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TILDEKKET: Fullstendig oversikt er kjekt å ha når et virvar av kabler og rør skal kobles sammen på riktig måte. Men slik så det ut i hullet i Nøstegaten i går formiddag, 
sett fra 3. etasje i TV 2-bygningen. FOTO: JOHN LINDEBOTTEN

SPEIL PÅ MÅL
Hurtig levering/montering fra eget sliperi.

Kontakt oss i Midtunlia 73, 5224 Nesttun. Tlf. 55 28 29 20.
www.holeglass.no – endre.hole@holeglass.no

Har du problem med radon i din bolig,
eller på din arbeidsplass?
Kontakt oss for måling på telefon: 55 56 44 20

– Vi løser de fleste radon-problemer!
Tidligere Actum Norge AS

Helsefarlig radongass i huset?

 e-post: hordaland.dc@iss.no

HAVNEN
NØSTEKAIEN: «Vestfrakt» kom i 
går fra Askvoll og går i retur i dag 
klokken 13.
DOKKESKJÆRSKAIEN: «Grampian 
Frontier» kom i går og går videre 
i dag klokken 16.00. «Pioneer 

Bay» kommer i dag klokken 01.30 fra Bremerhaven 
og går videre til Fusa i dag klokken 17.00. «Amber» 
kommer i dag klokken 05.00 fra Esbjerg og går 
videre til Haugesund klokken 18.00.
SKOLTEN: «Bergensfjord» kommer fra Hirtshals i dag 
klokken 08.30 og går i retur klokken 11.00
TOLLBODKAI 2: Tyske «U31» kommer i dag klokken 
10.00 og går i retur 8. mars.
JEKTEVIKEN: «Tina» kommer fra Bremerhaven i dag 
klokken 12.30 og går videre til Florø klokken 24.00. 
«Sc Aberdeen» kommer fra Ålesund i dag klokken 
17.00 og går videre til Aberdeen klokken 18.00
HURTIGRUTEKAIEN: «Nordkapp» kommer fra Kirkenes 
i dag klokken 14.30 og går i retur klokken 22.30
NORWEGIAN TALC – KNARREVIK: «Sc Baltic» kommer 
fra Ålesund i dag klokken 17.00 og går videre til 
Amsterdam klokken 24.00
BRADBENKEN 1: «Artic Lady» kommer i dag klokken 
19.00 og går i retur på søndag klokken 12.00.

STYLET SNØMANN: Snømannen Lange, må dette 
være, med hele fi re snøballer oppå hverandre. Og 
dessuten fi nt pyntet med lekkert perlebånd og glitter i 
håret. En snødame, kanskje? FOTO: ALF DE LANGE

KOR I ALL BERGEN

Kjenner du igjen denne 
blanke fasaden, eller? 
Svaret får du i morgenda-
gens avis. 

I GÅR: 
Pingvinbosspannet 

hører selvsagt 
heme på Akvariet!

FOTO: ANNE-GRETHE DAHL

LESERBILDE
Send dine blinkskudd til leserbilder@bt.no eller 
som mobilfoto til 2211. Hver måned kårer vi en 
vinner som får fl axlodd i posten

DAGENS GULLKORN
Ikke hva vårt liv rommer av evner, 
dannelse og kraft, men hva vi utret-
ter i vårt liv er den virkelige prøve på 
karakteren. James Russel Miller

BÆRRRGENSK
ta seg i vare – ta seg i akt
jakkel – jeksel
hållejakkel – jeksel med hull i
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Akvariet i Bergen rykket ut da 
de fi kk sjansen til å utvide sam-
lingen sin med en bergensk 
kuriositet i går.

JON TUFTO

jon.tufto@bt.no

Det var de ansatte i fi rmaet 
PSWinCom på Nøstetorget som 
oppdaget fi sken fra kontorvin-
duene sine torsdag. 

– Finnene lignet på en fl yge-

fi sk, sier Bjørn Otto Vasbotten. 
Programmereren måtte ta seg 

en pause fra datamaskinen da den 
pussige skapningen fl øt forbi. 

