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Forskjells-Norge
Et knippe sjefer i avisen Aften-
posten hadde gledet seg til 
hjemreise fra Newark-flyplas-
sen utenfor New York i går. Men 
det er ikke alltid like lett å snu 
fly, så vingen på SAS-maskinen 
kom borti et annet fly. Og da 
var det bom stopp. Iallfall på 
turistklasse.

Men sjefkolleger fra VG,  
derimot, som reiste på busi- 
nessklasse, kunne glede seg 
over å bli geleidet over i et an-
net fly, og var hjemme før noen 
rakk å si «opplagsnedgang».

Det er forskjell på folk.

Det blir vår
Gi ikke opp, våren kommer. 
Tirsdag var det to sikre vårtegn 
på NRKs Dagsnytt 18. Hver vår 
dukker en høyreperson frem 
fra forgangne tider og påpeker 
at det er gammeldags å feire 1. 
mai. I år tilfalt oppgaven blog-
geren og stortingskandidaten 
Vampus.

Et like sikkert vårtegn er det 
at et fremskrittspartimedlem 
avslører at det ikke bare drøm-
mer om en hvit jul, men også 
en helhvit 17. mai. Derfor hisser 
vedkommende seg opp over at 
noen barn også liker flagget fra 
foreldrenes hjemland. Og de-
batten er i gang.

Begge synspunkt ble frem-
ført i fri dressur tirsdag. Nå kan 
våren komme.

Enda et vårtegn
En mann med rustikk dialekt 
har fått advare mot at buna-
der sydd i Asia ikke gir samme 
gode følelse som en vesentlig 
dyrere norsksydd folkedrakt.

Nå springer snart løvet.

Og ett til
Ytterligere et vårtegn er natur-
ligvis gårsdagens melding om 
at russen har en tendens til å 
ruse seg.

Mindre overraskende og mer 
vårlig kan det vel ikke bli.

Ap-hopp
«Jens hopper opp i ryggen på 
Erna», skriver nettutgaven av 
Nationen.

Valgkampen kan visst bli 
skikkelig skitten.

Hvem, hva, hvor?

Inn for landing |

Kunstner Julia Vance tørker av marmorskulpturen sin etter reisen fra Italia. Skulpturen heter Hold, og bokstavene finner man igjen 
i skulpturens form. Det 1450 kilo tunge kunstverket skal stå utenfor Stortinget frem til 23. mai. 

Fotograf: Stig B. Hansen

Pressefolk på turistklasse ble 
sittende fast da SAS fikk vinge-
trøbbel i USA. FOTO: NYHETS-
REDAKTØR OLE ERIK ALMLID

Drap i Oslo
Fire menn blir fremstilt for  
varetektsfengsling i Oslo 
tingrett, siktet for drap eller 
medvirkning til drap på en  
22 år gammel svensk kvinne.

Fugler i skogen
Møt Jan Pedersen, mannen 
som har fått norske bokkjø-
pere til å plystre etter fugler i 
skogen.

Landsmøte
Høyres landsmøte starter i dag. På ap.no har vi 
direktesending fra Erna Solbergs tale kl. 11.30, 
der leserne også kan høre hva Aftenpostens 
politiske redaktør Harald Stanghelle mener om 
talen. Landsmøtet kan du følge på ap.no, Twit-
ter: @aftenpostenvalg, Instagram: @aftenpos-
tenvalg og Facebook: Aftenposten Valg

Øygard-saken
I dag er det flere vitner som 
skal forklare seg for lagmanns-
retten. Følg saken på ap.no.


