
Brann i

kontainer
TIME: Brannvesenet måt

te rykke ut og slokke brann i

en mUjøkontalner pft Kver
neland ved 2-tlden nyttårs
natten. Samtidig som det
brant i kontaineren, ble en
brusautomat rundt 50 meter
bortenfor sprengt av fyrver
keri eller kinaputter. Lens
mannen i Time regner med
at fyrverkeri er årsaken.

Beslagla
raketter

SKUDENESHAVN: Politi
et beslagla raketter i sen
trum av Skudeneshavn nytt
årsaften. Erfaringsvis samler
det seg mye folk i sentrum og
politiet har lagt ned forbud
mot å skyte opp raketter i

området. De fleste overholdt
forbudet. Noen drakk øl i
sentrum og også det ble be
slaglagt. Ingen ble bøtlagt.

Trengte
seg inn

SKUDENESHAVN: Lens
mannen måtte ved halvto-ti
den natt til i går rykke ut etter at noen forsøkte å trenge
seg inn på en privatfest i et
hus i Vedavågen. Inntrenger
ne knuste blant annet en
rute ii inngangsdøren i forsø
ket på å komme inn på fes
ten. Det oppstod en del slås
sing og ambulanse ble rekvi
rert uten at det ble
nødvendig å benytte den.

Etterlyser
vitner

SKUDENESHAVN:
Rundt halv tre på natten
nyttårsaften ble noen av lyk
tene på torvet i Skudenes
havn knust. 2-3 personer ble
sett i området og blir satt i

forbindelse med hærverket.
Lensmannen ønsker kontakt
med vitner.

Frykter at
kjøttmarkedet
blir vanskelig

Oslo (NTB): Det produ
seres for mye sau- og svine
kjøtt i Norge, og kjøttmar
kedet vil bli vanskelig i

1997. 1 1996 ble matvaresik
kerhet og dyrehelse for al
vor satt på dagsordenen, og
det satte sine spor.

1996 markerte et vende
punkt i norsk kjøttproduk
sjon. Etter flere år med en
salgsvekst på 3-4 prosent,
flater salget ut i år. På det
norske markedet er det
overskudd av gris- og sauekjøtt. Det må derfor iverk
settes eksport for første

gang på flere år, og denne
eksporten vil være taps
bringende, skriver Natio
nen.

-Noen varig løsning er
det ikke å satse på eksport
av norsk kjøtt. Prisavstan
den er fortsatt for stor, særlig på svinekjøtt, sier admi
nistrerende direktør Svein
Skorstad i Norsk Kjøtt.

Skorstad tror at virkelig
heten i 1997 blir svakere
økonomi både for kjøttpro
dusentene og kjøttsamvir
ket.

Vil slutte å kaste sauekjøtt

Av Elin Nyberg

Gilde Agro går inn for
at kjøtt fra sauer som
harvært i kontakt med
skrapesjuke sauer skal
kunne selges i butikke
ne.

Dette går fram av et brev
styret i bedriften har sendt
de andre organisasjonene i

kjøttsamvirket.
-Vi føler at det har

skjedd endring i synet på
skrapesjuke blant folk flest.
Forbrukerne er blitt mer
bevisst realitetene i dette.
Det er mindre frykt for skra
pesjuke i dag, sier styrefor
mann i Agro, Per Voll til Af
tenbladet.

Voll mener at den den
store etterspørselen etter
pinnekjøtt til jul er bevis for
dette.

-Du er ikke redd for å
ødelegge tilliten blant for
brukerne ved dette tiltaket?

- Nei, dersom næringen
står samlet, og vi når fram
med informasjon, tror jeg

ikke et slikt tiltak vil få
noen følger for salget av
sauekjøtt, sier han.

Til tross for forsikringer
fra veterinærmyndighetene
om at det var helt trygt å
spise kjøtt fra kontaktbe
setninger, har Norsk Kjøtt
tidligere gått inn for destru
ering av kjøtt fra kontakt
besetninger.

