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n En av fire journalister sier kolleger har ytret 
seg fremmendfientlig på arbeidsplassen i løpet 
av det siste halve året, viser en undersøkelse 
analysebyrået Nielsen har utført på oppdrag fra 
SKUP.

n – Journalister skiller seg ikke fra snittet i det 
norske samfunnet når det gjelder rasisme, selv 
om noen tror det, mener redaksjonen i NRK 
Migrapolis. De er ikke overrasket over resultatene 
av undersøkelsen.
  SIDE 4

Forsvarets 
spesialkommando 
er så godt som fraværende 
i norske medier. For første 
gang møter FSK-sjef Torgeir 
Gråtrud en samlet norsk 
presse til debatt. Våre 
fremste forsvarsjournalister 
krever svar fra offiserene.  
                SIDE 14

Petter Stordalen får 
det gjerne som han vil når 
han ringer en journalist. På 
SKUP forteller han om sine 
knep og triks.          
                   SIDE 19

Carsten Thomassens 
støttefond har fått inn 
175.000 kroner. Første 
stipend deles ut på SKUP av 
Thomassens samboer Ellen 
Hofsvang.             
                              SIDE 7

Halvparten av norske journalister sier innvandrere 
er for partiske til å belyse norsk samfunnsdebatt

JA, VI ELSKER 
NORSKE KILDER
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Oversikten over de forskjellige kandidatene finner du her.
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Takk til SKUP sine sponsorar, støttespelarar og alle 
eldsjelene som har arbeidd for konferansen. Takk til 
dei som gir oss økonomisk støtte: Norsk Journalistlag, 
Institusjonen Fritt Ord, Norsk Redaktørforening og 
Internasjonal Reporter.
NRK og TV2 har ytt ekstra mykje i form av teknikk, og 
produksjon av videoinnslag til seminara. Særs glade er 
vi for hjelpa frå:

NRK: Lars A. Kristiansen, Vibeke Haug, Tone Storkaas, 
Frode Søreide, Hallvard Sandberg, Jørn Norstrøm, 
Ragnhild Eikenes, Morten Jentoft, Geirr Larsen og 
Ronald Hole, Solveig Tvedt og Gunnhild Viken.
TV 2: Jan Ove Årsæther, Siri Lill Mannes, Fredrik 
Græsvig, Jan Helge Rambjør, Carl Andreas Wold, Arne 
Kristiansen, Ronny Oksvold, Marianne Elvehjem Lien, 

Per Christian Magnus, Per Kevin J. Falch.
Lista har nok fleire namn, men dei som måtte mangle 
her er i så fall berre gløymde på papiret. 

I VG jobbar Kenneth Lauveng, det er han som har 
teikna annonser og plakatar for oss. Det takk vi 
for. Likeeins Scanpix, Signe Dons i Aftenposten og 
Torbjørn Grønning i Dagbladet som alle har lånt oss 
bilete. Takk til Tønsbergs Blad som betalar for trykking 
av konferanseavisa.

Takk til journalistutdanninga på Høgskolen i Oslo for 
lån av datautstyr, og takk til fotografstudent Bjørn Asle 
Grimstad som stiller opp vederlagsfritt til alle døgnets 
tider. Også takk til alle andre som på sin måte har 
bidratt til innhaldet i konferanseavisa.

Alle som har arbeidd gratis for å bu seg til å program-
leie seminara, takkar vi varmt. Ei særskild helsing går til 
den aldri kvilande, men alltid blide leiaren av SKUP sin 
prisjury, som saman med resten av juryen har lagt ned 
eit formidabelt arbeid, i år igjen. Guri Hjeltnes og Tore 
Sandberg sin innsats i den nye gravestipendjuryen set 
vi også stor pris.

Staben ved Institutt for Journalistikk (IJ) hadde vi ikkje 
greidd oss utan, i alle fall ikkje Elisabeth Johansen, 
som sørgjer for å knyte opp alle dei lause trådane i 
forkant av konferansen. Lars Nehru Sand får varme 
helsingar frå styret for at han alltid gir hundre prosent, i 
si 60 prosents stilling.
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n Terra og kommunene, 
Morten Hofstad, Finansavisen
n Olaf Thommesens politiske fall, Kjell 
Vesje, NRK Østlandssendingen
n Norges hemmelige krigere, 
Tom Bakkeli, Kagge Forlag
n 72 kvinner drept av sine menn, 
Anne Stine Sæther og Anders Sooth 
Knutsen, VG
n Vold mot barn, Asbjørn Øyhovden og 
Connie Bentzrud, TV 2
n Skattekister og urinprøver, Caroline 
Rugeldal, NRK
n En manns kamp mot systemet/Hu-
bred-saken, Bjørn-Frode Løvlund, 
Hamar Arbeiderblad
n Sviktet av sine egne, Asle Hansen, 
Dagbladet.no
n De hvite hjelperne, Anne Marie 
Groth, Per C. Magnus, Robert Reinlund 
og Terje Tvedt, TV 2
n Suleiman-saken, Ingeborg Eliassen, 
Stavanger Aftenblad
n Kjønnslemlesting, Tormod Strand, 
NRK Dagsrevyen
n Mødre uten barn, Bjørn Steinar 

Meyer, Valdisholm Forlag
n Rinnans testamente, Ola Flyum og 
Stein Slettebakk Wangen, Aschehoug
n Det europeiske Fatwarådet, Inger 
Anne Olsen, A-magasinet
n Valgfusket i Drammen, Øyvind 
Schou, Morten Wold, Hege Breen 
Bakken, Drammens Tidende
n Norge og rakettforsvaret, Tron 
Strand og Tor Olav Mørseth, Bergens 
Tidende
n Server-forliset og norsk oljevern, 
Trond Olav Skrunes, Bergensavisen
n Nye St Olavs Hospital, Lajla Elling-
sen og Mari K. By Rise, Adresseavisen
n Nødhjelpsleder brukte u-hjelp til sex-
reiser, Halldor Hustadnes, Ulf André 
Andersen, Per Arne Solend, Henning 
Lillegård, Dagbladet
n Uniteam-saken, Tor Hartvig Bonde 
og Marius Tetlie, VG
n Skatteunndragelsene i Frps 
stortingsgruppe, Marianne Johansen, 
Pål K. Ertzaas og Line Torvik, VG
n Arvingnettverket, Lars Magne 
Sunnanå og John Bones, E24

n Incestterapi, Hans Kringstad, VG
n Egghandel i Russland, May Linn 
Gjerding,VG
n Korrupsjon i forsvaret, Alf Bjarne 
Johnsen, Tom Bakkeli og Pål K. 
Ertzaas, VG
n Tunnelsynet som ble justert, 
Sveinung Berg Bentzrød og 
Einar Haakaas, Aftenposten
n Brannvernsakene, Cato Martinsen, 
Irene Mjøseng, Benedikte Hjellum 
Håkonsen, Kjetil Stormark, Torfill 
Skåttet, Lars Andreas Ellingsgard 
Øverli, Brita Sørum, Merete Amundsen 
og Pål Nordseth, Laagendalsposten
n Krise i eldreomsorgen, Lars Andreas 
Ellingsgard Øverli, Brita Sørum, Steinar 
Ellingsen, Aleksander Andersen, 
Benedikte Hjellum Håkonsen, Knut 
Hermansen og Terje Jensen, Laagen-
dalsposten
n Pensjonsskandalen, Torfinn Skåttet 
og Kjetil Stormark, Laagendalsposten
n Lokalvalg -07, Maria Hasselgård, 
André Verløy og Sigmund Haugedal, 
NRK NYDI

n Obiora-saken, Kadafi Zaman, TV 2
n Falsk trygghet på fødestua, Wenche 
Lie Giæver, NRK TV/Puls
n Forsvarets hemmeligheter, Eirik 
Veum, NRK Dagsrevyen
n Når leger utsettes for trusler og 
vold, Per Helge Måseide, Mari Bakken, 
Mette Ryan, Journalen
n John Bauer-pengane, Jørn André 
Lien og Håvard Grønli, NRK Dagsnytt
n Kreftforeningens TV-aksjon 1997 
- 10 år etter, Mari Rian Hanger og Anne 
Grete Storvik, Dagens Medisin
n Agenten, Trond Sundnes og Jostein 
Løvås, Dagens Næringsliv
n De glemte døde på Tjøtta, Janne 
Kjellberg, Detektor NRK P2
n Svarte drosjemillioner til Pakistan, 
Einar Haakaas og Kjetil Sæter, Aften-
posten
n En middag med Stein Ørnhøi på 
Statholdergaarden, Ulf André Andersen 
og Per Arne Solend, Dagbladet
n Kreft ved Shellraffineriet, 
Tommas Torgersen Skretting, 
Stavanger Aftenblad

n Licence to bill, Bjørn Eckblad og 
Gøran Skaalmo, Dagens Næringsliv
n Med rett til å lyve, Ola Solvang og 
Thor Harald Henriksen, Nordlys
n Taxi-jukset i Stavanger, Knut Gjers-
eth Olsen og Harald Birkevold,
Stavanger Aftenblad
n Valla-saken, Geir Selvik og Ida 
Johansson, Mediehuset Nettavisen
n De papirløse, Reidun J. Samuelsen, 
Olga Stokke og Per Kristian Aale, 
Aftenposten
n Kvikksølvsaken, Per Kristian Aale, 
Aftenposten
n Valla-saken, Eirik Mosveen, 
VG
n Når mediefolk investerer på børsen, 
Oliver Orskaug, Dagbladet.no
n The Brat Pack - ungdommene som 
styrte Irak, Jens M. Johansson og Lars 
Backe Madsen, Dagens Næringsliv
n Hanekleiv-skandalen, Ralf Haga og 
Bjørn Rønningen, Tønsbergs Blad

Bror min har vore mange stader. I Sy-
den. Og i Finland. Kina, Vietnam og Dan-
mark. Trondheim. Ja, slik kunne eg halde 
på å ramse opp. Bror min jobbar i VG, og 
får reist ein del. Men det er ein stad han 
aldri har vore:
På SKUP-konferansen.

Eg har sjølvsagt spurt han kvifor. 
Etter at eg vart leiar for SKUP-styret har 
eg nok også vore litt streng i stemma. Og 
han har svart at: «Pøh!». Og at: «SKUP-
konferansen berre handlar om  folk med 
store ego som møtest for å skryte». Av seg 
sjølv, har eg forstått at han meiner.

sunnfjordingar skryt ikkje. Ikkje av 
seg sjølve, og i alle fall ikkje av andre. Så 
det er jo forståeleg at han ikkje vil vere 
med på ein skrytekonferanse.

Eg har svart: «Pøh!» Og lagt til: «SKUP-
konferansen handlar slett ikkje om sjølv-
skryt. Den handlar om å dele røynsler og 
opplevingar, slik at kollegaene våre kan 
bli betre journalistar.»

som journalist i landets største avis 
veit sjølvsagt bror min at han ikkje kan 
skrive noko som ikkje er sant. Og, følgje-
leg: At han ikkje kan påstå at SKUP er ein 
skrytekonferanse, utan å ha sjekka saka. 
Fakta må på bordet!

og vips! No er han her. På SKUP-kon-
feransen for første gong. Som ein i VGs 
rekordstore delegasjon på 29 journalistar. 
Saman med kollegaer frå heile landet. 
Med 600 deltakarar er denne helga lan-
dets største og viktigaste samling for jour-
nalistar som driv med, eller vil drive med, 
kritisk og undersøkande journalistikk. 

vi Er hEr allE for å lære. Av kvaran-
dre. Det er difor ein talknusar frå Dagens 
Næringsliv kursar journalistar frå kon-
kurrent-aviser i Excel. Difor lærer Dags-
revyens beste militærmann TV 2-folk kor-
leis dei skal få like gode kjelder i Forsvaret 
som han sjølv. Og journalisten frå Hamar 
Arbeiderblad fortel korleis han gjorde det i 
saka om varslaren som fekk sparken.

ÅrEts program er laga slik at du skal 
kunne fordjupe deg i eit tema. Åtte spor 
er bygde opp som ein tretrinnsrakett. 
Først det inspirerande og opplysande, så 
det fordjupande, og til sist det lærande 
metodeseminaret.

du fÅr 46 sEminar å velge mellom. 
På dei alle møter du handplukka folk frå 
inn- og utland. Kollegaer som deler med 
deg. Det er denne faglege brorskapen 
som er sjølve kjerna i SKUP sitt arbeid.

KjærE KollEga, hjarteleg velkomen 
til Tønsberg, og til SKUP-konferansen 
2008.

PS: Skulle du i løpet av denne helga snu-
ble over bror min, og få trong til sjølv-
skryt: Pakk det inn i eit metodetips! Då er 
du ein av familien.

Fagleg brorskap

Håkon Haugsbø, SKUP-leiar

Hvem stikker av med skupet?

TAKK, ALLE SAMAN
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51 bidrag kjemper i år om 
SKUP-prisen. Juryleder 
Fritz Leo Breivik løfter litt på 
sløret og forteller hva det 
kreves av en SKUP-vinner.

TEKST: Ola Haram

SKUP-PRIS: – Det er viktig å under-
streke at dette er en metodepris. Vi i 
juryen vurderer blant annet ulike si-
der ved research, journalistiske meto-
der og arbeidsteknikker, forteller Fritz 
Breivik, førstelektor ved journalistut-
danningen på Høgskolen i Bodø.
 – Siden det er arbeidsmetoden vi 
skal vurdere, vil mindre redaksjoner i 
prinsippet stille likt med de store. Res-
sursene er selvfølgelig ujevnt fordelt, 
men mye kan kompenseres ved smart-
ness og stayerevne i redaksjonene. 

Viktig med nyhetsverdi
Statuttene for SKUP-prisen forteller 
ikke detaljert hva juryen skal se etter, 
men etter fem år i juryen, de tre siste 
som juryleder, vet Breivik hva det skal 
legges vekt på.
 – Vi har ingen fast rangering, men vi 
har et knippe med kriterier vi vurderer 
de forskjellige prosjektene opp mot. De 
ulike prosjektene trigger ulike krite-
rier.
	 –	Hvilke	kriterier	er	det?
 – I bunn ligger det at saken har stor 
nyhetsverdi og at den er vesentlig for 
mange mennesker i samfunnet. Videre 
ser vi på om det hviler troverdighet 
over saken. Tror vi på det som står her, 
og kan vi se at det er ordenlig belegg 
for det?
 Juryen ser også på hvordan journa-
listen fikk ideen til saken og hvordan 
den ble utviklet.
 – Noen ganger ser vi at ideen opp-
står som resultat av journalistisk ana-
lyse av et fenomen eller hendelse. Det 
er positivt, samtidig som det er viktig å 
understreke at gode tips ofte kommer 
som et resultat av godt journalistisk 
arbeid over tid, sier Breivik.

