14 1,02 - 0,57 0,22 47,35 236,8 BEL
Bionor Pharma 2,7 0,06 2,66 2,6 2,73 1,91 4,48 51,62 254,6 Helse 2,27 17,39 0,75 - – - - 4,36 1,02 248,33 670,5 BIONOR
Biotec Pharmacon 14,85 0,25 14,89 14,5 15,2 9,85 24,5 57,79 180,7 Helse 1,71 -8,9 45,59 - – - - 5,99 0,4 43,51 646,1 BIOTEC
Birdstep Technology 1,92 0,04 1,86 1,85 1,92 1,48 4,88 30,21 22,83 IT 2,13 6,67 -8,13 - – - - 2,92 0,56 101,62 195,1 BIRD
Blom 16 0 15,97 15 16 9 19 380798 0,31 IT 0 14,29 73,91 - – - - 2,63 0,84 10,07 161,1 BLO
Bonheur 85,75 2,25 84,41 83,75 85,75 81,75 129 218,6 7,84 Energi 2,69 -11,6 -29,4 7 30.05.14 8,16 - 0,48 0,53 40,79 3497,7 BON
Borgestad ASA 71 3 71 71 71 63 79,5 278,3 0,1 Material 4,41 7,17 -2,74 - – - 13,08 0,54 0,08 3,39 240,9 BOR
Borregaard ASA 46,7 -0,5 46,66 45,7 47,5 28,76 48 48 67,40 Material -1,06 23,87 59,11 1,1 24.04.14 2,36 14,24 2,28 0,56 100 4670 BRG
BW Offshore Limited 8,39 0,02 8,37 8,27 8,47 6,13 8,86 22,19 874,7 Energi 0,24 14,62 23,85 0,12 09.09.14 8,73 4,99 0,77 0,91 688,01 5772,4 BWO
Cermaq 95,5 0 95,81 - - 60,03 112,25 119,6 78,97 Konsumvare 0 -0,52 62,99 52,8 15.05.14 55,29 52,49 1,79 0,53 92,5 8833,8 CEQ
ContextVision 22 0 22 - - 13,2 26 150,2 0,2 Helse 0 - - - – - 24,5 3,77 0,31 7,74 170,2 COV
Deep Sea Supply 7,7 0,08 7,69 7,64 7,74 6,92 11,54 26,1 138,5 Energi 1,05 -2,65 -31,8 0,02 14.08.14 1,6 7,81 0,71 0,69 261,2 2011,2 DESSC
Det norske oljeselskap 43,5 0,8 43,65 43,2 44,2 40,6 70 90,84 1187,0 Energi 1,87 -14,7 -27,8 - – - - 1,42 1,12 202,62 8813,9 DETNOR
DiaGenic 1,08 0,02 1,09 1,07 1,14 0,49 1,98 276,3 1493,9 Helse 1,89 21,2 89,9 - – - - 2,28 1,45 285,08 307,9 NEL
DOF 18,9 -0,2 18,72 18,3 19,6 18 32,4 68,12 76,54 Energi -1,05 -16,7 -40,4 - – - 5,19 0,52 0,59 111,05 2098,9 DOF
Dolphin Group 3,42 0,28 3,31 3,09 3,5 2,5 6,44 223 2654,9 Energi 8,92 19,16 -27,2 - – - 14,3 0,74 1,67 345,38 1181,2 DOLP
Eidesvik Offshore 27,1 0 27,1 27,1 27,1 26,1 33,36 60,17 0,02 Energi 0 -1,81 -19 1 16.05.14 3,69 4,48 0,36 0,33 30,15 817,1 EIOF
Eitzen Chemical 3,5 -0,09 3,49 3,47 3,5 2,5 8,2 2950 21,51 Industri -2,51 17,45 -51,7 - – - - -0,04 0,28 11,28 39,48 ECHEM
Ekornes 73,25 1,25 72,67 71,75 73,25 69,75 92,47 125,7 5,53 Forbruksvare 1,74 -0,34 -5,38 5,5 13.05.14 7,51 27,06 1,88 0,24 36,83 2697,6 EKO
Electromagnetic Geoservices 3,57 -0,02 3,58 3,48 3,69 3,23 8,01 139,7 734,4 Energi -0,56 -0,56 -54,6 - – - 6,97 1,05 0,86 199,77 713,2 EMGS
Eltek 10,3 0,32 10 9,65 10,3 6,1 10,4 325,1 103,6 Industri 3,21 15,73 59 0,75 07.05.14 7,28 25,12 3,7 0,5 329,21 3390,8 ELT
EOC 3,71 -0,19 3,71 3,71 3,72 3,66 6,3 21,99 16,86 Energi -4,87 -24,1 -21,9 1,12 30.09.14 30,11 1,1 0,29 0,43 439,67 1631,2 EMAS
EVRY ASA 17 -0,2 17,25 17 17,3 9,13 17,8 147,4 48,16 IT -1,16 -1,16 77,87 0,4 15.05.14 2,35 - 0,86 0,3 267,34 4544,8 EVRY
Frontline 9,7 0,19 9,76 9,58 9,92 7,5 34,2 309,8 564,9 Energi 2 13,98 -58,9 - 25.05.12 - - -2,3 1,15 106,78 1035,7 FRO
Funcom 4,45 0,1 4,36 4,28 4,45 2,79 7,36 55,5 407,8 IT 2,3 31,27 69,85 - – - - 107,2 0,9 87,85 390,9 FUNCOM
Ganger Rolf 83 1,5 83,92 83 84 80 118,5 181 6,54 Energi 1,84 -13,5 -30 8,4 30.05.14 10,12 - 0,6 0,4 33,85 2809,9 GRO
Goodtech 13 0,05 13 13 13 12,15 17,05 22999 19,94 Industri 0,39 -4,76 -14,6 0,65 28.04.14 5 1 166,02 0,59 0,14 32,53 422,9 GOD
Grieg Seafood 28,4 0,4 28,15 27,7 28,6 21,7 30 30 28,45 Konsumvare 1,43 4,03 15,92 - – - 21,68 1,58 0,73 111,66 3171,2 GSF
Hafslund ser. A 50,5 -0,5 50,06 49 51 43,15 53,5 2849 6,78 Forsyning -0,98 0,5 14,88 2,5 09.05.14 4,95 9,82 1,29 0,23 115,43 9856,9 HNA
Hafslund ser. B 50,5 0,6 50,4 50 50,75 42,96 53,5 129,5 12,59 Forsyning 1,2 1,81 14,14 2,5 09.05.14 4,95 9,82 1,29 0,18 79,76 9856,9 HNB
Havfisk ASA 14,5 0,35 14,27 14,1 14,5 9,26 15,2 45,95 131,7 Konsumvare 2,47 18,85 22,88 - – - - 1,72 0,63 84,65 1227,4 HFISK
Hexagon Composites 28,3 -0,1 28,27 27,9 28,8 21 39,7 39,7 345,7 Industri -0,35 11,86 -11,6 0,33 23.04.14 1,17 30 8,79 0,85 133,29 3772,2 HEX
Höegh LNG 96,5 -2 97,14 95 99,75 40,9 106 106 82,15 Energi -2,03 3,21 101,9 - – - - 3,17 0,74 69,9 6745,2 HLNG
Hurtigruten ASA 6,88 -0,01 6,88 6,87 6,89 3,43 6,89 73,55 443,8 Forbruksvare -0,15 81,05 98,27 - – - 24,84 3,42 0,6 420,26 2891,4 HRG
I.M. Skaugen 5,05 -0,39 5,04 4,95 5,05 4,95 14 62,53 10,32 Energi -7,17 -21,3 -46,6 - – - - 0,39 -0,05 27,1 136,8 IMSK
IGE Resources AB 1,22 0,19 1,18 1,02 1,34 1 2,17 1846 911,8 Material 18,45 4,21 -39,2 - – - - 0,34 0,43 90,81 110,8 NMG
InterOil Exploration & Production 0,25 0 0,27 0,25 0,29 0,14 2,43 32,52 38929,9 Energi 0 -60,3 -87,4 - – - 0,73 -1 1,78 251,9 62,98 IOX
Intex Resources 1,95 0 1,94 1,9 1,95 1,29 2,95 24 265,0 Material 0 40,29 -9,3 - – - - 0,93 0,57 91,68 178,8 ITX
Jinhui Shipping & Transportation 14,7 -0,05 14,89 14,7 15 11,9 29,5 81,66 34,95 Industri -0,34 10,94 -49 - – - 9,56 0,23 1,31 84,05 1235,5 JIN
Kongsberg Automotive Holding 6,17 -0,11 6,24 6,1 6,36 4,86 7,9 74,04 2126,9 Forbruksvare -1,75 2,49 6,75 - – - 14,54 1,41 1,25 406,77 2509,8 KOA
Kongsberg Gruppen 139 0 139,04 138 139,5 121,28 151,5 151,5 9,58 Industri 0 3,35 13,02 5,25 12.05.14 3,78 13,68 2,42 0,58 120 16680 KOG
Kværner ASA 9,63 0,4 9,6 9,22 9,75 7,79 12,4 14,59 1067,3 Energi 4,33 3,59 -5,74 1,25 14.10.14 12,98 10,82 0,97 0,94 269 2590,5 KVAER
Lerøy Seafood Group 261 -1 262,06 259 264 163,83 267 267 47,79 Konsumvare -0,38 13,73 54,63 10 23.05.14 3,83 11,28 2,19 0,86 54,58 14244,7 LSG
Napatech A/S 39,9 0 38,56 - - 33 51,5 60 1,58 IT 0 4,72 -22,5 - – - - 1,1 0,08 5,82 232,0 NAPA
Navamedic 12,7 0,05 12,07 12 12,7 10,45 16,3 47,06 10,48 Helse 0,4 5,83 0,4 - – - 162,7 1,03 0,14 8,56 108,7 NAVA
Nio Inc 0,83 0,02 0,82 0,79 0,85 0,42 1,5 1185 866,9 IT 2,47 2,47 -41,5 - – - - 12,29 0,22 159,98 132,8 NIO
Nordic Semiconductor 40,2 1,2 39,85 39 40,4 26,9 40,5 40,5 505,1 IT 3,08 12,92 45,13 - – - 60,65 12,33 1 163,44 6570,3 NOD
Norske Skogindustrier 3,87 -0,04 3,87 3,81 3,94 3,4 6,28 117,8 168,9 Material -1,02 -6,52 -18,4 - – - - 0,37 0,37 189,95 735,1 NSG
Northern Offshore 8,19 -0,18 8,23 8 8,3 7,5 12,55 24,15 136,9 Energi -2,15 -12,9 -5,43 0,2 27.08.14 14,85 9,4 1,01 0,24 165,27 1353,6 NOF
Northland Resources 0,65 0 0,64 0,61 0,7 0,42 5,28 2980 234,1 Material 0 18,18 -86,7 - – - - 0,01 1,46 69,14 44,94 NAUR
Norway Royal Salmon ASA 53 -0,25 53,24 53 53,5 29,44 57,5 57,5 29,65 Konsumvare -0,47 4,95 50,78 1,07 28.05.14 2,02 10,46 2,93 0,52 43,57 2309,3 NRS
Norwegian Energy Company 2,74 -0,01 2,82 2,66 2,98 1,01 20 1422 329,8 Energi -0,36 14,64 -86,3 - – - - 0,09 1,57 56,76 155,5 NOR
Norwegian Property 10,3 0,3 10,32 10,15 10,45 7 10,7 74,67 478,2 Finans 3 7,4 41,68 - – - 35,52 1,07 0,4 548,45 5649,0 NPRO
Ocean Yield ASA 42 0,3 42,02 41,6 42,1 31,22 44,5 44,5 76,35 Energi 0,72 2,44 28,07 0,5 17.07.14 7,19 10,06 1,3 0,63 134,19 5636,1 OCY
Odfjell Drilling Ltd 20,1 -0,1 20,49 20,1 21 19,5 38,68 43,84 41,56 Energi -0,5 -15,9 -44,2 0,05 18.03.14 1,48 8,65 0,59 0,57 200 4020 ODL
Odfjell ser. A 26,1 -0,5 26,14 26,1 26,6 23,3 46,9 144,8 1,77 Industri -1,88 -1,14 -36,3 - – - - 0,52 0,65 65,69 2228,8 ODF
Odfjell ser. B 24,4 0 24,26 - - 22,6 46,8 131,6 0,40 Industri 0 -1,61 -38,2 - – - - 0,49 0,49 21,08 2228,8 ODFB
Panoro Energy ASA 2,31 -0,04 2,32 2,27 2,37 2,25 3,84 11,07 1145,9 Energi -1,7 -11,8 -24,3 - – - - 0,57 0,84 234,55 541,8 PEN
Petrolia SE 7,86 0 7,96 7,86 8 5,9 13,5 78569 16,67 Energi 0 3,42 31,22 - – - 3,46 0,33 0,27 27,24 214,1 PDR
Photocure 20,2 0,1 20,26 20 20,4 17,7 28 138,6 26,55 Helse 0,5 9,78 -21,4 - – - - 1,55 0,3 21,39 432,1 PHO
Polarcus Limited 0,93 0,04 0,93 0,88 0,95 0,84 4,78 14 9336,9 Energi 4,49 -19,8 -80,2 - – - 1,83 0,14 1,65 669,81 622,9 PLCS
Protector Forsikring 38 0 37,94 37,5 38,2 17,59 45,5 45,5 73,24 Finans 0 5,56 110,4 1,75 02.05.14 4,61 8,55 3,47 0,59 86,16 3273,9 PROTCT
PSI Group 6,49 -0,01 6,49 6,35 6,5 4,83 7,57 42,61 36,18 IT -0,15 8,71 21,01 0,3 28.04.14 4,62 20,94 1,25 0,31 44,38 288,0 PSI
Q-Free 11,4 -0,55 11,7 11,3 11,95 9,85 16 32 96,06 IT -4,6 -2,98 -18,6 - – - - 1,56 0,3 68,8 784,3 QFR
Questerre Energy 4,38 0,04 4,35 4,23 4,4 3,76 8,12 30,8 221,4 Energi 0,92 -17,4 -40,9 - – - - 1,37 1,22 264,93 1160,4 QEC
Reach Subsea ASA 3 0 3,38 3 3,38 2,74 4,99 3868 1,01 Energi 0 2,04 -10,4 - – - - 1,71 0,44 76,24 228,7 REACH
Rocksource 5,95 -0,08 5,99 5,95 6,09 0,91 6,5 196,7 54,35 Energi -1,33 66,67 604 - – - - 4,81 0,61 98,37 585,3 RGT
SalMar 124 -2,5 125,55 123,5 127,5 64,97 130 130 159,8 Konsumvare -1,98 14,29 82,34 8 05.06.14 6,45 10,54 3,23 0,87 113,3 14049,2 SALM
SAS AB 10,9 -0,2 10,9 10,85 11,15 9,01 20,3 295,5 53,61 Industri -1,8 5,83 -30,6 - – - - 0,69 0,95 329 6122,3 SASNOK
Scana Industrier 1,12 0,03 1,12 1,12 1,12 1,03 2,43 109,7 36,01 Material 2,75 1,82 -41,4 - – - - 0,21 0,78 75,12 84,13 SCI
Selvaag Bolig ASA 19,8 0,5 19,4 19,3 19,9 16,24 22,1 22,56 26,49 Finans 2,59 -1 14,99 0,5 24.04.14 2,53 15,9 0,82 0,27 93,77 1856,6 SBO
Sevan Drilling ASA 0,93 0,04 0,97 0,88 1,05 0,85 5,14 8,11 9343,1 Energi 4,49 -39,2 -81,2 - – - - 0,13 1,4 594,62 553,0 SEVDR
Sevan Marine 22 0 21,9 21,5 22 19,4 25,94 4300 6,64 Energi 0 -6,38 -7,84 1,2 26.05.14 5,45 16,95 1,62 0,65 52,61 1157,4 SEVAN
Siem Offshore 5,04 -0,01 5,02 4,91 5,1 4,65 10,38 20,27 103,8 Energi -0,2 -12,3 -47,2 0,1 06.05.14 1,98 6,71 0,38 0,51 389,39 1962,5 SIOFF
Solstad Offshore 81,75 -0,25 81,38 80,5 83 74 118,36 142 1,5 Energi -0,3 0,31 -28,9 5 20.05.14 6,12 5,66 0,62 0,59 38,69 3162,7 SOFF
Songa Offshore 1,9 -0,04 1,88 1,77 2 1,7 3,14 63,95 8522,8 Energi -2,06 -17,4 -38,9 - – - - 0,25 1,44 873,91 1660,4 SONG
Sparebank 1 SR Bank 56,5 -0,75 56,86 56 57,75 52,75 64 64 92,73 Finans -1,31 -0,88 -3,61 1,6 30.04.14 2,83 6,53 0,95 0,69 255,75 14449,9 SRBANK
Spectrum ASA 31 0,5 30,34 29,8 31 26,2 51,19 64,26 39,76 Energi 1,64 -3,13 -14,9 0,75 26.05.14 2,42 5,97 1,28 0,55 42,86 1328,7 SPU
Stolt-Nielsen 117,5 0 118,35 117,5 119,5 115 190,86 190,9 58,78 Industri 0 -5,24 -28,3 1 22.04.14 5,13 9,38 0,77 0,65 64,13 7535,7 SNI
Storm Real Estate ASA 14,85 0 14,85 - - 14,65 17,8 17,8 0,25 Finans 0 -4,19 -6,58 1,6 08.05.14 10,77 3,62 0,6 0,02 19,22 285,5 STORM
Tanker Investments Ltd 67,25 0,25 68,58 67 69,5 57,25 80 80 12,36 Energi 0,37 5,91 - - – - - - 0,44 38,43 2584,4 TIL
Telio 43,5 0,5 43,09 43 43,5 39,9 47,9 47,9 16,14 Telekom 1,16 3,57 7,15 2 09.05.14 4,6 15,61 7,73 0,16 23,28 1012,8 TELIO
Tomra Systems 49,7 -0,2 49,72 48,8 50,25 43,7 63,47 167,1 166,5 Industri -0,4 4,63 -9,89 1,35 30.04.14 2,72 18,42 2,63 0,53 148,02 7356,6 TOM
TTS Group 3,98 -0,08 4,02 3,97 4,12 3,56 6,77 83,86 171,9 Industri -1,97 -3,86 -35,8 - – - - 0,73 0,26 86,61 344,7 TTS
Vardia Insurance Group ASA 26 -0,1 26,17 26 26,4 21,8 32 32 12,42 Finans -0,38 -2,62 - - – - - - 0,79 32,14 835,7 VARDIA

INDEKSER PÅ OSLO BØRS

Sektor Navn Åpning Lav Høy Siste +/- 1D 1U 1M 3M YTD 12M Omsatt

Avkastning i% MNOK

25 Likvide aksjer OBX 533,11 533,11 538,82 536 2,93 0,5 0,4 1,9 -1,4 6,4 8,2 3 836,62
Hovedindeks OSEBX 584,66 584,66 590,64 587,68 3,02 0,5 0,4 2,3 -1,2 7,1 8,9 4 042,73
Alle aksjer OSEAX 639,84 639,84 645,91 643,37 3,53 0,6 0,2 0,9 -3,1 6,7 8,9 4 312,69
Tilpasset aksjefond OSEFX 569,28 569,28 575,51 571,91 2,63 0,5 0,9 3,4 0,2 6,2 8 4 042,73
10% minste aksjene OSESX 623,64 623,53 628,35 626,9 3,35 0,5 0,3 5 -3,1 2,4 5,8 312,66
Egenkapitalbevis OBX14 1 063,62 1 050,28 1 066,74 1 050,28 -13,34 -1,3 -1 3,9 11,2 16,1 22,1 7,07
Energi OSE10GI 642,56 642,49 656,71 654,91 12,39 1,9 0,5 -7,2 -16,6 -5,7 -4,1 2 102,52
Råvarebaseret industri OSE15GI 470,01 469,94 475,02 471,3 1,29 0,3 1,2 7,3 7,4 33 33,5 533,24
Industri OSE20GI 277,05 274,74 279,09 275,87 -1,18 -0,4 -0,7 5,4 -1,7 -6,4 -2 139,64
Forbruksvarer OSE25GI 618,4 618,4 625,03 623,48 4,99 0,8 0,7 11,9 18,8 14,6 20,6 187,74
Konsumvarer OSE30GI 1 037,11 1 024,9 1 042,71 1 029,47 -7,64 -0,7 1,8 6,7 12 39 41,9 334,73
Helsesektoren OSE35GI 405,09 401,55 411,38 407,77 1,04 0,3 -1,8 3,6 -6,3 3,9 35,1 7,08
Finanssektoren OSE40GI 1 145,33 1 135,4 1 154,1 1 141,25 -4,07 -0,4 -0,7 3,8 8,1 13,5 17,5 436,33
IT-sektoren OSE45GI 218,84 216,87 219,64 217,43 -1,34 -0,6 1 7,9 9,2 20,1 22,5 243,6
Telesektoren OSE50GI 1 096,49 1 077,02 1 098,66 1 084,98 -7,17 -0,7 -1,4 9,4 5,6 8,5 6,9 316,79
Forsyning/kraft OSE55GI 297,35 292,65 300,59 299,18 1,83 0,6 1,3 2,4 6,7 20,2 22 11,04

Næringsgruppe Volum

Oppsummering sektorer
En-dags prosent endring

-2,0%
-1,5%

-0,7%
-0,7%
-0,6%

-0,2%
-0,2%

0,3%
0,6%

1,9%Energi 66
Farmasi og bioteknologi 2
Råvarebasert industri 7
Banker 2
Halvledere og teknologisk utstyr 2
Transport 2
Telekommunikasjon 2
Fisk og andre matvarer 1
Forsikring 1
Bildeler 2

Oppsummering alle aksjer

Opp Uendret Ned

SEKTOROVERSIKT PÅ OSLO BØRS

663364
Antall omsatte aksjer Endring fra forrige dag

millioner � 15,29189,56 millioner aksjer
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AKSJER PÅ OSLO BØRS

Omsatt   Endring Volumveid Lav Høy Lav Høy Høyeste Volum Sektor 1D 1M YTD Kroner Dato I % P/E Pris/Bok Beta Utestående Markeds- Ticker
   snittpris   i år i år noensinne       eks.     24M aksjer verdi   
              utbytte    

NOK

Avkastning i % 
(kursendring + 

utbytte) UtbytteI tusen Nøkkeltall Mill. MNOK

SistekvartalsregnskapSelskapsnavn

Aurskog Sparebank 174  0 174 - - 150 175 175 0,04 Finans 0 1,75 15,21 11 27.02.14 6,29 7,33 0,39 -0,07 1,5 261,6 AURG
Helgeland Sparebank 56,5  0,25 56,5 56,5 56,5 43,41 57,5 57,5 0,36 Finans 0,44 7,62 24,06 1,8 27.03.14 3,19 3,9 0,53 0,33 18,7 1056,6 HELG
Høland og Setskog Sparebank 110  0 110 - - 71,35 110 120,5 1 Finans 0 - - 9 28.02.14 7,96 11,4 0,23 0,28 0,69 75,67 HSPG
Indre Sogn Sparebank 65,25  -1,5 65,25 65,25 65,25 51,5 66,75 97,79 0,7 Finans -2,25 0,38 22,67 3,25 28.02.14 4,98 6,02 0,17 0,19 0,63 41,27 ISSG
Klepp Sparebank 103  1 103 103 103 60,36 104 104,1 0,4 Finans 0,98 4,04 67,02 3,6 01.04.14 3,5 6,55 0,24 -0,08 1,08 110,9 KLEG
Melhus Sparebank 117  -2,5 117 117 117 110 120 139,3 0,5 Finans -2,09 -0,85 6,23 8,5 28.02.14 7,26 8,99 0,36 0,21 1,53 178,7 MELG
Sandnes Sparebank 104,5  -0,5 104,5 104,5 104,5 82,23 105 163,1 0,4 Finans -0,48 7,73 27,18 3 27.03.14 2,87 4,41 0,36 0,25 7,11 742,6 SADG
Skue Sparebank 75  0 75,05 - - 60,99 82,61 102,9 1,1 Finans 0 1,35 22,29 3 28.02.14 4 3,13 0,3 0,29 1,9 142,5 SKUE
SpareBank 1 BV 51,25  -0,75 51,49 51,25 51,5 40,24 54,75 83,27 10,36 Finans -1,44 2,91 24,08 2,5 21.03.14 4,88 3,69 0,15 0,21 5,6 287,1 SBVG
SpareBank 1 Nord-Norge 39,7  -0,3 39,71 39,5 40 32,4 40,3 40,3 51,95 Finans -0,75 6,43 15,37 1,1 26.03.14 2,77 4,15 0,44 0,62 100,4 3985,8 NONG
SpareBank 1 Østfold Akershus 120,5  0 120,97 - - 86,54 121,5 121,7 0,99 Finans 0 4,33 40 3,3 21.03.14 2,74 6,52 0,66 0,28 9,29 1119,3 SOAG
SpareBank 1 Ringerike Hadeland 147  -10 147 147 147 115,11 157 157 0,26 Finans -6,37 4,63 28,39 8,6 24.03.14 5,85 7,67 0,86 0,29 13,95 2050,2 RING
SpareBank 1 SMN 58  -1,25 58,67 58 59,75 50,25 62,25 62,25 61,85 Finans -2,11 3,11 8,89 1,75 27.03.14 3,02 5,12 0,62 0,73 129,84 7530,5 MING
Sparebanken Møre 218  -2 218,56 218 220 186,28 221 221 0,69 Finans -0,91 2,83 14,62 8 27.03.14 3,67 5,06 0,46 0,29 9,89 2155,4 MORG
Sparebanken Øst 51,25  0,25 51,1 51 51,5 38,27 52 65,82 3,62 Finans 0,49 3,74 27,7 3 28.03.14 5,85 4,8 0,4 0,31 20,73 1062,5 SPOG
Sparebanken Sør 196  0 196,27 - - 131,47 204 204 0,26 Finans 0 6,81 39,5 10 28.03.14 5,1 9,51 0,08 0,15 4,77 934,7 SOR
Sparebanken Vest 52  -0,25 52 52 52,25 42,3 53,5 66,5 2,97 Finans -0,48 0,97 22,16 3 20.03.14 5,77 1,96 0,19 0,28 31,76 1651,6 SVEG
Spb 1 Nøtterøy-Tønsberg 95,5  0 95,7 - - 74,13 98 98 3,1 Finans 0 2,14 27,02 4,5 05.03.14 4,7 3 0,17 0,08 1,08 102,7 NTSG
Totens Sparebank 75  0 74,97 74,5 75 52,73 80 83,78 1,44 Finans 0 0,67 38,27 2,5 21.03.14 3,33 5,57 0,46 0,41 6,12 459,3 TOTG

EGENKAPITALBEVIS OSLO BØRS

BEAR ALU HA 38,52  -0,52 0 38,52 38,52 34,04 54,13 54,13 0  -1,33 -10,2 -12,3 - – - - - -1,1 - - BEARALU
BEAR DNBNOR HA 3,91  0,05 0 3,91 3,91 3,74 6,54 49,5 0  1,16 -14,2 -30,2 - – - - - -2,23 - - BEARDNBN
BEAR EL HA 207,78  -6,85 0 207,78 207,78 159,08 274,65 274,7 0  -3,19 14,75 6,44 - – - - - -0,38 - - BEARELHA
BEAR GULL HA 25  -0,44 0 25 25 15,68 25,51 36 0  -1,73 15,37 16,55 - – - - - -0,53 - - BEARGUHA
BEAR KOBBER HA 22,66  -0,49 0 22,66 22,66 17,65 23,33 49,4 0  -2,12 3,61 29,42 - – - - - -1,36 - - BEARKOBB
BEAR NHY HA 25,92  -0,14 0 25,92 25,92 25,49 58,63 102 0  -0,52 -20,2 -55,2 - – - - - -2 - - BEARNHYH
BEAR OBX X3 HA 4,24  -0,07 4,25 4,24 4,25 3,57 6,45 59,5 8,3  -1,63 -8,43 -28,5 - – - - - -1,97 - - BEAROBX3
BEAR OLJE HA 12,68  -0,45 13,01 12,68 13,01 6,01 13,13 48,5 0,21  -3,43 27,44 83,5 - – - - - -1,27 - - BEAROLJE
BEAR ORKLA HA 10,96  0,1 10,8 10,8 10,96 9,03 16,98 47,4 2  0,92 4,83 -32,3 - – - - - -1,42 - - BEARORKL
BEAR REC HA 76,05  -5,9 80,76 76,05 83,55 55 360 939000 33,97  -7,2 -56,1 -78 - – - - - -3,55 - - BEARRECH
BEAR STL HA 12,92  -0,51 13,23 12,9 13,26 8,52 16,98 48,2 33  -3,8 13,18 -23,1 - – - - - -2,28 - - BEARSTLH
BEAR YARA HA 2,79  -0,03 0 2,79 2,79 2,68 5,69 35,7 0  -1,06 -7,31 -43,3 - – - - - -1,74 - - BEARYARA
BULL ALU HA 27,81  0,24 0 27,81 27,81 18,05 27,81 74,5 0  0,87 22,51 27,51 - – - - - 0,71 - - BULLALUH
BULL DNBNOR HA 152,85  -1,68 155 152,85 155 100,28 159,55 159,6 0,65  -1,08 12,97 24,93 - – - - - 2,25 - - BULLDNBN
BULL EL HA 4  0,11 0 4 4 3,41 6,52 63,7 0  2,69 -7,61 -27 - – - - - -0,09 - - BULLELHA
BULL GULL HA 55,75  0,7 0 55,75 55,75 54,75 72,5 150 0  1,27 -4,13 -0,45 - – - - - 0,1 - - BULLGUHA
BULL KOBBER HA 37,22  0,62 0 37,22 37,22 30,35 42,69 102,5 0  1,69 6,53 -12 - – - - - 0,94 - - BULLKOBB
BULL NHY HA 29,9  0,17 0 29,9 29,9 15,5 32,59 48,4 0  0,55 20,89 89,21 - – - - - 1,99 - - BULLNHYH
BULL OBX X3 HA 130,35  2,1 131,75 130,35 131,85 85 175 175 0,11  1,64 3,6 47,96 - – - - - 2,44 - - BULLOBX3
BULL OLJE HA 76,05  2,15 0 76,05 76,05 73,1 134,8 134,8 0  2,91 -13,8 -37,3 - – - - - 0,85 - - BULLOLJE
BULL ORKLA HA 80,3  -0,78 0 80,3 80,3 58,68 102,38 102,4 0  -0,96 -8,31 30,09 - – - - - 1,42 - - BULLORKL
BULL RCL HA 136,65  -2,38 0 136,65 136,65 56,03 140,08 140,1 0  -1,71 17,67 138,6 - – - - - 1,74 - - BULLRCLH
BULL REC HA 121,28  -3,93 125,01 121,28 127,25 59,7 480,1 480,1 3,55  -3,13 61,59 -8,76 - – - - - 99,42 - - BULLRECH

ANDRE EGENKAPITALINSTRUMENTER OSLO BØRS

AGR Group 0,87  -0,02 0,86 0,85 0,9 0,8 10,2 33,63 28,03 Energi -2,25 2,78 88,78 6,92 05.11.14 795,4 8,38 0,22 -0,07 124,15 108,0 AGR
Apptix 2,21  0 2,23 - - 2 3,98 46,39 11,45 IT 0 -11,6 -25,1 - – - 81,8 1,36 0,64 81,43 180,0 APP
Aqualis ASA 7,9  -0,1 8 7,9 8,1 7,12 13 13 303,0 Energi -1,25 -3,07 - - – - - - 0,18 43,19 341,2 AQUA
Arendals Fossekompani 2 050  50 2 032 2 020 2 050 1 493,64 2 070 2070 0,04 Forsyning 2,5 3,02 32,93 60 23.05.14 2,97 23 1,69 0,18 2,24 4591,6 AFK
Asetek A/S 22,5  0 22,5 22,5 22,5 19 46,5 47,5 1,17 IT 0 -19,6 -45,8 - – - - 4,61 0,38 14,88 334,8 ASETEK
Atlantic Petroleum P/F 74  0 74,11 - - 70 145 146,5 0,55 Energi 0 -16,9 -49 - – - - 0,54 0,25 3,7 273,6 ATLA
Bergen Group 2,7  0 2,7 2,7 2,7 2,03 3,9 37 0,2 Energi 0 7,14 -22,4 - – - - 0,31 0,04 60,62 163,7 BERGEN
Bouvet ASA 80  0 79,94 - - 70,25 90 90 3,15 IT 0 -5,88 -4,37 6 21.05.14 7,59 11,94 6,07 0,26 10,25 820 BOUVET
Byggma 38  0 38 38 38 19,43 42,2 78,28 0,06 Industri 0 2,7 - 2 28.05.14 5,26 5,5 0,86 -0,19 7,96 302,3 BMA
Data Respons 10,95  -0,05 10,76 10,75 11 6,81 11,5 43,05 4,10 IT -0,45 -0,45 49,91 1 25.04.14 9,13 14,6 2,18 0,22 48,55 531,7 DAT
Entra ASA 74,5  -0,25 75,09 74,5 75,75 65 76,5 76,5 241,4 Finans -0,33 - - - – - - 1,65 0,25 183,73 13688,1 ENTRA
Farstad Shipping 72,75  -1,5 73,42 72,75 74,25 68 133,56 180,6 5,20 Energi -2,02 -5,52 -43,9 3 15.05.14 4,12 9,45 0,41 0,58 39 2837,3 FAR
GC Rieber Shipping 36,5  0 36,5 36,5 36,5 36,3 52 52 0,25 Energi 0 -5,19 -4,26 4 11.04.14 10,96 27,38 0,75 0,21 43,81 1599,2 RISH
Gyldendal 205  0 205 - - 195 227,82 423,1 0,00 Forbruksvare 0 - - 7 28.05.14 3,33 28,58 0,82 -0,17 2,35 482,2 GYL
Havila Shipping 24  0,5 23,13 22,3 24,4 22,3 35,8 119,7 29,45 Energi 2,13 -14,3 -26,2 - – - 9,64 0,34 0,24 30,18 724,3 HAVI
Havyard Group ASA 26,9  0,1 26,34 25,6 27 25,4 34,5 34,5 0,82 Industri 0,37 -11,2 - 2,68 30.09.14 9,96 - 0,92 -0,23 22,53 606,0 HYARD
Itera ASA 2,75  0 2,75 - - 2,29 3,23 21,84 1,00 IT 0 -2,83 10,54 0,35 23.05.14 12,77 25 3,73 0,24 82,19 226,0 ITE
Kitron 1,8  0,03 1,77 1,76 1,8 1,62 2,1 20,34 45,01 IT 1,69 1,69 -0,55 - – - 90 0,66 0,36 172,96 311,3 KIT
Medistim 25  -1 24,99 23,6 25 20,2 28 28 1,89 Helse -3,85 6,38 12,32 0,8 24.04.14 3,14 16,13 3,79 0,24 18,34 458,4 MEDI
Namsos Trafikkselskap 19,8  -0,2 18,61 18,2 19,8 15,62 23 23 2,91 Industri -1 16,47 14,1 0,23 28.04.14 1,17 8,54 1,74 -0,61 20,09 397,7 NTS
Oceanteam Shipping 7  0,27 6,91 6,57 7 3,83 7,39 846,4 32,26 Energi 4,01 8,53 77,66 - – - - 0,25 0,21 29,59 207,2 OTS
Olav Thon Eiendomsselskap 120,5  1,5 120,09 119 120,5 98,79 121,5 121,5 11,32 Finans 1,26 10,05 13,98 1,4 22.05.14 1,16 12,55 0,99 0,41 106,45 12826,7 OLT
Polaris Media 22,9  -0,1 22,67 19,9 22,9 19,2 27,5 30,75 0,22 Forbruksvare -0,43 0,88 -4,54 1,75 23.05.14 7,64 11,56 1,48 0,71 48,93 1120,4 POL
RAK Petroleum PLC 18,5  4,4 18,34 17,5 19,2 14,1 19,2 19,2 168,1  31,21 - - - – - - - - 34,06 630,1 RAKP
Repant 1,23  0,03 1,21 1,2 1,23 1,1 2,2 3696 13,2 Industri 2,5 -5,38 -38,5 - – - - -2,9 0,62 30,12 37,04 REPANT
Scatec Solar ASA 20,7  0,7 20,68 20 21 17,4 21 21 483,3 Forsyning 3,5 11,89 - - – - - 12,35 0,5 93,82 1942,0 SSO
Siem Shipping Inc 53  -8 53,69 51,25 54 47,4 80 252 0,50 Industri -13,11 - -25,4 - – - - 0,5 -0,14 9,65 511,3 SSI
Skiens Aktiemølle 95  0 95 - - 76,47 100 100 0,55 Finans 0 -1,55 16,7 3,75 25.04.14 3,95 37,11 0,82 -0,39 6,79 645,5 SKI
Solvang 23,5  0 23,46 - - 19,57 26 34,16 4 Industri 0 2,17 20,16 0,5 16.05.14 2,13 8,05 0,86 0,26 24,65 579,3 SOLV
The Scottish Salmon Company Limited 5,45  0,06 5,48 5,4 5,5 3,51 5,7 5,7 52,63 Konsumvare 1,11 6,45 33,58 - – - 25,18 1,12 0,63 166,85 909,3 SSC
Tide 14  1 13,14 12,75 14 10,6 14,3 48,99 0,32 Industri 7,69 21,21 0,36 - – - - 0,83 0,49 22,56 315,8 TIDE
Wilson 13,8  1,95 11,92 11,75 13,8 10,5 17 30,85 12,44 Industri 16,46 - -2,13 - – - 7,13 0,67 0,28 42,22 582,6 WILS
XXL ASA 72  3,5 71,28 68,5 73 58 73 73 299,5 Forbruksvare 5,11 18,03 - - – - - 63,04 0,24 138,51 9972,9 XXL
Zalaris ASA 30,7  -0,3 30,71 30,6 30,8 23 32 32 25,70 Industri -0,97 11,64 - - – - - - 0,8 19,12 587,1 ZAL

OB Standard

Veidekke 65  -0,25 64,86 64 66 43,47 70 70 44,63 Industri -0,38 3,59 39,34 3 08.05.14 4,62 11,2 4,04 0,49 133,7 8690,8 VEI
Vizrt 28  0 28 28 28,2 22 30 49,06 0,50 IT 0 -3,45 11,3 0,32 20.03.14 1,15 68,3 3,22 0,35 67,7 1895,7 VIZ
Voss Veksel- og Landmandsbank 120  -1,5 120 120 120 95,79 145 145 1,3 Finans -1,23 -5,88 19,71 2,65 28.04.14 2,21 6,36 0,71 0,01 1,9 228 VVL
Wentworth Resources Limited 3,89  -0,01 3,92 3,85 3,98 3,52 5,6 7282 166,6 Energi -0,26 -8,9 -21,4 - – - - 0,77 0,54 154,12 599,5 WRL
Western Bulk ASA 5,5  0 5,48 5,4 5,6 5,4 15,53 15,53 148,6 Industri 0 -7,56 -62,8 0,76 08.08.14 13,82 - 1,03 1,2 158 869,0 WBULK
Wilh. Wilhelmsen ASA 47  0,4 47,35 46,8 48,4 41,6 60,5 60,5 25,36 Industri 0,86 3,07 -15,7 1,75 25.04.14 3,72 8,39 1,02 0,83 220 10340 WWASA
Wilh. Wilhelmsen Holding ser. A 177  -3 177,71 177 181 158 211,04 211 6,36 Industri -1,67 5,99 -11 5 25.04.14 2,82 6,14 0,7 0,55 34,64 8207,4 WWI
Wilh. Wilhelmsen Holding ser. B 175  -0,5 175,89 174,5 183 159,5 206,59 206,6 3,88 Industri -0,28 4,17 -12 6 25.04.14 3,43 6,07 0,69 0,51 11,87 8207,4 WWIB
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 Bloomberg er en global flermedial distributør av informasjonstjenester, som tilbyr nyheter, 
data og analyse for finansielle markeder og bedrifter. Bloomberg leverer finansiell informasjon til 
Dagens Næringslivs markedssider. Bloomberg har bedrifter, utstedere, finansinstitusjonerog 
profesjonelle investorer verden over som kunder. For mer informasjon, se: www.bloomberg.com.

� Forklaring: Oslo Axess er en autorisert markedsplass i regi av Oslo Børs. Markedsplassen er et tilbud til selskaper som ønsker notering på en regulert markedsplass, men som ikke er kvalifisert til børsnotering.
 Utbytter er summen av alle utbytter det siste året.

�� Slik leses kodene for derivater: De første bokstavene angir relevant ticker for aksje eller indeks. Påfølgende tall angir bortfallsår for derivatet. Bokstaven etter angir bortfallsmåned og type opsjon/termin. Kjøpsopsjoner og 
futures angis med bokstavene A (januar) til L (desember). Salgsopsjoner og forwards angis med M (januar) til X (desember). Siste tall er innløsningskurs (strike). STL7L180 er for eksempel en kjøpsopsjon i Statoil med forfall i 
desember 2007 til kurs 180 kroner.

Sistekvartalsregnskap

AKSJEOPSJONER STØRST ÅPEN BALANSE
Aksjeopsjoner Omsatt

antall
Åpen

balanse
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balanse

STB4X32 250 40480
REC4W2,50 500 21500
STB5O35 150 20000
NHY5C34 25 19810
PGS4L59 2000 16880
NHY5O34 100 15300
NHY4L40 300 14600
NHY4L38 70 12231

NHY4X36 500 11040
NHY4L28 – 10100
NHY4X24 – 10000
NHY5C36 4750 8360
SUBC4X71 100 8200
NHY5F34 500 8020
NHY4W32 15 7765
NHY5R30 – 7500

REC4L3,00 1000 6583
STB4X35 – 6260
REC5F2,50 1000 6000
PGS4L38 50 5948
NHY5A36 500 5890
NHY4K36 50 5517
DNO4X15 – 5500
SUBC4X105 – 5160

Oms.
siste

Aksjer
mill.

Verdi
mill.

Endring Dato
Tid

Dette år
1D % Lav Høy1D Kr. 1M %

Høyeste
noen-
sinne

Laveste
noen-
sinne

Oms.
siste

Aksjer
mill.

Verdi
mill.

Endring Dato
Tid

Dette år
1D % Lav Høy1D Kr. 1M %

Høyeste
noen-
sinne

Laveste
noen-
sinne

UNOTERTE AKSJER (OTC-LISTEN) FRA NORGES FONDSMEGLERFORBUND
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A-listen: Selskapene skal informere opplysninger som må anses å være av vesentlig betydning for en riktig prisvurdering av 
aksjene i selskapet. Selskapene skal publisere årsrapporter og eventuelt delårsrapporter i den grad slike rapporter utarbeides av 
selskapet. B-listen: Selskapene har ingen informasjonsplikt. DN publiserer ikke B-listen. Kurser finnes på  www.nfmf.no 
Kilde: Norges Fondsmegleforbund, www.nfmf.no

Agrinos 2,3 0 0 15 3.11.14 1,5 7,5 1,5 47 64,89 149,2
Aladdin Oil&Gas Company 0,59 -0,11 -15,71 -15,71 7.11.14 0,02 1,7 0,02 1120 1,44 37,81
Altona Mining Limited - - - - – - - - - 534,68 75,50
Asker og Bærums Budstikke 18 0 0 -55 28.10.14 18 40 18 61 9,7 174,6
Atlantica Tender Drilling 8,8 - - - 13.5.14 8,8 8,8 5 12,07 123,07 -
Cortendo AB 4,6 0,1 2,22 -8 7.11.14 3,9 5,5 0,05 440 87,34 378,0
DOF Installer 15 - - - 12.6.13 - - 10 131 33,93 -
Dorian LPG Ltd 75 0 0 - 5.11.14 75 132 70 132 49,78 3733,3
Eiendomsspar 190 0 0 -2,06 7.11.14 153 198 0,12 198 41,31 7851,8
Epic Gas Ltd 37,5 0 0 -22,68 31.10.14 37 52 37 52 30,29 1135,7
Etman International 1,75 - - - 4.9.14 1,75 2,75 0,5 6 24,36 -
Frontline 2012 Ltd 40,5 1 2,53 12,19 7.11.14 33 52,7 17,5 52,7 241,79 10088,6
Golar LNG 390 0 0 -12,36 29.10.14 200 450 16,25 450 93,28 36379,1
Greenship Bulk Trust 10,5 - - - 30.7.14 9,5 10,5 6,85 10,5 158,36 -
Guard Systems 2,25 0 0 0 29.9.14 1,5 2,25 1 14 35,42 79,69
Hafnia Tankers Inc 57 - - - 25.6.14 57 64 57 64 32,35 -
High Density Devices AS 3 -0,3 -9,09 - 7.11.14 1,7 4 1,7 4 14,29 42,87
HitecVision 79 0 0 0 30.9.14 75 85 4 85 18,98 1499,4
Hval Sjokoladefabrikk 4 - - - 8.9.14 2 4 0,7 7 20 -
Independent Oil & Resources 0,07 0 0 0 3.11.14 0,06 0,11 0,01 3,35 958,57 67,10
Independent Tankers Corp 0,09 0 0 -55 5.11.14 0,01 0,71 0,01 11 74,83 6,73
Island Drilling 12,75 0 0 0 28.10.14 12,75 17 10 2800 82,5 1052,1
Mosvold Supply 0,05 - - - 3.3.14 0,05 0,05 0,05 16,5 109,47 -
Navig8 Chemical Tankers INC - - - - – - - - - 32,79 -
Navig8 Crude Tankers Inc 83 0 0 3,75 31.10.14 70 90 61,2 90 16,74 1389,7
Navig8 Product Tankers Inc 75 - - - 20.8.14 61 75 59 75 31,68 -
NHST Media Group 260 -115 -30,67 -31,58 7.11.14 260 400 260 1166 1,29 334,9
Norda ASA 6,5 0 0 0 4.11.14 6 6,5 4 3299 2,8 18,19

Nordic American Offshore Ltd 93 - - - 21.8.14 93 125 93 125 23,43 -
Nordic Nanovector AS 30 -0,5 -1,64 3,45 7.11.14 28 35 28 35 12,82 684,6
Nordic Petroleum 0,03 0 0 -50 5.11.14 0,01 0,12 0,01 1,39 397,37 11,92
Nordic Seafarms 0,4 - - - 11.8.14 0,35 1,1 0,2 13 306 -
Norshore Holding AS 10 - - - 28.7.14 10 20 10 20 68,37 -
North Atlantic Drilling 35 -6 -14,63 -16,67 7.11.14 35 67 29,89 67 241,14 8440,0
Norway Seafoods Group AS 0,55 0 0 0 4.11.14 0,5 0,7 0,25 1 85,6 47,08
Norwegian Finans Holding ASA 20,5 0,75 3,8 18,84 7.11.14 16,5 20,5 16,5 20,5 172,55 3538,2
Ocean Rig UDW Inc 124 - - - 8.4.14 124 124 72 126 131,83 1238,5
On & Offshore Holding 3 0 0 0 6.11.14 3 6 3 6,5 18,3 54,90
Onshore Petroleum Co AS 110 - - - 12.8.14 110 110 110 110 117,58 -
Oslo Børs VPS Holding 80 0 0 2,56 7.11.14 61 80 13,47 131,3 43 3440,3
Pacific Drilling 61 - - - 27.6.14 59,5 66,5 35 67,6 217,32 1031,2
Pareto Bank ASA 1 260 20 1,61 3,28 7.11.14 1,15 1 390 1,15 1390 0,85 1071
Philly Tankers AS - - - - – - - - - - -
Pioneer Marine Inc 77 - - - 6.8.14 77 80 77 80 23,19 -
Playsafe Holding 0,47 0 0 0 1.10.14 0,32 0,47 0,1 23,2 33,77 15,87
Prospector Offshore Drilling 11,8 - - - 15.11.12 - - 9,5 11,8 36 -
Remora 0,75 - - - 14.5.13 - - 0,6 77,5 82,4 -
Sea Production Ltd 0,15 0 0 200 8.10.14 0,05 0,15 0,05 24,25 90 13,5
Ship Finance International 105 -6 -5,41 -4,55 7.11.14 87 115 10,05 134,2 93,26 9792,3
Targovax AS 25 0 0 13,64 6.11.14 19,5 25,75 19,5 25,75 - -
The Containership Company 0,01 - - - 28.2.14 0,01 0,01 0,01 16 13,5 -
Torghatten 206 0 0 -1,9 22.10.14 170 212 33,41 675 9,12 1878,5
Victoria Eiendom 293 0 0 -1,68 15.10.14 230 310 21,97 310 14,32 4273,3
Winder 1,6 - - - 21.3.12 - - 0,6 16 50,38 -
World Wide Supply AS 1,1 0 0 0 20.10.14 1,1 2 1,1 2 152 167,2
yA Holding 23 0,5 2,22 17,95 7.11.14 13 41 0,5 41 27,94 642,6
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UROINDEKSER PÅ OSLO BØRS

� Historisk � Implisitt

VOLATILITET FOR OBX-INDEKSEN. Implisitt er forventede svingninger i 
fremtiden. Historisk er svingninger basert på daglig avkastning siste 30 dager.

