
2 |  | nyhet |    
BERGENSAVISEN MANDAG  19. DESEMBER 2011

hjertet 
i bergen

«BA skal drive uavhengig og saklig journalistikk, forankret i 
arbeiderbevegelsens ideer om frihet, demokrati og likeverd.»

ansvarlig redaktør
Anders Nyland
anders.nyland@ba.no

redaksjonssjef
Kjell-Eirik Mikkelsen
mikkel@ba.no

digitalredaktør
Eva Signy Johansen
eva.johansen@ba.no

Telefon 
55 23 51 61 

Mobil 
482 98 148

E-post 
godmorgen@ba.no

Tom R.
Hjertholm
tom.hjertholm@ba.no

ba etter 
ditt hjerte
Dette er en oversikt over noen av  
sakene du finner i de ulike seksjonene 
i dagens utgave av Bergensavisen.

PÅ DEN ANDRE SIDEN

Stjernenes advokat
Eirik Monsen (30) forsvarer 
personer mange mener 
tjener altfor godt til å kunne 
kreve jobbsikkerhet.

Verdens beste jenter
De norske håndballdamene 
klasset ut Frankrike med 
32-24-seier i Brasil i går. 
Nå er de OL-favoritter. 

Går mot rekordår
Bergen kunstmuseum kan 
slå alle rekorder i antall 
besøkende i år. På Perma-
nenten er det motsatt. 

Må legge ned tilbud
På grunn av stive leiepriser 
for øvingslokaler i Oseana, 
har musikklærer måtte 
legge ned ungdomstilbud. 

– Bør være myndige
Prinsipielt sett er det natur-
lig at stemmerettsalderen 
følger myndighetsalderen, 
skriver BA på lederplass. 

Adventskos på gård
Små og store hadde tatt 
turen til Langegården for å 
feire siste søndag i advent 
sammen med dyrene. 

Politiklær på nett
Ved et enkelt søk fant BA 
flere politieffekter til salgs 
på nettet. Politiet frykter at 
de skal brukes av kriminelle.

Ett av tre er ledige
Oslo-Bergen er den ellevte 
mest trafikkerte flystreknin-
gen i Europa. Men ett av tre 
seter er tomme på flyene. 
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ll		Så kom gladmeldingen igjen sist 
onsdag. Norges Bank satte ned sty-
ringsrenten med et halvt prosentpo-
eng. Og det er selvsagt balsam for 
øret på enhver gjeldstynget slave 
her i landet, meg selv inkludert.
ll		Men stopp nå en hal. Er det så 
sikkert at bankene følger Norges 
Bank på reisen nedover prosent-
stigen? Man skulle gjerne tro det, 
men...
ll		Allerede dagen før, tirsdag, 
gikk DNB-sjefen Rune Bjerke ut og 
advarte det norske folk mot å tro på 
julenissen. Det var nemlig slett ikke 
sikkert at bankene ville sette ned bo-
ligrenten for det om, som det heter 
blant de unge.
ll		Nei, nå skulle bankene benytte 
seg av situasjonen og holde renten 
på samme nivå, slik at de kan tjene 
enda mer på lånene vi har fått.
ll		Og faktum er, sa Bjerke, at had-
de det ikke vært for at Norges Bank 
kom til å sette ned styringsrenten, 
så hadde de sannsynligvis økt ren-
ten på boliglån, som en festlig før-
julspresang til det norske folk.
ll		Altså må vi stå med luen i hån-
den og være glad til at vi får beholde 
renten på samme nivå. Og det vet jo 
alle, at det er til vårt eget beste at vi 
har banker her i landet som står seg 
bra.
ll		Står seg bra, sier du? Vel, DNB 
gikk i fjor med et samlet driftsresul-
tat på et tosifret antall milliarder 
kroner. Slike tall forekommer ikke 
meg å være så alarmerende at ban-
ken skulle føle seg tvunget til egent-
lig å øke boligrenten for deg og meg.
ll		Men nå innser jeg jo selvsagt 
at det er ting ved økonomi jeg ikke 
forstår. Jeg forstår for eksempel ikke 
at stortingsrepresentanter ikke for-
står at styrehonorar i flere hundre 
tusen kroners-klassen skal regnes 
som lønn. Det kan trolig ha noe å 
gjøre med at jeg aldri har sittet i sty-
rer hvor slike summer har vært ak-
tuelle. 
ll		Det ville vært en sensasjon om 
jeg nå plutselig skulle forstå DNB-
sjefens mantra om at bankene må 
tjene enda mer for å være trygge i 
fremtiden. For hva ville ikke skje 
dersom bankene skulle havne på 
stupet, undres Bjerke.
ll		Det kan jeg fortelle. Da kom-
mer staten og redder dem. Som på 
1980-tallet.
ll		Og hvem er staten? 
Det er du og jeg, det... 
Akk ja, verden vil bedras!

