RA

Dagen i dag

Tinnsjøen

er 5 minutter og 15 sekunder kortere enn dagen i går,
3 timer og 24 minutter lengre enn ved vintersolverv.
Sola står opp klokka 08.30 og går ned klokka 17.49.

steg 2 centimeter fra onsdag til torsdag til 191,09.

Møsvann

steg 6 centimeter i samme periode til 913,62.
Laveste og høyeste temperatur ved Møsvannsdammen var
7,1 og 9,6 grader.

- på tampen

D/F Hydro i nye opplag
D/F Hydro er på rett
kjøl igjen. Limt og
skrudd sammen av
dyktige håndverkere
i Vietnam. Nå er en
hel flåte på vei.
RA – Egil Stensrud

Det er Trond Ole Richvoldsen
i Skien som tok initiativet til å
bygge modellen av ferja som
ble senket på Tinnsjøen 20.
februar 1944. Han har bygd
mange modelljernbaner i tidligere år, men er nå opptatt av
å få bygget kopier av klassiske
båter.
- Jeg har fått lagd 10 stykker.
Alle forsvant på et blunk etter
at jeg la det ut på finn.no. Nå
må jeg bestille opp langt flere
båter, forteller han.
Richvoldsen
gjør
som
norske redere flest, bygger
båtene i sør-øst Asia.
- De siste årene har jeg fått
lagd en del modeller hos ulike
produsenter i Vietnam. I
førsten var det en utfordring å
få det til å stemme med originalene, blant annet noen
fiskeskøyter jeg bestilte. Nå
har jeg fått kontakt med en
familiebedrift som er utrolig
dyktig i faget. En av de

nærmeste dagene vil de få en
ny bestilling, sier han.
Skjebnen til ferja, passasjerene og tungtvannstønnene
som gikk ned har opptatt folk
siden
sabotørene
senket
båten. Ferja er det mest omtalte skipsvraket i Norge, i
hvert fall i norske innsjøer.
Jeg har sendt nedover
kopier av originaltegningene
fra 1914 og fotografier av jernbaneferja til håndverkerne der
nede. Her har jeg fått god
hjelp av ansatte på Norsk Industriarbeidermuseum. Utfordringen var å finne de rette
fargene. I dag sitter vi bare
igjen med fotografier i
svart/hvitt. Derfor tok jeg utgangspunkt i den modellen
som er på museet når det
gjelder fargene. I tillegg
snakket jeg med han som
bygget akkurat den modellen.
Dessuten hadde modellbyggeren i Vietnam vanskelig å få
tak i slike jernbaneskinner.
Foreløpig er det ikke så
mange hobbybutikker der
nede, men til slutt fikk de
oversendt en startpakke fra
USA som inneholdt såkalte
fleksiskinner, opplyser han.
Modellskroget er laget i treplank på spanter. Alt over
dekk er også laget i treverk.
- Det er ikke noe plastikk,

utenom svillene til fleksiskinnene.
Dyktige modellbyggere
bruker cirka
100 timer på
hver modell,
sier han.
Modellen,
som er i såkalt H0 skala,
har han solgt
for litt under
to tusen kroner.

MODELL: Trond Ole Richvoldsen har bestilt nye modeller av D/F Hydro. Her har han fått en
god venninne til å holde den nye modellen av D/F Hydro.

HURRA!
annonse@rablad.no
Hipp hurra for
go’jenta vår!
Mari Røysland
Skårberg fylte
4 år 24. oktober.
Ønsker deg alt
godt på dagen
din! Klemmer
fra Malin, Knut,
mamma og pappa.

Vi vil gratulere
Søvei Uverud
med 14-årsdagen
som var den
24. oktober.
Kos deg
kjempemasse.
Klem fra jentene
i 9b ved Atrå
ungdomsskole.

Skien - Bergen

én vei

fra

Gratis frokost

PÅ KINO

før kl. 09.30 og kaffe/te hele dagen

Detektiv Downs
I kveld er det klart for lokal
norgespremiere på den norske
filmen «Detektiv Downs».
Robert Bogerud (28) har eget
detektivbyrå. Med trenchcoat
og Bogart-hatt er Robert klar alt han trenger er en sak. Men
ingen har troen på Robert.
Selv faren hans, som er
politietterforsker, avfeier hele
detektivopplegget. Det er ikke
lett å være Robert - landets
eneste privatdetektiv med
Downs syndrom. Men så en
morgen dukker en mystisk
kvinne opp på Roberts kontor.

Løser saken
Skøytelegenden Olav Stjernen
er forsvunnet, og familien
frykter
det
verste.
I
virkeligheten har de desperat
behov for en inkompetent
detektiv, for å berolige Olav
Stjernens senile og styrtrike

399,-

Fly fra Geiteryggen

EuroBonus-poeng
til Bergen

Ingen ekstra kostnad

mor. Robert er perfekt til
jobben. Med livet som innsats
og en følelsesbasert arbeidsmetode forsøker Robert å
trenge til bunns i saken. Da
hans far endelig trer inn for å
hjelpe viser det seg at Roberts
store hjerte er det viktigste i
jakten på sannheten. Og at han
slett ikke er så dum som alle
trodde.

for bagasje og setevalg

Gode videreforbindelser
ut i Norge og til utlandet

Gratis parkering
på Geiteryggen

Din lokal-flyplass
for rask og effektiv reise

Denzel Washington
Ikveld er det også premiere på
«2 Guns». Denzel Washington
og Mark Wahlberg leder an i
denne eksplosive actionthrilleren hvor vi følger to
undercover-agenter fra forskjellige byråer som blir
tvunget på flukt sammen.
Men det er et problem; ingen
av dem vet at den andre også
er føderal agent.

wideroe.no
For mer detaljert produktinformasjon se wideroe.no

