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DRØM: Stella 
Mwangi har fått 
drømmen sin 
oppfylt. Nå skal 
hele Tyskland 
danse til «Haba 
haba».

MESTERLIGA:  
Håndball-
laget Larvik 
gir alt for å bli 
europamestre.
Stjernene-
spillerne er klare.
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2001

2011 Amerikanerne  
jubler for at 
terror-lederen 
Osama bin Laden  
er drept.

3.000 mennesker 
ble drept da to fly 
ble styrtet inn i 
World Trade  
Center i USA. 
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Viser bilder av overgrep
■■ Ankesaken etter overgrepene 

i Alvdal startet mandag. En 
jury skal bestemme om de 
tiltalte har gjort overgrepene 
de er dømt for. Tre menn og to 
kvinner er allerede dømt for 
grove overgrep i Nord-Østerdal 
tingrett. Det var mot to unge 
søskenpar i Alvdal. Fire av de 
dømte anket.

En 64 år gammel mann er 
hoved-tiltalt i saken. Han er 
siktet for å ha misbrukt barna 
til sin tidligere samboer. Han 
skal også ha tatt bilde mens 
andre gjorde overgrep. I 
februar fant politiet nye bilder 

KRIMINALITET

Gøril  Huse
goril@klartale.no

Mot ulovlig bruk av vikarer
■■ Søndag gikk arbeidere over hele Norge i tog. Da var det 

arbeidernes dag. På Youngstorget i Oslo var vikar-byråer 
som Adecco tema for dagen. Oslo Arbeiderparti (Ap) lovet 
at private ikke skal få drive sykehjem i byen. Det er hvis 
Oslo Ap får flertall i høstens valg. Siv Jensen besøkte 5.000 
motorsyklister ved Mjøsa. Fremskrittspartiets leder sa at 
frihet og sosialisme ikke henger sammen. Foto:   SCANPIX 

■■ Et par kranglet på en fest 
på Askøy utenfor Bergen. 
To kamerater gikk bort for 
å hjelpe. Begge ble stukket 
med kniv av en 29 år gammel 
mann. En 23-åring døde av 
skadene. Den andre ble lettere 
skadd. 29-åringen er siktet 
for forsettlig drap, skriver 
nyhetsbyrået NTB.

■■ To unge menn døde i 
en ulykke med båt natt til 
søndag. Sju ungdommer 
kjørte en båt på en innsjø 
i Drangedal i Telemark. 
Båten traff et skjær. Ingen 
av ungdommene hadde 
redningsvest. Fem av 
ungdommene klarte å 
komme seg på land, skriver 
Telemarks-Avisa.

■■ En kvinne i slutten av 
70-årene forsøkte å slukke 
en gressbrann. Brannen 
startet på Oppstad i 
Hedmark mandag. 
Det tok fyr i kvinnens 
klær. Kvinnen døde av 
brannskadene hun fikk, 
skriver avisa Glåmdalen.  

Ville avbryte 
krangel

Druknet i  
Drangedal

Døde etter 
gressbrann

KRIMINALITET

ULYKKE

ULYKKE

av overgrep. Det var i 
64-åringens leilighet i 
Spania.

– Jeg var bare observatør 
og fotograferte. Jeg grep 
ikke inn. Det beklager jeg 
sterkt, sa mannen i retten 
tirsdag. Han skylder på sin 
46 år gamle samboer. 

Overgrepene skal ha 
startet høsten 2003 og 
varte til 2007.  Da var 
barna mellom seks og 11 år 
gamle. Ankesaken varer ut 
mai.

■■ Stig Millehaugen er dømt 
til 21 års forvaring for drap. 
Det bestemte Oslo tingrett 
fredag. En 29 år gammel 
mann ble dømt til 21 års 
fengsel. Begge anket dommen. 
Retten mener at Millehaugen 
drepte Mohammed Javed på 
Haugerud i 2009. Det skjedde 
på oppdrag for 29-åringen. 
Javed var leder for gjengen 
Young Guns i Oslo. 

■■ Politiet sikkerhets-
tjeneste (PST) følger ekstra 
godt med på ekstreme 
muslimske grupper i 
Norge. Årsaken er at 
Osama bin Laden er drept. 
Ekstreme miljøer har 
forsøkt å få med flere folk 
via internett.

■■ 85.000 barn lever i 
fattigdom i Norge. Det 
viser tall fra forsknings-
stiftelsen Fafo. Rundt 6 
prosent av norske barn var 
fattige for ti år siden. I dag 
er nærmere 10 prosent av 
norske barn regnet som 
fattige, skriver Dagsavisen.

Fikk strengeste 
straff

Overvåker  
sikkerheten

Mange fattige 
barn

KRIMINALITET

KRIMINALITETFATTIGDOM

■■ Partene i lønnsoppgjøret 
i staten er enige om en 
avtale. Alle ansatte i staten 
får minst 7.000 kroner 
mer i lønn. Det er også 
satt av 0,15 prosent som 
hver enkelt kommune kan 
forhandle om. Grensen 
for hvor mye mer lønn 
kommunene kan gi, er 
på 4 prosent. Partene i 
Oslo kommune brøt sine 
forhandlinger om lønn.

Oppgjøret ferdig
ARBEIDSLIV

DØMT: Stig Millehaugen fikk 
lovens strengeste straff.
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BÅTULYKKE: Mannskaper 
fra Røde Kors var med i 
letingen i Toke i Drangedal. 

GUDMUND HERNES
■■ Sosiolog Gudmund Hernes. 

Han er 68 år gammel. Hernes 
er utnevnt til æresdoktor 
ved Universitetet i Bergen. 
Han var utdannings- og 
forskningsminister i fem år. 
Det var i regjeringen til Gro 
Harlem Brundtland. Hernes 
hadde ansvaret for en reform 
i den videregående skolen. 
Den gjorde undervisningen 
mer teoretisk. Også Arne 
Skauge er utnevnt til 
æresdoktor.

