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POLITI: Eirik Jensen jobba som politimann i mange år. Men no er han 
tiltala for å ha hjelpt kriminelle mot pengar.

 ● Politimannen Eirik 
Jensen skal ha hjelpt 
kriminelle. Måndag startar 
rettssaka mot han.

Eirik Jensen var ein viktig 
politimann. Han kjende dei 
kriminelle miljøa i Oslo godt. 
Han fekk dei kriminelle til 
å snakke. Slik stoppa han 
lovbrot.

Men Jensen hjalp dei med å 
smugle narkotikaen hasj. Det 
meiner politiet. Han skal ha 
fått 2,1 millionar kroner for 
hjelpa, ifølge nyhendebyrået 
NTB. Men Jensen seier at han 
er uskuldig.

Måndag startar rettssaka  
i Oslo.
– Jensen er klar for kamp, 
skriv John Christian Elden  
i ein e-post til kanalen NRK. 
Han er ein av forsvararane. 

Politimannen blei arrestert i 
2014. Smuglaren Gjermund 
Cappelen sa at han fekk hjelp 
frå Jensen. Han fekk lurt 
mange tonn hasj til Noreg.

Både Cappelen og Jensen 
er tiltala i saka. Kven av dei 
snakkar sant? 

Karin Flølo
karin@klartale.no

Klar for kamp
Les meir på side 3

– Krigen har 
vore usynleg 
for folk i Vesten.

SYRIA: Flyktningar er slitne 
og skadde. Dei kjem frå Aust-
Aleppo i Syria. Heimane er 
øydelagde av bomber. No er 
dei i provinsen Idlib. Hjelparar 
jobbar heile døgnet. Folk har 
skadar frå frost og brann.  
– Vi hjelper så mange vi 
kan, seier Radi Saad til 
nyhendebyrået TT.

ITALIA: Barn blei kyssa 
på kalde kinn. Pave Frans 
gjekk ein tur ut nyttårsaftan. 
Katolikkar brukte dei 
siste timane av året ved 
Peterskyrkja. Den ligg i 
Vatikanet i Italia. Paven helste 
på folk, ba og tok imot gåver.

Skadde av brann 
og frost

Paven kyssa  
barna og ba
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Nye lovar og reglar frå 1. januar
SAMFUNN: Folk skal opp 
av sofaen. Alle unge som får 
sosialstønad frå staten skal 
delta på aktivitetar. Det gjeld 
dei som er friske nok til å 
jobbe. Dette er berre éi av 
fleire endringar frå 1. januar 
2017. Her er fleire:

Køyrer du elbil? Det er ikkje 
sikkert du får parkere gratis. 

Kommunane kan seie ja 
eller nei til gratis parkering i 
sentrum, skriv kanalen NRK.
Folk som jobbar med helse 
og omsorg må ha attest frå 
politiet.

Det blir enklare å søke om 
erstatning etter storm, flaum 
og skred. Det skal ein ny lov 
om naturskade sørge for.

Bedrifter skal ta imot lærlingar 
for å få jobbe for stat og 
kommune.

Det blir dyrare å ta ut pengar 
i minibank. Banken DNB krev 
no 10 kroner kvar gong du tek 
ut kontantar.

Karin Flølo
karin@klartale.no

BADING: Første dag i eit nytt 
år. Det betyr bading i iskaldt 
vatn for mange. Desse tøffe 
karane i Oslo tok utfordringa. 
Det var berre 1 grad i vatnet, 
skriv NTB. Folk hoppa i sjøen 
andre stader i landet også. 
Men i Ålesund var vêret for 
dårleg. Badinga blei avlyst.

Tøffingar bada i  
iskaldt vatn

KALDT: Vatnet er kaldt i januar. 
Men folk badar likevel.

Foto: NTB scanpix

Straummålar
 ● Vi får nye, digitale 

straummålarar heime.  
Over halvparten av oss får  
nye målarar i 2017.

 ● Ordet «straummålar» 
består av to ord. «Straum»  
er elektrisitet som gir oss  
lys i stova og varme i golvet. 
Ein «målar» seier noko om  
kor mykje straum vi brukar.

 ● Ny straummålar gir deg 
betre oversikt. Du slepp å 
lese av målaren for å betale 
rekninga, skriv nyhendebyrået 
NTB.

ORD I NYHENDAKort fortalt
Godt nytt år! Vi sende 23 
millionar tekstmeldingar på 
nyttårsaftan. Det er færre 
enn tidlegare. Mange helsar 
på Snapchat og i sosiale 
medium i staden. 

Bensin og diesel er dyrare 
enn nokon gong. Årsaka er 
nye avgifter. Ein liter bensin 
kosta 16,29 kroner måndag.
 
Her er nyttårsbarnet. Felix 
René blei 
fødd ti minutt 
inn i det nye 
året i Østfold. 
Han var 50 
centimeter og 4.554 gram.
 
Statsråd Sylvi Listhaug ba 
folk hjelpe kristne som blir 
forfølgde. Folk lytta til henne. 
Organisasjonen 
Åpne dører 
har fått 1,3 
millionar  
kroner i gåver.

Ny runde i retten 
for terrorist
RETTSSAK: Terroristen 
Anders Behring Breivik fekk 
dårleg behandling i fengsel. 
Det sa Oslo tingrett i fjor. Men 
staten var ikkje samd, og anka 
dommen. Neste veke er dei 
klare for ein ny runde i retten. 
Breivik drap 77 menneske  
22. juli 2011.
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Er Tyrkia farleg?
 ● Fleire hundre personar 

blei drepne i angrep i 2016. 
Kva har skjedd med Tyrkia?

