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  onsdag 27 aug. 2003 Sett startside Siste nytt: Onsdag 3. september (11:41)

  aktuelt 

Makteliten 

Valg 2003 

Søk i skattelistene 

På din hjemmeside 

Lakseportalen 

  nyheter 

  valg 2003 

  siste48 

  trondheim 

  student 

  midt-norge 

  makteliten 

  radioadressa 

  økonomi 

  politikk 

  din side 

  teknologi 

   forsiden   

Festen over, Rosenborg 
Rosenborg klarte ikke å 
kvalifisere seg til Mesterligaen 
for niende gang på rad etter 
at de tirsdag tapte 1-0 for 
spanske Deportivo La Coruna. 
Rosenborg må nå nøye seg 
med UEFA-cup-spill i høst.   

 Les hele saken   27.08.03 | 
00:36   

 Les også: 
Eggen hang med hodet
Riseth: - For mye balltap
Hareide: Skuffet over prestasjonen
Skuffet Frode Johnsen
Mest irritert over hjemmekampen
Deprimert Hoftun

 
  

 

 

FINN hjelp til 
eiendommen 

Helse og velvære 

Trafikkinfo 

Utdanningsguiden 

 10 siste nyheter 
11:28 Flipper i fleng  
11:21 Norge fri for 

klasebomber 
11:09 Bannende barn 

utvises fra skolen 
10:40 Mest irritert over 

hjemmekampen 
10:37 Sokker i sandalene 

historisk bevist 
10:36 Sendte porno-

meldinger til 13-

 



 

  kamera 

  konkurranser 

  bilder 

  været 

  sport 

  fotball 

  rosenborg 

  kultur 

  trondheimpuls 

  film 

  musikk 

  ut-magasinet 

  søk 

  spør adressa 

  tjenester 

  meninger 

  markedsplass 

Filmet nakne kvinner i solstudio 
Med et kamerat i hånden filmet 
en mann i 30-årene nakne 
kvinner, som solte seg i et 
ubemannet solstudio i Verdal.   

 Les hele saken   27.08.03 | 10:26  

- Vi er skikkelig 
forbanna  

Snoop Dogg visste 
aldri at UKA forberedte
konsert i Trondheim, 
men UKE-sjef Kristian 
Wright mener ikke at 
festivalen har vært 
naiv.  

 Les hele saken 

 
 
Finance Credit-gründer i ny 
varetekt 
Finance Credit-gründer Trond Kristoffersen har 
samtykket i fire nye uker i varetekt, uten at 
Økokrims varetektsbegjæring blir behandlet i Oslo 
tingrett.   

 Les hele saken   27.08.03 | 09:36 

 

åringer  
10:26 Filmet nakne kvinner

i solstudio 
10:25 Mew tilbake igjen 
09:36 Finance Credit-

gründer i ny 
varetekt 

08:33 Israel vil fortsette 
likvidering 

Velg kamera:

 



  
 

 

 Siste nytt fra: 

 lokalavisene 

  Fosna-Folket 
Enige om elendigheten  

  
Levangeravisa 
Etterlyser kommunal 
næringspolitikk  

  
Sør-Trøndelag 
«Mister» TIF- 
konferansen  

  Trønderbladet 
Lover ny barneskole  

 Oppdal og omegn 

 
 

Sendte porno-meldinger til 13-
åringer  
Et samboerpar er siktet for å ha sendt pornografiske
meldinger til to tenåringsgutter i Trøndelag. Paret 
utga seg for å være to sex-fikserte jenter og de 
planla et treff med guttene.   

 Les hele saken   27.08.03 | 10:36 

Sefo etterforsker trøndersk 
polititopp 

Mew tilbake igjen

Er det deilig å være 
dansk i norge? Det 
mener iallefall gutta i 
Mew som fredag 
gjester Trondheim for 

 
 

Oppdal.com: 
Hytte-ferie-fritid - 
Fjellmessa 
6.-7. september 
 

Trøndelag Folkemuseum: 
Artig familieprogram hver 
dag i sommer! 