Etikk, takk
Juryen ser også på hvor mye motstand 
journalisten møtte på veien, det vil 
si hvor vanskelig tilgjengelig kildene 
var.
 – Hva er det som holdes skjult, hvor 
mye holdes skjult og hvordan holdes 
dette skjult?
 Også kildekritikk og etikk er viktige 
deler av metodearbeidet, og Breivik 
legger spesielt vekt på uavhengighet.
 – Juryen vurderer i hvilken grad 
journalisten opptrer uavhengig av 
kildene. Dessuten ser vi på hvor flink 
journalisten er til å trekke inn flere 
kilder, nyansere bildet og hvilken vilje 
journalisten har til å se flere sider av 
samme sak.
n ola.haram@nrk.no
n SKUP-prisen deles ut under banketten

Oppskriften 
på en SKUP-
vinner

TEKST: Heidi Molstad Andresen  
FOTO: Jan Storfossen

SKUP-PRIS: – Graveprosjektene har vært 
fryktelig moro og løftet hele redaksjonen, 
uten at vi har mistet bakkekontakten av 
den grunn. Vi må jo fortsatt dekke basa-
rene. Men bare det å skrive metoderap-
porter har vært en læreprosess i seg selv. 
Det bevisstgjør deg på alt du har gjort og 
det du burde ha gjort, sier journalist Tor-
finn Skåttet (42).
 Skåttet har vært ansatt i Laagen-
dalsposten i to år og vant nylig Buskerud 
Journalistlags Pressepris med nyhets-
redaktør Kjetil Stormark (37). Sammen 
avslørte de at nær 2.000 statsarbeiderne 
er snytt for pensjonen sin etter en rekke 
tabber i Statens Pensjonskasse. Saken 
har vakt nasjonal oppmerksomhet etter 
at 50.000 pensjonsforhold nå må gjen-
nomgås på nytt. For Skåttets del er det 
første gang han har gravd så dypt som i 
denne saken:
 – Å høre Laagendalspostens navn 
nevnt fra talerstolen 12 ganger da saken 
var oppe i Stortinget, var spesielt. Jeg tror 
ikke jeg har vært så kry siden jeg vant 
skoleskirennet, flirer Skåttet.

Startet på fabrikken
Det hele begynte for et år siden, da Skåt-
tet fikk et tips om en enkeltsak fra Kongs-
berg våpenfabrikk. Det var dette som 
senere satte ham og den da nyansatte ny-
hetsredaktøren Kjetil Stormark på sporet 
av den langt mer omfattende skandalen.
 Med «Brannvernsakene» og «Krise i 
eldreomsorgen» stiller Laagendalsposten 
denne helga med tre graveprosjekt som 
skal kjempe om SKUP-prisen. Det er like 
mange bidrag som TV 2, Dagens Nærings-
liv og Stavanger Aftenblad har levert.

– Nyhetsredaktør Kjetil Stormark har 
vært den forløsende faktoren. Han sørget 
for at vi holdt fast i sakene. Uten ham 
hadde vi nok sluppet stoffet mye tidligere, 
sier Skåttet.

Å bite seg fast
Nyhetsredaktøren selv sier han ikke had-
de noen programerklæring om å grave da 
han begynte i jobben i januar 2007. Men 
både redaksjonen og ledelsen var tyde-
lige på at de ønsket et sterkere fokus på 
det journalistiske innholdet, og det fulgte 
Stormark opp. Resten kom av seg selv.
 – Undersøkende journalistikk sitter i 
ryggmargen, og jeg så automatisk etter 
saker som var egnet til å bite seg fast 
i, sier Stormark, som selv vant SKUP-
prisen for den såkalte Bouchiki-saken i 
1998.
 Den tidligere SKUP-lederen legger ikke 
skjul på at det er krevende å grave i et 
lokalmiljø, men avviser at undersøkende 
journalistikk først og fremst handler om 
ressurser. Han mener en av de største ut-
fordringene er lokalmiljøets motvilje mot 
å være kilder. De ønsker ofte ikke å kriti-
sere folk de kjenner, og vil gjerne snakke 
sakene ned. Det er da det er viktig å tro 
på egne vurderinger.

En fordømt plikt
– Mange lokalavisjournalister har kan-
skje også en mental barriere mot å drive 
undersøkende journalistikk basert på 
misforståelser, og noen gir seg også for 
fort. Men jeg har aldri opplevd at journa-
lister skygger unna saker fordi de kjen-
ner folk for godt, sier Stormark. 
 Han mener likevel at den store lak-
mustesten på om avisa og lokalmiljøet 
virkelig tåler undersøkende journalis-
tikk, gjenstår. Til det har ingen av fjor-

årets graveprosjekter utfordret de lokale 
makthaverne sterkt nok.
 – Både avisa og lokalmiljøet må bestå 
prøven. Lokalmiljøet må tåle at lokalavi-
sa er mer enn et entusiastisk lim i bygda. 
Vi skal være et korrektiv i forhold til det 
lokale maktapparatet. Det er vår fordøm-
te plikt å grave, sier Stormark.

En spade er en spade
Kjetil Stormark har nå utarbeidet en 
kompetanseplan for samtlige journalis-
ter i redaksjonen. Den inneholder krav 
til hva hver enkelt bør kunne, og kompe-
tansehevingen skjer gjennom interne og 
eksterne kurs. Han understreker at selv 
om journalistikken varierer med arbeids-
sted, er de journalistiske metodene uni-
verselle:
 – I større medier researcher man gjer-
ne hele saken ferdig før den publiseres, 
og det er svært krevende i en lokalavis. 
Men det kan være vel så effektfullt med 
løpende publisering. Da rister man også 
nye kilder ned fra treet underveis. Å dri-
ve undersøkende journalistikk er en de-
mokratisk plikt, og det finnes en SKUP-
pris i hver eneste by og bygd. Det er bare 
et spørsmål om du er villig til å grave dypt 
nok.
n hemol@online.no
n Torfinn Skåttet og Kjetil Stormark forteller 
hvordan de avdekket pensjonsskandalen lør-
dag kl. 12.30 i Bolærne.

n Mediebedrift for Kongsberg og Numedal, 
grunnlagt i 1903. 
n Internettutgave og morgenavis mandag-
lørdag. En del av Edda Media Buskerud.
n Har 10.300 i opplag og 27.558 lesere. 32 
ansatte, derav 12 journalister.
n Ansvarlig redaktør: Jørn Steinmoen.
Kilde: Laagendalsposten

Det er ikke størrelsen det kommer an på. I år 
stiller lokalavisa Laagendalsposten med hele 
tre graveprosjekter til SKUP-prisen.

BRATT LÆRINGSKURVE: – Jeg lar meg ikke lenger avfeie av en informasjonssjef. Det overrasket meg veldig da jeg skjønte at det finnes en bransjekultur 
for å lyve, og at de ikke bryr seg om det er 85 år gamle pensjonister som rammes. Det var da jeg fikk full tenning i pensjonssaken, sier Torfinn Skåttet.

Look to Lågen

Laagendalsposten
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Afshan Rafiq
Første muslim på Stortinget
 – Funnene kan bidra til å forklare 
hvorfor norske medier har en tendens 
til å være negative og konfliktorien-
terte i innvandrersaker. Det er viktig 
at journalister ikke undervurderer sin 
rolle som verdiformidlere i den norske 
offentligheten.

 Arnulf Kolstad
Professor i sosialpsykologi ved NTNU
 – Avisene i dette landet har ingen 
grunn til å slå seg på brystet. Jeg kan 
ikke se at norske medier har gjort noe 
bevisst abeid for å øke forståelsen 
mellom en etnisk norsk majoritet og 
en fremmedkulturell minoritet.

Elin Floberghagen
Leder i Norsk Journalistlag
– Funnene tyder på at rasistiske 
holdninger er mer utbredt blant 
journalister enn vi liker å tro. Da blir 
det enda viktigere at redaksjonene i 
større grad diskuterer kildebruk og at 
vi blir bedre på på bruke innvandrere 
som kilder, også når det gjelder ikke-
innvandrertema.

En ubehagelig sannhet
Én av fire journalister sier at kollegaene har ytret seg rasistisk. – Rasistiske holdninger bry-
ter med grunnleggende presseetikk, mener journalist og forsker Elisabeth Eide.

Er norske journalister bedre vaksinert mot rasisme enn alle andre i samfunnet?

IKKE OVERRASKET: Christophe Pouchouline (fra venstre), Rajan Chelliah, Karyn de Laine Bennett-Lund og Vegard Thomas Olsen i NRK Migrapolis tror ikke 
journalister er bedre enn andre samfunnsgrupper når det gjelder rasisme.                 FOTO: Martin Lerberg Fossum

SKUP-KANDIDAT: Olga Stokke

n Utført av analyse-
selskapet Nielsen for 
SKUP.
n Gjennomført med støtte fra 
Norsk Redaktørforening, Norsk 
Journalistlag og medie-
overvåkningsbyrået Retriever
n 1100 journalister fra hele 
landet har deltatt i undersøkelsen. 
Halvparten jobber i avis, 20 
prosent i TV, 9 prosent i nettaviser.

TEKST: Martin Lerberg Fossum og 
Amund Trellevik

RASISME: Ali Farah blir forlatt i Sofien-
bergparken, Eugene Obiora dør etter en 
pågripelse i Trondheim og en bystyrerepre-
sentant prater fritt ved en valgbod i Oslo. 
Men er norske journalister bedre vaksinert 
mot rasismens budskap enn alle andre?
 En undersøkelse analyseselskapet Niel-
sen har gjort på vegne av SKUP viser at 
én av fire norske journalister sier at kol-
legaer har ytret seg rasistisk. 76 prosent 
av de spurte i undersøkelsen sier at de har 
begrenset kontaktflate i innvandrermiljø. 
Nesten halvparten mener at innvandrere 
er for partiske til å belyse saker om det nor-
ske samfunn.

Bekvemmelighet
– Dette var et svært overraskende og 
skremmende resultat, men det er et resul-
tat jeg absolutt ikke kjenner meg igjen i fra 
min egen redaksjon, sier Olga Stokke.
 Aftenposten-journalisten har i flere arti-
kler belyst situasjonen til de papirløse inn-
vandrerne i Norge. Hennes metoderapport 
er en av de 51 kandidatene til SKUP-pri-
sen 2008.
 – Jeg opplever at kollegaer tror at det jeg 
gjør er vanskelig, men det er det ikke. Jeg 
tror dette handler mest om bekvemmelig-
het. Det er lettest å bruke de kildene man 
er kjent med fra før.
 Stokke mener man må gå aktivt til verks 
for å slippe til flere innvandrerstemmer i 
avisene.
 – Vi må bevisst gå etter dem. Det er fak-
tisk journalisten som sitter med makten, vi 
kan ikke forvente at disse kildene dukker 
opp av seg selv, sier hun.

Kunnskapsløshet
Selv om ingen i NRK Migrapolis kan si at 
de har merket rasisme på egen arbeids-

plass, kommer ikke resultatene i SKUPs 
undersøkelse som noen overraskelse:
 – Journalister skiller seg ikke fra snit-
tet ellers i befolkningen når det gjelder ra-
sisme. Og jeg blir også veldig frustrert når 
jeg hører kolleger sier at det er vanskelig å 
skaffe seg kilder i innvandrermiljøene. Det 
er faktisk slik at kilder i innvandrermiljøe-
ne også må pleies som helst vanlige kilder, 
de spretter ikke bare opp av seg selv, sier 
Karyn de Laine Bennett-Lund.
 Hun kom til Norge fra USA og måtte da 
jobbe for å skaffe seg innpass i både etnisk-
norske og minoritetsmiljøene.
 – Det er derfor jeg ikke kjøper alle argu-
mentene til de journalister som klager over 
dårlig kontaktflate i innvandrermiljøer. 
Det handler om å gjøre akkurat det samme 
som når du henvender deg til typisk etnisk 
norske miljøer, vanlig research, sier hun.
 Rajan Chelliah, opprinnelig fra Sri Lan-
ka, tror også at media kan gjøre at enkelte 
miljøer lukker seg.
 – Jeg vet at mange føler at media hele ti-
den er på jakt etter dem. Journalister skal 
jo speile samfunnet, så jeg er vel ikke over-
rasket over resultatene som er kommet 

fram, sier han.
 Vegard Thomas Olsen tror norske jour-
nalister møter døra i innvandrermiljøer 
ene og alene på grunn av kunnskapsløs-
het.
 – Det gjelder å sette seg inn i og lære mil-
jøene og kulturene å kjenne. Det er ingen 
bra start i et intervju å for eksempel hånd-
hilse på en kvinne, når tradisjonen sier at 
man ikke skal gjøre det, sier Olsen. 

– Enormt pinlig
Professor i sosialpsykologi Arnulf Kolstad 
tror de færreste har et bevisst forhold til 
hva rasisme egentlig dreier seg om.
 – Å være rasist er noe ingen kan vedstå 
seg. Å innrømme at en er rasist er enormt 
pinlig for en selv og andre. Derfor blir hver-
dagsrasismen subtil og situasjonsbestemt. 
Den tyter fram når garden er senket, og 
bobler over i bevisstløse øyeblikk, sier han.
Elisabeth Eide er forsker ved Universitetet 
i Oslo, og for tiden studerer hun hvordan 
innvandrere selv oppfatter norsk presse.
 – Journalister kan ha lett for å ta på seg 
en slags offerrolle som stopper dem i å ta 
kontakt med innvandrere. De kan mene at 

det er lett å trå feil, og at uansett hva de 
skriver eller sier blir det galt. Jeg mener 
rasistiske holdninger bryter med grunn-
leggende presseetikk i seg selv, sier 
Eide.
n martin.fossum@gmail.com
n atrellevik@hotmail.com
n Hele rasismeundersøkelsen blir presentert 
lørdag klokka 09.00 i Ormen Lange 2.

