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På skolen.
I går fikk jeg en ny elev i klassen min. Han heter Stein og er fra Stavanger. Faren hans
arbeider på postkontoret, og moren hans venter på å få ny jobb som politikonstabel. Stein bor
i samme hus som oss. Jeg håper at han blir venn med sønnen min, for de er nesten like gamle.
Sønnen min, Ola, er flink til å spille fotball. Hvis Stein kommer med på skolens fotballag, tror
jeg han kommer til å trives. Men jeg vet ikke om han vil spille fotball. Han sa nei da guttene
spurte om han ville være med i friminuttene i går. Han er kanskje sjenert, for han kjenner
foreløpig ingen i klassen. Det er en hyggelig klasse med mange flinke elever. De er ofte
sammen i fritiden og går på kino, spiller fotball og lytter til musikk. Jentene i klassen går
sammen to og to, mens guttene som regel driver med ulike fellesaktiviteter, som fotball,
håndball og litt småslåssing.

Familien Tveit.
Line Tveit og familien hennes har flyttet til Oslo. De bor nå i Markeveien 3A. I leiligheten
ved siden av bor en vietnamesisk familie. Line snakker med den vietnamesiske nabokona,
som heter Thi. Hun har lært fransk på skolen i Vietnam, og hun har gått på norskkurs i tre år,
først i Bergen og så i Oslo. De flyttet til Oslo da mannen hennes fikk tilbud om en stilling.
Line skriver et brev til Hilde og Olav. Hun forteller at flyttingen fra Stavanger til Oslo gikk
fint. Hun forteller at Dag er i full gang med jobben på postkontoret. Selv begynner hun ikke
på politistasjonen før den 1. oktober

Hoai kjøper klær.
Hoai har nettopp vært i byen for å kjøpe klær. Han gikk inn i et varehus og spurte etter
herreavdelingen. En ekspeditrise hjalp ham med å finne en pen genser. Hoai ønsket seg en blå
genser med god kvalitet og ikke for dyr. Han bruker vanligvis størrelse 50, men han prøvde
størrelse 52 først, for han tenkte at genseren kanskje ville krympe. Hoai kjøpte en ganske dyr
genser, men det var viktig for ham at den skulle holde fasongen. Da han gikk ut av varehuset
med genseren under armen, var han ganske fornøyd.

Familien Vigeland.
Markeveien 4 er et rekkehus hvor det bor tre familier. Gro Vigeland bor i 4A. Hun har en stor
og moderne leilighet med 4 rom og kjøkken. Gro har en liten hage hvor det vokser blomster
og et epletre. Hun har to barn; en gutt på fem år som heter Erik og ei jente som heter Lisen.
Gro Vigeland ble separert for ett år siden. Ex-mannen til Gro heter Henrik og han arbeider på
en oljeplattform. Der arbeider han i to uker og har fri i 14 dager. Henrik tjener mange penger,
men han liker ikke arbeidet sitt. Henrik har en liten leilighet på ett rom og kjøkken.

Leiligheten har dusj, men ikke badekar. Henrik føler seg alene, og han lengter ofte etter Erik
og Lisen. Barna bor hos faren sin en helg hver måned.

På besøk.
Line og Dag har vært på besøk hos en kollega av Dag. De ble invitert til middag, men de kom
for seint fordi de ikke kunne finne veien. Dag hadde en bukett blomster i hånda, og han hilste
høflig på vertinnen. Maten var ikke ferdig ennå, så alle satte seg i sofakroken og snakket om
været. Det skulle dessverre bli storm i slutten av uka. Samtalen ville ikke komme i gang for
gjestene kjente ikke hverandre. Martin begynte å snakke om politikk. Han var medlem av
Høyre. Dag ville ikke at Line skulle si hva hun mente om Høyre, så for sikkerhets skyld
sparket han henne på beinet. Det hjalp ikke, for Line begynte å kritisere Høyres partiprogram
når det gjaldt trygder og hjelp til arbeidsløse. De andre ble involvert i diskusjonen, og snart
var samtalen i full gang.
Martin fortalte at Høyre var et konservativt parti som bygde på folkestyre, eiendomsrett og
politisk frihet. Dag sa at Fremskrittspartiet var et parti som ønsket å redusere skatter, avgifter
og offentlige inngrep. Eva sa at hun stemte på Kristelig Folkeparti fordi det var et
livssynsparti som hadde som hovedformål å verne om kristne og moralske verdier.