 

  

 
 

Se sendingene fra: 
 

 
 
 

 Avis i skolen 

 
Adressa, BT 
og SA 

 
Økonomiske 
rapporter 

 
SPESIALER   

  
Vinslippet i juli 

  
Tour 2003 

  
Alt om fiske 

 
 

 
 

En av topplederne i Sør-Trøndelag 
politidistrikt er klaget inn for Sefo for 
å ha forsøkt å påvirke 
etterforskningen i en helerisak mot 
en bilforhandler i byen.   

 Les hele saken   27.08.03 | 07:26   
 Les også: 
Statsadvokat inhabil 
- Stjålet computer borte

 
Siena ville ha 
Karadas  
Tore André Flos nye 
klubb er svært 
interesserte i å hente 
de to RBK-spillerne 
Azar Karadas og Jan 
Gunnar Solli. Men på 
Lerkendal ble de 
møtt med et kontant 
avslag.  
 
Les mer 
 
 
Øvrige fotballnyheter: 
- Mest irritert over hjemmekampen 
- Festen over, Rosenborg 
- Deprimert Hoftun 
- Eggen hang med hodet 
- Riseth: - For mye balltap  

Storregn kan gi ny skadeflom 
Flere steder i Oppdal, Sunndal og 
Surnadal er flomverkene så raserte 

andre gang på fire 
måneder.  

 Les hele saken 

Merkelige veiskilt

Frosk krysser veien, 
ku i fritt fall og Se opp 
for UFO. Ta en titt på 
denne samlingen.  

 Se bildene 

Er du en Rita eller 
en Frank? 

Hvem ligner du på av 
de to kamphønene 
Rita Ottervik (Ap) og 
Frank Jenssen (H) som
kjemper om 
ordførerkrakken? Test 
deg selv!  

 Ta testen her 

Valgdagbok
uke ma ti on to fr lø sø

34 21 22 23 24

  

 

 

 
   

 

 

 

 
  Skriv spørsmål 

 
Når går bussen fra ....

Spør bussorakelet

 
   Direkte til bussoraklet  
 

Aktuell på kino



 

 

 
Evensens Kråkfot 

 

Kais Det Skjer  

 
SPESIALER   

  
Prinsessebryllupet 

  
Ottos kommentarer 

 
 

etter flommen at kraftig nedbør kan 
føre til nye betydelige skader.   

 Les hele saken   26.08.03 | 23:16   
 Les også: 
Pøsende regn i ei uke!
Frykter ny raskatastrofe 
Bilder: Her er det fare for flom

Branntilløp på Tyholt 
Fem personer måtte evakueres fra en 
firemannsbolig i Skyåsveien på Tyholt i natt, da det 
oppstod sterk røykutvikling i en av leilighetene.   

 Les hele saken   27.08.03 | 06:29 
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Spør Ulf om vin 

  
Jan O's tegninger 

  
Århundret i bilder 

  
Friday i'm in Love 

 

Reiseliv 

  
101 drømmer 

 

 
 

Bader og bæsjer i drikkevannet 
Her er det badeforbud - for 
mennesker. Kyr, sauer og hester 
bader og bæsjer fremdeles i 
Jonsvatnet. Kommunen vet hva som 
skjer, men vil ikke slå ned på 
forurensingen.   

 Les hele saken   26.08.03 | 23:04 

Tre ulykker på veiene 

TOPP I AVIS  
Får bare støtte 
til morfin 
Sjekker 155 hus 
for flystøy
- Unnskyld, Jens!
Hareide holder 
tett
Debutant på 73 
år

 

 

 

 

 

 Siste bildegallerier 
27.08  Her er det fare for 

flom 
26.08  Merkelige veiskilt 
26.08  Slik skal du kjøre 
26.08  Barske karer 
26.08  Biltur endte i skogen

 Siste debatter 
26.08  Hvem har mest 

makt? 

 Siste ordet fritt 



 

  
Mediateket 

  
17. mai i bilder 

  
Vinslippet i mai 

PusleKort 
Send et PusleKort til en 
venn, eller spill selv. 

