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Selskapet Kolumbus er klar 
til å sleppe bussen laus i 
trafikken. Det blir snart lov.

– Barnehagar og skular kjem 
for å sjå på han. Bussen er 
populær, seier Odd Harald 
Aksland til Klar Tale. Han er 
direktør i Kolumbus. 

Det er viktig at folk opplever 
bussen. Sjølvkøyrande bussar 
og bilar treng at folk stoler 
på dei, meiner han. Dei er på 
vegen raskare enn du anar.
Regjeringa vil gjere det 
lovleg å teste sjølvkøyrande 
bilar i trafikken. Saka skal 
behandlast i Stortinget 

tysdag. Slike køyretøy vil 
gjere det tryggare i trafikken, 
meiner regjeringa.

Bilføraren er ofte årsaka 
til alvorlege ulykker. Høg 
fart og lite erfaring er 
vanlege årsaker. Det skriv 
organisasjonen Trygg Trafikk 
på nettsidene sine.

– Folk må respektere 
køyretøyet. Dei må ikkje gå 
framfor bussen for moro, 
seier Aksland. Då stoppar han 
av seg sjølv.

Karin Flølo 
karin@klartale.no

Les meir på side 3

Fleire hundre 
tusen personar 
har klatra på 
breen.

UTDANNING: Færre elevar 
er vekke frå skulen etter at det 
kom nye reglar for fråvær. Men 
rektorar åtvarar. Mange av 
dei svakaste elevane har ikkje 
pengar til å skaffe seg attest frå 
lege når dei blir sjuke. 

ULYKKE: Ein sju år gammal 
gut blei henta på skulen. Men 
han ville gå heim i staden. 
Guten kom aldri heim. Politiet 
leitte etter han heile tysdag 
kveld. Han blei funnen død 
i parkdammen ved skulen 
natt til onsdag. Den ligg i 
Askim i Østfold. Det skriv 
nyhendebyrået NTB.

Færre droppar  
skulen

Sjuåring døydde

Denne køyrer  
seg sjølv

 ● Ein heilt spesiell buss køyrer aleine rundt på eit 
område i Rogaland. Bussen har ingen sjåfør. 

kort
klart& TORSDAG  

23.11.2017

NYHENDE PÅ NYNORSK

Nº

19



2 TORSDAG
23.11.2017NOREG

Ei 80 år gammal kvinne 
blei drepen måndag. Det 
skjedde i Lenvik i Troms. Ei 21 
år gammal kvinne er sikta for 
drapet.

Kong Harald blei sjuk 
med ein infeksjon. Han låg 
på Rikshospitalet i Oslo i to 
dagar.

Ulvejakta i 
Noreg blir 
stoppa. 
Naturvern-
organisasjonen 
WWF tok 
saka til retten. 
Oslo tingrett stoppar jakta 
mellombels.
 

Frå Oslo til London
Protesterte for å 
hjelpe asylbarn

JUL: Dette treet skal til 
Trafalgar Square i London 
i Storbritannia. Lysa på 
julegrana blir tende  
7. desember. Tysdag blei 
treet felt i Midtstuen i Oslo. 
Ordførar Marianne Borgen 
fekk hjelp av Ian Adams. Han 
er borgarmeister i bydelen 
Westminster. Treet er ei gåve 
som takk for hjelpa under den 
andre verdskrigen. 

ASYL: Fleire hundre 
personar protesterte mot at 
unge asylsøkarar blir sende 
ut av Noreg. Folk gjekk i 
fakkeltog til Stortinget i 
Oslo. Asylsøkarar som har 
fylt 18 år, er sende tilbake til 
Afghanistan. Stortinget har 
mellombels stoppa utsendinga.

Foto: NTB scanpix  

Foto: NTB 
scanpix  

Kort fortalt
Hærsjefen 
Ratko Mladic 
blei dømd 
til fengsel 
på livstid. 
Det skjedde 
onsdag. Han var tiltalt for 
folkemord under krigen på 
Balkan på 1990-talet.

Minst 14 personar døydde 
i Colombia søndag. Ein buss 
køyrde av vegen nordaust i 
landet. Minst 35 personar blei 
skadde.
 Kjelder: NTB

Leiter etter  
sakna ubåt
ARGENTINA: Ein ubåt frå 
Argentina er vekke. Han har 
44 folk om bord. USA og seks 
andre land 
leiter. Ubåten 
skal ha varsla  
om ein 
feil. En båt 
høyrde signal 
i helga. Men 
desse kom ikkje frå den sakna 
ubåten likevel, skriv nyhende-
byrået NTB.

ZIMBABWE: Robert Mugabe 
styrte Zimbabwe i 37 år. I ei 
veke har motstandarar prøvd 
å tvinge han frå makta. Først 
tysdag slutta han. Zimbabwe 
er ferdig med den brutale 
statsleiaren. Men framtida ser 
ikkje særleg lys ut. Emmerson 
Mnangagwa (biletet) tek over 
makta. Han 
blir skildra 
som ein 
brutal 
mann.

Han overtar  
etter Mugabe

GÅVE: Julegrana er ei gåve frå 
Oslo til London.