8

6

4

2

0

20142013
OSAJJMAMFJDN

SALGSPRESS PÅ OSLO BØRS
PUT/CALL-RATIO. Forholdet mellom 
salgsopsjoner (put) og kjøpsopsjoner 
(call). Tall over 1 indikerer salgspress.

OBX DERIVATER

Opsjon
/Futures

Omsatt
antall

Åpen
balanse

OBX4K535,30 5251 60854
OBX4L537,20 75 34989
OBX4W520 80 5345
OBX4W500 700 4239
OBX4X540 300 3260
OBX4W510 320 3254
OBX4X500 20 2913
OBX4W550 25 2690
OBX4W495 60 2634
OBX4K560 100 2572

OMSETNING OPSJONER

Opsjon Omsatt
antall

Åpen
balanse

YAR4L320 1020 3288
PGS4L40 600 1155
REC5C6,00 400 1400
SUBC4L85 300 521
AKAKS4X80 200 301
DNB4L130 100 300
DNO5C17 100 3450
NAS4L220 100 170
STB4X34 100 620
SDRLAD4L160 90 150

OMSETNING DERIVATER - ANTALL KONTRAKTER
TOTALT KJOP (CALL) SALG (PUT) TERMIN

Omsatt Åpen
balanse

Omsatt Åpen
balanse

Omsatt Åpen
balanse

Omsatt Åpen
balanse

OBX (i 1000) 8 178 1 29 1 52 5 96
DNB 350 32 175 150 13 056 200 19 119 0 0
DNO Intl 1 300 64 339 300 19 914 0 12 470 1 000 31 955
Norsk Hydro 10 269 159 10 97 135 0 72 109 0 99 915
Opera Sftw 400 10 470 400 8 630 0 1 840 0 0
Orkla 130 73 790 130 1 690 0 2 240 0 69 860
Ptr Geo-Svcs 468 81 069 468 39 111 0 5 223 0 36 735
REC Silicon 360 148 268 350 46 690 10 32 029 0 69 549
Seadrill 400 20 334 200 8 050 200 11 454 0 830
Statoil 4 974 69 207 4 750 37 132 224 29 808 0 2 267
Storebrand 199 84 326 199 10 479 0 71 257 0 2 590
Subsea 7 SA 700 36 850 550 8 443 150 20 602 0 7 805
Telenor 775 15 082 375 6 709 250 5 343 150 3 030
TGSNOPECGphys 651 11 367 431 1 110 220 1 247 0 9 010
Yara 450 21 381 30 11 919 20 8 755 400 707

OBX (i 1000) 8 178 1 29 1 52 5 96
DNB 350 32 175 150 13 056 200 19 119 0 0
DNO Intl 1 300 64 339 300 19 914 0 12 470 1 000 31 955
Norsk Hydro 10 269 159 10 97 135 0 72 109 0 99 915
Opera Sftw 400 10 470 400 8 630 0 1 840 0 0
Orkla 130 73 790 130 1 690 0 2 240 0 69 860
Ptr Geo-Svcs 468 81 069 468 39 111 0 5 223 0 36 735
REC Silicon 360 148 268 350 46 690 10 32 029 0 69 549
Seadrill 400 20 334 200 8 050 200 11 454 0 830
Statoil 4 974 69 207 4 750 37 132 224 29 808 0 2 267
Storebrand 199 84 326 199 10 479 0 71 257 0 2 590
Subsea 7 SA 700 36 850 550 8 443 150 20 602 0 7 805
Telenor 775 15 082 375 6 709 250 5 343 150 3 030
TGSNOPECGphys 651 11 367 431 1 110 220 1 247 0 9 010
Yara 450 21 381 30 11 919 20 8 755 400 707
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Omsatt   Endring Volumveid Lav Høy Lav Høy Høyeste Volum Sektor 1D 1M YTD Kroner Dato I % P/E Pris/Bok Beta Utestående Markeds- Ticker
   snittpris   i år i år noensinne       eks.     24M aksjer verdi  
               utbytte    

NOK

Avkastning i % 
(kursendring + 

utbytte) UtbytteI tusen Nøkkeltall Mill. MNOK

Selskapsnavn

African Petroleum Corp Ltd 0,56  0,01 0,57 0,54 0,61 0,43 1,65 1,65 264,5 Energi 1,82 -26,3 - - – - - - 0,38 68586,0 384,1 APCL

Aker Philadelphia Shipyard ASA 122,5  0,5 119,38 115 122,5 101 207,9 207,9 2,71 Industri 0,41 -16,9 -1,51 3,2 23.07.14 15,51 11,32 1,32 0,74 1257,0 1540,4 AKPS

Aqua Bio Technology ASA 14,1  -0,5 14,31 13,9 14,4 13,5 28,2 196,9 10,58 Material -3,42 -0,7 -42,4 - – - - 1,44 0,44 694,0 97,91 ABT

Aurora LPG Holding ASA 58  1 58,8 57 59 38 69 69 21 Energi 1,75 -7,2 - - – - - - 0,91 2968,0 1721,3 AURLPG

Awilco Drilling PLC 95,5  1 95,37 91,75 98 86,75 159,42 159,4 77,78 Energi 1,06 -8,17 -13,9 4,5 19.08.14 28,54 3,27 2,39 0,35 3003,0 2868,0 AWDR

Awilco LNG AS 13  -0,2 12,83 12,6 13 10,65 17,7 32,2 9,85 Energi -1,52 4 -30,1 - – - - 0,74 0,1 6779,0 881,3 ALNG

Badger Explorer ASA 6  0,15 6 5,99 6 5,05 9,5 50 5,97 Energi 2,56 1,01 -30,2 - – - - 1,15 0,26 1854,0 111,2 BXPL

Cecon ASA 0,57  0,02 0,57 0,57 0,57 0,4 1,5 18 0,35 Energi 3,64 -6,56 -50,4 - – - - 2,22 0,53 18131,0 103,3 CECON

Cellcura ASA 0,44  0,08 0,43 0,41 0,6 0,3 4,79 83,95 11,35 Helse 22,22 -53,7 -90 - – - - -0,16 -0,69 652,0 2,87 CELL

Cxense ASA 102  -3 99,24 99 102 95 140 140 1,1 IT -2,86 -8,52 - - – - - 3 091,69 1,1 368,0 375,5 CXENSE

EAM Solar ASA 64  0 64 - - 63,5 87,27 96,91 0,08 Forsyning 0 -10,5 -26,3 3 12.05.14 4,69 - 0,74 0,04 507,0 324,5 EAM

Eqology ASA 1,78  0 1,78 1,77 1,78 1,2 3 5 3,05 Forbruksvare 0 8,54 -40,7 - – - - 1,19 0,33 2338,0 41,62 EQO

Flex LNG Limited 7,9  0 7,91 7,9 7,95 5 8,39 65 46,99 Energi 0 2,33 15,33 - – - 0,71 0,77 0,61 12672,0 1001,1 FLNG

Hofseth BioCare ASA 3,2  -0,11 3,25 3,2 3,31 2,78 5,44 5,44 53,00 Helse -3,32 3,23 -34,7 - – - - 2,63 0,81 9804,0 313,7 HBC

Idex ASA 3,62  -0,23 3,65 3,5 3,83 2,64 8,15 24,17 376,0 IT -5,97 7,42 -41 - – - - 4,85 1,23 41299,0 1495,0 IDEX

Link Mobility Group ASA 23,4  0 22,47 - - 15,5 26,5 26,5 1,48 Telekom 0 - 30 - – - - - 0,55 776,0 181,5 LINK

MagSeis AS 25,9  0 25,9 - - 18,5 31,5 31,5 1 Energi 0 - - - – - - 1,68 0,44 2615,0 677,3 MSEIS

MultiClient Geophysical ASA 1,2  0 1,2 - - 1,01 3 4,45 50 Energi 0 -19,5 -43,7 - – - - - 0,15 9284,0 111,4 MCG

NattoPharma ASA 14,5  0,15 14,02 13,25 14,5 9,5 22,5 450,5 10,69 Helse 1,05 29,46 -1,36 - – - - 4,72 1,01 1357,0 196,7 NATTO

Next Biometrics Group AS 53,5  0 52,42 - - 52 90 100 0,46 IT 0 -10,8 -28,7 - – - - 2,95 0,55 1119,0 598,5 NEXT

Nordic Financials ASA 2,07  0 2,07 - - 1,18 7,23 8,25 2 Finans 0 -15,5 46,06 42 22.09.14 2 028,99 - 0,05 0,46 221,0 4,57 NOFIN

Nordic Mining 0,71  0,02 0,71 0,69 0,75 0,53 1,44 2,56 706,1 Material 2,9 -13,1 -41,8 - – - - 7,89 1,57 3085,0 219,0 NOM

Nordic Mining ASA 0,12  0,05 0,08 0,06 0,15 0,05 0,3 0,3 562,6 Material 71,43 - - - – - - - 22,77 – - NOMT

North Energy ASA 3,14  -0,05 3,11 2,89 3,14 2,71 5,25 26,4 0,04 Energi -1,57 -17,4 -6,27 - – - - 0,73 -0,06 11905,0 373,8 NORTH

PCI Biotech Holding ASA 21,1  -3,6 21 20,7 21,1 17,4 40 64 2,08 Helse -14,57 11,05 -4,09 - – - - 6,03 0,47 773,0 163,0 PCIB

Prospector Offshore Drilling S.A. 11  -0,45 11 11 11,05 8,1 25 114,3 8,5 Energi -3,93 -12,4 -55,6 - – - - 0,96 1,05 946,0 1040,6 PROS

Rem Offshore 59,75  0 59,75 - - 52,25 67,25 69,5 0,24 Energi 0 - - 1,5 23.05.14 2,51 3,93 0,64 -0,07 2032,0 1214,0 REM

RomReal Ltd 1,65  0,1 1,65 1,65 1,65 0,8 1,87 70,51 0,5 Finans 6,45 -8,84 27,91 - – - - 0,38 -1,35 4137,0 68,26 ROM

S.D. Standard Drilling Plc 0,9  0 0,9 - - 0,79 1,49 4,56 56,38 Energi 0 -18,2 -39,6 - – - 0,5 0,56 1,15 262,0 235,8 SDSD

Saga Tankers ASA 1,3  0 1,3 1,3 1,3 1,25 2,7 13,25 1 Energi 0 4 -41,4 - – - 114,74 0,59 -0,65 17583,0 228,6 SAGA

Scanship Holding ASA 2,7  0 2,7 - - 2,17 3,2 3,2 0,77 Industri 0 8 - - – - - -13,41 0,78 9551,0 257,9 SSHIP

Serendex Pharmaceuticals A/S 6,6  -0,28 6,57 6,33 6,79 5,71 18 18 5,58 Helse -4,07 -3,51 - - – - - - 0,68 1506,0 99,36 SENDEX

Serodus ASA 3,2  0,25 3,14 3,1 3,2 2,61 5,5 7,4 20 Helse 8,47 -16,9 -27,3 - – - - - 0,7 275,0 88,00 SER

Thin Film Electronics ASA 4,88  0,18 4,72 4,6 4,9 3,91 6,55 6,73 286,9 IT 3,83 14,02 -17,8 - – - - 11,4 0,51 47699,0 2330,2 THIN
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AKSjE- og KoMBinASjonSfonD
Rangering Netto Avkastn. Avkastn. IR Dato
IR 3 år andels- hittil årlig siste 3 år
 verdi i år 3 år

inDiSKE fonD
1 BNPP L1 Equity India 873,46 51,5 17,4 0,2 05.11
 DNB India 1133,21 65,2 18,1 – 05.11
 Fidelity Fds - India Focus (USD) 261,26 57,3 17,9 – 06.11
2 JF India A dist (USD) 586,04 46,7 14,2 -0,3 05.11

BRAnSjEfonD - EiEnDoM
 ODIN Eiendom 531,93 14,6 18,5 – 06.11
 SEB Bygg & Eiendomsfond 42,58 24,6 17,9 – 06.11

noRSKE fonD
6 Alfred Berg Aktiv 934,06 15,0 18,8 0,6 06.11
3 Alfred Berg Gambak 17654,38 21,5 21,6 0,8 06.11
28 Alfred Berg Humanfond 229,68 11,9 17,4 -0,4 06.11
 Alfred Berg Indeks 259,10 6,3 14,7 – 06.11
8 Alfred Berg Norge 613,98 13,3 17,6 0,4 06.11
5 Arctic Norwegian Equities Class I 1582,21 11,6 19,7 0,6 05.11
25 Atlas Norge 3589,85 4,8 15,2 -0,3 05.11
12 Carnegie Aksje Norge 10002,63 7,7 15,6 0,2 06.11
42 Carnegie Norge Indeks 5817,77 4,8 12,8 -4,4 06.11
7 Danske Invest Norge Aksj. Inst 1 4344,12 6,3 16,5 0,5 06.11
23 Danske Invest Norge I 6712,39 5,1 15,3 -0,2 06.11
10 Danske Invest Norge II 7929,08 5,7 16,1 0,4 06.11
26 Danske Invest Norge Vekst 11567,21 1,3 8,5 -0,3 06.11
11 Delphi Norge 13811,69 12,1 18,5 0,3 06.11
 DNB Norge                                        443,56 2,9 12,0 – 06.11
35 DNB Norge (IV)                                   5274,52 3,8 13,2 -0,9 06.11
 DNB Norge Indeks                                 166,84 6,1 14,2 – 06.11
41 DNB Norge Selektiv (I)                           635,03 4,2 10,6 -1,4 06.11
36 DNB Norge Selektiv (III)                         6656,64 5,2 12,0 -1,0 06.11
32 DNB SMB                                          409,91 -1,1 8,3 -0,5 06.11
15 Eika Norge 3970,69 6,7 16,4 0,2 06.11
4 First Generator 1788,33 9,0 22,0 0,7 06.11
29 Fondsfinans Spar 7021,72 7,4 13,2 -0,4 06.11
 FORTE Norge 104,47 2,6 7,5 – 05.11
 FORTE Trønder 120,13 9,6 – – 05.11
33 Holberg Norge 333,54 1,2 8,3 -0,7 06.11
24 KLP AksjeNorge 4493,53 8,2 13,0 -0,2 06.11

37 KLP AksjeNorge Indeks 1813,04 6,0 14,5 -1,0 06.11
 Landkreditt Norge 160,88 2,1 8,8 – 05.11
 Landkreditt Utbytte 124,12 20,6 – – 05.11
22 Nordea Avkastning 1452,25 3,5 13,5 -0,2 06.11
18 Nordea Kapital 7991,60 4,4 14,4 - 06.11
19 Nordea Norge Verdi 7432,95 6,0 15,6 -0,1 06.11
38 Nordea SMB 220,36 -13,3 -0,2 -1,1 06.11
21 Nordea Vekst 2064,40 3,7 13,5 -0,2 06.11
39 ODIN Norge 2178,74 6,6 9,0 -1,2 06.11
2 Omega Investment Fund 188378,40 11,9 21,5 0,8 06.11
30 Pareto Aksje Norge 5472,22 4,9 12,1 -0,5 06.11
34 Pareto Aktiv 4786,49 3,4 9,8 -0,8 06.11
14 PLUSS Aksje (Fondsforval) 5451,54 6,4 14,6 0,2 06.11
40 PLUSS Index (Fondsforvaltn) 7469,95 4,5 13,1 -1,3 06.11
17 PLUSS Markedsverdi (Fondsforv) 7187,69 5,5 14,6 0,1 06.11
20 Storebrand Aksje Innland 35004,22 8,4 14,6 -0,1 06.11
1 Storebrand Norge 233938,70 8,4 20,3 0,8 06.11
16 Storebrand Norge I 23400,31 11,2 15,1 0,1 06.11
9 Storebrand Optima Norge 26124,45 9,3 17,6 0,4 06.11
13 Storebrand Vekst 170333,20 -0,7 17,9 0,2 06.11
31 Storebrand Verdi 461,93 10,8 12,4 -0,5 06.11
27 XACT OBX 51,88 6,1 13,9 -0,3 07.11

noRSK / int. fonD
2 DNB Barnefond                                    320,21 6,0 14,4 -0,5 06.11
1 Eika Spar 4495,94 8,7 19,1 0,5 06.11
3 SKAGEN Vekst 1744,33 8,7 14,2 -0,7 06.11
 SR-Utbytte A 1266,32 9,4 – – 05.11
 SR-Utbytte B 1213,99 9,4 – – 05.11
 Storebrand BarneSpar 243,76 12,8 18,9 – 06.11
 Storebrand PensjonSpar 263,76 12,7 18,9 – 06.11

SvEnSKE fonD
 Carnegie Sverigefond 1671,82 11,9 23,5 – 06.11
 Carnegie  Småbolagsfond 172,97 26,4 – – 06.11
2 ODIN Sverige 2487,35 3,3 25,5 0,4 06.11
1 SEB Sverigefond Small Cap 28,01 20,0 23,0 0,5 06.11

noRDiSKE fonD
4 Alfred Berg Nordic Best Selection 323,97 10,0 22,3 - 05.11
9 Carnegie Aksje Norden 7540,77 12,3 19,9 -0,6 06.11
2 Delphi Nordic 19315,47 17,7 28,7 0,6 06.11
6 DNB Grønt Norden                                 912,00 13,5 20,7 -0,3 06.11
11 DNB Norden (II)                                  3872,46 12,3 19,8 -0,7 06.11
8 DNB Norden (III)                                 1184,78 12,6 20,2 -0,6 06.11
10 DNB Norden (IV)                                  1739,29 12,0 19,7 -0,6 06.11
5 Eika Alpha 2678,39 1,9 13,6 -0,2 06.11
1 Eika Norden 4371,05 9,6 23,0 1,0 06.11
3 Fidelity Fds - Nordic (SEK) 771,11 1,5 24,2 0,1 06.11
 Handelsbanken Nordic LU 744,74 12,6 22,3 – 06.11
 Holberg Norden 257,67 5,2 14,1 – 06.11
 KLP Aksjenorden 2887,43 10,4 19,0 – 06.11
 Nordea Norden 1565,58 -0,3 16,1 – 06.11
7 ODIN Norden 1634,11 6,7 15,7 -0,5 06.11
 SEB Norden LU 80,14 17,2 22,7 – 06.11

EuRopEiSKE fonD
20 Aviva Investors-Europ. Eq Fd B (EUR) 61,59 5,2 19,8 -0,3 06.11
13 Aviva Investors-Europ. Soc. Resp (EUR) 63,39 1,8 – - 06.11
8 Aviva Investors-Europ. Val Eq (EUR) 95,16 5,9 17,9 0,3 06.11
29 Carnegie Aksje Europa 1277,80 4,5 10,7 -1,7 06.11
23 Delphi Europe 2476,29 4,7 16,6 -0,4 06.11
27 DNB Europa                                       105,52 1,7 16,5 -1,1 06.11
25 DNB Europa (II)                                  124,11 1,9 16,9 -0,6 06.11
 Esprit LU 322,26 6,4 19,7 – 06.11
24 Fidelity Fds - Euro Agg (EUR) 128,24 2,2 17,7 -0,6 06.11
9 Fidelity Fds - Euro Blue Chip (EUR) 161,85 1,9 21,4 0,3 06.11
19 Fidelity Fds - Euro Growth (EUR) 106,09 7,8 18,6 -0,2 06.11
14 Fidelity Fds - Euro Mid Cap (EUR) 312,07 2,6 20,1 - 06.11
28 Fidelity Fds - Euro STOXX 50 (EUR) 80,12 4,5 18,6 -1,1 06.11
2 Handelsbanken Europa SE 268,38 6,4 16,8 0,8 06.11
18 Handelsbanken Europe Selective 839,04 4,2 17,3 -0,2 06.11
7 INVESCO Pan European Equity (USD) 147,42 3,0 22,4 0,4 06.11
15 JPM Euroland Equity A dist (EUR) 341,10 4,4 19,9 - 06.11
3 JPM Europe Dynamic A dist (EUR) 146,74 4,9 23,1 0,7 06.11
6 JPM Europe Equity A dist (EUR) 363,76 8,1 21,1 0,4 06.11
4 JPM Europe Sel Eq A acc (EUR) 9524,25 7,2 21,1 0,5 06.11
1 JPM Europe Strat Grth A dist (EUR) 99,98 10,7 24,3 1,1 06.11
11 JPM Europe Strat Val A dist (EUR) 118,91 5,9 19,9 0,2 06.11
 KLP AksjeEuropa Indeks I 1229,91 7,0 19,0 – 06.11
 KLP AksjeEuropa Indeks II 1253,55 3,7 14,8 – 06.11
16 Nordea Europa 853,52 4,1 14,1 - 06.11
21 Nordea European Value 399,42 3,0 16,6 -0,3 06.11
10 ODIN Europa 136,93 4,1 21,5 0,3 06.11
5 PLUSS Europa Aksje 1994,08 4,7 16,6 0,5 06.11
 SEB Europafond 33,21 6,8 16,6 – 06.11

17 SISF European Eq Alpha A (EUR) 440,66 3,1 20,3 -0,1 06.11
12 SISF European Equity Yield (EUR) 143,09 6,6 20,8 0,1 06.11

EuRopEiSKE fonD
22 Danske Invest Europe Focus 126,73 -3,8 16,0 -0,3 07.11
 Danske Invest Europe High Dividend 206,79 9,3 17,5 – 07.11
26 Danske Invest Europe Small Cap 357,71 -2,2 19,1 -0,7 07.11

EuRopEiSKE fonD - SMB
1 European Smaller CO's A (EUR) 253,85 1,2 23,4 0,7 06.11
3 Fidelity Fds - Euro Sm Co (EUR) 288,31 -0,8 19,2 - 06.11
 INVESCO Pan European SmallCap Eq (USD) 155,06 1,0 22,4 – 06.11
2 JPM Europe Small Cap A dist (EUR) 439,21 4,5 23,6 0,2 06.11

ØStEuRopEiSKE fonD
3 Aviva Investors-Europ. Conv Eq B (EUR) 37,29 1,1 10,8 -0,1 06.11
 Carnegie ØstEuropa 1838,99 -15,8 -2,2 – 06.11
4 DNB Øst-Europa                                   186,15 -11,7 0,2 -0,3 06.11
 Handelsbanken Øst-Europa SE 323,55 -10,2 1,9 – 06.11
2 JPM Eastern Europe Eq A dist (EUR) 305,71 -13,6 2,3 -0,1 06.11
6 JPM Europe Conv Eq A dist (EUR) 170,93 29,8 12,4 -0,4 06.11
5 Nordea Øst-Europa 19145,69 -9,0 -0,6 -0,4 06.11
1 Schroder Emerg Europe A (EUR) 186,72 -6,4 7,9 1,5 06.11

noRDAMERiKAnSKE fonD
8 DNB USA                                          143,13 20,9 24,0 -0,9 06.11
1 Fidelity Fds - Amer (USD) 58,97 28,2 29,5 0,4 06.11
3 Fidelity Fds - Amer Growth (USD) 257,37 25,1 26,3 -0,1 06.11
2 JPM America Equity A dist (USD) 937,39 20,0 26,6 -0,1 06.11
4 JPM US Growth A dist (USD) 67,48 22,4 22,8 -0,5 06.11
7 JPM US Value A dist (USD) 157,98 23,6 26,1 -0,8 06.11
 KLP AksjeUSA Indeks II 1580,51 12,0 20,0 – 06.11
 KLP AksjeUSA Indeks USD 14108,37 25,6 27,2 – 06.11
6 Nordea N. American Value 302,50 22,7 20,0 -0,8 06.11
5 SEB Nordamerikafond Chans/Risk 46,77 17,7 23,1 -0,6 06.11

noRDAMERiKAnSKE fonD - SMB
 Handelsbanken America LU 432,91 12,9 26,0 – 06.11
1 JPM US Smaller CO's A (dist) - USD 1112,72 15,4 26,0 - 06.11
2 U.S. Smaller CO's A (USD) 787,12 19,3 24,0 -0,4 06.11

ASiAtiSKE fonD EKSKl. jApAn
7 Aviva Investors-Asia Eq Fd B (USD) 40,19 19,0 13,8 -0,4 06.11
6 DNB Asia                                         497,91 14,3 13,5 -0,3 06.11
4 DNB Asian Small Cap 49,13 42,1 17,6 0,2 07.11
8 Fidelity Fds - ASEAN (USD) 227,18 24,1 15,1 -0,5 06.11
1 Fidelity Fds - Asian Spec Sit. (USD) 251,63 19,7 15,6 0,2 06.11
9 Fidelity Fds - South E A (USD) 47,62 10,6 11,4 -0,6 06.11
10 INVESCO Asia Opportunities (USD) 704,68 22,6 13,8 -0,7 06.11
5 Nordea Far Eastern Equity 140,03 18,4 12,6 -0,3 06.11
3 Pacific Equity (USD) 92,55 21,6 16,2 0,2 06.11
2 SEB Choice Asiafond ex Japan 65,28 20,0 12,2 0,2 06.11

jApAnSKE fonD
6 DNB Japan                                        1018,65 8,9 13,8 -0,7 06.11
5 Fidelity Fds - Jpn (JPY) 9,97 7,4 12,8 -0,5 06.11
2 Fidelity Fds - Jpn Sm Cos (JPY) 98,34 10,1 17,3 0,1 06.11
7 INVESCO Japanese Equity (USD) 120,28 8,5 13,2 -0,8 06.11
3 INVESCO Nippon Sm/Mid Cap (USD) 58,42 -2,8 16,6 -0,2 06.11
 JF Japan Equity A dist (USD) 160,99 3,3 17,2 – 06.11
 JPM Japan Sel Eq A acc (JPY) 591,45 5,9 14,5 – 06.11
1 Parvest Japan Small Cap 432,91 14,6 22,9 0,8 06.11
4 SEB Choice Japan 4,50 8,3 15,7 -0,4 06.11

nyE MARKEDER
11 Aviva Investors-EmMkts. Eq Fd (USD) 25,14 12,8 7,6 -0,7 06.11
10 BNPP L1 Equity World Emerging 3829,07 11,1 6,3 -0,6 06.11
 Carnegie Emerging Markets 18,98 7,7 7,2 – 06.11
5 Danske Invest Global Emerging 520,46 13,1 10,3 0,1 07.11
 Delphi Emerging 1167,54 18,9 – – 06.11
9 DNB Global Emerging Markets                      267,24 13,3 8,9 -0,4 06.11
1 Fidelity Fds - Emrg Mark (USD) 161,20 13,8 14,5 0,6 06.11
2 Handelsb. Vekstmarked SE 204,35 15,5 11,9 0,3 06.11
 Holberg Rurik 145,06 0,2 14,4 – 06.11
6 INVESCO Emerging Europe Eq(USD) 63,11 -9,8 3,4 0,1 06.11
4 JPM Em Eur, ME &Af Eq (USD) 361,53 2,2 8,6 0,2 06.11
8 JPM Emerg Markets Eq (USD) 210,85 16,4 9,2 -0,1 06.11
3 ODIN Emerging Markets 221,64 9,5 13,1 0,3 06.11
12 SEB Choice Emerging Marketsfond 18,12 12,6 7,0 -0,8 06.11
7 SKAGEN Kon- Tiki 653,25 5,1 9,5 - 06.11
 Storebrand Indeks - Nye Markeder 1165,74 13,9 8,3 – 06.11

gloBAlE fonD
 Alfred Berg Global Quant 312,53 16,0 16,5 – 05.11
24 Arctic Global Equities Cl I 1342,57 13,1 13,6 -0,9 05.11
9 Carnegie Worldwide 8892,33 22,7 21,9 -0,3 06.11
 Carnegie WorldWide II 6182,26 23,3 22,5 – 06.11
 Danske Invest Global Stockpicking 206,79 9,3 17,5 – 07.11
6 Delphi Global 2102,15 15,0 21,6 -0,1 06.11
18 DNB Global (I)                                   2993,72 10,9 20,3 -0,7 06.11
15 DNB Global (II)                                  559,28 11,2 20,7 -0,6 06.11
4 DNB Global Etisk (V)                             171,69 12,0 22,2 -0,1 06.11
 DNB Global Indeks                                180,84 17,7 22,2 – 06.11
 Eika Global 1183,36 10,1 18,9 – 06.11
14 Fidelity Fds - Gbl Growth (USD) 162,63 17,5 22,0 -0,6 06.11
1 Fidelity Fds - Intl (USD) 314,95 18,3 22,3 0,9 06.11
 FORTE Global 134,18 8,8 13,9 – 04.11
 FRAM Global 136,04 14,4 11,8 – 06.11
13 Handelsbanken Global Thematic 886,05 16,1 19,8 -0,4 06.11
5 Holberg Global 167,03 19,2 22,0 -0,1 06.11
21 JPM Global Dynamic A dist (USD) 128,75 15,2 20,0 -0,8 06.11
10 JPM Global Equity (USD) A dist (USD) 190,98 17,2 20,4 -0,3 06.11
12 JPM Global Select 130/30 A acc (USD) 1320,37 16,3 21,1 -0,4 06.11
 KLP AksjeGlobal Indeks 1 1996,91 17,9 22,4 – 06.11
 KLP AksjeGlobal Indeks 2 1780,71 8,9 17,8 – 06.11
 KLP AksjeGlobal Indeks 3 1769,19 8,8 17,7 – 06.11
 KLP AksjeGlobal Indeks 4 1605,97 8,8 17,6 – 06.11
 Landkreditt Aksje Global 155,97 15,3 20,4 – 05.11
23 Nordea Global Value 139,50 9,5 17,9 -0,9 06.11
22 Nordea Internasjonale Aksjer 952,12 14,9 18,3 -0,9 06.11
20 Nordea Internasjonale Aksjer II 1040,33 15,3 18,8 -0,8 06.11
17 Nordea Internasjonale Aksjer III 1101,34 16,0 19,7 -0,6 06.11
 Nordea Plan 100 1319,83 10,2 15,9 – 05.11
 Nordea Stabile Aksjer Global 1898,17 14,9 19,9 – 06.11
3 ODIN Global 157,62 12,0 18,6 0,3 06.11

 Vekterfond Aksjer I 1283,93 13,2 17,3 – 06.11

HEDgEfonD/AnDRE fonD
 DNB ECO Absolute Return 1264,12 19,3 3,8 – 07.11
 DNB TMT Absolute Return 1133,05 -2,3 0,8 – 07.11
 First Active Kl.I 1595,81 6,5 12,4 – 05.11
 First Norway Delta Kl.II 1175,08 6,9 18,4 – 05.11
1 First SMB 1254,37 -0,2 14,1 0,5 05.11

AnDRE REgionAlE/intERnASj. fonD
 Aviva Investors-UK Eq Fcs Fd (GBP) 53,46 5,6 19,2 – 06.11
5 BNPP L1 Equity Russia 697,56 -18,9 -0,6 0,4 06.11
 Carnegie Afrikafond 9,89 6,2 10,7 – 06.11
19 Carnegie Indienfond 308,30 58,3 16,6 -0,2 05.11
24 Carnegie Kinafond 147,26 14,6 13,4 -0,5 06.11
 Carnegie Rysslandsfond 41,75 -13,8 1,1 – 06.11
 Danske Invest Horisont 20 1229,17 5,6 7,1 – 06.11
 Danske Invest Horisont 50 1379,95 7,2 11,4 – 06.11
 Danske Invest Horisont 80 1550,40 8,7 15,8 – 06.11
 Danske Invest Horisont Aksje 2504,05 8,8 17,3 – 06.11
 DNB Aktiv 100                                    180,87 12,4 17,5 – 06.11
 DNB Private Equity 883,86 7,8 24,0 – 07.11
25 Fidelity Fds - Australia (AUD) 309,46 13,3 14,4 -0,6 06.11
9 Fidelity Fds - France (EUR) 364,44 2,2 19,3 0,1 06.11
6 Fidelity Fds - Germany (EUR) 315,64 -4,7 21,4 0,2 06.11
14 Fidelity Fds - Indonesia (USD) 186,74 37,9 7,3 -0,1 06.11
7 Fidelity Fds - Italy (EUR) 261,66 -1,3 19,8 0,2 06.11
27 Fidelity Fds - Korea (USD) 120,90 3,8 2,7 -0,8 06.11
20 Fidelity Fds - Malaysia (USD) 347,05 12,2 15,2 -0,3 06.11
2 Fidelity Fds - Pacific (USD) 192,07 15,5 21,5 0,9 06.11
13 Fidelity Fds - Singapore (USD) 368,49 17,9 15,1 - 06.11
11 Fidelity Fds - Switzerland (CHF) 375,39 9,8 24,3 - 06.11
4 Fidelity Fds - Taiwan (USD) 70,76 19,7 18,5 0,4 06.11
22 Fidelity Fds - Thailand (USD) 352,99 36,1 25,9 -0,3 06.11
18 Handelsbanken Far East LU 85,66 14,2 14,7 -0,2 06.11
1 Handelsbanken Russland 47,11 -18,3 -4,6 1,8 06.11
21 INVESCO PRC Equity (USD) 343,70 1,5 12,0 -0,3 06.11
10 JF Hong Kong A dist (USD) 350,60 12,2 16,9 - 06.11
17 JF Pacific Equity A dist (USD) 494,86 8,8 14,8 -0,2 06.11
8 JF Singapore A dist (USD) 235,44 13,7 14,7 0,2 06.11
23 JF Taiwan A dist (USD) 101,50 10,2 13,2 -0,4 06.11
3 JPM Emerg Mid East A(dist)-USD 176,36 33,0 19,4 0,7 06.11
 JPM Germany Equity A dist (EUR) 86,82 -3,4 19,1 – 06.11
12 KLP AksjeAsia Indeks I 1151,70 11,6 15,4 - 06.11
 KLP AksjeAsia Indeks II 978,97 6,1 18,1 – 06.11
16 ODIN Finland 5876,27 3,0 18,7 -0,1 06.11
15 Parvest Australia 5176,57 10,6 13,4 -0,1 06.11
26 SEB Russia Fund 61,52 -21,5 -5,6 -0,6 06.11

BRAnSjEfonD -finAnS
2 DNB Finans                                       680,98 7,6 27,8 -0,6 06.11
 Eika Utbytte 150,61 20,4 18,9 – 06.11
1 Fidelity Fds - Gbl Fin. Serv (EUR) 215,66 14,3 23,5 2,0 06.11

BRAnSjEfonD -HElSE
 Carnegie Medical 3955,92 36,1 34,7 – 06.11
2 DNB Health Care                                  183,87 34,6 31,7 -0,5 06.11
3 Fidelity Fds - Gbl Health Care (EUR) 272,69 33,8 31,4 -0,7 06.11
1 SEB Legemiddelfond 46,45 35,5 32,5 -0,3 06.11

BRAnSjEfonD -tEKnologi
 DNB Nordic Technology                            611,85 15,4 22,6 – 06.11
2 DNB Telecom                                      133,43 10,1 22,4 0,6 06.11
3 Fidelity Fds - Gbl Tech (EUR) 92,43 27,0 23,8 -0,3 06.11
1 Fidelity Fds - Gbl Tele (EUR) 83,38 9,6 17,2 1,6 06.11
 SEB Teknologifond 25,83 19,2 19,1 – 06.11

ØvRigE BRAnSjEfonD
 Alfred Berg Global Deepwater Energy 1004,90 -7,0 – – 06.11

11 Pareto Aksje Global 1496,82 8,1 19,6 -0,3 05.11
19 Pareto Aktiv Global 1735,96 6,2 17,0 -0,7 05.11
8 PLUSS Utland (Fondsforv) 3822,94 14,3 17,2 -0,2 06.11
7 SEB Globalfond 24,90 23,1 23,4 -0,1 06.11
16 SKAGEN Global 1184,81 8,2 16,9 -0,6 06.11
 Storebrand AksjeSpar 962,96 13,0 19,2 – 06.11
 Storebrand Global Multifaktor 1351,36 18,9 23,1 – 06.11
2 Storebrand Global Verdi 2349,63 18,7 24,4 0,3 06.11
 Storebrand Indeks - Alle Markeder 1663,89 17,1 20,3 – 06.11
 Storebrand Trippel Smart 1533,93 12,3 – – 05.11

3 DNB Miljøinvest                                  437,78 6,6 12,6 -0,5 06.11
5 DNB Navigator                                    4456,35 -19,8 3,3 -0,9 06.11
 Fidelity Fds - Gbl Cons Ind (EUR) 317,34 14,0 22,4 – 06.11
1 Fidelity Fds - Gbl Ind. (EUR) 348,40 4,7 11,4 0,9 06.11
 Fondsfinans Energi 2600,11 – – – 06.11
2 INVESCO Global Leisure (USD) 230,39 14,2 30,7 0,7 06.11
 ODIN Maritim 764,27 -13,8 8,6 – 06.11
4 ODIN Offshore 200,26 -16,3 1,3 -0,8 06.11

noRSKE KoMBinASjonSfonD
 Carnegie Multifond 5711,33 6,9 9,2 – 06.11
1 DNB Aktiv 10 402,63 4,5 5,5 1,2 06.11
3 Fondsfinans Aktiv 36203,29 5,7 9,6 -0,9 06.11
2 Omega Kombi 73537,40 12,0 19,8 0,5 06.11

intERnASjonAlE KoMBinASjonSfonD
 Alfred Berg Optimal Allokering 122,32 8,2 10,5 – 05.11
 Atlas Absolutt 2067,48 3,6 12,5 – 05.11
 Carnegie Strategifond 895,79 9,9 19,1 – 06.11
 Danske Invest Aktiv Formuesforv. 5643,26 0,9 8,5 – 06.11
 Delphi Kombinasjon 3641,32 15,2 15,4 – 06.11
 DNB Aktiv 30                                     128,41 6,2 8,1 – 06.11
 DNB Aktiv 50                                     232,47 8,3 10,9 – 06.11
 DNB Aktiv 80                                     175,64 11,2 14,7 – 06.11
 Eika Balansert 3069,05 4,4 13,0 – 06.11
 Eika Pensjon 1569,42 7,8 16,4 – 06.11
1 Fidelity Fds - Euro Balanc (EUR) 135,29 6,3 17,6 -0,1 06.11
 Nordea Plan 10 1324,72 4,1 4,7 – 05.11
 Nordea Plan 30 1339,14 6,1 7,7 – 05.11
 Nordea Plan 50 1362,68 8,0 10,6 – 05.11
 Nordea Plan 65 1348,10 8,9 12,4 – 05.11
 Nordea Plan 80 1324,33 9,7 14,2 – 05.11
 Nordea Stabil Avkastning 1602,62 8,2 11,9 – 05.11
 Pareto Nordic Value 159,14 2,7 16,6 – 06.11
 SR-Kombinasjon A 1157,66 5,9 – – 05.11
 SR-Kombinasjon B 1105,61 5,9 – – 05.11
 Storebrand Aktiv Allokering 1816,70 5,1 8,3 – 06.11
 Storebrand Kombinasjon 1446,62 9,2 11,5 – 06.11

livSSyKluSfonD
1 DNB 2020                                         613,85 3,4 10,9 -1,4 06.11
 Storebrand SPAR 2020 4507,73 6,4 10,0 – 06.11
 Storebrand SPAR 2030 5809,12 8,6 14,0 – 06.11
 Storebrand SPAR 2040 6556,21 10,0 16,6 – 06.11

AnDRE KoMBinASjonSfonD
 Fondsfinans Farmasi-Biotekn. 23792,77 27,8 30,8 – 06.11

KinESiSKE fonD
3 BNPP L1 Equity China 2182,55 9,8 12,5 -0,4 06.11
5 DNB China Century 679,97 8,1 7,6 -0,6 07.11
2 Fidelity Fds - Greater China (USD) 1139,29 17,4 18,9 0,3 06.11
1 INVESCO Greater China Equity (USD) 318,70 15,6 19,6 0,6 06.11
4 JF China A dist (USD) 319,73 11,8 12,2 -0,5 06.11
 Landkreditt Kina 255,55 8,2 7,5 – 05.11
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LAtinAMERiKAnSKE fonD
2 Fidelity Fds - Latin Amer (USD) 250,74 10,0 2,8 0,8 06.11
3 Handelsb. Latin Amerika SE 242,99 8,2 5,4 0,6 06.11
4 JPM Latin America Eq A dist (USD) 343,63 9,1 4,0 0,2 06.11
5 Latin American Equity A (EUR) 396,09 9,1 2,2 - 06.11
1 Parvest Latin America 4413,60 8,7 0,7 0,9 06.11
6 SEB Choice Latinamerikafond 18,53 10,9 -1,8 -0,7 06.11

oBLigASjonSfonD
Rangering Netto Avkastn. Avkastn. Avkastn. Dato
Avkastn. 3 år andels- hittil siste år 3 år
 verdi i år 
AnDRE REntEfonD
6 Alfred Berg Høyrente 96,32 -1,0 1,0 7,3 06.11
5 Arctic High Return Class B 1288,01 2,0 3,1 7,5 05.11
 Carnegie Corporate Bond B 112,96 4,3 5,1 – 06.11
16 Danica Pensjon No Oblig 12261,63 5,8 6,6 3,3 06.11
15 Danske Invest Horisont Rente 1124,84 3,2 3,6 4,1 06.11
9 Danske Invest Norsk Obligasjon 1136,38 4,7 5,3 5,9 06.11
 DNB High Yield 1099,01 4,7 6,2 – 06.11
 DNB High Yield (I) 1088,48 4,3 5,8 – 06.11

AKSjE- og KoMBinASjonSfonD
Rangering Netto Avkast. Avkast. IR Dato
IR 3 år andels- hittil årlig  3 år
 verdi i år 3 år

Unit LinKED
Rangering Netto Avkast. Avkastn. Avkast. Dato
avkastning 3 år andels- hittil siste år årlig 
 verdi i år  siste 3 år

* fondet har fortjenestedeling/«performance fee». Avkastning over en viss terskel deles mellom forvaltningsselskap og andelseier.  © Hovedlisten Oslo Børs Informasjon, VFF-Verdifondsforeningen og Dagens Næringsliv 

