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Glem glatte veier, fergekøer og slitsomme 
timer bak rattet – frem til 31. desember kan du 
ta med bilen gratis på Hurtigruten. Skal du for 
eksempel ta med bil fra Tromsø – Kirkenes 
betaler du kun fra kr 1.932,-* og kommer 
uthvilt frem. Reisen må bestilles senest 8 
dager før avreise. Kan ikke bestilles direkte 
på aktuelle skip.

For bestilling ring 810 30 000 eller ditt 

reisebyrå. For andre strekninger og priser se 

www.hurtigruten.no

*Prisen inkluderer reise, innvendig dobbellugar og bil. 
Ordinære betingelser gjelder ut over fri bil.

Fri bil på 
HURTIGRUTEN

Glassmester Eriksen, Terminalgt 114, 77 51 98 00

www.bilglass.no

* v/kasko eller delkasko

Steinsprutskade ordnes

EFFEKTIVT og
KOSTNADSFRITT
for deg*, uansett bilmerke og modell.
Venter du til ruta sprekker,
må du betale egenandel.
...og du: trenger du bil mens
du venter, får du låne en av oss!

Stakkevollveien 110,
9010 Tromsø
Tlf.: 77 69 61 44

VI KAN RENS
Ting vi renser er bla:

Dresser, duker,
bunader, kjoler,
tepper og dyner.

Kontakt oss,
så hjelper vi deg.

SSPPIILLLLEEFFIILLMMPPRROOSSJJEEKKTTEETT «Sym-
foni – portalen til Ishavet», som
Nathilde Overrein Rapp og pro-
duksjonsselskapet Jellyfish Pro-
duksjoner står bak, forskyver
filmplanene med et år. Årsaken er
at arbeidet med filmmanuset tok
lengre tid enn planlagt, og nå er
planene at opptak skal skje i Trom-

sø i april/mai 2012, med filmpre-
mière i 2013. Det går fram av et
brev til fylkeskommunen hvor
produksjonsselskapet ber om å få
utbetalt resten av tilskuddet på
100.000 kroner.
– Vår neste fase som vil dekkes

av midler fra Norsk Filminstitutt
og private investorer, vil innbefatte

hovedsakelig forproduksjon, men
også videre arbeid med manus,
musikk og lyddesign, skriver Rapp.
Musikken til filmen er kompo-

nert av seks komponistteam fra
Tromsø. Filmen har et budsjettes-
timat på 18 millioner kroner.

kjetil.vik@itromso.no

Utsetter filmplaner i Tromsø Julekonsert 
med Maria
MMAARRIIAA  HHAAUUKKAAAASS  MMIITTTTEETT  ((bbiillddeett))
stiller som solist når koret Aurora Bo-
realis har julekonserter i Ishavskate-
dralen 17.desember. Koret synger
også julesanger på Mortensnes Om-
sorgssenter onsdag 1. desember og på
UNN søndag 5. desember.

kristin.moe@itromso.no

Marion Palmer og Reidun 
Mellem er i høst bokaktuelle
med personlige og dramatiske
innblikk i nordlendingers opp-
levelser av krig og evakuering.
Deres bøker danner utgangspunktet for arrange-
mentene i Tromsø domkirke og Tromsø bibliotek i
kveld.
– Denne kvelden fortelles opplevelsene til den si-

vile nordnorske mann og kvinne fra den skjellset-
tende vinteren 1944-45. Vi starter kvelden i Tromsø
domkirke og fortsetter på Tromsø bibliotek, opply-
ser Aslaug Eidsvik, leder av Nord-Norge-kontoret til
Norsk forfattersentrum.
Sammen med Tromsø bibliotek og byarkiv invite-

rer de til denne litterære kvelden utenom det vanli-
ge.

Krigsfortellinger
Domkirka tjente som evakueringsbolig for finnmar-
kinger og flyktninger fra nordfylket, før de ble skys-
set videre sørover. Det fortelles at det bodde folk
overalt i kirka, og at det til og med ble født et barn i
alterringen.
– Til å innlede i domkirka har vi invitert tidligere

redaktør i Nordlys, Gunnar Jaklin, som vil fortelle
spesielt fra den lokale historien knyttet til Tromsø
by. Jaklin var selv en ung mann under krigen, opply-
ser Eidsvik.
Reidun Mellem vil fortelle om hvordan sang ble

brukt til å sette mot i befolkninga på Arnøya da de
fikk unngjelde for å ha «samarbeidet med fienden».
Deretter beveger arrangementet seg til Tromsø

bibliotek. 2. verdenskrig er det mest etterspurte
emnet blant bibliotekets lånere – nest etter krimmen.

Solid omtale
Marion Palmer har samlet fortellinger fra de små
bygdene i Kvalsund kommune i boka «Bare kirka sto
igjen». Boka har fått solide omtaler i riksdekkende
presse.
Reidun Mellem har gitt ut boka «Flyktningebarn i

Sverige 1944-1945», hvor hun forteller fra sine egne
opplevelser da hun flyktet med familien fra ned-
brenning og tvangsevakuering. Dette er den hittil
siste av flere bøker Mellem skriver om egne og an-
dres opplevelser knyttet til krigen.
Til biblioteket kommer også NRK-journalist Rune

Ytreberg for å fortelle fra arbeidet med en ennå ikke
ferdig Brennpunkt-dokumentar som handler om
dramatiske hendelser på Sørøya i Finnmark under
krigen.

HELGE MATLAND
helge.matland@itromso.no

909 53 330

Forteller om krigen

BOKAKTUELL: Marion Palmer har samlet fortellinger fra de små bygdene i Kvalsund kommune i boka «Bare
kirka sto igjen». Foto: Helge Matland