Rasisme-
undersøkelsen
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TEKST: Peder Ottosen

OVERVÅKING: – Jeg er sikker 
på at den redaksjonelle ledelsen 
rundt om i landet har sovet i ti-
men, sier forfatter og førstelektor 
i journalistikk Finn Sjue.
 Sjue og medforfatter Ronald 
Bye mener mange vil bli over-
rasket når de forstår omfanget 
av overvåkning av redaksjoner i 
dag.
 – Hver dag legger mannen i 
gata igjen minst 45 elektroniske 
spor, og da er det jo bare å fore-
stille seg hvor mange spor en 
aktiv journalist etterlater seg, 
poengterer Sjue.

Kan bli katastrofe
Han mener en av de største fa-
rene er oversikten en eventuell 
overvåker kan skaffe seg over 
journalistenes kildenettverk.
 – De kan kartlegge hvem du 
kontakter, når du gjør det og hvor 
du gjør det. Ut fra dette kan poli-
ti, spesialtjenester og kriminelle 
nettverk tegne omfattende nett-
verk som kan brukes til å spore 
dine kontakter. Konsekvensene 
for disse kontaktene kan være 

katastrofale, og deres rettssik-
kerhet kan lett bli en vits.

– For stor tro på sikkerhet
Jørgen Botnan fra Nasjonal Sik-
kerhetsmyndighet (NSM) kom-
mer til SKUP for å demonstrere 
hvor enkelt våre små bærbare 
hjelpemidler kan bli tappet for 
informasjon. Han er enig med 
Sjue i at få er klar over risikoen 
som er knyttet til den moderne 
teknologien vi er så avhengige 
av.
 – Generelt har vi for liten for-
ståelse for den sårbarheten som 
ligger i teknologien. Vi har nok 
en vel stor tiltro til sikkerheten 
til slike systemer, mener Bot-
nan.
Han skal sammen med Vidar 
Kristiansen, seksjonssjef i NSM, 
snakke om sårbarhet innenfor 
trådløs teknologi og mobiltele-
foni.
 – Du blir forledet til å tro at 
passord er tilstrekkelig, men på 
kurset skal vi blant annet vise 
hvor enkelt slike barrierer kan 
brytes.

Gravere særlig utsatt

Verken Sjue eller Botnan kan si 
noe konkret om hvor mange re-
daksjoner man kan anta at blir 
overvåket. Men at andelen er 
stor, er begge enige i.
 – Eksperter vi har snakket 
med bekrefter at elektronisk 
overvåkning av redaksjoner ikke 
bare er teknisk mulig, men også 
sosialt, økonomisk og politisk 
sannsynlig, sier Sjue.
Botnan peker på gravejournalis-
tikken som særlig utsatt.
 – Tyngre journalistikk graver i 
ubehagelige saker, og her er det 
mulig at motparten har inter-
esse, ressurser og vilje til å sabo-
tere for journalisten, sier han.

Skal demonstrere
De fleste redaksjoner har et stort 
stykke arbeid å gjøre for å øke 
sikkerheten til journalistene og 
deres kilder.
 – Det må i alle fall gjøres mye 
innad i redaksjonene både når 
det gjelder kunnskap om elek-
tronisk overvåking, og tekniske 
tiltak, sier Sjue.
 I følge NSM er det enkle og bil-
lige grep som kan gjøres for å øke 
sikkerheten betraktelig. Krypte-

ring av harddisk og filsystemer 
er av tiltakene som anbefales for 
å hindre at uvedkomne skal få 
slått kloa i din dyrebare informa-
sjon. Botnan råder også SKUP-
deltakerne til å ta en tur innom 
kurset hans.
 – Vi kommer til å ha flere de-
monstrasjoner, og jeg tror nok 
noen vil sperre øynene opp når 
de får se hvor enkelt det er å 
knekke en bærbar pc som ikke er 
kryptert, sier han.
n pederottosen@hotmail.com

– Det råder stor naivitet når det gjelder overvåking av 
redaksjoner i dag, sier Finn Sjue, medforfatter av boka 
«Overvåket». Nasjonal Sikkerhetsmyndighet kommer 
til SKUP for å demonstrere hvor lett vi blir lurt.

BLE OVERVÅKET: Finn Sjue, som i mange år ble overvåket av politiske motstandere, mener norske journalister ikke vet at de faktisk kan bli overvåket på sin egen arbeidsplass.     FOTO: Signe Dons / Aftenposten

– Vakthundene 
overvåkes

n Nasjonal sikkerhetsmyndighet 
(NSM) er et direktorat underlagt 
Forsvarsdepartementet.
n NSM skal koordinere forebyggen-
de sikkerhetstiltak og kontrollere 
sikkerhetstilstanden i de virksom-
heter som omfattes av den såkalte 
Sikkerhetsloven av 1998.
n NSM skal motvirke spionasje, 
sabotasje og terrorhandlinger som 
kan bli rettet mot skjermingsverdige 
objekter og informasjon.
Kilde: Wikipedia

Nasjonal 
sikkerhets-
myndighet

sisteSKUP

n Alle andre dager i året konkurrerer 
de om seerne. Fredag kveld entrer 
NRKs Gry Blekastad Almås og Morten 
Sandøy fra TV2 samme scene.
I god SKUP-ånd har de jobbet hardt 
sammen de siste dagene før konferan-
sen for å forberede «Late Night Show», 
et scenebasert talkshow med aktuelle 
gjester, spennende møter og friske 
debatter.
Stor spenning er knyttet til hva Dagbla-
dets ukronede krimkonge Gunnar Hult-
gren har å si etter avsløringen om at 
avisa hans har betalt for opplysninger 
fra en terrortiltalt. Den avgåtte sjefen for 
voldsavsnittet i Oslo, Finn Abraham-

sen, mener Hultgren er korrupt. 
Lommemannens forsvarer tar et kraftig 
oppgjør med det medienes rolle før, 
under og etter pågripelsen av Norges 
mest ettersøkte kriminelle.
Hva skjer når pressegeneral Per Edgar 
Kokkvold, drapstruet av sinte muslimer, 
sier til advokat Abid Raja at muslimer i 
Norge enten må finne seg i ytrings-
friheten, eller dra et annet sted? Og 
hva mener Jyllandspostens Muham-
med-tegner Kurt Westergård om at 
norske redaktører skyr publisering av 
turbantegningen hans? Støtter norske 
journalister denne avgjørelsen? SKUP 
har spurt ett tusen bransjefolk.

Fjernsynsfjes i fredagsfusjon
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TEKST OG FOTO:  
Martin Lerberg Fossum

SPILLET OM OL: 30. mars 2007 
vinner Tromsø kampen om å bli 
Norges søkerby til vinter-OL i 
2018. På dette tidspunktet har 
allerede et team fra NRK fulgt 
beslutningsprosessen tett, fra 
styrerom og lukkede møter siden 
november 2006. Foran åpent ka-
mera får seerne et sjeldent inn-
blikk i hvordan Oslo, Trondheim 
og Tromsø forbereder seg i kon-
kurransen om å bli Norges neste 
søkerby.

God tid er nøkkelen
– Utgangspunktet for dokumen-
tarserien «Bak lukkede dører» 
var å se på lobby, makt og på-
virkning i beslutningsprosesser 
av stor samfunnsmessig betyd-
ning, hvor en betydelig mengde 
skattekroner var involvert, for-
teller Marit Higraff.
 Sammen med videojournalist 
Klaus Erik Okstad har hun job-
bet i godt over ett år med filmen, 
«Spillet om et OL». Dette er en 
produksjonslengde som ligger 

godt over normalen for lignende 
prosjekter.
 – God tid var nøkkelen i dette 
prosjektet. Uten tid ville vi aldri 
fått den unike tilgangen vi hadde 
behov for. Aktørene så at dette 
ikke var et «harelabbprosjekt», 
men at vi var seriøse, mener Ok-
stad.

I kulissene
Det tar ikke lang tid før pro-
gramskaperne forstår at det som 
foregår på styrerommene bare er 
halve sannheten, at det egentlig 
er helt andre som styrer showet.
 Mens videojournalist Okstad 
våkent følger spillet i møterom-
mene, jobber Higraff med tradi-
sjonell gravejournalistikk for å 
skaffe seg oversikt over spillet 
som foregår i kulissene – på alle 
plan.
 – Et godt eksempel er Bjørge 
Stensbøl. Han er ikke spesielt 
aktiv på møter, men han jobber 
intenst som strateg og lobbyist 
utenfor møtene, sier Okstad.
 I dokumentaren møter vi en 
forbløffende åpen Bjørge Stens-
bøl. Han snakker fritt om sine 

strategier, nettverk og kontak-
ter.
 – Fordi vi bygde opp en helt 
unik tilgang til nøkkelpersonene 
i søkerbyene, og fordi de etter 
hvert var svært åpne med oss, 
trengte vi heller ikke å bruke 
sterke virkemidler for å fortelle 
historien. Fordi Klaus Erik var 
våkent til stede på alle møter og 
samlinger hadde vi alle de små 
og store situasjonene vi trengte 
for å flette de journalistiske av-
sløringene vi etter hvert fikk på 
plass inn i det gode prosess-stof-
fet, sier Higraff.

– Åpen framstilling
Hun tror dette har spart doku-
mentaren for den metodekritik-
ken som vanligvis rettes mot 
kritiske og undersøkende doku-
mentarer i etterkant.
 – Noe av det vi er mest fornøy-
de med er at debatten i etterkant 
har handlet om saken, og ikke 
våre metoder, sier Okstad.
 Dokumentarfilmen sender 
sjokkbølger inn i Tromsø-leiren. 
Den resulterer i utblåsninger 
med påfølgende oppvaskmøter, i 

kaoset av SMS-er og rykter går 
det så langt at avisa Nordlys av-
setter Bjørge Stensbøl som daglig 
leder av Tromsø 2018. Flere går 
ut og sier at Stensbøl har svekket 
Tromsø-OLs kanditatur.

Låsskifte
– Vi tror ikke at spillet om denne 
OL-søknaden er unikt. Dette 
kunne vært en film om hvilken 
som helst stor beslutning. Vårt 
mål var en mest mulig åpen 
framstilling om hvordan slike be-
slutninger blir påvirket, noe jeg 

tror vi har lykkes med her, sier 
Higraff.
 Hun har tre tips til gravende 
journalister:
 – Ta deg god tid, skaff deg tillit 
hos kildene og en kildeliste med 
stor bredde. Du må være tilgjen-
gelig for kildene dine når de har 
tid til deg – det har ikke vært 
mange ni-fire dager i denne pro-
sessen – og du må tenke stort og 
bredt når det gjelder hvem som 
kan ha noe nyttig å fortelle deg, 
og som kan hjelpe deg videre.
 – Hvordan er forholdet til kil-

dene nå, etter at filmen er 
vist?
 – Noen av de involverte 
fikk se filmen på forhånd. 
Den gjennomgående reak-
sjonen var at de kjente seg 
igjen, og at vi hadde jobbet 
grundig og godt. Men det 
kan bli vanskelig å gjøre 
noe lignende igjen. At 

Tromsø 2018 har byttet låsen, 
det er vi nokså overbevist om.
n martin.fossum@gmail.com
n Hør hvordan dokumentarskaperne 
Klaus Erik Okstad og Marit Higraf arbei-
det lørdag klokken 12.30 i Bolærne.

n Nominert til Gullruten  
2008 i kategorien beste fakta- 
eller aktualitetsprogram
Dokumentarfilm i NRK-serien 
«Bak lukkede dører» som belyser 
lobby, makt og påvirkning i store 
besluttningsprosesser.
n 13 måneders produksjonstid, 
375 timer råopptak
n Klaus Erik Okstad og Marit 
Higraff jobber i NRK Fakta.

Høyt OL-spill bak 
lukkede dører

HVA SKJEDDE EGENTLIG?: Klaus Erik Okstad og Marit Higraff har sett nærmere på hva som egentlig skjedde da Tromsø vant kampen om å bli søkerby til vinter-OL i 2018.

Spillet om 
et OL

En ting vet de nå som de ikke visste 
før: Selv om døren er lukket, er den 
ikke nødvendigvis låst.
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TEKST: William Graham

FOND: Carsten Thomassens støttefond 
ble opprettet etter at Dagblad-journalis-
ten Carsten Thomassen ble drept på jobb 
for Dagbladet i Afghanistan i januar i år. 
Fondet skal støtte journalister og organi-
sasjoner som arbeider for å bedre journa-
listers arbeidsforhold i konfliktområder 
rundt om i verden.
 – Carsten interesserte seg for og jobbet 
mye med konfliktområder, spesielt Midt-
østen og Afghanistan, og da ble det natur-
lig å velge det formålet for fondet etter 
ham. Midlene skal gå til pressefrihets- el-
ler sikkerhetsformål, forteller Ellen Hof-
svang, Carsten Thomassens samboer.

Takker for støtten
Utgangspunktet for fondet var gaver fra 
både privatpersoner og organisasjoner 
som kom inn i forbindelse med Carsten 
Thomassens begravelse. Senere har det 
kommet inn flere gaver. Dagbladet skal 
administrere fondet, og er representert i 
styret sammen med Norsk Journalistlag.
 – Det er kommet inn over 170.000 kro-
ner, men fondet er fremdeles åpent for bi-

drag. Vi har bestemt at fondet skal være 
tidsbegrenset, men hvor lenge det skal ek-
sistere avhenger litt av hvor mye penger 
vi får inn, sier Hofsvang.
 Hun er glad for støtten og bidragene til 
fondet.
 – Jeg er glad for at mange har brukt an-
ledningen til å kunne bidra og at det har 
kommet inn så mye penger. Lokale jour-
nalister arbeider ofte under svært van-
skelige forhold, og midlene fra fondet kan 
bidra til å gjøre situasjonen litt sikrere for 
noen av disse journalistene, og slik også 
bidra til økt kunnskap om de aktuelle 
konfliktene.

Pengene blir øremerket
Stipendene fra fondet er øremerket kon-
krete tiltak, og blir gitt til enkeltpersoner 
og organisasjoner som fokuserer på pres-
sefrihet, ytringsfrihet og sikkerhetssitua-
sjonen til de som jobber i konfliktområder 
i verden. Størrelsen på stipendene skal 
variere etter hvilke tiltak de skal gå til, og 
Hofsvang åpner for at det kan bli delt ut 
flere stipender hvert år.
 – Det er viktig for oss at disse pengene 
går til lokale journalister og organisasjo-

ner. Jobben de gjør er avgjørende for å få 
ut informasjon fra disse områdene, og job-
ben er ofte vanskeligere for dem enn for 
utenlandske journalister, sier Hofsvang.