 Eika Kreditt 1043,20 4,4 – – 06.11
4 First Aktiv Høyrente 1046,64 3,3 4,6 8,0 06.11
11 First Aktiv Rente 1056,17 3,8 4,4 5,2 06.11
 Fondsfinans Kreditt 10340,46 1,5 3,2 – 04.11
 FORTE Kreditt 101,88 – – – 05.11
8 Handelsbanken Hoyrente 111,11 3,1 5,9 6,1 06.11
 Holberg Kreditt 109,84 4,3 5,8 – 06.11
 Landkreditt Extra 105,31 4,1 5,5 – 05.11
1 Nordea Global High Yield 1043,05 5,5 7,1 11,4 05.11
10 Nordea Plan Rente 1082,35 4,6 5,2 5,2 05.11
3 ODIN Kreditt 120,08 6,4 7,4 9,7 06.11
14 Pareto Høyrente 1088,85 2,8 3,4 4,6 06.11
7 Pareto Kreditt 1020,67 2,7 3,8 6,4 06.11
13 SKAGEN Avkastning 141,56 4,0 4,6 4,6 06.11
2 SKAGEN Tellus 124,19 14,6 15,9 10,9 06.11
 SR-Rente 1047,31 3,8 4,8 – 05.11
12 Storebrand Obligasjon+ 1095,18 3,1 3,8 5,1 06.11

oBLigASjonSfonD 0-2
4 Alfred Berg Kort Obligasjon 104,60 2,8 3,3 4,1 06.11
10 Alfred Berg Kort Stat 1245,46 1,4 1,6 1,8 06.11
2 Alfred Berg Obligasjon 1-3 1085,10 3,7 4,1 4,7 06.11
6 Arctic Covered Class B 1130,12 2,5 2,8 3,2 05.11
1 DNB Aktiv Rente                                  106,31 3,7 4,0 4,7 06.11
 DNB FRN 20 1044,87 2,9 3,3 – 06.11
 Holberg Likviditet OMF 102,68 2,0 2,3 – 06.11
9 KLP Aktiv Rente 1050,13 2,1 2,4 2,5 06.11
7 KLP Rentefond II 1029,35 2,2 2,5 3,1 06.11
5 Nordea Likviditet OMF  1023,23 3,0 3,3 3,5 06.11
8 ODIN Kort Obligasjon 1071,39 2,0 2,3 3,0 06.11
3 PLUSS Rente (Fondsforval) 1076,80 3,5 3,9 4,3 06.11

oBLigASjonSfonD 2-4
5 Alfred Berg Obligasjon 124,58 5,4 5,9 6,2 06.11
2 Alfred Berg Obligasjon 3-5 1230,53 6,5 7,2 6,7 06.11
14 Arctic Investment Grade Class B 1186,51 3,6 4,2 4,8 05.11
10 Carnegie Obligasjon 1291,53 4,4 4,7 5,6 06.11
8 Danske Invest Norsk Oblig. 1087,27 4,8 5,3 5,8 06.11
4 DNB Kredittobligasjon                            1112,80 5,6 6,2 6,3 06.11
6 DNB Obligasjon (I)                               11705,20 5,3 5,7 6,1 06.11
3 DNB Obligasjon (III)                             10784,11 5,6 6,1 6,5 06.11
11 DNB Obligasjon 20 (I)                            1150,99 4,8 5,2 5,5 06.11
7 DNB Obligasjon 20 (IV)                           1068,70 5,1 5,6 5,8 06.11
17 Eika Obligasjon 1058,70 3,5 4,0 4,2 06.11
1 FORTE Obligasjon 114,54 7,2 8,1 7,7 05.11
15 KLP Pensjon 1076,24 4,1 4,6 4,6 06.11
12 Nordea Obligasjon II 1297,45 4,6 5,0 5,1 06.11
9 Nordea Obligasjon III 1060,24 5,1 5,6 5,7 06.11
19 Nordea Statsobligasjon II 1031,32 3,2 3,3 2,4 06.11
16 ODIN Obligasjon 1116,25 3,6 4,0 4,4 06.11
18 Pareto Obligasjon 1045,57 2,2 2,6 2,9 06.11
13 PLUSS Pensjon (Fondsforv) 1008,70 4,1 4,5 4,9 06.11
 Storebrand Norsk Kreditt IG 1077,56 4,8 5,3 – 06.11
 Storebrand Norsk Kreditt IG 20 1073,67 4,4 4,9 – 06.11

oBLigASjonSfonD ovER 4
1 Alfred Berg Lang Obligasjon 123,34 8,3 8,5 8,0 06.11
3 DNB Lang Obligasjon 20                           11238,26 6,6 6,9 6,8 06.11
2 Handelsbanken Obligasjon 129,40 7,2 11,5 7,1 06.11
4 KLP Pensjon II 1358,24 7,2 7,6 6,8 06.11
5 Storebrand Stat A 1154,59 6,6 6,5 3,4 06.11

intERnASjonALE oBLigASjonSfonD
5 Aviva Investors-Europ Corp Bd Fd B (EUR) 29,01 8,1 11,3 10,6 06.11
14 Carnegie Obligationsfond         1042,32 5,1 7,4 6,4 06.11
3 Fidelity Fds - Euro High Yield (EUR) 85,38 4,9 9,8 14,3 06.11
11 Fidelity Fds - Intl Bond (USD) 8,16 13,1 12,9 7,0 06.11
7 JPM Emerg Mkts Debt A inc Hdg (EUR) 79,10 8,3 12,1 8,8 06.11
4 JPM Europe Aggr Plus Bd A Inc (EUR) 51,35 11,1 14,5 11,4 06.11
1 JPM Europe High Yld Bd A inc (EUR) 23,09 5,9 11,3 14,6 06.11
8 JPM Global Aggr Bond A inc (USD) 86,33 14,4 14,7 8,1 06.11
2 JPM Sterling Bond A dist (GBP) 9,41 20,5 21,9 14,6 06.11
16 KLP Obligasjon Global 1 1104,89 7,1 6,9 5,6 06.11
13 Nordea Global Statsobligasjon 942,27 8,7 8,2 6,6 05.11
12 Parvest Bond USD 3035,86 16,2 15,3 6,9 06.11
6 Parvest Bond World 345,95 16,4 18,0 9,4 06.11
10 Schroder ISF Emerg DA Ret (USD) 182,51 13,5 14,0 7,8 06.11
9 Storebrand Global Kreditt IG 1124,71 6,8 6,9 8,1 06.11
15 Storebrand Global Obligasjon 10715,27 7,6 6,8 5,8 05.11

UKLASSifiSERtE oBLigASjonSfonD
2 Fidelity Fds - Euro Bond (EUR) 112,88 12,4 15,7 11,9 06.11
3 Fidelity Fds - Sterling Bond (GBP) 3,40 17,2 19,7 10,8 06.11
4 Fidelity Fds - US Dollar Bond (USD) 47,59 19,8 19,1 10,1 06.11
1 INVESCO European Bond (USD) 56,77 12,5 17,1 12,2 06.11
5 INVESCO Global Bond (USD) 38,82 13,7 14,6 9,7 06.11

PEngEMARKEDSfonD
Rangering Netto Avkastn. Avkastn. Avkastn. Dato
Avkastn. 3 år andels- hittil siste år 3 år
 verdi i år 
PEngEMARKEDSfonD MED LAv RiSiKo
6 Alfred Berg Likviditet 85,54 1,9 2,2 2,7 06.11
11 Carnegie Pengemarked 14184,16 1,7 1,9 2,4 06.11
5 Danske Invest Norsk Likv. Inst 1016,75 2,0 2,3 2,8 06.11
13 DNB Likviditet 20 (I)                            1013,38 1,4 1,7 2,1 06.11
12 DNB Likviditet 20 (IV)                           10185,48 1,6 1,9 2,4 06.11
3 Handelsbanken Likviditet 99,97 1,6 3,8 3,0 06.11
9 Holberg Likviditet 20 101,86 1,8 2,1 2,5 06.11

7 KLP Pengemarked 1021,86 1,9 2,1 2,6 06.11
8 Nordea Likviditet 20 1018,98 1,9 2,1 2,6 06.11
14 ODIN Pengemarked 1007,57 1,6 1,9 1,5 06.11
1 PLUSS Likviditet (Fondsforvaltn.) 1014,15 2,3 2,8 3,1 06.11
2 PLUSS Pengemarked (Fondsforv) 1018,88 2,3 2,7 3,0 06.11
4 SKAGEN Høyrente Institusjon 101,90 2,0 2,4 2,8 06.11
10 Storebrand Likviditet 10208,21 2,0 2,3 2,4 06.11

AnDRE REntEfonD
2 Landkreditt Høyrente 103,43 3,0 3,6 4,4 05.11
1 Storebrand Rente+ 1116,91 2,6 3,2 4,4 06.11

PEngEMARKEDSfonD
13 Alfred Berg Pengemarked 104,98 2,0 2,3 2,8 06.11
19 Carnegie Likviditet 1008,60 1,6 1,8 2,3 04.11
3 Danske Invest Norsk Likv. 1 1116,61 2,3 2,6 3,1 06.11
11 DNB Likviditet (IV)                              1029,91 2,0 2,3 2,8 06.11
10 DNB Likviditet 20 (V)                            10254,79 2,0 2,3 2,9 06.11
21 DNB Pengemarked (II)                             1016,77 1,7 1,9 2,1 06.11
17 DNB Rentespar                                    101,21 1,7 2,0 2,5 06.11
20 Eika Likviditet 1018,58 1,7 1,9 2,1 06.11
6 Eika Pengemarked II 1038,63 2,1 2,4 3,1 06.11
2 Eika Sparebank 1029,18 2,2 2,5 3,2 06.11
1 FORTE Pengemarked 104,16 3,5 3,7 3,8 05.11
4 Holberg Likviditet 103,80 2,1 2,5 3,1 06.11
12 Nordea Likviditet 1016,62 1,9 2,2 2,8 06.11
8 Nordea Likviditet II 1018,90 2,0 2,3 2,9 06.11
7 Nordea Likviditet III 1030,14 2,1 2,4 3,0 06.11
5 Nordea Likviditet Pluss 1023,66 2,1 2,5 3,1 06.11
16 Nordea Pengemarked 5158,50 1,8 2,1 2,7 06.11
14 Omega Likviditet 10102,88 2,0 2,3 2,7 06.11
18 Pareto Likviditet 1009,39 1,8 2,0 2,4 06.11
9 SKAGEN Høyrente 103,21 2,0 2,3 2,9 06.11
15 Storebrand Høyrente 10455,78 2,1 2,4 2,7 06.11

intERnASjonALE PEngEMARKEDSfonD
2 Carnegie Likviditetsfond 1111,38 -1,0 1,6 5,2 06.11
3 Fidelity Fds - Euro Cash (EUR) 78,64 1,8 5,2 3,3 06.11
1 Fidelity Fds - US Dollar Cash (USD) 79,99 13,3 13,8 7,0 06.11

UKLASSifiSERtE PEngEMARKEDSfonD
1 INVESCO USD Reserve (USD) 594,37 13,2 13,7 6,9 06.11

Unit LinKED
Rangering Netto Avkastn. Avkastn. Avkastn. Dato
Avkastn. 3 år andels- hittil siste år 3 år
 verdi i år 
DAnicA PEnSjon
13 Black Rock Latin America 479,35 12,8 10,1 0,9 06.11
1 Black Rock US Basic Value 501,75 20,1 25,8 25,4 06.11
2 Carnegie World Wide 8892,33 22,7 29,0 21,9 06.11
9 Danske Invest E Eur Convergence 424,00 7,0 3,2 11,7 07.11
8 Danske Invest Greater China 400,31 16,7 20,2 13,6 07.11
4 Danske Invest High Dividend 206,79 9,3 15,0 17,5 07.11
6 Danske Invest Norge I 6712,39 5,1 4,7 15,3 06.11
12 Danske Invest Norsk Likviditet I 1116,61 2,3 2,6 3,1 06.11
11 Danske Invest Norsk Obligasjon 1087,27 4,8 5,3 5,8 06.11
14 East Capital Russland 807,32 -28,9 -26,8 -7,0 06.11
3 Fidelity European Growth 106,09 7,8 12,9 18,6 06.11
5 Skagen Global 1184,81 8,2 11,5 16,9 06.11
10 Skagen Kon-Tiki 653,25 5,1 7,5 9,5 06.11
7 Skagen Vekst 1744,33 8,7 10,9 14,2 06.11

HAnDELSBAnKEn Liv Unit LinKED
8 Handelsb. Latin Amerika SE 242,99 8,2 5,9 5,4 06.11
5 Handelsb. Vekstmarked SE 204,35 15,5 17,1 11,9 06.11
4 Handelsbanken India 130,11 46,8 50,9 12,7 07.11
9 Handelsbanken Likviditet 99,97 1,6 3,8 3,0 06.11
1 Handelsbanken Nordic LU 744,74 12,6 19,0 22,3 06.11
7 Handelsbanken Obligasjon 129,40 7,2 11,5 7,1 06.11
11 Handelsbanken Øst-Europa SE 323,55 -10,2 -12,4 1,9 06.11
2 SKAGEN Global 1184,81 8,2 11,5 16,9 06.11
10 SKAGEN Høyrente 103,21 2,0 2,3 2,9 06.11
6 SKAGEN Kon-Tiki 653,25 5,1 7,5 9,5 06.11
3 SKAGEN Vekst 1744,33 8,7 10,9 14,2 06.11

StoREBRAnD LivSfoRSiKRing Unit L.
5 Blackrock Global SmallCap 597,51 12,6 18,5 21,9 06.11
10 Delphi Europe 2476,29 4,7 10,6 16,6 06.11
6 Delphi Global 2102,15 15,0 23,0 21,6 06.11
2 Delphi Nordic 19315,47 17,7 25,7 28,7 06.11
8 Delphi Norge 13811,69 12,1 19,0 18,5 06.11
17 East Capital Russland 807,32 -28,9 -26,8 -7,0 06.11
12 INVESCO GT PRC (Kina) 343,70 1,5 9,8 12,0 06.11
15 MS SICAV Latin America 396,09 9,1 6,2 2,2 06.11
3 Partners Group Listed Priv. Equity 1131,26 8,7 14,9 24,7 07.11
16 Schroder Commodity Fund 693,55 -0,5 1,9 -2,9 06.11
1 Schroder Frontier Markets 1071,88 30,9 41,7 31,1 06.11
9 SKAGEN Global 1184,81 8,2 11,5 16,9 06.11
14 SKAGEN Kon-Tiki 653,25 5,1 7,5 9,5 06.11
4 Storebrand Global Verdi 2349,63 18,7 26,1 24,4 06.11
7 Storebrand Norge 233938,70 8,4 10,5 20,3 06.11
11 Storebrand Verdi 461,93 10,8 11,7 12,4 06.11
13 T. Rowe Price Global High Yield NOK 195,98 4,7 6,0 9,9 06.11

DnB LivSfoRSiKRing
8 DNB Asia                                         497,91 14,3 14,5 13,5 06.11
5 DNB Europa                                       105,52 1,7 7,1 16,5 06.11
13 DNB Navigator                                    4456,35 -19,8 -16,9 3,3 06.11
2 DNB Nordic Technology                            611,85 15,4 23,8 22,6 06.11
10 DNB Norge Selektiv (I)                           635,03 4,2 5,9 10,6 06.11
12 DNB Obligasjon 20 (I)                            1150,99 4,8 5,2 5,5 06.11
6 East Capital Balkan (SEK) 13,08 27,6 21,9 16,0 06.11
11 East Capital Balticum (SEK) 46,46 -0,5 1,4 9,4 06.11
14 East Capital Russland (SEK) 807,32 -28,9 -26,8 -7,0 06.11
9 JPM China Fund (USD) 319,73 11,8 17,3 12,2 06.11
1 JPM Europe Small Cap F (EUR) 439,21 4,5 9,8 23,6 06.11
3 JPM US Technology Fund (USD) 65,91 22,6 30,5 18,0 06.11
4 Skagen Global 1184,81 8,2 11,5 16,9 06.11
7 Skagen Vekst 1744,33 8,7 10,9 14,2 06.11

SPAREBAnK 1 fonDSfoRSiKRing Unit L
4 Holberg Norden 257,67 5,2 7,4 14,1 06.11

2 Fidelity European Growth 106,09 7,8 12,9 18,6 06.11
8 Fidelity South East Asia 47,62 10,6 14,6 11,4 06.11
7 Holberg Norden 257,67 5,2 7,4 14,1 06.11
9 HSBC Asia ex. Japan 358,75 21,9 22,1 9,7 06.11
6 Nordea Europa 853,52 4,1 10,2 14,1 06.11
4 Nordea Global Value 139,50 9,5 13,7 17,9 06.11
3 Nordea Internasjonale Aksjer 952,12 14,9 20,1 18,3 06.11
5 Nordea Norge Verdi 7432,95 6,0 8,3 15,6 06.11
12 Nordea SMB 220,36 -13,3 -11,6 -0,2 06.11
1 Nordea Stabile Aksjer Global 1898,17 14,9 17,5 19,9 06.11

6 Holberg Norge 333,54 1,2 0,6 8,3 06.11
1 ODIN Europa 136,93 4,1 10,6 21,5 06.11
2 ODIN Global 157,62 12,0 18,3 18,6 06.11
3 ODIN Norden 1634,11 6,7 10,3 15,7 06.11
5 ODIN Norge 2178,74 6,6 6,7 9,0 06.11
7 ODIN Obligasjon 1116,25 3,6 4,0 4,4 06.11

noRDEA LinK
11 Alfred Berg Pengemarked 104,98 2,0 2,3 2,8 06.11
10 BlackRock World Energy 156,62 4,5 6,3 4,7 06.11
13 Carnegie Øst-Europa 1838,99 -15,8 -17,3 -2,2 06.11

PEngEMARKEDSfonD
Rangering Netto Avkastn. Avkastn. Avkastn. Dato
Avkastn. 3 år andels- hittil siste år 3 år
 verdi i år 

Tilsvarer 100 
hotellovernattinger 
på de fleste av våre hoteller

–

–

Hent din
vinnersjanse på: 

Lykke til!

–
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Etterbørs

I dag begynner Magnus Carl-
sen og Viswanathan «Vishy» 
Anands kamp om å bli kon-
gen av sjakk, men også NRK, 
VG og TV 2s kamp om 
sjakkseerne. NRK fikk sjakk-

VM foran TV 2 i en budprosess 
med motstridende beskjeder og 
det alle budgivere beskriver som 

en svært krevende forhandlings-
motpart. 

Vant først alene
Verdenssjakkforbundet (FIDE) sit-
ter som arrangør med rettighetene 
til kampen, men delegerte oppga-
ven til en tredjepart som skulle 
forhandle for det. Ifjor betalte 
NRK ifølge DNs kilder 1,5 millio-
ner kroner for tv-rettighetene til 
VM-kampen i Chennai i India. 
l Etter det DN erfarer la TV 2 i år 
inn et betydelig høyere bud, men 
ventet med å by til rett etter at 
Carlsen signerte kontrakten med 
FIDE, 7. september. 
l Kort tid etter at budet var plas-
sert, fikk TV 2 beskjed om at NRK 

allerede var tildelt rettighetene.
l TV 2 fikk beskjed fra selgeren 
om å avvente situasjonen.
l Først 16. september, én uke 
senere, signerte NRK alene avta-
len om tv-rettighetene med arran-
gøren. 
l En gang mellom 16. og 23. sep-
tember videresolgte så NRK ret-
tighetene til VG. De to deler der-
med både rettighetene og kostna-
dene mellom seg. 

Ordknappe
Ingen av de involverte vil ut med 
hva NRK og VG til slutt betalte for 
rettighetene, men i TV 2 spekule-
res det i om NRK bød så mye at 
statskringkasteren ble nødt til å 
dele regningen.

– Det vært en lang og kompli-
sert prosess som endte med at 
NRK kjøpte eksklusive rettigheter 
fra arrangøren i midten av sep-
tember. Vi havnet på en løsning og 
et prisnivå som er innenfor de 
rammer vi mener er forsvarlig for 
et slikt event, sier Runar Østmo 
som hadde ansvaret for forhand-
lingene fra NRKs side.

Anne Tufte, som ledet forhand-
lingene på vegne av TV 2, er ord-
knapp.

– Vi fikk beskjed om at vi kunne 
by, og tapte dessverre. Det skjer 
innimellom, er Tuftes eneste 
kommentar.

Rune Haug, sportssjef i NRK, er 
også ordknapp om hvordan for-
handlingene foregikk.

– Forhandlingene vil jeg ikke si 
mer om enn at de har vært kre-
vende og pågått over tid.

VG og NRK snakket ifjor
Ifjor la VG inn et bud sammen med 
TVNorge, men måtte gi tapt, men 
allerede på det tidspunktet var VG 
også i kontakt med NRK. Et mulig 
samarbeid ble luftet i forkant av 
årets budrunde. NRK vil ikke 
svare direkte på om et videresalg 
til VG var avtalt på forhånd. 

– Ifjor forhandlet vi sammen 

med TV Norge om rettighetene – 
og kom ikke i havn. Allerede da 
hadde vi en dialog med NRK, uten 
at det ble noe konkret ut av det. I 
forkant av årets VM fant vi ut at 
det var bedre å samarbeide enn å 
konkurrere på selve TV-bildene. 
Vi er svært fornøyd med at vi har 
fått til dette – forhåpentlig til det 
beste for alle som er interessert i 
sjakk, sier Helje Solberg, funge-
rende sjefredaktør og administre-
rende direktør i VGTV.

TV 2 trapper ned
Som en følge av at tv-rettighetene 
glapp trapper TV 2 ned sin dek-
ning av sjakk-VM i år. Det blir blant 
annet ikke sending fra tv-studio.

– Vi er åpne på at vi ikke gjør like 
mye rundt VM som vi har gjort tid-
ligere. Vi setter inn ressursene på 
turneringer som vil gå på et senere 
tidspunkt heller enn å krangle 
med NRK1 når de går så massivt 
inn i VM, sier redaksjonssjef Tore 
Rørtveit i TV 2.

For VGTV er det motsatt. Sjakk-
VM blir kanalens største satsing i 
2014. Ifjor var det på det meste 

Fintet ut TV 2 
i budkampen

TV 2 klinket til med et 
betydelig høyere bud 
enn fjorårets 
vinnerbud for å kapre 
rettighetene til sjakk-
VM. Etter en kaotisk 
budrunde vant likevel 
NRK, som etterpå 
valgte å dele regningen 
med VG.
SjaKK-VM
Markus Tobiassen
Oslo

NRK satser stort på sjakk- VM. 
Programleder Line Andersen (til 
venstre) og sjakkekspert Torstein 
Bae skal være i studio.  
Foto: Gunnar Blöndal

Følg Magnus Carlsen 
7.–28. november 2014.

Sjakk-VM
i Sotsji

Forhandlingsansvarlig i 
NRK, Runar Østmo, sier 
prosessen var «lang og 
komplisert».

lørdag 8. november 2014 | Dagens Næringsliv
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VG kapret NRKs sjakkreporter
Oslo: Nora Thorp Bjørnstad skal 
være VGTVs reporter i Sotsji. Men 
da nyheten kom i august om at 
Bjørnstad skulle bli en av VGTVs 
fem nye tv-ankere, sto hun midt i 
dekning av sjakk-OL for NRK. 

VGTV er fornøyd med Bjørnstad.
– Nora er et fantastisk frisk 

pust, en dyktig og dreven journa-
list med mye live-erfaring. Hun 
byr på seg selv, og har også dekket 
sjakk tidligere. Vi er selvsagt strå-

lende fornøyd med at hun er en 
del av VG-laget. Hun er allerede på 
plass i Sotsji med VGs øvrige team, 
sier fungerende sjefredaktør og 
administrerende direktør Helje 
Solberg i VGTV.

Uenige om hvilken ekspert som er best
Oslo: Både VG og NRK mener de har 
kapret Norges beste sjakkekspert. 

– Vi har Norges beste sjakkek-
spert i Hans Olav Lahlum, sier fun-
gerende sjefredaktør og adminis-
trerende direktør Helje Solberg i 
VGTV.

Feil, mener NRK.
– Vi har den beste sjakkeksper-

ten i Torstein Bae. Han er ekstremt 
god. Han har en veldig sterkt forstå-
else av spillet og er samtidig peda-
gogisk god, sier vaktsjef Arild 
Andersen i NRK. 

– Dessuten slo han jo også 
Lahlum i en klubbmatch i helgen, 
så han er best, legger Andersen til. 

Lahlum er rangert som nummer 

102 i Norge, Torstein Bae som num-
mer 13. Men VG kan også skilte med 
Norges tredje best sjakkspiller i 
Simen Agdestein.

– Vi skal lage engasjerende, fol-
kelig og underholdende innhold, 
både for dem som kan sjakk veldig 
godt og for dem som kan mindre 
om sjakk, sier Solberg. 

Alle rettigheter.
–
Hans Olav Lahlum, Simen Agdestein og Ellisiv Reppen.
Mads A. Andersen
3
Cirka 1 million kroner*
 Direktesending i studio, både på VG.no 
og den nystartede tv-kanalen VG.
 Ved store nyhetshendelser vil tv-sendingen 
bli avbrutt, men fortsette digitalt.
 Åtte dedikerte stillinger i Oslo.
 Skal lage egne opp-
summeringsprogrammer.

 Kapret NRKs 
 sjakkreporter.

Bilder:
Eksperter på nett:
Eksperter i studio:
Studiovert:
Team i Sotsji:
Budsjett:

Sjakktrekket:

Alle rettigheter.
Askild Bryn
Torstein Bae
Line Andersen
4
Cirka 2 millioner kroner*
 Direktesending i studio, både på nrk.no, 
NRK1 og NRK-sport på radio.
 Sesongåpningen i skiskyting, cup�nalen i fotball 
og store nyhetshendelser kan skyve sendingene 
over på NRK 2, men NRK skal i utgangspunktet 
ikke avbryte sendingene med nyheter. 
 Egen livesdekning uten studio på nett, 
med to verter.
 Har et enormt arkivmateriale å ta av, deriblant 
«Sjakkskolen», som skal åpne sendingene.
 Stort, tre timers direktesendt underholdnings-
show etter at tittelkampen er over.
 Distriktskontorene har fått
 beskjed om å dekke sjakk-
 saker landet rundt.

Bruker millioner på sjakk
Slik skal NRK, VG og TV 2 vinne kampen om sjakkseerne.

2014          gra�kk/Kilde: Kilde: NRK, VG, TV2
*Kun produksjonskostnad. Inkluderer ikke kostnader til rettigheter.

Ved store nyhetshendelser vil tv-sendingen 
bli avbrutt, men fortsette digitalt.

Åtte dedikerte stillinger i Oslo.

Får ikke sende partiene.
Erle Marki Hansen
–
–
2
Under 100.000 kroner
 Dropper studiosending.
 Live på nett under partiene.
 Sender fra presse-
konferansene.

 Skalerer ned fordi de 
 ser de ikke kan vinne 
 slaget, satser i stedet 
 på å vinne krigen.

opp mot 300.000 innom VGs sen-
ding daglig, NRK hadde et seer-
snitt på 565.000. Fra å være hen-
vist til sjakkspalter på tegneseri-
esidene i avisene, har Magnus 
Carlsens suksess gjort at mediene 
nå bruker millioner i kampen om 

å vinne sjakkseerne. 
– Sjakk-VM er vår største satsing 

i år, også budsjettmessig. Vi kom-
menterer ikke rettighetsprisen, 
men selve produksjonen av sen-
dingene har et budsjett på i under-
kant av en million, sier Solberg. 

FIDE har ikke besvart Dagens 
Næringslivs henvendelser.

markus.tobiassen@dn.no

Se også Magasinet  
Side 20–25
Følg også sjakk-VM på 
DN.no med video

Sjakk-VM blir VGTVs 
største satsing i 2014, 
forteller Helje Solberg i 
kanalen.

Vil du bli en av oss? Les mer på www.riksrevisjonen.no

Riksrevisjonen skal bidra til at fellesskapets midler og verdier blir brukt og forvaltet slik Stortinget har bestemt. Dette gjør vi gjennom revisjon, kontroll og
veiledning.

Riksrevisjonen skal være kompetent, uavhengig og objektiv. Høyt faglig nivå og tillit i samfunnet er viktig for oss. Internt legger vi vekt på lagånd, åpenhet
og respekt for å oppnå gode resultater.

Vårt hovedkontor ligger i Oslo, og vi er ca. 500 høyt kvalifiserte medarbeidere.

Kommunikasjonsrådgiver

Til stabsseksjonen søker vi etter en medarbeider som vil ha hovedansvar
for medierådgivning, mediehåndtering og skriftlige bidrag til riksrevisor.
I tillegg vil arbeidet bestå av produksjon av riksrevisjonens rapporter,
organisering av  pressekonferanser, nettpublisering og andre
kommunikasjonsoppgaver etter behov.

Vi krever høyere utdanning innen kommunikasjon/ mediefag eller andre
relevante fagkombinasjoner, og minst seks års erfaring fra medie- og
kommunikasjonsarbeid.

Vi kan tilby deg utfordrende oppgaver av stor samfunnsmessig
interesse, svært gode muligheter for personlig og faglig utvikling og
fleksibel arbeidstid.

Les mer om våre ledige stillinger på www.riksrevisjonen.no. Der finner
du også elektronisk søknadsskjema.

Søknadsfrist: 23. november 2014.
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52 Etterbørs

Bergenslaget Brann står i 
akutt fare for å rykke 
ned i siste runde av Tip-
peligaen, som spilles 
søndag.

– Det vil i aller høy-
este grad være leit om Brann ryk-
ket ned, det er en fargeklatt i Tip-
peligaen, sier Steinar Brænde-
land, sjef i CMore Norge.

Brann-nedrykk vil bety store 
inntektstap for CMore og TV 2, 
som har tv-rettighetene til norsk 
fotball det neste året. Brann er et 
av lagene som trekker flest seere 
til tv-skjermen, på grunn av sin 
fanatiske, lokale fanskare. 

Fotballkamper med Brann på 
TV 2 har de siste tre årene hatt 
snaue 20.000 seere mer i snitt enn 
kamper uten Brann. Uten Brann 
ligger det med andre ord an til 
betydelig lavere seertall for Tippe-
liga-fotballen og tilsvarende 
lavere reklameinntekter.

«60 millioner»
Kilder med kjennskap til inntekts-
bildet for fotballsendingene anslår 
det potensielle tapet på nedrykk 
for Brann til 60 millioner kroner 
for TV 2 alene. 

Kilder i TV 2 forteller at det er 
forståelse for at Brann-nedrykk vil 
gi et inntektstap neste sesong, 
uten at de kan svare på hvor stort 
dette blir. Redaksjonssjef for fot-
ball i TV 2, Eystein Thue, er ikke 
kjent med estimater for hvor mye 
et Brann-nedrykk vil bety økono-
misk for kanalen.

– Reduserte seertall er ikke en 
unaturlig konsekvens, men tabell-
situasjonen får vi ikke gjort noe 
med, sier Thue.

Det kan bli Brann på TV 2 like-
vel, selv om laget rykker ned. TV 2 

har rettighetene til å vise en kamp 
i uken fra 1. divisjon neste år, og 
har førstevalget i annenhver 
kamp. Da kan det fort bli Brann 
mot lag som Ranheim, Strømmen 
eller Hønefoss på TV 2 Zebra.

– Vi har tenkt tanken. Det vil 
uansett bli vist Brann-kamper på 

TV 2s kanaler neste år, selv om 
Tippeligaen normalt har større 
interesse, sier Thue.

Tapene kan bli store også for 
betal-tv-selskapet CMore. CMore 
har betalt over en milliard kroner 
for rettighetene til norsk Tippeliga 
i fire år, og hver vår kjøres det kam-
panjer for å selge abonnement. 

Tidligere hadde TV 2 rettighe-
tene til betal-tv for norsk Tippeliga, 
og i den perioden var det flest abon-
nenter fra Bergen og Trondheim, 
byene til Brann og Rosenborg.

– Konsekvensene er det van-
skelig å si noe om, vi klarer ikke å 
tallfeste hva et nedrykk vil bety. 
Men entusiasmen og oppmerk-
somheten som Brann får, er viktig 
for Tippeligaen. Vi ser antallet 
videostrømmer på Branns kamper 
er blant det øverste sjiktet for 
klubbene i Tippeligaen, sier Bræn-
deland.

«Ikke tema»
Også for Sportsklubben Brann vil 
nedrykk ha stor økonomisk betyd-
ning. Kamper mot Nest-Sotra og 
Bryne drar ikke like mange tilsku-
ere som kamper mot Rosenborg 
og Molde. Men bergenserne er 
optimister til det siste.

– Nedrykk er ikke tema i Brann. 
Ta kontakt den dagen det eventu-
elt er et faktum, svarer mediesjef 
Gorm Natlandsmyr i Brann i en 
tekstmelding fredag ettermiddag.

anders.hagen@dn.no

Taper millioner på B rann-nedrykk
Dersom fotballklubben Brann rykker ned fra 
Tippeligaen søndag, kan det påføre TV 2 og 
CMore titall millioner kroner i tapte inntekter.

MEDIER
Anders W. Hagen
Oslo

Søndag kjemper Azar Karadas og 
Brann mot nedrykk fra Tippe
ligaen. Her i kamp med Sogndals 
Hannu Patronen. Foto: Marit 
Hommedal, NTB scanpix

Innspurt i 
Tippeligaen
l Tippeligaens siste runde 
sparkes i gang søndag klokken 
18 og er avgjort to timer 
senere. 
l Brann rykker ned dersom 
laget taper borte mot Hauge-
sund, samtidig som Sogndal 
vinner over Stabæk. 
l Brann har bare vunnet tre av 
14 bortekamper i år. 
l Dersom Brann klarer seg på 
søndag, skal laget spille 
kvalifiseringsfinaler 19. og 23. 
november. Motstandere blir 
topplag fra 1. divisjon: Enten 
Kristiansund, Bærum, Mjønda-
len eller Fredrikstad. 
l 12 av 29 slike kvalifiseringer 
har endt med at toppserielaget 
rykker ned.

Fotballkamper vist på TV 2 og TV 2 Zebra 
(Perioden 2012–2014)
Gjennomsnittlig seertall TV 2
Gjennomsnittlig seertall TV2 Zebra

Med Brann som 
et av lagene

276
105

Uten 
Brann

257
100

Di�eranse
i seere

-19
-5

Di�eranse i prosent
-6,9
-4,8

Tall i tusen.

2014          gra�kk/Kilde: TV 2/TNS Gallup

Brann under føttene
Brann kan rykke ned fra Tippeligaen. Det er kjedelig for TV 2 
som har hatt �ere seere på Brann-kamper enn på andre 
Tippeligakamper.

– Branns kamper er 
blant det øverste sjiktet, 
sier Steinar Brændeland, 
sjef i CMore Norge

Gu kor gøy! Billetter:  Billettservice.no | 815 33 133
Hotellpakke: 06154  

CHAT NOIR FRA 13.–29. NOVEMBER
“BEGAVET HUMOR”, SKREV AFTENPOSTENS MONA LEVIN. UTROLIG MORSOMME 
KARAKTERER, INKL. “ANGELINA” FRA NORSKE TALENTER. ALLER SISTE SJANSE!  

BJARTE HJELMELANDTERJE STENSTAD PRESENTERER

     AGDERPOSTEN            FEVENNEN                     VG               DAGBLADET            DITTOSLO                       BT                       BA     
GRIMSTAD
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Taper millioner på B rann-nedrykk
Sjefredaktør Arne Blix i Adresse-
avisen slutter som sjefredaktør 
innen 1. juni 2015. Det orienterte 
han styret i Adresseavisen om 
fredag.

Adresseavisen i Trondheim er 
eid av Polaris Media, hvor 
Schibsted er største aksjonær.

Blix, som fylte 60 år for 
knappe to måneder siden, har 
vært redaktør i Adresseavisen 
siden 2007. Arvtageren er ikke 
klar.

Polaris Media opplyser i en 
pressemelding at styret har 
akseptert Blix' ønske. Blix skal 
etter planen bli sittende til en 
erstatter er funnet, og et utvalg 
som skal finne Blix' arvtager er 
nedsatt.

– Jeg er sikker på at det vil 
være mange gode kandidater til 
stillingen som sjefredaktør i 
Adresseavisen, en av de mest 
spennende sjefredaktørstillinger 
i norske medieselskaper, sier sty-
releder i Adresseavisen og 
konsernsjef i Polaris Media, Per 
Axel Koch, i en pressemelding.

En ny redaktør skal etter 
planen være på plass før 
Adresseavisen ferdigstiller sin 
flytting fra Heimdal til nye 
lokaler i Trondheim sentrum i 
sommer.

Blix' periode har vært preget 
av digital transformasjon og 
krevende omstillinger. Styret 
skryter i en pressemelding av 
sjefredaktørens innsats, og 
beskriver jobben han har gjort i 
møte med omstillingene som 
imponerende.

Blix har vært redaktør 
gjennom en mediekrise som 
også har rammet Adresseavisen 
hardt. Papiropplaget har falt 
jevnt fra 86.570 i 2003, til 67.325 
ifjor. Verst har likevel fallet i 
annonseinntektene vært.

Bare i tredje kvartal i år mistet 
Polaris Media 19 prosent av 
annonseinntektene totalt i hele 
konsernet. I Adresseavisen var 
tallet enda høyere.

markus.tobiassen@dn.no

Adressas 
redaktør 
slutter
MEDIER
Markus Tobiassen
Oslo

AMEDIA SØKER

StRAtEgISK – FoRREtnIngSoRIEntERt – DIgItAl KoMpEtAnSE  
DIREKTØR FORBRUKERMARKED
Amedia trenger en fremtidsrettet leder med strategisk legning, analytiske  
evner og operativ forståelse.  
 
Full utlysningstekst på www.delphi-consulting.no eller www.amedia.no

Eventuelle spørsmål om stillingen kan rettes til Nina Refseth, konserndirektør  
i Amedia på 41 60 07 01 eller Jan Kirkerud i Delphi Consulting AS på 23 33 27 70.

Søknad med CV merket 85451 sendes delphi@delphi-consulting.no snarest 
og senest 18. november 2014.

Amedia er landets største utgiver av lokale medier og omsatte i 2013 for 5,3 milliarder kroner. Daglig når konsernets medier 2,1 millioner lesere gjennom sine 76 avistitler og nasjonale posisjoner  
som 1881.no og Nettavisen. Amedia driver i tillegg omfattende trykkerivirksomhet i Norge og Russland.  www.amedia.no
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Kunst og geografi 
henger ikke sammen
Vi ser fordomsfullt på Afrika. Kan vi bruke sam-
tidskunsten som et speil for å skildre hva som 
skjer i hele verdensdeler?

D
ebattene om 
sentrum og 
periferi, som 
begynte på 
åttitallet, endte 
med et ønske om 

å identifisere nye sentre i 
verden. Man ville bort fra det 
snevre, euroamerikanske 
perspektivet, og det ble laget 
en rekke kunstutstillinger som 
stilte spørsmål ved den vestlige 
dominansen. Kunstnerne gikk 
som vanlig foran, og det 
etablerte kunstlivet fulgte etter 
med en viss grad av dårlig 
samvittighet.

Diskusjonene er selvfølgelig 
ikke over ennå. Det siste 
eksemplet på denne typen 
megautstilling var «Global 
cities» for fem år siden på Tate 
Modern. Den var fortsatt preget 
av et britisk verdensbilde der 
London er verdens sentrum, 
kanskje ikke som forbilde, men 
som en tydelig, uunngåelig 
målestokk.  

Mest fordomsfullt ser vi på 
kontinentet Afrika, et konti-
nent som vi fortsatt betrakter 
som en homogen enhet. Vi 
leser enten bare om sult og 
sykdommer blant mennesker 
eller om utrydningstruede dyr. 
Situasjonen er katastrofal på 
mange områder, men Afrika er 
samtidig det kontinentet som 
har den raskeste økonomiske 
utviklingen. Det helt ubalan-
serte synet vi har på dette 

kontinentet er en etterlevning 
fra kolonitiden, som fotografen 
Jens Assur tok et oppgjør med i 
sin utstilling på Liljevalchs 
kunsthall i Stockholm forrige 
sommer. «Africa is a great 
country» var den ironiske 
tittelen på utstillingen, der Assur 
viste et mer mangefasettert 
bilde, med en raskt voksende 
middelklasse, kreative entrepre-
nørskap og gigantiske metropo-
ler med ny arkitektur. Etter 
Stockholm gikk utstillingen 
videre til blant annet Dar es 
Salaam, Kigali og Harare. 

Kan man virkelig bruke 
samtidskunsten som et speil for 
å skildre hva som skjer og er i 
utvikling i hele verdensdeler 
eller i de virkelig store, domine-
rende landene, som nesten er 
som kontinenter? Astrup 
Fearnley Museet har i et knapt 
tiår i tur og orden tatt for seg 
USA, Kina, India og Brasil, før de 
nå har gitt seg i kast med hele 
Europa. Det som ligger oss aller 
nærmest og som det er vanske-
ligst å få en objektiv distanse til 
– hvis det nå er det man er ute 
etter.

For museet har det aldri 
handlet om se utvalgte deler av 
verdenskartet gjennom samme 
filter. Metoden har forandret seg 
kraftig fra utstilling til utstilling, 
og dermed også den visuelle 
utformingen, pedagogikken og 
resultatene. Det har også vært 
ulike ansvarlige kuratorer, selv 

Kunst
Sune  
Nordgren

For 50 år siden
Kampen om stålverkene bgynner i 
det britiske Underhuset i dag med 
full mobilisering av alle medlem-
mer, men med Labour plutselig og 
uventet i redusert antall. Et 
Labour-medlem ble kjørt på 
sykehuset for en blindtarmopera-
sjon som  mannen meget tappert 
hadde forsøkt å utsette til 

stålverksdebatten var over, men 
som ikke lenger lot seg neglisjere. 
Et annet Labour-medlem har vann 
i kneet, men har lovet å møte på 
sine krykker. En tredje Labour-
mann har vært utsatt for en 
bilulykke, men skal likevel møte 
opp i sin invalide tilstand. 
9. november 1964

Oslo Forlagstrykkeri, som har 
eksistert siden 1930-tallet, er kon-
kurs. Ifølge bostyrer er det så langt 
anmeldt krav i boet på over åtte 
millioner kroner.

Underskudd
Hovedeier og daglig leder av Oslo 
Forlagstrykkeri, Terje Andersen, 
sier at selskapet selv begjærte 
oppbud overfor Oslo byfogdem-
bete. Det heter i oppbudsbegjæ-
ringen at selskapet har en samlet 
gjeld på 3,4 millioner kroner og 
samlede aktiva på 1,3 millioner 
kroner.

– Vi har mistet noen vesentlige 
kunder den senere tid, blant 
annet reklamebyråer. Situasjo-
nen ble kritisk etter sommeren. 
Vi hadde så langt unngått inkas-
sosaker og lignende, men så 
hadde vi ikke hadde annet valg 
enn å begjære oppbud, sier Terje 
Andersen. 

Han kjøpte så sent som ifjor 
gjennom Fokus Trykk opp Oslo 
Forlagstrykkeri. 

Det konkursslåtte trykkeri har 
de senere år hatt en årlig omset-

ning på rundt 12 millioner kroner 
og cirka åtte ansatte. Ifjor ble regn-
skapet gjort opp med et under-
skudd før skatt på 1,5 millioner 
kroner og en negativ egenkapital 
på 800 000 kroner.

«Rutinemessig vurdering»
Styreleder og daglig leder Terje 
Andersen skriver i årsberetnin-
gen så sent som i juni i år at «det 
ikke har inntruffet andre forhold 
etter regnskapsårets slutt som 
har betydning for regnskapet». 
Han understreker imidlertid at 
selskapets økonomiske og finan-
sielle stilling ikke er tilfredsstil-
lende, men at det er lagt en hand-
lingsplan for å øke omsetningen 
ved trykkeriet. 

«Styret forventer at 2014 skal gi 
positive resultater», skriver styret 
i årsberetningen.

Bostyrer, advokat Ellen Schult 
Ulriksen, sier at bostyret er i den 
innledende fasen av bobehandlin-
gen.

– Vi har ikke foretatt noen vur-
dering hva gjelder de bakenforlig-
gende årsaker til konkurs. Dette 
vil rutinemessig bli gjenstand for 
vurdering i løpet av bobehandlin-
gen, sier bostyrer Ellen Schult 
Ulriksen.

karl.strommen@dn.no

Oslo Forlagstrykkeri 
er slått konkurs
BøKeR
Karl-R. Strømmen 
Oslo

SKIexpo 7. – 9. november
 
Alt innen langrenn, alpint, twintip, telemark, snowboard, freeride, topptur, friluftsliv, og vintermote.
Billetten gjelder også til Boardexpo med alt innenfor snowboard, skate og surf.

Kr 50,- i rabatt på inngangsbilletten til Norges største vintersportmesse.

Norges Varemesse 7. - 9. november
DN Fordel app vises frem i billettluken.

DN Fordel – for deg som abonnerer på DN

Se alle tilbud og mer informasjon på dn.no/fordel

lørdag 8. november 2014 | Dagens Næringsliv



Etterbørs 55

Mette  
Simonsen 
Sauge

– Nå har jeg akkurat lest  
«Sønnen» av Jo Nesbø. Jeg er 
veldig glad i krim, så det blir en 
del av det. 
– Skiller den seg fra andre 
Nesbø-bøker?
– Ja, Harry Hole glimrer med sitt 
fravær, men den var spennende 
likevel. Den neste som ligger og 
venter er «Et helt halvt år» av 
Jojo Moyes.
– Hvor får du boktipsene fra?
– Fra kjente, eller folk som legger 
ut det de har lest på sosiale 
medier. Mye bestselgere, og krim 
er ofte fort glemt. Moren min, som 
er med i flere lesegrupper, tipser 
om bøker som gjør mer inntrykk.
– Hva gjorde inntrykk på deg som 
ung leser?
– «Tatt av vinden» husker jeg, i to 
tykke bind. Jeg pløyde vel 
gjennom det vi hadde i hylla. 
Gjerne dramatiske bøker fra 
Annen verdenskrig, som «Og tok 
de enn vårt liv» av Per Hansson. 
– Utstyres dagens biler med bøker 
eller kart? Lydbøker, kanskje?
– Nei, det blir GPS. 
– En ny film handler om en mann 
som blir forelsket i et operativsys-
tem, spilt av Scarlett Johansson. 
Har Kia slike problemer med for 
eksempel den svenske eller den 
engelske GPS-stemmen?
– Jeg tror snarere at det kan bli 
irriterende iblant. Når du hører: 
«Sving vänster nu. NU!»
– He-he. «Make a u-turn!» Hvis Kia 
var en bok, hva slags bok ville det 
vært?
– Å herlighet. En lettlest bok med 
litt overraskende snert? Kanskje 
en krim. Ikke så smal. Moren min 
nevner forfattere, og sier: Har du 
ikke hørt om han som var 
nominert til Nobelprisen? Hun er 
mer der. 
– Kia er litt lettere tilgjengelig?
– Ja, helt klart.

nattbordet@dn.no

Alder: 41
Stilling: Informasjonsansvarlig i Kia 
Bil Norge

På nattbordet

Epost: etterbors@dn.no Kontakt-
person: Tinna Gudmundsdottir tinna.
gudmundsdottir@dn.no Innlegg 
sendes til etterborsdebatt@dn.no

DN betinger seg retten til å lagre og 
utgi alt stoff i elektronisk form, også 
gjennom samarbeidspartnere, og til 
å forkorte innlegg. 

Bidrag som ikke er bestilt, 
honoreres ikke. Hovedinnlegg/
kronikk: Maks 4000 tegn (cirka 
700 ord). Underinnlegg/replikk: 
Maks 1000 tegn (cirka 200 ord). www.dnavis.no
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om Gunnar Kvaran, museets 
direktør, har vært et samlende 
ledd i kjeden. 

For «Europe, Europe» har man 
valgt en «organisk modell», som 
skal få utstillingen til å utvikle seg 
fra sted til sted og gå hele runden 
som en stafettpinne, slik at den 
etter flere år på turné har dekket 
hele kontinentet. Modellen er 
nyskapende og innovativ, men 
åpenbart helt ubegripelig for den 
norske kritikerstanden, som har 
beskrevet den som en «pulverise-
ring av ansvaret», eller «en så 
demokratisk modell at den 
nærmest går i oppløsning» eller, 
har du hørt på maken, at kurate-
ringen like gjerne kunne vært 
gjort av en tilfeldighetsgenerator 
eller tilsvarende programvare! 

Ordet «kakofoni» går også 
igjen hos flere av kritikerne, og 
ikke i positiv betydning. Selv om 
det kanskje er nettopp dette det 
handler om. Europa er en så 

polysentrisk scene at når alle 
opptrer samtidig, og alle 
forsøker å spille hovedrollen, så 
går det nesten ikke an å skille de 
ulike stemmene fra hverandre. 
Utstillingen har undertittelen 
«mobilitet og migrasjon», og 
kunstnerne som deltar, alle 
under 35 år, viser en mobilitet 
som grenser mot rotløshet. Også 
det er en relevant problemstil-
ling i dagens Europa. Eller som 
Knut Olav Åmås fra Fritt Ord 
påpekte i åpningstalen sin: 
«Europa kan bare defineres 
gjennom å visualisere det brede 
registeret av ulikheter, konflikter 
og kontraster som faktisk 
eksisterer.» Slik har det alltid sett 
ut i Europa, og vi har på en måte 
lært oss å håndtere konfliktene. 
Vi har sett svakhetene som 
styrker, satt pris på mangfoldet 
og hatt toleranse for ulikhetene. 