-Beslutningen om å destruere kjøttet var begrun
net med frykt i markedet for
dette kjøttet. Denne fryk
ten var nok en etterdønning
etter kugalskapen. Vi fikk
stadig henvendelser fra industribedrifter og handels

bedrifter som lurte på om
det var farlig å spise dette
kjøttet, sier direktør Trygve
Brandrud i Norsk Kjøtt.

Brandrud frykter imidler
tid salgsreduksjon dersom
tiltaket blir iverksatt.

- Alt tyder på at kundene
vil være mer reserverte
overfor kjøtt fra kontaktbe
setninger, mener han.

Dersom et tiltak som det
te skal lykkes, er det derfor
uhyre viktig at man når
fram med informasjon til
forbrukerne, sier Brandrud.'

Daglig leder i Fatland
Ølen, Svein Fatland, er glad

for initiativet fra Gilde
Agro.

- Dette er det eneste for
nuftige. All nedslakting av
sauer fra kontaktbesetnlng
er må stoppe, ellers kan vi
risikere at hele næringen raseres, mener han.

Fatland understreker
imidlertid viktigheten av at
hele næringen står samlet.

- Bare slik kan vi nå fram
til forbrukerne med infor
masjon om at dette kjøttet
er helt ufarlig. Vi må få ove
bevist dem om det her er
snakk om friske dyr som
ikke har vist noen tegn til
skrapesjukesmitte.

Rakettene skremte
«Tin-Can» hjemmefra
Nyttårsaften kan være
et mareritt for mange
hunder og hundeeiere.
Mens rakettene smeller
rundt husene vil livredde
hunder aller helst langt
vekk.

A v Håvard Svensvik og
fon htgemundsen (foto)

Marerittet ble virkelighet
for Grethe Schiølde denne
nyttårsaftenen. Den halvt år
gamle Golden Retrivier-val
pen hennes, «Tin-Can», stakk
av i redsel og til stor fortvilelse
for matmor og øvrig familie
kom hunden ikke til rette før
et døgn senere.

- Hunden var ute på terras
sen da det smalt noe aldeles
forferdelig, og hun må ha blitt
så redd at hun bare hoppet
ned fra terrassen og stakk av
gårde. Klokken var bare halv
ni på kvelden og jeg hadde
ikke regnet med at folk skjøt
opp raketter så tidlig, forteller
en lettet Grethe Schiølde til
Aftenbladet, kort tid etter at
hunden hennes kom til rette
igjen i går kveld.
Hunden var tydelig medtatt
med såre og hovne poter og
må ha løpt rundt over store
områder. Grethe Schiølde bor
påÅsen, men var på besøk hos
sin datter på Friheim da hun
den forsvant nyttårsaften.

- Først lette vi rundt i områ
det her, vi lurte også på om
hun kunne ha prøvd å komme
seg hjem til Åsen, sier Schiøl
de. Og snart ble mange innvol
vert i letingen. Datteren Moni
ca ringte til drosjesentralen og
de ble villig med på letingen.

- Vi fikk mange telefoner fra

drosjesjåfører som gjennom
natten observerte hunden på
flere steder, langt fra Friheim.
Alle vi spurte stilte villig opp i

letingen etter denne hunden
som betyr så mye for mor,
særlig nå som hun er enke, for
teller datteren Monica. Ingen
av de to fikk sove noe mens
«Tin-Can» var savnet.

Men i går kveld fikk de tele-

fon fra en dame i Jonsokveien
på Sunde, der sønnen i huset
hadde funnet hunden i nærhe
ten.

- Da Monica reiste bort for å
hente hunden var den så skit
ten at hun ikke var sikker på
om det virkelig var «Tin-Can»
som var funnet. Det var det
heldigvis og nå harjeg fått den
beste nyttårsgave jeg kunne
ha fått, sier Grethe Schiølde.

Grethe Schiølde kjæler med hunden sin «Tin-Can», som
etter å ha blitt skremt av en rakett på nyttårsaften stakk
av og ble borte i et døgn.

