
Fredag 27. februar 2004 5

Lørdag 28.2. kl. 13.00 på Studenthuset Driv (4. etg.)

Havet – som bærer alle kontinenter på ryggen
Om motiver i Kolbein Falkeids lyrikk knyttet til det våte element

Anniken Greve, Institutt for kultur og litteratur

Foredraget vil gi en skisse av den rollen 
motivkretsen knyttet til havet spiller i Falkeids lyrikk, 

med henblikk på å gripe den livsfølelsen 
som preger forfatterskapet.

Kirkegt. 14, tlf. 77 60 24 90 - Tromsø.

Bytt i nytt!
Bytt inn dine gamle utslitte gullsmykker i nytt!

Vi gir deg muligheten til å levere inn ditt 
gamle gull og gir deg kr 60,- pr. gram (14 kt.) 

ved uttak av nye gullvarer.
Tilbudet gjelder i perioden 

1. – 13. mars.

Velkommen!

TROMSØ-OL 2014/tinden er hellig

Tromsø fylkes-
kommune har fått
sin egen OL-pins.

Ifølge informasjonssjef
Maarit Markussen er det
laget 2.000 stykker –
hvorav halvparten utgjør
en nummererte utgave
som blir utdelt ved spesi-
elle anledninger.
Fylkesrådsleder Paul Dahlø har
sikret seg nr. 0001.

– Som nær samarbeidspartner
med selskapet Tromsø 2014, har
vi fått anledning til å lage vår
egen OL-pins. Den er spesiell –
fordi vi så langt er alene om og-

så å ha med det samiske navnet
på fylkeskommunen.

Stor etterspørsel
Maarit Markussen innrømmer

at etterspørselen etter pinsen har
vært stor. Det gjør at fylkeskom-
munen vil starte salg av den

unummererte utgaven med det
aller første.

– Dersom ikke førsteopplaget
på 1.000 pins holder, har vi op-
sjon på å lage flere. Jeg ser ikke
bort fra at det blir nødvendig, si-
er informasjonssjefen.

Foruten de offisielle pinsene
som OL-selskapet har laget i
gull, sølv og bronse samt en
nummererte utgave i gull, har
også de fem eierne av OL-sel-
skapet – Tromsø kommune,
TFDS, Sparebanken Nord-
Norge, Mack og Troms Kraft –
laget tre varianter med sine lo-
goer på.

john.strandmo@bladet-tromso.no

ig fjell

sier leder i Tromsø Sameforening, Martin Urheim (innfelt). Han er fornøyd med avklaringen som kommer
Tromsdalstinden skal benyttes som utforbakke under OL. Foto: Jon Terje Eiterå

Fylket med egen OL-pins
NY OL-PINS:
Nå har også
Troms fylkes-
kommune fått
sin OL-pins.

Av Knut Are Mortensen og Ann
Sissel Jenssen (foto)

OL-motstander Frode
Bygdnes er ikke helt
konsekvente i sin
prinsipielle motstand,
og må se OL på TV.

– OL er best på TV, mener RV
representanten på fylkestinget
og nektet å ta på seg OL-pinsen

som alle fylkestingsrepresentan-
ter fikk utdelt under sin samling.

Selv om det ble sagt med et
smil, var meningen reell nok.
Men et OL i Tromsø vil han ik-
ke ha.

– Jeg er redd for at «støvsu-
gereffekten» fra Tromsø vil tilta
etter et OL, og den kan være
skadelig for distriktet, mener
Bygdnes.

NEI TIL OL-PINS: Fylkestingsrepresentantene fikk utdelt OL-
pins onsdag, men OL-tilhenger Tor Zachariassen får ikke OL-
motstander Frode Bygdnes til å ta den på seg. – Nei til OL i
Tromsø – ja til OL på TV, mener han.

– OL er best på TV 2

– Drømme-
dag

VÆRET: Vekslende skydek-
ke med litt sol
TEMPERATUR: Klokken
13: minus 6,4
NEDBØR: Nei
SNØDYBDE: 88 cm
SOL: Litt sol
SKYDEKKE: Høye, lette
skyer 
OL-ØVELSER: curling,
ishockey, skøyter hurtigløp,
hopp, langrenn, skøyter
kortbaneløp.

EKSPERTKOMMENTAR:
Har vært på ski selv, og mer
optimale forhold finnes ikke.
Drømmeforhold med litt sol
og 6-7 minusgrader. Sporene
er det vi kaller «trikkeskinner»
eller betongspor – faste spor
uten løs snø. Det er lett å smø-
re, like forhold for alle og den
beste ville vunnet. I dag skulle
det vært OL! Man kan ikke få
bedre forhold!

26. 
februar

Arne Vidar
Olsen,

tidligere
landslags-

løper på ski.