Utstillingen kan oppleves som 
forvirrende. Men for unge 

kunstnere i Europa i dag er 
fremtidsutsiktene virkelig 
uklare, med en skammelig 
historieløshet og en realpolitikk 
uten visjoner. Reaksjonen deres 
er definitivt ikke «navlebesku-
ende», som en kritiker anklager 
dem for, tvert imot. For å få 
fotfeste søker man både i det 
forgangne og stirrer stivt mot 
horisonten i det fjerne. 

De tre kuratorene har fått 
hjelp av lokale «korresponden-
ter» og alternative, ofte 
kunstnerstyrte visningsrom i 
de åtte utvalgte europeiske 
metropolene. Det er ikke å gi 
fra seg ansvaret eller resignere 
overfor den tilsynelatende 
umulige oppgaven. Det man 
gjør, er at man setter i gang en 
kjedereaksjon, eller for å si det 
mer organisk, en næringskjede, 
der hver gren får nye skudd og 
vokser på de grenene som 
allerede finnes. Som å legge 

Modellen for utstillingen «Europe, Europe» er nyskapende og innovativ, men åpenbart helt ubegripelig for den norske kritikerstanden, skriver 
Sune Nordgren. Foto: Melisa Fajkovic

For unge kunstnere 
i Europa i dag er 
fremtidsutsiktene 
virkelig uklare, 
med en skammelig 
historieløshet og 
en realpolitikk uten 
visjoner 

sammen én og én og få tre. 
Astrup Fearnley Museet har 
startet en prosess som ingen 
kan forutsi eller styre helt og 
holdent. Det blir naturligvis en 
utstilling som reflekterer mer 
enn den analyserer. Men det er 
også en utstilling som skaper 
seg selv underveis i en atmos-
fære så nær det genuint 
kunstneriske arbeidet som man 
kan komme. Der det ikke finnes 
en tidens eller et uttrykkets 
tyranni, heller ikke de defini-
tive grensene som alltid har 
vært der mellom atelier og 
museum. Man spiller et høyt 
spill med usikre kort. Risikoen 
får lov til å overskygge presti-
sjen, og bekreftelsen får 
komme først i etterkant, for én 
gangs skyld.

Sune Nordgren skriver om kunst i 
Dagens Næringsliv 
sune.nordgren@dn.no

Kultur og 
medier

Torgrim 
Eggen

Sune  
Nordgren

Øyvor  
Dalan Vik

Erling  
Dokk Holm

Bjørn  
Gabrielsen
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Min uke
Hans Olav Syversen

Sentralbord 22 00 10 00  Kundeservice 815 11 815  Annonse 22 00 10 75

Vi har ikke tid til å gå så mye rundt 
grøten. Vi har absolutt tatt til med 
de tunge realitetene, sa Syversen 
før forhandlingene fredag kveld. 
Men han er taus om det er formu-
esskatt, netthandelsmoms eller 
grønne krav som tynger partene 
mest. Fire borgerlige partier bør 
bli ferdige i midten av neste uke.    

– Hva har opptatt deg mest siste 
uke?

– Statsbudsjett. Med store 
bokstaver. Jeg får hverken fri i 
helgen eller neste uke.

– Noe du gjerne skulle sett 
ugjort?

– Det var noen utgiftsposter 
jeg gikk med på i egen parti-

gruppe jeg sikkert burde sagt nei 
til.

– Hvem vil du sende en spesiell 
hilsen til i dag?

– Til min svigermor Margot 
som nettopp har mistet mannen. 
Og til mine medforhandlere med 
ønske om påfyll av godt humør 
og forhandlingsvilje.

– Hva gjør du i helgen?
– Forhandlinger. Innimellom 

landsstyremøte i KrF fredag og 
lørdag. Jeg er invitert til forel-
drene søndag. Det burde vært 
omvendt. Vi får se om det blir 
kald eller varm middag.

– Favorittmåltidet du ville 
servere gode venner en lørdags-
kveld?

– Jeg er svak for ørret stekt i 
rømme. Gjerne blomkål til. Vi er 
moderate i KrF, men jeg kan ta et 
lite glass hvitvin. Eller pepsi 

max. Det skal være dessert 
etterpå. Alt som smaker av is og 
sjokolade går fint. Og kaffe til.

– Hva er det første du gyver løs 
på mandag morgen?

– Du trenger ikke være 
spåmann for å si statsbudsjett 
igjen.

arne.grande@dn.no

Tall og tilgivelse
KrFs statsbudsjett-
forhandler Hans Olav 
Syversen tør ikke 
engang love pause fra 
tallene i kirketiden 
søndag. – Vi får heller 
be om tilgivelse, sier 
han.

KrFs Hans Olav Syversen løper mellom landsstyremøte og forhandlinger, mellompartier og regjeringen om statsbudsjett denne helgen.  
Foto: Elin Høyland

pOlitikk
Arne Grande
Oslo

Alder: 47 år 
Stilling: Stortingsrepresentant, 
KrF. Leder av  
Stortingets finanskomité
Aktuell: Forhandler med regjerin-
gen om 2015-statsbudsjett hele 
helgen

Hans Olav 
Syversen
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UTEN FAST BOPEL

foto: fredrik solstad
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Pål Diskerud har tjent millioner på utlån i  
gråmarkedet, men er registrert som «uten fast 

bopel». Fra en penthouseleilighet på Tjuvholmen 
driver han sin kontroversielle virksomhet.   
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VÅR MEST AVANSERTE 
              PASSAT NOENSINNE.

www.volkswagen.no

Nå nærmer det seg lansering av vår mest avanserte Passat noensinne, proppfull av innovasjoner, smarte løsninger og 
kjøreglede. De første bildene er offentliggjort, og etter responsen å dømme er dette kanskje også den fineste Passaten 
som noen gang er laget. Nå åpner vi opp for bestilling av samtlige motoralternativer, alt fra 120 hk TDI til 240hk BiTDI 
med DSG og 4MOTION. Gå inn på volkswagen.no for å se full oversikt.

Volkswagen. Innovasjoner du har bruk for.

* Prisene er veil. levert Oslo inkl. lev.omk. kr. 9.500,-. Frakt til forhandler utenfor Oslo og årsavgift kommer i tillegg.  
Drivstofforbruk blandet kjøring: 3,9-5,4 l/100 km. CO2-utslipp 103-140 g/km.

Fra kr 346.100,-*

Nye Passat er nå klar for bestilling.
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Under radaren. Her er Pål Diskerud og medhjelperen hans Jesper Jeppesen på vei inn til luksusleiligheten på Tjuvholmen. I mer enn ti år har Diskerud 
og hans selskaper drevet med uregulerte utlån i gråmarkedet uten at myndighetene har grepet inn. Selv står Diskerud oppført med null i inntekt.
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Løkkevika, en stille og fredelig idyll like ved Pap-
perhavn på Hvaler. Inger Marie Haraldsen står på ter-
rassen og ser ut over eiendommen hun har mistet.

– Det skulle bare være et lån, men han har tatt fra 
meg eiendommen, sier hun.

Nå lever hun på lånt tid i huset faren hennes bygget 
og sønnen skulle arve. På nabotomten står huset hun 
bygget til moren – og som hun håpet datteren skulle 
overta – tomt, med mørke vinduer.

Det er ti år siden Inger Marie Haraldsen tok den 
skjebnesvangre telefonen.

– Jeg ringte til Pål Diskerud da jeg kom i problemer. 
Han kjente faren min og kunne låne meg penger til å få 
ferdig huset til mamma, sier hun. 

Underveis i byggingen døde moren. Pengene tok 
slutt.

– Han ventet til jeg var helt på felgen. Til siste time. 
Da krevde han at jeg måtte skrive over begge husene til 
ham hvis jeg ville låne pengene. Så skulle jeg få kjøpe det 
tilbake når jeg betalte tilbake lånet. Jeg fikk ti år på meg.

I desperasjon signerte hun dokumentene som over-
førte familieeiendommen til Pål Diskerud. Nå er det 
snart gått ti år, og timeglasset er i ferd med å renne ut. 
Eiendommene på Hvaler er verd minst fire millioner 
kroner. Diskerud har tatt begge som pant for et lån på 
500.000 kroner. 

Inger Marie Haraldsen vil kjøpe huset tilbake. Hun 
har ringt og sendt meldinger. Hun har sendt rekom-
manderte brev, som alltid kommer i retur. Hun har opp-
søkt Diskerud i Oslo, bedt ham om å ordne opp. Si hva de 
skylder ham. Uten å lykkes.

– Jeg er så redd. Jeg skjønner nå at han har tenkt å la 
fristen gå ut. Han vil ta husene fra oss. Jeg vet ikke hva 
jeg skal gjøre. De er alt vi har. 

Hun føler seg alene. Det er hun ikke.

Agent og businessmann. Pål Diskerud (53) beveger 
seg rundt i Oslo som en skygge. Han tar ikke telefonen. 
Svarer ikke på epost. I folkeregisteret er han registrert 
som «uten fast bopel». Offisielt er han en privat inves-
tor og forretningsmann med en rekke selskaper, han er 
fotballagent for sønnen Mikkel «Mix» Diskerud og han 
eier og driver asylmottak flere steder i Sør-Norge.

Selskapene han eier, er registrert i Elisenbergveien 5 
på Frogner i Oslo. På postkassen står flere av Diskeruds 
selskaper listet opp: Jonatan as, Phoenix Holding og Is 
Grisk. Diskerud eier tre leiligheter i denne bygården, 
men bor ikke i noen av dem. Og ingen steder står det 
noe om geskjeften han driver i lånemarkedet. 

Diskerud har tjent millioner av kroner på gråmar-
kedslån de siste 20 årene. Verktøyene er finurlige 
kontrakter, medhjelpere, nyttige advokater og pant i 
eiendom og kunst. Penger overleveres i form av bank-
remisser og cash. For noen år tilbake vakte Diskeruds 
virksomhet oppsikt i en bank i Oslo. Diskerud kjøp-
te en bankremisse på 500.000 kroner. Banken send-
te inn en hvitvaskingsmelding, men ingenting skjed-
de. Til banken oppga han at pengene skulle brukes til 
kunstkjøp.

I ligningslistene står Pål Diskerud med null i inntekt.

En trist historie. Stein Enqvist (60) rusler rundt 
på den store eiendommen han en gang eide i Voksen-
kollen i Oslo. Den svarte blandingshunden Tito snuser 
i hælene hans. Eiendommen, som Pål Diskerud over-
tok for flere år siden, var en gang taksert til 23 millioner 
kroner. Nå vokser det gress i innkjørselen. Huset står 
tomt på åttende året. Kontrastene er store til Kongssete-
ren på andre siden av veien.

– Min kone orker ikke å dra opp hit. Hun blir helt satt 
ut, deprimert, sier han.

Uplightsene i innkjørselen er gjengrodde, bassenget 
i kjelleren har stått fullt av vann i årevis og er grønt av 
algevekst. På fine dager kunne Stein Enqvist tidligere 
sitte på terrassen og se Nesoddbåten legge til. På riktig 
fine dager kunne han se helt til Bolærne ytterst i Oslo-
fjorden. Nå er det bare tett skog å se. 

Enqvist åpner en ulåst kjellerdør og titter inn i kjel-
leren som en gang var hans. Vannet renner fra istykker-
frosne rør. Råten har satt seg i veggene. 

– Den eneste grunnen til at Pål Diskerud har latt det-
te forfalle slik, er at han skal få tillatelse til å rive, for så å 
bygge rekkehus eller noe, sier Enqvist.

Historien startet i 2005. Stein Enqvist møtte veggen 
og gikk inn i en depresjon. Advokatpraksisen hans stop-
pet opp, og familien fikk problemer med å håndtere 
gjelden. Enqvist måtte hindre at huset gikk på tvangs-
salg. Gjennom en bekjent kom han i kontakt med Pål 
Diskerud, som var villig til å låne ham et stort million-
beløp i et par år. 

Lånet ble kamuflert ved at Diskerud kjøpte eiendom-
men for syv millioner kroner, mens Enqvist fikk en rett 
til å kjøpe eiendommen tilbake for 9,4 millioner kroner 
to år senere. På den måten ble både lånet og rentene på 
nesten 100 prosent pro anno skjult. I mellomtiden skul-
le Enqvist og familien få bo der som før.

Slik gikk det ikke.
– Da jeg skulle kjøpe huset tilbake, gjorde Pål Diske-

rud seg utilgjengelig. Jeg hadde meldt fra i god tid om at 
jeg ville bruke tilbakekjøpsretten min. Jeg hadde låne-
tilsagn hos banken. Men jeg fikk rett og slett ikke tak i 
ham. Plutselig fikk jeg et brev om at jeg måtte flytte, for-
teller Enqvist.

På en av de kaldeste dagene i januar 2008 ban-
ket namsmannen på døren. Det var sent på kvelden. 
Enqvist og familien ble kastet på dør. 

TEKST Knut Gjernes & Gøran Skaalmo FOTO Fredrik Solstad
Oslo/Hvaler/Ronda, Spania/Phoenix, Arizona, USA

Fra en penthouseleilighet på Tjuvholmen tjener asylinvestor og  
fotballagent Pål Diskerud i det stille store penger på kontroversielle  

utlån i gråmarkedet. En pleietrengende pensjonist og en eldre  
kvinne er i ferd med å miste hjemmene sine til Diskerud.

Lånehaien
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– Pål Diskerud lever av misligholdte lån. Hele famili-
en vår gikk nesten til grunne på grunn av dette, sier han.

Familien Enqvist har kjempet siden 2007 for å få til-
bake huset, uten å lykkes. Først gikk Enqvist til bladet 
Kapital for å få saken ut i lyset. Så har tvisten gått for 
retten i flere runder. Der har Enqvist tapt, gang på gang. 
Pål Diskeruds kontrakter og avtaler har vært vanntette.

Diskeruds advokat, Arne Os, så imidlertid at Enqvist 
inngikk en ugunstig avtale. «I dag er Enqvist langt nede 
og enhver avtale som redder verdiene fra tvangsavvik-
ling fremstår for ham som gunstig i øyeblikket. Dersom 
han kommer ovenpå, vil han fort lese avtalen i et annet 
lys, og jeg vil at du skal være klar over at avtalemodel-
len har elementer i seg som kan kritiseres,» skrev Os i et 
brev til Diskerud fremlagt for retten. Det hjalp lite.

Enqvists halmstrå var å vise at Diskeruds utlån var 
ulovlig, at han var en profesjonell utlåner som drev 
uten konsesjon. Dette fikk ikke Enqvist retten med på. 
Han kunne bare dokumentere en liten del av Diske-
ruds virksomhet. «Retten finner det heller ikke bevist at 
Diskerud driver profesjonell utlånsvirksomhet av noe 
omfang,» står det i tingrettsdommen fra 2009.

Store konsekvenser. Pål Diskerud er ennå ikke 
blitt fanget opp av myndighetenes radar, til tross for 
at han har drevet utlånsvirksomhet i to tiår. For å dri-
ve profesjonelt med pengeutlån i Norge, må man ha 
konsesjon fra Finanstilsynet. Det har hverken Diskerud 
eller selskapene hans, ifølge tilsynet. 

Økonomiprofessor Halvor Mehlum ved Universitetet i 
Oslo er kritisk til at gråmarkedsutlånere kan operere fritt.

– Denne typen lån bør forbys. Slik utlånsvirksomhet 
er av stor skade for samfunnet. Det er jo ofte forbun-
det med mafiavirksomhet. Gjeldsforholdet til utlåne-
ren blir nesten som et slaveforhold. Banker og seriøse 

finansinstitusjoner ønsker å få igjen pengene sine, men 
i avtalene med lånehaiene ligger det i kortene at utlå-
ner ønsker at avtalene skal misligholdes, sier han.

Han kjenner ikke til Diskerud spesielt, og uttaler seg 
om fenomenet.

Det finnes et ord for låneforhold med urimelig høye 
renter: åger. I straffelovens ågerparagraf heter det at 
det «er ulovlig å utnytte noens nød, lettsinn, uforstand 
eller avhengighetsforhold til å oppnå et vederlag». DN 
har saumfart dommer og saker som har gått for retten i 
Norge de siste ti årene. Ingen er hittil dømt for brudd på 
ågerparagrafen. Nylig er likevel to utlånshaier blitt til-
talt for ulovlige gråmarkedslån. Begge har bakgrunn fra 
alvorlig kriminalitet. Sakene blir ført av politiets gruppe  
for organisert kriminalitet og skal opp for retten i løpet 
av noen måneder.

Professor Mehlum finner frem klassikeren «The 
Wealth of Nations» av Adam Smith.

– Til og med for Adam Smith, det liberale finansmar-
kedets store helt, finnes det en grense. Han mente at 
ågervirksomhet var en uting i et velfungerende kapita-
listisk samfunn, sier Mehlum.

Han er enig med Smith. Et uregulert gråmarked for 
lån kan ha alvorlige konsekvenser.

– Folk i nød er villige til å gjøre hva som helst, sier 
Mehlum.

– De må beskyttes mot seg selv.

På rømmen. Mannen på uterestauranten husker 
dagen som den skulle vært igår, selv om nesten syv år 
er gått. Dagen han satte seg på flyet til Spania og rømte 
fra alt. Fra familie og venner. Fra sitt eget liv. For å slippe 
unna lånehaienes klamme hånd.

– Det var da de truet meg med å ta barna mine, jeg 
bestemte meg. Den eneste utveien jeg så, var å ta mitt 

Pål DiskeruD  
lever av misligholDte  
lån. hele familien vår  

gikk nesten  
til grunne 

På grunn av Dette,
Stein Enqvist advokat og låntager

§ 295. For åger straffes 
den som ved rettshandel 
utnytter noens nød, 
lettsinn, uforstand eller 
avhengighetsforhold til å 
oppnå eller betinge et 
vederlag, som etter de 
foreliggende omstendig-
heter står i et påtakelig 
misforhold til det som 
ytes, eller som medvirker 

hertil.
Det samme gjelder 

den som, etter å ha 
ervervet et krav som 
utspringer av rettshande-
len med kjennskap til 
dennes beskaffenhet, 
gjør kravet gjeldende 
eller overdrar det til  
en annen, eller som 
medvirker hertil.

▶ STRAFFELOVEN

Fristens utløp. Enn så lenge kan Inger Marie Haraldsen stå på terrassen på Hvaler og se til Færder fyr. Snart er det kanskje 
slutt. I løpet av noen måneder må hun og datteren sannsynligvis overlate eiendommen til lånehaien Pål Diskerud.

Låne haien



DN Magasinet | 8. november 2014

   | 7

eget liv. Jeg planla å kjøre bilen rett i en stolpe i Oslo-
fjordtunnelen, forteller han.

Han hadde plukket ut stolpen. I dag er han glad han 
valgte å dra i stedet.

DN møter ham et sted i Norge. Han skylder fortsatt 
lånehaiene 20 millioner kroner. Rentene er 500.000 kro-
ner i måneden. Tilsammen har gjelden vokst til mer 
enn 60 millioner kroner.

– Jeg har ikke sett barna mine siden den dagen, sier 
han og smiler trist. 

– Jeg har bare snakket med dem på telefon. Jeg brøt 
kontakten for å skåne dem. Jeg tenker på dem hver dag.

Mannen i rød Lacoste-genser og svarte sportsbriller 
leter etter ordene.

– Datteren min har bursdag om to dager. Jeg prøver å 
få sendt en gave til henne.

Mannens uføre startet med at han lånte penger av 
Pål Diskerud for å redde et firma han var medeier i. Det 
er nesten ti år siden nå. Først ett lån, så flere. For å kvitte 
seg med lånene til Diskerud, måtte han låne penger av 
andre lånehaier. Lånekarusellen som utviklet seg, gikk 
fortere og fortere. Til slutt var det ikke flere han kunne  
låne av. Han forteller at gjelden til Pål Diskerud er 
betalt. Det er andre pengeinnkrevere han rømmer fra.

– Jeg mistet kontrollen. Lånekarusellen har ødelagt 
livet mitt. Men det er min egen feil, sier han.

– Jeg er ikke redd for å bli skutt. Det jeg er redd for, er 
at de skal skade familien min.

Torpedoen. Han sitter på D/S Louise på Aker Brygge 
og spiser atlanterhavsreker. Han er en av de tøffeste 
utlånerne i byen.

– Jeg pleier vel å ta mellom 10 og 15 prosent rente i 
måneden. Det kommer litt an på om jeg kjenner perso-
nen fra før eller ikke.

Piquet-skjorten sitter stramt over brystmuskulatu-
ren. De store Gucci-solbrillene holder den skarpe høst-
solen ute.

– Hvem er det egentlig som låner penger i 
gråmarkedet?

– Noen skal betale annen gjeld. Mange av dem som 
kommer, trenger penger raskt, helst på dagen. Det er 
mange som kommer som du ikke hadde ventet. Både 
velstående og profilerte forretningsfolk som trenger én 
eller to mill i cash. Jeg spør ikke hvorfor. Det er ikke min 
sak.

Han forteller hvordan lånene skjules ved måten 
avtalene settes opp på og ved å plassere andre mennes-
ker mellom. De høye rentene skjules også.   

– På papiret ser det ut som om renten er lav. Resten er 
i cash eller skjult i sideavtaler.

– Hva skjer hvis de ikke betaler?
– Da blir det dårlig stemning. Da legger jeg saken 

frem på en måte som ikke gir rom for diskusjon. Det er 
sjelden jeg ikke får tilbake pengene, alle klarer å skaffe 
penger hvis de må, sier han. 

– Utnytter du ikke folk i nød?
– Nei, jeg hjelper dem, sier han og smiler.
Mannen vil ikke si hvor mye han tjener i året på 

utlånsvirksomheten, men antyder at det er flere millio-
ner kroner. Han har til enhver tid flere lån utestående 
og forteller at under ti stykker i Norge driver med utlån 
av et visst omfang.

– Profesjonelt er det nok bare cirka fem stykker, sier 
han.

Han forteller at de fleste som driver med utlån, også 
er pengeinnkrevere eller torpedoer.  

– Jeg er ganske stor, men ryktene sier at Pål Diske-
rud er den største. Diskerud opererer på et mer profe-
sjonelt plan.

Mannen i frakk. I mai 2008 møtte en broket gjeng 
til generalforsamling i dataselskapet Norske Informa-
sjonsterminaler as – bedre kjent som NIT. Her var tor-
pedoer, tidligere straffedømte og representanter for 
en og annen McKinsey-partner. Bakerst i hjørnet sto 
en mann i frakk og skyggelue med ryggen til. Han var 
ukjent for de fleste, men i all stillhet hadde Diskerud 
finansiert NIT med lån gjennom mange år gjennom 
sitt heleide selskap Jonatan as.

– Jeg tipper vi lånte penger av Diskerud ni ganger, 
sier NIT-gründer Terje Lien.

Diskerud opererte nærmest som en bank for NIT i 
perioden 2003 til 2007. Dette kommer frem i låneavtaler 
DN har tilgang på.

Sakte, men sikkert tok Diskerud kontroll over  
NIT. Han hadde pant i gründernes aksjer. Diskerud 
fikk til og med satt sin egen mann inn i selskapet. 
Denne personen hadde full kontroll over NITs bank-
konti og sørget for at penger som kom inn, gikk til å 
betale Diskeruds krav. Dette fremgår av avtaler DN har 
kopi av.

NIT ble en katastrofe for aksjonærene. Men ikke for 
Diskerud.

– Diskerud var vel den eneste som tjente penger på 
NIT, sier Lien i dag.

Da NIT ble slått konkurs noen år senere, hadde Dis-
kerud solgt seg ut og forduftet. Dokumenter fra kon-
kursboet som DN har gjennomgått, viser at Diskerud 
fikk utbetalt mange millioner kroner fra NIT.

Diskerud har også lånt ut penger til andre selskaper. 
I 2005 lånte Jonatan as ut et par millioner kroner da 
seismikkselskapet Scan Geophysical kjøpte utstyr på 
konkurssalg i Storbritannia. Også disse lånene fikk Dis-
kerud tilbakebetalt, sammen med en stor post aksjer i 
selskapet. Til slutt var Diskerud selskapets nest stør-

Nabo til Kongsseteren. Det er flere år siden Stein Enqvist måtte gi fra seg huset med utsikt til Holmenkollbakken til Pål Diskerud. Eiendommen, som var verdsatt 
til mer enn 20 millioner kroner, har stått og forfalt siden. Men Enqvist og kona har fortsatt ikke gitt opp håpet om å få tilbake huset de var så glad i.
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ste aksjonær. Da Scan Geophysical gikk konkurs i 
2009, var Diskerud borte.

Jonatan as er Pål Diskeruds viktigste selskap. På 
papiret er imidlertid Jonatan teknisk konkurs, bare 
holdt i live av 60 millioner kroner i lån fra «Pål Diskerud 
med familie», ifølge selskapets årsrapport.

Ifølge brevark er Jonatan as også «Member of the 
Desert Troon Group» – et amerikansk eiendomskonsern 
som tilhører Tore Christian Diskerud (76), Pål Diskeruds 
far.

Også i utlånsmarkedet har Pål Diskerud operert på 
farens vegne.

Pappas gutt. – Det var jo litt rart.
Jørn Standal sitter ved møtebordet i annen etasje på 

hundehotellet han driver i Hakadal. Utenfor bjeffer bik-
kjer som svømmer i Standal-kennelens motstrømsbas-
seng eller tripper rundt på hundenes eget massasjegulv. 
Standal har funnet frem alle papirene fra den noen år 
gamle saken, en sak som havnet i retten og som han 
egentlig har prøvd å glemme. 

I 2002 måtte Standal skaffe penger raskt for å redde et 
dataselskap han den gangen var medeier i. Han treng-
te 4,7 millioner kroner. Det kunne Pål Diskerud hjelpe 
ham med. 

Alle papirene var imidlertid utstedt i pappa Tore Dis-
keruds navn.

– Jeg hadde aldri møtt Tore Diskerud, sier Standal.
– Som betaling for lånet skulle Diskerud ha 600.000 

kroner, noe som utgjør over 30 prosent årlig rente, og i 
tillegg 100.000 aksjer i selskapet. Aksjene var på dette 
tidspunktet verd 600.000 kroner. Tilsammen måtte jeg 
altså betale 1,2 millioner kroner for at han skulle hjelpe 
meg, sier Standal.   

På meget kort tid fikk Pål Diskerud satt opp et møte 
med Eidsberg Sparebank, hvor familien Diskerud had-
de gode relasjoner. Lånet ble organisert på en finurlig 
måte. I stedet for å låne ut pengene selv, satte Tore Dis-
kerud et kontantbeløp på konto i Eidsberg Sparebank 
som sikkerhet. Så lånte banken ut penger til Standal, 
med sikkerhet i Diskeruds kontanter. Pål Diskerud sig-
nerte på vegne av faren.

– På trappen utenfor banken, etter å ha signert låne-
papirene, overleverte jeg Pål Diskerud 300.000 kroner 
i kontanter. Det er ingen tvil om at Pål Diskerud er en 
profesjonell utlåner, nei, sier Standal tørt.

Tore Christian Diskerud er lite lysten på å kommen-
tere hvorfor hans navn står på lånepapirene. 

– Jeg vet hva dere driver med, sier Tore Diskerud his-
sig til DN på telefon fra USA.

– Dere kommer aldri til å finne noe. Slutt med det 
tullet!

USA-imperiet. Phoenix, Arizona. Fra luften ser eien-
domsselskapet Desert Troons hovedkvarter ut som en 
stjerne inni en sirkel, men fra bakkeplan ser de to eta-
sjene relativt beskjedne ut. I annen etasje sitter Tore 
Christian Diskerud og fører bøkene over et gedigent 
amerikansk eiendomsimperium. 

Tore Diskerud var en stor spiller i jappetidens eien-
domsmarked på slutten av 80-tallet. Han var partner 
og styreformann i Andenæs-gruppen, som gjennom 
finanskonsernet Star Holding, før det gikk dundrende 
konkurs i 1993, også var en aktør i det grå lånemarkedet.

Mens oppryddingen etter konkursen gikk sin gang, 
flyttet Tore Diskerud fra Norge. Han har bygd seg opp 
på nytt i USA. I dokumenter som er sendt inn til myn-
dighetene i USA, kommer det frem at Diskerud forvalter 
en eiendomsportefølje verd syv milliarder kroner i USA. 

Holdingselskapet Desert Troon har utviklet golfbaner, 
kjøpesentre, hoteller og leilighetsprosjekter. 

Ifølge regnskapene i Jonatan as og Phoenix Holding 
as var Pål Diskerud inntil 2009 medeier i farens eien-
domsimperium. Tore Diskerud var på sin side styre-
leder i sønnens norske selskap Jonatan as i perioden 
2000 til 2005 og samtidig daglig leder og styreformann i 
familieselskapet Phoenix Holding as frem til 2011. Beg-
ge disse selskapene har lånt ut penger i gråmarkedet 
med Tore Diskerud som styreleder.

I eplehagen. I 2010 var finansmannen Cato Sælid i 
ferd med å kjøpe et hus på Bygdøy til seg selv og kona, 
tv-veterinæren Trude Mostue. Budprosessen hadde gått 
raskt, men finansiering var ikke helt på plass. Sælid 
manglet litt over fire millioner kroner, og som backup 
mens han ventet på svar på lånesøknaden, gikk han til 
en han visste lånte ut penger: Pål Diskerud.

Lånet var ikke noe problem. Riktignok var rentesat-
sen som vanlig skyhøy, 43 prosent pro anno. I tillegg var 
det kompliserte sideavtaler. Diskerud ville ha sikkerhet 
gjennom en opsjon på å kjøpe huset på billigsalg. Alt var 
klart, avtalene manglet bare signaturer. Da dokumen-
tene kom på bordet, sto et helt ukjent navn som mot-
part: Anne Cecilie Scharning (62), en anonym eplehage-
utbygger i Oslo.

– Jeg hadde aldri møtt Anne Cecilie Scharning og vet 
ikke hvorfor hennes navn sto der, men jeg signerte. Det 
var Pål Diskerud jeg gjorde forretningen med, sier Sælid 
i dag. 

Den videre historien ble ikke helt som ventet for 
noen av partene. Sælid fikk skaffet til veie hele beløpet 
i banken og takket høflig nei til lånet fra Scharning og 
Diskerud. Han trengte det ikke likevel, sa han. Etter en 
stund fikk han likevel et hissig brev fra Scharning. Hun 
krevde 295.000 kroner i rente. Låneavtalen var skrevet 
slik at Sælid uansett måtte punge ut.

– Jeg endte opp med å betale. Jeg var redd for at de kun-
ne kreve å kjøpe huset til spottpris. Jeg må innrømme at 
jeg opplevde det hele som utpressing, spesielt når det 
muntlig var eksplisitt gitt uttrykk for at hele avtalesettet 
kun kom til anvendelse ved reelt låneopptak, sier Sælid.

Pengene betalte han til en klientkonto hos advokat-
firmaet Dalan i Oslo. Hvem som egentlig mottok penge-
ne, er han usikker på. 

Anne Cecilie Scharning skriver i et svar til DN at hun 
kun har lånt ut penger én gang, og at det var til Sælid.

– Dette var et engangstilfelle og utgjør ingen «utlåns-
virksomhet», skriver hun.

Scharning fastholder at det var hun selv som møtte 
Sælid. Hvordan de møttes, vil hun ikke svare på.

– Jeg kjenner Pål Diskerud, men det betyr ikke at 
vi låner ut penger sammen. Diskerud var ikke part i 
låneavtalen. 

Cato Sælid fastholder at han ikke kjente Scharning.
– Det var jo Pål Diskerud jeg hadde kontakt med. Det 

var han jeg eventuelt skulle låne penger av, sier Sælid.
Han oppfattet det som at Pål Diskerud hadde et 

behov for å skjule seg.

Jeg endte opp med å  
betale. Jeg må innrømme at  
Jeg opplevde det hele som  

utpressing
Cato Sælid finansmann

§ 1–1. Formål og 
virkeområde
Formålet med loven er å 
bidra til finansiell 
stabilitet, herunder at 
banker og finansinstitu
sjoner virker på en 
hensiktsmessig og 
betryggende måte. 
Finansiell stabilitet 
innebærer at det 
finansielle systemet er 
robust nok til å motta 
innskudd og andre 
tilbakebetalingspliktige 
midler fra allmennheten, 
formidle finansiering, 
utføre betalinger og 
omfordele risiko på en 
tilfredsstillende måte. 
Loven gjelder finan
sieringsvirksomhet og 
finansinstitusjoner når 
annet ikke følger av 

bestemmelse i eller i 
medhold av loven.
§ 1–2. 
Finansieringsvirk-
somhet
Som finansieringsvirk
somhet regnes å yte, 
formidle eller stille 
garanti for kreditt eller på 
annen måte medvirke ved 
finansiering av annet enn 
egen virksomhet, unntatt
§ 3–3. Konsesjon
Finansieringsforetak kan 
ikke drive virksomhet 
uten tillatelse av Kongen. 
Finansieringsforetak må 
ha særskilt tillatelse av 
Kongen for å drive 
virksomhet som kreditt
foretak. Finansierings
foretak skal ha forret
ningskontor og 
hovedkontor i Norge.

▶ Finansieringsvirksomhetsloven

Låne haien
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Utvandret. På denne 
eiendommen i Arizona i USA 
har forretningsmannen Tore 
Christian Diskerud bosatt 
seg. Han flyttet fra Norge 
offisielt i 2000.

Familien. Tore Christian 
Diskerud (til venstre) –  
her sammen med sin kone, 
sin datter (Påls søster)  
og hennes mann – er blitt  
en del av den amerikanske 
sosieteten. Faren har vært 
styreformann og daglig leder 
i sønnens selskaper. Tidligere 
var han en av toppene  
i eiendomsselskapet 
Andenæs-gruppen.

Hovedkvarteret.  
Tore Diskerud er eier  
og styreformann i Desert 
Troon Companies med 
hovedkvarter i Phoenix, 
Arizona. Ifølge brevark er 
Jonatan as «Member of 
desert Troon Group».
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– I mine øyne var Scharning bare en stråmann for 
Diskerud.  

Veien til paradis. Nærsnes, sensommeren 2014. En 
enslig gravemaskin jobber med å planere plenen rundt 
bassenget. Hovedhuset, som er nymalt hvitt, har utsikt 
helt opp til Snarøya i Bærum.

Ifølge den forrige eieren, forretningsmannen Terje 
Andreassen, var Pål Diskerud svært interessert i å låne 
ut penger med pant i eiendommen.

– Diskerud tilbød meg lån på 15 millioner kroner for å 
redde eiendommen, sier Andreassen i dag.

– Han hadde med seg faren sin ut dit da de vurderte  
eiendommen min. De var der flere ganger for å se på 
den, men jeg endte med ikke å låne penger av dem, sier 
han.

I 2013 gikk eiendommen på tvangssalg for 16,3 milli-
oner kroner. Kjøperen het Anne Cecilie Scharning. Kort 
tid etter at Scharning hadde undertegnet kjøpekon-
trakten, ringte det i Andreassens mobiltelefon.

 – Det var Pål Diskerud. Han ville kjøpe veien. Det var 
visst veldig viktig for ham, sier Andreassen.

Andreassen hadde nemlig beholdt en av parsellene, 
og på denne parsellen lå veien ned til huset. Hvorfor var 
Pål Diskerud interessert i denne ene lille biten?

– Jeg antok de hadde kjøpt eiendommen sammen, 
sier Andreassen.

Diskerud og Scharning har fra før et felles eien-
domsprosjekt i Asker. Anne Cecilie Scharning vil ikke 
kommentere eierskapet til eiendommen på Saltbutan-
gen, men henviser til Pål Diskerud for kommentarer.

Skjulte lån. Pål Diskeruds utlånsvirksomhet strek-
ker seg over et par tiår. DN har funnet nær 40 ulike låne-
forhold, med et stort antall motparter. Felles for lånta-

gerne er at de ikke hadde tid eller mulighet til å låne 
penger i ordinær bank. 

Frederick Mowinckel var en del av det beryktede 
finansmiljøet på Aker Brygge i mange år. Også han lån-
te penger av Pål Diskerud. 

– Det var en kjempetabbe. Det kostet meg dyrt. I dag 
er jeg helt kurert mot å ville jobbe i finansbransjen.

Da Mowinckel og en venn trengte penger, gikk de til 
Pål Diskerud.

– I prinsippet var det en aksjehandel med en gjen-
kjøpsgaranti, der vi skulle kjøpe aksjene tilbake til en 
høyere pris, sier han.

– Det er vel ikke vanlig at en aksjehandel sikres med 
pant i huset?

– Nei, så du kan godt si at det i realiteten var et lån. 
Med ganske friske renter. Jeg endte vel opp med å betale 
bortimot to millioner kroner.

Pantet var i utgangspunktet på 400.000 kroner. Hvor 
stort lånet egentlig var, har Mowinckel gjort sitt beste 
for å glemme.

– Bare så det er klart: Jeg klandrer ikke Pål Diskerud. 
Det var jeg som trengte penger raskt og ville låne, og jeg 
som var dum nok til å gjøre det. 

Pantelåneren. DN har gjennomgått flere titall eien-
dommer hvor Diskerud, Diskerud-selskaper og personer 
eller advokatfirmaer tilknyttet Diskerud har tatt sik-
kerhet. DN har gått gjennom eiendomsregistre og fun-
net pantsettelser og overskjøtinger til Diskerud-sfæren 
for 60 millioner kroner. Hvor stor virksomheten egent-
lig er, er vanskelig å si. Til det er lånetransaksjonene  
for godt skjult.

I 2010 trengte den omstridte revisoren og forret-
ningsmannen Knut Harald Nylænde penger raskt. 

– Jeg var i en skilsmisse og hadde problemer i noen 
gründerselskaper. Jeg trengte penger. Da ringte jeg Pål 
Diskerud, sier Nylænde.

– Jeg visste fra bekjente at han drev med utlån av 
penger.

Diskerud stilte opp. Igjen var det et annet navn som 
sto på papirene.

På en kafé i Oslo legger Nylænde dokumentet med 

DiskeruD er et  
Dyrt bekjentskap. 
Han Har nok overtatt nærmere 

20 bilDer og skulpturer  
som Har vært mine
Svein Arne Hagen kunsthandler

1 2

(1) Eplehageutbygger. Anne Cecilie Scharning driver med flere store eiendomsprosjekter i og rundt Oslo. – Jeg driver ikke, og har aldri drevet, 
utlånsvirksomhet, skriver hun via sin advokat til DN. (2) En perle. I mange år siklet Pål Diskerud på denne prakteiendommen 

på Nærsnes utenfor Oslo. Så ble eiendommen kjøpt av Diskeruds forretningsforbindelse Anne Cecilie Scharning.

Låne haien

 Ekskunsthandler. 
Svein Arne Hagen sier  
han har lånt penger av 
Pål Diskerud ti ganger.
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tittel «Låneavtale» på bordet. Avtalemotparten var en 
Jesper Jeppesen, men som vitne på avtalen står Pål Dis-
keruds signatur. 

Arrangementet mellom Diskerud og Nylænde består 
av flere avtaler med ulike motparter. Blant annet overdro 
Nylænde et selskap som inneholdt eiendommer og noen 
utestående fordringer, til Diskerud. Samtidig lånte Jes-
per Jeppesen ut et millionbeløp til Nylænde og tok pant 
i Nylændes slottsaktige villa i strandkanten på Bygdøy.

– Jeg vet ikke hvorfor Jesper Jeppesens navn sto i 
låneavtalen. Det var Diskerud jeg forholdt meg til, sier 
Nylænde.

Jeppesen viser seg å være Pål Diskeruds mest betrod-
de medarbeider. Ikke bare ligger han ofte to skritt bak 
Diskerud hvor enn han går, han har også sentrale rol-
ler i Diskeruds selskaper. Noen ganger er det vanskelig å 
skille de to fra hverandre.

Av måneskinn gror ingenting. Grev Wedels 
Plass Auksjoner i Kvadraturen i Oslo. Det er 28. novem-
ber 2011, og hvite hansker bærer ut Munchs tresnitt 
«Måneskinn». Prisvurderingen er oppunder 2,5 millio-
ner kroner. Forsamlingen ser, men ingen hever budskil-
tet høyt nok. Munch bæres ut igjen. Det samme gjentar 
seg i juni 2013, selv om prisantydningen er senket med 
500.000 kroner.

Et Munch-bilde er et verdipapir som kan flyttes uten 
å sette spor. Det er penger på veggen. I kunstmarkedet 
skifter store verdier hender mellom hemmelige kjøpere 
og selgere. Også i Norge.

– Jeg kan ikke fortelle hvem jeg selger bilder for, sier 
Hans Richard Elgheim, daglig leder hos Grev Wedels 
Plass Auksjoner.

DN har fulgt sporene etter det verdifulle Munch-bil-
det helt siden det ble solgt av auksjonshuset Sotheby’s i 

London i 2008 for 125.000 pund. Ett år senere ble det solgt 
videre for to millioner kroner til en blakk forretnings-
mann, før det plutselig dukket opp på auksjon i Oslo.

– Hvem har fortalt dere om dette?
Den kontroversielle kunsthandleren Svein Arne 

Hagen (49) svarer motvillig på telefonen. Han velger å 
legge kortene på bordet.

– «Måneskinn» eies av Pål Diskerud, Jesper Jeppesen 
og meg. Vi eier det sammen, men på papiret eies det av 
Idefix Invest – selskapet til Diskeruds medhjelper, Jes-
per Jeppesen, sier Svein Arne Hagen.

– Historien er at jeg hadde pantsatt bildet, men Dis-
kerud kjøpte ut pantet, og vi ble enige om å dele fortje-
nesten når bildet blir solgt. 

Jesper Jeppesens (36) selskap, Idefix Invest as, har 
adresse i en av Diskeruds leiligheter i Elisenbergvei-
en. Ingenting i Idefix Invests regnskaper tyder på at 
selskapet har eid et Munch-bilde til rundt to millioner 
kroner i flere år.

Et dyrt bekjentskap. Kunsthandler Svein Arne 
Hagen og Pål Diskerud har kjent hverandre lenge. 
Hagen har skapt seg et levebrød ved å kjøpe og selge 
kunst til et miljø litt på siden av det etablerte samler-
markedet. I 2007 fikk Hagen låne 1,25 millioner kroner 
av Pål Diskerud for å kjøpe et hus på Hurum. Rentesat-
sen var på 30 prosent. Snart ble Diskerud vel så interes-
sert i Hagens kunstsamling.

– Diskerud er et dyrt bekjentskap. Han har nok over-
tatt nærmere 20 bilder og skulpturer som har vært 
mine, sier Hagen.

Han sier at kunsten Pål Diskerud har overtatt fra 
ham, alltid har vært sikkerhet for lån. Det gjelder verker 
av blant annet Frits Thaulow, Odd Nerdrum, Munch og 
Kirsten Kokkin.

– Jeg har vel lånt penger av Diskerud ti ganger, tenker 
jeg. Tilsammen syv–åtte millioner kroner. Men han vil 
nok kalle det noe annet enn lån, sier Hagen.

Alle lånene er arrangert som kunstkjøp, der Diske-
rud på papiret har kjøpt kunstverkene, mens Hagen 
har hatt en avtale om tilbakekjøp for en litt høyere pris. 
Prisdifferansen utgjør den skjulte renten på lånet.

Svein Arne Hagens tidligere advokat bekrefter at det 
er slik det foregår.

– Diskerud skjuler lånene og ågerrentene bak formelle  
kjøp, sier advokat Steingrim Wolland.

Dette har ved flere anledninger skapt problemer.
– Jeg kan bekrefte at vi, i forbindelse med et slikt 

arrangement, vurderte å saksøke Diskerud for avtale-
brudd og svik, sier Wolland, som også har kausjonert for 
ett av lånene.

Krangelen gjelder to bilder av Edvard Munch: «Vam-
pyr» og «To kvinner på stranden». Diskerud bekreftet i 
et politiavhør i 2010 at han har kjøpt disse bildene fra 
Hagen. Flere kilder forteller at bildene i dag henger på 
veggen i Diskeruds leilighet på Tjuvholmen.

Svein Arne Hagen er lei av å fortie hvordan de hav-
net der. 

– De bildene har han gjort utilgjengelig for meg.
– Hvordan?
– Han kjøpte bildene av meg for cirka 2,5 millioner 

kroner. Bildene var vel den gangen verdt mellom syv 
millioner og åtte millioner kroner. Jeg hadde som van-
lig en gjenkjøpsopsjon. Men han gjorde seg utilgjenge-
lig, og jeg fikk aldri brukt opsjonen. Det er varemerket 
hans, det. Han gjør seg utilgjengelig, sier Hagen. 

Hagen føler seg lurt. Men når nøden er som størst, 
er lettvinte lån farlig fristende. Ifjor var Hagen nok en 
gang i beit for penger. Han ringte Pål Diskerud. Igjen. Og 
denne gangen ble det virkelig dyrt for Hagen. Ifølge  

43

(3) Et slott. I denne gedigne boligen i Huk aveny på Bygdøy i Oslo bor den mye omtalte revisoren Knut Harald Nylænde. Pantet som Diskerud hadde på eiendommen, skal 
ifølge ham være nedbetalt. (4) Revisoren. Da Knut Harald Nylænde trengte raske penger i forbindelse med et skilsmisseoppgjør, ringte han Pål Diskerud.
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dokumenter som har vært lagt frem i en rettssak, ble 
udaterte kjøpekontrakter og blankoskjøter deponert 
hos Diskeruds advokatfirma, Dalan i Oslo, som sikker-
het for et nytt millionlån.

Hagen blir stille.
– Hvem i svarte er kilden til dette?
– Det stemmer at jeg lånte 1,5 millioner kroner i seks 

måneder. For det skulle han ha en million kroner. Hvor 
mye det blir i renter, kan dere sikkert regne ut selv, sier 
Hagen lakonisk.

Svaret er 133 prosent. 
Hagen sukker. Han har inntrykk av at Diskerud er en 

stor aktør i lånemarkedet. 
– Han er veldig diskret og hemmelighetsfull, men ut 

fra det jeg har fått med meg, har han sikkert gitt 100 lån 
de siste ti årene. Han er istand til å skaffe store penger 
hvis premissene er tilstede.

Uten fast bopel. En mandag for ikke lenge siden. 
To menn forlater Nordeas filial på Solli plass. De skritter 
raskt nedover bakken mot sjøen og stopper på en butikk 
for å kjøpe mat. Den ene har sandaler og en bandana 
knyttet rundt hodet. Det er Pål Diskerud. Den andre, to 
skritt bak, er medhjelper Jesper Jeppesen. De svinger ut 
på torget som er starten på Tjuvholmen. Så forsvinner 
de inn en anonym dør.  

