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FORTSET: Erna Solberg frå partiet Høgre fortset som statsminister.

 ● Erna Solberg held fram 
som statsminister. No 
byrjar jobben med å lage 
regjering.

– Fire nye år, jubla folk frå 
partiet Høgre. Natt til tysdag 
var det klart. Erna Solberg 
er framleis statsminister i 
Noreg. Men ho treng hjelp. 
Den hjelpa må ho truleg 
jobbe hardt for. 

Årsaka er Framstegspartiet 
(Frp). Høgre og Frp har styrt 
saman dei siste fire åra. Dei 
har fått støtte frå Kristeleg 
Folkeparti (KrF) og Venstre. 
Dei borgarlege partia har 
saman fleirtal på Stortinget.

Men KrF nektar å jobbe med 
Frp. Støttepartia kranglar 
med regjeringa om miljø, 
innvandring og avgifter. 
Venstre og KrF har tapt 
veljarar. 

– Vi vil ha ei anna regjering, 
seier Knut Arild Hareide. 
Han er leiar for KrF.

KrF og Venstre er små parti. 
Partia har likevel makt. Dei 
har 16 plassar på Stortinget. 
Desse mandata treng 
regjeringa for å få fleirtal.

Karin Flølo
karin@klartale.no

Uro i vente
Les meir på side 3

«Dei som  
flykta, blei  
hogde i hel.»

POLITIKK: 
Professor Frank 
Aarebrot er død. 
Han blei 70 år 
gammal. Aarebrot 
var ein av dei mest kjende 
forskarane på val i Noreg.  
– Han underviste heilt fram til 
han blei lagt inn på sjukehus. 
Han rakk også å røyste, seier 
sonen Eirik Aarebrot til 
nyhendebyrået NTB.

POLITIKK: Arbeidarpartiet 
(Ap) gjorde det dårlegaste 
valet på mange år, skriv 
kanalen NRK. – Eg er skuffa 
på vegner av alle som ville 
skifte ut regjeringa, sa Jonas 
Gahr Støre. Han er leiar i Ap 
og ville bli ny statsminister.

Røysta før han 
døydde

Støre er skuffa 
over valet
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 ● 49 år, 
tidlegare 
president i 
Georgia.  
 
Saakasjvili 
får ikkje vere 
statsborgar i verken Georgia 
eller Ukraina. Han flytta til 
Ukraina etter at han måtte 
slutte som president. Søndag 
tvang han seg inn i Ukraina 
igjen. Han ville gå over grensa. 
Vakter blei dytta bort og det 
skal ha vore slagsmål.

NAMN I NYHENDA
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Mikhail Saakasjvili

– Eg håpar folk lever
USA: Båtar ligg strødd på 
land. Hus er knuste. 13 
millionar folk har ikkje 
straum. Amerikanarar  
flykta frå Orkanen Irma sist 
helg. 

Fleire personar er døde. Minst 
fem av dei budde i Florida i 
USA. Guvernøren håpar resten 
av folket er trygge.

– Eg håpar berre at folk har 
overlevd, seier Rick Scott.

Styresmaktene sende båtar 
for å hjelpe folk. Orkanen 
blei ikkje like kraftig som 
frykta. Han var mykje sterkare 
då han herja på Karibia-
øyene sist veke. Der døydde 
minst 36 menneske, skriv 
nyhendebyrået NTB.

På Cuba døydde minst ti 
personar. Vatn fløymde inn 
i nabolaga i hovudstaden 
Havanna. Bølgene var opp mot 
11 meter høge.

Karin Flølo
karin@klartale.no

Ein 35 år gammal 
nordmann er sikta for drap 
i Sverige. Ei kvinne på 70 år 
blei drepen. Det skjedde ved 
ei hytte nær Strömstad. 

Nord-Korea 
trugar 
igjen land 
i verda. FN 
har vedteke 
strengare 

straff for landet. Men straffa 
blei mildare enn USA ønska.

Ein pasient skaut og drap 
ein hjelpearbeidar. Det 
skjedde på eit sjukehus 
måndag. Kvinna jobba for 
Røde Kors i Mazar-e-Sharif i 
Afghanistan.

Russiske medium 
spreier falske nyhende 
om Danmark. Dei skriv at 
danskane har eigne hus der 
folk kan kjøpe sex med dyr. 
Det er ikkje sant.

KJELDER: NTB, BBC, NRK

Kort fortalt

Krev sjølvstende i 
Catalonia

Fekk ikkje gå på 
skule

SPANIA: 400.000 menneske 
demonstrerte i Barcelona 
i Spania måndag. Dei krev 
at regionen Catalonia blir 
sjølvstendig. Demonstrasjonen 
skjedde på den dagen 
katalanarane reknar som 
nasjonaldag. 1. oktober blir det 
folkerøysting om saka.