NAVN I NYHETENE
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■■ Flere unge gutter sitter 
ved datamaskiner og surfer 
på internett. Noen har slengt 
seg ned i en stol og snakker 
med kameratene. Samtalene 
går på forskjellige språk. På 
Riverside ungdomshus i Oslo 
vanker ungdom mellom 15 og 
23 år. Der får de hjelp og råd 
til alt de lurer på. Noen er der 
for å være sammen med andre 
unge. Andre trenger hjelp til 
vanskeligere ting.

Det siste året har flere 
papirløse ungdommer tatt 
kontakt med ungdomshuset. 
De kommer for å få hjelp. 
Norske myndigheter har 
bestemt at de ikke får bo 
i Norge. Men siden de er 
papirløse, kan de ikke sendes 
ut av landet. Papirløse har 
ingen papirer som kan bevise 

hvem de er og hvor de kommer 
fra. 
– Riverside blir siste mulighet 
når disse ungdommene 
ikke får hjelp andre steder, 
sier miljø-terapeut Hans-
Petter Rode til Klar Tale. 
Ungdommene vet ikke hva 
de skal gjøre. Kanskje kan 
de søke på nytt om å få 
bli i Norge. Men det er en 
vanskelig prosess. Rode får 
den store oppgaven med å 
sette seg inn i lover og regler 
for å hjelpe dem. Han synes 
det er frustrerende.

Akkurat nå jobber Rode med 
å hjelpe en papirløs gutt fra 
et afrikansk land. Norske 
myndigheter har bestemt 
at gutten ikke får opphold i 
Norge. Rode var med gutten til 
privat advokat. Han har også 

hjulpet til med å sende e-post 
til landet som gutten sier han 
kommer fra. Hensikten er å 
skaffe nødvendige papirer. 
Hvis gutten kan bevise at han 
er fra et land i konflikt, kan 
saken hans bli vurdert på ny. 
– Det er fortsatt håp, selv om 
ungdommene har fått endelig 
avslag på asylsøknaden. Men 
det tar lang tid å søke på nytt, 
sier Rode.

Anniken Hauglie er sosial-
byråd i Oslo kommune. Hun 
mener det er feil at Riverside 
får ansvaret for å hjelpe 
papirløse ungdommer. 
– Jeg forstår at Riverside 
ønsker å hjelpe ungdom 
i en tøff situasjon. Men 
dette er vanskelige saker. 
Ungdomshuset har ikke 
kunnskapen som trengs. Det 
er statens ansvar å sørge for 
at disse ungdommene får den 
hjelpen de trenger, sier hun. 

Det er vanskelig for folk på 
Riverside å la være å hjelpe. De 
papirløse ungdommene spør 

først om hjelp til enkle ting. 
Det kan være å forstå hva som 
står i brev fra myndighetene. 
Noen vil ha følge til advokat. 
Andre trenger hjelp til å ta en 
telefon. Når ungdomshuset 
først har engasjert seg, blir 
det fort en stor jobb, forteller 
Rode. 
– Du kommer inn i saken og 
følger den opp. Så blir du kjent 
med den papirløse personen. 
Det kan være ganske tøft. For 
du ser jo mennesket i dette 
her, sier han. 

FRUSTRERT: Miljø-terapeut Hans-Petter Rode vil gjerne hjelpe papirløse ungdommer. Men det er en stor og vanskelig jobb for de som jobber på 
Riverside ungdomshus. 

Foto:  Cathrine Kahrs, Klar Tale

Papirløse ungdommer kommer til 
Riverside ungdomshus i Oslo for å 
få hjelp. – Det burde være statens 
oppgave, mener byråd i Oslo.

Cathrine Kahrs

cathrine@klartale.no

 ■Flere papir-løse ungdommer 
kommer til Riverside ungdoms-
hus i Oslo for å få hjelp. 

 ■Det er en vanskelig jobb for 
de som jobber der. 

 ■Staten burde heller ta 
ansvaret for dem, mener sosial-
byråd i Oslo. 

KORT OG KLART:
PAPIR-LØSE

– Staten må ta ansvar for papirløse
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Kongelig kyss
■■ «Kyss henne, kyss henne» ropte titusener av mennesker. Og britenes Catherine og prins 

William var ikke vanskelige å be. To ganger kysset de på balkongen på Buckingham Palace. To 
timer tidligere ble de gift. Tusenvis av mennesker var ute i gatene i London i Storbitannia for å 
feire bryllupet. Over 2 milliarder mennesker over hele verden fulgte med på TV da William og 
Kate ga hverandre sitt ja. Det skjedde i Westminster Abbey fredag. Foto: SCANPIX 

■■ Hackere har kommet 
seg inn på nettverket 
til spillmaskinene Sony 
Playstation. Hackere er 
noen som bryter seg inn på 
nettsteder. De har stjålet 
informasjon om 77 millioner 
mennesker som bruker 
Playstation. Blant annet 
har de fått tak i numrene til 
folks kredittkort. Sony vet 
ikke hvem som har gjort det, 
skriver nettstedet nrk.no.

■■ En boks som tar opp hva 
pilotene sier til hverandre, 
er funnet i Atlanterhavet. 
Boksen er fra flyet til Air 
France som styrtet i 2009. 
Den kan hjelpe granskerne 
å finne ut hvorfor flyet 
styrtet. 228 mennesker 
døde da flyet ble borte i 
Atlanterhavet. Det skriver 
nettavisa aftenposten.no.

■■ Mandag var det valg 
i Canada. Statsminister 
Stephen Harpers parti blir 
trolig størst etter valget. Det 
er ennå ikke klart om dette 
konservative partiet får flertall 
i parlamentet. 