Mange ofre for Diskeruds lånevirksomhet forteller 
den samme historien. Det er vanskelig å få tak i Pål Dis-
kerud, nesten helt umulig, sier folk som har lånt pen-
ger av ham og som vil betale tilbake. Han tar ikke lenger 
telefonen, han svarer nesten ikke på epost. På forret-
ningsadressen i Elisenbergveien er han åpenbart ikke. 
Bare noen få vet med sikkerhet hvor han bor.

Er det her han holder til? På fasjonable Tjuvholmen?

Asylmottaket. I asylmottaket Mysebu på Mysen i 
Eidsberg kommune synger det i eritreiske dialekter og 
arabisk tale mellom veggene. Enkelte ganger flyr det 
sengebunner og dolokk gjennom luften på den gamle 
folkehøyskolen, før blålys flerrer nattemørket. 

Sammen med samarbeidspartnere driver Pål Diske-
rud flere asylmottak. De siste årene har de mottatt over 
100 millioner kroner i statsstøtte og gått med 14 millio-
ner kroner i overskudd. På papiret er det fortsatt Bon-
delaget som eier bygningene som huser mottaket på 
Mysen, men i realiteten er det Pål Diskerud som også 
eier disse. Det gir noen ryddige millioner i husleieinn-
tekter til selskapet Jonatan as.

– Han er jo litt av en type. Han sa han ville eie en 
gymsal, så han kjøpte den gamle folkehøyskolen, ler 
Inge Olav Fure, som var med på å starte asylmottaket.

– En gang lånte jeg en leilighet av ham i Chelsea Har-
bor i London. Rett ved Themsen, med Jaguar i garasjen 
under. 

Latteren er anstrengt. Vennskapet med Diskerud tok 
en ugrei vending etter at Fure lånte penger av ham. Fure 
trengte et likviditetslån og betalte tilbake alt med ren-
ter på kort tid. 

Men pantet Diskerud hadde fått i Fures hus på Nes-

odden, ble ikke slettet. Og da Fure skulle selge huset, ble 
det trøbbel.

– Diskerud ville ha mer penger for å slette pantet. Da 
startet problemene. Han gjorde seg utilgjengelig, var 
umulig å få tak i.

Diskerud hentet ikke engang rekommanderte brev, 
ifølge Fure. Fure møtte opp på Tjuvholmen for å få Dis-
kerud til å gi slipp.

– Han sa jeg måtte betale flere hundre tusen kroner, 
ellers ville han transportere pantet mellom forskjellige 
selskaper i Norge og utlandet. Jeg kom til å bli løpende 
rundt og aldri til å få tak i det.

Fure har gitt DN tilgang til sms-utveksling som viser 
hvordan Diskerud alltid gjorde seg vanskelig da Fure 
ville ordne opp, akkurat slik andre ofre for lånevirksom-
heten har fortalt om.

– Til slutt var jeg villig til å betale det han krevde for å 
komme meg videre og kunne selge huset, sier Fure. 

Til slutt måtte han gå rettens vei for å få fjernet pan-
tet. Men opplevelsen sitter i.

– Det er jo helt utrolig. De er rike, og de har eiendom-
mer over hele verden. Dere har sikkert hørt om jaktfar-
men i Spania?

Fincaen. Sinte vakthunder bjeffer i det fjerne når 
noen nærmer seg den store jernporten. Hele områ-
det på flere hundre mål er inngjerdet med piggtråd. På 
et skilt står det at det er et privat jaktområde og at det 
er overvåket. Et blått skilt viser at stedet heter Il Pan-
tanillo, ellers finnes ingen informasjon om hvem som 
oppholder seg innenfor piggtrådgjerdet.

En gammel mann med stokk går langs de svingete 
veiene i fjellene ved Ronda. Han veiver med stokken og 
peker mot det store området som strekker seg oppover 
åsen og er en del av Il Pantanillo.

– Den gården er stor. Muy grande.
Ifølge offentlige dokumenter eier Tore Christian Dis-

kerud den enorme eiendommen en times kjøring fra 
Marbella. 

Det knirker i den store jernporten når den sakte 
åpner seg. Langs den støvete grusveien innover står det 
tett i tett med korktrær. Ved en liten innsjø titter 20–30 
rådyr opp når bilen nærmer seg. Etter noen minutters 
kjøring åpenbarer et stort, flott herskapshus seg på en 
liten høyde. To personer står utenfor og venter.

Eiendommen minner nesten om en borg med vakt-
tårn og murhus bygget rundt en stor gårdsplass. Et 
langstrakt badebasseng er nettopp tømt for vann for 
sesongen. På kjøkkenet henger det bilder av Pål Diske-
rud på veggen.

– Er Pål Diskerud her?
– Nei, nei, han kommer ikke tilbake før til våren. I 

april, sier en mann som jobber på gården.
– Kan du gi beskjed om at vi prøver å komme i kon-

takt med ham?
– Si, si.

På Tjuvholmen. Sommeren har fortsatt ikke sluppet 
taket, og solen glitrer i vannet rett utenfor restauranten 
The Edge på Tjuvholmen, der en dresskledd Pål Diske-
rud sitter og tar seg en formiddagsøl. Da ølen er drukket 
opp, reiser han seg og går inn inngangsdøren rett ved 
siden av restauranten. 

Det er her han holder til. I en penthouseleilighet i en 
av Tjuvholmens mest eksklusive bygninger. 

Leiligheten står ikke i hans navn. I eiendomsregis-
teret er det opplyst at et anonymt amerikansk selskap 
– Unius LLC – kjøpte to seksjoner i Lille Stranden 7 for 
cirka 20 millioner kroner i 2009. Leilighetene er gjeld-
frie og ikke pantsatt.

Unius LLC har adresse i en luksusvilla i San Francisco  
som senest ble omsatt for 120 millioner kroner i 2013. 
Hvem som eier Unius, er ikke lett å finne ut av. Selska-
pet er registrert i Delaware i USA, velkjent for sitt hem-
melighold. Dokumenter fra selskapsregisteret i Arizona 
viser imidlertid at selskapet er aksjonær i Tore Diske-
ruds eiendomsimperium i USA.

Lånevirksomheten i Norge har vært med på å gjøre  
også sønnen Pål Diskerud til en rik mann. Gjennom 
næringsvirksomhet og kontroversielle utlån har Pål 
Diskerud tilegnet seg eiendommer i Norge verd mellom 
30 millioner og 60 millioner kroner, minst. Noe er solgt. 
Han har også fått aksjer, kunst og hester som oppgjør. 
Hvor stor lånevirksomheten er, kan ikke leses ut av Dis-
keruds regnskaper eller ligningen, der han rutinemes-
sig står med null i inntekt.

Diskerud eier fortsatt tre leiligheter på Frogner, 
en villa i Holmenkollåsen, en leilighet i Eiksmarka i 
Bærum, en tomt i Asker og flere hus på Hvaler. Å få full 
oversikt, er ingen enkel sak. Diskerud skjuler seg bak 
advokater, blankoskjøter, selskaper og andre personer. 

Bak hemmelighetene skjuler det seg ekte nød.

God jul. Jens Jalner husker godt dagen Pål Diskerud 
plutselig ringte på døren i leiligheten på Oslos sentrale 
vestkant. 

– Jeg hadde aldri sett ham før. Han sa han kjente Ole 
Christian Bach, men det viste seg å være usant.

Det er jo helt utrolig. De er 
rike, og De har eienDommer 

over hele verDen. 
Dere har sikkert hørt om  

jaktfarmen i spania?
Inge Olav Fure tidligere samarbeidspartner

Låne haien
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(1) Til salgs. Tresnittet «Måneskinn» av Edvard 
Munch ble forsøkt solgt på Grev Wedels Plass Auksjo-
ner for 2,5 millioner kroner. Men hvem er det egentlig 

som eier bildet som fortsatt skal være til salgs? 

(2) Il Pantanillo. Den enorme korkfarmen ikke 
langt fra Ronda i Spania er Pål Diskeruds hemmelige 

ferieparadis. Ifølge spansk eiendomsregister eier 
Diskerud-familien farmen sammen med den spansk-
tyske – nå avdøde – playboyprinsen Alfonse Iturbe  
von Hohenlohe, også kjent som Marbellas gudfar.

(3) Gjemmestedet. Den doble penthouseleiligheten 
hvor Pål Diskerud opererer fra, helt nede ved vann-
kanten på Tjuvholmen i Oslo, er eid av Unius LLC.  
Hvem som står bak selskapet, som er registrert  

i Delaware i USA, er ukjent.

(4) Forretningsadresse. I denne fasjonable gården 
I Elisenbergveien på Frogner i Oslo eier Pål Diskerud  
og hans selskaper tre store leiligheter. Dette er også 
forretningsadresse til flere av Diskeruds selskaper.

2
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Jalner er sliten. Han er blitt 77 år, og et alkoholmisbruk 
har satt sine merker på den tidligere sjømannen. Han 
hoster vondt, ribbena verker etter et stygt fall i dusjen. 
Jalner hadde allerede vært flere ganger hos politiet. Bach 
var død og hadde brukte leiligheten hans som sikker
het for flere lånebedragerier. Jalner var blitt overtalt til å 
signere et pantedokument. Bordet fanget. I 2006 ble han 
dømt til å betale 750.000 kroner til Bachs advokat. Jens 
Jalner hadde ikke penger. Han hadde bare leiligheten.

– Han sto plutselig på døren. Han sa han het Pål Diske
rud, og han hadde noen penger. Han kunne hjelpe meg. 

Jalner sier han hadde drukket en halv flaske vodka 
den formiddagen, og sant å si hadde han ikke penger til 
å betale advokaten selv. Diskerud tilbød seg å betale det 
Jalner skyldte.

 – Jeg følte jeg ikke hadde noe valg.
Til gjengjeld måtte Jalner signere en avtale og kjøpe

kontrakt hvor Diskerud fikk leiligheten i bytte mot å 
gjøre opp gjelden og betale Jalner et mindre månedlig 
beløp. En leilighet til fire millioner for å ta en regning 
på 750.000 kroner?

– Jeg har fått noen flere penger, men det er ikke så 
mye. Det er kanskje en million tilsammen, sier Jalner. 

I kjøpeavtalen står det at prisen på leiligheten er 
1.450.000 kroner. I tillegg kommer noen månedlige  
utbetalinger til Jalner, slik at Diskeruds utbetaling 
maksimalt kunne beløpe seg til 2.350.000 kroner. De 
månedlige betalingene opphørte i 2012. 

Nå vil Diskerud ha Jalner ut av leiligheten.
– Han har sagt at jeg må flytte. Men jeg har ikke noe 

sted å dra. 
Jalner kunne godt tenke seg å flytte på omsorgshjem, 

men der koster det penger. Det har han ikke.
– Du hadde kanskje hatt råd hvis du kunne selge 

leiligheten?

– Ja ... men det er for sent nå. Nå håper jeg bare å dø 
før det blir et problem. 

Nå viser det seg at Diskerud heller ikke har betalt 
gjelden som fikk Jalner til å selge leiligheten, de 750.000 
kronene Diskerud skulle betale til advokat Ole Petter 
Breistøl.

DN har kontaktet Breistøl. Han har ikke sett noe til 
pengene han har utestående.

– Jeg har ikke fått noe oppgjør, og jeg har aldri hørt 
om noen Diskerud. Jeg har ikke gått på Jalner for å få 
pengene, for jeg synes synd på ham. 

Jalner er fortvilet og opprørt over situasjonen. Når 
han hører at Diskerud ikke engang har gjort opp for
pliktelsen i kjøpekontrakten, blir han lei seg. 

– Hva skal man si. At noen kan gjøre slikt ….

På entrébordet ligger postkortet fra Tore Diskerud og 
kona Turid i USA: 

«Vi er glade for at du kommer så godt ut av det med Pål. 
God jul»

En indre ro. Tilbake på Hvaler. Inger Marie Haraldsen 
går inn i huset. Hun må samle seg. Datteren Maria har 
kommet. Også hun har forbannet Pål Diskerud, både i 
det stille og rett opp i ansiktet hans.

– Jeg har stått hos ham med lånebevis og spurt hvor 
mye vi skylder ham. Hva må vi gjøre for å få huset vårt 
tilbake? Men han skiter i oss, sier Maria.

– Han sier han vil utvikle eiendommen. Han vil at 
mamma skal finne seg et annet sted å bo. Han har laget 
et helvete.

Familien Haraldsen har mistet alt de hadde. Eien
dommene er verd minst fire millioner kroner. Diskerud 
fikk dem for 500.000. 

De to husene er enkle, men ligger idyllisk til bare 100 
meter fra vannet. Bak trærne kan man se Torbjørnskjær 
fyr. 

Etter at Maria tilbød seg å betale, har Pål Diskerud 
sluttet å ta telefonen. Maria ringer og ringer, men får 
ikke svar. En dag forsøkte hun fra venninnens telefon. 
Et nytt nummer. Da svarte han.

– Han sa bare: «Dere er ikke prioritert.» 
Moren Inger Marie er trist. 
– Han tror vi er dumme, men det er bare trist at folk 

er slik mot andre. Kan ikke folk bli rike uten å være 
uærlige?

Hun rydder inn fra terrassebordet.
– Men jeg har en indre ro. Nå kommer sannheten 

frem. Endelig.
knut.gjernes@dn.no
goran.skaalmo@dn.no

Det er for sent nå.  

nå håper jeg 
bare å Dø

Jens Jalner låntager

Syk og bekymret. Jens Jalner (77) er redd for at han mister leiligheten på Blindern verd cirka fem millioner kroner, til Pål Diskerud. I så fall vet han ikke hvor han skal gjøre av seg. 

Låne haien
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«Ordinær fOrretningsvirksOmhet»

Pål Diskerud mener han driver ordinær forret-
ningsvirksomhet og at påstandene som rettes mot 
ham, er uriktige: 

«Dagens Næringsliv presenterte meg torsdag 
ettermiddag for en rekke historier om påstått uetisk 
forretningsvirksomhet knyttet til min person. Det 
fremsettes skadelige påstander ikke bare mot meg, 
men mot familie og forretningsforbindelser. Dette 
kommer fra mennesker med agendaer som burde gjøre 
DN svært skeptiske til innholdet i påstandene.

Det er umulig for meg å gå i rette med alle uriktighe-
tene, antydningene, påstandene og upresishetene i det 
materialet DN har kontaktet meg om. Derfor må jeg 
nøye meg med å slå fast følgende:

Jeg har drevet omfattende forretningsvirksomhet i 
flere tiår. Meg bekjent har jeg aldri, på noe tidspunkt, 
vært etterforsket, mistenkt eller siktet av politiet for 
noen forhold.

Blant sakene DN refererer til, er det forhold som er 
prøvd i flere rettsinstanser. I retten har jeg fått med-
hold. Likevel brukes disse forholdene som «bevis» på 
min angivelig tvilsomme forretningsmoral. Der retten 
fant i min favør, velger DN å dømme meg.

Jeg har tidvis tatt store risiki ved å gå inn i unge eller 
vanskeligstilte selskaper og hjulpet disse gjennom tøffe 
faser. Noen av disse satsingene har ført til tap, andre 
har gitt suksess. De gangene et selskap har lykkes, 
skulle det bare mangle at jeg ikke også har nytt godt av 
risikoen jeg tok.

På samme måte prøver også DN å fremstille annen, 

ordinær forretningsvirksomhet som kamuflerte lån. 
Dette er uriktig, og ville blitt påpekt av revisorer, 
juridiske rådgivere og annen kompetanse dersom det 
hadde vært tilfellet. Jeg har ikke drevet virksomhet av 
det slag og omfang DN hevder.»

«desert trOOn yter ikke lån»
Tore Christian Diskerud har ikke besvart 
spørsmål fra DN. Imidlertid har hans amerikanske 
advokater Chester & Shein ønsket å presisere følgende 
på vegne av Diskeruds selskapsgruppe Desert Troon: 

«Pål Diskerud har ingen direkte eller indirekte 
eierpost i Desert Troon-selskapene. Han kan heller ikke 
representere selskapene.

The Desert Troon yter ikke lån og har ikke virksomhet i 
Norge.

The Desert Troon companies har ikke deltatt direkte 
eller indirekte i noen av transaksjonene som er beskre-
vet i artikkelen,» skriver advokat David Shein i et brev til 
DN. 

«kjenner meg ikke igjen»
Jesper Jeppesen, som er styremedlem og daglig 
leder i en rekke av Pål Diskeruds selskaper, sier han ikke 
ikke kjenner seg igjen i de forholdene Dagens Næringsliv 
beskriver:

«Jeg kjenner meg ikke igjen i Deres beskrivelser av 
’Diskeruds utlånsvirksomhet’. 

Verken Idefix Invest eller Hagen har noen gang hatt 

Pantelåneren. Leiligheten på Tjuvholmen ble kjøpt for 20 millioner kroner. Her skal Pål Diskerud ha flere dyre Munch-bilder på veggen, som han har tatt i pant.

noe eierskap til et slik Munch litografi dere nevner. I 
allefall ikke etter 01.06.2011 som var første gang jeg 
fikk befatning med litografiet. Hvem som eventuelt 
har eid litografiet fra året kunstneren lagde det og 
frem til jeg kjøpte det av selger i 2011 vet jeg altså 
ikke.

Jeg har ikke fått noen informasjon om at Diskerud 
eller de selskaper dere har benevnt har foretatt utlån til 
Nylænde. Det jeg vet er at Jonatan AS kjøpte et selskap, 
Bridge AS (nå Bayllisstic AS), av Moxie AS som eies av 
Nylænde. Kjøpesummen skulle etter avtale utbetales i 
transjer basert på en due dilligence prosess. Denne ble 
komplett, og med ditto fullført oppgjør medio 2011. I 
perioden ba Nylænde om et forskudd og jeg ble bedt 
om å sikre denne fordringen som panthaver i Nylændes 
eiendom frem til due dilligencen var ferdig som 
forutsatt.»

«ikke hatt innsyn»
Advokatkontoret Dalan har denne kommen-
taren til sin rolle i Pål Diskeruds virksomhet:

– Advokatfirmaet Dalan har på ordinær måte hatt 
enkeltoppdrag knyttet til rådgivning, tvister, inndri-
ving og oppgjørsfunksjoner. Disse fremtrer å være av 
helt ordinær karakter. Dalan har som tidligere nevnt 
ikke vært involvert i kredittgivningsvirksomhet. Vi 
har ikke hatt innsyn i eventuelle underliggende 
kredittarrangementer. Vi har ikke indikasjoner på 
eventuelle ulovlige forhold i de fåtallige transaksjoner 
hvor vi har hatt oppdrag, sier advokat Morten 
Poulsson i Dalan. ●
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Den norske hackeren og sikkerhetseksperten Runa  
Sandvik (27) fikk Facebook til å etablere seg på den skjulte 
delen av internett. Sandvik sitter i en stiftelse med Edward  
Snowden og lønnes av Ebay-milliardæren Pierre Omidyar.

Et halvt år før Edward Snowden ble verdenskjent 
for sine lekkasjer om den amerikanske etterretnings-
tjenesten National Security Agency (NSA), arrangerte 
Runa Sandvik et hackertreff med ham på Hawaii. Alt 
startet med at den unge mannen som om kort tid skul-
le stå for historiens største etterretningslekkasje, ville 
ha tilsendt gratis klistremerker.

Kryptoparty. 18. november 2012 fikk Runa Sandvik 
mail fra en ung mann som kalte seg Cincinnatus. Den 
norske kvinnen var en av de internasjonale sikkerhets-
ekspertene som jobbet for The Tor Project, stiftelsen bak 
anonymiseringsverktøyet Tor – et globalt nettverk av 
datatunneler som en million nettbrukere daglig bruker 
for å skjule hvem de er og hva de gjør på nettet.

Cincinnatus spurte Sandvik om hun ikke kunne 
sende ham en bunke med klistremerker som han kun-
ne dele ut til kolleger å jobben. Og t-skjorter. Laptoper 
tapetsert med klistremerker for prosjekter man sym-
patiserer med, er en del av hackerkulturen. Der har Tor 
lenge vært et favorittverktøy og et fast punkt på såkalte 
cryptoparties – workshops hvor teknisk kyndige lærer 
bort grunnleggende sikkerhet og metoder for å kom-
munisere anonymt.

Cincinnatus skrev at han ønsket å overtale flere 
kolleger til å bidra med serverkapasitet til anonymi-
seringsnettverket, som er bygd opp gjennom at frivil-
lige over hele verden stiller maskinene sine til disposi-
sjon for at trafikken skal passere gjennom dem. Da han 
sendte over adressen sin, kom det frem at han egent-
lig het Edward Snowden. Han hadde nettopp lastet ned 
titusener av sider med NSA-hemmeligheter til sine pri-
vate enheter. Men resten av verden hadde ennå ikke 
hørt om mannen som kalte seg opp etter den romerske 
herskeren som ga opp sin makt for å bli bonde.

En mann ved navn Ed. – Da jeg fikk adressen og så 
at han bodde på Honolulu, svarte jeg at jeg skulle på 
ferie dit om to uker. Jeg visste ikke hvor han jobbet, bare 
at han var interessert i Tor, at han bodde i Honolulu og 
navnet hans. Jeg foreslo at vi kunne arrangere et kryp-
toparty sammen og at jeg kunne holde foredrag om Tor 
der, forteller Sandvik.

«Jeg tror ikke det har vært arrangert noe kryptopar-
ty på Hawaii til nå, så det kunne virkelig vært en god 
anledning til å engasjere lokalmiljøet,» svarte Snow-
den. Så la han ut invitasjonen på Crypto Wiki – nettsi-
den hvor informasjonen om alle cryptoparties er sam-
let. Hackertreffet skulle finne sted i bakrommet til 

møbelbutikken Fishcake i Honolulu 11. desember 2012 
i regi av hackerkollektivet Hi Capacity. «Jeg starter med 
en litt uformell agenda og legger inn flere talere etter-
hvert. Hvis du har noe viktig å tilføre, vennligst del det 
høflig med de andre. Når vi har gått tom for talere, tar 
vi opplæringsøkter på alt vi kan på ad hoc-basis. Loka-
let er svært lite (20 personer).» Kveldens første taler var 
Runa Sandvik.

– Han presenterte seg bare som Ed. Han viste meg 
rundt i lokalet og presenterte meg for kjæresten sin. 
Han var kjempehyggelig og veldig teknisk. Da jeg spur-
te hva han drev med, ble han litt sånn «ja, hmm og 
men». Han var ikke helt sikker på hva han skulle si. Til 
slutt sa Snowden at han jobbet for Dell. Det var jo greit 
nok. Jeg møter mange mennesker som liker å være litt 
hemmelighetsfulle. Jeg tror jo ikke alle som jobber for 
Dell, jobber for NSA. Men jeg ante jo ikke at han jobbet 
under NSA-kontrakt og allerede hadde bestemt seg for 
å varsle og lastet ned alt materialet han senere skulle 
lekke, sier Sandvik.

Epostadressen Edward Snowden brukte for å kon-
takte Runa Sandvik, cincinnatus@lavabit.com, var den 
samme som han 13 dager senere brukte til å sende den 
første eposten til Glenn Greenwald, en av journaliste-
ne som fikk overlevert megalekkasjene om NSA i Hong 
Kong.

 
Et kjent ansikt. Sandvik holdt Tor-foredraget i 
det lille lokalet inne i møbelbutikken på Honolulu for 
et tyvetall personer. Snowden oppholdt seg bakerst i 
rommet med laptop og projektor. Så holdt Snowden 
et foredrag om bruken av krypteringsverktøyet True-
Crypt. Snowden var svært fornøyd med arrangementet. 
Så tok de farvel. Snowdens kjæreste Lindsay Mills, som 

nylig flyttet etter ham til Moskva, filmet hele treffet på 
Hawaii, men fordi lyden ble for dårlig, ble det aldri lagt 
ut på nettet som planlagt. I dag vet ingen hvor videoen 
befinner seg – og det har til nå ikke dukket opp ett enes-
te bilde fra arrangementet online.

9. juni ifjor, samme dag som The Guardian identifi-
serte kilden bak de oppsiktsvekkende nyhetene om 
NSAs masseovervåkning, satt Runa Sandvik på bus-
sen fra New York og leste Twitter-feeden sin. Aviser over 
hele verden skrev om lekkasjene fra den til da ukjente 
unge mannen. Hun gjenjente ansiktet hans – og la mer-
ke til Tor-klistremerket han hadde på laptopen. Men 
hun holdt tett om møtet med Snowden – helt til Glenn 
Greenwald offentliggjorde kallenavnet Snowden hadde 
brukt i boken sin – hvorpå lekkasjenettstedet Cryptome 
gravde frem Hawaii-invitasjonen som Snowden hadde 
skrevet fra internetts dypeste krinkelkroker med «Runa 
S. from the Tor team» på talerlisten. Da hev magasinet 
Wired seg på, koblet for første gang Snowden med Runa 
Sandvik og beskrev henne som «en stigende stjerne i 
personvernkretser». Forbes omtalte henne som «kryp-
tohipsteren». I dag har Runa Sandvik kommentarplass i 
det amerikanske nyhetsmagasinet.

 
Den nye Facebook-vennen. I forrige uke gjorde 
Facebook en viktig endring i sikkerhetsmekanisme-
ne sine. Facebook, som representerer det motsatte av 
skjulte tjenester på nettet og inntil nylig ikke engang 
tillot pseudonymer, har nå gjort det mulig for brukerne 
å få tilgang til Facebook gjennom «det mørke nettet» – 
som Tor-nettverket ofte omtales som. Endringen kom 
etter initiativ fra Runa Sandvik og ble en snakkis i sik-
kerhetsmiljøene. Nyheten gikk verden rundt.

– Det er først og fremst snakk om å gjøre det mer sik-
kert for brukerne. Nå kan ingen se at du bruker Face-

Da jeg spurte hva  
han drev med, ble han  
litt sånn «ja, hmm og 

men». Han var ikke helt 
sikker på hva han skulle si. 

Til slutt sa Snowden at  
han jobbet for Dell

Osman Kibar

Skjalg Bøhmer Vold

profil

▶ Alder 27 år.
▶ Sivilstatus Gift, 
bor i Washington D.C.
▶ Stilling Sikkerhets-
ekspert i Freedom of  
The Press Foundation, en 
stiftelse som jobber med 
hvordan teknologiske 
verktøy kan styrke 
kildevernet og 
pressefriheten.
▶ Bakgrunn Utdannet 

informatiker ved NTNU. 
Flyttet til London i 2010, 
hvor hun jobbet i 
stiftelsen The Tor Project 
og som sikkerhetskonsu-
lent. Ifjor flyttet hun til 
Washington. Er fast 
bidragsyter i det ameri-
kanske magasinet Forbes 
og medlem av sikkerhets-
konferansen Black Hat 
Europes programkomité.

Runa A. Sandvik

Kryptohipsteren
Runa a. SandviK (27)
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Kunsten å kryptere. Runa Sandvik arrangerte et hackertreff med Edward Snowden på Hawaii et halvt år før han ble verdenskjent for sine 
lekkasjer om den amerikanske etterretningstjenesten NSA. Nå jobber hun for organisasjonen Freedom of the Press, hvor han sitter i styret.
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book, og du unngår at hackere enten blokkerer Face-
book eller fanger opp brukernavnet og passordet ditt 
eller leverer en annen side som ikke er Facebook, sier 
Sandvik.

Om du er i et land hvor du ikke kan nå Facebook – 
Kina, for eksempel – kan du bruke Tor til likevel å kom-
me deg på Facebook. Før var dette alltid problematisk – 
du kunne ikke logge inn, du måtte bekrefte hvor du sist 
var, identifisere venner med bilder, så ble du logget ut.

Endringen måtte godkjennes av toppledelsen i Face-
book, ifølge Sandvik, som selv ble satt opp som en av 
kontaktpersonene på Facebooks pressemelding om 
endringen.

– Det er jo en hel del ting jeg synes Facebook kunne 
gjort annerledes. Mange er ikke enig i forretningsmo-
dellen deres. Men folk kommer til å bruke disse platt-
formene uansett og gjøre mye dumt der. Hjelp dem i 
hvert fall å gjøre det på en sikker og god måte gjennom 
Tor, sier Sandvik.

Pressefrihet og kildevern. En rekke kjente 
medieselskaper som Washington Post, The Guardian 
og The New Yorker, samt NRKbeta, har nylig installert 
SecureDrop, en lekkasjeplattform som gjør det mulig 
for varslere å tipse redaksjoner og oversende doku-
menter helt anonymt. Plattformen er utviklet av en 
relativt fersk amerikansk stiftelse ved navn Freedom 
of the Press Foundation, som er finansiert av private 
givere. I denne stiftelsen, hvor Edward Snowden sitter 
i styret, er Runa Sandvik medlem av teknologistyret. 
Hun er også innleid som teknolog, med øremerkede 
stillingsmidler fra Ebay-milliardæren Pierre Omidy-
ar. Han har også har opprettet First Look, et eget medi-
eselskap for journalistene rundt Edward Snowdens 
lekkasjer.

Freedom of the Press Foundation har nylig enga-
sjert seg i hva som har skjedd med de 22 journalistene 
som ble arrestert under Ferguson-opptøyene i USA, og 
har blant annet opprettet et støttefond til en journalist 

på New Zealand som ble raidet av politiet da han skul-
le samarbeide med Glenn Greenwald om Snowden-lek-
kasjer. Sandvik har på eget initiativ også tatt en titt på 
norske tipsplattformer.

– Aftenposten har jo satt opp en tulleløsning som 
ikke er sikker i det hele tatt. TV 2 hadde en artikkel om 
at flere nordmenn har dratt til Syria. Nederst i artik-
kelen sto det: «Har du tips til oss? Ta kontakt med oss 

på epost. Vi lover fullt kildevern.» Da skrev jeg til dem 
at de ikke aner hva kildevern er hvis de kan skrive noe 
sånt. TV 2 tok raskt affære. Aftenposten lovet å finne ut 
av det.

Mens hun var på besøk i Norge denne uken, tok 
Sandvik også en titt på Riksrevisjonens anonyme 
tipsplattform, som er ment å bidra til å avdekke mislig-
heter i statsforvaltningen. Det viste seg at Riksrevisjo-
nen ikke opererer plattformen selv, men har satt det ut 
til en tredjepart – en sikkerhetsmessig tvilsom løsning, 
ifølge Sandvik.

 
De to hoppene. Mandag denne uken, Oslo 
Kongresshus:

– Jeg heter Runa Sandvik, og jeg har tenkt å holde 
dette foredraget på engelsk. It is about the leaks, abo-
ut what Edward Snowden did and what it means and 
especially what we all can do to protect ourselves onli-
ne, sa Sandvik fra talerstolen til informasjonssikker-
hetsbransjens forening Isaca.

Folk i Norge tror at avsløringene om masseovervåk-
ning ikke angår dem, mener Sandvik.

– It’s a Scandinavian people problem, sier hun.
– I USA er folk rasende. De demonstrerer i gatene. I 

Norge er det ingen som bryr seg. Vi er altfor naive og 
lever i en koselig, liten boble. Da Norge fikk vite at det 
ikke var nordmenn, men afghanere Norge masseover-
våket og overleverte informasjon om til NSA, slo alle 
seg til ro med det. Det ble det ikke stilt flere spørsmål 
om den saken. Hvorfor skal du bry deg? Du har kanskje 
ingenting å skjule? Løft opp hånden hvis du ikke har 
noe å skjule, sier Sandvik.

Ingen i salen løfter opp hånden.
– Alle har noe de vil beskytte fra innsyn. NSA kartleg-

ger alle som er to til tre hopp fra overvåkningsmål. Jeg 
møtte Snowden før han lekket, så dere er nå to hopp fra 
Edward Snowden. Dermed er dere allerede blant de hel-
dige utvalgte. Dere er alle nye NSA-mål.   ●
osman.kibar@dn.no

▶ Facebook-brukere
som allerede bruker 
anonymiseringsverktøyet 
Tor, kan logge seg på og få 
tilgang til Facebook 
gjennom den spesielle 
«hidden service»-adressen 
https://facebookcore wwwi.
onion/  
▶ Tiltaket reduserer 
mulighetene for overvåk-
ning, sensur og nettverks-
baserte angrep og gjør det 
mulig for brukere i områder 

hvor Facebook er bannlyst å 
få tilgang likevel. 
▶ Facebook har fortsatt 
like god oversikt over 
brukernes øvrige aktivite-
ter, men brukerne trenger 
ikke lenger røpe hvor de 
befinner seg overfor 
tjenesten – eller avsløre 
Facebook-bruken sin lokalt, 
for eksempel overfor 
nettleverandøren, som bare 
kan se at man kobler seg  
til Tor-nettverket.

Facebook i det skjulte nettet

I USA er folk rasende.  
De demonstrerer i gatene.  
I Norge er det ingen som 

bryr seg. Vi er altfor naive
Runa Sandvik, sikkerhetsekspert

Klistremerker. Edward Snowden kontaktet den norske hackeren og sikkerhetseksperten Runa Sandvik mens hun jobbet for anonymitets-
verktøyet Tor for å få tilsendt klistremerker med Tor-logo, lik det han lot seg avbilde med her, i Moskva i desember 2013. 

foto: barton gellm
an/getty im

ages

Kryptohipsteren
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Bekkestua, natt til onsdag i forrige uke: En 52 
år gammel mann ligger våken, konsentrert med mobi-
len i hendene. Det er varmt, klamt og han kjenner visse 
pusteproblemer under dynen. Kona er lysømfintlig. Erik 
Thorstvedt må være musestille.

Den tidligere landslagskeeperen i fotball spiller sjakk 
mot en niårig Magnus Carlsen, via en mobilapp. Kam-
pene følger et fast mønster: De er jevne, som oftest med 
Thorstvedt i en knapp ledelse midtveis. 

– Så taper jeg likevel. Han har en egen evne til å gnure 
det i sin retning mot slutten, sier Thorstvedt.

Men denne høstnatten, i lyset fra mobilen, øyner den 
mangeårige fotballproffen et håp.

Kunst og krig. «I all kunst er det to rom,» skriver 
André Bjerke i «Sjakk – spillet i mitt liv». Boken fra 1968 
er den uoffisielle sjakkbibelen her til lands. Bjerke kalte 
vakre sjakkspill «en blå blomst» – en hyppig brukt refe-
ranse fra romantikken. I boken beskriver han sjakkfor-
ståelse som ett rom der alle kan gå inn og se seg om – og 
ett mye større rom innenfor. «... men det er ikke lett å få 
øye på døren; noen må hjelpe en å finne den. Det er dét 
som heter å innvies,» skriver Bjerke.

For disse menneskene er dagen i dag et høydepunkt. 
Da begynner sjakk-VM i Sotsji. For de innvidde er ikke 
sjakk bare et spill. Det er kunst, mener First House-part-
ner Geir Arne Drangeid. Krig, mener redaktør Vebjørn 
Selbekk. Som å være på glattisen, synes billedkunstner 
Ida Lorentzen. Et symbol på livet, sier tidligere fotball-
proff Erik Thorstvedt.

Nei, hevder stormester Simen Agdestein: Sjakk er 
søvnløshet og lidelse.

Til husbruk. Tv-programleder Alex Rosén kan fort-
satt huske kveldene hjemme hos André Bjerke. Roséns 

foreldre var omgangsvenner med Bjerke og kona. Gjen-
nom mange år var de på middager og fester sammen. 
Hvis ikke lille Alex beundret Bjerkes frimerkesamling 
eller frittet ham ut om detaljer fra leksikonet, spilte han 
gjerne sjakk mot forfatteren.

– André var et multigeni. Sjakk var en livsanskuelse 
for ham. Hvert spill var en ny historie, sier Rosén.

Selv lærte han sjakk av morfaren, som var fullstendig 
oppslukt av spillet.

– Om jeg ville være litt i fred eller slippe å gå tur med 
hunden, kunne jeg bort gå til morfar. Det eneste han ville, 
var å spille sjakk. Så satt vi der, uten å si et ord, og spilte.

– Slo du ham?
– Nei, nei, nei. Aldri. Han levde til 1981. Jeg tapte hver 

gang.
Men Rosén beholdt fascinasjonen. Han kan fortsatt 

bli oppslukt av legendariske sjakkspill og studere hvert 
trekk i detalj. Hvordan de store mesterne møysomme-
lig bygger opp strategier og posisjoner. Hvordan de leg-
ger inn finter og gjør spektakulære ofre som i ettertid 
betaler seg. 

– Sjakk er veldig, veldig vanskelig når du kommer på 
et visst nivå, sier Rosén.

– Hvilket nivå er du selv på?
– Til husbruk. Jeg slår deg, antar jeg. Jeg slår de fles-

te. Men møter jeg de gode, vinner jeg aldri. De tar rotta 
på deg hvis du prøver å spille kjekkas. Det er jo egent-
lig helt jævlig: Jeg tror jeg har tenkt alle tanker – like-
vel taper jeg.

Rosén knegger den karakteristiske latteren.
– Det er som når noen tar det beste wienerbrødet rett 

foran nesen på deg. Du må bare bøye deg i støvet. 

Røkkes mann. En god sjakkspiller kan raskt plasse-
re hvilket nivå du befinner deg på. Ofte ser de det alle-

rede etter noen trekk. Nybegynnere er gjerne for aktive 
med bøndene i starten. Gjennomfører feilslåtte bytter 
av brikker. Har for dårlig utvikling av offiserene. Er for 
aggressive med dronningen tidlig i spillet. Nyansene 
er så mange. Det finnes tonnevis av sjakkbøker, slik det 
også finnes flere mulige sjakkombinasjoner enn ato-
mer i universet. Stormesterne kan bruke timer hver dag 
på å pugge åpningskombinasjoner og pønske ut strate-
gier. Én feilplassert bonde, og de kverner deg i stykker.

– Noen av partiene er rett og slett vakre. Som kunst, 
sier Geir Arne Drangeid.

Kjell Inge Røkkes mangeårige medarbeider er i dag 
partner i rådgivningsselskapet First House. Men Dran-
geid har også en ukjent fortid – som sjakkinstruktør og 
redaktør av Norsk Sjakkblad på slutten av 1980-tallet. 
Da han nedkjemper DN, sitter han svakt fremoverlent 
med bena i kryss og studerer brettet. Han sier ting som 
«nei, skal vi åpne opp litt her og se hva som skjer», før 
han svinger håndleddet i en bue og plasserer ned brik-
ken. Kampen er avgjort etter rundt 15 trekk. 

I store turneringer deles det gjerne ut pris til det 
vakreste partiet. Et godt sjakkparti er som en god rødvin, 
mener Drangeid: en nytelse å oppleve – og for de fleste 
umulig å lage selv.

– Du ser hvordan de beste bygger opp stillinger tidlig i 
partiet. Og så, 20 trekk senere, oppdager du hva som var 
den strategiske tanken bak at akkurat den brikken står 
på det feltet.

«Taktikk er hva du gjør når det er noe å gjøre. Strate-
gi er hva du gjør når det ikke er noe å gjøre,» har sjakk-
mesteren Savielly Tartakower sagt. Geir Arne Dran-
geid mener interessen for sjakk har overføringsverdi til 
arbeidshverdagen.

– Ledere og virksomheter forholder seg til en annen 
part i nær sagt alle sammenhenger. Men du vet aldri 

Sjakk fatt
For de innvidde er sjakk mer enn et spill.  

Det er også lidenskap. Og lidelse.
Tekst Reidar Mide Solberg Foto Linda Næsfeldt

Asker/Bærum/Oslo
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NERDESTEMPLET. – Skal jeg la brikkene glippe mellom fingrene, slik jeg gjorde med ballen da jeg sto i mål? spør Erik Thorstvedt 
da han blir fotografert. Som fotballproff hadde han med seg sjakkcomputer på spillerbussen. Det gikk sånn passe.
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EKSREDAKTØR. Denne mannen har en ukjent fortid. First House-partner Geir Arne Drangeid er mest kjent 
som Kjell Inge Røkkes mangeårige kommunikasjonsdirektør. Han har også vært redaktør av Norsk Sjakkblad.

Sjakk fatt
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sikkert hva kundene gjør, hvordan ansatte reage-
rer eller hva investorene prioriterer. Derfor er det utro-
lig viktig å bygge seg en stilling, en posisjon, som er så 
robust at du kan vinne i alle varianter, sier Drangeid.

På glattisen. Sjakk stammer fra Asia og kom til 
Europa på 1400-tallet. Virkelig gjennomslag fikk det 
i opplysningstiden på 1700-tallet. Siden har sjakk og 
kunst gått hånd i hånd, med malerier av ettertenk-
somme menn over sjakkbrettet eller filmer med sym-
boltunge sjakkscener. 

– Det fascinerende er at hvert trekk forandrer hele spil-
let, slik et lite malingsstrøk forandrer hele bildet, sier Ida 
Lorentzen, en av Norges mest anerkjente billedkunstnere.

Hun ønsker velkommen på Nesøya. Her, i strandkan-
ten utenfor Oslo, viser norsk-amerikanske Lorentzen 
sitt nyeste prosjekt «art+house», der hun har tegnet et 
hus for å romme bildene sine, og der bildene og hjem-
met integreres til én installasjon. Midt i det største 
rommet står et sjakkbrett. Her spiller hun med kunst-
ner og ektemann Ulf Nilsen. Lorentzen har vært opptatt 
av sjakk siden datteren begynte å spille på barnesko-
len. Hun var blant annet formann for Asker Schakklubb 
Ungdom. Tidligere i år presenterte Lorentzen prosjek-
tet «Sjakk Performance» i Tromsø Kunstforening under 
sjakk-OL.

– Strategien i sjakk ligner på min tilnærming til 
maleriet. Når jeg maler, har jeg alltid en plan, men må 
endre på planen hele tiden. Jeg er svært opptatt av dette 
i mine malerier – at en liten detalj forandrer hele bildet. 
Hvis jeg ikke fokuserer like mye på hver kvadratcen-
timeter, blir ikke bildet bra. Sånn er et sjakkspill også 
– alle brikkene må fungere sammen. Da er det vakkert. 
Hvis ikke, er det bare a mess, sier Lorentzen.

Hun forteller om et bilde som nå står i atelieret. Pla-
nen var å male tre rom, fra mørkt til lyst.

– Og nå er bildet blitt helt omvendt. Tenk på det! Og 
jeg har jobbet på samme måte i 40 år.

Lorentzen tar seg god tid mellom hvert trekk. Hun 
hviler hodet lenge i én hånd før hun puster tungt, byt-
ter hånd og gjør trekket sitt. DN blir beseiret av en matt-
kombinasjon med to tårn og en bonde.

– Både å male og å spille sjakk er å bevege seg ut på 
glattisen, sier Lorentzen.

– Noe skjer, og du tenker: «Oi, hva gjør jeg nå?»

Standhaftig proff. Det gikk som det måtte gå for 
Erik Thorstvedt. Han lå der under dynen med en aggres-
siv niåring på den andre siden av brettet. Den gamle 
fotballhelten gjorde en feil. Så en til.

– Jeg ble litt lei, kjørte på, og da tapte jeg.
Han utdyper:
– Det nytter ikke med hodeløse angrep. Du må ha en 

plan i bunnen. Sjakk har elementer av livet ellers.
Thorstvedt begynte å spille da han gikk sjakkurs på 

barneskolen. Som fotballproff kjøpte han en sjakkcom-
puter han tok med seg på bussen til bortekampene.

– Jeg spilte litt mot folk som Osvaldo Ardiles, Ronnie 
Rosenthal og Gary Mabbutt.

– Hvordan ble en sjakkspiller mottatt i fotballmiljøet?
– Du måtte være standhaftig. Leste du en avis som 

ikke var tabloid, fikk du et rundstykke i skallen. Så det 
gjaldt å ta imot all dritten, og så spille videre.

Vakre ofre. – Som vi sjakkspillere sier: Trusse-
len virker alltid sterkere enn utførelsen, sier Gunnar 
Stake-Larsen.

– Du prøver å holde motstanderen i ånde. Du truer og 

kan dermed oppnå noe på den andre siden av brettet, 
utdyper han.

Stake-Larsen er partner i Kvale Advokatfirma, med-
lem av Oslo Schakselskap og to ganger klassevinner i 
NM. Et flott sjakkspill er som et puslespill som går opp, 
sier Stake-Larsen.

– Det er noe helt spesielt å gjennomføre et godt 
sjakkparti fra a til å. Særlig hvis du kan avslutte 
med en flott kombinasjon. Det er åndens seier over 
materien.

«Det er med sjakkspillere som med andre kunstne-
re; det er farlig for dem å møtes flokkevis i fremme-
de byer,» skrev André Bjerke. Frode Antonsen mener 
sjakk kan «gi en tilfredsstillelse av en annen verden». 
Han er administrerende direktør og sjef for 200 ansat-
te i Betonmast Selvaagbygg. Antonsen har plassert et 
sjakkbord sentralt i kontorlandskapet. Han driver også 
investeringsselskapet Caissa Invest – oppkalt etter 
sjakkgudinnen. 

– Drømmen er en femtrekks mattkombinasjon, sier 
Antonsen.

– Gjerne med et tårn- eller dronningoffer underveis. 
Da er du der. En femtrekks kvelermatt med springeren 
på F7. Bedre blir det ikke.

André Bjerke skriver hvordan sjakkspillet er et sym-
bol på livet: Man foretar trekk for å komme seg et sted, 
men må også må forholde seg til at motspillere gjør 
andre trekk – som igjen blir bestemmende for hva du 
foretar deg neste gang. Oppfinneren og forfatteren 
Benjamin Franklin skrev i 1786 essayet «The Morals 
of Chess», der han argumenterte for at det er tre vikti-
ge lærdommer fra sjakk: å være fremsynt, årvåken og 
forsiktig.

– Og som i livet ellers: I tillegg til å analysere, må 

SJAKK OG KUNST. Billedkunstner Ida Lorentzen i et sjakkparti 
med ektemann Ulf Nilsen. – Strategien i sjakk ligner på min 
tilnærming til maleriet. Når jeg maler, har jeg alltid en plan,  
men må endre på planen hele tiden, sier Lorentzen.

Leste du en  
avis som ikke var 

tabLoid, fikk du et 
rundstykke i skaLLen. 
så det gjaLdt å ta imot 

aLL dritten, og så  
spiLLe videre

Erik Thorstvedt sjakkentusiast 
og tidligere fotballproff
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du av og til handle på intuisjon, sier Jan Petter Ope-
dal, sjakkspiller og administrerende direktør i Danica 
Pensjon, som er en del av Danske Bank.

– Det gjelder særlig i fasen der du føler at nå gjelder 
det. Som å angripe kongen i sjakk. Du tenker: «Her må 
det være noen muligheter.» Du ser ikke hvordan du skal 
klare å sette ham sjakk matt, men du ser at det kan skje 
noe spennende og at du må utnytte øyeblikket. Slik er 
det jo i business også, sier Opedal.

Han resonnerer videre:
– Du må utnytte muligheten der og da. Venter du et 

trekk eller to, har sjansen forsvunnet. Sjakk handler 
også om å mobilisere ressursene. Å holde tempoet oppe. 
Å få alle med i spillet. At ingen står i en krok og er pas-
sive, sier Opedal.

