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DUSØR
NOK 25.000,-

Byste ”Mann 2012”
med Nico Widerberg gravert inn
i sokkel, forsvunnet juli 2017.

Bysten har en vekt på 30–40 kg.
Dusør på NOK 25.000,- utloves
til den eller de som bidrar til at
skulpturen kommer til rette.

Kontakt Rune på: 90 78 74 78

DOGNET
Redigert av Ove Jacobsen

BERGEN KL. 12.44: Fredag er det 
sluttprosedyrer i saken mot et 
foreldrepar fra Bergen, begge 
i 20-årene, som står tiltalt for 
uaktsomt drap. Tiltalen ble tatt 
ut etter at sønnen deres på to 
år døde høsten 2015, angivelig 
etter å ha fått i seg farens LAR-
medisin. Foreldrene har nektet 
straffskyld. Statsadvokaten på 
sin side mener at foreldrene ikke 
passet godt nok på medisinen, 
og at de heller ikke tilkalte nød-
vendig helsehjelp. BT var ikke 
til stede i retten fredag, men får 
opplyst fra aktor at hun krevde 
domfellelse av begge med såkalt 
straffeforfall. Det er mulig etter 

en bestemt paragraf i straffelo-
ven. Paragrafen kan brukes når 
påtalemakten mener det er på-
vist straffskyld, men at helt sær-
lige grunner tilsier at retten fra-
faller «å utmåle straff». – Det er 
barnet deres som døde, og saken 
har åpenbart fått store, person-
lige konsekvenser for dem. Det 
er ikke behov for straff, sier aktor 
og statsadvokat Benedikte Høg-
seth. Hvis foreldrene skulle bli 
dømt i tråd med aktors påstand, 
slipper de altså straff - selv om 
de skulle bli funnet skyldige. 
Etter den aktuelle paragrafen er 
det heller ikke prøvetid.

Aktor vil ha foreldrene dømt, men uten straff

Rundemansveien 
sperret igjen  
grunnet skredfare
BERGEN KL. 15.02: Fra og med 
 fredag ettermiddag er veien 
opp til Rundemanen sperret, 
og veien vil forbli stengt hele 
helgen. Årsaken til stengingen 
er at det har kommet en god 
del nysnø, og at det har blitt 
observert bevegelser i snømas-
sene. – Vi har hatt en geolog 
der oppe nå i ettermiddag, og 
hans  vurdering er at det ikke er 
forsvarlig å ferdes i området, sier 
Arild Gundersen, seksjonsleder 
hos Bymiljøetaten. 

God, gammeldags 
undervisning førte  
til 500.000 kroner

BERGEN KL. 14.37: Den ene under-
viser på gamlemåten. Den andre 
eksperimenterer med digitale 
hjelpemidler, skriver På Høyden. 
Professorene er like engasjerte 
og gode i kunnskapsformidling, 
mener UiB-studentene. Det 
har henholdsvis Helge Drange 
ved Geofysisk institutt og Atle 
Rotevatn ved Institutt for Geovi-
tenskap nå mottatt halv million 
kroner hver for. Det er Olav Thon 
Stiftelsen som står bak utdelin-
gen, som gikk av stabelen i går. 
Blant andre utdelinger ble tre 
forskningsprosjekter innen anti-
biotikaresistens gitt 10 millioner 
kroner hver.

Vegvesenet varsler 
køer når fire felt skal 
bli til to fra 19. mars
BERGEN KL. 16.13: Innsnevring av 
veien mellom Nordås og Sørås 
fra fire til to felt gjør at bilister 
må belage seg på køkjøring på 
riksvei 580 fra mandag 19. mars. 
– Fra mandag 12. mars blir veien 
åpen på dagtid, men nattestengt 
fra 22 til 06. Det vil være god 
kapasitet på omkjøringsvegene 
Fanavegen og Knappetunnelen/ 
Steinsvikvegen – eller E39 over 
Vallaheiene, sier Geir Brekke, 
som er kommunikasjonsråd-
giver i Statens vegvesen

500.000 KRONER: Studentene 
liker bruken av kritt og tavle i 
undervisningen, har klimaforsker 
Helge Drange tidligere uttalt til 
universitetsavisen På Høyden. Her 
sammen med Olav Thon.   
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VEIARBEID: Her blir det køer 
fra 19. mars når fire felt blir til to 
mellom Nordås og Sørås på riksvei 
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