
Databruk øker voldsomt i distriktene
De siste seks-sju årene har

det skjedd en nesten eksplo
siv økning i bruk av informa
sjonsteknologi (it) også i ut
kantstrøk i Norge. Dette går
fram av doktoravhandlingen
til Arild Jensen, som har tatt
graden dr. seient. ved Univer
sitetet i Oslo.

Jensen påpeker at i dag er
seiv den minste bedrift av
hengig av it i sin daglige virk
somhet. Dette mener han er
en utvikling både på godt og
vondt: Folk i utkantene har
fått raskere tilgang på nye og
bedre tjenester. Samtidig er
de enkelte lokalsamfunnene
blitt integrert inn i nasjonale
nettverk og sentrale informa
sjonssystemer. Sett i et ut
kantperspektiv, framstår in

formasjonsteknologi som sen
traliserende og standardise
rende.

Arild Jensens doktorav
handling avdekker at spred
ning og bruk av it kan anta
mange ulike mønstre, som har
svært varierande virkninger.
Mens enkelte bruksformer bi
drar til økt verdiskapning og
nye arbeidsplasser lokalt, vil
andre mønstre understøtte
nasjonale mål og prioritering-
er, som innebæret- sterkere
sentralisering og utarming av
utkantene.

Et viktig resultat av arbei
det er å demonstrere at det
finnes alternative utviklings
muligheter, både ved valg av
konkrete tekniske løsninger,
og i utforming av infrastruktu

rer og organisatoriske model
ler.

Avhandlingen viser at det er
nødvendig å utvikle åpne og
fleksible infrastrukturer som
kan understøtte horisontale
nettverk, og læring gjennom
samspill Og samvirke.

Et interessant funn er den
økende betydning kvinner
spiller i it-utviklingen. Mens
kvinner i liten grad har deltatt
i teknologiutviklingen, viser
Jensens data at kvinner utgjør
den største brukergruppen i

distriktene. Kvinner blir også i

økende grad ansvarlige for at
it-løsninger fungerer. Offensi
ve it-strategier for distriktene
må derfor inkludere et kvin
nepserspektiv, mener Jensen.

kjørte
i narkotisk rus

Politiet kjente igjen to av
sine kjenninger da de lørdag
kveld kjørte på motorveien.
De visste at føreren ikke had
de sertifikat. Dermed ble han
stoppet.

I tillegg viste det seg at føre
ren var påvirket av narkotiske
stoffer. Han matte derfor bli
med til kammeret.

Tatt med hasj
og tyvegods

Like før midnatt lørdag på
grep politiet to gamle kjen
ninger på Storhaug i Stavang
er. De var i besittelse av en del
gjenstander, blant annet noen
sykler. som politiet mistenker
for å være tyvegods. Den ene
av dem hadde også på seg
noen gram hasj.

Promille-jente
på moped

SOLA: Hun hadde feilbe
regnet ørlite, den unge jenta
som ved 02-tiden natt til søn
dag ble stoppet av politiet
mens hun kjørte moped på
Sola.

Gjennom en blåsetest ble
det klart at hun hadde druk
ket akkurat litt for mye til at
det var lovlig å kjøre.

I nn brud (I
i bolig

Ved 03-tiden natt til søndag
fikk politiet melding om inn
brudd i et bolighus på Kam
pen i Stavanger.

Tyvene hadde ødelagt en
dør for å komme seg inn. De
hadde fått med seg en foto
bag, samt en del andre kost
bare gjenstander.

Bil gikk
på sjøen

Forskrekket observerte na
boene at personbilen forsvant
over kaikanten og ned i sjøen.
Politiet ble kontaktet.

Episoden fant sted på Ler
vigskaien i Stavanger ved
04.30-tiden natt til søndag.
Politiet tilkalte brannvesenet,
som stilte med dykkere. De
konstaterte at bilen var tom.

Fire tatt for
aarko-bruk
ØLEN: Fire ungdommer i

20-års-alderen, to gutter og to
jenter, ble natt til lørdag på
grepet i en leilighet i Ølen.
mistenkt for bruk av narkoti
ka. To av dem tilsto både
bruk. besittelse og kjøp av
narkotika, mens de to andre
bare tilsto å ha brukt narkoti
ka.

Tre av ungdommene var
ukjent med narkotika fra tidli
gere. Samtlige ble satt i vare
tekt, og avhørt i går. Politiet
fant en del hasj under ransa
king av leiligheten.

Døde av
overdose

AKREHAMN: En mann i

30-årene døde lørdag kveld
som følge av en overdose nar
kotika. Mannen ble funnet av
slektninger hjemme i sin egen
bolig. Han var velkjent i stoff
miljøet, opplyser vakthavende
ved Skudenes lensmannskon
tor.

latt med hasj
og ecstasy

En kvinne i 40-årene ble litt
over klokken 22 i går kveld på
grepet for å være i besittelse
av hasj og ecstasytabletter.
Kvinnen. som er en gammel
kjenning av politiet, ble tatt i

Pedersgata i Stavanger, og
måtte tilbringe natten i arres
ten.