■■ Tre arbeidere er funnet 
døde etter en eksplosjon i 
en gruve tirsdag.  
11 personer er savnet. 
Kullgruven er nord i 
Mexico. De savnede er 
fanget 50 meter under 
bakken. 

Stjal informasjon 
fra Playstation

Fant tale-boks

De borgerlige 
størst

Fanget i gruve

VERDEN

FRANKRIKE

CANADA

MEXICO
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STJÅLET: Informasjon om 77 
millioner brukere av Playstation 
er stjålet av hackere. 

Gaddafis sønn begravet
■■ Den yngste sønnen til 

Libyas leder Muammar 
Gaddafi ble drept lørdag. 
Det skjedde da Gaddafis 
hus ble bombet av forsvars-
samarbeidet Nato. Det 
skriver den engelske avisa 
The Guardian. Gaddafi 
var selv i bygningen under 
angrepet. Det var også 
Gaddafis kone og flere 
andre i familien hans. Tre 
barnebarn ble også drept. 
Over 1.000 mennesker 
deltok i begravelsen i 
hovedstaden Tripoli.

Situasjonen i Libya er 

LIBYA
fortsatt like vanskelig. Det 
har blant annet vært harde 
kamper om byen Zintan denne 
uken. Zintan er kontrollert 
av opprørerne. Soldatene til 
Gaddafi skjøt raketter mot 
byen mandag. Fly fra Nato 
angrep stridsvognene til 
regjeringen utenfor Zintan, 
skriver nyhetsbyrået NTB.

Torsdag er det internasjonalt 
møte om Libya. 22 land skal 
snakke om situasjonen i 
landet. De skal også diskutere 
om opprørerne skal få penger 
og våpen fra utlandet. 

Stine Frimann
stine@klartale.no

■■ Demonstranter i Syria 
har fått en frist på 15 dager 
til å overgi seg.  Samtidig 
går syriske soldater fra 
dør til dør. Soldatene 
har lister over folk som 
kjemper for demokrati. 
De blir arrestert. Det sier 
aktivist Ammar Qurabi til 
nyhetsbyrået Reuters.

■■ Torsdag ble en bombe 
sprengt på en kafé i byen 
Marrakech i Marokko. 
12 av de drepte var 
utlendinger. Myndighetene 
sier det var terrorister fra  
organisasjonen al-Qaida 
som gjorde det.

Arresterer 
demonstranter

15 drept av 
bombe

SYRIA

MAROKKO

BØNN: Mennene ber ved 
begravelsen for en av de 
drepte i Marokko.

SALIG-KÅRING
■■ Over én million mennesker 

samlet seg søndag foran 
Peterskirken i Roma. De ville 
delta i saligkåringen av 
avdøde pave Johannes Paul II.

«Salig-kåring» består av to 
ord. «Salig» betyr frelst. Det er 
en som får evig liv. «Kåring» 
betyr at noen blir valgt ut til 
noe. «Salig-kåring» er det siste 
steget før noen kan kåres til 
helgen i Den katolske kirke.

ORD I NYHETENE
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■■ – USA, USA, USA! 
ropte amerikanere etter at 
president Barack Obama 
kom med nyheten søndag 
kveld amerikansk tid. 
Osama bin Laden var drept 
av amerikanske soldater på 
gjemmestedet sitt i Pakistan. 
Bin Laden ledet terror-
organisasjonen al-Qaida. 
Spesial-trente amerikanske 
soldater tok seg inn i huset til 
bin Laden. Han ble drept av to 
skudd i brystet og ett i øyet. 

Amerikanerne dro ut i gatene 
for å feire. Folk klatret opp 
på gjerdet og i trærne utenfor 
Det hvite hus i Washington, 
melder NRK. Tusenvis 
samlet seg ved Ground Zero 
i New York. Der sto tvilling-
tårnene som ble angrepet 11. 
september 2001. Folk hadde 
tatt med seg amerikanske flagg 

og tente lys. De jublet over at 
den ansvarlige endelig var tatt. 

Ledere for land over hele 
verden hyllet president 
Obama.  
– Nyheten om bin Ladens død 
vil være en stor lettelse for 
mennesker i hele verden. Det 
sa Storbritannias statsminister 
David Cameron. 

– Det gode har vunnet 
over det onde, sa Italias 
utenriksminister Franco 
Frattini. 

Også den norske 
statsministeren var fornøyd 
med nyheten. 
– Jeg er glad for at Osama bin 
Laden endelig er blitt funnet. 
Han vil ikke kunne fortsette 
sin kampanje for terror lengre, 
sa Jens Stoltenberg.

Men faren for terror er ikke 
over, selv om bin Laden er 
tatt. Det er den i hvert fall 
ikke i den nærmeste tiden. 
Det mener Kristian Berg 
Harpviken. Han er direktør for 
freds-instituttet PRIO. 
– Det er ikke tvil om at 
grupper som er knyttet til 
al-Qaida, vil ønske å hevne 
seg. De vil også vise at de 
kan fortsette krigen uten bin 
Laden. Så jeg ville ikke vært 
forbauset om vi får se et eller 
flere forsøk på store terror-
angrep. Det kan skje i de neste 
få ukene, sier Harpviken til 
Klar Tale. 

USA angrep bin Laden i 
Pakistan. Det skjedde uten 
at pakistanske myndigheter 
visste om det. USA valgte 
å drepe bin Laden. Det var 
istedenfor å ta ham til fange 
og stille ham for retten. 
Harpviken er bekymret for 
følgene av at USA gjør som de 
vil. 
– USA tar seg til rette. De gjør 
ting i andre land som de ikke 

ville akseptert at noen gjorde 
i USA. Det er ganske spesielt. 
Men det er helt tydelig at store 
deler av verden ikke ønsker 
å protestere på det, sier han. 
Harpviken sier at dette har 
blitt mer og mer vanlig etter 
11. september 2001. 
– Hvis andre land skulle 
begynne å gjøre det samme, 
ville det vært et stort problem. 
Vi burde egentlig være 
ganske bekymret for denne 
utviklingen, sier han. 