Ser på utenriksjournalistikken
SKUP-leder Håkon Haugsbø er glad for at 
prisen fra Carsten Thomassens støttefond 
blir delt ut på SKUP-konferansen.
 – Vi i SKUP synes det er fint at min-
net til Carsten Thomassen blir hedret på 
årets største samling med journalistkol-
leger. Vi er glad for at Ellen Hofsvang 
synes det var en naturlig ramme. Mange 
på SKUP-konferansen kjenner og har job-
bet med Carsten Thomassen, mens andre 
bare har hørt om ham.
 SKUP mener det er naturlig at uten-
riksjournalistikk ble ett av temaene under 
årets konferanse.
 – Vi skal ha et seminar om utenriks-
reporternes virtuelle reise, at de reiser 
mindre fysisk, men reiser stadig mer på 
nettet. Vi skal se på dette kildekritisk, og 
se på hvilke konsekvenser angrepet på Se-
rena Hotel får for journalistikken vi skal 
bedrive, sier Haugsbø.
n graham.william@gmail.com

Carsten Thomassens støttefond deler ut sitt første 
stipend under SKUP-konferansens første dag. 
Allerede er det kommet inn over 175.000 kroner.

Carsten   
Thomassens 
støttefond
n Carsten Thomassen ble skutt og 
drept under et angrep på Hotel Serena i 
Kabul 14. januar i år. Han var på jobb for 
Dagbladet for å dekke utenriksminister 
Jonas Gahr-Støres besøk i landet.
n Carsten Thomassens støttefond ble 
opprettet etter hans samboer Ellen Hofs-
vang ønske, opprinnelig i forbindelse 
med Carsten Thomassens begravelse.
n Fondet skal i en tidsbegrenset periode 
dele ut årlige stipender til enkeltpersoner 
eller organisasjoner som arbeider for 
å bedre journalisters arbeidsforhold i 
konfliktområder.
n Til nå har det kommet inn over 
170.000 kroner til fondet.
n Fondet administreres av Dagbladet. 
Fondets styre består i 2008 av Ellen 
Hofsvang, Anne Hege Simonsen, Dag-
bladets sjefsredaktør Anne Aasheim, en 
representant fra NJ og en representant 
fra redaksjonsklubben i Dagbladet.
n Midler fra fondet skal deles ut   
årlig på SKUP-konferansen.
n Fondet har kontonummer 
1503.04.46345

175.000 minnekroner
FOND OPPRETTET: Carsten Thomassens enke, Ellen Hofsvang, er glad for at det er kommet inn over 170.000 kroner til støttefondet, som skal jobbe for å fremme ytringsfrihet og sikkerhet for journlister i krigsut-
satte områder.                               FOTO: Torbjørn Grønning / Dagbladet

sisteSKUP
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TEKST: Ingrid Hvidsten   
FOTO: Bjørn Asle Grimstad

OMSKJÆRING: – Hvis jeg hadde visst at 
vi kunne redde Anisa fra kjønnslemles-
ting, uten risiko for vår egen eller hennes 
sikkerhet, hadde det vært fryktelig å stå 
der uten å gjøre noe. Men i den situasjo-
nen tenkte jeg mest på det som var min 
jobb, nemlig å avdekke det som skjedde, 
sier Tormod Strand.
 I fjor reiste NRK-journalisten til Soma-
lia for å avdekke forhold rundt praksisen 
med omskjæring av unge jenter i området, 
og finne ut om norsk-somaliske jenter blir 
tatt med til hjemlandet for å lemlestes. 
Resultatet kjenner de fleste av oss: en 
serie reportasjer på NRK i fjor sommer, 
som vakte store reaksjoner. 185 norsk-
somaliske jenter skal ha blitt omskåret i 
Somalia siden 2004, meldte NRK etter å 
ha snakket med omskjærere i landet.

Glad han ikke ble med inn. Den 
lille jentas skrik er vanskelig å glemme. 
Tormod Strand prøver ikke foreløpig. Han 
spiller fortsatt av opptakene iblant, mens 
han jobber med et bokprosjekt om kjønns-
lemlesting.
 Boka skal handle om den somaliske 
kvinnen som hjalp ham med å komme i 
kontakt med omskjærere i Somalia. Hun 
var i rommet med mikrofon da søsteren til 
lille Anisa ble kjønnslemlestet, den første 
omskjæringen den somaliske kvinnen var 
med på etter sin egen. Da Anisa skulle 
omskjæres, orket hun ikke å bli med inn. 
Opptakene NRK sendte på TV i fjor, gjor-
de Tormod Strand på gangen utenfor.
 – Min somaliske medhjelper kom til 
Norge for 20 år siden. Boka følger hen-
nes liv, med omskjæring som en slags rød 
tråd. Jeg visste jo at denne kvinnen var 
omskåret selv da vi reiste sammen til So-
malia, men jeg ante ikke hvor stor påvirk-
ning det hadde hatt på henne. Er det én 

ting jeg gjerne skulle hatt ugjort, er det 
at jeg sendte henne inn i rommet da den 
lille jenta ble omskåret. Hun ville det selv, 
men jeg tror det var veldig vanskelig for 
henne. I ettertid er jeg veldig glad for at 
jeg ikke fikk være med inn, selv om jeg 
spurte, sier Strand. 

– helsevesenet skyGGer unna. Før 
avreise til Somalia prøvde han flere meto-
der for å kartlegge hvor mange norsk-
somaliske jenter som kunne ha blitt lem-
lestet de senere årene, etter at forbudet 
mot omskjæring ble innført i Norge. Blant 
annet henvendte han seg til Legeforenin-
gen for å få gjennomføre en spørreunder-
søkelse blant norske leger om temaet. For-
eningen sa nei, uten å egentlig forklare 
hvorfor.
 – Mitt inntrykk er at mange i det nor-
ske helsevesenet er veldig engstelige for 
å havne i situasjoner der de skal bidra til 
å avdekke ting, kanskje i frykt for at det 

skal virke ødeleggende på forholdet til pa-
sienter. De skygger unna for å unngå kon-
flikter, og det kan jeg på en måte forstå, 
sier Strand.
 Han mener likevel det er et problem at 
frykt overskygger viljen til handling.
 – En helsesøster sa til oss at det er van-
skelig å anmelde dersom man har mistan-
ke om omskjæring, fordi jenta risikerer å 
bli fratatt foreldrene sine dersom de skulle 
bli dømt. Jeg mener at man beskytter for-
eldrene mer enn barna med denne typen 
tilnærming. Man innser ikke hvor alvor-
lige overgrep omskjæring innebærer, sier 
Strand.

infotainment-anklaGer. Etter at 
besøket i Somalia var unnagjort og repor-
tasjene sendt på TV i fjor sommer, kom 
reaksjonene på journalistens arbeid.
 – Det var tøffe tak, blant annet på blog-
ger. Jeg ble beskyldt for å drive «infotain-
ment»-journalistikk, for å ha «gasset meg» 

n Tre barn, på 5, 15 og 25 år.
n Journalistutdanning fra 
Høgskolen i Volda.
n Har aviserfaring fra magasinet 
Ikkevold og Akershus Arbeider-
blad.
n Fast ansatt i NRK siden 1990. 
Begynte i Dagsnytts gravegruppe 
i 1994, i Dagsrevyen siden 1998.
n Vant SKUP-prisen i 2006 for 
saken Klasevåpen.

Mannen på 
gangen

Tormod Strand (43)

Tormod Strand sto utenfor rommet der åtte år 
gamle Anisa ble omskåret og gjorde opptak. I 
ettertid er han veldig glad for at han ikke fikk bli 
med inn. Og for at nordmenn fikk høre skrikene.
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i Anisas skrik, for å ha gjort underhold-
ning ut av tortur. Folk forsto ikke hvorfor 
jeg ikke grep inn i situasjonen. Det at det 
ble stilt spørsmål ved det etiske aspektet 
av arbeidet mitt etter at jeg kom hjem, 
gjorde meg veldig sårbar, sier Strand.
 Selv beskriver han det som å «synke ned 
i et mentalt dalsøkk». Den erfarne journa-
listen trengte hjelp for å forsone seg med 
minnene fra arbeidet i Somalia.
 – Det var en mentalt veldig tøff tur. Jeg 
skjønte ikke hva kjønnslemlesting egent-
lig innebar før jeg hørte smerteskrikene til 
den lille jenta jeg hadde blitt kjent med. 
Det satte en støkk i meg, sier han.
 Samtaler med NRKs psykolog ble løs-
ningen. I dag er Tormod Strand sikker på 
at reportasjene var viktige, og at arbeidet 
han gjorde sammen med sin somaliske 
medhjelper, var nødvendig.
 – En av de etiske vurderingene vi gjor-
de, var hvor mye det er riktig å utsette 
nordmenn for. Vi intervjuet jo blant an-

net Anisa før hun ble omskåret. Det er 
sterkt. Men jo sterkere saken er, jo tøffere 
virkemidler mener jeg man kan tillate seg 
å bruke. Det trengs av og til for at folk vir-
kelig skal forstå rekkevidden av det som 
skjer, sier Strand.

Feige journalister? Han har flere 
ganger blitt spurt om hva han har imot 
somaliere.
 – Det spørsmålet har et enkelt svar: 
Jeg har ikke noe imot somaliere. Det jeg 
gjorde, gjorde jeg for å fortelle om en for-
ferdelig tradisjon. Den typen arbeid vil 
ofte framstå som et slags korstog. Somali-
ere i Norge har det vanskelig nok fra før, 
da er det tøft å utsettes for denne typen 
oppmerksomhet, sier Strand.
 Han mener likevel norske journalister 
kunne tillatt seg å tråkke på enda flere 
ømme tær iblant.
 – Jeg hadde ingen betenkeligheter med 
å gjøre dette arbeidet. Jeg mener norske 

journalister i alt for liten grad har stilt 
vanskelige spørsmål rundt integrerings-
problemer i Norge. Vi må tørre å ta tak, 
selv om det er vondt og vanskelig. Vi har 
en viktig jobb, men av og til føler jeg at 
journalister unngår enkelte emner for å 
slippe å bli stemplet som fremmedfiendt-
lige. Jeg mener du kan gjøre alt, så lenge 
du gjør det med respekt, sier han.

rollekonFlikter. – Som journalist 
kommer du til å havne i situasjoner hvor 
du føler deg som en dass, fastslår Strand.
Han mener spørsmålet om hvor grensen 
går mellom det å være journalist og det å 
være menneske, i situasjoner der du må 
velge mellom å dokumentere og å gripe 
inn, er vanskelig.
 – Grensa går jo et sted, spørsmålet er 
hvor. Hva gjør du når du er på jobb i et 
område rammet av en tsunami, du har 
en time til deadline, og en fortvilet mor 
ber deg om hjelp til å finne et barn som 

er tatt av bølgene? Kjønnslemlesting er 
hverdagen i Somalia, derfor hadde jeg 
ingen etiske problemer med å være vitne 
til omskjæring der. Når det er sagt, over-
var vi en omskjæring dagen etter Anisas 
også, og da klarte min medhjelper å over-
tale jentas mor til å velge et noe mildere 
inngrep. Selv om vi ikke skulle blande oss 
inn, føltes det bra, sier Strand.
 – Jobben er gjort, og metoderapport over-
sendt SKUP. Hva nå, Strand?
 – Som journalist føler jeg et moralsk an-
svar for å følge opp saken også i etterkant. 
Når boka er ferdig, har jeg gjort mitt. Det 
er klart at det ikke er noe særlig i lengden 
å sovne og våkne med tanken på kjønns-
lemlesting. Jeg trenger nok noe mer beha-
gelig nå. Kanskje jeg skal gå over til hage-
stell…
n ingrid.hvidsten@gmail.com
n Du møter Tormod Strand i Oseberg lørdag 
klokka 12.30.

Mannen på 
gangen

FIKK HJELP: Tormod Strand ble sterkt preget 
av opplevelsene i Somalia, men mener bestemt 
at norske journalister i større grad bør ta på seg 
vanskelige oppdrag. Selv måtte han få hjelp til å 
forsone seg med minnene.

sisteSKUP
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FREDAG

16:00 Åpning: Etter Kabul 
- hva nå?
I etterkant av attentatet mot Hotel 
Serena i Kabul, minnes vi Dagbladet-
journalisten Carsten Thomassen som 
mistet livet. Hvordan vil dette drapet 
påvirke vår dekning av konflikter i far-
lige områder? Vil krav til mer sikkerhet 
for journalister og fotografer skremme 
oss fra å være der det smeller? Fredrik 
Græsvik, Trond Idås, Anne Aasheim og 
Sigurd Falkenberg Mikkelsen tar disku-
sjonen på SKUPs åpningsseminar.
Sted: Oseberg

17:00 PAUSE

17:30 NORGE I KRIG 1: Spe-
sialkommandoen står fram
Å sende norske kvinner og menn i krig 
er kanskje den tøffeste beslutning en 
regjering kan ta. Likevel er det nettopp 
«våre mest topptrente soldater» vi 
aldri får vite hvordan opererer. Før 
nå: Sjefen for Forsvarets spesialkom-
mando, Torgeir Gråtrud kommer direkte 
fra skarpe oppdrag i Afghanistan til 
Tønsberg. Han og sjefen for uten-
landsstyrkene, Jan Reksten slipper 
ikke unna med «ingen kommentar». 
Aftenpostens politiske redaktør, Harald 
Stanghelle og VGs forsvarsjournalist 
Tom Bakkeli krever svar. Programleder: 
Knut Olsen, NRK
Sted: Ormen Lange 1

 
17:30 NETT 1: BBCs beste 
researcher - møt Paul Myers
Paul Myers er blant BBCs beste rese-
archere, med avsløringer i dokumentar-
programmet Panorama og forbruker-
magasinet Watchdog bak seg. Myers er 
mannen som trener BBC-journalistene 
i research, og kommer til SKUP for å 
vise hvordan du med enkle grep får tak 
i informasjonen du ikke visste om.
Sted: Oseberg

17:30 STORYTELLING 1: 
Troikaen: Hur beretta et gräv
Hvordan forteller de flinke folkene de 
fengende historiene? To tredjedeler 
av stjernelaget i SVTs «Uppdrag 
Granskning», Joackim Dyfvermark og 
Sven Bergmann, kommer for å vise 
hvordan de tenker historiefortelling fra 
idé til ferdig program, med eksempler 
fra prisbelønte svenske scoop.
Sted: Ormen Lange 2

