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1492: 
Kristoffer Columbus
oppdaget Hispaniola
(La Española). Da
Columbus oppdaget
Amerika i 1492 kom
han til øyen som i dag
består av Haiti og Den
dominikanske
republikk. Columbus
ga øya navnet
Hispaniola (La
Española). Hispaniola
har «alt et menneske
kan ønske seg i denne
verden», skrev
Kristoffer Columbus.

1955: 
Filmregissør Otto Pre-
mingers «The Man
With
The
Golden
Arm»
med
Frank
Sinatra
(bildet)
og Kim

Novak i
hovedrollene, ble
forsøkt stoppet av den
amerikanske filmsens-
uren. Filmen handler
om Frankie, en avrus-
et, tidligere heroinmis-
bruker, som blir løslatt
fra fengselet og vend-
er tilbake til Chicagos
North-Side kvarter.
Otto Preminger svøp-
er en ubarmhjertig
barsk atmosfære
rundt Frankie, som
enda en gang forfaller
til hasardspill og nar-
ko.
Filmen ble en kjempe-
suksess både hos
anmelderne og hos
publikum.

1969: 
Gratisevenementet på
Altamont-stadion nær
San Francisco er for
alltid solid registrert i
rock-historiens svart-
este kapitler. Konsert-
en var opprinnelig
ment som Rolling
Stones’ bidrag til «love
and peace»-bevegels-
en, og de hadde enga-
sjert den lokale avdel-
ingen av Hells Angels
for å ivareta sikkerhet-
en. Men mens vaktene
fra Hells Angels skam-
slo folk og til slutt
drepte en ung gutt
med kniv, bidro
Stones lite til å roe
gemyttene ved å spille
låter som «Sympathy
for the devil» og den
gang nylagde «Brown
Sugar» for et opprørt
folkehav.

1990: 
President Saddam
Hussein (bildet) ga
ordre om at alle
utlendinger i Irak og
Kuwait skulle løslates
og at alle reiserestrik-
sjoner
for
utlend-
inger
skulle
fjernes.
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– Jeg vil hilse
til klasse 10B
på Danielsen

skole.
John-Olav

Aasen (32),
Bergen

Juletreet
I 1822 kom skikken med juletre til Norge. Skikk-
en kom via Danmark og Tyskland, og i begynn-
elsen var det bare storbønder, prester og
andre «fine folk» som hadde juletre. Noen
syntes også det var «synd» å ta inn et tre i
stuen, det tok oppmerksomheten bort fra
julens egentlige budskap. Fra 1915 antar
man at juletre var helt vanlig i de norske
hjem, leser vi på «aktiv i olso» sine julesid-
er på nett.
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Det lukter alt herlig jul
hjemme hos Connie på
Kismul i Fana. Hun har
bakt hele helgen, og har
smultringdeigen i kjøle-
skapet, kan hun fortelle. 

På spisebordet står ka-
keboksene. Fulle av kaker
og annet snadder. «Kake-
menn» dekorert som snø-
menn, juletrær, nisser og
julepakker. «Brune pin-
ner» med hakkede mand-
ler strødd over. Hele rom-
met er et eneste stor nam.

– Dere må bare smake,
oppfordrer hun.

Pepperka-
kehuset er
klart til mon-
tering, sam-
men med et
digert pepper-
kaketre som
antakelig skal
pyntes til
trengsel med
alskens søtt
det også. 

For: Syv
sorter? Hva er
nå det! Denne
julen gir hun
BAs lesere ikke mindre
enn 13 jule-oppskrifter.

– Det begynte som hob-
by, og så har det bare bal-
let på seg, sier hun og smi-
ler.

I hjørnet står to store
bager med kakeformer og

utstyr. I tillegg er kjøkke-
net fullt; hyller, skuffer og
skap. Connie har dessuten
en egen bod med det helt
nødvendige utstyret.

Hyllene i spisestuen er
fulle av kokebøker og bla-
der som hun henter idéer
fra. Og som hun selv sier:
«Ingrid’en hjelper meg!»
Hun sikter selvsagt til all-
es TV-matmor Espelid
Hovig.