Feiret bin Ladens død
JUBLET: Folk i New York i USA strømmet til stedet hvor terror-angrepet skjedde 11. september 2001. De mintes de døde og feiret at lederen for 
gruppa som drepte dem, endelig var tatt. Osama bin Laden ble drept natt til mandag.

Foto: AP /Jason DeCrow/ SCANPIX

Amerikanerne jublet. Statsledere fra 
hele verden gratulerte president Obama. 
Men Osama bin Ladens død fjerner ikke 
faren for terror. 

Cathrine Kahrs

 ■  USA drepte Osama bin 
Laden. 

 ■  Bin Laden ledet terror-
gruppa al-Qaida. 

 ■  Amerikanere og statsledere 
over hele verden er glade. 

 ■  Men faren for terror er ikke 
over, mener forsker. 

KORT OG KLART: 
OSAMA BIN LADEN

cathrine@klartale.no

Les mer om bin Laden
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1988
AL-QAIDA
Bin Laden grunnlegger terror-
organisasjonen al-Qaida. 

1992
FØRSTE TERROR-ANGREP
29. desember 1992 blir hotellet 
Gold Mihor i Jemen bombet. Det 
er sannsynligvis det første terror-
angrepet bin Laden har ansvar for. 
To mennesker blir drept.

1993
FØRSTE AKSJON FRA 
AL-QAIDA
26. februar blir seks 
mennesker drept og 1.000 
skadd i en eksplosjon. Det 
er i World Trade Center i 
New York. Al-Qaida har 
mest sannsynlig ansvaret. 

1998
TANZANIA OG KENYA
USAs ambassader i 
Tanzania og Kenya blir 
bombet. 224 mennesker 
blir drept.  Mer enn 5.000 
blir skadd. Bin Laden blir 
mistenkt for å ha planlagt 
angrepene.

1999
ETTERSØKT
USA setter bin Laden 
på sin liste over 
de mest ettersøkte 
personene i verden.

2001
11. SEPTEMBER-ANGREPENE
Terrorister kaprer fire fly. De flyr to 
av dem inn i tårnene til World Trade 
Center. Ett fly styrter. Det siste flyr inn i 
Pentagon. Det er forsvars-departementet 
til USA. 3.000 mennesker blir drept. 
Bin Laden sier han er ansvarlig for 
angrepene. Han blir verdens mest 
ettersøkte person.

2001
KRIG I AFGHANISTAN
USA krever at Taliban-
regimet i Afghanistan 
leverer bin Laden til 
dem. Taliban nekter. USA 
angriper Afghanistan i 
oktober.N
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FØDT: Osama bin Laden ble født 10. mars 1957 i 
Saudi-Arabia. Bin Laden-familien er svært rik.

Al-Qaida
■■ Al-Qaida er en organisasjon 

av islamske terrorister. Det 
består av mange grupper i 
minst 60 land. Osama bin 
Laden startet al-Qaida i 
1988. Da var Afghanistan 
okkupert av Sovjetunionen. 
Bin Laden startet et gjestehus 
for arabiske soldater som 
sloss mot sovjeterne. Det var 
i Pakistan. Det regnes som 

starten på al-Qaida. I 1996  
begynte han å trene opp 
terrorister i Afghanistan. 

■■ Al-Qaida ble kjent i hele 
verden etter angrepene i New 
York i 2001. Men de har gjort 
mange andre angrep, både i 
vestlige og muslimske land. 

Stine Frimann
stine@klartale.no



■■ Osama bin Laden var en av 
milliardæren Mohamed bin 
Ladens 50 sønner. Familien 
hans tjente seg rike på å 
bygge hus. Søndag ble bin 
Laden drept av USA. Han 
var verdens mest ettersøkte 
mann. Årsaken var at han 
var ansvarlig for flere terror-
angrep. Bin Laden sa at han 
var skyld i angrepet mot USA 
11. september 2001.  
 
Osama bin Laden ble USAs 
verste fiende.  
Helge Lurås er rådgiver 
i Norsk utenriks-politisk 
institutt (NUPI). Han mener 

bin Ladens rike familie er noe 
av grunnen til at han ble så 
viktig. 

– Han hadde tilgang på mye 
penger. Det gjorde at han 
kunne gi penger til kampen 
mot Sovjetunionen. Senere 
kunne han bruke penger til å 
starte al-Qaida, sier Lurås til 
Klar Tale. Osama bin Laden 
var i tillegg flink til å få folk 
med seg. Men han har ikke 
vært med på å planlegge 
terror-angrep etter 11. 
september 2001, tror Lurås. 

Natt til mandag fløy fire 
helikoptre mot byen 
Abbottabad i Pakistan. 
Ombord satt spesial-soldater 
fr USA. De skulle fange 
eller drepe bin Laden. I Det 
hvite hus i Washington satt 
president Obama og fulgte 

med sammen med flere andre. 
Til slutt ble bin Laden skutt og 
drept. Det ble også tre menn 
og en kvinne. Én av dem var 
bin Ladens sønn.

Kristian Berg Harpviken er 
forsker ved freds-instituttet 
PRIO. Han mener drapet 
på bin Laden har en stor 
symbolsk verdi for USA. 
– Det er en viktig seier for 
USA i krigen mot terror. Det 
er også en viktig seier for 
president Obama, sier han. 

USA sier de har begravd bin 
Laden i havet. Dermed finnes 
det ingen grav som de som 
støttet bin Laden kan hylle. 

