
Senaste världennyheterna  

09:53 
Elva döda av självmordsbomb 

09:08 
Majoritet för dödshjälp i Finland 

08:58 
Två män dödade av granat från Vietnamkriget 

08:18 
Uppsving för Arbeiderpartiet 

07:12 
Minst 45 dödade i stridsvagnsattack 

06:23 
Norrmännen vill ha minnesdag 22 juli 

06:01 
Atomsamarbete USA-Saudiarabien 

06:00 
Han leder Norge genom sorgen 

06:00 
Elise överlevde Utøya 

06:00 
Flera döda i knivattack i Xinjiang 

05:58 
Minst fem döda i rysk båtolycka 

05:57 
Kraftigt skalv skakade Fukushima 

05:56 
Trafikköer försenade terrorplaner 

05:45 
Breivik krävde Stoltenbergs avgång 

01:05 
Nigeria ska förhandla med islamister 

01:00 
Omfattande demonstrationer i Israel 

I går 
Nytt kraftigt jordskalv i Fukushima 

I går 
Nixons vittnesmål offentliggörs 

I går 
Alla 163 ombord överlevde flygkrasch 

I går 
Egyptisk gasledning attackerad på nytt 

I går 
Ukraina sörjer omkomna i gruvolyckor 

I går 
Marockos kung vill ha val och ny författning 

I går 
Advokater varnas för tågolyckan 

I går 
Irak farligare än i fjol 

I går 
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News of the World utreds för dataintrång 

I går 
Al-Shabaab: Fienden utnyttjar torkan 

I går 
13 döda i strid i Jemen 

I går 
Fler offer för gruvolycka i Ukraina 

I går 
Tv-bomb uppges ha tagit liv – oklart om generals död 

I går 
Skärpt konflikt med turkisk militär 

I går 
17 döda i brand på skofabrik 

I går 
Här är Behring Breiviks krav 

I går 
Professorer varnar för brottsrubricering 

I går 
Shiamuslimer skjutna i Pakistan 

I går 
400.000 japaner drabbade av skyfall 

I går 
Många trodde att det var en statskupp 

I går 
von Trier ångrar ”Dogville” 

I går 
Försäkringsbolagen täcker kostnader 

I går 
Explosioner i Tripoli – Nato bombade tv-sändare 

I går 
20 demonstranter dödade i Syrien 

29 jul 
Polis uppges jaga svenskar för Breivik-kontakter 

29 jul 
Generalen dödades av egna soldater 

29 jul 
Turkiets militärledning avgick 

29 jul 
Tre döda i skottlossning i Egypten 

29 jul 
Talibaner vill utväxla gisslan 

29 jul 
Norsk polis: Breivik agerade sannolikt ensam 

29 jul 
Komiker erkänner lödderattack mot Murdoch 

29 jul 
Val i Spanien redan i november 

29 jul 
Breivik lugn i nya förhör 

29 jul 
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Massmordet väcker debatt om datavåld 

29 jul 
Minst 50 drunknade i Kongo 

29 jul 
Österrike utlämnar inte Divjak 

29 jul 
Ersättning för kinesisk tågolycka dubblad 

29 jul 
”Sorgen sitter som is i oss alla” 

29 jul 
Pilotfel i Air France-olycka 

29 jul 
”Hiv-smittade tvingas äta kodynga” 

29 jul 
Olycksrapport fick minister att avgå 

29 jul 
Offer från Utöya begravs 

29 jul 
Behring Breivik transporterad till nytt förhör 

29 jul 
19 dödade av afghansk vägbomb 

29 jul 
Strider i syrisk stad 

29 jul 
Fågelinfluensa kräver liv i Kambodja 

29 jul 
Mexikansk journalist mördad 

29 jul 
Bombay-terrorist överklagar dödsdom 

29 jul 
Svensk drunknad i Kroatien 

29 jul 
Tågen kör mot rött i Danmark 

29 jul 
Generals död kan bero på splittring 

29 jul 
Svart dag för Ukrainas gruvarbetare 

29 jul 
Kokain gömt på ubåt 

29 jul 
Dröjde timmar innan antiterrorstyrka kallades in 

29 jul 
Delseger för strålskadade veteraner 

29 jul 
Övervägde döda hyresvärdens sambo 

29 jul 
Norrmän givmilda efter terrordåden 

29 jul 
Mubarak ställs inför rätta i Kairo 

29 jul 
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Avspärrningarna kring Utöya utvidgas 

