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Iraks forsvarsminister Najah al-
Shammari truer med å saksøke
svenske medier etter avsløringer
om at han etterforskes for tryg-
desvindel i Sverige.
Det melder svensk TV4 lørdag.
I løpet av de siste dagene har

flere svenske medier rapportert

om avsløringen av at Shammari
har svensk statsborgerskap i til-
legg til sitt irakiske statsborger-
skap.
Ifølge medieopplysningene

skal han også ha vært under et-
terforskning for trygdesvindel i
Sverige i tillegg til flere andre

straffbare forhold. Etterforsknin-
gene skal ha blitt avsluttet uten
at sakene kom for retten.
Ifølge TV4 har Shammari nå

kontaktet en svensk advokat for
å vurdere muligheten for å sak-
søke svenske og arabiske medi-
er, som også har slått opp saken.

Det var den svenske avisen
Nyheter Idag, som har forbindel-
se til Sverigedemokraterna, som
først meldte at Shammari hadde
dobbelt statsborgerskap. Det be-
kreftes også av det svenske for-
svarsdepartementet.
(©NTB)

Iraks forsvarsminister truermed å saksøke svenskemedier

STAGEDIVE: Honningbarna leverte en fantastisk intim konsert på Munkehaugen lørdag. Kontakten og samspillet med publikum var helt enestående. ALLE FOTO: TOBIAS BJERKHOLT SVENSSON

Det var svett, det var
tett og det var ekstremt
intimt. Honningbarna
briljerte med publikum
på Munkehaugen.

Tobias Bjerkholt Svensson
redaksjonen@agderposten.no

– Det som er så kult for oss her er at

Et svett og tett publikum

de hadde så lyst til å komme.
Normalt er det jo vi som spør
artister, men denne gangen
var det faktisk Honningbarna
som ringte oss og ville komme
hit. Det kunne man nok også
se på hvordan de presterte i
kveld, forteller leder i Arendal
Rockeklubb Lise Opsanger
Gjermundsen.
For Honningbarna sin del
var lørdagens konsert avslut-
ningen på deres første turne

etter fjorårets friår.
Pønkrock-bandet fra Kristi-
ansand hadde også et ønske
som vekket oppsikt på Mun-
kehaugen.
– De hadde veldig lyst til å
spille på den lille scenen, noe
somde ikke hadde trengt i det
hele tatt. Honningbarna had-
de solgt ut den store salen her
og vel så det. Men de ønsket
en intim scene, noe de abso-
lutt får her med plass til kun

70 personer, forteller Opsan-
ger Gjermundsen.
Honningbarna spilte for
fullsatt Rockefeller tidligere i
høst.
Bandet kom også rett fra
Drammen hvor de også spilte
for langt flere enn på Munke-
haugen.
– De er her for å kose seg
rett og slett. Ikke for å tjene
penger. Det var veldig tydelig
her i kveld, sa Opsanger

Gjermundsen fra rockeklub-
ben.

Intenst og intimt
Hardcorebandet Lüdo fra Kris-
tiansand startet ballet på
Munkehaugen. Den fargerike
og ekstremt energiske gruppa
fikk liv i publikum før det vir-
kelig braket løs senere utover
kvelden.
Inne i det fantastisk intime
lokalet begynte det å fylle seg
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Tore Godal (80) er tildelt Kon-
gens fortjenstmedalje for sin
livslange innsats for globalt hel-
searbeid og vaksinering.
Legen, som opprinnelig kom-

mer fra Rauland i Telemark, job-
ber for tiden ved Folkehelseinsti-
tuttet og har en omfattende na-

sjonal og internasjonal karriere
bak seg.
Godal startet karrieren som di-

rektør for Armauer Hansens fors-
kningsinstitutt i Addis Abeba i
Etiopia. Han har jobbet i Verdens
helseorganisasjon (WHO), blant
annet som leder for det tropeme-

disinske programmet og som
spesialrådgiver for Gro Harlem
Brundtland. Han har også vært
leder for sekretariatet for Den
Globale Vaksinealliansen Gavi.
– Gjennom alliansen har det

fram til i dag blitt vaksinert 750
millioner barn, og beregningene

fra WHO og Unicef viser at Gavi
har medvirket til å redde 13 mil-
lioner liv, sier Godal i en presse-
melding. 80-åringen har også
vært sentral i arbeidet med å
innføre myggnett, noe som har
redusert dødeligheten fra mala-
ria med 50 prosent. (©NTB)

ToreGodal tildelt Kongens fortjenstmedalje

ALLE FOTO: TOBIAS BJERKHOLT SVENSSON

FULLT: - Det er bare plass til 70 her, men vi har fått lov til å dytte inn 90
stykker her i dag, så dette bør bli helt fantastisk. det er jo den intimiteten
som også har fått Honningbarna til å ønske seg hit, forteller Lise Opsan-
ger Gjermundsen i Arendal Rockeklubb.

VILT: Honningbarna fikk helt grei hjelp fra gutta i Lüdo til å dra opp
stemninga, som var upåklagelig.

BACKSTAGE: - At Honningbarna ønsker å spille her på Munkehaugen
viser hvor viktig det er at vi har en arena som dette her i Arendal, forteller
Lise Opsanger Gjermundsen. Her sammen med gutta i Honningbarna før
det hele braker løs.

SVETT: Publikum fikk virkelig valuta for pengene og fikk bokstavelig talt
kjenne og føle artistene tett på kroppen.

eksploderte for rockerne

ganske godt opp etter hvert.
Med Honningbarna på scenen
var ble det godt kjør både på
scenen og blant publikum.

– En plass for alle
Med en helt spesiell evne til å
kommunisere med publikum
skapte Honningbarna en fan-
tastisk opplevelse for lørdagens
publikum.
En opplevelse man garantert
ikke får på de større konserte-

ne.
– Dette er jo noen av de stør-
ste og mest kjente vi har her i
Norge. For oss betyr det utrolig
mye å haHonningbarna her, og
hvert fall den bekreftelsen vi
får om at Munkehaugen er et
sted artistene elsker viser jo at
Munkehaugen ikke kan erstat-
tes, sier Opsanger Gjermund-
sen.
– Vi har åpent for alle uansett
hva, noe som kan komme litt

bort for mange. Vi er veldig
opptatt av at selv om vi har al-
koholservering så skal alle få
lov til å komme på konsertene
som arrangeres her. Da får vi
heller være litt mer observante
og nekte de under 18 år serve-
ring. For mange er jo dette det
eneste fristedet de har her i by-
en, forteller Opsanger Gjer-
mundsen.
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