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ANNONSE

TID-/KM.-SERVICE

Fra kr. 2 990.-
Sørlandsparken – Tlf.  24 03 47 50

Kultur s. 11
Hektisk på 
Herlig Land

Kultur s. 8
Norges  
Oscar-håp Agnes Kittelsen 

Med mc  
gjennom  
Sibir 
Side 26 del 2 
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Mobbesak 
til retten 
Robert Liland (22) 
møter Søgne kom- 
mune i retten for  
å kreve mobbe- 
erstatning på 900.000 
kroner.  Side 2 del 1 

Åpnet  Kristian-
sands største 
barnehage
Side 5 
del 1 

Ordfører Arvid 
Grundekjøn

Ønsker mer  
åpenhet om  
selvmord 
Artisten 
Stein 
Roger 
Sordal 
deltar på 
verdens-
dag for selvmordsfore-
bygging.  Side 4 del 1 

Skal skape 
bedre topp-
idrett i sør 
Side 20 
del 1 

Solveig 
Pedersen 

Overtidsbruk blir  
nasjonal kampsak

 Arbeidstilsynet vil gjøre overtids-
bruken blant legene ved Sørlandet syke-
hus til nasjonal prinsippsak. Kartlegging 
har avdekket ekstreme overtidslister. 

Jobber mye: I november i fjor avdekket Arbeidstilsynet utstrakt overtidsbruk blant leger ved Sørlandet sykehus. I en periode på 13 uker jobbet ti leger mellom 
130 og 199 timer overtid.  iLLuStrASjONSFOtO: rEidAr KOLLStAd

 Tilsynet mener forholdene er brudd 
på arbeidsmiljøloven, og krever  
mindre overtid og lengre hviletid. 
Side 6 Del 1  
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Følg oss også på
Facebook - Fvn Nært

Tips om «nærheter» sender 
du til naert@fvn.no!

Birgitte Klækken
journalist/avdelingsleder
38 11 33 02
birgitte.klekken@fvn.no

Anne Smith Lorentz  
journalist
38 11 31 66
anne.s.lorentz@fvn.no

Helge Corneliussen  
journalist
90 99 02 01
helge.corneliussen@fvn.no

Solveig Tallaksen  
tipsansvarlig
03811
solveig.tallaksen@fvn.no

Lars Hollerud  
journalist
38 11 36 62
lars.hollerud@fvn.no

Roar Greipsland  
journalist
38 11 35 43
roar.greipsland@fvn.no

Inger Witteveen  
personalia
38 11 32 60
inger.witteveen@fvn.no

En bragd gjennom Sibir
Kameratene nådde målet. 
Madagan, nordøst i Sibir, 
18.000 kilometer hjemmefra, 
på motorsykler.

EKSPEDISJON
HaLVe KLOdeN
Vel hjemme sier Erik Gran Kv-
aase (42) fra Høvåg og Geir 
Stormoen (45) fra Grimstad at 
vennskapet flere ganger ble satt 
på alvorlige prøver.

– Tvilte dere noen ganger 
på om dere ville komme hjem 
igjen?

– Nei. Men vi møtte både 
svartbjørn og russisk mafia. Da 
har du ingen garantier for noe 
som helst.

Kvaase og Stormoen veksler 
på å svare og fortelle om en tur 
på spesiallagede motorsykler 
gjennom ti tidssoner og en av-
stand som tilsvarer halve jord-
kloden.

Gjennom to år har de planlagt 
turen langs en rute nord for Bam 
i enorme Sibir, med endepunkt i 
Madagan.

Men uforutsette hendelser 
kan sjelden planlegges.

Vil hjelpe Nikita
– Møtet med en lokal mafia ga 
dårlig magefølelse. En væpnet 
gjeng, som stadig ble større, 
oppførte seg truende og påsto 
at vi var amerikanere. Vi hev 
oss på syklene, med gjengen 
etter. En sidevei og en kar som 
heter Sergej ble redningen. Han 

hentet kona, som kunne fem 
engelske ord og sa «Come with 
us, you safe». Sånn ble vi kjent 
med noen strålende mennesker 
og deres 13-årige sønn Nikita. 
Svært fattige, men særdeles 
vennlige folk. Nå diskuterer vi 
om vi kan opprette et fond som 
sikrer Nikita utdannelse, sier 
eventyrerne.

En annen opplevelse som 
førte hjerter til halser, var møtet 
med en bjørnunge. Lykkeligvis 
dukket aldri binnen opp.

Vel halvveis på ferden, som 
hadde ført duen innom Sverige, 
Danmark, Tyskland, Polen, Uk-
rania og Hviterussland og etter 
hvert Russland, ble de en trio. 
Steve M. Røyset, en eventyrer 
fra Ålesund, var på solotur og 
slo lag.

Fikk drahjelp
– Beslutningen om å utvide laget 
var en suksessfaktor. To mann 

alene ville neppe klart å krysse 
de tildels strie og iskalde elvene. 
Det kostet oss tre uker i våte 
klær.

Ferden gikk også på dels 
flomstore, dels speilglatte veier 
på de slitesterke motorsyklene, 
som ventes hjem i konteiner i 
november

– Du kan godt nevne det mest 
skremmende. I store deler av 
Sibir koster cola mer enn vodka. 
Følgelig møtte vi påfallende 
mange som var synlig berusede. 
Gamle mennesker så vi knapt i 
det hele tatt. 

Stormoen har allerede pla-
ner om neste prosjekt: Å krysse 
Australia på mc. 

Men da er kameraten byttet ut 
med kona.

tekst: Lars Hollerud
lars.hollerud@fvn.no - 90870710

EN SÅKALT BRO: Erik Gran Kvaase tok sjansen.  fOtO: eriK graN KVaase Og geir stOrmOeN

Kristiansand Magadan

Sverige

Hviterussland

Russland
Danmark

Tyskland Polen
Ukraina

REISERUTE: Fra Kristiansand gikk ruta via Sverige, Danmark, Tyskland, Polen, 
Ukraina og Hviterussland, før åtte tidssoner ventet gjennom Russland.  iLLus-
trasjON: jaN m. mOrteNseN

VÅTT: Steve Røyset fra Ålesund slo følge med sørlendingene på siste del av 
ekspedisjonen.  fOtO: eriK graN KVaase Og geir stOrmOeN

FORBARMET SEG: Da Geir Stormoen (f.v.), Steve Røyset og Erik Gran Kvaase 
fikk trøbbel med kriminelle, ble ekteparet Sergej og Maria redningen.   fOtO: 
eriK graN KVaase Og geir stOrmOeN
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