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Kollisjon

Funnet død

Stavanger: En politipa-

Skjerpevegen:

Politiet
fikk i går morges melding om
to biler som har kollidert i
Skjerpevegen på Nærbø.
Nødetatene kom raskt på
stedet. To personer var involvert i ulykken, begge er oppegående, meldte politiet samt
at trafikken gikk i ett felt forbi
ulykkesstedet en periode.

ARSVÅGEN: Kl. 17.15 mandag

trulje kom natt til i går over to
menn bærende på en postkasser. Duoen er kjenninger
av politiet, og patruljen gav
mennene klar instruks: Den
ene mannen (25) ble innbragt
for beruselse. Den andre, en
36-åring, fikk pålegg om å
holde seg hjemme natten over.

ble en død mann funnet i sjøen
i nærheten av stedet der en fiskebåt
forliste
lørdag.
Det er bekreftet at det er den
47 år gamle Kurt Jøsang som
er funnet død. Han har vært
savnet siden forliset på lørdag,
der også broren Arvid Jøsang
(51) omkom, melder politiet.

politilogg

Bar på post

Misforstått at klov
ÅSEN: Klokkeklovnene danser swing,
spiller rock, synger arier og gjør i grunn
alt beboere ved Blidensol sykehjem i
Stavanger har lyst til.
■■ Caroline T. Gilje
– Det er så løye!
Beboer Torunn Hauge (89) ved
Blidensol sykehjem i Stavanger
skrattler før hun i det hele tatt
har rukket å sette foten inn i
dagligstuen hvor to rødneser
har tatt turen denne tirsdagen.
Der inne sitter klovnene Lykke
og Lukas på huk og blåser små
fjær på en smilende beboer i
rullestol som har fått en rosa
fjærboa dandert rundt halsen.
I et annet hjørne sitter en
annen beboer tilsynelatende
uinteressert lenestolen sin.
Hauge tar på sin side umiddelbart kontakt med klovneduoen.
Hun har nemlig sett dem før og
vet hva det går i: Klovnene
skaper små, gode øyeblikk
sammen med dem.
Rødnesene tilhører den ideelle
organisasjonen Klokkeklovnene
som har spesialisert seg på å få
kontakt med mennesker med
demens. Siden 2010 har de
besøkt sykehjem over hele
landet. Klovnene har ikke et
manus som de forholder seg til.
Alt som skjer er med utgangspunkt i mennesket de møter der
og da.

Synger arier
– Tanken bak arbeidet vi gjør
er å lese enkeltpersonen og
møte personen bak sykdommen.
Med klovnenesen på har vi
mulighet til å se mennesker med
et annet blikk. Klovnen ser ikke
feil, men møter andre kun med
kjærlighet, sier klovnen Lykke,
som egentlig heter Anette
Løbach og er utdannet skuespiller. Klovnen Lukas er Efrem
Stein, også han skuespiller. –
Mange tror klovner kun er for
barn og tilhører sirkus, men det
er misforstått. Går vi langt tilbake i historien har jo narren
vært en kjent klovneskikkelse.
Den har blant annet hatt som
oppgave å gi et annet blikk på
samfunnet som gjorde folk
årvåkne. Det er noe av det
samme som skjer når vi besøker
eldre. Vi prøver å aktivere og
stimulere sider ved de eldre.
Det har ikke noe med det barnlige å gjøre, sier han.
Siden august har duoen vært
16 dager ved Blidensol sykehjem. Organisasjonen ønsker
nemlig å etablere seg i Stavanger, skrev RA i mars. Målet
med besøkene er å vise seg
fram. Midler til høstens besøk

