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b MENLO PARK (NTB): Topp-
sjefer i Facebook og andre an-
satte har diskutert internt om 
nettstedet kan ha bidratt til at 
Donald Trump vant presidentval-
get, ifølge New York Times.

Nåværende og tidligere Face-
book-ansatte forteller til avisen 

at de er bekymret over sprednin-
gen av rasistisk innhold og falske 
nyheter. Andre sier de har stilt 
seg selv spørsmålet om selska-
pet har bidratt til en «boble» mel-
lom brukere som i hovedsak kun 
er i kontakt med hverandre. Og 
ifølge New York Times har topp-

sjefer i Facebook blant annet blitt 
enige om å ta opp problematik-
ken på et kvartalsmøte, med mål 
om å berolige ansatte.

Forskere har påpekt at Face-
books spredning av nyheter uten 
faktasjekk, kan ha bidratt til at 
Trump vant valget. Men offentlig 

har Facebook-sjef Mark Zucker-
berg avvist kritikken.

– Av alt det innholdet folk ser 
på Facebook, er mer enn 99 pro-
sent av innholdet sant. Bare en 
veldig liten del er falske nyheter 
og skrøner, skrev Zuckerberg i et 
innlegg på Facebook søndag.

– Facebook-ansatte bekymret over falske nyheter

VINNERNE: De seks sivilarkitekt MNAL som har jobbet med Vev er fra venstre Ove Stavnes, Jan Olav Horgmo,                                                  Kjersti Nordbotn, Ann Kristin Eriksen, Berit Iversen og Dag Haraldsen.  FOTO: HELGE OTTESENVEV 3: Perspektiv sett fra parken.

VEV 2: Perspektiv sett ut fra foajeen.

VEV: Perspektiv sett fra Øvregate.

Jubelen sto i taket 
både i Porsgrunn og 
i Skien da Arkitekt-
kontoret Børve og 
Borchsenius as vant 
plan- og design 
konkurransen om 
nytt museumsbygg.

b SKIEN

«VEV – fortid møter framtid» er 
navnet på vinnerforslaget til Ar-
kitektkontoret Børve og Borchse-
nius fra Porsgrunn. Skiens ord-
fører Hedda Foss Five sprettet 
konvolutten med vinnernavnet i 
for presse, politikere, museums-
folk og vinnerne hos Telemark 
Museum.

Det ble straks påpekt at det var 
en anonym konkurranse. 23 ar-
kitektkontur, flere utenlandske, 
var med og fem av dem kom til 
finalen. Juryen ante ikke hvem 
som sto bak de fem forslagene. 
Skiens ordfører kommenterte at 
«det ligger mye tillit i håndtryk-

ket» da hun fornøyd med valget 
strakk gratulasjonshånden fram 
til Jan Olav Horgmo fra arkitekt-
kontoret i Skiens naboby.

Spontan begeistring
– Det var stor spenning i juryen 
da vi åpnet konvolutten for noen 
dager siden. Det var spontan be-
geistring og 12 hender for i væ-
ret. Jeg tror nesten de må ha hørt 
oss helt til Porsgrunn, sa muse-
umsdirektør Jorunn Sem Fure.

Hun påpekte at både finansi-
elle og politiske brikker må på 
plass, men at hun føler de har 
mange gode støttespillere.

Juryens begrunnelse
«Det er presentert et vakkert 
bygg. Prosjektet innfrir de krav 
som stiles i konkurransegrunn-
laget, men tilbyr i tillegg det lille 
ekstra, som små og interessante 
møtesteder, valg av materialer og 
gjennomtenkte løsninger for 
energibesparende tiltak, innekli-
ma og belysning. Prosjektet har 
et overbevisende plan- og arki-
tektonisk grep, som viser stor 
forståelse for stedet, historien og 
for museets virke og framtida», 
leste Sem Fure fra juryens be-
grunnelse og la til at hun likte 
godt byggets forhold til både 

park og gate. Med utsikt til både 
parken og Øvregate fra foajeen.

– Bygget har autoritet, men det 
er ikke autoritært og belærende. 
Det er viktig. Vi skal invitere inn, 
påpekte Sem Fure, som gledet 
seg til videre samarbeid. 

20 personer involvert i Vev
– Jubelen sto i taket hos oss 
også. Vi er stolte og det er ekstra 
moro med seier på hjemmebane. 
En drømmeoppgave. Telemark 
Museum tar vare på kulturarven 
og det er noe vi kan identifisere 
oss med. Kontoret har vært i Te-
lemark i 127 år. En av de første 

Porsgrunn gikk til top ps i Skien
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Bloggere fra Karasjok i nord 
til Oslo er representert i TV 
2s sjette sesong av «Blog-
gerne».

b OSLO 

Dokuserien starter på TV 2s 
Livsstil- og Sumo-kanaler til vå-
ren, og blir den hittil lengste se-
songen: 24 episoder fordelt på 
seks uker.

Ni navn
Der vil ni navn, både gamle 
bloggtravere og nye fjes, dele 
livene sine også i TV-ruten – 
enten det gjelder barnefødsler, 
russetid i Bygde-Norge, kjærlig-
hetstrøbbel og villmarksliv, i 
tillegg til den vanlige dashen 
med interiør og livsstil.