WWW.CONNIE.NO
– Det er så mye gøy man
kan gjøre med kaker, sier
hun.

Hjemmesiden hennes
www.connie.no rommer
alt som tenkes kan av
kakeoppskrifter.

– 12 000-
13 000 treff
på ett år! Jeg
ble veldig
overrasket
over hvor
mange som
er innom,
sier Connie
fornøyd. 

Hun er
slett ingen
web-design-
er, men kan
da litt. Og
med gode

programmer som hjelpe-
middel, er det fort gjort å
legge ut bilder av en kake
og oppskriften.

Litt service til andre
kakeinteresserte.

– Jeg har et kundegall-
eri også. Folk kan sende

meg bilder av kakene
sine, og jeg legger dem ut
på hjemmesiden, forteller
Connie.

Og da snakker vi kaker
med stor K. Ole Brumm,
Spiderman, Harry Potter,
Brannmann Sam og Bar-
bie er blant andre forevig-
et på mange av dem.
Skjønt, foreviget og fore-
viget. Vi snakker jo tross
alt veldig spiselig kunst
her. Som antakelig har
flyttet seg til diverse mag-
er etter at de ble fotograf-
ert.

– Det er dekoreringen
jeg synes er gøyest, sier
Connie.

Vi hadde våre anelser.

– KAN JEG, KAN ALLE
Connie er forhandler for
«Cacas», og selger deres
produkter på «home-
parties» i bergensområd-
et.

– Det er på grunn av
det utstyret at jeg kan få
til dette her. Og: Hvis jeg

kan, så kan alle, sier
hun – kledelig
beskjedent.

Hun strør mel
utover bakebordet, og
kjevler i vei. Enda
flere kakemenn skal
snart se dagens lys på
Connies kjøkken.

– Jeg bruker plast-
kjevle. Da klistrer det
mindre. Men hvis du
ikke har, kan du ta
litt plastfolie rundt
trekjevlen din. Det
gjør samme nytten,
sier hun.

Når hun har nådd
riktig tykkelse, finner
hun frem former. De
er mange. En hel

bærepose i tallet. Her skal
det i alle fall ikke stå på
kreativiteten.

Det begynte i 2001. Nå
er hun blitt en selvlært
bruker av «Cacas-pro-
duktene». 

– Men jeg spiser egent-
lig ikke så mye kaker.
Samboeren min er tussete
etter ostekaken, så det går
litt av den. Men ellers er
han blitt litt anti, for jeg
bruker så mye tid på
dette…

nn  nn PS! I dag gir hun BAs lesere
én av sine mange oppskrifter. Og
i adventsdagene fremover,
kommer det tolv til!

LINN GJERSTAD
Tlf. 55 23 51 72

– Jeg bruker nok
litt mer tid enn de
fleste på julen, sier
Connie Helen Høy-
um og ler.

SJABLONGER: – Jeg
bruker sjablonger og spise-
lig tusj når jeg dekorerer,
forklarer Connie.

SYV SORTER – MINST: Connie Helen Høyum baker mye        
på julen enn de fleste, sier hun. I dag gir hun BAs lesere en    
serverer hun ytteligere tolv smaksbomber.

Kakemenn
500 g hvetemel
350 g sukker
2 ts hornsalt
50 g margarin
1,5 dl vann
Stekes på 180 grader i ca. 15 min.
Slik gjør du:
Bland hvetemel, sukker og hornsalt.
Smuldre margarinen i blandingen. Til-
sett vannet. Elt deigen godt. Stikk ut
kakemenn.

DEKOR:
Connies

«Kake-
menn» er

dekorert ved hjelp av
sjablonger og en
slags spiselig tusj.
FOTO: CONNIE HELEN
HØYUM

Det bor 
en baker

...i søndre Bergen

Det 
begynte

som hobby,
og så har det

bare ballet
på seg.

CONNIE HELEN HØYUM

Gir BAs lesere 
«tretten sorter»