har de fått fra Kavlifondet og
SR-Bank.
– På sikt håper vi på en budsjettpost i Stavanger kommune,
sier Einar Tønnessen, daglig
leder i Klokkeklovnene.
Ved Blidensol sykehjem
kommer etter hvert beboer
Marit Iversen (72) inn i dagligstuen. Hun er ikke vanskelig å
be når klovnen Lykke setter i
arier. Sammen stemmer de
lystig i høye og lave toner.
Fagleder ved Blidensol, Arja
Rissanen, forteller til RA at
mange i personalet først var
skeptiske til klovnebesøket.
– Vi tenkte at det kunne bli
for barnslig, og vi ser jo også at
dette ikke er for alle. Men tilbakemeldingene fra de ansatte er
at Klokkeklovnene gir gode
opplevelser til veldig mange,
sier hun. Personer med demens
husker ikke alltid klovnebesøkene. De har likevel en positiv
virkning på beboerne, er hennes
inntrykk.
– De sitter igjen med en følelse
av at det har skjedd noe kjekt.
Vi ser at de i ettertid smiler, er
roligere, spiser og sover bedre.
Opplevelsen sitter i lenge.

• Klovner inntar
sykehjem i Norge

Mykner opp
I den store pårørendeundersøkelsen til Stavanger kommune
kommer det fram at pårørende
stort sett er fornøyde med Stavangers sykehjem, men aktivitetene som tilbys sykehjemsbeboere treffer ikke helt, skrev
Aftenbladet forrige uke. Men
noen budsjettpost til Klokkeklovnene er det ingen planer om,
ifølge direktør for helse og velferd i Stavanger kommune, Eli
Karin Fosse. Årsaken er denne:
«Klokkeklovnene passer for
noen, men ikke for alle», skriver
hun i en tekstmelding til RA.
I dagligstuen ved Blidensol
blir det stadig mer liv. Beboeren
i det ene hjørnet, som til nå har
sett med skepsis på klovnene,
mykner plutselig opp. Klovnen
Lukas har nemlig dratt i gang
Elvis-låten
«Blue
Suede
Shoes». Plutselig står hun på
golvet og gynger forsiktig
sammen med ham. Deretter
rister hun mer og mer løs og
synger med.
– Vil du en gang til? spør
klovnen?
– Ja! sier hun, både én og to
ganger til.
cte@rogalandsavis.no

på dansegolvet: Beboerne Torunn Hauge (f.v.) og Marit Iversen er ikke vanskelig å be når klovnene Lykke og L
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Politiet har fått inn 130 nye tips i Birgitte Tengs-saken

Lars Ole Berge.

Sør-Vest politidistrikt har fått
inn rundt 130 tips siden de startet
å etterforske Tengs-saken på nytt
i januar i fjor, men saken står
fortsatt på stedet hvil. Politiinspektør Lars Ole Berge
bekrefter overfor P4 at de ikke
har noen mistenkte i den 23 år
gamle drapssaken.
– I påvente av svar på biologisk
spormateriale som er sendt inn til
analyse, er etterforskningen

trappet noe ned. Vi forfølger tips
og gjør andre etterforskningsoppgaver, sier Berge.
Det er DNA-prøver som tidligere er blitt analysert, som er
sendt inn til nye analyser.
– I tillegg har vi besluttet å
sende inn spormateriale som tidligere ikke er undersøkt, for å se
etter DNA-treff, sier politiinspektøren.
17 år gamle Birgitte Tengs ble

funnet voldtatt og drept på
Karmøy i mai 1995. I desember
2016 anbefalte Kripos’ cold casegruppe en ny etterforskning i
saken som ble den første som ble
tatt opp av gruppen.
I 1997 ble Tengs’ da 19 år gamle
fetter dømt for drapet på sin
kusine.
Fetteren anket og ble året etter
frikjent i lagmannsretten.
Fetterens advokat, Arvid

Sjødin, er skuffet over at resultatet uteblir etter så mange år,
men sier det også er forståelig.
Nå venter Sjødin i spenning på
resultatene av DNA-prøvene som
er sendt til analyse i Østerrike.
Denne høsten har TV 2 vist en
TV-serie om Tengs-saken og om
politiets etterforskning.
Mange av de nye tipsene er
kommet inn forbindelse med
serien.(©NTB)

vner kun er for barn

Lukas byr dem opp til dans ved Blidensol sykehjem. 
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