– Og, skal det sies: Som oftest må du ofre noe på kort 
sikt for å vinne krigen på lang sikt.

Selbekks verden. Våren 2006 raste karikaturstri-
den i Norge etter at den kristne avisen Magazinet tryk-
ket karikaturtegninger av profeten Muhammed. Redak-
tør Vebjørn Selbekk ble drapstruet. Men foruten frykten 
for å bli drept, handlet hans største redsel om noe helt 
annet.

– Jeg forberedte meg til Lørenskog-mesterskapet i 
sjakk. En av mine største frykter den gangen, var at 
truslene skulle ødelegge sjakkformen, sier Selbekk.

Slik gikk det ikke. Selbekk ble Lørenskog-mester. 
Siden den gang har sjakkratingen hans falt noe. Selbekk 
har tidligere hatt en score over 2000 – som regnes som 
den magiske grensen for sjakkspillere.

– Jeg skal tilbake. Det skal jeg love deg, sier han.
Selbekks mor er flyktning fra det gamle DDR. Han er 

derfor fascinert av storpolitikken i sjakk – som at Sov-

jetunionen satset på sjakk som bevis på at de var intel-
lektuelt overlegne det dekadente Vesten. Verdensbildet 
fikk seg en real smell da amerikanske Bobby Fischer slo 
Boris Spasskij under den legendariske VM-kampen i 
Reykjavik i 1972. Selbekk leser alt han kommer over av 
sjakkbiografier.

– Men om jeg skal forklare spillet, må jeg nesten ty til 
det religiøse. Når jeg setter meg ved sjakkbrettet, går jeg 
inn i en annen verden, sier han.

Samtidig, som mangeårig verdensmester Emanu-
el Lasker sa: «Et sjakkparti er en kamp hvor alle muli-
ge faktorer må utnyttes.» «Målet er å knuse motstan-
derens sinn,» hevdet Bobby Fischer. Sjakk er også et 
krigsspill, påpeker Vebjørn Selbekk.

– Jeg tror jeg får ut mange av mine vulgære sider ved 
å spille sjakk. Nå blir det mindre slåssing på puben, og 
mer over brettet.

Regnestykket. I dag spiller Magnus Carlsen sin 
første VM-kamp mot indiske Viswanathan Anand. Da 
Carlsen ble verdensmester ifjor, vant han ett av partiene 
etter at Anand gjorde en kjempetabbe mot slutten. En 
bukk, kalles slike flauser. Ellisiv Reppen, deltager på det 
norske landslaget under sjakk-OL i Tromsø i august, har 
opplevd mange av dem.

– Du vet når du har glemt å kjøpe billett på t-banen, og 
du ser kontrolløren? begynner hun. 

– Den panikkfølelsen: «Å, neeeeeei!» Så håper du at 
kontrolløren ikke ser deg, slik du håper at motstande-
ren ikke skal se tabben du har gjort.

– Det koster å være sjakkspiller med stor s. Jeg har 
hatt mange vonde øyeblikk, sier Simen Agdestein, en av 
Norges beste sjakkspillere noensinne. 

Agdestein ble norgesmester første gang som 15-åring 

og internasjonal stormester tre år senere. For ham er 
sjakk en livsstil, på godt og vondt.  

– Når jeg kommer tilbake fra turnering, kan det føles 
som om jeg er helt vasket ut i hodet. Navn på skuespil-
lere, helt enkle ting, kan være som blåst bort.

For å takle livet som sjakkspiller, må du også tåle 
bølgedalene.

– Det finnes dem som tar det lettere, de som bare lirer 
av seg trekk, men de er ikke lidenskapelige. De lider ikke 
på den samme måten som oss, sier Agdestein.

– ?
– Når du ikke har energinivået. Når du bare er sli-

ten, og alt er et ork. Skrekkscenariet er når man taper 
et sjakkparti på grunn av en dum tabbe og ikke får sove 
fordi man tenker på den. Dermed kan det fort hende 
man taper igjen, og grunnlaget for den totale katastrofe 
kan være lagt.

– Hvordan løser man dette?
– Det gjelder å vinne! Da føles alt så mye bedre. Men 

for å vinne, trenger man å ha det bra med seg selv. 
Mye stress og kaos i livet kan virke svært negativt på 
sjakkspillingen.

Harmoniske sjakkspillere er gode sjakkspillere, 
mener Agdestein. 

– Men det er også en fare for at man kan bli blasert. 
Seirene føles ikke like heftige etterhvert. Nederlagene, 
derimot, er alltid vonde. Lidelsen ved å tape er ofte mye 
større enn gleden ved å vinne, sier han.

– Det blir et humørregnskap som ikke nødvendigvis 
går opp. Sånn sett er sjakk en risikosport. ●
reidar.solberg@dn.no

Kilder: «Sjakk – spillet i mitt liv» (1968) av André Bjerke og «Sjakk – 
ei kjærleikshistorie» (2014) av Bård Vegar Solhjell.

Målet med spillet:

Hva verdsetter spilleren?

Den ultimate sjakkopplevelsen:

Åpningstrekk:

Idrettsutøveren

Å vinne
 

Det som fører til seier

En seier med ryggen mot veggen

Det som passer ut fra motstander

Vitenskapsmannen

Å spille best mulig

Det korrekte

Et feilfritt parti

Bonde til D4 (siciliansk)

Kunstneren

Å spille så flott som mulig

Det vakre

Et dronningoffer

Evans-gambit

Gambleren

Å spille

Det uventede

Ville komplikasjoner

En overraskende åpning

Kilde: Diagrammet er hentet fra Bård Vegar Solhjells nye bok «Sjakk – ei kjærleikshistorie». Solhjell oppgir at selve kategoriseringen er laget av Hans Olav Lahlum.

hvilken type sjakk
spiller er du?

3.
Man blindes  

av grådighet etter 
materiell vinning (for 

eksempel at man vinner 
en bonde, men spiller 
en viktig offiser ut på 
sidelinjen av brettet)

SJAKK
BLINDHET
Tabber er et kjent 
fenomen i sjakk. 
Ifølge André Bjerke  
er dette de tre 
vanligste:

1.
 

Man overser fjern
virkningen på en 

diagonal (for eksempel 
at en løper truer et tårn  

i motsatt hjørne idet 
brikkene imellom 

forsvinner). 

2.

Man glemmer at en 
brikke, idet den flyttes, 
mister funksjonen den 
hadde på feltet der den 

sto (for eksempel å 
beskytte en annen 

brikke).

SEIrENE føLES  
IKKE LIKE HEfTIgE 

ETTErHvErT. NEDEr
LAgENE, DErImoT,  
Er ALLTID voNDE
Simen Agdestein stormester i sjakk

Sjakk fatt
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ALEX OG MORFAR. Som barn vanket Alex Rosén hjemme hos forfatter og sjakkentusiast André Bjerke. Men det 
var især morfaren som gjorde Rosén hektet på sjakk. – Han levde til 1981. Jeg tapte hver gang, forteller Rosén.



DN Magasinet | 8. november 2014

26 |  

Det sto i avisen: Journalistikken taper prestisje. Det virket underlig, for 
noen sider tidligere i samme avis, Fædrelandsvennen var det, hadde jeg lest at 
USA hadde investert masse politisk prestisje i en politiker et eller annet sted, 
og den samme avisen hadde fortalt om prestisjefulle saker og ting mer enn 100 
ganger i år allerede.

I en annen avis sto det at Espen fra Vesterålen hadde vunnet tre førsteplas-
ser i Norges mest prestisjetunge konkurranse innen knivmaking. I Kvinnherad 
hadde storsenteret vunnet prestisjeprisen «Den gylne idé». I Trøndelag var det 
ventet at «Årets trønder»-prisen ville få økt prestisje og tyngde når Adresseavi-
sen og NRK går sammen om å dele den ut. Og ifølge Dagens Næringsliv gikk det 
visst ikke bra med Statoils prestisjefylte satsing i Nord-Amerika, mens Adressea-
visen to dager på rad var bekymret for selskapets prestisjesatsing i Norskehavet.

At noen tror at prestisjen er på vei ut av journalistikken, er nemlig helt feil. 
Tvert imot er norsk journalistikk mer prestisjetung enn noensinne. Ifølge vår 
prestisjeprognose, beregnet på grunnlag av mediedatabasen Retriever, kommer 
norske aviser til å fortelle om prestisjefulle saker og ting 8000 ganger i år, 300 
ganger mer enn ifjor. Dette vil innebære en prestisjefordobling i norsk journa-
listikk siden 2004. Norsk Telegrambyrå og Aftenposten er mest opptatt av presti-
sje, mens Dagens Næringsliv tar vare på prestisjen innen visse prestisjenisjer, 
for eksempel prestisjeuniversiteter.

Sportsjournalistikken er ikke uventet et svært prestisjefylt felt. Nylig vant jo 
kenyaneren Wilson Kipsang verdens mest prestisjetunge maraton, det i New 
York, og japaneren Takahito Mura den prestisjefylte konkurransen Skate Cana-
da. I Røldal ser man allerede frem til prestisjefylte Røldal Freeride Challenge i 
slutten av april. I Lillesand ser man derimot frem til det prestisjetunge Nordsjø-
stevnet, der hele fem svømmere fra LILs svømmegruppe skal delta. I Harstad er 
det ventet at byens allerede prestisjetunge idrettspris vil få ytterligere tyngde 
når publikum selv får nominere kandidater via sms.

Nå skal du kanskje prøve deg på den helt prestisjetomme øvelsen det er å 
motsi oss. Kanskje skal du simpelt antyde at vi journalister strør om oss med 
prestisjeladede ord fordi vi ikke er helt sikre på hva vi skriver om. Kanskje skal 

du påstå at vi snakker om prestisjekontrakt når vi ikke finner noe annet ord 
som bedre beskriver for eksempel kontrakten på Shell-prosjektet Prelude med 
blant annet verdens største FPSO på 488 meter, eller at Robek-listen, som Kvæ-
fjord kommune har havnet på, dessverre er lite prestisjefylt.

 Men vi som jobber i et av verdens eldste prestisjeyrker, skal ha oss frabedt. 
Når vi forteller deg hvem som vant det prestisjetunge Blodslitet nylig eller at 
«Golden Key of Smederevo» er Serbias mest prestisjefylte internasjonale poesi-
pris og at klippfisk fra Andøya er med i den svært prestisjefylte kokkekonkur-
ransen Revolta do Bacalhau i Lisboa, skal du vite at vi vet hva vi snakker om.

Ikke fortell oss at journalistikken taper prestisje. Du skal vite at vi putter all 
vår prestisje i å skille Clinton fra hveten. Det er viktig for deg å vite at de nye 
oversettelsene av Ibsen til engelsk ikke kommer ut hvor som helst, men på pre-
stisjeforlaget Penguin, og at du må betale skjorta, som de sier i Telemarksavi-
sa, for prestisjevin fra indrefileten i Burgund, Côte d’Or. Vi vet utmerket godt at 
filmfestivaler er prestisjetunge. Vi vet at litteraturpriser er prestisjefylte. Du skal 
ikke bry deg om hvor prestisjen kommer fra. Det kan du overlate til oss, som fak-
tisk er stinne av den. ●

Morten Møst
most@dn.no

Pr
es

ti
sj

ef
yl

l
Gyldne tider

illustrasjon: anders em
il som

m
erfeldt

D

TO OUR OFFICE IN OSLO WE SEEK

North Atlantic Drilling is a leading offshore harsh environment drilling company,  
aiming to be our customers’ most important partner in making oil and gas available  
in a safe and cost-effective manner.   
 
We are currently establishing a corporate office in Oslo and are looking to fill opening positions  
in various departments. Our aim is to recruit the best people and retain them by providing  
a challenging, encouraging and supportive environment for growth and development.

HEY-HO LET’S GO

Join our 
new team
in Oslo

Operations   
• Lead Engineer Electrical Control
• Lead Engineer Marine Systems and  

Operations
• Lead Engineer Technical Maintenance
• Lead Engineer Subsea and Equipment

Marketing/Commercial
• Chief Commercial Officer
• Marketing Manager

Supply Chain
• Director Supply Chain
• Procurement and Logistics Manager
• Supply Chain Administrator

Legal
• Legal Counsel
• Contracts Analyst

Finance & Accounting
• Director Commercial Finance
• Group Controller
• Director Tax
• Manager Assurance and Compliance
• Business Controls Manager
• Manager External Reporting
• Legal Entity Controller
• Finance Controller
• Payment Processor
• Invoice Processor

QHSSE
• QHSSE Manager

IT
• Manager IS/IT

We offer highly competitive compensation and a dynamic working environment. 
Deadline for applications: 22. nov 2014

For further information and to apply for the position,  
please visit our website: seadrill.com/careers



 9  7 ∕A 
 DRAMMENSVEIEN

16 nye leiligheter 
kommer for salg

WWW.DRAMMENSVEIEN97A.NO 

Et steinkast fra Gimletoppen, ligger Drammensveien 97A. Et moderne prestisje 
prosjekt av meget høy kvalitet med vannbåren varme, balansert ventilasjon, heis og garasje.

Booking av leilighetene fungerer med «første mann til mølla» prinsippet.

Kontakt Eklund Oslo New York, Hans Houland og Jo Fossum, 
hh@eony.no, 95 97 97 96 eller jf@eony.no, 916 30 480.

INNflytNINg fRA JANUAR 2015
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Mordet  
på Karen

Jeg var på sommerferie på Nordsjælland da telefo
nen ringte. Det var Jon, min gode venn og studiekamerat 
fra universitetet i Nürnberg. Han var urolig i stemmen.

– Har du hørt om Karen?
– Nei, det er mange år siden nå.
– Hun er borte. Alle tyske aviser skriver om det.
– Hva har skjedd?
– Det er det ingen som vet. Saken er et mysterium. 

Hun forsvant for over en uke siden sammen med datte
ren på syv måneder. Politiet har ingen spor.

Vi la på. Jeg sjekket tyske aviser på nettet. Alenemoren  
Karen Gaucke var overalt. Hun var lett å kjenne igjen på 
bildene. De største letemannskapene noensinne i del
staten Niedersachsen var satt inn for å finne henne og 
datteren. Tyske medier hadde sommeren 2006 invadert 
Hannover, byen der hun bodde.

Åtte år etter at de forsvant, er det fortsatt ingen spor 
etter dem. Jeg har forsøkt å sette meg inn i saken, som 
blir omtalt som den største kriminalgåten i Tyskland i 
nyere tid. Men aller mest er dette historien om en god 
venn fra tiden da Tyskland gjenoppsto som nasjon.

Hannover, 15. juni 2006. Klokken var kvart på åtte 
da Karen måtte avslutte telefonsamtalen med en venn
inne. Om et kvarter kom Michael på besøk, og før det 
måtte hun legge Clara. Det var ikke ofte Claras far var 
innom, men nå var det meningen de skulle rydde opp i 
uenighetene om barnebidrag. Dagen etter skulle Karen 
tilbake på jobb, etter å ha hatt permisjon siden Clara ble 
født for syv måneder siden.

Michael kunne ikke være der lenge. Han hadde avta
le med to venner om å se en VMkamp i fotball på verts

huset Bischofshol i byen klokken ni. Klokken 20.31 
sendte han en tekstmelding til en av dem og forklarte at 
han ville bli forsinket. 12 minutter før det, klokken 20.19, 
sendte han en tekstmelding til Karen der han lurte på 
hvor hun var, siden de jo hadde en avtale. Rapporter fra 
politiets dataeksperter viser at meldingene ble sendt fra 
området rundt Volgersweg, gaten der Karen bodde. Like 
rundt klokken ti kom Michael til Bischofshol. Han fikk 
aldri svar på meldingen han sendte til Karen.

Telefonsamtalen med venninnen som ble avsluttet 
et par timer før, er det siste livstegnet. Hverken forel
dre eller venner fikk svar da de forsøkte å få tak i henne 
gjennom helgen. Søndag 18. juni 2006 ble Karen Gaucke 
og datteren meldt savnet, og siden har ingen sett dem.

Nürnberg, 1988. Jeg kom til Tyskland sommeren 
1988 for å studere økonomi på universitetet i Nürnberg. 
Jeg hadde vel en slags drøm om å gjøre det til noe der 
nede, og den uskyldige forestillingen om noe stort ble 
ikke mindre da jeg opplevde hvor tilkneppet tyskerne 
rundt meg ofte var.

De viste seg ikke frem. De bød ikke på seg selv. De 
skjulte sine ambisjoner – og seg selv – bak dannelse og 
dårlig samvittighet. Tyskerne feiret ikke engang sin 
egen nasjonaldag. Selv ikke det uovervinnelige fotbal
landslaget fikk folk til å flagge. Mine tyske venner var 
både frekke og elskverdige, men snakket lite om sitt 
eget lands historie. De fortalte at de lærte ganske lite 
om Annen verdenskrig på skolen, og det var naturligvis 
heller ikke noe man tok opp i kantinen eller ølkneipene. 
Rettsbygningen der Nürnbergprosessene hadde fun
net sted, var ikke noe de viste frem på turistkontoret, de 

gamle paradegatene fra krigen grodde igjen nord i byen 
og Hitlers enorme, men halvferdige kopi av Colosseum 
sto tom ved tjernet Dutzendteich. En begrunnet, men 
for så mange helt urettferdig skamfølelse var inkorpo
rert i folket, såkalt «Kollektivschuld». Jeg syntes det var 
unødvendig av mine unge, nye venner å bære på slik 
skam, måtte innimellom si det høyt og lot meg impo
nere over anstendigheten de svarte med.

Noen ganger slo det meg hvordan folk måtte ha det i 
ØstTyskland, der de på toppen av skam for en gammel 
krig måtte forholde seg til sovjetisk tvangsmakt. Samti
dig var det tydelig at tyskerne i vest støttet regjeringens 
bestrebelser på å integrere Tyskland i en fremtidig og 
stor, europeisk union. Kanskje var det fordi det ville gjø
re tyskerne litt mindre tyske.

Jeg fant en viss glede i å lese om forandringene i Europa  
på avisenes innenrikssider, mens det i Norge ble nevnt 
på utenrikssidene, hvis det i det hele tatt ble nevnt. For 
en norsk 19åring var inntrykkene sterke, og interessen 
for det tyske språket, samfunnet og menneskene ute i 
gatene ble større enn interessen for matematikkprofes
sor Otto Hass’ tørrkokte formler inne i forelesningssalen.

Oppunder jul 1988 var jeg med i et demonstrasjons
tog gjennom Nürnbergs gater. Flere tusen studenter 
deltok i protesten mot Helmut Kohls koalisjonsregje
ring, som truet med å kutte i bevilgningene til studen
ter og universiteter. Selv hadde jeg både stipend fra den 
norske staten og et varmt Visakort fra en privat bank, 
noe som blant tyske studenter ble oppfattet som det 
sanseløse vanvidd, men jeg viste min politiske støtte og 
marsjerte under paroler og med plakater som viste mis
hag mot landets skoleminister. Vi sang:

reportasje

Vi var unge, håpefulle og levde glade  
dager i Tyskland da muren falt.  

Så ble en av oss drept.
Tekst Lars Backe Madsen
Berlin/Hannover/Nürnberg, Tyskland
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Studenten. Karen Gaucke var 19 da hun flyttet fra Freiburg til Nürnberg for å studere på universitetet sommeren 1988. Hun ble snart en god venn.

foto: privat
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Sag zu Möllemann
dass er gehen kann
De radikale var de ivrigste, som normalt er. Fremst i 

toget gikk noen unge menn jeg kjente igjen fra kanti-
nen på universitetet, med ropert og knyttneve, men jeg 
er av den relativt klare oppfatning at jeg underveis ble 
mer opptatt av å se på mennesker enn plakater i toget. 
Den største begivenheten underveis, slik jeg opplevde 
det, var da demonstrasjonstoget, anført av de sinteste 
studentene i Bayern, stoppet på rødt lys, før det mar-
sjerte videre på grønt.

Et eller annet sted i dette toget gikk en 19 år gammel 
jente fra Freiburg som denne høsten hadde begynt på 
samme fakultet som meg. Jeg hadde sett henne i fore-
lesningssalen. Hun het Karen Gaucke.

Hannover, høsten 2014. – Jeg kan belyse tilfel-
let Karen Gaucke fra flere perspektiver, sier Matthias 
Waldraff.

Den tyske høyesterettsadvokaten tar meg imot 
på kontoret sitt i Hannover. Siden 2006 har han vært 
bistandsadvokat for familien Gaucke.

– Jeg har vært rådgiver for dem i de fleste spørsmål, 
både juridisk, som menneske og overfor mediene. Det 
var et voldsomt spetakkel her i landet da saken pågikk. 
Vi måtte beskytte familien. Da rettssaken pågikk i Han-
nover, gjemte vi familien i et gammelt bondehus uten-
for byen, mens medier fra Tyskland og resten av verden 
invaderte byen, sier han.

Waldraff er en av Tysklands mest kjente og erfarne 
advokater, men Karen Gauckes forsvinning forandret 
hans liv.

– For meg har det vært en ekstrem sak, som har for-
fulgt meg intensivt gjennom årene, i snart ti år. Den har 
påvirket mitt liv og min jobb som advokat. Hver eneste 
gang det har kommet meldinger om at lik er funnet i 
en sjø eller i et skogkratt, har vi rykket ut og lett etter 
Karen og Clara.

– Men dere har ikke funnet spor?

– Nei.
– Er alt håp ute?
– Det tør jeg ikke si.
Han slår et nummer, og mens summetonen går, sier 

han:
– Fru Gaucke venter på å snakke med deg.

Et vennskap. Karen Gaucke ble født 5. november 1968. 
Hun vokste opp i den gamle universitetsbyen Freiburg 
med en bror og to lektorforeldre, Hans og Gabriele. Beg-
ge foreldrene var født i Berlin og rømte fra Øst-Tysk-
land da Sovjetunionen tok makten. De fortsatte å reise 
verden rundt og hadde alltid barna med. Ifølge moren 
var Karen allerede som lite barn nysgjerrig på frem-
mede land og kulturer, og malte verden før hun kunne 
lese. Hun var utvekslingselev fra tidlig i tenårene, både 
i Mexico, Frankrike og USA. Hun snakket flere språk fly-
tende og hadde et usedvanlig vitnemål fra gymnaset da 
hun begynte på universitetet i Nürnberg i 1988.

Et tilfeldig møte i universitetskantinen, eller «mensa-
en», førte henne sammen med meg og mine norske ven-
ner. Jeg tror vi snakket om de påtrengende og sterke far-
gene på universitetsveggene, som angivelig var malt slik 
for å fremme lysten til å lære. Vi var enige om at det var 
noe ordentlig oppspinn, og noen av oss hadde dessuten 
håndfaste beviser, siden vi ikke hadde lært noe særlig.

Karen ble ganske fort en del av vårt lille, norske mil-
jø i Nürnberg. Jon, Per Egil, Per Christian og jeg. Hun 
var med overalt hele tiden, var en fast gjest i leiligheten  

Happy days. Vi var snart på vei ut av døren i Bergstrasse og til nattklubben Mach Eins. Fra venstre: Jon, Line, Per Egil og Karen. Jeg sitter foran med lue.

Mordet på Karen

Hver eneste gang det Har kommet 

meldinger om 
at lik er funnet  

i en sjø eller i et skogkratt,  
Har vi rykket ut og lett  

etter karen og Clara
Matthias Waldraff høyesterettsadvokat
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Jon og jeg delte i gamlebyen, der det stadig var sam-
menkomster. Karen var en god venn, men jeg opplev-
de henne også som en mentor og veileder, selv om hun 
var enda yngre enn oss. Hun bodde like ved gamlebyen, 
i bakken opp mot Café Ruhestörung, like ved universi-
tetet. Det ble et av våre faste steder, akkurat som Café 
Sebald om dagene og klubben Mach Eins om nettene. I 
motsetning til noen av oss andre, var Karen som regel 
på plass i forelesningssalen morgenen etter. Det falt seg 
aldri naturlig å spørre hvorfor hun hang så mye med 
oss nordmenn, men så spør man vel heller ikke gode 
venner hvorfor de er ens venner.

– Det har jeg tenkt på. Hun kunne hengt med hvem 
som helst, men valgte oss, sier Per Egil.

– Hun hadde jo reist mye og oppsøkte det fremmede. 
Kanskje det var det, sier Per Christian.

Aristokratene. De fleste på fakultetet visste hvem 
Karen var, og hennes venner ble våre venner. Av og til 
kunne vi gripe oss i å tenke at vi var som The Brat Pack 
i de amerikanske 80-tallsfilmene, men slik tenkte sik-
kert alle gjenger på den tiden. I den litt perifere utkan-
ten av vår krets var det flere unge mennesker fra den 
tyske og sentraleuropeiske overklassen. En av dem had-
de gått på kostskole i England, en annen var bryggeriar-
ving fra Bayern og en tredje var etterkommer av Claus 
von Stauffenberg, greven som ledet statskuppforsøket 
mot Hitler i 1944. Den mest frikete av alle var politimes-
tersønn fra Stuttgart og en fiffikus på å få tak i cannabis. 

Karens beste venninne var fra Mende-familien, som 
eide tv- og radiofabrikker i Bremen. Det var stadig en 
fest på et slott. Jeg tror kanskje de syntes det var noe 
fornøyelig eller ufrivillig eksotisk ved nordmennenes 
overspente dannelse og utrygge diksjon.

Hvis vi havnet i konversasjonsproblemer med en 
tweedkledd, tysk aristokrat på 22, kom Karen oss gjer-
ne til unnsetning. Hun hadde utviklet noen knep for å 
lede samtalen inn på noe mer overkommelig, ofte ved 
å få folk til å le. Hun hadde også glede av å betrakte oss 
når vi dummet oss ut. Det skjedde rett som det var.

Men selv Karen hadde grenser. Høsten 1989 var det 
en retrobølge på tyske nattklubber. Soul og disco fra 
1970-tallet fylte dansegulvet på Mach Eins, og i gleden 
over å høre noe annet enn rave og house tok jeg helt 
uten å tenke meg om til å danse som John Travolta dan-
ser til «Stayin’ Alive» i filmklassikeren «Saturday Night 
Fever». Med høyre arm skrått opp i været og litt for dis-
tinkte knebevegelser. Da Karen så det, hoppet hun over 
meg, slo armen min ned og dro meg vekk fra dansegul-
vet med forskrekket mine. «Du er i Tyskland nå. Du gjør 
ikke sånn.» Det var min tur til å føle skam.

5. november 1989 feiret vi Karens fødselsdag, som jeg 
ikke husker noe særlig fra. Men det skulle bli starten på 
en helt spesiell uke. For henne og hele verden.

Freiburg, september 2014. – Det er godt å høre fra 
en av Karens studievenner, sier Gabriele Gaucke på tele-
fon fra Freiburg.

– Karen levde i mange år sitt eget liv langt unna oss for-
eldre. Hun var så intelligent, selvstendig og tapper og vil-
le alltid klare seg selv. Helt fra hun var barn. Jeg husker vi 
dro til Berlin i 1985, da hun var 16. Vi dro dit sammen med 
Jay, en utvekslingselev fra Amerika som bodde hos oss. Vi 
bodde i vest, men dro til øst med papirer som trengtes. 
Jay ville tilbake til øst alene dagen etter, men ble arres-
tert. Da vi krysset grensen for å finne ham, ble også jeg 
arrestert. I byen der jeg ble født, der jeg vokste opp. Karen 
måtte ordne opp på egen hånd. Men hun elsket det even-
tyrlige ved disse hendelsene, som hun lærte så mye av. 
Hun drømte alltid om å reise tilbake til Berlin, hvor også 
hennes far kom fra, sier Gabriele Gaucke.

Hans Gaucke var aktiv i det sosialdemokratiske par-
tiet SPD. I 1972, da Karen var fire år, var han blant parti-
medlemmene som åpent støttet forbundskansler Willy 
Brandts kontroversielle «Ostpolitik», som gikk ut på å 
bedre forholdet mellom vest og øst.

Muren faller. 9. november 1989, klokken ti om mor-
genen, møttes sentralkomiteen i kommunistpartiet på 
partihovedkontoret i Øst-Berlin. De diskuterte et forslag 
om at innbyggerne i DDR skulle få lettere adgang til å 
reise til vest. Utover dagen hadde partisjef Egon Krenz 
møte med vesttyske politikere, som ble underrettet om 
planene, men samtidig fortalt at DDR skulle bestå som 
før. Klokken seks om ettermiddagen holdt partiets pres-
setalsmann, Günter Schabowski, en internasjonal pres-
sekonferanse i Berlin, for å fortelle om de nye utreise-
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(1) Kaker og sprudlevann. Per Christians bursdagsselskap i november 1989. Fra venstre: Karen, Jon, meg, Andre, Per Christian og Dagmar. (2)–(5) Mest fryd. 
Karen i aksjon på ulike fester 1989 og 1990. I midten nede sammen med Line fra Freiburg og Michi fra Nürnberg på slottsfest på Schloss Atzelsberg ved Erlangen. 

alle foto: privat



DN Magasinet | 8. november 2014

32 |  

reglene. På spørsmål fra en journalist om når de nye 
reglene var ment å tre i kraft, ble han nervøs og sa noe 
han ikke skulle si: «Nå. Med en gang,» sa han.

Klokken 19.05 rapporterte nyhetsbyrået AP at «DDR 
åpner grensen». En time senere var det toppsak på 
nyhetene i Vest-Tyskland, men mange trodde det var en 
spøk. I Øst-Berlin forsøkte ledelsen i politbyrået og den 
statlige tv-kanalen å dementere nyheten, men da var 
mellom 80 og 100 mennesker på vei til grenseovergan-
gen i Bornholmer Strasse. Samtidig meldte vesttyske 
kveldsnyheter på fjernsyn litt overilt at pressetalsmann 
Schabowski hadde åpnet grensene. Snart var folk på vei 
til muren fra begge sider i Berlin.

Klokken 23.30 ble trykket fra en voksende menneske-
mengde i Bornholmer Strasse for hardt for grensevak-
tene, som hadde fått motstridende meldinger utover 
dagen. I frykt for eget liv åpnet de porten. Mer enn 1000 
mennesker løp gjennom grensekontrollen, over broen 
og var plutselig i vest.

Muren var åpen. Berlin var åpen. Torsdag 9. november 
1989 ble den gladeste natten i tysk historie.

10. november 1989. Vi var vel såvidt innom univer-
sitetet om morgenen. Alle hadde fått med seg nyhe-
ten. Muren var revet! Tyskland var åpnet! Vi måtte fei-
re. Karen, Julia, Jon, Per Egil, Per Christian og jeg dro til 
vårt faste stamsted på fredagene, en kneipe i gamlebyen 
der verten Kurt nå var spandabel. Det var en jubelens 
dag for oss fire nordmenn, men for våre tyske venner 
var det så mye, mye større. Særlig for Karen, med sin his-
torie, familie og drømmer.

Hun ville dra til Berlin med en gang. Klatre på muren. 
Oppleve verdenshistorien mens den skjedde. Transport 
var ikke noe problem. Per Egil hadde en gammel, rød-
brun Audi, Jon hadde en gammel VW Boble. Vi kunne 
bare dra med en gang.

Tidlig på kvelden la Per Egil, Per Christian, Karen og 
Julia ut på Autobahn mot nordøst, i retning Berlin i 
Audien.

Jon og jeg var tausere enn vanlig den kvelden. Vi had-
de gjentatte ganger tidligere på høsten utsatt et besøk til 
Freiburg, der en venninne hadde begynt å studere medi-
sin. Vi kunne ikke utsette lenger. Vi var bortlovet og kom 
oss aldri til Berlin. I stedet fant vi oss selv i en lyseblå 
Boble i stikk motsatt retning, mot sørvest, mot en fest i 
Freiburg. Vi kjørte til og med feil og rakk den nesten ikke.

De fire andre ankom Berlin om kvelden og parkerte i 
en stille gate, ved en bank nær Brandenburger Tor.

– Så var det å forsøke å komme seg opp på muren i 
folke havet. Vi forsto at vi var med på noe stort der og da, 
men ikke helt konsekvensene av det, sier Per Christian.

For første gang på mange år feiret tyskerne seg selv. På 
morgenkvisten la Karen og de andre seg for å sove i bilen. 
Da de våknet, var bilen omringet av en vrimmel østtys-
kere, som skulle inn i banken og hente sine 200 mark – 
velkomstgaven til alle østtyskere fra den vesttyske staten.

Nye Tyskland. På vei tilbake fra Freiburg på sønda-
gen møtte Jon og jeg en haug med østtyske Trabanter 

i motsatt retning. På bensinstasjonene var det lange 
køer for å kjøpe vestlig godteri og syntetiske tøydukker 
som forestilte katten Pusur. Etter helgen lurte Karen 
med et flir på om vi likte hennes hjemby Freiburg. Ber-
lin var visst bra, hørte vi. Hun skulle tilbake. Hun ville 
enten ha en jobb der hun kunne reise eller jobbe med 
menneskerettigheter.

Murens fall var ikke bare en mur som falt. Det lan-
det jeg opplevde som tilkneppet året før, var i ferd med 
å åpne seg. Tyskerne turde å være litt tyske igjen, men 
naturligvis med den nødvendige nøkternhet som så 
mange andre folk kan lære litt av. Den gamle damen 
i bakeriet i Bergstrasse smilte vennligere, uten at jeg 
kjente henne. Familier ble forent. Folk flagget når det 
var viktige sportsarrangementer. Utover vinteren 
åpnet byadministrasjonen i Nürnberg opp den enor-
me kopien av Colosseum, som snart skulle bli doku-
mentasjonssenter for krigen. Tysk historie og identi-
tet ble oftere tema både i medier og kulturliv. Jeg tror 
det er vanskelig å forestille seg hvordan Tyskland ble 

fullstendig forandret disse månedene, uten selv å ha 
vært der.

Men jeg skulle aldri mer opptre som John Travolta på 
et tysk dansegulv. I 1990 flyttet jeg hjem til Norge.

Nye liv. De neste årene dro jeg tilbake til Nürnberg i 
feriene. I 1991 var jeg en utilpass siviløkonomstudent 
på et lærested i Bærum og hadde ikke snakket tysk på 
en stund. Den første jeg møtte på Café Ruhestörung den 
sommeren, var Karen. Av en eller annen grunn begynte  
jeg å snakke engelsk med henne. Hun satt lenge og så 
rart på meg. Den videre samtalen forløp omtrent slik, 
og det er hun som snakker: «Jeg kjenner deg ikke igjen. 
Du er Lars, men snakker et annet språk. Vi er venner på 
tysk, og på ordentlig. Nå høres du ut som en fremmed. 
Vær deg selv i stedet.»

Året etter tok hun eksamen, ferdig på normert tid. 
Hun flyttet til Berlin, der hun fant et bohemkollektiv i 
nærheten av Bornholmer Strasse. Hun fikk jobb i et rei-
seselskap og var i Berlin i to år. Noe av det første hun 

gjorde, var å arrangere en spesiell tur til sine foreldre, 
som hadde vært over hele verden, men ikke i Norge. De 
var ti dager i Norge, fra Oslo til Nordkapp.

I 1994 var Karen én av 800 søkere til ny stilling i TUI, 
Europas største reiselivskonsern. Hun fikk jobben, flyt-
tet til Hannover og gjorde karriere i tysk reiselivsbran-
sje. Vi flyttet alle hver til vårt, fikk jobber, familie og en 
stadig fjernere fortid. Så kom sommeren 2006.

DEL 2

Forsvinningen. Søndag 18. juni, tre dager etter at 
Karen forsvant fra sitt hjem, meldte Hans og Gabriele 
Gaucke datteren og barnebarnet savnet.

– Etter at Clara ble født, hadde vi hatt mye mer kon-
takt med Karen enn før. Hun var blitt så lykkelig, sier 
Gabriele Gaucke.

– Men nå fikk hverken vi eller vennene hennes tak i 
henne. På søndagen snakket vi med moren til Michael, 
altså Claras far. Hun hadde en avtale med Karen, men 
hadde ikke fått tak i henne. Hun lurte på om vi visste 
noe. Da skjønte vi umiddelbart at det måtte ha skjedd 
en forbrytelse, sier hun.

Politiet forsøkte å berolige med at folk gjerne blir 
borte noen dager, for så å komme tilbake. De fant hel-
ler ingenting da de gjennomsøkte Karens leilighet. De 
var i ferd med å gi opp da en etterforsker under det fjer-
de besøket fant blodspor under en benkelist på kjøkke-
net. De begynte så å flytte på møbler og fant mer blod. 
Politiet kalte inn eksperter. Med avansert utstyr fant de 
blodspor på badet, i trappehuset og ved inngangsdøren. 
De fant spor i babysengen, som de sendte inn til analy-
ser. De gjorde DNA-analyser av blodet og fant ut at det 
tilhørte Karen Gaucke.

En drapsetterforskning tok til. De samlet inn muli-
ge beviser, deriblant fingeravtrykk på en sammenbret-
tet papirlapp like ved Karens seng. På lappen sto det 
«avregning» og noen tall.

Politiet satte umiddelbart i gang hemmelig overvåk-
ning av en 37 år gammel direktør i Tysklands største 
reiselivskonsern.

Michael P. Etter mer enn ti år i TUI hadde Karen 
Gaucke steget i gradene. Hun var leder for en av reise-
livskonsernets avdelinger på hovedkontoret da hun 
i november 2004 reiste på ferie til Egypt. Der traff hun 
ved en tilfeldighet Michael Pieper, en intelligent og 
sjarmerende mann fra Göttingen som var direktør i en 
annen avdeling i samme konsern. De var et godt parti. 
Begge nærmet seg 40, var alene og ingen av dem hadde 
barn. De ble forelsket og innledet et forhold som varte 
vinteren gjennom.

Men kjærligheten forsvant. Karen fortalte sine ven-
ner at hun begynte å oppleve Michael som en domi-
nerende, macho besserwisser. Til moren fortalte hun 
at han hadde begynt å lyve om alt mulig. Hun gjorde 
slutt med ham, men de måtte likevel ha med hverandre 
å gjøre. Karen var blitt gravid.

Samme vinter innledet Michael et forhold til en 

Så var det å forSøke å  
komme Seg opp på muren i 
folke havet. vi forSto at  
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der og da
Per Christian studiekamerat
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Gledens natt. Karen, 
Per Egil og Julia på Berlin
muren om natten 10. 
november 1989.

Die Wende. Den største 
festen i tysk historie fant 
sted på muren den natten.

Berlin. Julia, Karen 
og Per Christian på muren 
samme natt. De bodde  
i bilen til Per Egil.
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annen kollega i TUI. Hun ble også gravid, og de flyt-
tet sammen. Samtidig traff han en tredje, yngre kollega, 
som ble hans elskerinne.

– Jeg møtte Michael en gang i Hannover. Da var det 
slutt med Karen. Han ga et sympatisk inntrykk. Men 
det var i ti minutter. Jeg hadde hørt han ikke var til å 
stole på, sier Gabriele Gaucke.

5. november 2005 fylte en høygravid Karen 37 år. To 
dager etterpå lå hun på sykehuset i Hannover. Clara ble 
født 7. november.

– De kom til Freiburg i julen. Vi var sammen i påsken. 
Karen var blitt så lykkelig, sier Gabriele Gaucke.

Blodsporene. DNA-sporene fra babysengen tilhørte 
Michael Pieper. Det samme gjorde de ni fingeravtrykke-
ne på den sammenbrettede papirlappen, som inneholdt 
Karens oversikt over hvor mye barnebidrag han skyldte, 
flere tusen euro han i mange måneder hadde nektet å 
betale. Politiets overvåkning viste at han holdt seg med 
nok en elskerinne. Han hadde flere profiler på såkalte 
singelbørser. 26. juni arresterte Hannover-politiet Mic-
hael Pieper, mistenkt for å ha bortført og drept Karen 
Gaucke og datteren Clara.

Under avhørene nektet han for alt. Han valgte etter-
hvert ikke å si noe som helst. Politiets dataeksperter 
analyserte hans bevegelser på internett. I mai hadde 
han forsøkt å kjøpe et våpen på Ebay. Han hadde bestilt 
et «Bolzenschussgerät», som er et kraftig og elektrisk 
håndbor. Google-analyser viste at han hadde søkt opp 

ord som «Axtmord», «Mord» og «Totschlag» – øksemord, 
mord og dødelig slag – i ukene før 15. juni.

Under ransaking hjemme hos ham fant de Karens 
blodspor på et par av hans joggesko. Han forklarte at 
Karen hadde blødd neseblod siste gang de møttes, som 
han hevdet var lenge før 15. juni, og at han ikke hadde 
klart å vaske det bort. Analyser knyttet blodsporene til 
15. juni.

Politiet satte nå inn rekordstore mannskaper for å 
finne de to savnede. Over hele delstaten søkte de i dype 
tjern og tette skoger, i bygårder, villastrøk og industri-

områder. Saken vakte enorm oppsikt over hele landet. 
Nærbildet av moren som holder datteren tett inntil seg, 
var på avisenes forsider i flere dager. Frivillige reiste til 
Hannover for å lete. Men ingen lik ble funnet.

Leiebilen. Vitneavhør avslørte hull i mistenktes for-
klaringer. Før han valgte å tie, hadde han forklart poli-
tiet at han skulle tilbringe helgen etter torsdag 15. juni 
ute på landet med en av sine elskerinner. Hun sa på sin 
side at hun den helgen var på Robbie Williams-konsert 
i Paris. Vennene fra vertshuset, som han skulle se fot-
ball sammen med, hadde reagert på at han den kvelden 
kjørte en annen bil enn han pleide.

I nesten to uker ringte politiet rundt til alle bilutleie-
firmaer i delstaten og fant til slutt et firma i Braunsch-
weig, 60 kilometer fra Hannover. Et videokamera hadde 
fanget opp Michael Pieper, både da han var der og lei-
de en Toyota stasjonsvogn 15. juni klokken 15.00, og da 
han leverte den tilbake 17. juni klokken 13.30. Han had-
de kjørt 245 kilometer i løpet av de to dagene. Kilomete-
rantallet bidro til å konsentrere søket etter de savnede. 
Men uten hell.

Politiet tok inn leiebilen til undersøkelser. Under 
dørmatten ved førersetet fant de blodspor, som nesten 
var vasket bort. Analysene viste at blodet tilhørte Karen 
Gaucke.

Medfangen. Mens den mistenkte satt i varetekt, for-
søkte Karen Gauckes familie og bistandsadvokat fortvilet  

TilTalTe virkeT å være over
bevisT – helT Til sisTe sekund – 

om aT han ville bli frikjenT, fordi  

ingen hadde 
funneT likene

Matthias Waldraff høyesterettsadvokat

(1)–(3) Forgjeves jakt. De største søkemannskapene i delstaten Niedersachsens historie ble satt inn for å finne Karen Gaucke og datteren Clara. De lette 
i tjern, skoger, byggeplasser, industriområder og villastrøk. Etter åtte års leting er likene aldri funnet. (4) I Freiburg. Karens foreldre, Gabriele og Hans Gaucke, 

sammen med familiens bistandsadvokat, Matthias Waldraff (i midten). (5) Michael P. Den tyske reiselivsdirektøren ble dømt for dobbeltdrap i 2007.
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å få ham til å si noe. De lyktes ikke. Michael Pieper sa 
ingenting. Politiet fant stadig nye spor og indisier som 
tydet på at han hadde drept Karen, men han sa heller 
ikke noe til dem.

Etter noen uker snakket han, men bare til en medfange,  
som satt inne for mord på noen i sin egen familie. Til 
medfangen forklarte Michael Pieper i detalj hvordan han 
hadde drept Karen Gaucke og sin egen datter. Det han sa, 
var til forveksling likt det politiet hadde funnet ut.

Medfangen ble et nøkkelvitne i rettssaken, som star-
tet i Hannover tingrett i januar 2007.

Rettssaken. – Min mann og jeg satt på motsatt side 
av Michael. Jeg stirret på ham under forhandlingene. Vi 
håpet at han ville si noe. I avhør hadde han snakket litt, 
men var blitt tatt i løgn. Nå håpet vi han skulle si sann-
heten, men det gjorde han ikke, sier Gabriele Gaucke.

Hun har mistet troen på at datteren og barnebarnet 
blir funnet. Ifjor mistet hun også sin mann, som for syv 
år siden satt ved hennes side under hele rettssaken.

– Det er den mest besynderlige rettssaken jeg noen-
gang har sett, sier Matthias Waldraff, som var bistands-
advokat for familien.

– Forsvarerens strategi var å fortie alt. Bokstavelig talt 
ikke si noe som helst. Tiltalte virket å være overbevist – 
helt til siste sekund – om at han ville bli frikjent, fordi 
ingen hadde funnet likene. Fortielsen hjalp ham ikke 
på noen som helst måte, sier han.

Michael Pieper sa ingenting i de 17 dagene rettssaken 

varte. Absolutt ingenting. I 17 dager satt han uberørt 
på tiltalebenken. Mens grusomme detaljer ble presen-
tert, og det ene vitnet etter det andre viste hvordan han 
hadde løyet, planlagt og utført et dobbeltdrap, satt han 
og så rett frem. Kun én gang reagerte han. Det var da 
bistandsadvokat Waldraff spurte et vitne om hun had-
de kidnappet Clara. Etterforskningen hadde ikke fun-
net blod fra barnet, og da han viste til at det gikk rykter 
om kidnapping, og at Clara muligens var blitt fløyet til 
Kypros etter drapskvelden, ble tiltalte åpenbart forvir-
ret, noe både dommeren og hele salen merket.

Dommen. Dommen mot Michael Pieper slår fast at 
han 15. juni 2006, like etter klokken 20.00, drepte Karen 
Gaucke på hennes kjøkken. Deretter gikk han opp i 
annen etasje og tok livet av sin egen datter. Klokken 
20.19 sendte han en tekstmelding til Karen, der han lur-
te på hvor hun ble av. 12 minutter senere sendte han 
melding til vennene på vertshuset om at han ville bli 
litt forsinket. Så begynte han å vaske etter seg. Klokken 
21.27 slo han av Karen Gauckes datamaskin, forlot leilig-
heten med to svarte plastsekker, la dem i en leiebil og 
dro til vertshuset for å se fotball.

Dommen sier ingenting om hvordan han utførte  
drapet, men slår fast at han vendte tilbake til leilig-
heten etter fotballkampen. På vei til leiligheten send-
te han en tekstmelding til en elskerinne og avtalte et 
møte dagen etter. I nesten to timer vasket han leilighe-
ten, i håp om å slette alle spor.

I dommen står det at ingen lik er funnet, og at kun 
drapsmannen vet hvor de er.

Michael Pieper ble dømt til livsvarig fengsel for drapet  
på Karen Gaucke og datteren.

Graven. Etter dommen har Karens familie fortsatt 
levd i håpet om at sannheten en dag kommer frem og 
at datteren og barnebarnet blir funnet. De har aldri hatt 
noen ordentlig begravelse, men har oppført et minnes-
merke hjemme i Freiburg.