Reidar Sakseide
reidar.sakseide@
ba.no

Gladmelding 
med bismak

OPPLEVELSE
VilVites egen  
vandreutstilling
Barnas eget opplevelsessen-
ter på Møhlenpris, VilVite, er 

åpen i dag kl 0900-1500, tirsdag - torsdag 
kl 0900 - 1600 og lille julaften, fredag kl 
0900 - 1500. Blant det man bør få med seg, 
er VilVites egen utstilling, «Imitasjon». Den 
er Vites første «egen» vandreutstilling. 

berGeN i daG

D
A

G
EN

S 
AN

BE
FA

LIN
G:  J

ULEKLASSIKEREN «POLAREKSPRESSEN» VISES PÅ HOVEDBIBLIOTEK
ET

FØRJULDSKVELD
Julestemning på 
Gamle hovedstasjon  
Hva med å komme i 
julestemning med sang og 

musikk. I dag inviterer Studentersangfore-
ningen i Bergen og Bergen Brandkorps Mu-
sikkorps til førjulskveld kl 1800 til 1930 på 
den Gamle Hovedbrandstasjonen i Christies 
gate. Kom inn i garasjen og syng med. Det 
serveres julegløgg og pepperkaker.

FJELLTUR
Tung førjulstur i 
vente for seniorene
Det er klart for den nest-
siste mandagsturen i regi av 

seniorgruppen i Bergen Turlag. Det venter 
de ivrigste en tung tur som begynner på  
Montana. Derfra går ruten opp Ulriken og 
over Landåsfjellet, og tilbake til Montana 
Starten er satt til kl 0930 fra Montana. Det 
blir også tur 2. juledag.

FILm
Juleklassiker på 
Hovedbiblioteket
Hva med å komme i skikkelig 
julestemning «på kino»? Kl  

1800 viser nemlig Bergen Offentlige Biblio-
tek i det nye auditoriet  på Hovedbiblioteket 
juleklassikeren «Polarekspressen».  Robert 
Zemeckis animasjoner gjør hvert øyeblikk 
på filmletteret magisk. Filmen har alders-
grense 7 år. Det er gratis inngang.

Fra i dag og frem t.o.m. 
lille julaften gjør dere litt 
ekstra på Robin Hood 
Huset? 
– Tidligere har det 
vært juleverksted 
her hos oss hele 
julemåneden - 
juleverksted to 
ganger i uken. I år 
har vi gjort det 
litt annerledes 
ved at i hele 
siste uken før jul, blir det 
skikkelig førjulsstemning 
her i Hollendergaten.

Og da blir det både noe å 
bite i og juleverksted? 
– Ja, det blir førjulsgrøt, og 

juleverksted for barn og 
voksne. F.eks. i dag 
kl 1400 skal vi male 
kopper, trefigurer, 
esker og t-skjorter - 
og lage julestjerner 

til pynt.
Og dere har enda litt 
til å by på? 
– Har nettopp fått inn 

mange julegaver til barn 
fra barna på International 
School of Bergen på Slette-

bakken. Håper selvsagt det 
i løpet av dagene fremover, 
vil komme noen barn innom, 
men antallet personer 
som er innom, er mye opp 
og ned. Varierer kraftig. Et 
sted mellom 70-120 bruker 
Robin Hood Huset daglig.
Hvordan har dere gjort 
førjulsuken kjent? 
– Kafé Magdalena og Nav-
kontorene har hatt plakat 
hengende, og så regner jeg 
jo med at alle dem som er 
innom oss, har fått det med 
seg.  

spørsmål  førjulsuke på robiN hoodhuset?

Marcos
Amaro