17:30 Slik gjorde vi det: De 
papirløse (Aftenposten) / 
Miljøutfordringene (BT)
De papirløse: De er mange og var 
helt ukjente. Alle de identitetsløse 
som oppholder seg ulovlig i Norge ble 
brakt frem i lyset av Aftenpostens tre 
journalister. Olga Stokke kommer på 
SKUP, og forteller om hvordan hun og 
kollegaene fikk innpass i et vanskelig 
tilgjengelig miljø for å få kildene de var 
avhengig av.
Miljøutfordringene: Global oppvarming 

kan gi opphav til langt mer enn dom-
medagsprofetier. Bergens Tidendes 
klimagruppe er prisbelønnet for 
tankevekkende og troverdig dekning av 
klodens store utfordring. Atle Anders-
son og Frode Bjerkestrand forteller 
hvorfor fokus på løsninger står sentralt 
i avisens storsatsing på klimaendrin-
gene.
Sted: Mostein

17:30 DATALEKSJON: 
Excel
Trond Sundnes (Dagens Næringsliv) 
guider deg gjennom rader, kolonner, 
celler og formler i Excels verden. Kon-
kret og lærerikt om et dataprogram som 
åpner nye muligheter for din research 
om du behersker det godt.
Sted: Færder

18:30 PAUSE

19:15 SKUPs årsmøte
Hør om planene og visjonene for 
Nordens største gravekonferanse. Her 
velges de som skal lede SKUP-styret 
mot 2009-konferansen.
Sted: Ormen Lange 3

20:00 MIDDAG

21:30 Late night show
Aktuelle gjester, viktige tema, under-
holdende debatter og god stemning. 
Programledere: Gry Blekastad Almås 
(NRK) og Morten Sandøy (TV2).
Sted: Oseberg

22:30 DJ
Du mingler eller danser.
Sted:  Oseberg

LØRDAG

09:00 MANGFOLD 1: 
SKUPs store holdningsun-
dersøkelse
I mangfoldåret 2008 offentliggjør SKUP 
den første omfattende undersøkelsen 
om norske redaksjoners holdninger til 
vårt flerkulturelle samfunn. Her kommer 
det for en dag hva vi egentlig mener om 
de av oss som ikke er etnisk norske. 
Og hva norske journalister tenker om 
jobben de gjør for å speile samfunnet.
Sted: Ormen Lange 2

09:00 Finans-skandalen 
ingen skjønte
Den største finansskandalen i Norge 
på lange tider fikk plass i en notis i 
lokalavisen. Finansavisen tok poenget, 
og til slutt hele medie-Norge. Hvorfor 
tok det så lang tid før noen skjønte 
alvoret i Terra-saken? Hør hvordan 
Finansavisen jobbet, og hvorfor andre 
redaksjoner ventet.
Sted: Ormen Lange 1

09:00 Hansson: Gräven-
dets ABC
Sjefen for en av Sveriges viktigste 
graveredaksjoner, Nils Hansson i SVTs 
Uppdrag Granskning, lærer oss - og 
minner oss på - den undersøkende 
journalistikkens ABC. Hansson har 
ledet sine journalister frem til noen av 
de største avsløringene i Sverige det 
siste tiåret. Med gode eksempler på 
dokumentsøk, kildejakt, kildekritikk og 
kildepleie, er timen med SVT-redaktø-
ren en matnyttig og konkret innføring i 
de klassiske knepene.
Sted: Oseberg

09:00 LEDER 1: Slik 
skaper han debatt
Med Knut Olav Åmås som debattredak-
tør har Aftenposten blitt landets kanskje 
viktigste debattorgan. Lær av Åmås 
som jobber systematisk med skribenter 
for å starte de store debattene. I fjor 
vant han den prestisjetunge «Den store 
journalistprisen» for å ha «fornyet og 
forynget samfunns- og kulturdebatten».
Sted: Ormen Lange 3

09:00 Slik gjorde vi det: 
Hubredsaken (HA) / Fatwa-
rådet (A-magasinet)
Hubredsaken: Lærer Håkon Hubred 
varslet om kritikkverdige forhold ved 
arbeidsplassen sin. Belønningen var at 
han måtte gå fra jobben. Han fikk også 
forbud mot å vise seg på arbeidsplas-
sen for all framtid. Bjørn-Frode Løvlund 
i HA satte søkelys på saken, og fylkes-
tinget vedtok gransking. Hubred har nå 
fått ny jobb i Hedmark fylkeskommune.
Fatwarådet: En gang i året møtes 33 
muftier for å gi svar på muslimenes 
spørsmål. Om livet, slik det skal leves 
i Europa, dersom man er dypt troende. 
Etter flere års forberedelser fikk A-
magasinets journalist Inger Anne Olsen 
følge hele fatwarådets sesjon.
Sted: Mostein

09:00 DATALEKSJON: My-
ers for viderekommende
BBCs Paul Myers kan nok om søk og 
datainnsamling til å imponere de fleste. 
Her gir han tips for de som vil enda 
dypere inn i nettets mange hemmelig-
heter.
Sted: Færder

10:30 LEDER 2: Den usen-
surerte nettdebatten
Ytringsfrihetens søppelplass, eller 
hvermansens talerør? Stig Inge Bjør-
nebye har ikke kommentert seieren i 
PFU. Før nå. Nordlys forteller hva som 
skjedde da avisen ba debattantene 
oppgi fullt navn og telefonnummer. 
Redaktører må forklare hvorfor de 
nekter å forhåndsmoderere debatten. 
Madeleine Cederström hadde satt pris 
på at noe av fyllerøret om henne på 
norske redaksjoners nettfora hadde blitt 
luket ut.
Sted: Ormen Lange 1

10:30 KILDER 1: Så lett blir 
du avlyttet
Nasjonal sikkerhetsmyndighet kommer 
på SKUP. De holder kurs om hvor 

sårbare norske redaksjonene er. Med 
seg i kofferten har de avlyttingsutstyr 
som er et Google-søk unna for folk som 
vil avlytte din redaksjon. Se demonstra-
sjon av avlyttingsutstyret, og hvor lett 
du eller kildene dine kan avlyttes.
Sted: Ormen Lange 2

10:30 MANGFOLD 2: 
KRYSSPRESS OG FOR-
VENTNINGER
Er minoritetsjournalister norske medi-
ers «nyttige idioter» for det politisk 
korrekte, eller gjenspeiler og nyansere 
bildet av det flerkulturelle samfunnet? 
I England måtte svarte journalister i 
begynnelsen være dobbelt så tøffere 
mot sine egne miljøer før de kunne bli 
godtatt som fullverdige medlemmer av 
den britiske journaliststanden. Hva slag 
forventninger og krysspress utsettes de 
norske minoritetsjournalistene for?
Det finnes fortsatt svært få journalis-
ter med minoritetsbakgrunn i norske 
redaksjoner. Trenger vi flere? Hør 
journalistene Kadafi Zaman (TV2) og 
Rima Irakis (NRK) og Atta Ansari (NRK) 
om deres erfaringer. Og redaksjonssjef 
Marianne Mikkelsens (NRK) forventnin-
ger til dem.
Sted: Ormen Lange 3

10:30 Hvordan følge pen-
gestrømmen?
Norske Jørn Madslien jobber med store 
økonomiprosjekter i BBC. Han kommer 
til SKUP for å lære vekk gode metoder i 
å følge pengestrømmen i en stadig mer 
internasjonalisert økonomi. «Dette er 
original journalistikk, hvor vi beskriver 
og forklarer saker ved å fortelle historier 
som ikke har blitt fortalt før, eller som 
er fortalt av organisasjoner som forvrir 
sannheten», sier stemmen fra London.
Sted: Oseberg

10:30 Slik gjorde vi det: 
Valgfusket (DT) / Det norske 
rakettforsvarsbidraget (BT)
Valgfusket: Hege Bakken, Morten Wold 
og Øyvind Schou avdekket kjøp og 
salg av stemmer og velgeraksjoner 
som hadde som mål å få inn bestemte 
kandidater i bystyret.
Det norske rakettforsvarsbidraget: Tor 
Olav Mørseth og Tron Strand avslørte 
hvordan Norge bidrar til realiseringen 
av USAs rakettforsvar. Det ble gjen-
nomført av Forsvarsdepartementet, 
men holdt hemmelig for statsminis-
teren. I tillegg avdekket de Norges 
involvering i NATOs planer for et 
rakettforsvar.
Sted: Mostein

10:30 DATALEKSJON: Finn 
gull i postjournalene
Et konkret og matnyttig seminar for deg 
som vil finne dokumentene, notatene 
og brevene før andre journalister. Per 
Anders Johansen (Aftenposten) gir deg 
triksene for å bli en bedre journalist.
Sted: Færder

11:30 LUNSJ

14:00 Tormod Strand: Midt 
i etiske dilemma
I fjor vant han SKUP-prisen for sitt på-
gangsmot som resulterte i avsløringen 
av Forsvarets bruk av klaseammuni-
sjon. I år har han levert inn metoderap-
port for arbeidet som viste hvordan 
norsk-somaliske jenter omskjæres i 
Somaliland. Saken rystet det offentlige 
Norge, og en rekke strakstiltak ble 
iverksatt etter Dagsrevyens sendin-
ger sist sommer. Arbeidet med disse 
sakene er det tøffeste Tormod Strand 
har vært med på som journalist. På 
SKUP snakker han om de vanskelige 
dilemmaene og valgene underveis, og 
valgene han fremdeles må leve med.
Sted: Oseberg 

12:30 MILJØ 2: Kampanje-
journalister og stolt av det! 
... men er miljøjournalis-
tene kritiske nok?
Ole Mathismoen (Aftenposten) og Egil 
Sundvor (NRK, sjef for «Krafttaket») 
forklarer hvorfor det er helt nødvendig 
å drive heftig kampanjejournalistikk for 
å redde klodens miljø. Men har miljø-
journalistene gode nok metoder? Er de 
kritiske nok? Erik Tunstad (Forskning.
no) er svært skeptisk og kaller mye av 
medias klimadekning «rent hysteri».
Sted: Ormen Lange 2

12:30 NETT 2: Graving 
på nett
Hva skal nettmediene fylles med? 
Avslørende journalistikk, internasjonale 
puppekjendiser eller begge deler? 
Er det i det hele tatt mulig å drive 
gravejournalistikk i redaksjoner med 
kontinuerlig deadline? Hva skal bli 
de tradisjonelle medienes fortrinn når 
alt går på nett? BTs Einar Hålien har 
integrert redaksjonene, VG Netts Torry 
Pedersen kjører eget løp. Sammen 
med Solabladets Hilde Garlid forteller 
de hva nettmediet skal brukes til 
fremover. BI-professor Guri Hjeltnes 
kommenterer.
Sted: Ormen Lange 1

12:30 Kilder 2: Utenriksjour-
nalistenes virtuelle reise
Utenriksjournalistene får færre stempler 
i passet. Mobiltelefon og internett gjør 
det billigere og enklere å dekke ver-
densbildet fra hjemmekontoret. Hvilke 
følger får dette for utenriksdekningen? 
Og hvor kritiske er utenriksjournalistene 
til egen nettsurfing? NTB-journalist 
Bibiana Dahle Piene har undersøkt 
om utenriksjournalisters internettbruk. 
NRKs Afrika-korrespondent Dag 
Bredvei, Aftenpostens utenriksleder 
Aasmund Willersrud og forsker Anne 
Hege Simonsen drøfter utviklingen.
Sted: Ormen Lange 3

12:30 Slik gjorde vi det: 
Spillet om et OL (NRK 
Fakta) / Pensjonsskanda-
lene (Laagendsalsposten)
Spillet om et OL: Programskaperne 
Marit Higraff og Klaus Erik Okstad 
brukte tradisjonell gravejournalistikk og 
analyse over lang tid. Resultatet ble 
unike og utleverende opptak fra interne 
møter og prosesser som viser hva 
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som egentlig skjedde da Tromsø vant 
kampen om å bli søkerby til vinter-OL 
i 2018.
Pensjonsskandalen: Nærmere 2.000 
pensjonerte statsarbeidere fikk gjen-
nom flere år betalt en kvart milliard for 
lite i pensjon. Årsaken var rot i Statens 
Pensjonskasse - og pensjonskas-
sen kjente til saken. Som en følge av 
Torfinn Skåttet og Kjetil Stormarks 
avsløringer, må pensjonsforholdene til 
50.000 pensjonerte statsarbeidere nå 
gjennomgås på nytt.
Sted: Mostein

12:30 DATALEKSJON: Elektro-
nisk graving for sportsjourna-
lister
Hvem sier at sportsjournalister ikke 
kan grave? Vi har samlet den viktigste 
kildekunnskapen fra nyttige nettsteder 
og viktige registre, og laget et kurs for 
landet sportsjournalister. Skal du bli ba-
nens beste, må du få med deg denne 
leksjonen. NB: Dobbelttime.
Sted: Færder

13:30 PAUSE

12:30 Ingen OL-ild uten røyk
OL i Kina blir mer enn et idrettsarrange-
ment. Når Kina ønsker internasjonale 
journalister velkommen er pressefrihe-
ten snudd 180 grader fra normalen. Vi 
får en unik mulighet til å dekke Kinas 
politikk og menneskerettighetsbrudd i 
tillegg til OL. Hva skjer med Kina om 
vi lar den muligheten gå fra oss? Hva 
er viktig å ha i bakhodet før ankomst 
Beijing? The Guardians Beijings-kor-
respondent John Watts kjenner Kina og 
«indre bane», og ser OL fra en annen 
vinkel enn sportsjournalistene.
Sted: Oseberg

14:00 NORDOMRÅDENE 1: 
Russerne kommer
Russland ruster seg; militært, økono-
misk og geopolitisk. Den kalde krigs 
retorikk er tilbake. Hvordan dekker 
vi endringene i øst? På SKUP får du 
konkrete tips til hvordan og hvorfor vår 
viktigste nabo skal følges nøye i årene 
fremover. Admiral Jan Reksten vet hva 
Forsvaret tenker. Arne O. Holm leder 
en ny, nordnorsk tenketank, og Espen 
Barth Eide gir norske journalister det 
glatte lag for unnfallenhet i dekningen 
av den russiske bjørnens bevegelser. 
Siri-Lill Mannes (TV2) leder debatten 
med sine solide fagkunnskaper.
Sted: Ormen Lange 1