411 satser på Don God Sirkel
Norske 4H vil at organisa

sjonen skal passe godt for
både de unge og flest mulig
støttespillere. Operasjonen
«Den Gode Sirkel» startet
derfor ved landskonferansen i

4H på Sørmarka ved Oslo.
Samlingen. der også Roga
land 4H var godt representert,
var startskuddet for et bedre
4H-arbeid på alle plan.

-Alle 4H-medlemmene og
4H-klubbene i Rogaland set

ter nå søkelyset på 4H-organi
sasjonen. Hensikten er å gjøre
4H enda bedre egnet som til
bud til dagens unge, sier fyl
kesleder i Rogaland 4H. Jo
hannes Austvoll.

Norske 4H er en av landets
største og beste barne- og
ungdomsorganisasjoner. og
organisasjonen satser på å få
medlemmene med i et arbeid
for å tilpasse organisasjonen
til dagens virkelighet.

Tre so??i arbeider for Rogaland 4H. Fra venstre instruk
tør Heidi Skifjell, fylkesleder Johannes Austvoll fra
Sandnes og Bjørnar Sjøvoll fra Suldal, medlem av
Fjellbjørka 4H.

Sykdom skapte kaos i lufta
Av NTB
og Tommas l. Skretting

Sykdom blant flygeledere
ved Oslo kontrollsentral førte
til store forsinkelser i resten av
landet i går. På Sola var Oslo
flyene en time forsinket begge
veier.

- Jeg kan bekrefte at to fly
geledere av et mannskap på
seks ved Oslo kontrollsentral i

Røyken er blitt akutt syke,
opplyser regiondirektør Odd
var Maudal i Luftfartsverket til
NTB. Han tror søndagens for
sinkelser er et eksempel på hva
som i verste fall kan møte fly
passasjerene i sommerferien.

I tårnet på Stavanger Luft
havn. Sola, er helsesituasjonen
helt normal, får Aftenbladet
opplyst, og ingenting tyder på
at det er problemer underveis.
Flyene til Oslo var 15-30 minut
ter forsinket i morges på grunn
av problemene ved Oslo kon
trollsentral.

- Vi regner med at sommer
trafikken vil gå greit. Flygele
derne skal ha ferie, men erfa
ringsmessig er sommertrafik
ken mindre enn i resten av
året. Det er naturligvis riktig at
vi har mindre å gå på i som
mertiden, og hvis vi får sykdom
i tillegg til ferieavvikling kan
det bli vanskelig, framholder
Maudal.

Både SAS og Braathens
meldte søndag kveld om for
sinkelser på mellom halvannen
og to timer på de fleste flyrute
ne. En rekke avganger måtte
kanselleres. Etter hvert ble
den trege trafikkavviklingen
ved Oslo lufthavn Gardermoen
merkbar på de fleste av Norges
flyplasser. Utover ettermidda
gen var alle Oslo-fly rundt én
time forsinket også ved Sta
vanger Lufthavn, Sola. enten
de kom eller gikk.

- Vi betaler nesten 1 milliard
kroner i året i landingsavgifter
til Luftfartsverket. Nå vil vi ha
flyplasser som fungerer. Kapa
siteten på Gardermoen er 80
flybevegelser i timen. I gar var
det bare 16 flybevegelser i ti
men, og det er for dårlig, sier
informasjonsdirektør Frode
Geitvik i Braathens til NTB.

Ifølge Luftfartsverket er re
krutteringen til flygelederyrket
for dårlig.

- Ved Oslo kontrollsentral
forventer vi en netto tilgang på
16 flygeledere fram mot neste
sommer. lover Oddvar Maudal.

På kort sikt kan han ikke
love mer enn at flytrafikken
sannsynligvis vil komme i rute
igjen i løpet av måndag, av
hengig av hvor mange flygele
dere som kan oppdrive.s. Først
ettermiddagsskiftet måndag,
fra klokken 14.30, er fullt be
mannet.

Innsamling

Lone Marie Øglend, Siri Jonassen og Maren Jonassen
harsolgt tørre vafler i Sigvat Skaldsvei på Hana. Penge
ne de fikk inn på salget, 133.50 kroner, har de sendt
til Redd Barna.

Svklel Lura rundl
SANDNES: Luragjengen

4H arrangerte sitt tradisjonel
le Lura og Trones rundt fami
liesykkelritt i går, hele 539 tok
til trøene. Arrangørene mel
der om poster med spørsmål,
fint vær og mange fornøyde
folk. Luragjengen 4H består
av ungdommer mellom 10 og
16 år.

