SØNDAG

Ansatte føler seg
bremset av sjefs-surr
Hadde det ikke vært for ledelsens surring, ville
folk hatt det greiere på jobben, fastslår en
spørreundersøkelse av 3,5 millioner bedriftsJOBB • siste side
ansatte i USA.
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Jakter på
rike menn
SØNDAG • side 8 og 9

Besøk
Norges
hukomBH hett tema i Brussel melse
SØNDAG • side 6

SØNDAG • side 10 og 11

«Alt gled av seg
selv, samarbeidet
gikk på radar. Så
skjedde det noe»

LEVE SAMMEN

LØRDAG • side 14 og 15

Børsfestens tapere
Festrus. Storparten av det norske aksjemarkedet
har ruset seg på stadig høyere oljepriser, og hittil
i år har Oslo Børs satt nye kursrekorder 49 ganger.

FRYKTER BROER
KAN KOLLAPSE
Kablene som bærer de
viktigste broene i Norge,
kan ruste opp. I utlandet
har fem broer styrtet som
følge av rust på disse
kablene. Statens vegvesen
følger nøye med.
DEL 1 • side 3

Erna Solberg var i kamphumør på
Torgallmenningen i Bergen i går.

ERNA VIL BARE
VÆRE SEG SELV
Høyre-leder Erna Solberg
fnyser av kritikken hun har
fått for valgkampinnsatsen
sin. – Jeg synes jeg gjør en
god innsats, svarer Solberg,
og føyser vekk alle krav
til stilskifte og linjeskifte
i Høyres krevende kampanje
DEL 1 • side 5

VARSLET OM FEIL
– FIKK SPARKEN
Per Yngve Monsen hevder
han fikk sparken fordi han
varslet om det han mente
var ulovligheter i Siemens.
I morgen møter han sine
tidligere sjefer i Oslo tingrett. Målet er å få renvasket
seg og få jobben tilbake.
ØKONOMI • side 4 og 5

RUBRIKKANNONSER – SE SIDE 2

Børsens skyggeside. Til tross for at de fleste
pilene peker oppover, har 38 av 206 selskaper ikke
JOBB • side 2 og 3
fått være med på årets kursfest.

120 000
I SELSKAPSBURSDAG
Hydros 100årsdag. Vakkert.
Nydelig. Herlig.
Slik lød publikums røst under
Oslo-Filharmoniens konsert med
Oslo Bach-kor,
Ensemble 96,
Sølvguttene,
Sissel Kyrkjebø og
Annbjørg Lien.
Stemningen steg
ytterligere et par
hakk da sjefrapper Ravi og
a-ha entret den
store friluftsscenen senere
på kvelden.
KULTUR • side 6 og 7

Over 120 000 mennesker
strømmet til Frognerparken da Norsk Hydro
feiret sitt
100-årsjubileum i går.
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