 
 Til (epostadresse)

 Fra (ditt navn)

 

Beskjed...

 Send PusleKort!

 
Flere PusleKort  

 
 

 
 

 
 

En 53-åring kjørte i beruset tilstand, mens en Oslo-
kvinne sovnet bak rattet i Levanger i natt. I Malvik 
ble en elg påkjørt.   

 Les hele saken   27.08.03 | 06:52 

 
Fjortisparty i 
Frimurerlogen  
Garantert stinn brakke 
for ungdom når «Play» 
trekkes i gang fredag 
kveld.  
Les mer 
 
 
Øvrige nyheter i Trondheimpuls: 
- Flipper i fleng  
- Mew tilbake igjen 
- - Vi er skikkelig forbanna  
- Jason i baren  
- Trolsk debut   

Vaktmestrene vil koste fem 
millioner 

Rundt fem millioner kroner må til, 
dersom skolene og barnehagene i 
Trondheim skal få tilbake sine faste 
vaktmestre.   

 Les hele saken   27.08.03 | 08:16  

Skolens asfaltørken 
Er skolegården like lite 
spennende som 
parkeringsplassen på City Syd? 

Flipper i fleng  

De er kanskje ikke like 
synlige som for 20 år 
siden, men 
flipperspillene lever 
ennå. Nå arrangeres 
det messe for de små 
sølvkulene i de store 
maskinene.  

 Les hele saken 

Været 
Trondheim, 27.08 

kl.09:00
12 °C, Svak vind 
0,4 mm nedbør 

kl.15:00
14 °C, Lett bris 
1,5 mm nedbør 

kl.21:00
12 °C, Svak vind 
1,1 mm nedbør 

Velg sted

Andre steder: 

Søk

Jason i baren  

 



Eller er den et landskap som 
innbyr til lek, skaperkraft og trivsel? Forskjellene er 
store.   

 Les hele saken   26.08.03 | 23:15   
 Les også: 
Skolegårdene er for flate 20 år etter at Jason & 

The Scorchers gav 
country med 
punkenergi et ansikt, 
gir Jason Ringenberg 
solokonsert på Credo.  

 Les hele saken 



 

 

 
 

Hagledrap for retten 
En 57-åring fra Hommelvik 
har ikke villet si hvorfor han 
skjøt en 33-årig gjest med 
hagle. Saken kommer opp for 
Sør-Trøndelag tingrett 25. 
november.   

 Les hele saken   27.08.03 | 08:07 

Skattekista

 
  

Søk etter skatt, 
adresser og 
fødselsdatoer 

Fornavn

Etternavn Søk

  
søk i hele landet  

Barske karer 



 
 

 
 

 
 

 
 

Siktet for konevold - fire uker i 
varetekt  
42-åringen som søndag kveld ble pågrepet av 
politiet i Steinkjer mistenkt for å ha mishandlet 
kona si, ble tirsdag varetektsfengslet i fire uker.   

 Les hele saken   26.08.03 | 23:00 

Ottervik utenfor tv-debatt 
Rita Ottervik ligger desidert best an til 
å bli ordfører i Trondheim. Men når 
NRK skal sende folkemøte fra 
Trondheim helt på tampen av 
valgkampen er det SVs Knut 
Fagerbakke som møter Høyres Frank 
Jenssen.   

 Les hele saken   27.08.03 | 08:01 

Dansen rundt gullkalven 
Næringslivet i Sunndal danser rundt 
gullkalven. 1 123 000 000 kroner er 
verdiskapingen av kontrakter utført 
av bedrifter som ligger utenfor 
verksporten.   

 Les hele saken   26.08.03 | 18:44 

Lite radonstråling  
Midt-Norge er blant de minst radonutsatte 
områdene i Norge.   

 Les hele saken   27.08.03 | 08:09 

Vil sikre Domkirkegården 
Domkirkegården skal sikres for å 

Tom Clancy har gjort 
karriere av å skrive 
om dem. De barskeste 
av de barske. De 
hemmeligste av de 
hemmelige.  

