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Ranet kiosk med sprøyte
En mann som fektet med
ei sprøyte, truet til seg
penger fra en kiosk
i Skien i går formiddag.
– Vi fikk melding om ranet
litt før klokka 13, sier jourhavende Gunnleik Bjørgum ved Telemark politidistrikt. Politiet vil ikke si

noe om hvor mye penger
raneren fikk med seg. De
er imidlertid interessert
i å snakke med eventuelle
vitner til ranet.
Også natt til søndag fikk
politiet melding om et ran.
Ranet skal ha skjedd i
Lundegata i Skien. (ANB)

I RUSSLAND:
Bondevik ankom
i går Moskva på et
tre dagers besøk.
Flere norske organisasjoner er skuffet
over at demokrati
og menneskerettigheter ikke tas opp
med president
Vladimir Putin.

15-åring døde på festival
Ei 15 år gammel jente
fra Stjørdal døde under
Sommerfestivalen i Selbu
i Sør-Trøndelag natt
til i går.
Utpå kvelden ble luftambulanse tilkalt.
Jenta ble fløyet til
St. Olavs Hospital i Trond-

Vil stoppe tysk
skandalepresse

Klager inn presseløgner om lille Marius

En tysk republikaner
erklærer nå krig mot
den tyske skandalepressas løgnhistorier
om lille Marius.
Tekst: Asbjørn Svarstad
nyhet@dagbladet.no

BERLIN/TRONDHEIM (Dagbladet): – Han har krav på beskyttelse mot dette svineriet, sier
høyskolelektor Walter Keim til
Dagbladet.
I år fikk Marius ikke lov til å stå
på Slottsbalkongen med foreldrene sine. «Dere der oppe lar meg i
stikken her nede,» skal han ha
mumlet for seg sjøl, der han sto
fortapt på Slottsplassen.
Nå er det nemlig blitt slik at
kronprinsparet forguder datteren
sin – og forviser Marius til en
plass i skyggen, meldte to av sensasjonsbladene her om dagen.
Et enda mindre seriøst blad kan
opplyse at alle nordmenn – men
først og fremst de kongelige – går
rundt i evig angst for at noen nå
går med konkrete planer om å
kidnappe guttungen.
Men ved hoffet har ingen helt
forstått tegninga:
Der er de nådeløse overfor Marius, og vil ha ham lengst mulig
vekk fra offentlighetens søkelys.

Prøvelse

– Jeg har sendt en seriøs klage
til det tyske Presserådet, som
er en parallell til Pressens Faglige Utvalg her i Norge, opplyser høyskolelektor Walter
Keim (56), som har tilbrakt
halve livet i Trondheim, men
likevel fortsatt er tysk statsborger.
– Bare det å få dem til å godta
klagen min, var litt av en prøvelse.

heim hvor hun seinere
døde.
Dødsårsaken var fremdeles uklar i går kveld.
Jenta skal obduseres
mandag, og da vil det også
bli foretatt tekniske undersøkelser av eiendelene
hennes.
(ANB)

TULL OG TØYS: I år fikk ikke
Marius lov til å stå på Slottsbalkongen med foreldrene sine,
ifølge dette tyske ukebladet.
Tysk byråkrati overgår det meste.
Og i dette tilfellet måtte det flere
brev i begge retninger til, før alle
krav fra deres side var innfridd.
Til slutt måtte jeg sende den siste
mailen min på trykt papir. Med
egen underskrift. Ellers ville de
ikke behandle saken, sier Keim.
– Jeg har fulgt med i norsk presse omkring hvordan den useriøse
delen av ukebladene i hjemlandet
mitt skriver om det norske kronprinsparet og barna deres. Det var
ille før. Men at de nå også får seg
til å bruke usanne historier om en
åtte år gammel gutt på forsidene,
er langt over grensa. Sannheten
om Marius og den 17. mai var jo
helt åpenbart at han satte pris på å
slippe de mange timene på balkongen, når han i stedet kunne
tilbringe dagen i glad lek med
venner og skolekamerater.

Ventetid

– Jeg reagerer på at pressen i
Tyskland ikke gjør opprør mot
at landet er det eneste i Europa
uten offentlighetslov.
Men når den europeiske menneskerettighetsdomstolen avsier
en dom som skal beskytte prinsesse Carolines rett til privatliv,
går de rasende til angrep med en
voldsom kampanje.
– De perfide løgnene om kronprinsparet har vært kjørt i flere år.
Når nå også barna deres blir offer,
er det på tide å si stopp.
– Og når blir klagen din behandlet?
– Først skal Presserådet beslutte om de overhodet vil behandle
den. Etterpå kan det vare opptil
tre måneder, forteller Walter
Keim.
h Informasjonssjef Astrid Versto
ved Slottet vil ikke kommentere
klagen, men sier Slottet har en løpende vurdering av hva de skal
gjøre med de tyske ukebladene.

l VERDEN I BILDER

HAR FÅTT NOK: Høyskolelektor Walter Keim anmelder tyske ukeblader til tysk PFU for behandlingen
av det norske kongehuset. – Det var ille før. Men at de nå også får seg til å bruke usanne historier om
en åtte år gammel gutt på forsidene, er langt over grensa, sier Keim.
Foto: Tom E. Østhuus

VALGBRÅK:
Sikkerhetsstyrker måtte
gripe inn etter
at det brøt ut
slåsskamper
mellom valgdeltakere i den
fjerde og siste
runden av valget i Libanon
i går. Foto:
AP/Scanpix