Folk feira det nye året på ein 
klubb i Istanbul. Så byrja ein 
mann å skyte. 39 menneske 
blei drepne. Minst 40 måtte på 
sjukehus. 

Tyrkia hadde ni angrep i 2016. 
Det var bombing og skyting. 
Minst 283 menneske blei 
drepne i angrepa. I fjor var det 
utrygt i landet.  
 
Men angrep er ikkje noko 
nytt for tyrkarane. Det har 
vore krig i landet i over 30 år. 
Kurdarar kjempar mot staten. 
– Krigen har vore usynleg for 

folk i Vesten. No skjer angrepa 
i byane. Der var det trygt før, 
seier Nerina Weiss til Klar 
Tale. Ho er ekspert på Tyrkia. 

Det er to store farar i Tyrkia 
no, ifølge Weiss. Krigen 
mellom kurdarar og staten 
har blitt verre. Fleire vanlege 
folk døyr. Terrorgruppa Den 
islamske staten (IS) angrip 
mange stader i tillegg. Dei vil 
helst drepe vanlege folk. Og 
turistar. 

– IS angrip stader der folk 
slappar av. Kinoar, konsertar, 
nattklubbar og marknadar, 
seier Weiss. IS får skulda 
for angrepet nyttårsaftan. 
Styresmaktene i Tyrkia seier 

dei veit kven angriparen er. 

Tyrkia har blitt mindre trygt 
for nokre. Og folk kjenner seg 
sikkert redde, trur Weiss. 
– Men dei fryktar ikkje berre 
for liva sine. Dei er redde for å 
miste fridommen, seier ho. 

I juli prøvde militæret å ta 
makta i Tyrkia. Det klarte dei 
ikkje. Presidenten kjempar 
mot alle som kan vere ein 
trussel mot han. Mange 
kjenner seg ikkje fri lenger.

– Tyrkia har blitt farlegare enn 
for nokre år sidan, seier Weiss.

Kristine Lindebø 
kristine@klartale.no

PROTEST: Tyrkarar protesterer mot angrepet på ein nattklubb i Istanbul i Tyrkia. 
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Nyhenda er skrivne av  
redaksjonen i avisa Klar Tale.KULTUR

Ein lang veg heim
 » Ein fem år gammal gut kjem bort frå sin eldre bror. Dei er 

i byen Calcutta. Guten er tusenvis av kilometer frå heimen. 
Han får det tøft på gata. Seinare blir han adoptert av eit par frå 
Australia. Men han lengtar etter familien sin i India. Filmen er 
laga etter historien om Saroo Brierly. Han fann igjen familien 
ved å bruke kartet Google Earth. «Lion» har premiere fredag  
6. januar. Han passar for alle over ni år.

Foto: N
orsk Film

distribusjon  

FILM

– Kva er ditt favorittord?
– «Begeistring». 

– Kvifor liker du dette ordet 
så godt?
– Det er så mykje motivasjon 
og glede rundt personar som 
er begeistra. Det gir framdrift 
og gjer idear verkelege.
 
– Kva ord liker du ikkje?
– «Prøve». Det er ord utan 
meining. Enten så gjer folk 
ein ting, eller så gjer dei det 
ikkje. Å prøve å gjere noko, 
nei då blir ikkje mykje gjort.
 
– Kva er eit typisk mat-ord?
– «Måltid». Det er eit godt ord 
for når menneske er samla 
rundt mat og drikke. Det kan 
vere alt frå kaffistasjonen på 
jobben til middagen heime.
 
– Kva ord bruker du ofte?
– «Løye». Eit uttrykk frå 
Stavanger. Det skildrar 
mange situasjonar, spesielt 
dei morosame.

Karin Flølo
karin@klartale.no

Kristin Austigard er 45 år 
gammal. Ho er leiar for Det 
Norske Måltid. Fredag kårar 
dei den beste maten i Noreg. 

MITT ORD

Ikkje nok å  
berre prøve

Foto: P
rivat 

Veit ikkje kvifor  
artist døydde
MUSIKK: George Michael 
blei funnen død heime 25. 
desember. Den britiske artisten 
blei berre 53 år gammal. 
Michael ville dø. Til slutt klarte 
han det, skreiv kjæresten 
Fadi Fawaz på nettsamfunnet 
Twitter, ifølge avisa VG. Men 
meldinga var falsk.

Eit godt år for 
norsk kinofilm
FILM: Norske kinofilmar 
hadde tre millionar gjester 
i fjor. Det er det beste året 
for kino på 40 år, skriv 
avisa Dagens Næringsliv. 
«Kongens nei» blei sett av 
flest. Men mange såg også 
filmane «Snekker Andersen og 
Julenissen» og «Børning 2».

TV: Hurtigrute-skipet MS 
Fram er med i ein ny TV-
serie. Eit filmteam var med 
skipet til Grønland. Sjåarane 
får sjå fjordar med is og vill 
natur. Programmet «Mighty 
Ships» skal visast på kanalen 
Discovery i dag (torsdag). Det 
skriv Bladet Vesterålen.

Hurtigruten i  
isen på TV

MEKTIG: MS Fram er med i ein  
ny TV-serie om mektige skip.

Foto: Micael Hall / Hurtigruten