14:00 NORGE I KRIG 2: 
Infokrigen: Journalistene 
vs. Forsvaret
Å grave i forsvarssaker har for mange 
vist seg å være det samme som å be 
om trøbbel. Hvorfor klarer ikke For-
svars-organisasjonenet å forholde seg 
til et moderne samfunns informasjonsi-
dealer? Hva opplever journalistene som 
har utfordret herrer og kvinner i grønt? 
Tarjei Leer-Salvesen (NRK Brenn-
punkt), Eirik Veum (NRK Dagsrevyen) 
og Frode Bjerkestrand (BT) forteller om 
sine erfaringer, Petter Lindkvist og John 
Inge Øglænd i Forsvarsstaben svarer 
for seg.
Sted: Ormen Lange 2

14:00 LEDER 3: Coaching 
og arbeidsledelse
Berit Hedemann og Kari Hesthamar fra 
NRK står bak flere av Europas beste 
radiodokumentarer, og har kontorveg-
gen full av priser og diplomer. Hvordan 
blir en sjef og journalist et prisvinnende 
stjernelag? På SKUP får du inspirasjon 
og råd som gjør deg til en enda bedre 
forteller.
Sted: Ormen Lange 3

14:00 Slik gjorde vi det: Dro-
sjesvindelen (Aftenposten) / 
Med rett til å lyve (Nordlys)
Drosjesvindelen: Kjetil Sæter og Einar 
Haakaas’ avsløringer om drosjesvindel 
har rystet offentligheten og fått virkning 
langt inn i rettssalene, politikken og 
skattevesenet, i tillegg til den næringen 
som er rammet. De forteller sin omfat-
tende research og hvordan de utnyttet 
en ny bestemmelse i likningsloven til å 
få ut relevant informasjon.
Med rett til å lyve: Hva skjer når 
ordføreren er en kjeltring? spurte Ola 
Solvang. Skjervøy-ordfører Roy Waage 
løy, lurte og brøt loven. Til slutt gikk den 
høyt profilerte politikeren i garnet.
Sted: Mostein

15:00 PAUSE

15:30 MILJØ 1: Miljømilliar-
dæren møter media
Petter Stordalen kjører privatjet med 
bikkja for å høre Al Gore fortelle en 
ubehagelig sannhet. Hotellkongen hev-
der å shoppe mer enn Dronning Sonja. 
Samtidig er han miljømilliardær med 
høy profil i media. Hvordan får han oss 
til å gå på bløffen? Stordalen kommer 
til sitt eget hotell og forteller hvordan 
han bygger image med vår hjelp.
Sted: Oseberg

15:30 KILDER 3: Slik be-
skytter du kildene dine
NRK Brennpunkts Frode Nielsen gir 
deg tipsene til kildevern som kan bli 
viktigere enn du liker å tenke på. Vet 
du hvordan du skjuler sporene dine i 
en heldigitalisert verden? Eller om det 
mulig?
Sted: Ormen Lange 1

15:30 STORYTELLING 3: 
Simen Sætre og Hugo
Simen Sætre hengte opp lapper i 
Oslo-gatene, og fikk bli med narko-
mane Hugo på opp- og nedturer i boka 
«Hugo». Sætre tok journalistikken inn 
i litteraturen, og brukte litteraturen i 
journalistikken.
Sted: Ormen Lange 2

15:30 «En undersøkelse viser 
at...» Slik blir du lurt og mani-
pulert av undersøkelser.
Journalist, kommunikator og fjellklatrer 
Jon Gangdal har skrevet boka «En 
undersøkelse viser... bruk og misbruk 
av meningsmålinger», sammen med 
sosialøkonom Harald Hanssen-Bauer. 
Boka tar for seg hvordan vi dynges ned 
av meningsmålinger og markedsunder-

søkelser, og hvordan det jukses for å 
oppnå ønskete resultater. Et nødvendig 
korrektiv for pressefolk, markedsførere 
og beslutningstakere.
Sted: Ormen lange 3

15:30 Slik gjorde vi det: 
Hydro-hjelperen som for-
svant (DN) / Falsk trygghet 
ved fødestuene (NRK Puls)
Hydro-hjelperen som forsvant: Trond 
Sundnes og Jostein Løvås’ avsløring 
om Hydros konsulentavtale i Libya in-
kluderer Gadaffis pilot, ambassadøren i 
Ghana, ANC og en strutsefarm.
Falsk trygghet på fødestuene: Nasjo-
nalt råd for fødselsomsorgs statistikker 
sier det er trygt å føde på fødestuene. 
Likevel avdekket Wenche Lie Giæver 
i PULS flere alvorlige feil - som ikke 
var rapportert til Helsetilsynet - ved en 
tilfeldig fødestue.
Sted: Mostein

15:30 DATALEKSJON: 
Elektronisk graving for 
kulturjournalister
Hvem sier at kulturjournalister ikke 
kan grave? Vi har samlet den viktigste 
kildekunnskapen fra nyttige nettsteder 
og viktige registre, og laget et kurs for 
landets kulturjournalister. NB: Dobbelt-
time.
Sted: Færder

16:30 PAUSE

17:00 NETT 3: 72 
kvinner drept
Historien om graveprosjektet om alle de 
norske kvinnene som er drept av menn 
de hadde en nær relasjon til. Prosjektet 
er ikke bare forbilledlig journalistikk, 
men tar samspillet mellom papiravis 
og nettavis flere hakk videre. VG Nett 
presenterte saken interaktivt på en 
måte VGs papirutgaver aldri ville klart. 
Se og lær om hvordan de arbeidet.
Sted: Ormen Lange 1

17:00 MILJØ 3: Slik blir du 
en bedre miljøjournalist
Tor Bjarne Christensen og Martin 
Ødegaard fra Miljøjournalen gir deg 
konkrete tips til saker, nettsteder, kilder 
du trenger for å gjøre jobben som 
miljøjournalist.
Sted: Ormen Lange 2

17:00 NORGE I KRIG 3: 
Hvordan få kilder i Forsvaret
Tom Bakkeli (VG) og Eirik Veum (NRK) 
har svært gode kilder i Forsvaret. Hvor-
dan får man slike kilder, og hvordan 
pleier man kontakter i uniform? Svaret 
får du etter reveljen søndag.
Sted: Ormen Lange 3

17:00 Slik gjorde vi det: 
Taxijukset (Aftenbladet) / St. 
Olavs Hospital (Adressa)
Taxijukset: Over 10 prosent av drosje-
eierne i Stavanger Taxi har fått vedtak 
om at de mister løyvet etter at Harald 
Birkevold og Knut Gjerseth Olsen i Sta-
vanger Aftenblad begynte å undersøke 
rykter om juks. En liten gruppe taxi-
topper har drevet et stort antall løyver i 

strid med regelverket.
St. Olavs Hospital: Adresseavisen 
gransket byggingen av nytt universi-
tetssykehus. Lajla Ellingsen og Mari K. 
By Rise avdekket at estetikk har gått 
foran effektiv drift, at IKT-systemet har 
medført fare for liv og at den siste byg-
gefasen ble gjennomført på grunnlag 
av sviktende konsulentrapporter og 
uten at finansieringen var klar.
Sted: Mostein

19:00 FESTMIDDAG
Are Kalvø leder an. Kveldens høy-
depunkt er som alltid utdelingen av 
SKUP-prisen 2007. Hvem vinner?
Sted: Oseberg

ETTER MIDDAG: Vegas
Thomas Numme har rasket sammen 
sine gamle medstudenter i bandet 
Vegas.
Sted: Oseberg / baren

SØNDAG

10:00 Mye kultur, lite 
journalistikk
Lanseringsjournalistikk, anmeldelser 
og hyggelige «møter med». Kan alt av 
kulturjournalistikk kalles journalistikk? 
Hvorfor graves det ikke mer? Hvem 
følger pengene og gransker hattebyt-
tene i kultur-Norge? Hvilke typer saker 
fra en hel «industri» går vi glipp av og 
hvorfor? Lars West Johansen er repor-
tasjeleder for kulturdelen i «kjendisfrie» 
Dagsavisen. Camilla Bjørn ser ikke 
på seg selv som kulturjournalist i VG. 
Journalist og Unn Conradi Andersen 
begrunner hvorfor lanseringsjourna-
listikken er et nødvendig onde, mens 
Trygve Aas Olsen forteller hvorfor det 
er viktig for DNs Etter Børs-redaksjon å 
grave i kultur-Norge.
Sted: Ormen Lange 1

10:00 MANGFOLD 3: Meto-
detips fra «Gender me»
Nefise Lorentzen har laget filmen 
«Gender me» om homofile muslimer. 
Få kan bedre enn henne gi deg tips for 
hvordan skape kildenettverk og tillitt i 
minoritetsmiljøer. Se klipp fra filmen og 
hør om metodene.
Sted: Ormen Lange 3

10:00 NORDOMRÅDENE 
3: Nordlys’ nordområdene-
gruppe
Hvorfor dekker ikke sør-norske 
journalister mer av det som skjer i 
nordområdene? Hvor ligger de gode 
sakene? Nordlys og Geir Seljeset har 
opprettet en egen Nordområde-gruppe 
med fire medarbeidere som blant annet 
retter søkelyset mot Snøhvit, Stock-
man, fiskefusk og annet samarbeidet i 
Barentsregionen.
Sted: Ormen Lange 2

10:00 STORYTELLING 2: 
Om fortellende journalistikk
Kjetil Østli om skriveglede og skrive-
kunst. I Aftenpostens A-magasin har 
Østli fortalt historien om Lommeman-
nen. Snart gir han ut boken «Politi og 
røver». Timen med «Gullpennen»-vin-
neren gjør deg til en bedre forteller.
Sted: Oseberg

10:00 Slik gjorde vi det: 
Ambulansesaken (Firda) / 
Politikerdatabasen (NRK 
Brennpunkt)
Ambulansesaken: Helse Førde fylte 
opp ambulansene for å spare penger 
og en av pasientene sammenlignet 
helsetransporten med dyretransport. In-
tervjuet med pasienten utløste en serie 
med skrekkhistorier fra helsehverdagen 
i Sogn og Fjordane, ført i pennen av 
Astrid Iren Solheim, Helge Johnsen og 
Svein Heggheim.
Politikerdatabasen: Ved å samkjøre en 
rekke offentlige registre og databaser 
har NRKs Espen Andersen nå gjort 
det mulig å overvåke alle landets 
folkevalgte. Se hva som skjuler seg i 
databasen over alle de folkevalgte på 
Stortinget og 12 000 kommunestyre- og 
fylkestingspolitikere.
Sted: Mostein

11:00 PAUSE

11:30 Slik fikk jeg/vi SKUP-
diplom
Diplomvinneren/ne forteller historien 
bak graveprosjektet.
Sted: Oseberg

12:00 Slik vant jeg/vi 
SKUP-prisen
Prisvinneren/ne forteller historien 
bak det beste graveprosjektet i norsk 
presse i 2007.
Sted: Oseberg

12:30 LUNSJ OG 
HJEMREISE
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EspEn AndErsEn (33)
Jobber som journalist og rese-

archer i NRK 
B r e n n p u n k t . 
Har blant an-
net utviklet po-
litikerbasen, og 
jobbet flere år i 

Budstikka. Utdannet ved jour-
nalisthøgskolen i Oslo.

Knut GjErsEth OlsEn (28)
Født og oppvokst i Stavanger. Er 

master i Sam-
m e n l i g n e n d e 
Politikk fra 
Universitetet i 
Bergen. Begynte 
i Stavanger Af-

tenblad direkte etter fullført ut-
danning sommeren 2006 og har 
jobbet i Aftenbladet siden.

hElGE jOhnsEn 
Journalist, med særleg vekt på 

politikk og helse. 
Tilsett i Firda 
sidan 1990. Har 
fått Sogn og Fjor-
dane Journalist-
lags pressepris 

(1998 og 2007), og Gulaprisen 
(2000). Gav i 2003 ut boka “Til 
Bergen for å ete agn”.

Astrid irEn sOlhEim (25) 
Journalist tilsett i Firda sidan 

2007. Har også 
vore innom 
F i r d a p o s t e n 
og Sogn Avis. 
Bachelor i jour-
nalistikk frå 

Høgskulen i Bodø. Har fått Sogn 
og Fjordane Journalistlags pres-
sepris 2007.

EriK tunstAd
Forskningsjournalist. Redaktør i 
forskning.no siden 2002. Tidlige-
re i NRK P2. Utdannet i naturvi-
tenskap ved Universitetet i Oslo, 
cand. scient. i økologi.

trOnd sundnEs (33) 
Journalist i Da-
gens Nærings-
livs finansredak-
sjon. Bakgrunn 
fra blant andre 
VG, Vårt Land 

og Vikebladet-Vestposten. Vant 
Skup-prisen i 2001 for artikkel-
serien “UDI-skandalene”.

simEn sætrE (33)
Journalist i Mor-
genbladet. Har 
skrevet reporta-
sjer om interna-
sjonal politikk og 
sosiale spørsmål 
gjennom flere år 

som featurejournalist. Gav ut 
“Den lille stygge sjokoladeboka” 
i 2004 og “Hugo” i 2006. 

stålE dE lAnGE KOfOEd 
Fagmedarbeider ved Institutt for 
Journalistikk.

mAh-ruKh Ali
Jobber som nyhetsanker i TV2 
Nyhetskanalen. Har tidligere 
jobbet som nyhetsreporter i 
Dagsnytt og Dagsrevyen, og pro-
gramleder for nyhetssendingene 
på NRK1. Hun har også jobbet 
som journalist i Dagbladet.

EGil sundvOr
Redaksjonssjef Samfunnsredak-

sjonen siden 
2005. Tidligere 
TV2, Juritzen 
TV-produksjon 
og Norsk Pres-

seforbund. 

mErEtE lindstAd 
Frilansjournalist med internasjo-

nale forhold og 
migrasjon/inn-
vandring som 
spesialområder. 
Sammen med 
Øivind Fjeldstad 

har hun skrevet to fagbøker om 
medienes dekning av saker som 
gjelder innvandrere og minorite-
ter, fremmedfrykt og rasisme.

ArnE jEnsEn (45)
Ass. generalsekretær i Norsk Re-

daktørforening 
(fra 2003). Tid-
ligere journalist 
i Dalane Ti-
dende og i San-
defjords Blad, 

nyhetsredaktør i Moss Avis, 
organisasjonssekretær i Norsk 
Presseforbund og redaktør i Øst-
lands-Posten.