Selv om bin Laden er død, vil 
han kunne fortsette å inspirere 
folk, tror Lurås. Men hans død 
kommer ikke til å gjøre en stor 

forskjell for al-Qaida, mener 
han. 
– Al-Qaida er en organisasjon 
som har slitt lenge. Bin 
Ladens død stanser ikke den 
utviklingen, sier Lurås. 
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2002
BOMBE I TUNISIA
21 mennesker 
blir drept på den 
tunisiske øya Djerba. 
Det skjer da en 
bombe blir sprengt 
ved en synagoge.

2003
BOMBER I TYRKIA
Al-Qaida sprenger 
flere bomber i 
Istanbul i november. 
62 mennesker blir 
drept. Flere hundre 
blir skadd.

2005
BOMBER I LONDON
Selvmords-bombere 
angriper Londons 
T-bane og en buss. 56 
mennesker blir drept. 

2004
BOMBER I MADRID
11. mars blir fire tog sprengt 
i Spanias hovedstad 
Madrid. 191 mennesker blir 
drept. 2.000 blir skadd. 
Myndighetene mener 
angrepene var inspirert av 
al-Qaida.

2008
BOMBE I PAKISTAN
En eksplosjon på Hotel 
Mariott i Islamabad 
i Pakistan dreper 60 
mennesker.

2011
DREPT
1. mai sier USAs president 
Barack Obama at amerikanske 
soldater har drept bin Laden. 
Det skjer i byen Abbottabad i 
Pakistan. Bin Laden ble 54 år 
gammel.MADRID: Arbeidere ved jernbane-

stasjonen Atocha rydder blant sprengte 
jernbane-vogner.

 
ISLAMABAD

ABOTTABAD

PAKISTAN

En rikmanns-sønn 
som gikk til hellig krig 
mot Vesten. Osama bin 
Laden ble USAs største 
fiende. 

Mannen som skulle tas død eller levende

DREPT: Bin Laden er død. USA 
hadde jaktet på ham i 18 år.

Cathrine Kahrs
cathrine@klartale.no

Kilde: Nyhetsbyrået NTB og Wikipedia
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– Hva er dine favorittord? 
– Jeg liker gamle nord-
norske ord. Bøkene til 
Hamsun er fulle av dem. 
De har gjort språket rikere. 
Jeg liker «vederkvegelse». 
Det betyr forfriskning eller 
trøst. «Snoft» er også fint. 
Det kan bety «bra», eller 
«liksom».

– Hvorfor liker du disse 
ordene?
– Det er noe med tyngden 
og at de føles ekte. Når de 
brukes riktig, gir de klarhet 
i meldingene. 

– Hvilket ord liker du ikke?
– «Sinnssykt». Det er et 
merkelig moteord. Det 
er fantasiløst, forslitt og 
brukes stort sett feil.

– Hva er et typisk jazz-
ord?
– «Sløy». Folk sier for 
eksempel «sløy låt du har 
skrevet». Det betyr at låta 
både er vanskelig å spille og 
godt håndverk.

– Hvilke ord bruker du for 
å beskrive deg selv?
– Jeg tror jeg er «sosial». 

– Hvilke ord bruker andre 
for å beskrive deg?
– Det må du spørre andre 
om.

MITT ORD

Sinnssykt  
fantasiløst

Stine Frimann
stine@klartale.no

Ernst Wiggo Sandbakk, 53 
år, daglig leder for Trondheim 
jazzfestival. Den starter 11. mai. 

Trykker karikaturer på nytt

■■ Tegningene av profeten 
Muhammed vil bli trykket på 
nytt. Forlaget Cappelen Damm 
gir ut boka «Taushetens 
tyranni» i Norge. Den er 
skrevet av Flemming Rose. 
Han var tidligere kultur-
redaktør i den danske avisa 
Jyllands-Posten.

– Tegningene blir vist som en 
faksimile. Det er på samme 
måte som avisa Dagbladet har 
gjort flere ganger, sier Tom 
Harald Jenssen til Dagbladet. 
Han er administrerende 
direktør i Cappelen Damm. En 
faksimile betyr at vi trykker 
avis-siden der tegningene ble 
trykket første gang. 

KARIKATURER

 Gøril Huse
goril@klartale.no

Vanskelige valg
■■ Adam og sønnen Abdel jobber på et fint hotell i Tsjad. 

Men hotellet går dårlig. Folk vil miste jobben. Valget står 
mellom at far eller sønn må slutte. Samtidig begynner en 
borgerkrig i Tsjad. Myndighetene krever at alle må bidra. 
De må gi enten penger eller muskelkraft. Adam har ingen 
penger. Men han har en sønn. Filmen «En mann som 
skriker» har premiere fredag. Den passer for de over 11 år.

Foto: Filmweb 

■■ 11. mai rulles den røde 
løperen ut i byen Cannes 
i Frankrike. Da er det 
filmfestival. Den varer til 22. 
mai. Filmen «Midnight in 
Paris» (Midnatt i Paris) får 
æren av å åpne festivalen. 
Den er laget av Woody Allen. 
Filmene konkurrerer om 
flere priser. Den viktigste er 
Gullpalmen. Den er for årets 
beste film.

■■ Den argentinske forfatteren 
Ernesto Sábato døde lørdag. 
Alle kalte ham «Mesteren». 
Valgkampen før president-
valget og en fotballkamp 
stanset i sorg. Det var under 
begravelsen søndag. Sábato var 
best kjent for romanen  
«El túnel» (Tunnelen).  
Den kom i 1948.

■■ Tegneserie-helten 
Supermann vil ikke lenger 
være amerikansk statsborger. 
Det står i det siste nummer 
av tegneserie-heftet Action 
Comics. Helten vil ikke at 
folk tror at han fremmer 
amerikansk politikk. Den 
første tegneserien med 
Supermann kom i 1938.