Folkeeventyrene.
Askeladden er en kjent eventyrhelt i Norge. Han er fattig og lat, og alle tror at han er dum.
Den viktigste egenskapen hans er at han er snill og oppmerksom mot andre. Derfor får han
mange venner. Han er også klok, og han klarer alltid å lure trollet.
Asbjørnsen og Moe samlet inn de norske folkeeventyrene i forrige århundre. Disse eventyrene
er blitt muntlig overført fra generasjon til generasjon. Det var Asbjørnsen og Moe som forsto
at de var en viktig del av norsk kultur. De norske folkeeventyrene har felles trekk med eventyr
i blant annet India. Eventyrene fulgte handelsveiene fra Asia til Europa. I de norske
eventyrene hører vi om skoger, fjell og store troll. Vi møter dyr som ulven, bjørnen og reven.
I indiske eventyr møter vi slanger og tigre, altså dyr som hører til i dette landet.
I mange av de norske folkeeventyrene er det snakk om konge og prinsesse. Askeladden klarer
en vanskelig oppgave og vinner prinsessa og det halve kongeriket. Dette viser at fattige
mennesker kan oppnå noe hvis de er kloke og heldige. Kongen er alltid en hyggelig person,
og prinsessa er alltid vakker.
Asbjørnsen og Moe spilte en viktig rolle med å lage et naturlig norsk språk bygd på dansk. I
1837 avtalte de å samarbeide for å gi ut eventyr. I 1841 kom den første eventyrsamlingen ut.
Dette ble snart en kjær lesning for både voksne og barn. Alle nordmenn kjenner eventyrene
om Askeladden. Det er også blitt laget filmer på grunnlag av disse eventyrene.

Jul i Norge.
Det er snart jul. Julen er fra gammelt av en av de viktigste religiøse høytidene, men også før
kristendommen kom til Norge, var det vanlig å ha en vinterfest i desember. I vår tid er julen
mest barnas og familiens fest.
Julefeiringen i Norge begynner kl. 17 på julaften, 24. desember. Da ringer klokkene fra alle
kirkene. De fleste butikkene og kafeene stenger, og alle som har mulighet til det, tar fri for å
være sammen med familien sin.
Julefeiringen har mange tradisjoner. De fleste nordmenn kjøper juletre og pynter og vasker
ekstra mye i huset før jul. Det er også mange spesielle matretter som blir laget bare til jul.
Barna tenker mest på julegavene. Lang tid før jul begynner de å skrive liste over hva de
ønsker seg. Mange familier har også en adventskalender der barna åpner en ny luke hver dag.
I disse lukene finner barna små leker eller søtsaker.
I noen familier er det vanlig at en voksen person tar på seg julenissekostyme og kommer inn
på julaften med sekk på ryggen for å dele ut gaver. Mange familier går rundt juletreet og
synger julesanger som Glade jul eller På låven sitter nissen. De fleste julesangene er
internasjonale, men noen er også laget i Norge.
Julen betyr ferie og fritid for mange. Folk trenger å slappe av midt i en mørk og kald tid.
Ekstra lys ute og inne pynter opp og skaper glede og forventning. Etter jul kommer
nyttårsfeiringen, hvor vi først og fremst feirer nyttårsaften med champagne og fyrverkeri.
Deretter begynner et nytt år med nye plikter og nye muligheter.
Bo sentralt – også på Vikhammer.
Bare 15 minutters kjøring unna Trondheim sentrum ligger Vikhammer. Her finnes store
boligområder med relativt nybygde hus. Selv om boligmarkedet på Vikhammer har vært
meget gunstig de siste årene, er det fortsatt mulig å spare ved å kjøpe bolig her framfor
sentralt i Trondheim. Mange lar seg også lokke av den fantastiske utsikten til
Trondheimsfjorden fra boligområdene i åsene over Vikhammer sentrum. Svært mange av
innbyggerne i området jobber til daglig i Trondheim. Kort kjøretid med bil og gode
kommunikasjoner med kollektivtrafikk gjør at det ikke er noe problem. Boligmarkedet på
Vikhammer påvirkes av boligmarkedet i Trondheim. Det omsettes relativt mange boliger til
gunstige priser. Det lokale servicetilbudet er komplett, og området har eget kjøpesenter.
Kommunen bygger ut sine servicetilbud for alle deler av befolkningen i takt med
boligbyggingen. Det fins tilbud for både barn og eldre. Personer som reiser mye, vil finne at
avstanden til Trondheim Lufthavn Værnes gjør det enkelt å komme seg til og fra flyplassen.

Den elektroniske revolusjonen.
De fleste som uttaler seg om data- og kommunikasjon, mener at det som vi har opplevd til nå,
bare er en begynnelse på en lang utvikling. Det de ser for seg som neste trinn, er en gradvis
sammensmelting av medier som vil gi helt nye muligheter. Med en ny PC eller
fjernsynsskjerm som utgangspunkt kan man tenke seg en multimedieverden som i stadig
større grad forener tekst, lyd og bilde og dermed erstatter de tradisjonelle mediene. Dagens
situasjon på Internett blir gjerne regnet som en forsmak på denne utviklingen.
Det er klart at det vil skje mye framover. Foreløpig er det likevel for tidlig å si noe sikkert om
hvor utviklingen vil ende, og hvor fort det kommer til å gå. Det har ofte vist seg at utviklingen

tar lengre tid enn optimistene hadde regnet med. De eldste av dagens medier, det vil si aviser,
bøker og kino, har vist seg forbausende sterke i forhold til fjernsynet og andre mer avanserte
medier. Det vil derfor være svært overraskende om dagens medieverden plutselig blir erstattet
av noe helt nytt. Mer sannsynlig er det at vi får en gradvis utvikling og tilpasning mellom de
gamle og de nye mediene.