Mannen på video
har ikke meldt seg
Av Elisabeth Bie

Den unge mannen som
overfalt og prøvde å voldta en
kvinne 1 Pedersgata i Stavang
er natt til 27. desember, har
ikke meldt seg for politiet.

Stavanger politikammer
sitter på en videofilm der
mannen, som utfra bildene ser
ut til å være i begynnelsen av
20-årene, blir identifisert.

I Aftenbladet nyttårsaften
oppfordret avdelingssjef
Olaus Østebø ved personav
snittet på Stavanger politi
kammer mannen til å melde
seg selv så snart som mulig.
Hvis ikke risikerte han å få bil
det av seg selv fra videofilmen
brukt i media.

- Denne mannen skal vi ta,
og vi bruker gjerne filmen om
han ikke melder seg selv, sa
Østebø.

Kvinnen i 30-årsalderen
som var utsatt for voldtekts
forsøket, var på vei hjem fra
Stavanger sentrum da hun ble
overfalt og tvunget inn i et
smug. Livredd klarte hun å
holde seg rolig, og snakke
mannen fra å bruke vold og å
fullbyrde voldtekten.

Før overfallet skjedde, had
de kvinnen vært innom Blå
senborg trafikksenter for å
kjøpe brus. Her var også over
fallsmannen, og han er festet
til videofilmen fra trafikksen
terets overvåkingsanlegg.
Denne filmen fikk Stavanger
politikammer utlevert av Blå
senborg Trafikksenter man
dag.

I går kveld sa Østebø til Af
tenbladet at personavsnittet
på Stavanger politikammeret
antakelig kommer til å ta stil
ling til hvordan de skal bruke
videofilmen i løpet av dagen.

Laksefangsten øker
Laksefangsten i Rogaland

elvene økte i fjor, etter et dår
lig år i 1995. Det ble for 1996
innrapportert fangst av i alt
22,6 tonn laks og 4,3 tonn sjø
aure, en økning på 35 prosent
for laks og 20 prosent for sjø
aure. Fangsten i lakseelvene
er med det tilbake til nivået
fra 1993 og 1994, melder miljø
vernavdelingen hos Fylkes
mannen i Rogaland.

Det er Figgjoelva som tilsy
nelatende er den beste lakse
elva i distriktet. Der ble det
tatt 6053 kilo laks og sjøaure. I
Håelva ble det tatt 5083 kilo i
fjor og Ognaelva følger etter

med knapt 4000 kilo. I åtte el
ver i Rogaland er det Innrap
portert fangster på over 1000
kilo.
Totalfangst av laks har de sis
te ti år bare vært 30-40 pro
sent av de beste årene på
1960-tallet. Statistikken skil
ler heller ikke mellom opp
drettslaks og villaks. Fra særskilte undersøkelser vet fyl
kesmannen at innslaget av
oppdrettslaks i de stastitikk
førte fangstene kan være bety
delig. Dette betyr at størrel
sen på de ville laksebestande
ne er mer redusert enn hva
statistikken gir uttrykk for.
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Ousland brøyter «løypa»
Punta Arenas (NTB-Reu

ter): Den norske polfareren
Børge Ousland kan snart bli
den første som krysser Syd
polen alene. Men nordman
nens konkurrenter er Ilke
bak ham.

Ousland kan nå sitt mål i

midten av januar, ifølge
sponsorene.

Hans fremste rival, polak
ken Marek Kaminsky, som
startet omtrent samtidig og
på samme sted som Ous
land, er langt bak. Seks sør
koreanere er ikke langt bak
Kaminsky.

- Børge gjør det svært bra.
Jeg tror han har en god sjan

se til å nå målet, sa Lesley
McOhee, som er leder av et
firma som sponser ferden
over Antarktis.

I fjor brukte Ousland 44
dager på å nå verdens sydlig
ste punkt, før en vond lårin
feksjon tvang ham til å avbryte løpet.

