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10. oktober
Vinneren av årets Nobels 
fredspris blir o� entliggjort.

Verdensdagen for psykisk 
helse.

14. oktober
«Helsefremmende lokal-
samfunn» er tema for 
Folkehelsekonferansen 
over to dager; Oslo.

15. oktober
LOs olje- og gassutvalgs 
årskonferanse ser over to 

dager på framtida for Norges 
viktigste næring; Bergen.

17. oktober
Internasjonal dag for avskaf-
felse av fattigdom.

21. oktober
Forbundet Industri Energi 
sitt landsmøte åpner; Oslo.

Oljebransjen diskuterer ut-
fordringene med kost-
nadskutt, permitteringer og 
oppsigelser på Oljeindustri-
ens todagers økonomi- og 
� nanskonferanse; Stavanger.

Kulturrådets årskonferanse om 
økonomi og kunst; Lillestrøm.

23. oktober
Fagseminar om psykisk helse, 
hvor står det psykiske helse-
vernet i Norge i dag; Oslo.

22. oktober
Landsmøte i Musikernes Felles-
organisasjon, MFO; Hamar. 

70 år siden Finnmark ble frigjort 
markeres med � ere arrangemen-
ter i Litza, Kirkenes, Tana og Bjør-
nevatn.

15 minutes of fame
Noen kan av og til opp-
leve et glimt av kjendis-
verden. I et kvarter vises 
et oppslag i nettavisene 
med deg i fokus. Men før 
kvelden har kommet, er 
det borte, som en ugle i 
natta. 
Øyeblikket er verdt å ta vare på, 
men hvordan? 

Det kan også være andre si-
tuasjoner hvor en vil spare på 
en nettside. En motpart eller 
arbeidsgiver har publisert noe 
som ikke burde vært publisert, 
en side som det kan være nyttig 
å spare på. Da holder det ikke å ta 
vare på nettadressen. Selve siden 
må lagres.

En kollega innviet meg for en 
del år siden i sine datatriks. Jeg 
ble skikkelig imponert da han tok 
et departement på fersken. Etter 
at han hadde stilt noen ubehage-
lige spørsmål, endret de innhol-
det i en pressemelding som var 
publisert på nettet. Men siden 
han hadde tatt kopi av den opp-

rinnelige nettsiden kunne 
han vise dem hva som had-
de vært publisert dagen før. 
Det kunne de ikke løpe i fra.

Det � nnes � ere mulighe-
ter for å ta vare på innholdet 
på en nettside enten formå-
let er skrytealbumet eller 
gravende journalistikk.

Kortkommandoen 
Ctrl+S er den vanlige å 
bruke for lagring. Den 
kan også brukes til å 
lagre nettsider, men 
resultatet blir søppel. 
Nettleseren oppretter 
en egen mappe med 
en haug med uforstå-
elige � ler, og når du 
forsøker å åpne den 
igjen seinere har du 
� aks hvis du kjen-

ner igjen innholdet. 
Men det � nnes bedre må-

ter å spare en komplett side 
på. En sikker måte er å la-
gre siden som en PDF. Noen 
nettlesere har en egen funk-
sjon som heter «skriv til 
PDF». Trykk den vanlige 

kortkommandoen for ut-
skrift, Ctrl+P. I nettleseren 
Chrome for eksempel får du 
opp et valg som heter «La-
gre som PDF». Hvis du vel-
ger det, vil nettsiden lagre 
seg som en PDF-� l. 

Noen nettlesere krever 
at du har installert en PDF-
skriver på maskinen. En 
PDF-skriver er et lite pro-
gram som vises i meny-
en over skrivere. Velg PDF-
skriveren og skriv ut.

Et annet alternativ er å 
bruke programmet Everno-
te. Evernote kan lastes ned 
gratis og installeres som 
et tillegg i nettleseren. 
Evernote kan ta vare på no-
tater, bilder, du kan laste 
ned skjermdump, ta vare 
på utklipp fra skjermen eller 
det som er poenget her, la-
gre hele nettsiden som PDF. 
Da kan du � nne igjen siden 
seinere når kjendislyset har 
slukket og mørket igjen sen-
ker seg over livet ditt. a