Årets navn er Anniken Jør-
gensen, Ørjan Burøe, Marna 
Haugen Burøe, Anne Brith Da-
vidsen, Kristine Ullebø, Tonje 
Blomseth, Anna Rasmussen, 
John Arne Riise og Louise An-
gelica Riise.

– «Bloggerne» er viktig for 
oss, sier programdirektør Jarle 

Nakken i TV 2.
– I år er det en enda større 

geografisk spredning hos dem 
som er med, noe vi syns er ek-
stra spennende, sier Nakken.

Føder foran kamera
En av nykommerne er Kristine 
Ullebø (19) fra Førde, som har 
blogget som Krissy siden hun 
var 12 år. I «Bloggerne» vil seer-
ne følge henne på ferden til 
Oslo, dit hun flytter for å bli 
heltidsblogger og modell.

To ektepar, der begge parter 
blogger, er også med: Marna 
«Komikerfrue» Haugen Burøe 
og Ørjan Burøe samt John Arne 
Riise og kona Louise Angelica. 
Anna «Mamma til Michelle» 
Rasmussen er blant de mest 
leste bloggerne, og er inne i sin 
tredje sesong ombord i reality-
en – der hun delvis vil føde for-
an kamera. 

– Jeg føler jeg blir mer og mer 
komfortabel med innspillinge-
ne for hver eneste gang, og kan 
innrømme at til og med deler 
av fødselen med lille Lucas 
kommer på TV denne seson-
gen, skriver Rasmussen. (NTB)

Bloggfjes klar 
for TV-ruten

PÅ SKJERMEN: Disse er med i «Bloggerne»: Anniken Jørgensen 
(f.v.), Ørjan Burøe, Marna Haugen Burøe, Anne Brith Davidsen, Kristine 
Ullebø, Tonje Blomseth, Anna Rasmussen, John Arne Riise og Louise 
Angelica Riise.  FOTO: BJØRN WAD/TV 2

EKTEPAR: Marna «Komikerfrue» Haugen Burøe og Ørjan Burøe ven-
der tilbake til TV 2s «Bloggerne».  FOTO: NTB SCANPIX

b OSLO I premierehelgen gikk 
«Snekker Andersen og Julenis-
sen» rett inn på kinotoppen her 
i landet. Så langt er den sett av 
over 90.000. 2016 ligger an til å 
bli et av de beste kinoårene her i 
landet på lenge.

– Det er fantastisk å se at så 

mange flokker seg rundt Prøy-
sens historie, sier produsent Mar-
tin Sundland i Fantefilm.

Med helgens besøk ligger to 
norske filmer på kinotoppen så 
langt i år. «Kongens nei» er sett 
av nærmere 669.000 mennesker, 
mens «Børning 2» ligger på nes-

ten 414.000 seere.
– Det går riktig bra på norske 

kinoer fortsatt, sier administre-
rende direktør Guttorm Petterson 
i bransjeorganisasjonen Film & 
Kino. Så langt ligger besøket over 
10 prosent høyere enn på tilsva-
rende tid i fjor, og alt tyder på at 

dette blir et av de beste årene på 
lenge.

Norske filmer er viktige lo-
komotiver for kinointeressen 
og drar andre filmer med seg, 
poengterer Petterson, og minner 
om at «Dyrene i Hakkebakkesko-
gen» har premiere til jul. (NTB)

Snekker Andersen rett inn på kinotoppen
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bygningene Haldor Børve tegnet 
var Dalen Hotell, sa sivilarkitekt 
Dag Haraldsen.

I mottoet Vev legger de det fy-
sisk konkrete med flettverk og 
bruken av tre mot de gamle stu-
ene i parken. Symbolsk med tra-
disjon, husflid og integrering. 

Dag Haraldsen fortalte at tre 
har jobbet med prosjektet daglig, 
tre har vært i referansegruppen 
og hele kontoret har deltatt på 
kveldsmøter. De har også invol-
vert Dronninga Landskap AS og 
Multiconsult as. Totalt har 20 
vært involvert i plan- og design-
forslaget Vev.

Inn i en ny fase
– I dag har vi avsluttet fasen med 
plan- og design. Nå blir det sam-
spill med arkitektkontoret fram 
til det som blir grunnlaget for 
entreprenørkonkurransen. Det 
kan nok ta trekvart år, det skal 
knas godt, sier prosjektleder 
Bjørn Rudborg ved Telemark 
Museum.

Han er overbevist om det øko-
nomiske kommer på plass. Både 
Kr. F og Ap har lagt det inn i sitt 
alternative statsbudsjett. Det 
viktige nå er en startbevilgning, 
den vil være utløsende. Den kan 
ligge på rundt 10 mill. kr. De har 

søkt om 43 millioner over tre år. 
Noe som utgjør en tredjedel av 
totalen. Skien kommune, Tele-
mark fylkeskommune, eget byg-
gefond og private gaver vil stå for 
resten. Da er både nybygg, utstil-
ling og to mindre bygg inkludert.

 Tone Berge Hansen fra Skien, 
bosatt i Porsgrunn, er leder for 
hovedutvalget for kultur. Hun sa 
hun hørte positiv summing 
rundt Vev-forslaget allerede da 
de fem finalistene ble presentert 
i september. 

b Helge Ottesen
helge.ottesen@varden.no
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