28 jul 
Tunisisk ex-president dömd igen 

28 jul 
Rebelledare dödad 

28 jul 
Rybak sjunger för mördade Bano Rashid 

28 jul 
Mördad flickas mamma tros ha buggats 

28 jul 
Skadeståndskrav hotar Strauss-Kahn 

28 jul 
Perus nyvalda president lovar fattiga tillväxt 

28 jul 
Norgekommentar fick FPÖ att utesluta politiker 

28 jul 
Hobbysprängare gripen i Polen  

28 jul 
Gripen finländare kan ha tillverkat bomb 

28 jul 
FN: Eritrea bakom terrorplan 

28 jul 
Cyperns ansatta regering avgick 

28 jul 
Nytt förhör med Behring Breivik under fredagen 

28 jul 
BBC-man bland 18 döda i Afghanistan 

28 jul 
Sökandet på Utöya avslutat 

28 jul 
Terrordåden hotar inte turismen 

28 jul 
Dubbelbomb i Irak dödade tolv 

28 jul 
Tadic kritiserar egna våldsverkare 

28 jul 
Libyska rebeller intog Khaddafifäste 

28 jul 
”Dubbelmoral i medierna” 

28 jul 
Ambulanspersonal blev beskjuten vid Utöya 

28 jul 
Offensiv mot al-Shabaab i Mogadishu 

28 jul 
Nära 3.000 saknas i Syrien 

28 jul 
Palestinsk razzia mot exminister 

28 jul 
Våldet har minskat i Danmark 

28 jul 
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Sverige ökar biståndet till Afrikas horn 

28 jul 
Behring Breivik skriver tal i fängelset 

28 jul 
Behring Breivik filmad före terrorattentatet 

28 jul 
Tysk razzia mot högerextremister 

28 jul 
Två döda i flygkrasch i Sydkorea 

28 jul 
Kinas ledare lovar straffa ansvariga för tågolycka 

28 jul 
USA-soldat skyldig till mord 

28 jul 
Kuba tillåter charterflyg från USA 

28 jul 
15 döda hittade i grav i Mexiko 

28 jul 
Miljardär samlar pengar till Utöya 

28 jul 
Nya detaljer kring Behring Breiviks gripande 

27 jul 
Aska orskade nya flygproblem 

27 jul 
Elva döda efter gryningsräd i Syrien 

27 jul 
Gränspostering i Kosovo i brand 

27 jul 
Aska orsakade nya flygproblem 

27 jul 
89 barn räddade undan människohandel 

27 jul 
18-årig hackare gripen i Skottland 

27 jul 
Bombbilen stod utanför Stoltenbergs ingång 

27 jul 
Hettan gör att granater detonerar i Ryssland 

27 jul 
Kommission ska utreda terrorangreppet 

27 jul 
Mat på väg till hungerns Somalia 

27 jul 
Storbritannien erkänner rebellrådet 

27 jul 
Många norrmän går med i partier 

27 jul 
Fler än hälften ”upprörda” utan internet 

27 jul 
Stoltenberg: Jag hoppas att Norge kommer att växa sig starkare 

27 jul 
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Pappa ringde larmnummer – blev inte trodd 

27 jul 
Oslos centralstation evakuerades efter bomblarm 

27 jul 
FN: Hjälp oss stoppa katastrofen 

27 jul 
Kandahars borgmästare dödad i attentat 

27 jul 
Åkte från bomben i Oslo – hamnade i massakern 

27 jul 
Vid stranden mittemot möts sorg och hopp 

27 jul 
Exillibyer bildar parti i Benghazi 

27 jul 
”Pressen bör ta mer hänsyn till offren” 