Ousland nådde den ameri
kanske basen Amundsen-
Scott på Sydpolen etter å ha
gått 1 32 dager. Han ble tilbudt en kopp te på basen,
men sa nei fordi det ville ha
ført til at ferden ikke lenger
ville vært utført «uten assis
tanse».

Børge Ousland kjemper videre for å bli denførste som
krysser sydpolkontinentet alene.

Decca legges ned
Oslo (NTB): Radionaviga

sjonssystemet Decca blir
nedlagt i norske farvann
med virkning fra 1. januar
1997.

Da det nordvest-europeis
ke radionavigasjonssyste
met Loran-C ble gjort til
gjengelig for sivile brukere i

januar 1995, ble Decca-bru
kerne varslet om at de i en to
års overgangsperiode kunne
bruke både Decca og Loran-
C. 1. januar 1997 er denne
overgangsperioden omme,
og de norske Decca-stasjo
nene blir nedlagt.

Loran-C-systemet ble eta
blert i norske farvann av den

amerikanske kystvakten i
begynnelsen av 1960-årene. I
1995 ble Loran-C-stasjonene
i Bø i Vesterålen og på Jan
Mayen overført til vertslan
det Norge. Sammen med
Danmark, Frankrike, Irland,
Nederland og Tyskland star
tet Norge da det nordvest
europeiske Loran-C-syste
met (NELS).

-I løpet av 1995 kunne
dette systemet tilby meget
god radionavigasjonsdek
ning fra sydspissen av Sval
bard og ned til kysten av
Frankrike, opplyser rådgiver
Inger-Lise Sogstad i Fiskeri
departementet.

Svenskehandelen økte
Oslo (NTB): Handelslek

kasjen til Sverige har aldri
vært større enn i 1996, da
nordmenn handlet svensk
for nærmere fire milliarder
kroner.

Dette var om lag en halv
milliard kroner mer enn i

1995, som også var et rekord
år.

Bankenes valutaveksling
stall er den viktigste indika
toren på grensehandelen, og
de viser at 1995-rekorden var
grundig slått allerede ved ut
gangen av november, skriver
Dagens Næringsliv.

I live etter snøskred
Tromsø (NTB): En 31 år

gammel mann ble funnet i
live etter at han ble tatt av et
snøskred i Midterdalen i
Storfjord kommune i Troms
onsdag kveld.

Snøskredet gikk ved 20.30
-tiden onsdag, og mannen ble
funnet like før klokken 22.30,
får NTB opplyst fra Hoved
redningssentralen for Nord-
Norge i Bodø. Han er sterkt

forfrossen, men skal ikke
være livstruende skadet,
opplyser Troms politikam
mer.

Det skal ha vært flere per
soner som kjørte snøscooter
i området da skredet gikk
onsdag kveld, men ingen er
meldt savnet.

To helikoptre og mann
skap fra politiet deltok i lete
aksjonen.

Rekordhøyt PC-salg
Oslo (NTB): PCer er i ferd

med å bli allemannseie i Nor
ge, og det ble ny salgsrekord
i 1996. Kontor- og Datatek
nisk Landsforening anslår at
det ble solgt 390.000 PCer i

1996, mot 350.000 året før.
Denne prognosen er ba

sert på en ringerunde til de
største PC-leverandørene i
Norge, skriver Dagens Næ
ringsliv.

PC-markedet hadde i 1995
en reell vekst på 22 prosent.
Veksten i 1996 var uventet,

siden mange har trodd at
PC-salget ville stagnere.

IBM peker seg ut med en
dobling av salget i forhold til
1995. Compaq ser imidlertid
ut til å beholde førsteplassen
som landets største PC-leve
randør. Det er Compaq, Ci
net og IBM som er hovedak
tørene i kampen om det nor
ske PC-markedet. Compaq
har vært størst flere år på
rad, med Cinet på andre
plass og IBM som en aggres
siv utfordrer.