Gjennom flere års leting etter Karen og Clara har 
politi og letemannskaper funnet flere lik av folk som 
har vært savnet i mange år, men ikke de to.

Forsøkene på å få vite noe av den domfelte, førte 
ingen steder. Han fikk testikkelkreft mens han satt i 
fengsel. I februar 2012 døde Michael Pieper.

◆◆◆

I september 2014 var jeg tilbake i Nürnberg for første 
gang på mer enn 20 år. Jeg kom dit med morgentoget 
fra Berlin. Med meg hadde jeg reisekoffert, laptop og en 
mappe med dokumenter fra det som blir omtalt som 
Tysklands største kriminalgåte. Dagen før hadde jeg 
snakket lenge med Karens mor.

Utenfor stasjonen ble jeg stående for meg selv og 
stirre ut i luften i mange minutter. Så tørket jeg kinnet 
og gikk mot gamlebyen. ●
lars.madsen@dn.no

Kriminalmysteriet. Karen og datteren Clara forsvant 15. juni 2006. En mann ble dømt for dobbeltdrap, men likene ble aldri funnet.

foto: privat
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Jeg talte ikke alle Pengene. Her kommer saa meget  
paa eengang, at man maa blive gal i Hovedet.

Vielgeschrey i Holbergs «Den stundesløse» (1723)

– Da jeg i høst fikk jobben på Litteraturhuset, var 
det et savn at jeg ikke kunne ringe faren min og fortelle 
ham nyheten. Han ville likt det. Nå syntes han jo at alt 
vi fire barna gjorde, var fint. Far gikk bort i sommer. Men 
hvordan savner man egentlig mennesker?

Den snakkesalige Andreas Wiese synker litt inn i seg 
selv. Et tankens hvileskjær. Han virker forundret.

Édith Piaf sliter med å komme til orde. Det skravles 
og faces. Noen leser gammeldagse, trykte bokstaver på 
ekte papir. Tom Sandbergs vektløse spøkelsesfly hen-
ger i den grå tåken. Lukten av skalldyrsuppe. Av kaffe. 
En mørkhåret Coco Chanel Mademoiselle feier inn og 
trumfer stanken av både råtnende høstløv og den litte-
rære bomsens svette armhuler. Her er foredrag om ebo-
la, om språket og det stygge, om Søren Kierkegaard. Dag 
Solstad tasser inn.

Like før frost nå.
– Når jeg må snakke om personlige ting, går kjeften 

litt langsommere, sier Wiese.
Men så løsner mannen likevel.
Og i løpet av døgnet etter dette intervjuet tikker det 

inn 29 utførlige tekstmeldinger fra Wiese, personlige og 
selvutleverende, samt noen eposter. 

AABEL & ANDREAS. Styret i Litteraturhuset må elske 
antiautoritære hippier. Ikke før har den langhårede og 
rabiat kommunistiske autodidakten Aslak Sira Myhre, 
en ekte aktivist-dinosaur og bonesertifisert industriro-

mantiker, funnet sin arkivhylle i Nasjonalbiblioteket – 
så rykker Andreas Wiese inn. Han er en massivt utdan-
net skoleskulker og forgylt presseslusk, også han med 
en radikal fortid (om enn noe mer ullen enn Myhres), 
og med en fordums messiansk hårmanke som er blitt 
offer for konformitetens snauhugst.

Wiese må snarest finne noen pengekilder, slik at Lit-
teraturhuset kan drives videre. Han tror det løser seg.

– Huset er en suksess. Den oppskriften forutsetter at 
man hele tiden forandrer på ting. Staben gjør en fan-
tastisk jobb. Jeg tror alle er enige om at dette huset må 
støttes. Ingen vil ta livet av det. 

Han er verbalt selvutslettende og selvironisk slik 
bare beleste, begavede og intelligente menn kan være 
det – slik trer de i karakter som ironiske supermenn – 
som en slags Woody Allen uten kipa, men med de obli-
gatoriske nevrosene.

– Jeg har et så anstrengt forhold til autoriteter at jeg 
ikke engang hører på meg selv.

Han har aldri vært medlem i noe politisk parti. Har 
stemt en lang rekke av dem. En tidligere flamme disku-
terte en gang væpnet revolusjon med Wiese. Han mente 
 at væpnet lød noe drøyt. Kunne det ikke holde med en 
nennsom bruk av batonger? Hun svarte at han ikke var 
en sofaradikaler – han var bare en sofa.

– Replikken hennes var nokså knusende. Det eneste 
jeg kom på å si, var det tamme: Jeg håper vi snakker om en 
Biedermeier?

Han ler, fniser nesten.
– Jeg har aldri klart å gå i et demonstrasjonstog uten 

å begynne å tvile på saken før toget er kommet frem. 
Jeg er bedre på motforestillinger. Jeg klippet meg da jeg 
fikk unger.

Nå har han alltid skjegg, slik at datteren Frida hver 
dag skal kunne kjenne ham igjen.

Andreas vokste opp i Selvaag-rekkehus i Bærum 
til han var fem–seks. Deretter flyttet foreldrene Ba og 
Jan Wiese og de fire ungene til seks mål tomt, gam-
melt hus og en mer avsondret tilværelse på Skjetten i 
Skedsmo.

Teaterinteressen ble antent med «Folk og røvere i 
Kardemomme by». Andreas Wiese var fire år, levde seg 
dypt inn Egners dramatikk, hadde astma og syntes det 
var så spennende at han glemte å puste.

– Jeg ble blåere enn den sittende regjering. Men jeg 
nektet å forlate salen, ville ikke gå glipp av noe. Jeg ble 
tydeligvis lett revet med.

Latteren er lett, den har en frihet i seg. Den kommer i 
hyppige og generøse mengder.

✒ Hugo Lauritz Jenssen � Skjalg Bøhmer Vold
Litteraturhuset og Skådalen, Oslo

Andreas Wiese mangler en håndfull millioner  
til Litteraturhuset i Oslo. Og en tann.

SceneSkifte

portrettet

▶ FØDT 9. oktober 1958.
▶ SIVILSTATUS Gift med 
Line Lindsetmo. Fire barn: 
Daniel, Edvard, Frida, Sofia.
▶ STILLING Ny daglig leder 
for Litteraturhuset i Oslo 
fra 1. desember.
▶ BAKGRUNN Norges 
Handelshøyskole (NHH), 
litteraturstudier ved 
Universitetet i Bergen, 
Statens teaterhøgskole 
(regi). Regissør ved 

Rogaland Teater i to år. I 
Dagbladet siden 1993, 
journalist, kommentator og 
anmelder av teater og 
litteratur. Riksmålsforbun-
dets Gullpenn i 2003.
▶ AKTUELL Må snarest 
finne de manglende seks 
millioner kronene fra det 
offentlige for å sikre videre 
drift av Litteraturhuset. 
Egeninntekter og private 
midler er på plass.

Ole Andreas Wiese
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– Det finnes en mørkere versjon av meg. Livet er ofte 
svart, men må vi i alle fall gjør det svart metallic. Slikt 
kan vi bruke ord til.

På tiårsdagen fikk han bli med foreldrene på voksen-
teater, «Den stundesløse», der Per Aabel briljerte som 
Vielgeschrey. Han havnet på aller første rad, rett ved 
siden av suffliboksen. På scenen sto også Mona Hofland, 
Lillebil Ibsen og Henki Kolstad.

– Aabels Vielgeschrey er überstresset og vimsete og 
kaster papirer omkring seg. Jeg synes så synd på ham, 
tar papirene og spretter opp på scenen. Per Aabel tar 
suverent imot og får meg geleidet ned igjen, tar en liten 
reverens – og får selvsagt applaus på den også. Det var 
min debut på Nationaltheatrets hovedscene. Og defini-
tivt min siste opptreden der.

USKREVNE BØKER. Moren Ba var spesialpedagog og 
døde i 2010.

– Hun var en personlighet. I noen år pendlet hun til 
Finnmark for å være rådgiver der. Og hun jobbet et par 
år med å starte en spesialutdannelse i Kairo. Det var 
forresten i Kairo at far begynte å skrive «Kvinnen som 
kledte seg naken for sin elskede».

Siviløkonomen Jan Wiese var lenge i Cappelen. 
Sammen med Sigmund Strømme ledet han forlaget i 
mange år, men han sørget allerede som 33-åring å for-
handle inn i sin kontrakt at han skulle ha pensjon fra 
han var 60 år.

– For da skulle han skrive. Far drev med langtidsplan-
legging. Jeg visste at han begynte på boken, jeg fikk lese 
den da den ennå bare var noveller. «Kvinnen som kled-
te seg naken …» ble utgitt høsten 1990. Lille julaften det 
året fant man ham på terrassen, han hadde vært ute for 
å hente avisen. Hjerneblødning. Han ble holdt i kunstig 
koma. Så kom han seg og fikk tilbake tale og bevegelser. 
Da legene vekker ham opp, holder de en liten, forma-
nende tale for ham. Wiese, bare én flaske rødvin. Far snur 
seg, ser på min mor og sier: Ba, bestill magnum.

Andreas Wiese forteller at faren senere forklarte at 
han slet med å holde så mange ord i hodet samtidig.

– Det var synd, for han hadde minst to–tre bøker han 
visste han skulle skrive. De ble aldri skrevet. Men far 
fikk hvert år skrevet julefortellinger, som han sendte 
ut til familien. De var veldig godt skrevet – han var en 
språkperfeksjonist.

– Du fulgte i din fars fotspor, til den økonomiske vestpå 
– slik Agnar Mykle omtalte NHH?

– Jeg hadde gode dager på NHH og tilbragte nok mer 
enn en smule tid i kantinen og i kjelleren på student-
foreningens møter. Men snart studerte jeg også littera-
turvitenskap parallelt på universitetet. Dermed hadde 
jeg jo en unnskyldning for ikke å være noen av stede-
ne. Jeg leste, snakket og diskuterte mye. Jeg leverte ikke 
oppgaven, så jeg ble ikke ferdig på NHH. Og på et tids-
punkt var det nok veldig viktig for meg at jeg nettopp 
ikke leverte den oppgaven.

Etter regiutdannelsen ved Teaterhøgskolen arbei-
det han i drøye to år ved Rogaland Teater. Satte opp 
«Don Juan». I Stavanger satte han også opp et stykke 
av «Bedrag» av Harold Pinter og et av Ketil Egge, samt 
«Danny and the Deep Blue Sea». Det ble også et par 
radioteaterforestillinger for NRK, før Dagbladet fanget 
ham inn. Wiese sørget for at han i kontrakten med Dag-
bladet hadde rett på permisjon for å sette opp to teater-
stykker i året. Men siden han nå var i en situasjon der 
han hele tiden kunne velge, ble det vanskelig. Han tak-
ket nei til å regissere.

– Dessuten. Hvis du er en veldig travel og dyktig regis-
sør, setter du kanskje opp fem stykker i året. Du blir muli-
gens fornøyd med et av dem. Én lykkelig dag i året – er det 
nok? Jeg har enorm respekt for dem står i det hele tiden.

BRØDRETID. Av de fire søsknene er Andreas eldst av de 
to guttene i midten. De kom tett på, eksplosivt tett på.

Da Andreas gikk i tredje klasse, klatret han over sko-
legjerdet for å komme til bokbussen – noe han fikk gjøre 
selv om det var midt i undervisningen. Han lånte alle 
seks bind av «Tusen og én natt». Og leste alt.

– Mor spurte meg om hva jeg syntes. Jeg svarte at 
det var fint, men det var to ord jeg ikke forsto: attrå og 
evnukk. Dessverre husker jeg ikke hva min mor svarte.

Han forteller sin «hjemme alene»-saga. Han tappet 
i badekaret. En jente ringte, og han glemte alt om bad. 
Han føk avgårde. Og kom sent hjem.

– Men det var så underlig. Alle møblene og teppene 
sto ute på plenen. Inne hang taket i laser. Jeg hadde 
glemt å skru av kranen – og hadde lagt en matte over 
sluket. Det var en vakker, våryr mainatt; møblene så ut 
som om de hørte hjemme på plenene.

Å gÅ fra tre til  
fire barn – da mÅ du 
trives med Å miste 

all kontroll

Foreldrene bare så på ham, ristet på hodet – og nevnte  
det aldri siden.

– Min bror Claus var god i fotball. En gang skulle jeg 
engasjert være med på laget, og erklærte: Jeg vil være 
corner! Vel. Jeg … hadde et rikt indre liv, et rikt og gørr 
kjedelig innendørs liv. Det er ingen tvil om at jeg leste 
mye. Jeg var lite flink til å gå på skolen. Foretrakk å sitte 
hjemme og lese det jeg hadde lyst til å lese.

– Det kalles å skulke.
– Ok, det er mulig jeg påberopte meg ulike piner for å 

slippe å gå på skolen.
Claus (jada, NRK-mannen) og Andreas hadde et 

intenst konkurranseforhold. Brødrestrid.
– Vi løp om kapp til kiosken. Jeg ga meg ikke, nektet 

å bremse – og løp rett inn i kiosken. Og brakk armen. 
Men jeg vant! Mor ringte legevakten og fortalte hva 
som hadde skjedd. Da jeg kom frem dit, sa legen at han 
trodde det dreide seg om en seksåring. Men jeg var 17, 
og Claus var 16. Men jeg vant kappløpet. Selv om Claus 
påstår at han vant. Da Claus en dag ringte på døren til 
Andreas’ studenthybel i Bergen, overskred de brødre-
feidene – og ble nære venner.

Wiese mangler en tann. Fraværet er et mørkt søkk 
i tanngarden. Under en ferieseilas i Hellas ifjor knakk 
tannen på høyre sides overkjeve tvert av og ble forsøkt 
trukket av en altfor spedlemmet kvinnelig tannlege på 
en forlengst glemt øy. Det gikk verk i den før den endelig 
ble tvunget ut. Det var vondt et halvt år etterpå. 

FRIDA. Dagen mørkner. Det er tid for å hente Frida.
– Å gå fra tre til fire barn – da må du trives med å mis-

te all kontroll, sier Wiese lunt.
Det er et formidabelt understatement. Frida er 16 

år og ble født døvblind. Hun er nesten ordløs, snakker 
med tegn. Andreas Wiese setter seg i sin velbrukte Opel 
Corsa og setter kursen opp mot Skådalen skole for døv-
blindfødte, tegnet av Sverre Fehn.

– Frida har høyst sannsynlig et eller annet kromoso-
mavvik som ingen til nå vet hva er. Dette er komplisert. 
Når de prøver å måle hvordan hjernen hennes reagerer 
på synsinntrykk, er det svart hav. Men alle som kjenner 
Frida, vet at hun har en form for syn som er blitt utviklet 
over tid. Da hun lærte å gå, lærte hun seg også å se.

Frida lærte seg langsomt å sette pris på musikk. 
– Line, min kjæreste, begynte å synge for henne – selv 

kan jeg bare to toner, dur og moll. Min sønn Daniel hev-
der han vokste opp i en musikal. Det er så mye vi ikke 
vet. Og i de blindes rike, er den enøyde konge? Eller er 
den enøyde gal?

Wiese lovpriser skolens kompetanse som eneståen-
de. Han bidro sterkt til at forrige regjering snudde da 
skolen ble foreslått lagt ned. 

– At det finnes et miljø hvor denne kunnskapen fak-
tisk sitter i veggene, slo meg som en mye bedre idé enn 
at hver enkelt skole i Norge på en aller annen måte måt-
te etablere et tilbud til døvblinde – når det en sjelden 
gang dukker opp et slikt tilfelle. Det har vært …

– Slitsomt?
Så ler han overgivent. Eller kanskje lettere vantro 

over ignoransen et slikt spørsmål avslører. Kanskje for-
di det er så enkelt å svare på. Han er pent slitt. Trolig er 
han tidvis sliten til margen. Men han er ikke utslått.

– Svaret er ja. Det har vært slitsomt. Du må bruke 
mikroskop. Se på de små skrittene fremover og tillegge 
dem samme verdi som de større tingene du ser hos dem 
som har mye lettere liv enn det Frida har. Noen sa at det 
er mye lettere for oss å lære oss Fridas språk enn det er 
for henne å lære seg vårt. Jeg holder jo på med ord hele 
tiden. Frida har nesten ingen. Jeg har lært mye av det. 
Jeg har også lært mye jeg gjerne skulle sluppet å lære.

Frida bor nå mer enn halvparten av tiden på Grefsen-
kollen avlastningsbolig.

– De gjør utmerket jobb, ofte bedre enn jeg selv klarer.
Wiese forteller at hun i dag har noen tegn og klarer å 

kommunisere med omverdenen. Men utfordringen er 
der hele tiden: Rekker de å forstå tegnene hennes?

– Så får du også dårlig samvittighet for den tiden du 
ikke gir til de andre barna dine, siden Frida trenger så 
mye ekstra.

Frida venter på ham i Skådalen. Han barberer seg 
ikke. For datteren kjenner igjen skjeggstubbene i ansik-
tet hans. Når hun drar hånden over fjeset hans, vet hun 
at det er pappa. Det er deres tegn. 

Hun nynner svakt, rytmisk. Wiese vet ikke hva den-
ne nynningen betyr. Er det sang? Ord? 

Han smiler i bakspeilet til henne, selv om han vet 
at Frida ikke kan se det. Det er bare slik det er. Livet er 
kamp, latter og umerkelige tegn. ●
magasinet@dn.no	
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Blid. Andreas (4) fotografert i matrosdress av 
den senere stortingspresidenten Jo Benkow.

tilbakeblikk
▼

PORTUGAL, 1987. Fra sør til nord med tre gir 
– og hår med mye vindfang. «Jeg er ikke mot fysiske 
utskeielser. Men å delta i slikt i full offentlighet, i 
store grupper, midt i rushtiden, og på tid, som  
i Birken – det stiller jeg meg undrende til1».

12 tette
▼

(1) LESER DAGLIG Dagbladet, Aftenposten, DN, 
Klassekampen. Skjønnlitteratur.
(2) SER PÅ Kunst. Og gjerne soloppganger. Elsker 
teater, liker film – selv om jeg synes film er et litt 
autoritært medium. Det søker å manipulere deg 
via alle sanser.
(3) HØRER PÅ Mindre musikk enn mange, men 
gjerne barokkmusikk og singer-songwriters av 
begge kjønn. Mye P2.
(4) FAVORITTDUPPEDITT Jeg er fanget i 
Apple-universet.
(5) KJØRER En bil på linje med de fleste DN-lesere, 
en 1988 Opel Astra stasjonsvogn (ler). Burgunder. 
Min sønn Edvard hevder det er den styggeste bilen 
som noensinne er produsert.
(6) SKULLE BLI SOM 12-ÅRING Skjønte raskt at jeg 
ikke skulle bli idrettsstjerne. Er motorisk 
ubegavet.
(7) FAVORITTBOK Hadde jeg hatt én, hadde jeg 
ikke tatt denne jobben.
(8) GOD TIL Å tenke.
(9) DÅRLIG TIL Har en vegring mot tekniske ting, 
som man tror man trenger å vite mer om enn man 
egentlig gjør.
(10) REDD FOR Rotter. Har akutt rottefobi. Jeg var 12 
år, leste «1984» av George Orwell, og den ameri-
kanske, gotiske skrekkforfatteren H.P. Lovecraft.

 KAN IKKE FORDRA Hm (kommer ikke på noe).
 FAVORITTNETTSTED brainpickings.org.



Som vi vet fra litteraturen, ligner alle lykkeli-
ge familier hverandre, mens hver ulykkelige fami-
lie er ulykkelig på sin egen måte (fritt etter Tolstojs 
roman «Anna Karenina»). I Tove Nilsens nye roman, 
som åpner i den familiære settingen norsk jul, lig-
ner også minnene på forutgående minner «Alle jul-
aftener minner om andre julaftener, den ene ligger 
kapslet inne i den andre». Fortelleren, en forfatter, 
er kommet til et punkt i livet da de døde og fraskil-
te glimrer med sitt fravær i julen. Et «Grevinnen og 
hovmesteren»-opplegg er dette likevel ikke. To voks-
ne døtre og faren hennes er tilstede. Faren skal bli en 
sentral skikkelse i en roman som tar overraskende 
vendinger og flere runder ned i minnenes spiral. 

Bak forhenget. Noe av spenningen knytter seg 
til tankerekkene fortelleren følger inn i fortiden. Sen-
tralt står forholdet mellom foreldrene hennes, som 
fremstår som et minefelt. Hovedpersonen er vokst 
opp der, med en uro for at julaften ikke skal gå bra, 
eller snarere; en tanke om at det må gjøre det. Bare 
hun passer på alles akevittinntak og lojalitetsbalan-
sen mellom en far som i hennes barndom var mye 
ute som skipshandler med utenlandske kontakter, og 
moren, som nektet ham en plass ved middagsbordet.

Tove Nilsen skriver befriende nøkternt om stem-
ningen bak fasaden i et barndomshjem der foreldre-
ne også kunne ende opp i fysiske sammenstøt, uten 
at dette blir det altoverskyggende. Romanen trosser 
sårheten som avsløres i en episode der fortelleren 
overhører at egen familie blir nedsettende omtalt, 
og åpner stadig nye dører inn i en familiehistorie fra 
krigens dager. En reise med far og datter gir en uven-
tet utvikling, og blir også et vellykket grep i romanen. 
Etter Berlinmurens fall takker den voksne forfatte-
ren endelig ja til farens tilbud om å reise sammen dit 
han ble født, i Øst-Tyskland. 

Magnetfelt. I intervjuer har Tove Nilsen uttrykt 
skepsis mot den historiske romanen som dikter opp 
det indre livet til fortidsmennesker med andre for-
utsetninger. Denne boken holder seg til fortellerens 
bevissthet, blikk og ikke minst begjær, som Nilsen 
skriver overbevisende om, kanskje fordi hun set-
ter ord på forelskelsens lyse sider. Andre karakterer 
kommer frem med varierende tydelighet, men det 
overraskende møtet blir et gjentatt motiv og spring-

Film 

Fjellscener 
«Vintersøvn» er et tyrkisk maktdrama av  
shakespearianske dimensjoner.  42–43 

Vin 

Polferd 
Novemberslippet er full av middelmådige viner  
fra kostbare områder. Her er lyspunktene.  46–47 

Restauranter 

Frankofil 
Perfekt entrecôte, passe god service.  
Le Bouchon er et lite stykke Paris i Oslo.   49 
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Bok

MelloM Mors og fars historie
Familieminner flettes inn i en større historisk sammenheng  
i Tove Nilsens skjerpede roman.
▼

Susanne Hedemann Hiorth✎

← Tove Nilsen
«Konge i snø»  
Oktober, 257 sider

brett for hovedpersonens identitetsspørsmål: «Der 
andre har solide skillevegger mellom seg og utenfor-
stående, innbiller jeg meg at jeg ikke har mer enn et 
forheng.» I Berlin treffer fortelleren en mann med en 
annen bakgrunn. Faren viser henne på sin side et helt 
eget liv blant slekt og venner i tidligere DDR. 

Et større bilde. På tross av en tilsynelatende sprin-
gende struktur, holder Nilsens roman på nerven og 
klarheten. Boken er også skrevet med et overskudd som 
gjenspeiler det som fremstår som en uuttalt samfor-
stand mellom en far som fryder seg over tysk matpakke 
og som entrer flyet «som om han var invitert til celebert 
selskap i himmelen», og en datter som også har sansen 

for livet og menneskene. Politisk sett er de på kolli-
sjonskurs, og fra hver sin generasjon.

Ved å gi glimt fra en mors og en fars historie, og 
åpne blikket for det arketypiske, plasserer roma-
nen seg forsøksvis også i en større europeisk sam-
menheng. For eksempel sammenstilles motiver som 
speiler og kontrasterer hverandre: som en scene fra 
Slottsplassen etter kong Olavs død, og en tidligere 
episode fra kong Haakons begravelsesdag. Her tyde-
liggjøres Tove Nilsens evne til å gestalte enkeltmen-
nesket i hjørnet av det historiske bildet, i en roman 
som ikke overrasker med erkjennelsen av at histori-
en virker i oss og at romaner tar grep, men ved å vise 
hvordan det kan skje.                      ●

foto: steinar buholm
/oktober

♦ ♦ ♦
Eplet og  

stammen. Tove 
Nilsens nye roman er 
også et farsportrett  
skrevet med befrien-

de overskudd.   
♦ ♦ ♦



Viktoria Winge har ikke vanskelig for å gjøre 
narr av unge kreatives kamp mot kjedsomheten. De 
vet de kan bli hva som helst. Hvis de gidder. De burde 
kunne gjøre det stort i LA. Hvis de bare får løftet seg 
ut av sofaen. De burde kunne oppfylle ambisjonene 
sine, synger hun i «Movie Star»: 

«I ought to be a movie star. I ought to have a limou-
sine. Invite a rich man in my car, just to kick him out.» 

Hagefestfunn. Selv gjør ikke Viktoria Winge det 
så verst på selvrealiseringsfronten. Modellen, skue-
spilleren, teaterskoleavhopperen, buddhisten…og for 
dem som ikke har fått det med seg: popartisten. 

Winges musikkarriere begynte allerede i 2003 i 
London. Da møtte hun ektemannen Anton Jawdo-
kimov og startet det litt sukkersøte elektronikaban-
det Babyjaws. De ga ut et album så sent som i 2010. 
Men etter at de la ned og brøt opp, har Winge skrevet 
musikk mest for seg selv, ukulelen og lokalpubliku-
met på Nesoddtangen. Der bor hun på samme gårds-
tun som faren Stein Winge og resten av familien.

Det var etter en intimkonsert i hagen at jazztrom-
petist Nils Petter Molvær koblet Winge med produ-
sent og multimusiker Hans Petter Gundersen. Rare-
re kombinasjoner er blitt foreslått for 60-åringen fra 
Bergen. Han flyttet studioet sitt til Nesodden for en 
periode, og dermed fødtes duoen og bandet Evolution 
And Vik. Det er overraskende hvor godt de to særin-
gene kler hverandre musikalsk.

«I know that it’s hard to be, somebody close to me.»

Sinnasmekker. Det er først og fremst det som på 
swenglish kalles «attityd» som gjør dette til en bra 
plate. Både Winge og Gundersen er fine når de er sin-
te. Musikken er en passe blanding av skranglete og 
storslått: new wave-gitarer, lekesynther, discotrom-
mer og fine gjesteopptredener fra Molvær på trom-
pet og Jon Irabagon på saksofon.  

Winge er et fritt kunstnerbarn på flere måter. Det 
koster henne ikke mange kalorier å gå Jane Birkin i 
næringen med stønningen på «Treehugger». Profani-
tetene sitter løst i den nesten overlegent trygge frem-
føringen. Rollen som rufsete pønkpop-wildchild er 
kanskje hennes aller tydeligste rolle hittil. Hun er 
like god til å få oss til å tro på denne som de andre 
rollene hennes. Hun er heller ikke redd for å presse 
seg såpass at også svakhetene i den raspete stemmen 
kan høres. Og det gjør det bare enda bedre.

Hun høres ut som en yngre Debbie Harry, en litt 
mindre gal Juliette Lewis, en tøffere Lily Allen, en 
mer nyansert Ida Maria. Kanskje ikke like sint som 
sistnevnte. Men det tar hun sikkert igjen på sce-
nen: «I am pissed off, and if you think it’s to much, 
you haven’t really seen me pissed off yet. Now it’s the 
time to grow.» 

Den hese stemmen, den ektefølte tolkningen, den 
Lily Allen-aktige soulsounden og de direkte tekste-
ne passer også perfekt til den lille selvbiografien 
som Gundersen forteller om i omslaget: Som nyinn-
flyttet, usikker 12-åring skrøt han på seg å spille i 
band og ble utfordret til å spille på skolens avslut-
ningsarrangement. For å redde ansikt lærte han seg 
å spille gitar og samlet et lite band. The Young Ques-
tions gjorde stor suksess. Jentene hylte, og lærerne 
lo seg ihjel.

Dette er en helt naturlig fortsettelse. Gundersen og 
Winge gjør ikke skam på outsiderpopen.  ●

Wingespenn
Viktoria Winge og HP Gundersen  
er ikke bare søte når de er sinte.  
▼

Per A. Risnes jr.✎

←	Evolution And Vik
«You’re so pretty when  
you’re angry, baby»  

 Sony Music

Bok

Det er ikke godt å vite om det er riktig å kalle 
bøkene til ekteparet som kaller seg Lars Kepler, for 
god underholdning. Men de er uutholdelig spen-
nende og vanskelige å legge fra seg når man først har 
begynt å lese.  «Stalker» er den femte i serien om hyp-
notisøren Erik Maria Bark og den finske, egenrådi-
ge og etterhvert ganske medtatte politiinspektøren 
Joonna Liinna – det tar på å være hovedperson i en 
slik bokserie. Og det handler også denne gang om en 
seriemorder.

Stockholm-politiet oppdager at det blir lagt ut 
filmsnutter av unge kvinner på Youtube, ofte filmet 
gjennom et vindu ute fra hagen. Like etter at gjer-
ningsmannen har lagt ut filmen, går han inn og 
dreper kvinnen på bestialsk vis. Gang på gang føl-
ger leseren disse dødsdømte kvinnene i deres sis-
te minutter, i en dvelende fortellertone som nesten 
får tiden til å stoppe opp: uutholdelig spennende og 
tvers gjennom kalkulert. Kepler tvinger leseren inn i 
en slags kikkerrolle, som nærmer seg blikket til den 
kontrollerende morderen.

Det kunne vært Hitchcock, men her vender ikke 
kamera seg bort, det registrerer alt, helt frem til 
drapsøyeblikket i en ganske så ubehagelig HD-prosa 
hvor så å si hver bloddråpe er synlig.

Slem prest. Et spor åpenbarer seg, for mordene lig-
ner påfallende på et drap som ble utført av en av Erik 
Maria Barks gamle pasienter, den ytterst labile eks-
presten Rocky Kyrklund. Det eneste aberet ved hypo-
tesen er at Kyrklund fortsatt sitter innesperret på 
psykiatrisk anstalt, uten muligheter for permisjon.

Joonna Liinna, som for anledningen opererer 
som en slags vigilant-purk, går etterhvert til ganske 
håndfaste ytterligheter for å oppklare mordene, før 

BlodBlad
Lars Kepler imponerer og frastøter med 
gjennomkoreografert, glatt skrekk.
▼

Ola A. Hegdal✎

Skrekkelig. Vart du skræmt no? Ekteparet Alexander og 
Alexandra Ahndoril utgjør forfatterpseudonymet Lars Kepler.
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 ♫ Noe med 
film | 

«Movie Star» 
| 19:25

♦	♦	♦
Miniturné.	HP 

Gundersen og Viktoria 
Winge spiller i Oslo, 

Trondheim og Bergen 
førstkommende uke.  

♦	♦	♦
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Personer som kanskje ikke vet bedre, har det med 
foraktelig å omtale vage, instrumentale jampartier 
i jazzrock og tilstøtende musikkformer fremført av 
dyktige og søkende musikere som «noodling». Det 
var derfor vanskelig å vite om man skulle le, gråte 
eller holde seg for nesen, da det åpenbarte seg at et av 
sporene på den plutselige, nye utgivelsen med Pink 
Floyd het nettopp «On Noodle Street». Var det kanskje 
et utslag av sublim selvironi? La oss håpe det. Men 
når jeg skriver «den plutselige, nye utgivelsen med 
Pink Floyd», er det nettopp nødvendig å hente frem 
hermetegnene. Det virker kanskje ikke slik på utsi-
den, med store budsjetter og annonsekampanjer i 
mange av de store verdensbyene, men materialet på 
«The Endless River» er i hovedsak basert på instru-
mentale rester fra innspillingen av bandets forri-
ge studioalbum «The Division Bell», gjort i 1993. Den 
lange instrumentalen hadde arbeidstittelen «The Big 
Spliff». Jeg tuller ikke. Dette, og restemat-metaforen, 
gjør nudellåten bare enda mer uimotståelig komisk.

 
Urolig ambient. I luksusutgaven (dvd, flere mixer) 
av denne nye platen finnes et postkort av de gjenvæ-
rende medlemmene David Gilmour og Nick Mason. 
De ser litt ensomme ut, men har vel et godt liv. Platen 
er laget som en hyllest til keyboardist Rick Wright, 
som døde i 2008, det er også klippet inn et gammelt 
orgelopptak fra 1968. Innspillingene er sammen på 
nytt, til ett langt stykke med individuelle partier og 
titler, med produksjonshjelp av folk som Flood. I til-
legg er platen fullført med nye pålegg fra gutta boys, 
samt musikere som saksofonist Gilad Atzmon, blant 
annet kjent for sitt arbeid med Robert Wyatt. 

Tittelen og omslaget av en ung mann alene i en 
båt bortover horisontens skylag, indikerer at disse 
instrumentalene omhandler selve livets elv og tiden 
som flyter oppå den, men det er vanskelig å komme 
under huden på de sparsommelige ledetrådene som 

blir gitt oss fra Wright, Mason og Gilmour med gjes-
ter underveis. Jeg har ingenting i mot stor abstrakt 
tenkning i popmusikken, snarere tvert i mot, men 
jeg kjemper mot en følelse av noe vel konstruert. Den 
musikalske fremdriften i stykket halter litt, og selv 
om det tidvis er karakteristisk vellyd, blir det for uro-
lig til å kunne kalles ambient, som vel er intensjonen. 

 
Bedre solo. Intensiteten øker i låtene «Allons-
Y» (1 & 2) med store gitarlinjer fra Gilmour, og i den 
avsluttende «Louder Than Words», en fin sak der han 
synger en tekst skrevet av forfatterkona Polly Sam-
son, uten at det oppleves overveldende forløsende 
av den grunn. David Gilmours lett gjenkjennelige 
gitarlyd og sympatiske røst har fortsatt en stor ver-
di, det beviste han på det forrige soloalbumet «On an 
island» (2006). 

Finnes egentlig Pink Floyd? Nei. Det er for mange 
nøkkelmedlemmer som er døde eller ikke vil være 
med. Men det står visselig Pink Floyd på det Hip-
gnosis-relaterte omslaget. Ødelegger man ikke etter-
mælet og katalogen til et av de virkelig store britiske 
bandene ved å utgi en bastard som denne? Det hjel-
per ihvertfall ikke det skadeskutte albumformatet. 

Man kan ikke stige ned i den samme elv to gan-
ger, sa Heraklit. Med tid kan muligens opplevelsen 
av «The Endless River» arte seg annerledes. Men det 
frister ikke å dyppe foten nedi den så veldig mange 
flere ganger akkurat nå.                                       ●

ElvEblEst
Den nye platen med Pink Floyd på mange  
vis en prøvelse. Hvorfor bry seg? 
▼

Audun Vinger✎

←	Pink Floyd
«The endless river»  
Parlophone/Warner

hans venn Erik Maria Bark kommer til skade. For det 
blir etterhvert tydelig at den ukjente morderen har 
en eller annen slags fiksering på hypnotisøren.

Gryende. Erik opplever en overraskende forelskel-
se i pianolæreren sin, en vakker og blind kvinne som 
bor med sin unge datter. Samværet mellom disse tre 
er en liten oase i all gruen. Men som leser er man for-
siktig med å bli for glad i figurene man møter, etter-
som de uten nøling blir ofret med en gang thriller-
dramaturgien krever det.

Er det så en troverdig historie? På sine egne pre-
misser: ja. Det er overspent og overdrevent, men det 
står i stil med det paranoide, nærmest gotiske uni-
verset som blir tegnet opp. I virkeligheten er natur-
ligvis hypnose som etterforskningsteknikk en tvil-
som affære, da det er så å si umulig å skille mellom 
reelle, «fortrengte» minner og rene fantasier.

Den spekulative tonen kommer til syne i sam-
menblandingen av vold og sex, med dypdykk i noen 
ufyselige subkulturer. Finalen er akkurat så blod-
dryppende som man har ventet, og den hadde nok 
vært like effektiv om man hadde nøyd seg med et par 
færre lik.

Er du fan av denne typen kalkulert seriemorder-
skrekk, er det bare å sette seg til i godstolen. Har 
du derimot ikke et ønske om å lese om mennesker 
som blir hakket til døde med kniv, finnes det mange 
andre, mer givende sysler enn å lese Lars Kepler. ●

blodblad

←	Lars Kepler
«Stalker»  
Oversatt av Henning J.  

 Gundersen 
 Cappelen Damm, 557 sider 
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 ♫ Grom gitar 
| «Louder than 
words» | 06:25

♦	♦	♦
Hyllest.	Pink Floyds 
siste album er en hyl-
lest til av/på-medlem 
Rick Wright (bildet), 
som døde i 2008. Her 

avbildet i studio i 1993.  
♦	♦	♦



«Vintersøvn» siger avgårde i sitt eget tem-
po, den er langsom som en isbre, men med enorme 
krefter. Det er imidlertid menneskeskapte katastro-
fer som står i sentrum i dette kammerdramaet, der 
hovedpersonene søker ly for kulden i de vakre hjem-
mene som er hugget ut i fjellklippene i Anatolia. 
Katastrofene kommer i form av samtaler og nådeløse 
diskusjoner som dreier seg rundt landsbyens bruta-
le patriark, en tidligere skuespiller og rikmann med 
høye tanker om sitt eget middelmådige intellekt.

Maktposisjoner. «Vintersøvn» er med andre ord 
en svært snakkesalig film. Om man ikke behersker 
tyrkisk, bør man være forberedt på anstrengelsen 
det er å lese mye tekst i drøye tre timer og samtidig få 
meg seg nyansene i spillet. Når det er sagt, er beløn-
ningen stor. 

Aydin har arvet kontrollen over byen etter faren. 
I filmens begynnelse lar han maktutøvelsen gå ut 

over den utarmede leieboeren Ismael og hans fami-
lie, ikke fordi han trenger leieinntektene, men fordi 
eksempelets makt er stor. Han går dessuten for å skaf-
fe seg en hest. Han skal ha den fyrigste, sterkeste i vill-
flokken. At ikke han, Aydin, er istand til å mestre hes-
tens styrke utelukkende i kraft av sin posisjon, faller 
ham ikke inn. 

Hans latterlige selvbilde går også utover hans indre 
krets og personlige forhold. Han beskylder søsteren for 
intellektuell latskap når hun sier seg lei av hans hov-
modige avisskriverier; hun kan umulig forstå hvor 
komplekst arbeidet hans er. Han ydmyker sin unge, 
vakre kone (Melisa Sözen) ved å spolere hennes vel-
dedighetsprosjekter. Han har en plan om å skrive det 
endelige verket om tyrkisk drama, og han forteller alle 
som vil høre at han aldri nedverdiget seg til å ta en rol-
le i en såpeopera den gangen han var skuespiller. En av 
filmens mange små observasjoner, er at Meliza Sözen 
benytter seg nettopp av den typiske spillestilen i såpeo-

peraer i en konfrontasjon med sin ektemann, og det er 
ikke han som kommer best ut av situasjonen. Hvordan 
en scene fortelles, har like stor betydning som hvor-
dan den er skrevet; hvordan den tolkes av fortelleren 
selv, har stor innvirkning på hvordan den oppfattes av 
mottageren.

Kong Lear. «Vintersøvn» er spekket med referanser til 
Shakespeare. «Kong Lear», som vil fraskrive seg ansva-
ret, men beholde makten, er en klar parallell. Hotellet 
Aydin driver, heter Othello, mens Shakespeare siteres 
direkte eller kan gjenkjennes i brokker av handlingen. 

Nuri Bilge Ceylan har laget et storverk i seg selv. Ste-
det der handlingen foregår, er et lite, lukket univers der 
maktens begrensninger kan studeres grundig, sammen 
med ulike perspektiver på hvordan hovedrollenes valg 
kan presenteres på et lerret. 

«Vintersøvn» er ikke en film man ser for å slappe av. 
Heldigvis. ●

ShakeSpeare i anatolia
Gullpalmevinneren «Vintersøvn» er en grundig  
studie av hvordan man forteller en historie.
▼

Øyvor Dalan Vik✎

^- «Vintersøvn»
	 Tyrkia	2014,	regi	Nuri	Bilge	Ceylan	
 Spilletid 196 minutter, tillatt for alle,  

 norsk premiere 14. november 
 
Med Haluk Bilginer, Demet Akbag, Melisa Sözen, Nejat 
Isler, Ayberk Pekcan, Nejat Isler og flere.
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Høyt fritt og snøsikkert på Uvdals solside - med langrennssporet rett utenfor døren og populære 
alpinanlegg i umiddelbar nærhet. Tomtene - alle med fl ott utsikt og fantastiske solforhold - 
er beliggende i beltet fra 1.000 -1.075m.o.h. i vakre omgivelser, og gir allsidige muligheter for 
friluftsopplevelser året rundt. Øvre Uvdal er omkranset av Hardangervidda, Nord-Europas største 
høyfjellsplatå. 

UVDALUVDALUVDALF j e l l s n a r e t

Solvendte høyfjellstomter med fantastisk utsikt!

Ansvarlig megler: Tommy Kleven
Epost: tommy.kleven@fossco.no
Tlf: 69 36 70 30  //  90 67 71 37

Priser fra kr 750 000,- + omk. FINN-kode: 52218251
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foto: as fidalgo

♦ ♦ ♦
Kong Lear. 

Tyrkiske «Vintersøvn» 
fikk Gullpalmen i Can-
nes i år. Den handler 

om maktspillene rundt 
en landsbypatriark.  

♦ ♦ ♦

”får man penger tilbake på 
 en nyvasket reiseregning…?”

La verden forandres

Lite nytenkning har kommet ut av å gruble over reiseregninger.

Velger du i stedet Eurocard, får du mer enn et vanlig kort. Vi gir deg 
bedre kontroll på din økonomi, slik at du kan fokusere på det du 
er god på. Les mer om hvordan vi kan hjelpe deg på eurocard.no
bedre kontroll på din økonomi, slik at du kan fokusere på det du 
er god på. Les mer om hvordan vi kan hjelpe deg på eurocard.no

Effektiv rente ved kreditt på kr 15.000 fra 22,96 % til 33,87 % (33,87 % hvis årsavgift kr 645). Kredittkostnad kr 1.441–2.086.



VÅREN 2015 - i salg nå! 
www.nationaltheatret.no

Tlf. 815 00 811:
Ma-fre: 9.30-18.30
Lø: 11.00-17.00. Åpn.tider bill.ktr.: 
Ma-fre: 11.00-18.30. Lø: 11.00-18.00.

HOVEDSCENEN
PÅ GJENGRODDE STIER
av Knut Hamsun En monolog av og 
med Ola B. Johannessen. Publikums-
foajéen i dag kl. 15.30. 
DOKTOR PROKTORS 
PROMPEPULVER
Av Jo Nesbø Nov: 13-15, 18, 19, 
25-29,. Des: 2, 3, 5, 6, 10, 12, 13, 20, 
22, 26, 29-31. Matinéer: 19/11 og 
3/12 kl. 12.00.
PEER GYNT
Av Henrik Ibsen Nov: 17, 18, 20-22, 
26-28. Des: 1-4, 9, 11, 15-19. 
Jan: 2, 3, 5, 6, 16, 17, 19-21, 29-31. 
Matinéer 26, 27, 28/11 kl. 12.00
SPKRBOXSPESIAL & SLAM 
PRESENTERER: JAM!
Høst-jam i Publikumsfoajeen 22. nov 
kl. 14.00.
NATTEN ER DAGENS MOR
Av Lars Norén Premiere 10. januar. 
Jan: 12-15, 22-24, 26-28.
VERDILØSE MENN
Av Christopher Nielsen Jun: 16-19. 
Aug: 8, 11, 13-15, 18, 20-22, 24, 26-29, 31.
REVISOREN
av Nikolaj Gogol Premiere 7. februar. 
Feb: 9, 10, 18, 19, 24, 25. mars: 5-7.

AMFISCENEN
JO FORTERE JEG GÅR, JO 
MINDRE ER JEG
Av Kjersti Annesdatter Skomsvold 
I kveld kl. 18.00. Nov: 10, 11, 19, 20. 
Des: 3, 4, 9, 10, 15, 16. og i Jan/feb 2015.
STEIN TIL STEIN
Av Jon Fosse -en poesikonsert med 
utgangspunkt i Jon Fosses diktsamling 
med samme navn. Nov: 25-27.
JULEMIDDAG
Av Tyra Tønnessen Urpremiere 15/11. 
Nov: 17, 18, 21, 22, 28, 29. Des: 1, 2, 
5, 6, 11-13, 17-20, 22, 23, 27, 29, 30.
VI TYGGER PÅ TIDENS 
KNOKLER
Av Jonas Corell Petersen Urpremiere 
15. januar. Jan: 16, 17, 21-24, 26, 29-31.  
LILLE EYOLF
Av Henrik Ibsen Mai: 11-13, 19, 20, 
28-30. Juni: 1-3, 12, 13.

TORSHOVTEATRET
MUSIKKLAB VOLUM 3: 
UNGEN
Av Oskar Braaten I kveld kl. 18.00. 
Nov: 10-15, 17-22, 25-29. Des: 2-6, 8-13, 
16-20. Matinéer: 10, 17/12 kl. 13.00.
EN FÅR VÆRA SOM EN ER – 
EN OLE IVARS MUSIKAL
Av Hilde Brinchmann, Kjetil Indregard 
og Torshovgruppa Jan: 14-17, 20-24, 
27-31. Feb: 3-7, 10-14.

BAKSCENEN
TRE SØSTRE
Av Anton Tsjekhov I kveld kl. 18.00. 
Nov: 10, 12-14, 17-19, 25-28. Des: 2, 5. 
Matinéer: 12, 18, 17/11 og 2, 5/12.

Billettluka open mån.-laur. frå kl. 11. 
Tlf. 22 42 43 44 mån.-fre. frå kl. 10, 
laur. frå kl. 11. 

HOVUDSCENEN
BRØRNE LØVEHJARTE
av Astrid Lindgren. I dag kl. 14.45. 
Anbefalt frå 7 år. Nov: 8, 14, 15, 25-29. 
Des: 2-6, 13, 20, 27. Jan: 2, 3.
SPELEMANN PÅ TAKET
av Joseph Stein. I kveld kl. 17.45. 
Nov: 8, 11, 12, 14, 21, 22, 25, 26, 28. 
Des: 4-6, 10, 19, 20, 27, 31.
WOYZECK
av Georg Büchner. I ein versjon 
av Robert Wilson, Tom Waits og 
Kathleen Brennan. Siste 4 gonger! 
Nov: 13, 15. Des: 2, 13.
SHOCKHEADED PETER 
av Crouch/McDermott. Nov: 27, 29. 
Des: 3, 11, 12, 17, 18, 30. Jan: 17, 31. 
Feb: 7.
BRAND
av Henrik Ibsen Premiere 9/1-15. 
Jan: 9, 10, 13-16, 22-24, 29, 30.
MOR COURAGE OG BARNA 
HENNAR
av Bertolt Brecht Premiere 13/2-15. 
Feb: 13, 17, 19, 20, 26, 28. Mars: 6, 7, 
10-12, 14, 25, 26.
SWEENEY TODD
av Hugh Wheeler og Stephen 
Sondheim. Premiere 20/3-15. 
Mars: 20, 21, 24, 25 og i april/mai.