 Se bildene 

NyhetsQuiz 

Hvor mye har du fulgt 
med i nyhetsbildet 
siste måned? Test deg 
her!  

 Ta testen her 

Vinn reise til Gran 
Canaria 

Delta i adressa.nos 
reisekonkurranse i 
samarbeid med 
reisetorget.no og vinn 
en ukes reise til Gran 



 
 

 
 

 
 

 
 

hindre nye hærverk i mai. Gjerder 
og vakter er aktuelle tiltak.   

 Les hele saken   27.08.03 | 07:34  

Årets rånebil 
Bilen med det usedvanlig 
kledelige navnet «Max Harry» 
ble vinneren i kåringen av beste 
rånebil.   

 Les hele saken   26.08.03 | 23:05 

 

Skogn kan få verdensprosjekt 
Verdens første CO2-frie gasskraftverk kan være i 
drift på Skogn innen 2010 dersom det går slik 
Elkem og Sintef håper på.   

 Les hele saken   26.08.03 | 18:42 

Arsenikksak får etterspill 
Statsadvokaten vil granske politiets 
etterforskningsarbeid i arsenikksaken på Helgeland, 
hvor Ellen Inger Aspaas ble siktet - og deretter 
renvasket for mistanken om at hun hadde forgiftet 
sin egen datter.   

 Les hele saken   27.08.03 | 05:00 

Snoop Dogg er avlyst 
Snoop Dogg-konserten under 
UKA 31. oktober er avlyst, 
etter at UKA fikk vite at den 
amerikanske bookingagenten 

Canaria for to 
personer.  

 Les hele saken 

I polfarerens 
fotspor 

Det blir kaldt på Blæst 
på fredag. 
Kritikerfavorittene 
Amundsen gjester 
Trondheim med en 
real dose arktisk rock. 

 Les hele saken 

 

DAGENS SPØRSMÅL 
Er du redd for å bli syk 
av drikkevannet  

 
Se resultater 

nmlkj
Nei, drikkevannet 
er rent 

nmlkj Ja, det er jeg 

nmlkj
Ja, jeg har også 
blitt syk av 
drikkevannet 

Longhorn løfter på 
sløret 



 
 

 
 

 
 

 
 

aldri hadde ordnet noen 
avtale.  
Rapstjernen selv visste ikke at han skulle holdt 
konsert i Trondheim.   

 Les hele saken   26.08.03 | 10:10  

SoBig angriper mobilen 
Nå går ikke engang mobil-
telefonen fri for virusangrep. 
Sony Ericsson er det første 
offeret.   

 Les hele saken   26.08.03 | 
11:24  

Bra miljø i barnehagen  
Alle barnehagene i Trondheim blir nå godkjent etter 
Forskrift om miljøretta helsevern i barnehager og 
skoler. Ennå er ingen urovekkende funn gjort.   

 Les hele saken   27.08.03 | 01:39 

Åsne skriver om Irak-krigen 
Ved lunsjtider tirsdag ble det kjent at 
Åsne Seierstad kommer med ny bok 
på Cappelen forlag om sine 
opplevelser under krigen i Irak.   

 Les hele saken   27.08.03 | 06:21   
 Les også: 
Seierstad hardt ut mot USA

Pilegrimsprest i vått vær  
MELDAL: En regnskur eller ti stopper ikke den nye 
pilegrimspresten i Nidaros. Når Rolf Synnes (47) har

Allerede om to månder
vil Microsoft avsløre 
detaljer om den 
kommende Windows-
plattformen. Men en 
utgivelsesdato er ennå 
langt unna.  

 Les hele saken 

Fant naken Sean 
Connery  

Etter 50 år er 
tegninger av en ung 
og naken Sean 
Connery tatt fram 
igjen.  

 Les hele saken 



 

 

bestemt seg for å traske 64 mil, gjennomfører han 
planen selv om skybruddene står i kø.   

 Les hele saken   26.08.03 | 23:01 
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