Ved hjelp av et kjapt søk på 
nettet fant kollegene ut at fi sken 
måtte være en havmus. 

Syk hai
Akvariet i Bergen mangler fortsatt 
denne arten, og rykket straks ut 
med to mann for å fange den. 

– Vi fi kk ikke tak i den, men 
ga oss ganske raskt. Den er tro-
lig syk, sier Joachim Ekeli, dyre-
passer på Akvariet.  Det er ikke 
normalt for denne arten å ligge 
og duppe i overfl aten midt på 
dagen. 

Hvis du kommer over en slik 
fi sk, bør du være forsiktig. 

– Det er jo en haifi sk, dette, og 
den er giftig, sier Ekeli. 

Kan være dødelig
Blir du stukket av piggene på fi s-
kens rygg, bør du oppsøke lege 
umiddelbart. 

– Det gjør visst grisevondt, sier 
dyrepasseren. 

I verste fall kan et slikt stikk 
være dødelig, dersom det oppstår 
en allergisk reaksjon, sier han. 

Noen matfi sk er den ikke, hav-
musen. 

– Den er full av urinsyre, så den 
må i så fall renses godt, sier Ekeli. 

Hvis du klarer å fange en frisk 
havmus, er Akvariet interessert i 
å høre fra deg. 

– Vi har lyst på en slik. De er så 
fl otte! sier Ekeli.

SJELDEN GJEST: Havmusen trives best i dypet, men dette eksemplaret tok seg en tur 
inn til kaien ved Hurtigruteterminalen i går.  FOTO: PSWINCOM

Det finnes mange hverdagshelter rundt oss. I våre nye spalte «Dagens ros»  
gir vi leserne mulighet til å trekke frem mennesker de vil hedre eller takke.  

Send en e-post til dagensros@bt.no eller et brev til  
Bergens Tidende, tettpå-redaksjonen, postboks 7240, 5020 Bergen. 

– Skikkelig bergensk 
regnvær hadde vært å 
foretrekke, sukker Edvard 
Vorland. Han leder 
arbeidet som foregår i 
hullet utenfor TV 2.

JOHN LINDEBOTTEN

john.lindebotten@bt.no

Det vil si: – i det siste har arbeids-
oppgavene til dels avveket fra 
den opprinnelige planen. I ste-
det for å løse opp fl okene av rør 
og kabler i ulike farger og dimen-
sjoner og sette dem sammen til 
et meningsfylt hele, har arbeids-
gjengen fra Bydrift hatt mer enn 
nok med å måke snø og hakke is.

– Vi er nødt til å ha arbeidsste-
det fritt 

for snø, sier Edvard Vorland, 
som er arbeidsformann i hullet. – 

Vi kan ikke risikere at snø eller is 
blir liggende igjen under fyllmas-
ser nede i hullet. Her skal rør og 
kabler kobles sammen. Da er det 
nødvendig med stabilt underlag. 
Dersom vi fylte igjen med snø 
eller is liggende på bunnen, ville 
alt begynne å sige når snøen og 
isen smeltet, sier Vorland.

Vann kan pumpes
 Av den grunn har fagarbeider 

Bjørn Over Krossøy hatt snøskuf-
fe som fast arbeidsredskap, og 
særlig de par siste dagene, med 
kraftig snøfall to dager i strekk.

 – Godt, gammeldags regn 
hadde vært bedre. Slike forhold 
behersker vi, sier Vorland.

 – Vann som kommer inn i hul-
let kan vi jo bare pumpe opp. Det 
går ikke med snøen, legger Bjørn 
Ove Krossøy til.

 Det er den såkalte Graveklub-
ben som står bak arbeidet nede i 

hullet ved TV 2. I hullet skal rør 
og kabler for fjernvarme, boss-
nett, vann, avløp, strøm og tele 
kobles sammen. Graveklubben 
består av vann og avløpsetaten 
i Bergen kommune, BKK Varme, 
BKK Nett, BossNett og Telenor.