VERDA: 3,5 millionar barn 
på flukt fekk ikkje gå på skule 
i fjor. Det viser ein rapport 
frå UNHCR. Dei jobbar med 
flyktningar i verda for FN.   
– Utdanning til desse barna 
er svært viktig, seier Filippo 
Grandi i UNHCR.PROTEST: Folk i Catalonia vil ha 

meir fridom frå Spania.
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Uønskt i Myanmar
 ● På tre veker har over 

370.000 muslimske 
rohingyaer flykta frå 
Myanmar.

Styresmaktene i landet meiner 
rohingyane ikkje høyrer til i 
landet. 
– Soldatar sperra inngangen til 
moskeen. Så byrja dei å drepe, 
fortel rohingya-muslimar til 
nyhendebyrået AFP. 
Menn med store knivar og 
bensindunkar storma inn.

– Dei som flykta, blei hogde 
i hel. Andre blei skotne 
av hæren. Så tende dei på 
bygningen, seier Master 
Kamal. Læraren har flykta frå 
Myanmar til Bangladesh. 

Over 370.000 rohingyaer 
har flykta dei siste vekene. 
Flyktning-leirane er fulle. Det 
er 400.000 rohingyaer der 
frå før. Dei som kjem no, er 
svoltne, svake og sjuke, seier 
Dei sameinte nasjonane. 

Styresmaktene i Myanmar 
sørger for at dei ikkje får 
reise heim. Hæren har lagt ut 
landminer langs grensa. 

Rohingyaene er ei lita 
muslimsk folkegruppe. Dei 
lever i delstaten Rakhine vest i 
Myanmar. Rohingya-folket har 
budd i landet i generasjonar. 
Likevel blir dei ikkje godtekne 
som borgarar av Myanmar. 
– Myanmar har ei liste over 

grupper som høyrer til landet. 
Rohingyaene står ikkje på den 
lista. Dermed har dei ingen 
rettar, fortel Iselin Frydenlund. 
Ho forskar på religion ved 
Menighetsfakultetet. 

I august blei politiet og 
hæren i Rakhine angripne. 
Angriparane var ei gruppe 
rohingyaer. Det blei starten på 
valden den siste tida. 

Konflikten er ikkje ny. 
Myanmar blei styrt av 
Storbritannia fram til 1948. 
Mange ser rohingyane som ein 
del av dette kolonistyret.

Cathrine Kahrs
cathrine@klartale.no

FLYKTAR: Muslimske rohingyaer rømmer frå Myanmar. Dei flyktar frå vald og overgrep. 
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Nyhenda er skrivne av  
redaksjonen i avisa Klar Tale.KULTUR

Kjærleik og spenning
 » Thelma flyttar til Oslo for å studere. Ho forelskar seg i Anja. 

Men skremmande ting byrjar å skje. Thelma får sterke anfall, og 
ein dag forsvinn Anja. «Thelma» er Noregs kandidat til Oscar-
prisen i USA. Filmen er laga av Joachim Trier. Han har premiere 
fredag og passar for dei over 15 år.

Foto: Motlys / SF Norge 

Øydela kyrkje
KULTURMINNE: 
Mellomalder-kyrkja på 
Tingvoll i Møre og Romsdal 
skulle reparerast. Men 
selskapet som gjorde jobben 
øydela byggesteinen i veggane 
og på hjørnet av kyrkja. 
Selskapet er dømt til å betale 
400.000 kroner i bot.

Fann segl frå pave
HISTORIE: Eit segl frå 
mellomalderen blei funne i 
Oslo. Segl var eit merke. Det 
stadfesta at brevet var ekte. 
Dette seglet blei brukt av pave 
Innocens den 4. Han levde frå 
år 1243 til 1254. Paven sende 
brev til biskopen i Oslo, skriv 
NTB. 

Hemmeleg film
FILM: «Mordene i Kongo» 
handlar om dei to mennene 
som blei dømde for drap og 
spionasje i Kongo. Det var 
hemmeleg at filmen blei 
laga. Han kunne gjort det 
vanskelegare å få Joshua 
French fri frå fengsel, skriv 
avisa VG. Filmen kjem i 2018.

Foto: NTB scanpix  

SEGL: Seglet blei funne slik. 

FILM

– Kva er favorittordet ditt?
 – «Lese».

– Kvifor likar du dette 
ordet så godt?
– Fordi du gjer akkurat det 
ordet seier når du les det. 
Dessutan blir ordet til «esel» 
når du les det baklengs. Og 
eselet er eit fint dyr.

– Kva for ord likar du ikkje?
 – «Fåming» likar eg ikkje så 
godt. Det betyr dumming på 
nynorsk. Det er eit dumt ord.

 – Kva er eit typisk bibel-
ord?
 – «Ordet» er eit typisk bibel-
ord. Ordet er bodskapen 
Jesus kjem med i Det nye 
testamentet. I Johannes-
evangeliet står det at Jesus 
er ordet. Tenk at Jesus blei 
omtala som eit ord!

– Kva ord skildrar deg 
best?
– «Skapande»? Eg elskar å 
lage songar og skrive bøker.

Cathrine Kahrs
cathrine@klartale.no

Alf Kjetil Walgermo, 39 år. 
Han har gitt ut boka «Røff 
guide til Bibelen».

MITT ORD

Skapar med ord
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