Tjenestemenn
gir til Kosovo

Norsk Tjenestemannslags
avdeling ved Arkeologisk mu
seum i Stavanger har bevilget
30.000 kroner til hjelpearbei
det i Kosovo. Beløpet skal for
deles til Norsk Folkehjelp. Le
ger uten grenser og Kirkens
Nødhjelp som hver får 10.000
kroner. Norsk tjenestemanns
lag oppfordrer andre fagorga
nisasjoner til å gjøre det sam
me.

Doktorgrad
Ansgar Berghar tatt graden dr.
med. ved Universitetet i Ber
gen med en avhandling om ut
viklingen av hevelse ved akutt
skade. Akutt inllammasjon, el
ler betennelse, er kroppens før
stelinjeforsvar mot skade.

Betennelsesødem i huden er
tradisjonellt tilskrevet en
dringer i blodbanens minste
blodkar, kapillærene. I Bergs
avhandling er det fokusert på
bindevevets rolle i ødemdan
nelsen i hud ved alvorlige aller
giske reaksjoner og lokale
frostskader.

Arbeidet viser at det løse
bindevevet og spesiellt binde
vevcellene spiller en «aktiv rol
le» i ødemdannelsen ved slike
betennelsesreaksjoner. Av

handlingen tar videre for seg
hvilke funksjoner i bindevev
scellene som er involvert, og
hvordan de påvirkes ved akut
te betennelsestilstander. En
rekke substanser og medika
menter kan redusere ødem
dannelsen ved ulike betennel
sesreaksjoner.

Bridge
Figgjo bridgeklubb
Over middels:
1: Olav Espeland - Olav Skjæ
veland + 23 poeng
2: Finn Hadland - T Aasen +
20 poeng
3: Per G. Høyland - Trygve
Kyllingstad + 19 poeng
4: Reidun Bergman - Erling
Ellingsen + 16 poeng
5: John Møst - Reidar Horve +
9 poeng
6: Håkon Skjæveland - Ingeb
rigt Blikra + 6 poeng
7: Lars Frode Hadland - Svein
Tore Edland + 2 poeng

Været i Norge og Nordsjøen i morgen kl. 13.00

Været i Rogaland:
Skiftende skydekke, noen
regnbyger i nordlige deler
av fylket. Bris omkring
sorvest, frisk bris pa
kysten. Litt stigende
temperatur.

Lokale observasjoner i går kl. 20.00
temperatur nedbor snodybde

Utsira 9
Sola 11

Fister 15
Sauda 17
Lista 11 2
Tjorhom 11

Temperatur C, nedoor i mm, snodyode icm

|| I dag kl. 14.00

Været i går kl. 20:00 og gårsdagens maks. temp.

Longyearbyen Overskyet 0'
Tromso Overskyet 13˚
Kirkenes 3
Bodo Overskyet 9

Vigra Overskyet 10'
Værnes Overskyet 11 '
Bergen Lettskyet 15
Sola Lettskyet 13
Kristiansand Pent 15
Oslo Skyet 18
Gullfaks C Overskyet
Ekofisk Halvskyet 8

Stockholm - 15
Helsingfors Pent 16
Aberdeen Halvskvet 11

H Maks- og minimumstemperaturer Mai

© Stavanger Aftenblad

Vest-Norge sor for Stad:
Enkelte regnbyger. Lite
nedbor i sor. Bris omkring
vest, liten kuling i nordlige
omrader. Litt stigende
temperatur.
Fjellet i Sor-Norge:
Enkelte regnbyger. Bris
omkring vest. litt stigende
temperatur.
Ostafjells:
Halvskyet, oppholdsvær. Vestlig
bris, litt stigende temperatur.
Trondelag, More og Romsdal
Regn og regnbyger. Sorvestlig
bris, liten kuling pa kysten. Litt
stigende temperatur.
Finnmark. Troms og Nordland
Opphold og litt sol i Finnmark og
Troms. I Nordland regn og

5 dagers varsel for Rogaland

Tirsdag Onsdag Torsdag

O fe ?Sørvestlig bris, Sorostlig bris. Sorvestlig frisk
15 15 bris. 13

Fredag Lordag

Sorvestlig frisk Nordvestlig bris.
bris. 12 12˚

Berlin Overskyet 31˚
Wien Halvskyet 28
Warszawa Skyet 28
Roma Lettskyet 27˚
Athen
Rhodos
London Overskyet 16
Las Palmas Halvskyet
Kobenhavn Lettskyet 15˚
Brussel
Paris Lettskyet 27'
Nice Lettskyet 25'
Madrid Skyet 28˚
Palma Mallorca Overskyet 30
Lisboa Lettskyet 23'

5 m/s lett bris
7 m/s laber bris
10 m/s frisk bris
12 m/s liten kuling
15 m/s stiv kuling
20 m/s sterk kuling
22 m/s liten storm
25 m/s full storm
30 m/s sterk storm
33 m/s orkan

j Nedbør

Værvarsel levert av Storm Weather Center
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DØDSFALL

t
Var kjære far, svigerfar,
snille farfar, bror, svoger

og onkel

Kristian «Jåsund
dode stille i dag,

nær 84 ar gammel.
SiR bura, 20. mai 1009.