CAmillA Bjørn 
Startet som reporter i Se og Hør 

da hun var 19 år 
gammel. I 2005 
ble hun profilert 
gjennom TV 2-
dokumentaren 
“Fete typer”. 

Hun jobber i dag i VGs Rampe-
lys-redaksjon med hovedfokus 
på kjente mennesker. 

AnitA rAthOrE
Nestleder i Or-
ganisasjon mot 
offentlig diskrimi-
nering (OMOD)

inGEBOrG vOlAn (29) 
Har jobbet som kulturjournalist 
i Avisa Nordland og Sandefjords 
Blad. På Institutt for journa-
listikk er hun en del av Digital 
Sporhund-teamet.

EinAr hAAKAAs (53)
Jobber i Aftenpostens økonomi-

redaksjon, men 
var i innenriksre-
daksjonen i fjor. 
Einar er cand. 
mag fra Univer-

sitetet i Oslo. Lang fartstid fra 
ulike avdelinger i Aftenposten.

KjEtil sætEr (33)
Jobber i i innenriksredaksjonen 

i Aftenposten. 
Var i Aftenpos-
ten Multimedia 
i fjor. Er master 
i Midtøsten- og 
Nord-Afrika-stu-

dier fra UiO.

mAri K. By risE (37)
Journalist i Adresseavisens sam-

funnsredaksjon 
siden 2000. Har 
tidligere jobbet i 
Dagbladet. Ho-
vedfag i statsvi-
tenskap.

trOn strAnd (47)
Arbeidet i Bergens Tidende siden 

1987, siden 1990 
på BTs Oslokon-
tor. Skup-diplom 
i 1997 for “Scan-
dinavian Star”.

tOr OlAv mørsEth (27)
Arbeidet i økonomiredaksjonen 
i Bergens Tidende det meste av 

tiden siden 2001. 
Er i dag nyhets-
leder for kultur-
redaksjonen i 
avisen.

nEfisE ÖzKAl lOrEntzEn 
Journalist og filmskaper. Har 
laget laget 8 dokumentarfilmer 

om problemstil-
linger knyttet til 
migrasjon, ra-
sisme, funkjons-
hemning og to-
kulturelle barn. 
Den siste filmen 

hennes “Gender me” handler om 
islams forhold til homofili.

BErit hEdEmAnn
Prosjektleder Radiodokumen-

tar, NRK. Ra-
diodokumentar-
redaksjonen har 
vunnet 6 inter-
nasjonale og 6 
nasjonale første-

priser i de 6 årene hun har ledet 
den.

WEnChE liE GiævEr (65)
Har jobbet i 
NRK, Fjernsynet 
fra 1970, kun av-
brutt av utdan-
ning og frilanse, 

og er nå i helsemagasinet Puls.

Bjørn-frOdE løvlund (45)
Journalist i 
Hamar Arbei-
derblad siden 
1994. Har vært 
tilknyttet avisas 
samfunnsgruppe 

siden 2001. Vant årets bilde i HA 
2005 og HJ-prisen 2007 for Hu-
bred-saken.

tOrfinn sKåttEt (42) 
Journalist i Laagendalsposten i 
Kongsberg og har bakgrunn fra 
Telen (2001-2002), Rjukan Ar-
beiderblad (2002-2005) og Tele-
marksavisa (2005-2006). Vinner 
av journalistprisen i Buskerud 
journalistlag 2007.

KjEtil stOrmArK (37)
Nyhetsredaktør i Laagen-

dalsposten. Han 
har tidligere 
vært journalist 
og klubbleder i 
VG, journalist i 
Arbeiderbladet, 

leder av SKUP. Vant SKUP-pri-
sen (1998), SKUP-diplom (1999). 
Vant journalistprisen i Buske-
rud (2007) sammen med Torfinn 
Skåttet. 

OlGA stOKKE (47)
Begynte i Aften-
posten i 1986. 
Jobber nå i 
innenriksavde-
lingen. Jobber 

særlig med innvandring, asyl-
politikk, integrering, mennes-
kehandel, menneskerettigheter, 
familie, barn og oppvekst.

inGEr AnnE OlsEn
Journalist i Aftenposten. Har 
arbeidet med migrasjon og is-
lam siden 1977, og har blant 
annet brukt STUP-stipender for 
å skaffe seg innsikt i muslimsk 
dagligliv.   

mArit hiGrAff 
Har jobbet som journalist i ulike 
redaksjoner i NRK Fjernsyn i 
mange år. Hun har det siste året 
vært tilknyttet Undersøkende 
Dokumentar, hvor hun har vært 
en av to programansvarlige for 
filmen ”Spillet om et OL”.

lAjlA EllinGsEn (38)
Journalist i Adresseavisens sam-

funnsredaksjon 
siden 2001. Har 
tidligere jobbet i 
Dagbladet, Klas-
sekampen og Ny 

Tid. Utdanning fra Trondheim 
økonomiske høgskole og Journa-
listutdanninga i Nord-Norge.

tOr BjArnE 
ChistEnsEn
Journalist i bla-
dene Miljøjour-
nalen og Natur 
& miljø siden 
2006. Cand. mag 

fra Universitetet i Bergen.

lArs WEst jOhnsEn (35) 
Reportasjeleder 
i Dagsavisens 
lørdag-/kultur-
avdeling. Jobbet 
i Dagsavisen si-
den 2002. Tidli-
gere journalist i 

Aftenposten

rimA irAKi (25)
Utdannet journalist og jobber for 

tiden som multi-
mediajournalist 
i NRKs nettre-
daksjon.

KAdAfi zAmAn
Jobber som ny-
hetsreporter i 
TV 2. Før det 
var han i VG og 
Stavanger Af-
tenblad.

tryGvE AAs OlsEn (47)
Redaksjonssjef 
for kultur- og 
mediestoffet i 
Dagens Næ-
ringsliv.

jOstEin løvås (31) 
Olje- og energireporter i Dagens 

N æ r i n g s l i v . 
Bakgrunn som 
journalist og 
vaktsjef i Fi-
nansavisen.

unn COnrAdi AndErsEn
Kommentator i 
Dagbladet. Ut-
dannet sosiolog.

KAri hEsthAmAr
Har arbeidd i NRK radio og 

fjernsyn sidan 
1996, og i NRK 
P2s dokumen-
tarredaksjon 
sidan 1999.

mOrtEn WOld (40)
Journalist i Drammens Tidende. 
Tidligere arbeidet i Bygdeposten, 
Fremtiden, Se og Hør og Norges 
Skiforbund.
 
hEGE BrEEn BAKKEn (35)
Journalist i Drammens Tidende. 
Har utdanning i journalistikk og 
en mastergrad i sosiologi, og har 
tidligere jobbet i fagbevegelsen, 
Romerikes Blad og Eidsvoll/Ul-
lensaker Blad.

André vErløy (36)
Fagmedarbeider ved Institutt 

for Journalis-
tikk. Har bodd 
og arbeidet som 
gravejournalist 
i USA i mange 
år, og har også 

en fortid fra nyhetsmagasinet 
Memo.

n OBS! Dette er bare et utvalg av fore-
leserne og innlederne og gjestene som 
kommer til SKUP. For fullstendig og opp-
datert oversikt, sjekk ut www.skup.no

Disse møter du på årets SKUP
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TEKST OG FOTO:  
Peder Ottosen

GRAVING: – Etter mange under-
søkelser fant vi ut at Volda kom-
mune har unnlatt å legge store 
kontrakter ut på anbud. Kom-
munen har også kastet bort tid 
og ressurser som kan komme til 
å koste dem millioner av kroner, 
forteller journalistikkstudent 
Eirik Røe (23).
 Siden starten av januar har 
han og tre andre studenter job-
bet med å avdekke økonomiske 
krumspring i Volda kommune 
i forbindelse med byggingen av 
nytt kulturhus. Røe er overrasket 
over manglende kontroll i kom-
munen.
 – Det virker ikke som om kom-
munen har hatt helt styring i 
disse prosessene, sier han.

48 timers drosjevakter
Oppsøkende og undersøkende 
journalistikk er altså ikke bare 
noe som praktiseres i ressursster-
ke redaksjoner med lang fartstid.
Førsteklassingene ved Høgsku-
len i Volda har i år fått god tre-
ning i disse arbeidsteknikkene, 
gjennom et kurs i oppsøkende og 
undersøkende journalistikk.
 Tiril Johansen Gudevold (19) 
var med på å avdekke at drosje-
sjåfører i Volda kjører vakter på 
48 timer, med kun to timers pau-
se.
 – Det mest sjokkerende var 
nok at mange av sjåførene fak-
tisk ikke visste at det ikke var 
lovlig å kjøre så lenge, de trodde 
de kunne kjøre så lenge de ville, 
sier hun.
Gudevold fikk nyss om saken et-
ter drosjeturer i Volda hvor hun 
kom i snakk med forskjellige sjå-
fører.
 – Vi ble først interessert i sa-
ken når vi hørte at folk kjørte 
seksten timer i strekk, forteller 
Gudevold. 
 Seksten timer skulle vise seg å 
være toppen av isberget, men å 
få sjåførene til å snakke var ikke 
overraskende en utfordring.
 – Det var enkelt når vi bare var 
passasjerer, men når vi kom som 
journalister avviste de oss og sa: 
«denne jævla journalistlinja er 
her alltid og maser».
 Med litt list fikk Gudevold og de 
hun jobbet sammen med, likevel 

folk i tale. Men det var mye for-
arbeid som måtte gjøres, for stu-
dentene visste ikke mye om dro-
sjedrift. 
 Eirik Røe startet også på bar 
bakke.
 – Kulturhuset var et tema vi i 
utgangspunktet visste veldig lite 
om, men gjennom kurset har vi 
fått tid til å sette oss grundig inn 
i saken, sier han.

Kunnskap og utholdenhet
Fagansvarlig for «gravekurset» 
Turid Øvrebø bekrefter at man-
glende basiskunnskaper er en av 
de største utfordringene de nye 
studentene står overfor.
 – Problemet er at studentene 
som starter her har for lite gene-
rell samfunnskunnskap. De kom-
mer ofte rett inn fra videregå-
ende skole, og har en lite variert 
bakgrunn. Dette gjør det ekstra 
viktig å få studentene til å forstå 
betydningen av kunnskap, sier 
hun.
 Ifølge Øvrebø, som var med på 
å starte SKUP i 1990, er kunn-
skap og utholdenhet de to viktig-
ste trekkene ved en dyktig 
graver.
 – Et problem ved dagens jour-
nalistikkutdanninger er at det 
blir for mye fokus på tempo og 
form. Vi må gjøre mer for å ut-
danne studentene i selvstendig, 
undersøkende og egenprodusert 
journalistikk.

– Måtte dytte dem ut
Øvrebø synes også at «grave-
begrepet» er noe misvisende.
 – Den oppsøkende delen av 
arbeidet er vel så viktig som den 
undersøkende, kanskje viktigere, 
sier Øvrebø.
 Og nettopp det å oppsøke kil-
dene er ikke alltid like lett for 
studentene.
 – De er ofte ganske sjenerte. 
Studentene må lære seg å møte 
verden ansikt til ansikt, i stedet 
for gjennom telefon eller inter-
nett. Dette har nok vært den stør-
ste utfordringen i løpet av kurset. 
Det er utrolig viktig å få dem ut, 
og noen ganger har jeg måttet 
dytte dem ut døra, sier Øvrebø.
 Eirik Røe innrømmer at gra-
ving ikke bare er spennende og 
interessant:
 – Jeg merker at det blir litt 
både óg, jeg blir litt lei i lengden. 

Da er det greit å kunne skrive en 
kjapp og enkel sportssak, og så 
blir det spennende med graving 
igjen.
n peder.ottosen@hotmail.com

Unge gravespirer
Økonomiske skandaler i kommunen, drosje-
vakter på 48 timer og ulovlige arbeidskon-
trakter for polakker. Dette er noen av sakene 
journalistikkstudentene i Volda har avdekket 
gjennom sitt gravekurs.

n Journalist, kommunikator og fjellklatrer Jon Gangdal har skrevet boka 
«En undersøkelse viser... bruk og misbruk av meningsmålinger» sammen 
med sosialøkonom Harald Hanssen-Bauer. Boka tar for seg hvordan vi 
dynges ned av meningsmålinger og markedsundersøkelser, og hvordan 
det jukses for å oppnå ønskete resultater. Et nødvendig korrektiv for pres-
sefolk, politikere, markedsførere, beslutningstakere og alle samfunns-
engasjerte mennesker. Seminaret med Gangdal vil vise deg vei ut av 
uføret og hvordan vi kan avsløre juks og bedrag.
n Møt Gangdal i Ormen Lange 3 lørdag klokka 15.30.

Hvordan avsløre juks?

NYFIKNE: Eirik Røe og Tiril 
Johansen Gudevold har gravd 
fram mye grums gjennom arbeid 
på skolen.

sisteSKUP
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TEKST: Mari Hauge Åsland

FORSVARET: Oberst Torgeir Gråtrud 
er sjef for Forsvarets spesialkommando 
(FSK), enheten som ingen visste at fan-
tes før i 1993, med topptrente soldater i 
verdensklasse, som sammenlignes med 
amerikanske Navy Seal. Sammen med 
sjefen for Forsvarets fellesoperative ho-
vedkvarter, Jan Reksten, svarer han på 
spørsmål under årets SKUP.

Fascinert av FSK
Foruten Aftenpostens Harald Stanghelle 
er det VGs forsvarsjournalist Tom Bak-

keli (bildet) som 
skal stå for spørs-
målene under 
seminaret Norge 
i krig I. Han var 
første gang i Afg-
hanistan i 1995, 
og har fattet sær-
lig interesse for 
spesialkomman-

doen, som han i 2007 skrev boka «Norges 
hemmelige krigere» om.
 – Spesialstyrker er jo generelt veldig 
fascinerende, sier den erfarne forsvarsjo-
urnalisten, og legger til:
 – De har jo mer enn nok å gjøre, og har 
hevet seg til nye høyder det siste året. Jeg 
har vært interessert i sikkerhetspolitikk 
helt siden jeg begynte som journalist i 
Forsvaret i vernepliktperioden. I ettertid 

har jeg jobbet en del med utenriksstoff, 
og dekket konflikter rundt omkring i 
verden, blant annet på Balkan. Sikker-
hetspolitikken har jo blitt om mulig enda 
mer interessant det siste året, med Nor-
ges deltakelse i NATO-operasjoner. 