TOG: Folk gjekk i fakkeltog for å 
støtte unge asylsøkarar.

Foto: NTB scanpix  Foto: NTB scanpix  

Kort fortalt

VERDA

Kjelde: NTB
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Dei elskar Island

 ● 2 millionar turistar 
besøker Island i år. Stadig 
fleire islendingar tener 
pengar på turisme. 

Det er -7 grader og vind ved 
isbreen Sólheimajökullsør på 
Island.
– Vi skal gå på breen. Kan 
vi låne sko? spør ei dame frå 
USA. 

Dei fleste turistane på Island 
er amerikanarar eller britar. 
Om somrane kjem det mange 
frå Asia og Europa.

– Eg fortalde på jobb at eg og 
ein kamerat skulle til Island. 
Det var ingen som sa «wow». 
Alle har jo vore der, fortel 
Kevin Schorn til Klar Tale.
Fiske og industri er viktige 

næringar på Island. Men 
turistane blir berre viktigare 
og viktigare. I 2017 er 
det forventa 2 millionar 
besøkande. Det bur berre 
338.000 på øya.

Fleire hundre tusen personar 
har klatra på breen. Det seier 
guiden Gísli om dei siste åra.
– Vi må lage turar for ulike 
turistar, seier han. Derfor har 
guidane hogd trappe-trinn i 
isen på breen. Det er lettare og 
tryggare for turistane. 

Talet på folk som jobbar med 
turisme har auka med 60 
prosent sidan 2012.

Det finst ein tur for alt. 
Kvalsafari. Jakta på nordlys. 
Bading i varme kjelder. Fleire 

hundre tusen beveger seg 
langs ruta som blir kalla «Den 
gyldne sirkelen».

For 15 år sidan var det ein liten 
parkeringsplass ved Islands 
tingplass Thingvellir. No 
betalar du for å gå på do og for 
å parkere. Det er kø på stien, 
kø på den beste fotoplassen. 

– Det kjem flest om 
sommaren, men vi har turistar 
heile året. Vi trudde turismen 
ville stoppe opp når prisane 
auka. Men folk kjem framleis, 
seier ein som jobbar på 
hotellet ved Skógafoss.

Gøril Huse 
goril@klartale.no

KØ: Turistar samlar 
seg for å sjå Geysir 

på Island. 
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4 KULTUR Redaktør: Gøril Huse
Kontakt oss: klartogkort@klartale.no

Nyhenda er skrivne av  
redaksjonen i avisa Klar Tale.

– Kva er favorittordet ditt?
– Eit av favorittorda mine er 
«inkludering».

– Kvifor liker du dette ordet 
så godt?
– Ordet skildrar ein måte å 
arbeide med menneske på. 
Det gir rom for meistring, 
samhald og tilhøyrsle.

– Kva ord liker du ikkje?
– «Passivitet». Som til 
dømes ufrivillig passivitet. 
Det kan vere folk som ønsker 
å bidra, men som ikkje har 
moglegheit. 

– Kva er eit typisk design-
ord?
– «Bruker-medverknad». Den 
du designar for, får delta i 
utviklinga av prosjektet.

– Kva ord skildrar deg 
best?
– «Imøtekommande». Fordi 
eg møter folk med respekt, 
nysgjerrigheit og eit smil.

Ida Bergli Wold, 30 år 
gammal, interiør-arkitekt 
i Maker’s Hub. Dei har 
vunne designprisen DOGA 
Hedersmerket.

MITT ORD

Inkluderer med 
design

Foto: privat 

Mummitrollet og vinteren
 » Denne vinteren er spesiell. Mummitrollet bestemmer seg for 

å halde seg vaken. Han vil utforske vinteren i staden for å gå i 
dvale. Vinteren er heilt annleis enn han hadde tenkt seg. Og kven 
er denne Jula han høyrer skal komme? «Jul i Mummidalen» har 
premiere fredag. Filmen passar for alle.

Foto: Storytelling / Filmkompaniet / Animoon

Alle vil sjå filmen om Karpe Diem
MUSIKK: Gruppa Karpe 
Diem krasja billettsystemet 
til Nordisk Film Kino. 10.000 
billettar blei selde på éin time. 
Filmen om Karpe Diem heiter 
«Adjø Montebello». Han har 
premiere 7. desember.

Emmy-pris til norske «Mammon» 
TV: Den norske TV-serien 
«Mammon 2» blei heidra 
med prisen Emmy. Serien blei 
kåra til beste internasjonale 
dramaserie. Utdelinga var 
i New York i USA måndag 
kveld. – Dette er stas. 
Veldig gøy. Det tek nok litt 
tid før det søkk inn, seier 
Vegard Stenberg Eriksen til 
nyhendebyrået NTB. Han har 
produsert serien for kanalen 
NRK. Broren Gjermund 

Stenberg Eriksen har skrive 
manus. Dette var første gong 
ein norsk serie var nominert 
som beste dramaserie.

VANN: Brørne Stenberg Eriksen 
jublar for Emmy-pris.

FILM

Foto: akam1k3 / Euforia  
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