Ser på fremdriften
En uunngåelig følge av hullet 

ved TV 2, var at Nøstegaten ble 
stengt. Det skjedde fra 1. februar, 
og samtidig ble det ordnet med 
en passasje frem til Verftet via 
Skottegaten. Stengningen var 
opprinnelig beregnet å vare i tre 
måneder, altså til månedsskiftet 
april/mai.

– Foreløpig beregner vi ikke å 
gå ut over dette tidsrommet, sier 
Arne Jensen i Vann- og avløps-
etaten. – Men når vinterferien 
er over, skal vi ha et møte med 
entreprenøren, som er Bydrift, 
og se nærmere på fremdriften. 

Lite kobling, 
mest måking

Giftig haifisk på Nøstet

Yrkesfagelever som har tre år 
videregående skole med all-
mennfaglig påbygging, kvali-
fi serer seg ikke til formi-
dlingsliste fra 
fylkeskommunen.

EVA MYKLEBUST

Eva.myklebust@bt.no

Yrkesfagelever som vil ut i lære 
etter at de har tatt allmenn-
faglig påbygging må selv søke 
læreplasser i bedrifter. 

De kvalifi serer seg ikke for 
formidlingslisten som lærebe-
drifter plukker lærlinger fra.

Eter å ha lest gårsdagens 
artikkel om allmennfaglig 

påbygging skriver Gunnar 
Pedersen ved bilbransjens opp-
læringskontor en e-post til Ber-
gens Tidende. « Vi viser til Juli-
an Vevle, som etter å ha gått 
vg1 TIP fag og vg2 kjøretøy, 
holder nå på med å gjennom-
føre allmennfaglig påbygging. 
Når han er ferdig til sommeren 
vil han ikke kunne ta fagbrev 
i bilfaget, men han må ut for 
å søke seg læreplass i aktuelle 
bilverksteder. Om han er hel-
dig og blir tatt inn som lærling, 
vil han få 24 måneders. lære-
tid og vil ikke kunne fremstille 
seg til fagprøve i bilfaget, før til 
sommeren 2012»

Må ordne læreplass selv

TILBAKEBLIKK
Dette bildet av «Oster» har 
Bjarne Solend funnet i tø-
lene etter onkelen sin Olav 
Inge Solend. Han var født i 
1934 og var i sin tid elev 
ved Solheim skole.
Dessverre har han ikke skre-
vet noe på baksiden av fo-
toet, men Bjarne fi kk det på 
trykk i avisen Nordhord-
land, og slik fi kk han vite at 
dette er elever ved nettopp 
Solheim skole som reiser på 
skoletur til Telavåg like etter 
krigen. 
Det er en glad gjeng, for 
det var ikke hverdagskost å 
få reise med «Oster», og 
særlig til Telavåg som 
hadde en sånn opplevelse 
under krigen.
Det ser ut som båten ligger 
ved Vikakaien, klar for å 
legge ut på en spennende 
tur, og det passer som hånd 
i hanske med en historie 
Ragnhild Fosheim fortalte 

oss i 2002. Høsten 1947 
reiste klassen hennes med 
et dampskip til Telavåg, der 
de skulle få se krigens 
sanne ansikt. Ragnhild hus-
ket ikke skipets navn, men 
nå vet vi at det var «Oster». 
Hun hadde også et bilde 
der vi ser mødrene på kaien 
som tar farvel, og ungene 
som spente venter på tur til 
å gå om bord.
Ragnhild fortalte videre at 
de fi kk et forferdelig vær på 
seg, og alle ble fryktelig sjø-
syke. Selv gikk hun den 
gangen i 3. klasse.
Men så var det Bjarne So-
lend. Han har mistanke om 
at nettopp onkelen er med 
på bildet, og tror det kan 
være gutten som bøyer seg 
over ripen, han med krøller 
og strikkejakke. Men han er 
langt fra sikker. Kanskje er 
det andre som kjenner seg 
igjen? 

ØIVIND ASK

SKOLETURER: «Oster» ble benyttet til skoleturer, både før og 
etter 2. verdenskrig