27 jul 
Så greps Behring Breivik 

27 jul 
Nio döda i oväder i Sydkorea 

27 jul 
USA-vapen i Mexikos knarkkrig 

27 jul 
Mubarak sägs matvägra 

27 jul 
Franska extremister uteslöt medlem 

27 jul 
Landförvärv i Afrika förvärrar svält 

27 jul 
USA fryser bistånd till Malawi 

27 jul 
14-årig torped dömd i Mexiko 

26 jul 
Nya regeringskopplingar till Murdoch 

26 jul 
Obama skrev i kondoleansbok 

26 jul 
FN-soldater skadade i Libanon 

26 jul 
Nigeria: Längre mandatperiod önskas 

26 jul 
Kongressledamot avgår i sexskandal 

26 jul 
Fartyg med dansk gisslan flyttat 

26 jul 
EU lanserar nätverk mot extremism 

26 jul 
EU vill skärpa kemikalielagar 

26 jul 
11 september-överlevare pratade sig igenom sorgen 

26 jul 
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Ehec-utbrottet över i Tyskland 

26 jul 
17 döda i skottstrid i mexikanskt fängelse 

26 jul 
”Bristen på tabu mot islamofobi är farlig” 

26 jul 
Namnen på de dödade och omkomna 

26 jul 
Schweizparti vill ha invandringskvot 

26 jul 
Breivik hade med sig stor resväska 

26 jul 
Djävulens advokat möter hat 

26 jul 
”Död man” vaknade i bårhus 

26 jul 
Försvarsadvokaten: Breivik tror att han är i krig 

26 jul 
Lång väg till rättegång mot Breivik 

26 jul 
21 års fängelse kan bli 30 – eller evigt 

26 jul 
Här är hjältarna på Utöya 

26 jul 
Mördarens gevär omstritt i Sverige 

26 jul 
Svårt döma för människorättsbrott 

26 jul 
Norsk skyttetävling ifrågasatt 

26 jul 
Alla dog i flygolycka i Marocko 

26 jul 
Kräver översyn av svenska vapenlagar 

26 jul 
Fortsatt annonstapp för Daily Mail 

26 jul 
Polisinsats mot miljöaktivister 

26 jul 
Påkörd på övergångsställe - dog 

26 jul 
Massakeroffer i Mexiko ännu okända 

26 jul 
”Det hade kunnat hända i Sverige” 

26 jul 
Populister trängda efter attentaten 

26 jul 
Experter: Terrorist är rätt ord 

26 jul 
Bedöms vara störd  – inte sjuk 

26 jul 
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English Defence League erkänner kontakt 

26 jul 
FN fick inte flyga mat till Somalia 

26 jul 
SD-politiker: Inget attentat utan mångkulturen 

26 jul 
Dödade unga liknas med Hitlerjugend 

26 jul 
1 000 barn döda i mässlingen i Kongo 

26 jul 
Just nu: Första lista med omkomna offentliggjord 

25 jul 
8-årig pojke hängd av talibaner 

25 jul 
Suu Kyi i möte med Burmas regering 

25 jul 
Långt straff för Hrant Dink-mordet 

25 jul 
Amnesty: Trupper dödade 23 i Nigeria 

25 jul 
USA slår mot maffior 

25 jul 
150.000 hedrade terrorns offer 

25 jul 
FN-hjälp till Somalia 

25 jul 
”Min vän Anders” – berättelsen om en mördare 

25 jul 
Dödstalen justeras ned 

25 jul 
Hadzic förhalar rättegången 

25 jul 
Locket på om kinesisk tågkatastrof 

25 jul 
Malta röstar ja till skilsmässa 

25 jul 
Breivik häktad misstänkt för terrorbrott 

25 jul 
Breivik lade alla besparingar på terrorattentaten 

25 jul 
Norska Säpo kände till kemikalieköp 

25 jul 
Dödssiffran efter massakern kan sjunka 

25 jul 
Hundratals gaybröllop i New York 

25 jul 
Breiviks kopplingar till Storbritannien utreds 

25 jul 
Befrielsetorget i Kairo åter ett blodigt slagfält 

25 jul 
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Strauss-Kahns anklagare ger intervju 

25 jul 
Chavez säger sig vara cancerfri 
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