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Freder 40 veier

Foto: ØYVIND ENGAN

Riksantikvaren går inn
for å frede 40 norske
veier. På listen står bå-
de nye veier som Atlan-
terhavsveien og histo-

riske veier som Stal-
heimskleiva. 

– Veiene blir fredet for
å ivareta en viktig del av
vår felles samferdsels-

historie. De viser ingen-
iørkunst og ulike teknis-
ke løsninger i ulike peri-
oder, uttaler riksantikvar
Jørn Holme til NRK.

En pakistansk dom-
stol har beordret at
nesen og ørene til to
menn skal skjæres
av etter at de skal ha
utført samme hand-

ling mot en 19 år
gammel kvinne som
avslo frieriet til en av
mennene.

Det pakistanske
rettssystemet har

fortsatt religiøse ele-
menter som fører til
strenge straffer, men
dommene er ofte satt
til side, skriver briti-
ske The Guardian. 

Vil kappe av nese og ører

«Billig»
Rimi-
palass
Av MARGRETHE ASSEV

Gjennom Ica-gruppen
kjøpte Stein Erik Hagen
et hyttepalass av Per
Ditlev-Simonsen. Nå sel-
ges stasen for «lavpris». 
Prisantydning for eiendom-
men er nemlig satt til 24 milli-
oner kroner. Men ifølge Pri-
vatmegleren er teknisk verdi
– altså prisen for å bygge til-
svarende anlegg på tilsvaren-
de tomt – 50 millioner kroner. 

Det er Ica-gruppen, som
eier Rimi og Ica-butikkene,
som selger det luksuriøse
fjelltunet Sundhågån i Vågå. 

Selskapet, med Stein Erik
Hagen i spissen, kjøpte eien-
dommen av tidligere skipsre-
der og Oslo-ordfører Per Dit-
lev-Simonsen for 18 millioner
kroner i 1999. 

Brukt millioner
Siden da har selskapet brukt
millioner på vedlikehold og
oppussing. Hvor mye vil de
ikke ut med. Hagen har ikke
lenger eierinteresser i Ica-
gruppen. 

– Vi forholder oss til marke-
det og håper å få mest mulig
igjen for salget, sier Bjørn
Friis, informasjonsdirektør i
Ica Norge. 

.– Det blir riv ruskende galt
å ha en slik eiendom i en tid vi
kutter kostnader, sier Friis,
som opplyser at Ica-gruppen
har kuttet over 200 ansatte.

– Fem stjerners
Eiendomsmegler Miguel Vi-
vot Sørholt omtaler stedet
som et smykke.

– Det holder fem stjerners
standard for komfort og be-
kvemmelighet, sier han. 

Prakteiendommen innehol-
der, foruten hovedhuset, en
«storstugu», et anneks, to
stabbur og en garasje på 100
kvadratmeter. Kjøperen som
slår til får 1500 kvadratmeter
bygningsmasse og nesten 12
mål tomt.

Anlegget kan huse 26 over-
nattingsgjester, som kan bolt-
re seg i kuldekulpen, badstuen
eller steamrommet i anleg-
gets spa-avdeling.

PLASS NOK: Luksusanlegget i
fjellheimen kan huse 26 overnat-
tingsgjester og består av 1500
kvadratmeter bygningsmasse og
12 mål tomt. Foto: PRIVATMEGLEREN

KONGO-DRAMAET

TTVV22--KK
FFiillmm

JULESTEMNING:
Tjostolv Moland, Jos-
hua French og sjø-
mannsprest Terje
Bjerkholt skal feire jul
sammen i fengselet i
Kisangani. Her avbil-
det i cellen i går. 
Foto: SJØMANNSKIRKEN

Fikk juletre 
fra Norge
AV TOR-HARTVIG BONDØ

og NILAS JOHNSEN
Det er klart for julehøytid i
fengselet for Tjostolv Moland
og Joshua French. De sørger
for gavedryss over med-
fanger og vakter.
Med på julefeiringen har de Sjømanns-
krikens Terje Bjerkholt, som sier dagene
har gått med til lange besøk i fengselet
avbrutt av innkjøp og klargjøring til jule-
feiring i fengselet i morgen.

Han har allerede overrakt noen gaver
hjemmefra. Lageret av knekkebrød og
smøreost er nå fylt opp igjen. Men flere
av de medbrakte gavene blir uåpnet til i
morgen. Dagene siden Bjerkholt kom til
Kisangani har gått med til å planlegge
julaften.

– De har begge vært opptatt av at alle
medfangene skulle få en julegave. Også
her setter alle pris å få gave på julaften,
så de har også sørget for at fangene får
hver sin såpe i julegave, forteller Bjerk-
holt.

I tillegg til gavene vil to medbrakte
juletre, med små lys på pynte opp
innenfor fengselsmurene.

– Det var trær som jeg hadde med fra
Norge, forteller Bjerkholt.

Til daglig sørger Moland og French
selv for matlagingen inne i fengselet.
Men på julaften er det bestilt mat fra et
hotell i Kisangani.

– Vi håper å få brakt inn grillet kylling
og litt ekstra godt, sier Bjerkholt.

Tjostolv Molands far tror sønnen
slipper ut av Kongo i løpet av neste år.

– Nå er presset så stort på Kongos
president at han ikke er interessert i å ha
guttene våre sittende i fengsel der i det
uendelige, sier Knut Moland.