Filmfestival i 
Cannes

«Mesteren»  
er død

Ikke lenger  
amerikaner

FILM

LITTERATUR TEGNESERIE

■■ Svenske Veronica Maggio 
har akkurat kommet med 
albumet «Satan i gatan». 
Pop-sangene er laget etter en 
magisk utekveld, en rastløs 
kveld hjemme og en tapt venn. 
Hun har også fått ideer fra en 
fest, en by, en kveld for 30 år 
siden og kjærlighet som ikke 
ble noe av.

■■ Alle vil se filmen «Fast and 
Furious 5» i USA. Filmen 
hadde premiere fredag. På tre 
dager har den hatt flere besøk 
enn noen annen film hittil i 
år. Det melder nyhetsbyrået 
Reuters. Hittil er det solgt 
billetter for 439,6 millioner 
norske kroner i USA og 
Canada. 

Maggio og Satan

Fartsfylt rekord

CD

FILM

 I Danmark kom boka ut 
fem år etter at Jyllands-
Posten trykket tegningene. 
Det var 30. september 
2005. Muslimer i mange 
land har protestert mot 
tegningene. Folk har 
nektet å importere eller 
kjøpe danske varer. 
Årsaken er tegningene. 
Det er Kurt Westergaard 
som tegnet karikaturene. 
Det skjedde da Jyllands-
Posten skrev om profeten 
Muhammed. Westergaard 
er blitt drapstruet og 
angrepet hjemme.

NY CD:  Veronica Maggio har fått 
god omtale av sin nye CD.

 Foto: S
C

A
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■■ Norske Tine Thing Helseth 
har fått kontrakt med 
plateselskapet EMI. Det betyr 
at hun blir lansert i utlandet. 
Helseth er 23 år gammel og 
spiller trompet. Hun skal spille 
inn fire plater for EMI. – Det 
er egentlig helt uvirkelig og 
fantastisk gøyalt, sier Thing 
Helseth til nettstedet nrk.no.

Kontrakt med EMI
MUSIKK
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■■ – Dette er så stort. Det 
er en drøm som har gått i 
oppfyllelse. Jeg har ventet 
på denne tiden så lenge.  Jeg 
er ikke nervøs for noe av det 
som venter meg, bare veldig 
klar, sier Stella Mwangi til 
nyhetsbyrået NTB.

Tirsdag starter musikk-festen 
Eurovision Song Contest.  
I Norge kalles konkurransen 
den internasjonale Melodi 
Grand Prix (MGP).  
10. mai skal Stella Mwangi 
stå på scenen i semifinalen i 
Eurovision Song Contest. Det 
er i Düsseldorf i Tyskland. 

Hun håper alt går som det 
skal. Da er Stella klar for 
finalen lørdag 14. mai. Det 

hadde hun ikke trodd for et 
halvt år siden.
– Jeg jobbet som assistent i 
en barnehage da jeg sendte 
inn sangen min «Haba haba». 
Jeg forventet ingenting da Per 
Sundnes ringte. Men de elsket 
sangen. Det var som om den 
døra jeg alltid hadde lett etter 
nøkkelen til, åpnet seg, sier 
Stella.
Per Sundnes er leder for den 
norske gjengen. 

I Düsseldorf har Stella 
imponert folk fra første 
stund. Hun lærte bort dansen 
til «Haba haba» under en 
pressekonferanse søndag. 
Prøvene i Esprit Arena har 
gått utrolig bra, skriver avisa 
Dagbladet. Dessuten er sangen 
forbedret. Stella synger den 
lysere enn før.
– Hver dag som går, er ett 
steg nærmere målet. Det 
har familien min i Norge og 
Kenya lært meg. De har også 
lært meg at jeg skal nyte hvert 
øyeblikk, forteller Stella.

I år er det 43 land med i 

Eurovision Song Contest. Det 
er ti land som har best sjanse 
til å vinne. Det mener flere 
selskaper der folk vedder på 
vinnerne. De ti landene er 
Albania, Aserbajdsjan, Bosnia 
og Herzegovina, Danmark, 
Estland, Finland, Tyskland, 
Irland, Norge, Tyrkia og 
Storbritannia. Mange av disse 
landene har vunnet flere 
ganger tidligere. 

I 2010 var finalen i MGP i 
Norge. Da deltok opera-sanger 
Didrik Solli Tangen med 
sangen «My Heart Is Yours». 
Norge endte på 20. plass. Det 
var sist av alle i finalen.

Stella har store forventninger 
til hvor bra hun gjør det i 
MGP. Men hun lar andre spå 
om hvilken plass hun havner 
på.

– Jeg har kun forventninger 
til meg selv. Det er stemmene 
fra publikum som avgjør. De 
kan jeg ikke påvirke. Jeg skal 
ha det gøy og nyte det. Hvor 
langt det vil føre meg, er opp 

til andre å vurdere, sier Stella.
Publikum og stjernene 
blir passet godt på. Tyske 
myndigheter frykter et terror-
angrep under MGP. Tre menn 
er pågrepet for å ha planlagt et 
angrep. De fortalte tysk politi 
lørdag.

Stella er 24 år gammel. 
– Nå er jeg der jeg vil være. Jeg 
trenger ikke kjempe lenger – 
drømmen er oppfylt. Samtidig 
har den bare så vidt har 
begynt, smiler hun. 

Stella er klar for å nyte
KLAR: Stella Mwangi vil garantert få publikum i den internasjonale Melodi Grand Prix til å danse. Selv skal hun bare nyte at hun får være med.

Foto: Stian Lysberg Solum / SCANPIX 

Tirsdag står Stella 
Mwangi på scenen med 
låten «Haba haba» i 
Tyskland. Hun skal bare 
nyte konkurransen i den 
internasjonale Melodi 
Grand Prix.

 ■ I år er finalen i musikk-
konkurransen Melodi Grand 
Prix i Tyskland.

 ■Norge deltar med Stella 
Mwangi og låten «Haba haba».

 ■Norge må videre fra semi-
finalen for å delta i finalen  
14. mai.

