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Slaget i havnestriden flyttes til Høyesterett

Den bitre, tre år lange havnekonflikten flytter nå inn i Høyesterett. Landets øverste domstol skal prøve om EØS-avtalen må
vike for Grunnloven. – Dette blir den store saken innenfor arbeidsrettsområdet på sikkert ti år fordi det er kommet opp så
mange helt sentrale spørsmål om foreningsfrihet og EØS-avtalen, sier advokat Nicolay Skarning til NTB. Han er prosess-

fullmektig for Holship Norge i høyesterettsbehandlingen av
den bitre havnekonflikten som starter tirsdag. Siden 5. april
2013 har selskapet vært boikottet av Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) som står hardt på for at Holship skal inngå tariffavtale og binde seg til å benytte NTF-organiserte havnearbeidere. NTF har vunnet fram både i tingretten og lagmanns-

KULTURSJEF: – Jeg har aldri hatt på meg Pikachu-kostymet før, men kan anbefale andre
voksne å kjenne på følelsen av å være en annen iblant, sa kultursjef Linda Sætra.

AGDERPOSTEN

retten. For dem handler behandlingen i Høyesterett om viktige prinsipper. – For oss handler dette om at Høyesterett skal
anerkjenne boikott som et lovlig middel i kampen for tariffavtale, sier 1. nestleder i NTF, Terje Samuelsen til NTB. Men motparten vil ikke begrense Høyesteretts behandling til dette
spørsmålet. (©NTB)

TETID: Japanske Saori Kano, som bor i Arendal, demonstrerte japansk teseremoni i bibliotekets andre etasje, der de som ville også kunne tegne eller spille online dataspill.

– I vår gjeng

HARD CORE: Embla Brox og Tyr Konrad Guttu er animanga-fans og frivillige hjelpere på festivalen. De solgte efefkter de ikke lenger trenger.

Superhelter av begge kjønn,
prinsesser, Lolitaer og Pokémon-figurer i menneskestørrelse, fylte biblioteket med
kreativitet og lekenhet på
årets utgave av hyllesten til
japanske serier og dataspill.
LIV EKEBERG
liek@agderposten.no 992 61 900

NYE VENNER: Helle Swann Gundersen (t.v.) og Janne Rekevik har blitt
kjent i cosplaymiljøet og har kledd seg ut som figurer i Haikyvu-serien.

JENTE-HELTER: Svenske Ellen Ekman og norske Ida Neverdahl, snakket
om sterke heltinneskikkelser i tegnerserier med Hans Ivar Stordal.
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SOLSKJERMING - GARASJEPORTER

– Nerder er kule, sier Nadine Liset Øiset (12).
Hennes knallblå hår rekker til midt
på låret, hun er kledd i en skoleuniformsaktig kjole med hvitt slips og
lange, hvite knestrømper. Hun er
«Hatsuna Miku», en japansk popstjerne, får vi vite.
– Men hun er ikke en ekte person,
altså, hun er en animasjon som opptrer på scenen via en skjerm for mange
fans, forklarer Nadine.
Hun står ved et bord
der Embla Brox, med
horn på hodet, selger
animanga-tegneserier,
plastsmykker og brukt
cosplay-utstyr.
Ved siden av henne
står kameraten Tyr Konrad Guttu, med tre blodrøde piler stikkende ut av
T-skjorta der rosa tøyblomster er festet ved hjertet. Kreasjonen fikset han selv kvelden før.
– Han er den største nerden! I vår
gjeng er nerd noe kult, sier Embla,
som i likhet med Tyr har digget den
japanske tegneseriestilen animanga i
mange år og har vært med å starte
animangamiljøet i Arendal.
– Jeg ble helt «obsessed» da jeg tilfeldigvis så en mangafilm som liten,
forteller Tyr.

rangement rundt tegneserier. Det ble
den japanske mangastilen. Vi har fått
hjelp av fem ivrige frivillige som kan
utrolig mye om dette, og jeg synes kvaliteten på arrangementet er bedre enn
noen gang, sier bibliotekar Tove Kittelsen til Agderposten.
– Helt fantastisk at biblioteket lager
dette igjen, synes Elene Nygård (21)
som også har deltatt i Cosplay-konkurransen tidligere år.
Hun har brukt 125 timer på å lage
sitt kostyme av trespon og lim, som
omskaper henne til en kvinnelig karakter fra «World of Warcraft».