SCENE 2
PRØYSENS PERLER
Gjestespel med Ragnar Dyresen. 
I dag kl. 14.00. Nov: 8.
KALVØ
av Are Kalvø. I kveld 17.30. Nov: 8, 
11, 19, 20, 22, 25, 27, 29. Des: 2-4, 6, 
10-12, 16-18, 20, 27, 30, 31. Jan: 9, 10, 
16, 21-23, 28, 31. Feb: 7, 11, 12, 21, 28.
HAMLET
av William Shakespeare. Nov: 12, 15, 
18, 19, 21, 26, 28. Des: 4, 5, 9, 12, 19. 
Jan: 2, 3, 20, 28. Feb: 6. Mars: 4, 13.
TROST I TAKLAMPA
av Alf Prøysen. 13/11 og 13/12.
OKSE OG ESEL, 
ei juleforteljing for barn
av Norbert Ebel. Anbefalt frå 4 år. 
Nypremiere 14/11. Nov: 14, 15, 18-
22, 24-29. Des: 1-3, 5, 6, 8-13, 17-20.
RYTMAR FRÅ VERDSROMMET
av Carl Morten Amundsen og Peter 
Baden Urpremiere 16/1-15. Jan: 16, 
17, 21-23, 30 og i feb/mars.
STORT OG STYGT
av Olaug Nilssen. Jan: 24, 29, 30. 
Feb: 4, 14, 25.
I EINSEMDA PÅ BOMULLS-
MARKENE
av Bernard-Marie Koltès Premiere 
20/2-15. Feb: 20, 21, 26, 27. Mars: 6, 
7, 11, 14, 17, 26. April: 9.
FUGLETRIBUNALET
av Agnes Ravatn Urpremiere 21/3-15. 
Mars: 21, 24, 25 og i april/mai.

SCENE 3
DET MERKELEGE SOM HENDE 
MED HUNDEN DEN NATTA
av Mark Haddon. I kveld kl. 18.00. 
Nov: 8, 11, 14, 21, 22, 25. Des: 6, 16, 20. 
Feb: 11, 12, 24, 28. Mars: 3, 6, 11, 26.

Billettbestilling på tlf. 22348680 
man 11-16, tir-fre 9-18:30. lør 11-17. 
Billettservice tlf. 815 33133.
Billettkontoret Oslo Nye, 
Rosenkrantzgt. 10, åpent man 11-16, 
tir-fre 9-20, lør 11-18. 
Billettluka Centralteatret, Akersgt.38, 
åpen en time før fore stilling.
Billettluka Trikkestallen, Torshovgt.33, 
åpen en halv time før forestilling. 
Bestilling mat og drikke: Tlf. 22422820, 
www.pausematogdrikke.no.

HOVEDSCENEN
Rosenkrantzgt. 10. Bill. tlf. 22 34 86 80

JUL I BLÅFJELL
av Gudny Ingebjørg Hagen. 
Sesongpremiere 12/11. Tir-fre kl.18, 
lør kl.14:30 og 18. Søn 30/11 og 7/12 
kl.15. Siste forest. 20/12.
EN HUMORKVELD MED ED 
BYRNE, CRAIG CAMPBELL 
OG JONAS KINGE BERGLAND
6/12 kl.21.
CHICAGO
Musikal av Ebb/Kander/Fosse. 
Premiere 22/1. 23/1-28/2 i salg nå.

CENTRALTEATRET
Akersgt. 38. Bill. tlf. 22 34 86 80

I SISTE MINUTT
av Carin Mannheimer. Tir-fre kl.19, 
lør kl.18 Forsalg t.o.m. 20/12.
NILS-INGAR AADNE - EGO
Et standupshow av og med 
Nils-Ingar Aadne. Norgespremiere 
20/2 kl.21:30. 21/2 kl.19:30, 27/2 
kl.21:30 og 28/2 kl.19:30.

TEATERKJELLER´N
Akersgt. 38.  Bill. tlf. 22 34 86 80

SEX OG SAMLIV MED 
DENNIS STORHØI
- et juleshow. Premiere 14/11. Siste 
forest. 20/12. Ons, tor og fre kl.21, 
lør kl.20.
LOCO DIENSTAG
Dikemark Standup-klubb med 
venner og gjester. 2/12 kl.21.
MORDET PÅ GJESTGIVERIET
av og med Detekteamet. Treretters 
middag inkludert. Billetter må 
kjøpes senest dagen før forest. 
30/1, 31/1, 7/2, 13/2, 14/2, 13/3, 14/3, 
27/3 og 28/3 kl.20.
ILLUSJONER
en musikalsk humoristisk feelgood-
forestilling med På Nyklipte Stier. 
19/3 og 20/3 kl.21, 21/3 kl.16.

TRIKKESTALLEN
Torshovgt. 33. Bill. tlf. 22 34 86 80 
Rullestolbrukere bes melde fra 
ved bill. best.

JUL MED PRØYSEN OG 
SNEKKER ANDERSEN
Dramatisert av Stein Kiran etter 
Alf Prøysens tekster. I dag kl.11:30 
og 13:30. 10/11 og 11/11 kl.11, 12/11 
kl.18, 14/11, 17/11 og 18/11 kl.11, 
19/11 kl.18.  Siste forest. 31/12.
1814 - EN WESTERN FRA 
VIDDA
av og med Statsteatret. 27/11, 
28/11, 4/12 og 5/12 kl.19:30.
MUMMITROLLET OG 
DET USYNLIGE BARNET
av Tove Jansson. Dramatisert for 
dukketeater av Anne-Karen Hytten. 
Premiere 11/2. Forsalg t.o.m. 28/2.

Billettluken man-fre 10-20 (tlf til 18), 
lør 11-18 (tlf til 17) Søn 12-18 (tlf stengt) 
Rullestolbrukere bes melde fra om 
dette ved billettbestilling. 
Operabutikken er åpen hver dag. 
Se operaen.no for mer info.

HOVEDSCENEN
ROMEO OG JULIE
Nov: 8, 11, 12, 14, 15, 17, 21, 22. 
Jan: 28, 31, Feb: 6, og 7.
FOLKEMUSIKK OG -DANS, 
MEISTERKONSERTEN 2014
Nov: 23
PEER GYNT
Nov: 29. Des: 1, 11, 14, 30. Jan: 11, 
15, 17
STAVANGER SYMFONI-
ORKESTER MED C. VASQUEZ
Nov: 30
NØTTEKNEKKEREN
Des: 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 17, 19, 
20, 22
BARBEREN I SEVILLA
Des: 21, 27, 31. Jan: 3, 5, 7, 10, 13, 16. 
Feb: 2, 4, 18, 20

SCENE 2
ASKEPOTT - EN BARNEOPERA
Nov: 8, 9
OSLO DANCE ENSEMBLE 
20 ÅR
Nov: 20, 21, 22, 23.
OSLO KAMMERAKADEMI
Des: 7
FUNICULI FUNICULA - 
EN OPERAFABEL FOR BARN 
Nov: 28, 29
ICE HOT, NORDIC DANCE 
PLATFORM
Des: 11, 12, 13
PÅ TÅ HEV
Des: 19
JO STRØMGREN KOMPANI/
MUNGO PARK
Origin of Species
Jan: 6, 7, 9, 10, 11
OPERAORKESTRETS 
LØRDAGSKONSERTER
 Jan: 31, April: 18
NORSK BAROKKORKESTER
Mars: 1 April: 26 

1. BALKONG
BALKONGKONSERTER M/NMH     
10.11 Andonov/Trottier
23.11 Siril Valberg
25.11 Bienkunski/Burhøi
27.11 Lars Fredrik Nystad
28.11 Lars Espen Rosness, Edward Daniel
SOLISTKONSERT
Nov: 16

Billettservice 815 33 133
Konsertsted Oslo Konserthus
Bill.luken åpen man-fre 11-17, lør 11-14.  
Bestilling serier og grupper: 
Oslo Konserthus 23 11 31 11 
Oslo-Filharmonien 23 11 60 60
Bak Notene før konsert, kl 18.30 
i Glasshuset.

KONSERTER
HAYDN: SKAPELSEN
Harry Bicket  dirigent
Miah Persson  sopran
Allan Clayton  tenor
Christopher Purves  bass
Oslo Filharmoniske Kor 
Øystein Fevang  kordirigent
Haydn  Skapelsen
Torsdag 13. november kl. 19.00
Fredag 14. november kl. 19.00
KORT OG KLASSISK MOZART 
- MUSORGSKIJ
Krzysztof Urbanski  dirigent
Elise Båtnes  £ olin
Mozart  Fiolinkonsert nr 3
Musorgskij  Bilder på en utstilling
Onsdag 19. november kl. 19.00
MOZART / LUTOSLAWSKI / 
MUSORGSKIJ
Krzysztof Urbanski  dirigent
Elise Båtnes  £ olin
Mozart  Fiolinkonsert nr 3
Lutoslawski  Chain II
Musorgskij  Bilder på en utstilling
Torsdag 20. november kl. 19.00
MARKERING AV 
GRUNNLOVSJUBILEET
BEETHOVEN / HELLSTENIUS
Christian Eggen  dirigent
Tora Augestad  sopran
Boya Bøckman  video
Øyvind Rimbereid  tekst
Tormod Carlsen  regi
Anders Mordal  skuespiller
Beethoven  Symfoni nr 8
Hellstenius  Loven
Torsdag 27. november kl. 19.00
KODALY / LISZT / BRAHMS
Rafael Payare  dirigent
Jean-Yves Thibaudet  klaver
Kodaly  Danser fra Galanta
Liszt  Klaverkonsert nr. 2
Brahms  Symfoni nr. 2
Torsdag 4. desember kl. 19.00
Fredag 5. desember kl. 19.00
STAR WARS-SUITE
Lucas Richman  dirigent og 
konferansier
John Williams  Star Wars-suite
Torsdag 11. desember kl 19.00
Fredag 12. desember kl 18.00

KAMMERKONSERT
MUNCH-MUSEET
CRUMB & VIKEN
Elisabeth Holmertz  sopran
Hlen Benson  ¦ øyte
Birgitte Volan Håvik  harpe
Dan Sty� e  kontrabass
Terje Viken  slagverk
Crumb  Madrigaler bok I - IV
Viken  Lorca-Fragmenter
Munch-museet, Festsalen
Lørdag 6. desember kl 15.00

Marstrandgata 8

PARADISE NOW
Verk Produksjoner 12-16, 19-23/11 
kl 19
FOTNOTE TIL RØDHETTE OG 
ULVEN
Camilla Vislie/Jimmie Jonasson 
13-16/11 kl 21

Billettbestilling 815 33 133 
blackbox.no

HOVEDSCENEN
PEEPING TOM(BE): 
Vader 8.-9. nov
BONUS: 
Workshop for profesjonelle dansere 
8. november 13.-15.00
Kunstnermøte med Frank Chartier 
8. november 18.00-18.30
Ettersnakk 8. november

STUDIOSCENEN
MASJA ABRAHAMSEN(NO): 
Funkis 20. -23. november
HEGE HAAGENRUD: Juryen 
29.-30. november. For barn 6-10 år

Bestill billetter på 23 70 94 25
tirs.-fre. kl.12.00-16.00

dansenshus.com

www.kammerorkesteret.no
Billettservice.no 815 33 133
adm@kammerorkesteret.no

tlf. 24 05 55 50

KONSERTER 
FRANÇOIS LELEUX
Tirsdag 11. november kl 19.00 
Universitetets aula
Det Norske Kammerorkester
François Leleux, leder og solist
Program
Johann Sebastian Bach: 
Orkestersuite no.1 i C-dur
Joseph Haydn: Obokonsert i C-dur
Arvo Pärt: Collage over B-A-C-H
Joseph Haydn: Symfoni nr. 44 i e-moll

JULEKONSERT
Tirsdag 16. desember kl 19.00 
Frogner kirke
Det Norske Kammerorkester
Barnabas Kelemen, leder og solist
Giuseppe Torelli: Concerto grosso i 
g-moll op.8, nr. 6
Jean-Marie Leclair: Fiolinkonsert i 
g-moll op.10, nr.6
Sándor Veress: Transylvanske danser
Astor Piazzolla: Vinteren fra Fire årstider
Antonio Vivaldi: Vinteren fra Fire årstider

Knut Ove Arntzen (professor):
Arktisk drama og landskaps-dialoger 
i scenisk resepsjon:
Hamsun, Løveid, Iunker og Fosse
- en annerledes norsk dramatikk?
Tirsdag 11. nov kl. 19:30

Gratis adgang
Tøyenbekken 34

www.dramatikkenshus.no
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PÅ SCENEN
8. november

ROMEO OG JULIE
8.  NOVEMBER—7. FEBRUAR 

En av verdens vakreste 
kjærlig hets historier

PRØYSENS 
PERLER

JUL
MED PRØYSEN
og snekker Andersen

SESONGPREMIERE I DAG!
t.o.m. 31. desember

Dag- og kveldsforstillinger

«Promp og krutt skaper 
festlig salutt.» VG

Proktors
Av Jo Nesbø

Doktor
prompepulver

festlig salutt.» VG VG VG

ProktorsProktorsProktorsprompepulverprompepulverprompepulverprompepulverprompepulver
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Akersgt. 38
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PREMIERE 14 NOVEMBER I TEATERKJELLER’N

Kultur og underholdning
anita.steine@dn.no, tlf. 22 00 11 93

Presented by: nobel Peace Prize – research & Information    

Promoter: ImG   ProductIon: eyeworks

celebratInG 
the 2014 laureates 

Kailash satyarthi 
and Malala yousafzai

thursday 11 dEcEMBEr 2014 
oslo sPEKtruM • 19.30

tIckets: 640,-/845,-/1050,- 

www.oslosPektrum.no / www.bIllettservIce.no

www.nobelPeacePrIzeconcert.orG

maIn sPonsors                                      offIcIal medIa Partner

Victoria Productions AS presenterer
Helt ny forestilling for første gang i Oslo!

Astrid Lindgrens

JUL
22/11 kl. 1300 - Få bill!
22/11 kl. 1600 - Bill igjen
23/11 kl. 1230 - Få bill!       
23/11 kl. 1500 - Bill igjen
29/11 kl. 1300 - Få bill!
29/11 kl. 1530 - Bill igjen
30/11 kl. 1230 - Få bill!
30/11 kl. 1500 - Få bill!
30/11 kl. 1730 - Bill igjen
02/12 kl. 1800 - Bill igjen
03/12 kl. 1800 - Bill igjen
06/12 kl. 1200 - Få bill! 
06/12 kl. 1500 - Få bill!
07/12 kl. 1300 - Få bill!
07/12 kl. 1530 - Få bill!       
07/12 kl. 1800 - Bill igjen
10/12 kl. 1800 - UTSOLGT!
13/12 kl. 1200 - Få bill!
13/12 kl. 1500 - Få bill!
14/12 kl. 1300 - Få bill!
14/12 kl. 1530 - Få bill!
14/12 kl. 1800 - Bill igjen
20/12 kl. 1200 - Bill igjen
20/12 kl. 1430 - Bill igjen
21/12 kl. 1200 - Bill igjen
21/12 kl. 1430 - Bill igjen

FEIRER

EKSTRA

EKSTRA

EKSTRA
EKSTRA

EKSTRA

EKSTRA

EKSTRA

EKSTRA
EKSTRA

Vær rask.

Billettene
flyr!

EKSTRA
EKSTRA
EKSTRA

CHAT NOIR 
  22/11 - 21/12

Bill: 815 33 133 - Billettservice.no 
Narvesen / 7-eleven

Gruppebestilling: billetter@chatnoir.no

 Nye ekstraforestillinger i salg nå!
EKSTRA

EKSTRA

Julen er grilla
3-retters 
pattegrismeny 715,-

3-retters 
lammemeny 499,-

Kontakt oss på telefon 97061021 eller
mail oss på: andreasviestad@stlars.no



 � Perfekt 
matvin

90 Schloss Lieser  
Riesling Kabinett 2013

Weing. Schloss Lieser,  
Mosel, Tyskland

179,90 kroner

«Verden rundt med syrah» er temaet for årets 
siste nyhetslansering. Og ja, på en måte lykkes den, 
men dessverre burde syrah fra New Zealand vært 
representert. Det samme burde flere av appellasjone-
ne i Nord-Rhône. Vinmonopolet har valgt å satse på 
middelmådige viner fra kostbare områder som Her-
mitage og Côte Rôtie i stedet for gode og rimeligere 
kjøp fra områder som St. Joseph og Crozes-Hermi-
tage. Det er forsåvidt et taktskifte, men hvorfor ikke 
lansere mer kvalitetssterke viner i de samme priska-
tegoriene når man først viser vilje til å satse? 

Det Polet derimot skal ha skryt for, er store parti-
kjøp av ny vin som blir lansert i butikkene med lave-
re basiskategorier – ikke bare 6 og 7, som tidligere har 
vært normalen. Det gjør at også kunder i Utkant-Nor-
ge får tak i de ekstra gode flaskene. Det beste eksem-
pelet er nok Niepoorts 30 år gamle portvin, som selv 
til nærmere 900 kroner er en liten gavepakke. 

Mens Polet lanserer ialt 93 produkter i basisutval-
get, er det tilsvarende tallet 759 i bestillingsutvalget, 
som nå har oversteget 16.000 varelinjer. Fortsatt fin-
nes tyngden av kvalitetsvin her. 

Vi har testet samtlige vinnyheter i basis- og bestil-
lingslistene. Her er slippets beste:  

� Musserende

89 Champagne Henriot Brut Souverain
Henriot, Champagne, Frankrike 
349,90 kroner | 57010 | bestilling | Just Brands   
-> Mineralsk duft med innslag av moden frukt og toast 
med ristede nøtter. Frisk syre på smak med en balansert, 
moden, delikat frukt. Flott champagne, særlig til prisen. 
Drikk nå til 2020. Passer til aperitiff og skalldyr.

89 Legras & Haas Blanc de Blancs Grand 
CruBrut             
Legras & Haas, Champagne, Frankrike 
289 kroner | 18631 | bestilling | Vinarius
→ Kjølig eplefrukt og hvit fersken med innslag av kalk på 
duft. Delikat og luftig på smak med en bitter sitrusfrukt, 
balansert mousse og en fyldig frukt i finish. Drikk nå til 
2020. Passer til aperitiff og skalldyr.

� Hvitvin

94 Chablis 1. Cru Montmain 2010  
Duplessis, Chablis, Frankrike   
249,90 kroner | 5330 | bestilling | Red & White    
-> Magisk, klassisk og begynnende moden, mineralsk 
duft med innslag av kalk og hav. Nydelig balanse med en 
perfekt mineralitet, fersk syre og lang, tørr utgang. Det 
beste eksempelet hvordan en chablis kan og bør være. 
Drikk nå til 2018. Til skalldyr og moden rødkittost. 

94 Riesling GG Kirchspiel 2013 
Weingut Keller, Rheinhessen, Tyskland
389,90 kroner | 18502 | bestilling | Blend
-> Dyp og mineralsk på duft med innslag av friske sitrus-
frukter, nektariner og streif av lys honning. Konsentrert, 
kjølig og spenstig ferskenfrukt på smak kombinert med 
et flott mineralgrep og en lang, delikat frukt i finish. 
Drikk 2016 til 2030. Passer til skalldyr og fet fisk.

91 Riesling Cuvée Théo 2013      
Weinbach, Alsace, Frankrike      
259,90 kroner | 16474 | bestilling | Vinum 

→ Dufter av appelsinmarmelade og aprikoser med innslag 
av søte blomster. Fyldig og konsentrert, nerverik frukt på 
smak kombinert med en lang, syrlig og tørr utgang. Drikk 
nå til 2025. Passer til fet fisk og sushi.

90 Roche Bellene Saint Romain Vieilles 
Vignes 2012  
Roche de Bellene, Burgund, Frankrike 
249,90 kroner | 13587 | bestilling | Wine Tailor 
-> Dufter av mineraler, modne epler og tre. Mineralsk og lett 
frukt med en balansert syre og lang tørr tett utgang. Balan-
sert og delikat med et nydelig integrert trepreg. Utrolig mye 
hvit Burgund for pengene. Drikk nå. Til skalldyr og hvit fisk. 

90 Schloss Lieser Riesling Kabinett 2013
Weing. Schloss Lieser, Mosel, Tyskland 
179,90 kroner | 44631 | bestilling | Wine Tailor
-> Som å bite i et grønt, ferskt eple – en perfekt kabinett. Flo-
ral og aromatisk duft med innslag av mineraler, grønne 
epler og sitrus. Frisk syre og nydelig balansert sødme. Uen-
delig lengde med fylde og tørr finish. Perfekt matvin til alle 
salte og røkte julemåltider. Drikk nå til 2025.

88 Le G de Ch. Guiraud 2013
S.C.A. du Ch. Guiraud, Bordeaux, Frankrike   
169,90 kroner | 97739 | basiskategori 2 | Vinhuset Nofra
-> Dufter av stikkelsbær og voks med hint av tre og toast. 
Flott konsentrasjon med frisk syre og lang, tett, fersk frukt. 
Fyller etterlengtet et tomrom i Polets basisutvalg. Mye vin 
for pengene. Drikk nå til 2020. Passer til hvit fisk. 

� Rødvin 

93 Nuits Saint Georges 1er Cru Clos Saint 
Marc 2012  
Patrice Rion, Burgund, Frankrike  
640 kroner | 18655 | bestilling | Moestue Grape Selections  
→ Dufter av søte røde bær, bringebær og tre. Saftig og tett 
frukt med en tydelig tanninstruktur. Lang og konsentrert, 
tørr utgang. En virkelig flott Nuits Saint Georges. Drikk fra 
2017 til 2025. Passer til sopp og kalv. 

92 Cote Rotie Vielles Vignes 2012  
Eric Texier, Nord-Rhône, Frankrike 
389,90 kroner | 94247 | bestilling | Autentico  
-> Aromatisk duft med innslag av rått kjøtt, krydder og 
mineraler. Delikat Rôtie med flott, saftig frukt. Erketypisk 
syrah fra området. Kjølig og pen frukt kombinert med lange,  
balanserte tanniner. Drikk nå til 2017. Passer til vilt.

92 Chanti Classico Riserva «IL Poggio» 2009 
Monsanto, Toscana, Italia           
521,10 kroner | 55183 | bestilling | Vininor 
→ Kjølig kirsebærfrukt og mineraler med en lett krydret 
undertone og innslag av edelt treverk på duft. Slank og kon-
sentrert kjernefrukt på smak med integrert treverk, struk-
turerte tanniner og en lang, tørr, krydret utgang. Drikk 2016 
til 2025. Passer til lam og okse.

92 Brunello di Montalcino Tenuta Nuova 
2009 
Casanova di Neri, Toscana, Italia
498 kroner | 18470 | bestilling | Evento
→ Tørkede mørke bær, fiken og lær på duft. Saftig og struk-
turert på smak, med en fyldig, detaljert, mørk frukt og fas-
te tanniner. Lang, moden og krydret utgang. Drikk nå til 
2020. Passer til okse og grillet lam.

90 Barolo Vigna Lazzairasco 2010 
Guido Porro, Piemonte, Italia
309,70 kroner | 2962 | bestilling | Moswines
-> Floral og tett kirsebærfrukt, tjære og sopp på duft. Fyldig 
kjernefrukt på smak med en fast tanninstruktur og en lang, 
detaljert frukt med innslag av treverk i finish. Drikk nå til 
2025. Passer til lam.

89 Copain Hawks Butte Syrah 2011
Copain Wines, California, USA  
329,90 kroner | 17518 | basiskategori 2 | Tramontane
-> Dufter av bjørnebær og fenalår med hint av vilt og furu-
nål. Nydelig, kjølig og saftig frukt på smak med en fin, sød-
mefull karakter kombinert med balanserte tanniner. Bra 
lengde. Drikk nå. Passer til vilt.

84 Eric Texíer Vallée du Rhône
Éríc Texíer, Rhône, Frankrike  
429,90 kroner | 3000 ml bag-in-box | 18078 | basiskategori 6 | 
Autentico
-> Floral duft med hint av krydder, pepper og modne bjørne-
bær. Saftig og delikat frukt med fin fylde og balanserte tan-
niner. En virkelig god «bib». En sjeldenhet. Drikk nå. Passer 
til gryter og vilt.

83 Esteva 2013 
Casa Ferreirinha, Douro, Portugal 
109,90 kroner | 99290 | bestilling | Best Cellars
-> Mørke bær med innslag av lær og tørkede urter på duft. 
Ren, mørk og saftig frukt på smak med pen syre og lette 
tanniner. Drikk nå til lette retter av rødt kjøtt.

� Hetvin

93 Bual Vintage 1969 
Blandy’s, madeira, Portugal
1850 kroner | 18250 | bestilling | Stenberg & Blom
→ Tett og ranciopreget duft med nøtter og knekk med inn-
slag av kaffe og tørket frukt. Rik og sødmefull på smak med 
tørkede frukter, kombinert med en tørr, salt og fersk 
utgang. Drikk alene eller til desserter med tørket frukt. 
  
� Dessertvin

95 Niepoort Tawny 30 Years Old 
Niepoort, Douro, Portugal 
899,90 kroner | 18352 | basiskategori 4 | Wine Tailor
-> Sammensatt duft av lær, honning, tørket frukt og tobakk. 
Heftig konsentrert på smak med en nydelig balanse mellom 
alkohol, sødme og frukt. Moden og rik med en tiltalende 
syre og uendelig lang utgang. Et etterlengtet kvalitetshopp 
i polhyllene. Kan nytes nå, men holder lenge. Flasken holder 
seg i månedsvis i åpen tilstand. Drikk nå til 2050. Passer til 
ost, nøtter og pecanpai.

94 Ch. d’Yquem 2011
S.A. Ch. d’Yquem, Bordeaux, Frankrike  
1529,90 kroner | 375 ml | 18338 | basiskategori 7 | Fondberg
-> Sammensatt duft av gummi, botrytis, honning og tørke-
de aprikoser. Tett og konsentrert, fersk frukt med en kom-
pleks karakter. Søt og rik, men med en balanserende frisk 
syre i anslaget. Harmonisk, søt utgang. Kan nytes nå, men 
utvikler større kompleksitet med alderen. Drikk nå til 2060, 
hvis ikke senere. Til blåmuggost og epledesserter. ●
merete.bo@dn.no
bendik.kristiansen@dn.no

Les mer om november- 
slippet på DN.no/matvin

Nye takter
Økte taxfree-kvoter har gått merkbart ut  
over Polets salg i høst. Er det grunnen til  
et mer offensivt slipp enn på lenge?
▼

Merete Bø & Bendik Dannevig Kristiansen ✎
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foto: m
elisa fajkovic

♦ ♦ ♦
Nye flasker.  
DN har testet alle 
nyheter i basis- og 

bestillingslistene. Her 
er noen av godbitene.  

♦ ♦ ♦
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– Kan jeg ta bare én til? 
Salt strakk armen over til Peppers pommes frites. 

Utsiden var sjeldent sprø, knasende sprø utenpå og 
luftig og myk inni. 

Pepper var i det generøse hjørnet etter å ha satt til 
livs en mør, blodig og smakfull entrecôte med grill-
striper på utsiden. Så enkelt, og så godt, akkurat som 
på en parisisk bistro. Som er nettopp det Le Bouchon 
søker å være.

Utenfor Handelsbygningen er det fortsatt trafikk 
og byggekaos, men Le Bouchon har åpnet igjen med 
minimale endringer. Varmt lys flommer fortsatt 
over burgunderrøde skaibenker og mørkebrune bord 
langs veggene. Kundene har ikke helt oppdaget at Le 
Bouchon er tilbake; det var glissent mellom gjestene 
denne kvelden. Det er også mulig at servitørene ikke 
har vent seg til å ha gjester igjen, for kveldens service 
var ujevn. 

Tradisjonelt. Pepper hadde ikke fått av seg ytter-
jakken før det første tilbudet om drikke kom og var 
ikke klar til å bestille ennå. Det måtte et kvarter og en 
påminnelse til før kelneren gjentok tilbudet. Meny-
en er sjarmerende klassisk og satt med franske typer. 
Ingen grunn til å eksperimentere med ting som vir-
ker, som carpaccio, andelever og crème brûlée. Men 
Le Bouchon hadde kledd å servere baguette eller sur-
deigslandbrød i stedet for det halvfine formbrødet 
med pisket smør som kom på bordet mens de ventet 
på forrettene: chèvresalat og andeleverterrine med 
mangosalsa og peppersaus.

Andeleverterrinen på en tynn skive brioche ble 
litt for kjøttfull og for lite kremet for Salts smak. Den 

smakte mer av lever enn mykt andefett, og til tross for 
syre fra mangoene og herlige aromaer fra peppersausen, 
manglet smaken dybde. Peppers chévresalat var deri-
mot akkurat som den skulle være: grillet, kremet geit-
ost med undertoner av honning, servert på grønn vinai-
grettesalat med små, sprø biter av lettsyltet rødløk. 

Tidlig hjem. – Flaks at ingen sitter ved siden av oss, sa 
Salt og nappet til seg bestikk til hovedretten fra nabobor-
det da ingen andre sørget for at de fikk ny kniv og gaffel. 

På Peppers side tronet den perfekte entrecôte med 
pommes frites i særklasse, mens Salt satte gaffelen i en 
sjeldent flaket og saftig bit kveite med gresskarpuré og 
rosenkål. Fisken var nydelig, men det kunne godt vært 
litt mer av tilbehøret. Det var fortsatt mye vin igjen i 
flasken da tallerkenene var tomme og kelneren spurte 
om de ønsket dessert. 

– Kan vi drikke litt mer vin først? spurte Pepper, og 
servitøren overlot dem til seg selv og resten av flasken. 

Samtalen fløt fritt. Ingen av dem tenkte på at klok-
ken gikk.

– Skal dere ha noe mer før siste bestilling? spurte ser-
vitøren, som hadde dukket opp igjen.

– Ja, vi vil gjerne ha dessert.
– Å. Men nå er kokken gått hjem, sa servitøren. 
Hennes kollega visste likevel råd, og det ble dess-

ert, selv om ovnen måtte fyres opp igjen for epleterten 
Pepper ville ha. Butterdeigsbunnen rakk ikke å bli helt 
stekt, men lime og basilikum-sorbetskummet som kom 
med, var vidunderlig friskt. Salt spiste franske oster, 
med et godt utvalg brød, honning og kvedemarmelade. 
Le Bouchon er et lite stykke Paris i Oslo. 

Kombinasjonen rustikk – om enn god – mat og ujevn 
service gjorde at 2500 kroner for to ganger tre retter, en 
flaske og fem glass vin føltes i meste laget.  ●
saltogpepper@dn.no

Klassisk bistro. Utenfor dundrer trikken forbi. 
Inne på Le Bouchon står tiden nesten stille.

restauranter

Paris, OslO
Le Bouchon er en fransk oase i Oslo,  
men servicen kan bli bedre.
▼

salt & pepper✎

foto: skjalg bø
hm

er vold

guide

^-
Le Bouchon 

Henrik Ibsens gate 60a, 
Oslo 

Telefon: 22 55 00 47 
www.lebouchon.no

 
Meny ★★★★★

Mat ★★★★
miljø ★★★★★
service ★★★
 pris ★★★★

totalt 21
 

Et lite stykke Frankrike

▼	 restaurant	 dato snittpris
27	 Fauna	 16.04.14 750 kr
 Oslo Fauntastisk   fem retter

27	 STATHOLDERGAARDEN	 29.03.14  1595 kr
 OSLO Klassisk gastronomi   ti retter

26	 Maaemo	 05.07.14 2050 kr
 Oslo Tidvis magisk                 20 retter

26	 Palace	Grill	 15.02.14 1190 kr
 Oslo Avslappet gourmet  åtte retter

26	 Alex	sushi	Tjuvholmen	 14.12.13 950 kr
 OSLO I en klasse for seg   syv retter

25		 Skur	33	 06.09.14            245 kr
 OSLO Spenstig italiensk sjømat                       hovedrett

25	 Måltid	 30.08.14                920 kr
 Kristiansand Nært toppnivå                                  åtte retter

25	 Le	Benjamin	 05.04.14  233 kr
 OSLO Trés bien    hovedrett

25	 Bon	Lìo	 21.12.13              695 kr
 OSLO Strålende gastrobar                     10–12 retter

24		 Vaaghals	 25.10.14               232 kr
 OSLO Søndagsmiddag hver dag                  hovedrett

24	 Lille	B	 27.09.14              645 kr
 OSLO Bagatelles eftf. står støtt                  fem retter

24	 Cru	 15.03.14  645 kr
 Oslo Fin form på mat og vin   fem retter

24	 Kontrast	 11.01.14              170 kr
 OSLO Flott kontrast                       hovedrett

24	 Oro	Restaurant	 28.12.13  1195 kr
 Oslo Nytelse fremfor utfordring    åtte retter

23	 Palmen	 11.10.14   475 kr
 Oslo Moderne mat i historisk rom tre retter

23	 Huset	 31.05.14 895 kr
 Longyearbyen Proteinrikt polarbord  seks retter 

23	 Tekehtopa	 10.05.14  189 kr
 Oslo Raust og sjarmerende            hovedrett

23	 smalhans	 22.02.14 395 kr
 Oslo Krøsus for en billig penge  fem retter

23	 Fru	k	 01.02.14 795 kr
 Oslo Dyrt og tidvis deilig   fem retter

22		 Conradis	 01.11.14               290 kr
 Tønsberg Hvalfangersjarm                       hovedrett

22	 Brygga	11	 26.07.14               245 kr
 Sandefjord Havets gleder             hovedrett 

22	 Pinerolo	Cantina	 28.06.14 252 kr
 Oslo Italiensk med egne vrier   hovedrett

22	 Strand	restaurant	 23.05.14  765 kr
 Stabekk Når ikke toppen   fem retter

22		 Tranen	 03.05.14              246 kr
 Oslo Trivelig fugl   hovedrett

22	 Tjuvholmen	sjømagasin	 08.03.14  333 kr
 Oslo Kompetent sjømat til tøff pris  hovedrett

21	 Le	Bouchon	 08.11.14 269 kr
 Oslo Et lite stykke Frankrike    hovedrett

21	 Taqueria	 04.10.14           100 kr
 Oslo Taco hele uken             småretter

21	 Plah	Home	 20.09.14                 190 kr
 Oslo Topp thai, medium service              hovedrett

21	 Xích	Lô	 13.09.14              254 kr
 OSLO Norsk-vietnamesisk fusion   hovedrett

21	 Texas	Barbecue	Café	 23.08.14                192 kr
 Stabekk «Fine fast food»                                     hovedrett

21	 Finse	1222	 16.08.14 575 kr
 Finse Matglede i høyfjellet tre retter

21	 Olivia	Aker	Brygge	 02.08.14  204 kr
 Oslo Lettlikelig italiener   hovedrett

21	 Festningen	 21.06.14                222 kr
 Oslo Uteservering med rå utsikt              hovedrett

21	 The	Edge	 31.05.14 425 kr
 Oslo Biff på bryggekanten   hovedrett

21		 Fish	&	Cow	 26.04.14              346 kr
 Stavanger God biff i hyggelig brasseri  hovedrett

21	 Theatercaféen	 01.03.14 337 kr
 Oslo Gå dit for stemningen    hovedrett

21	 Plah	 08.02.14 625 kr
 Oslo Fantastisk smak, treg service    ni retter

21	 Tijuana	Bar	 25.01.14 166 kr
 Oslo Enkelt og greit meksikansk   hovedrett

20	 Havsmak	 09.08.14  285 kr
 Oslo Oppsiktsvekkende ujevnt   hovedrett

20	 Nodee	 19.07.14 266 kr
 Oslo Slurvete presentasjon   småretter

20	 Stormkjøkkenet	 12.07.14 675 kr
 Oslo Mer sjarm enn substans   ti retter 

20	 Mr.	Bay	Tjuvholmen	 14.06.14 285 kr
 OSLO Greit, men forglemmelig   hovedrett

20	 rå	Sushi	 18.01.14 465 kr
 Oslo Kreativ sushi   stor meny

20	 Onda	bar	&	Grill	 04.01.14              262 kr
 OSLO Greit på grillen                      hovedrett



NANNESTAD - TOMTER
LAUVÅSMARKA/MAURA - 12 MIN FRA GARDERMOEN

Lauvåsmarka - Selvbyggertomter for
eneboliger - tomannsboliger - konsentrert
bebyggelse - Bygg ditt drømmehus !

VISNING
Ta kontakt med Alexander
Søvik på tlf 982 39649 for
å gjøre avtale om visning
KONTAKT
Alexander Søvik, 98 23 96 49
KONTOR
HOME Eiendomsmegler Lillestrøm

VEI/VANN/KLOAKK
Det er lagt fram vei, strøm, fiber fra Telenor,
vann og kloakk til tomtegrensa
FASILITETER
Barnevennlig og nærhet til barnehage og
barneskole - 12 min til Gardermoen.
EIERFORM
Selveier - uten byggeklausul
TOMT - AREAL OG EIERFORM
850 til 8000 kvm eiet tomt

fra 1 090 000,-
+ omk. 2,8%

RÆLINGEN - 34 TOMTER
ULLERÅSEN

ULLERÅSEN I RÆLINGEN
34 selvbyggertomter - Flott utsikt over
Øyeren - 12 min til Lillestrøm

VISNING
Lørdag 8. nov kl. 14.00
Velkommen til salgsmøte
på tomtefeltet
KONTAKT
Alexander Søvik, 98 23 96 49
alex@homeeiendom.no
KONTOR
HOME Eiendomsmegler Lillestrøm

UTVIKLER
Bo Klokt Prosjekt AS
Ingen Byggeklausul
EIERFORM
Selveier
TOMT - AREAL
fra 717 til 2005 kvm

Adkomst til feltet ved Nedre Rælingsveg
719, 2009 Nordby (se etter skilt)

fra 980 000,-
+ omk. 2,8%

PRIVAT-/FRITIDSEIENDOM
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•	 24	selveierleiligheter	under	
bygging	i	Geitmyrsveien	33D.	
Flott	område	med	idylliske	og	
frodige	St.	Hanshaugen	park,	
koselige	kaféer,	restauranter	og	
nisjebutikker.

•	 Balkong/terrasse,	god	standard		
og	parken	som	nærmeste	nabo

•	 Garasjekjeller	og	heis

•	 Felles	takterrasse	og	hage

•	 BRA	39-70	kvm

•	 Priser	fra	kr	3.490.000,-
 

Tom	Z.	Bliksmark		 tlf:	90	92	59	04,	mail:	tom.bliksmark@privatmegleren.no
Lene	Markegård	 tlf:	91	82	39	23,	mail:	lene.markegaard@privatmegleren.no
Karianne	Hammer			tlf:	92	02	74	44,	mail:	karianne.hammer@privatmegleren.no www.neptuneproperties.no

ØVERST	I	
PARKEN,	

MIDT	I	BYEN
G33	St.Hanshaugen 

Last	ned	prospekt	på:

www.g33.no

VISNING PÅ BYGGEPLASSEN:	SØNDAG	9/11	KL.	14.00-15.00

18	SOLGT

  f r i h e t . . .  s j e l e f r e d . . .  s t i l l h e t . . .  

Hyttefelt i vakre omgivelser. 

1.500 kvm selveide tomter,  

de fleste med utsikt til vann. 

Ta turen innom vår moderne       
visningshytte. 

Reis til Kanalskogen hyttefelt      
sørvest i Eidskog kommune, bare  
et par mil øst for Bjørkelangen i 
Akershus.  

Ca. 1 time fra Oslo 
 
Mer informasjon:  
www.kanalskogen.no 
 
Home Eiendomsmegler:  
Tlf.  Thomas Eriksen, 918 71 915 
Tlf.  Alexander Søvik, 982 39 649 
 
Eidskog Næringsservice KF: 
Tlf. 62 83 20 50 

Ka n a l s ko g e n  
H y t te d r ø m m e n  i  E i d s ko g  

Visning      
søndag 9/ 1 1  

k l . 13 .00-15 .00  
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NÆRINGSEIENDOM

Rune Allerød Andreassen
Daglig leder
Telefon: 33 48 35 15 
Mobil: 92 49 94 06
E-mail: rune.allerod.andreassen@em1.no

Lars Tveit
Næringsmegler MNEF
Telefon: 33 48 35 19 
Mobil: 974 10 100
E-mail: lars.tveit@em1.no

Bjørn Even Sørhaug
Næringsmegler MNEF
Telefon: 33 30 85 89
Mobil: 94 78 04 08
E-mail: bjorn.even.sorhaug@em1.no

Sølvi B. Haraldsen
Oppgjørsansvarlig / 
Eiendomsmegler MNEF

NY prisantydning 19,8 MNOK
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DRØBAK ARKITEKTTEGNET DRØMMEBOLIG I LUKSUSKLASSEN

Elle Terrasse 8

Prisant. kr 12 950 000 + omk.

Omkostn. ca. 2,7%
P-rom/bra ca. 254/315 kvm.

Byggeår 2009

Adresse Elle Terrasse 8

Kontakt Carsten Syvertsen
Telefon 930 53 255

Visning Søn 9. nov. 14:00-15:00

Ant. sov. 4/5

Tomt 785 kvm.

- 170 M. FRA SJØEN MED FLOTT FJORDUTSIKT -

Denne arkitekttegnede perlen av en eiendom, viser at ingen ting er tilfeldig hva gjelder planløsning, uttrykk,
innhold og materialvalg.  Her er standarden langt over det man normalt opplever på eneboliger. Selger og
arkitekt Martin Glomnes har vært veldig bevisste på løsninger, plassering av vinduer og romfordelinger i
utformingen av denne boligen. Dette oppleves gjennom store vindusflater som slipper dagslyset inn gjennom
hele boligen.
Inneholder bla.: integrert dobbelgarasje, SPA-avdleling med svømmebasseng, 3 bad, vaskerom, 2 stuer,
kjøkken, 4/5 soverom, takterrasse på hele 47 kvm m.m.

Unik mulighet. Se finnkode 52614814 for info v tomtekjøp,
eneboligkjøp, deling. Kan kjøpes samlet eller hver for seg.

BONDI /ASKER Enebolig m/hybel.  2,9 mål tomt.  To tomter kan skilles ut.  Kjøp alt eller noe.....

Prisant 13,8 mill
Prisant  8,3 mill
Prisant  2,8 mill

Hel eiendom
Eneb.m/hybel
Tomter fra

ca 2,6 %Omkostninger
Idunns vei 51 og 49Adresse
284/365/404 kvmP-rom/Bra/Bta
13 800 000,-Verditakst
1972Byggeår
2901 kvmTomt
Enebolig m/hybelEiendomstype

Søndag 9. nov kl 13-14
Fradeling mulig. Eneboligen
vil da beholde ca 1,3 mål tomt.

KONTAKTPERSON

dnbeiendom.no

Mobilprospekt: Send Bolig 40214208 til 09999

Sverre Nielsen
Tlf: 916 40 306

Avdeling Asker Sentrum
Tlf: 976 43 000

Sverre.Nielsen@dnbeiendom.no
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Hyttetunet er bestående av hovedhus, anneks, stabbur,
sauna/dusjanlegg, murbu og uthus. Kort vei til sentrum.

OPPDAL Unikt og meget sjarmerende hyttetun i Rønningslia ved Stølen!

7 500 000Prisantydning
188 722Omkostninger
LarsgaardenAdresse
141/143/155 kvmP-rom/Bra/Bta
3768 kvmTomt
FritidsboligEiendomstype

Fredag 14.11 kl. 14-16
Velkommen!

KONTAKTPERSON

dnbeiendom.no

Mobilprospekt: Send Bolig 80614295 til
09999

Jørgen Braun
Tlf: 970 08 984

Avdeling Trondheim Beddingen
Tlf: 954 29 000

Jorgen.Braun@dnbeiendom.no

FRITID

Funkisstil | Innholdsrik og
spennende bolig med mange
muligheter.  gjeste wc, 4
nyere bad, 3 soverom, Tv-
stue, terrasse med gode
solforhold. Hyggelig hage.
Barnevennlig og attraktiv
beliggenhet.
velkommen til vising!

Slemdal
Tomannsbolig med mange muligheter.
Paktikantdel, 4 nyere bad & carport.

Prospekt på mobil send “bolig 31814041” til 09999
Se supervisning på www.dnbeiendom.no

adresse: Riisalleen 35 B
prisant: 8.490.000+ omkost
omk: 2,6 %
p-rom/bra 220/ 244kvm
verditakst: 9 300 000,-
tomt:  516 kvm
byggeår: 1978

visning:  09.11 1530-1730 &10.11 kl.
1730-1830 Velkommen
avdeling: Oslo Frogner Residens
kontaktperson: Trine Dahl &
Nina Hauge
mobil: 48 10 97 79
e-post: Trine.Dahl@dnbeiendom.no
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Skann
QR-koden
og se mer om
eiendommen

Nikola Gresko
Eiendomsmeglerfullmektig
Avd. Tjuvholmen
Tlf: 21 00 72 86 / 906 10 852

Nikola Gresko
Eiendomsmeglerfullmektig
Avd. Tjuvholmen
Tlf: 21 00 72 86 / 906 10 852

Tjuvholmen - Særdeles flott og stor 4-roms i 4.etg med fantastisk utsikt!

Leiligheten har en av de beste
beliggenhetene på Tjuvholmen.
Høy standard, 2 parkeringsplasser,
2 bad, 2 stuer og gasspeis.
Sydøstvendt balkong på ca 14 m² med
utsikt mot Akershus Festning,
Ekebergåsen, Hovedøya og indre
havnebasseng.

Adresse: Kavringen brygge 4
Eieform: Eierleilighet
Antall soverom: 2(3)
Bra/P.rom: 139/134 m²
Byggeår: 2013
Felleskostn.: kr 6.811,-/mnd.
 
Prisant.: kr 16.700.000,-
+ ca. 2,7% omk.

Visning:
Søndag     9.11. kl. 12:30–13:30
Mandag  10.11. kl. 17:30–18:30

www.krogsveen.no
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multiform.no

Kjøp et Form 1 eller Form 12 Multiform kjøkken til min. 200.000 kr. Og få et dansk produsert 
topp kvalitets eiketre spisebord og 6 stoler med i kjøpet (verdi kr. 59.000 dkr.) Tilbudet kan ikke 
kombineres med andre tilbud. Kampanjen gjelder til 19. november 2014. Finn din Multiform 
forhandler i Bergen / Drammen Lier / Kopervik / Levanger / Oslo / Stavanger / Larvik

med til ditt nye multiform kjøkken

EktE dansk dEsign
Få Et EikEtrE bord & 6 stolEr