(Junvald og inger
Kgil og Anne Karin

Kåre og Svanhild, Helge
og Tone, Kjell
Øvrige familie

Begraves fra Soma kapell
fredag 4. juni kl. 111.00.

t
Vår inderlig kjære

Lovise (Lillemor)
Bøe

født Minister Mohn
28. mars 1904,

sovnet stille inn.
Egersund, 21. mai 1999.

Marie-Louise og Jan
Kngel og Robin
Julie og Wojtek

Michael. Thor-Ole.
Henriette

Begravelsen har funnet sted

i stillhet etter mammas
ønske.

N

Min gullklump.
var alles kjære

Johnny
dode hastig i dag.

15 ar gammel.
Stavanger. 27. mai 1999,

Tappert du led.
na har du fred.

Kli Andersen og
Baul Arebrat

Izzard og Bebbi
Øvrige familie og venner

Begravelse Ira Tjensvoll
kapell torsdag :>. juni

kl. 13.00.

Vennligst ikke blomster
til hjemmet.

t
Var kjære

Erik Grønhaug
dodc Ira oss i dag,

.11 ar gammeL
Hundvåg, 28. mal 1999.

Wilaiphon
Øvrige familie

Begraves Ira Biganes kapell
onsdag 2. juni kl. 1:1.00.

t
Min kjære, kjære mann

og beste venn.
var omsorgsfulle og snille

pappa og svigerfar,
svigersønn, var kjære bror.

svoger og onkel

Ingvar Samuelsen
døde hastig fra oss i dag,

r>i ar gammel
Kvernevik, 29. mai 1999.

Torun
Merethe og Tore

Ørjan
Njål og Nina
Trond. Kink

Kjell J. og Turid
Halvor og Mia

Steinar og Kjellaug Marie
Øvrige familie

Vennligst send ikke
blomster til hjem.

Begravelse fra Revheim
kirke torsdag •'(. juni kl. 13.

t
Var kjære tar.

svigerfar, farfar, morfar,
bror. svoger og onkel

Sigurd Hegelstad
lodt 2. juni 19K).

gikk inn til Kvilen i dag.
bund svkehjem Ualand,

¦ln. mai 1999.

Olaug og Nils Asbjørn
Signe og Sven

Leif og Liv

Tor, Aud. Steinar. Svein.
Marianne, Sissel.

Janet og Silje
(barnebarn)

Øvrige familie
Gravferd fra Heskestad

kirke torsdag 3, juni
kl. 12.30.

Sørgehøytideligheten
avsluttes ved graven.

f
Min kjære hustru,

vår kjære mor og svigermor,
mormor, søster, svigerinne,

tante og niese

Bjørg Svanhild
Jonassen
født Stensøy

dode hastig i dag.
67 ar gammel.

Engøy, 28. mai 1999.

To strevsomme hender
har la.nt seg til ro.

17 unner deg heilen.
men sa vnet blir stort.

Sverre
Bente

Signe og Thorleif
Sverre

Øystein, Asbjørn
Øvrige familie

Begraves fra Biganes kapell
onsdag 2. juni kl. 11.30.

Blomster ønskes ikke
til hjem mene.

t
Min kjære, livsglade mann.
var gode far, bestefar, bror.
svigerfar, svoger og onkel

Odd Andreas
Asbjørnsen
født 22. juli 1930,

dode 20. mai 1999.
barvik.

I frolig tapper og sterk til det
siste. Vil hl i dypt savnet.

Marith
Lars - Charlotte

Hartvig - Åsa
Johan - Kirsti

Rasmus - Trude
Kristian

Maggi
Ragnhild

Petter
Erik, Fredrik, Gustav,
Harma, Helga. Guro,

Nikolai, Hilda. Helene
Sosken

Øvrige familie
Bisettes i Larvik kirke
fredag 4. juni kl. 13.00.

Alle som ønsker å være
til stede under seremonien

er velkomne.

TAKK

Hjertelig takk
for all vennlig deltakelse
ved vår kjære Betsy
Skjæveland sin bortgang.
En spesiell takk til persona
let ved Rovikheimen og de
frivillige i sjukevaktord
ningen. og OBS avd. vpd
SiR.

Håkon med familie

É I i#co Del er j dag
ml-Jf 3v dager igjen til år 2000

Hver time - Hver dag - Hele året
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