– Heia annerledeshet

«Vi må begynne å applaudere annerledeshet,» uttalte politibetjent Fredrik
Schulze-Krogh i Agderposten fredag,
der nettopp unges livskvalitet og usikkerhet for å ikke passe inn, var tema.
Nettopp dét poenget fulgte kultursjef Linda Sætra opp med da hun åpnet årets Animanga-festival på Arendal bibliotek lørdag, iført en knallgul Pikachu-drakt.
– Å være annerledes er
ikke så lett for unge,
man vil helst ikke skille
seg ut – men dere som er
her, dere tør, derfor gir
jeg applaus til dere, sa
kultursjefen, som berømmet de mange selvlagde kostymene som deltakerne i
Cosplay-konkurransen stilte i.

«Når man
kler seg ut,
kan noe magisk og mystisk skje»

– Bedre enn noen gang

Animanga er et årlig ungdomstreff på
Arendal bibliotek med tema japansk
popkultur. Her møtes ungdom og
voksne i felles interesse for seriene,
tegning og gleden over å kle seg ut.
–Dette startet for noen år siden med
at noen kolleger og jeg ville ha et ar-

– Noe magisk kan skje

– Når man kler seg ut, kan noe magisk
og mystisk skje. Det er godt å få være
noen helt annen for en dag, og selv kan
jeg anbefale andre voksne å kjenne på
følelsen av å være Pikachu, sa kultursjefen.
– Det er gøy på kle seg ut som en
karakter man liker og møte folk på
denne måten. Cosplay-miljøet her på
Sørlandet er veldig sosialt, sier Karen
Grøsle (15) fra Grimstad med øyne
som ser ut som de er tegnet på i fjeset.
UT PÅ NETT: Se bildeserie
på agderposten.no

FINALISTENE: Samtlige deltake
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Dobbeltdrap i Oslo opp for retten
Dobbeltdrapet som ble begått i Oslo i desember i fjor, kommer opp i Oslo tingrett
denne uka. En 56 år gammel tunisisk mann
er tiltalt for å ha drept Catrine Røthe (42)
på Manglerud og Fathi Rzaiguia (50) på
Grønland en halvtime senere. Begge ble

knivstukket og døde etter kort tid. Tiltalte,
som tidligere er utvist fra Norge, hadde
hatt et forhold til den drepte kvinnen. Han
har vært tvangsinnlagt på Dikemark siden
drapene skjedde sted 9. desember. Der ble
han utredet av rettspsykiaterne Hanne

KARAKTER: Karen Grøsle (15) fra Grimstad med øyne som ser ut som
de er tegnet i ansiktet. – Jeg er figuren Yukine fra serien Noragami.

Klevmark og Torgeir Husby. I tiltalen står
det at drapene ble utført i psykotisk tilstand. Mannen skal selv ha uttalt at han
hørte stemmer og så bilder. (©NTB)

STJERNE: Nadine Liset Øiset utkledd som pop-animasjonsstjerne.

TEGNEKONKURRANSE: Rundt langbordet i andre etasje koste tegnerne seg. Nærmest karakteren «Jumin» og eksorsisten «Alan Walker».

er nerdene kulest

ere i Cosplay-konkurransen gikk videre til finalen på Animanga2016 i Arendal bibliotek lørdag. Andre koste seg med ulike kurs i tegning, parykkstyling, foto, japansk street fashibn eller spille spill.