KORT OG KLART: 
MGP

Gøril Huse
goril@klartale.no

UKENS  
OPPGAVE
www.klartale.no
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Håndball-laget Larvik 
møter tente spanjoler 
i finalen. De vil stresse 
Larvik til å gjøre feil.

Klare for pokalen
FINALE: Håndball-laget Larvik vil gi alt i finalen i mesterligaen. De håper de blir europamestre. I semifinalen 
var spiller Heidi Løke (foran) i flere harde dueller mot Maida Mehmetovic på laget Buducnost.

Foto: Boris Pejovic / SCANPIX 

■■ For første gang kan et norsk 
klubblag bli europamestre 
i håndball. Håndball-laget 
Larvik er klar for finalen i 
mesterligaen. Lørdag spiller 
Larvik den første av to finale-
kamper mot spanske Itxako 
Reyno de Navarra. Mange 
tror at Larvik vil vinne. 
Spanjolenes trener Ambrosio 
Martín har respekt for 
nordmennene. 

– Vi er innstilt på å vinne. 
Men Larvik er det beste laget i 
verden. De har mange spillere 
fra det norske landslaget. 
Landslaget er verdensmestre 
i håndball. Spillerne får mye 
ekstra trening av å spille 
sammen utenom eliteserien, 
sier Martín til Klar Tale.

Larviks trener Tor Odvar 
Moen tar ikke seieren på 
forhånd.

– Jeg tror det blir en mer åpen 
kamp enn folk tror. Itxako 
spiller ikke på helt vanlig vis. 
De spiller ute på banen når de 
er i forsvar. De spiller kvinne 
mot kvinne. De vil stresse oss 
til å gjøre feil, forklarer Moen 
til Klar Tale.
Moen mener at spanjolene er 
gode til å se når en motspiller 
må sende ballen videre. 
Itxako-spillerne tør også å 
variere mye på spillet sitt. 
– Jeg tror at andre lag har 
sluppet Itxako for nært innpå 
seg i forsvar. Vi må holde dem 
lenger ute, sier Moen.

Larviks trener skryter av at 
de har de to beste målvaktene 
i verden. Det er Cecilie 
Leganger og Lene Rantala. 
Ellers vil han ikke si at noen av 
spillerne er viktigst på laget. 
Spanjolenes trener Martín får 
lite hjelp hvis noen av Larviks 
spillere blir syke. 
– Det spiller ingen rolle om 
Gro Hammerseng eller Linn-
Kristin Riegelhuth er syke. 
Larvik spiller godt for det, sier 
Martín. 

Larvik har spilt mot Itxako 
før. Det var i en tysk turnering 
før sesongen startet. Da vant 
Larvik. 

Tre ganger tidligere har Larvik 
blitt slått ut i semifinalen 
av mesterligaen. Før denne 
sesongen hentet laget 
mange stjerner. Både Gro 
Hammerseng, Katja Nyberg, 
Cecilie Leganger og Linn-
Kristin Riegelhuth kom tilbake 
til Norge. Målet var å komme 
til topps i mesterligaen. Nå 
håper Larvik at de står med 
pokalen i hendene etter 
returkampen 14. mai.

 ■Lørdag spiller håndball-laget 
Larvik i finalen i mester-ligaen.

 ■De møter det spanske laget 
Itxako Reyno de Navarra.

 ■Larvik kan bli det første 
norske håndball-laget som 
vinner mester-ligaen.

KORT OG KLART: 
MESTER-LIGAEN

Cecilie B. Høstmark
cecilie@klartale.no

■■ Fotball-laget Manchester 
United tapte 0-1 for 
Arsenal søndag. Dermed 
er det bare tre poeng ned 
til laget Chelsea i den 
britiske eliteserien Premier 
League. Manchester 
United ble snytt for en klar 
straffe i kampen. Arsenals 
Nemanja Vidic stanset 
et innlegg med hånden. 
Dommeren fikk ikke med 
seg tjuvtrikset.

■■ Suzann «Tutta» 
Pettersen havnet på delt  
3. plass. Det var etter fjerde 
runde i LPGA-turneringen 
i Alabama i USA. Pettersen 
var med i seierskampen. 
Men svenske Maria Hjorth 
vant med tre slag. Kim 
Song-hee fra Sør-Korea ble 
nummer to. I fjor ble Tutta 
nummer to i turneringen.

■■ Søndag fikk Erik 
Huseklepp sin første 
fulltreffer for det italienske 
fotball-laget Bari. Han 
skåret lagets andre mål 
i kampen mot Roma. 
Bari tapte likevel 2-3 mot 
Roma. Huseklepp har ennå 
ikke fått lønn fra Bari. 
Dermed kan han forlate 
klubben, skriver nettstedet 
nrk.no.

Snytt for  
straffe

3. plass til Tutta

Endelig skåring 
for Huseklepp

FOTBALL

GOLF

FOTBALL

MÅL: Erik Huseklepp skåret 
i kampen mellom Bari og 
Roma.
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VÆRET

■■ Kappgjengeren Erik 
Tysse er dømt for misbruk 
av doping. Han er 
utestengt fra idretten i to 
år. Han får trolig saken sin 
behandlet på ny i juni. Det 
er Idrettens voldgiftsrett 
(CAS) som skal behandle 
anken. Doping-jegerne sier 
Tysse var dopet på stoffet 
CERA. Mange professorer 
mener at det ikke stemmer, 
skriver nyhetsbyrået NTB.

Anke i juni
FRI-IDRETT

Gøril Huse
goril@klartale.no 

Inspirert  
av seier

■■ Norge vant overraskende 
over Sverige. Det skjedde 
i verdens-mesterskapet 
(VM) i ishockey lørdag. 
Kampen endte 5-4 til 
Norge etter straffer. Det 
er første gang Norge 
vinner over Sverige i et 
mesterskap i ishockey. 