Fri rettshjelp til flere
Oslo (NTB): Fra nyttår er

inntektsgrensen for å få fri
rettshjelp hevet, og det betyr
at flere kan nyte godt av ord
ningen. Samtidig er kravene
om betaling av egenandel
blitt strengere. Den Norske
Advokatforeningen og Juss-
Buss kritiserer Norges fri
rettshjelp-ordning og er be
kymret for de svake, skriver
Aftenposten.

I de nye forskriftene er
inntektsgrensen for en per
son uten forsørgelsesbyrde
hevet til 150.000, mot tidlige
re 125.000. Enslige forsørgere
og personer som forsørger
både barn og ektefelle kan

nå ha en brutto inntekt på
170.000 og likevel få fri retts
hjelp. Videre er den tidligere
nettoinntekts-grensen på
65.000-80.000 kroner fjernet,
slik at det kun er bruttoinn
tekten som vil avgjøre om
man kommer inn under ord
ningen. Tidligere måtte både
brutto- og nettoinntekt ligge
under grensen.

På oppdrag for Advokat
foreningen utarbeider forsk
ningsstiftelsen FAFO nå en
rapport om fri rettshjelp,
som skal presenteres i mars.
Den foreløpige konklusjonen
er at tilbudet gradvis blir
dårligere.

Ny besøksrekord
Kristiansand (NTB): Det

ble satt ny besøksrekord i

Kristiansand Dyrepark i
1996. Over 520 000 personer
besøkte parken, og det er
90 000 flere enn i 1995.

Dyreparkdirektør Edvard
Moseid sier til Radio 1 Kris
tiansand at både kaptein Sa
beltanns tilbakekomst i par

ken, historien om sjimpan
sen Miff og hennes baby og
ikke minst det gode været
var viktige årsaker til det
gode resultatet.

Den forrige publikumsre
korden i Kristiansand Dyre
park var i 1993, da 500 500
personer passerte gjennom
portene.
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cSuite
i Oslo

.995,
Januar 1997

1 eller 2 personer med
stor frokostbuffet.

Hverdager og weekend.

• Separat sove- og
oppholdsrom

• God arbeidsplass
• 40m2

• Stamgjester får gratis
kveldsbuffet på uke-
dager, morgenavis, 50%
rabatt på telefon m.m.

HOTEL
ROYAL CHRISTIANIA

OSLO
Kontakt ditt reisebyrå eller
hotellet på tlf. 23 10 80 90

I Ring og sjekk uer
1

I nye og bedre rente! I
I PIOR2 1-! har satt ned renten. Et av markedets beste I¦ tilbud på boliglån har dermed blitt enda bedre. Ring II våre kunderådgiuere gratis hele døgnet, eller fan oss I¦ på 22 96 6M 6>-I. Hos oss slipper du dessuten I¦ etableringsgebyr. ¦
I £800 MOO 24 I t!9B I
¦ ™n»\v^ Den døgnåpne banken ¦ -—zz=~=*z:- ¦

••¦'
< ¦ /$$

* / , Alle varer fra i høst skal

M ; ut for å gi plass til nye varer!

, s^' (vi har allerede fått inn mye nytt for I 997!)

'^ jr
.5^ Priseksempler fra salget:

'¦-

t
• — — \_,

Kraftig bomullspolo kr 100 Nå 75 - 2 stk for 100

Ullgensere i mange farger l<r 275 - 350 Nå 200

V Skjorter og bluser kr 299 • 395 Nå 200

U )'. Skjørt kr 299 - 2?? Nå 200

Gensere og jakker kr 349 - 44? Nå 250

Kjoler kr 499 -650 Nå 350

_gggg|^tf Skynd deg! Nå er utvalget størst!

Æb m x.—
¦ T> C\ T> T I\T

¦
'¦ '

- Bf.s. - 7$- m \ W I vfl w ... j>' "" rr -*- V^-a _¦_ J- _L il»m Klærne skal fremheve deg
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