
gårdeier: Etter budrunden var det til slutt Henrik Rustad med flere som sto som nye eiere.  
Sammen med samboer Oda Sofie Hoppestul (tidligere Johnsen) og hennes brødre har de opprettet  
selskapet Albus Eiendom. side 6 og 7

Henrik (28) er ny 
gårdeier i byen
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Trodde noen andre 
ville gjøre jobben side  32-33

– Kunne gjort det på en annen måte  side 8

enige om felles folkefest
De så muligheten til å få til noe stort sammen og nå 
klarer de det. side  22-23

 ● sporT

Mener det er svindyrt og dårlig
Hytteeierne i Hjartdal betaler 12 ganger så høy 
tilkoblingsavgift.  side 14-15

 ● nyheTer

Måtte endre planen
Målet var 200 mil gjennom Norge, Sverige og 
Finland på 100 dager.  side 34-35

 ● puls
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Han er en skikkelig veteran, Ozzy 
Osbourne, men å toppe Billboards 
albumliste hadde han til gode å gjø-
re. Men nå skjer det: Ozzy Osbour-
nes nye album «Patient Number 9» 
ligger på førsteplass på den ameri-
kanske albumtoppen Albumet inn-
tar også førsteplassen på Billboards 
lister for bestselgende rockealbum, 
hardrockalbum – og også vinylal-
bum. Den 73-årige briten ble først 
kjent som frontfigur i Black Sabbath 

på 70-tallet, før det vanket soldebut 
i 1980. «Patient nummer 9» er hans 
13. soloalbum i rekken.

Nylig meddelte rockeveteranen at 
han og kona Sharon forlater Los An-
geles og USA, for å flytte hjem til røt-
tene i Storbritannia.

Nå er det også klart at TV-seerne 
kommer til å få følge deres liv når de 
starter opp igjen i hjemlandet. Fami-
lien Osbourne gjør nemlig come-
back som realitystjerner.

Første Billboard-topp

POrsGruNN: Brita 
Helleborg ventet på 
at noen andre skulle 
ta tak og gjøre noe. 
Men til slutt tok hun 
saken i egne hender. 
To og et halvt år se-
nere er resultatet 
samlet mellom to 
permer. 
Carolyn W. Selliken
carolyn.selliken@ta.no

– Jeg har lært masse. Dette er jo 
ikke noe jeg har gjort før, fortel-
ler hun.

– Det har vært en veldig bratt 
læringskurve, fortsetter den 
pensjonerte ingeniøren. 

Det var i 2014 at Helleborg 
svevde på en rosa sky, etter å ha 
fått nyheten om at hun skulle 
bli bestemor. Men hun ble brått 
tatt plassert med beina godt i 
jorda da hun innså at framtiden 
for det kommende barnebarnet 
ikke ville bli en dans på skyer. 

– Jeg hadde klamret meg til 
ideen om at vi ble passet på av 
myndighetene og at det ikke 
var min oppgave å bry meg om 
klimaet, forteller Helleborg. 

satte i gang
Helleborg skjønte fort at hun 
ikke kunne sitte og vente på 
bedre tider. Til slutt bestemte 
hun seg for å ta fatt på arbeidet 
selv. 

– Jeg trodde det var noen an-
dre som skulle gjøre det, men 
det har de ikke turt. Så da tok jeg 
saken i egne hender, sier Helle-
borg.

Med det startet arbeidet og 
boken «Klimaglede» ble til, litt 
og litt. Nå har det gått to og et 
halvt år siden arbeidet startet og 
endelig kan Helleborg presente-
re det hun har jobbet for så len-
ge. 

– Det er helt uvirkelig! Jeg har 
nok ikke helt skjønt det, sier Hel-
leborg som nå har boken fysisk i 
hendene, rett fra trykkeriet. 

– Det er straks litt skumlere nå 
som den skal ut i verden og jeg 
må snakke om boka. Det føles 
som en brytningsfase, legger 
den ferske forfatteren til.

Nå har arbeidet startet med å 
selge inn boken til blant annet 

butikker og biblioteket. 
– Jeg håper jeg kan få boka ut i 

bokhandlerne etter hvert, fortel-
ler hun. 

Men først er det bokbad som 
står for tur. I passende omgivel-

ser, skal boken «bades» av Per 
Erik Buchanan Andersen, på 
Porsgrunn andelsgård.

– Se! Det er bare så vakkert 
her!

– Han (red.anm. Buchanan 

Andersen) har lest boka og sier 
den er bra og at han gleder seg 
til bokbadet, forteller hun 
spent. 

Boken er en håndbok i å leve 
miljøvennlig, og skal bidra til at 

man blir fri for dårlig samvittig-
het. Helleborg trekker fram et 
eksempel fra boken hvor det 
står at hun pleide å kjøpe nye 
kjoler ganske ofte. 

– Før var jeg veldig glad i å 

Brita tok saken  i egne hender

fOrfaTTer: Brita Helleborg, pensjonert ingeniør og rykende fersk forfatter, gleder seg til å dele boken under det kommende bokbadet fOTO: CarOlyN sellikeN
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kjøpe kjoler og jeg gleder meg 
mest til å kjøpe kjolene. Vi tror 
vi blir glade av å kjøpe ditt og 
datt. Men den egentlige gleden 
kommer innenfra, sier Helle-
borg.

– Har det å skrive bok gitt 
mersmak?

– Først må jeg lære meg å sel-
ge boken. Men jeg har andre 
tanker jeg også vil dele, avslut-
ter hun. 

Brita tok saken  i egne hender

forfaTTer: Brita Helleborg, pensjonert ingeniør og rykende fersk forfatter, gleder seg til å dele boken under det kommende bokbadet foTo: Carolyn selliken

«klimaGleDe»: Ved å gi ut boken «Klimaglede» håper den ferske forfatteren, Brita Helleborg å gjøre 
leserne fri for dårlig samvittighet. 

Bok: Nylig fikk Helleborg boken i posten. – Helt uvirkelig, forteller hun. 

GÅr Bra: Demenskoordinator i Siljan kommune, Kari Sæthre, får gode 
tilbakemeldinger på arbeidet som gjøres i kommunen. 

SILJAN: 21. september er 
Alzheimer-dagen. Nasjo-
nalforeningen for folke-
helse Vestfold og Tele-
mark markerer dagen i 
Siljan. – Tilbakemeldingen 
må jo være at vi er gode på 
demens. 
Dan Hagen

Det forteller demenskoordina-

tor i Siljan kommune, Kari 
Sæthre. 

Arrangementet finner sted 
på kvelden med foredrag, in-
formasjon og utdeling av «De-
mensprisen 2022 for Vestfold 
og Telemark».

Alzheimer-dagen er interna-
sjonal. 

– Siljan vi hatt et eget dagtil-
bud for hjemmeboende perso-
ner med demens siden 2014, 

forteller Kari Sæthre.
– Dette er «Inn på tunet» 

som gir mulighet for daglig-
dagse aktiviteter. Det er også 
tilrettelagt på sykehjemmet, 
der egen demensavdeling er 
bygd, med en flott sansehage.

I Siljan ble det i 2020 regis-
trert 55 personer med demens, 
det er 2,35 prosent av befolk-
ningen. 

– Vi er gode på demens