Mandag spilte 
nordmennene mot USA. 
Alle spillerne der spiller 
i den amerikanske serien 
NHL. USA hadde respekt 
for Norge etter kampen 
mot Sverige. Norge ledet 
2-0 og presset USA hardt. 
Men nordmennene klarte 
ikke å holde det gode 
spillet i gang. USA vant til 
slutt 4-2.

Det betød at Norge 
måtte vinne kampen mot 
Østerrike for å komme 
videre i turneringen. 
Kampen ble spilt onsdag 
etter at Klar Tale ble trykt.
VM er i Kosice i Slovakia.

ISHOCHEY

Vær deg selv
Nå er det vår og sommeren 
nærmer seg.

Gresset er grønt og du ligger 
på gresset. 
Du lukker øyene dine og 
tenker  at livet er deilig.

Men så kommer fremtiden 
foran deg. 
Hva skjer med deg og dine 
drømmer.

Man kan glemme seg selv og 
den du er.

Du er et godt menneske,  
men du må være den du er og 
ikke den de andre tror du er.

Vær fornøyd med deg selv.

Det å være og ikke prøve å 
være som de andre tror. 

■■ Mitt navn er Vegard. Jeg er 
gutt fra Gjesdal ungdomsskole. 
Jeg leser Klar Tale en gang i 
uken. Jeg synes Klar Tale er ei 
bra avis. Den har orden og det 
står mye som ikke står i andre 
aviser. Det jeg savner er litt mer 
om sport, mer detaljer. Det 
står litt lite om alt. Men det er 

positivt at det kommer så mye 
forskjellig. 

Jeg håper dere får litt mer 
informasjon i sportsdelen og 
putter det inn i Klar Tale.

Vegard Undheim,  
Gjesdal ungdomsskoleKristin Marie Nyhus

Vil ha mer!!
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SOL: Stor sol gjennom grønt løv. Da er det fint å ligge i gresset og 
drømme.

LEDET: Norges lag og Mads 
Hansen spilte godt mot USA. 
Det endte likevel med tap.

Foto: S
canpix



Gøril Huse, reportasjeleder

■■ Osama bin Laden 
er drept. Han ledet 
terror-gruppa al-Qaida. 
«Vi tok ham», sa den 
amerikanske presidenten 
fornøyd. Vår egen 
utenriksminister Jonas 
Gahr Støre gir ros til USA 
for at bin Laden er drept. 
Andre er glade for drapet.

Det er fortsatt merkelig å 
se ordet drepe og glede i 
samme setning. Samtidig 
er det ikke vanskelig å 
forstå at noen føler det 

nettopp slik. Mange har 
følt bin Ladens angrep på 
kroppen selv. Noen mistet 
sine kjære i angrepet 
på World Trade Center 
i 2001. Andre er redde 
for at bin Ladens folk 
skal gjøre et angrep der 
de bor. Derfor jubles det 
over drapet. I USA feirer 
folk i parker, på idretts-
arenaer og på stedene 
som terroristene angrep.

I 18 år har amerikanske 
myndigheter jaktet på bin 

Laden. Endelig nådde de 
målet. De stoppet ham. 
Men det blir trolig ikke 
mindre terror i verden, 
selv om én mann er drept. 
Nye ledere vil overta, 
også i al-Qaida. Det vil 
bare ta tid før noen får 
like mye makt.

Norge
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.. skuespillerne Sean 
Penn og Scarlett 
Johansson (bildet) ikke 
lenger prøver å skjule at 
de er et par. 

... ektemannen til sanger 
Mel B ikke får være med 
når hun føder parets 
tredje barn. Hun sier at 
Stephen Belafonte ville 
oppført seg forferdelig. 

... sangeren Mariah 
Carey (bildet) fødte 
tvillinger lørdag. Den 
doble gleden kom på 
bryllupsdagen til henne 
og Nick Cannon.  

... 17 år gamle Tallulah 
Belle Willis ble 
arrestert for å ha 
drukket alkohol. Hun er 
datteren til skuespillerne 
Bruce Willis og Demi 
Moore . 

Har du hørt at

■ Bokstavene er blandet, men blir til et ord hvis du 
stokker dem riktig. En populær pirat er tilbake på 
kino 18. mai, og spilles av denne skuespilleren. 
 
NJYHON PDEP

STOKKET

Skriv svaret på e-post eller på et 
postkort. Skriv også din adresse:

E-post: redaksjonen@klartale.no

Adresse: 
Klar Tale
Postboks 1180 Sentrum
0107 Oslo

Svar før 
18. mai.  
Vi trekker ut tre 
vinnere som får  
en gave i posten.

Svar i nummer 15:
BENEDIKT XVI

Torsdag 5. mai blir det delt ut 
gratis bøker til 6. klassinger 
og 7. klassinger over hele 
landet.Det er verdens bokdag,

Fredag 6. mai åpner partiet 
Høyres landsmøte. De 
viktigste sakene er kvalitet 
i omsorgen og kunnskap i 
skolen. 

Lørdag 7. mai er Sentrumsløpet 
i Oslo sentrum. Det er et løp 
på 10 kilometer. Over 7.000 
mennesker skal delta. Det er 
også et eget kortere løp for 
barn.

Søndag 8. mai er det 
verdens dag for hjelpe-
organisasjonene Røde Kors 
og Røde halvmåne. 

Mandag 9. mai reiser kong 
Harald og dronning Sonja på 
statsbesøk til Slovenia og 
Kroatia. 

Tirsdag 10. mai åpner 
Deichmanske arkitekturdager 
i Oslo. De varer til 14. mai. Der 
kan folk få råd fra arkitekter i 
Oslo Arkitekt-forening.

Onsdag 11. mai er det årsmøte 
i Den arabiske liga. Det er i 
Bagdad i Irak. De arabiske 
landene skal blant annet 
diskutere uroen i flere land 
den siste tiden. 
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