Ingen «ingen kommentar»
Lørdag slipper ikke oberst Gråtrud unna 
med «ingen kommentar» om de norske 
spesialstyrkenes virke. Bakkeli gleder 
seg til å stille ham spørsmål, men under-
streker at det jo er åpenbart at det er en 
del hemmelighold rundt Forsvarets mest 
myteomspunne avdeling. 
 – Når landet er i krig er det jo klart at 
en del hemmelighold må til, og jeg tror 
at journalistene ikke alltid forstår hva 
som må hemmeligholdes, sier han, men 
legger også til at Forsvaret har blitt mye 
bedre på åpenhet i forhold til media med 
årene. 

Gråtrud på SKUP er et skup
Nå gleder han seg til å spørre Gråtrud ut 
om spesialkommandoens gjøren og laden 
i Afghanistan.
 – Det nye oppdraget i Kabul er jo i 
gang nå. Taliban er mer på offensiven, og 
jeg vil gjerne høre med Gråtrud hvordan 
de skal takle det. FSK har en vanskelig 
jobb der nede, og jeg vil gjerne høre hva 
kommandosjefen tenker om hvordan ut-
fordringene, særlig i sør-Afghanistan, 
skal løses. 

 – Men jeg har jo mine tvil om Gråtrud 
faktisk kommer til Tønsberg. Planen er 
jo at han skal komme til SKUP så og si 
direkte fra Afghanistan, og jeg vil beteg-
ne det som en sensasjon hvis han kom-
mer. Det er faktisk et skup hvis Gråtrud 
dukker opp på SKUP!
n mariaasland@gmail.com

Spesialkommando-skupet

Det forsvarsjournalist Tom Bakkeli i VG 
gleder seg mest til under SKUP, er å 
spørre ut FSK-sjef Torgeir Gråtrud.

n Forsvarets spesialkommando 
(FSK) er Norges hemmelige 
spesialstyrke, og ble etablert i 1982, 
på grunn av den økende faren for 
terrorhandlinger mot norske inter-
esser generelt, og oljeplattformene i 
Nordsjøen spesielt.
n De siste årene har FSK også 
deltatt i den amerikanskledede 
«Operation Enduring Freedom» i 
Afghanistan. 
n Første gangen FSK ble offentlig 
omtalt av en representant fra Fors-
varet, var imidlertid over ti år etter 
opprettelsen, i forbindelse med en 
flykapring på Gardermoen september 
1993. Enhetens eksistens ble ikke 
offentlig innrømmet og beskrevet av 
Forsvaret før i 1999.
Kilde: Wikipedia og VG

Norges hemmelige 
spesialstyrke

STIPEND: Under årets SKUP-kon-
feranse deles for første gang Tore 
Sandbergs gravestipend på 100.000 
kroner ut for første gang.
 – Juryen har fått inn fire søkna-
der om stipendet, og det er stort sett 
klassiske, langsiktige graveprosjek-
ter. Noen av prosjektene er saker 
som er kjent i media fra tidligere, 
men hvor journalisten er overbevist 
om at sannheten ikke har kommet 
frem, mens andre er overbeviste 
om at de finner noe hvis de bare får 
midler til å grave, forteller SKUP-
leder Håkon Haugsbø, som sitter 
i juryen sammen med professor i 
journalistikk, Guri Hjeltnes, leder 
i representantskapet i SKUP, Line 
Noer Borrevik samt Tore Sandberg 
selv.
 Tore Sandbergs gravestipend ble 
opprettet før SKUP-konferansen i 
fjor, og er et spleiselag mellom Fritt 
Ord, Mecom, NRK, Schibsted, TV 
2, Adresseavisen, Bergens Tiden-
de, Fædrelandsvennen og Stavan-
ger Aftenblad. Prisen vil bli delt ut 
under banketten lørdag.
n graham.william@gmail.com

Første år med 
gravestipend

MÅ KOMMENTERE: Oberst Torgeir Gråtrud fra Forsvarets spesialkommando kommer til SKUP. Tom Bakkeli i VG mener det i utgangspunktet er et skup.      Foto: Scanpix
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TEKST: Maria Lindberg

RUSSLAND: Sammen med tidli-
gere NRK Brennpunkt-redaktør 
Arne O. Holm, kommer Nilsen til 
SKUP for å fortelle journalister 
om de mange mulighetene som 
finnes, både idé- og næringsmes-
sig i Nord-Norge og Russland. 

Gamle inntrykk
Han mener at journalister for-
midler et ufortjent dårlig bilde av 
Russland på grunn av gamle inn-
trykk om et land der problemene 
står i kø. Han sier at for eksempel 
NRK kunne gjort en bedre jobb i 
sin russlandsdekning.
 – Jeg ser ofte gode innslag om 
Russland på Nordnytt, men de 
finner sjeldent veien til Dagsre-
vyen. Der får vi bare se fattigdom, 
prostitusjon og militær opprust-
ning. Til tross for at vi er så nær-
me, er vi verdensmestere i dårlig 
russlandsdekning, sier han.

– Billigere med fotballkamp
– Vi har en unik mulighet til å 
drive økonomisk samhandel med 
Russland, og det er i tillegg sik-
kerhetspolitiske hensyn som må 
tas til en så stor nabo, sier gene-
ralsekretæren.
 Den engasjerte nordlendingen 
mener at den dels manglende 
dekningen av nordområdene kan 
ha flere årsaker, men at hovedsa-
ken er mangelen på kunnskap og 
lange avstander.
 – Det er dessuten billigere å 
dekke fotballkamper enn å sende 
folk til Russland, sier han.

Vil snu bildet av Nord-Norge
Arne O. Holm har også et næ-
ringslivsess i ermet, som han 
kommer til å vise under SKUP-
konferansen.
 – Vi vil gjerne prøve å snu det 
bildet folk har av Nord-Norge som 
en del av det subsidierte Norge, 
sier Arne O. Holm, som har sam-
let en nordnorsk tenketank for å 
sette landsdelen på nyhetskartet.
 Tenketanken er et initiativ fra 
Nord-Norges næringsliv, politi-
kere og høgskoler, for å få et tale-
rør for de nordnorske områdene.
 – Per i dag er ikke dekningen 
av Nord-Norge god nok og media 
mangler overblikk.  Det håper vi 
å forandre på, sier Holm.
n marialindb@gmail.com

En feilaktig dekning av Russland gir også et 
dårlig bilde av Norge, mener generalsekretær 
Thomas Nilsen i Barentssekretariatet.

– Verdensmestere i 
dårlig russlandsdekning 

– Vanskeligere for utenlandske medier

TEKST: Amund Trellevik

RUSSLAND: En ting er at Putin har stram-
met kontrollen over mediene, som gjør det 
vanskelig for både russiske og utenlandske 
journalister å få jobbe i fred. Noe helt annett 
er at den økonomiske oppgangen i landet 
har ført til større grad av nasjonal bevisst-
gjøring blant vanlige russere.
 – Hele den nasjonalistiske holdningen 
i Russland er blitt større som følge av den 
voldsomme veksten i økonomien. Olje- og 
gassutvinning har igjen gjort Russland 
til en supermakt, og det vet russerne, sier 
Strøm.

Interessen dabbet av
Han har mer enn ti års erfaring med å rap-
portere hjem fra Russland, siden han før-
ste gang besøkte landet under Jeltsin på 

midten av 90-tallet. Den gang var Russland 
et «spennende» land i norske mediers øyne, 
men derfra har interessen gradvis dabbet 
av.
 – Jeg mener det viser at Norge har trodd 
at Russland har blitt mer og mer «normalt», 
mens vi nå ser at den høye olje- og gasspri-
sen gjør at landet får en helt annen rolle in-
ternasjonalt.
 – Har norske medier vært for lite obs på 
Russland?

– Russland er et annet sted
– Det er uten tvil mindre fokus på Russland 
nå enn det var på slutten av 90-tallet. Jeg 
tror at Sjtokman-utbyggingen vil øke fokus 
noe mer, og igjen gjøre Russland aktuelt i 
Norge. Et spennende tema er miljøvern, og 
StatoilHydros rolle. Folk glemmer at rus-
serne har et helt annet syn på miljø enn 

nordmenn, sier Strøm.
 Før presidentvalget i begynnelsen av 
mars kjørte VG en rekke serier om Russ-
land, der særlig økonomisk vekst og militær 
opprustning stod i fokus. Nettopp valget 
av ny president er et godt eksempel på den 
store kulturforskjellen, og utfordringen nor-
ske journalister har i forhold til å forstå vårt 
naboland.
 – Folk som ønsker å bli gode på Russland, 
må lære seg kulturen og vite at Russland 
definitivt er et annet sted. Man må kunne 
forstå hvorfor en president bare kan overle-
vere makten til sin utpekte arvtaker.
n atrellevik@hotmail.com

n Bor i Våler i Østfold
n Utdannelse fra Universitetet for 
miljø- og biovitenskap, Ås og Moscow 
Lomonosov University, MGU.
n Har jobbet i VG siden 1988 og har 
bodd en rekke perioder i Russland.

Nasjonalismens oppblomstring gjør det vanskeligere for utenland-
ske journalister å rapportere hjem, mener VGs Ole Kristian Strøm.

Ole Kristian Strøm

I FELT: Ole Kristian Strøm 
intervjuer en eldre dame utenfor 
en metrostasjon i en av Moskvas 
forstader i vinter. Han har mer enn 
ti års erfaring med å rapportere 
hjem fra landet, og mener bestemt 
at norske mediers interesse for 
landet har dabbet av siden 90-tallet.  
Foto: Terje Mortensen / VG
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I en stadig mer tabloidisert 
medieverden er Bergens 
Tidendes klimagruppe mer 
opptatt av løsningene enn 
problemene.

TEKST OG FOTO: William E. Graham

KLIMA: Mange medier skriver mye om 
klimaproblemene. Bergens Tidende har 
satt seg fore å presentere løsninger i ste-
det.
 – Det er en del av BTs overordnede 
strategi å tenke løsninger fremfor å 
være katastrofeorientert. Vi tror at det 
er slik de mest spennende ideene kom-
mer frem. Jeg synes det blir for lettvint å 
bare lage katastrofejournalistikk om kli-

maspørsmål. Klimajournalistikken kan 
virke litt preget av gjengmentalitet hvor 
alle følger etter hverandre, mener Frode 
Bjerkestrand, som er featurejournalist i 
klimagruppen.

Vil ha løsninger
Politisk journalist Atle Andersson er en 
av få i BT som jobber med klimaspørs-
mål på fulltid. Han mener det er grenser 
for hvor mye dystre spådommer leserne 
orker.
 – Vi dekker jo løpende forskningsrap-
porter på nyhetsplass vi også, men kan-
skje ikke like kraftig som andre medier, 
mener han.
 Et av prosjektene til klimagruppen 
har vært en artikkelserie om fremtidens 
energi.
 – Det var mye graving og leting etter 

dokumentasjon i arbeidet med serien. 
Vi ville synliggjøre ha som kan bli frem-
tidens energikilder. Vi tok for oss hvor 
langt teknologien var kommet i dag, og 
fordeler og ulemper ved den, og prøvde å 
popularisere temaet for leserne, sier An-
dersson.
 Resultatet ble ti dobbeltsider i løpet av 
høsten i fjor.
	 –	Vi	fikk	mye	positive	 tilbakemeldin-
ger,	 og	 flere	 henvendelser	 om	 ikke	 ar-
tiklene kunne komme i et særtrykk til 
bruk i skoleverket. Mye tror jeg er tak-
ket	være	grafikken.	Vi	har	veldig	dyktige	
grafikere	i	BT,	og	de	gjør	det	enklere	for	
leserne å forstå sakene, tror Andersson.

Bruker hele redaksjonen
Gruppen har etter hvert kommet frem til 
en formel for presentasjon av sakene.
 – Vi har en klar journalistisk tanke bak 
oppbyggingen av en sak. Noen ganger 
bruker vi BT-Magasinet til å beskrive et 
problem. Deretter kan vi bruke nyhets-
sidene til å beskrive mulige løsninger 
på problemet, mens nettet ofte skaper 
debatt rundt temaet og inviterer til in-
teraktivtet med leserne, forteller Bjerke-
strand.
 Han skryter spesielt av nettjournalis-
tene.
 – Vi har en veldig oppegående nettre-
daksjon som sammen med debattredak-
tør Hilde Sandvik skaper kontakt med 
leserne rundt temaene vi tar opp, sier 
Bjerkestrand.

Bygger kompetanse
Det var rundt nyttår i fjor at Bergens 
Tidende startet opp klimagruppen sin.  
Gruppen er satt sammen av folk fra de 
fleste	avdelingene	 i	 avisen,	 etter	 initia-
tiv fra redaktørkollegiet. Avisen hadde 

sett at klimastoffet etter hvert favnet de 
fleste	stoffområdene	avisen	dekket.
 – Det viktigste var at vi begynte å 
snakke sammen, utveksle ideer og plas-
sere ansvaret for dem. I tillegg etablerte 
vi faste, månedlige klimasider i avisen, 
pluss et eget vignettert klimaområde på 
nettsidene våre. Etter det begynte ballen 
å rulle, sier Bjerkestrand.
 Andersson mener arbeidsmetoden til 
klimagruppen er fremtiden.
 – Gjennom klimagruppen har vi byg-
get opp mye kompetanse på et område 
som er og vil fortsette å være viktig i ti-
den fremover.
n graham.william@gmail.com
n Bjerkestrand og Andersson forteller hemme-
ligheten bak BTs klimasatsing fredag 17.30 i 
Bolærne.

n Opprettet i januar 2007. Var 
først et ettårig prøveprosjekt, 
men ble fra nyttår en permanent 
ordning.
n Består av to fotografer, en 
nettjournalist, en nyhetsjournalist, 
en økonomijournalist, en politisk 
journalist, en magasinjournalist, en 
fra grafisk avdeling og debattre-
daktør.  Alle har base i sine faste 
avdelinger, men har et spesielt 
ansvar for å følge opp klimasaker.
n Møtes en gang i måneden for 
å planlegge klimadekningen i 
Bergens Tidende.

Klimagruppen til 
Bergens Tidende

FAKSIMILE: Bergens Tidende

KLIMAOPTIMISTER: Atle Andersson (til venstre) og Frode Bjerkestrand blar gjennom sitt eget klimabilag som kom med BT i fjor høst. De mener de beste reportasjeideene kommer frem når de er løsningsorienterte.

Klimaløserne
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TEKST: Mari Hauge Åsland

HUMOR: På SKUP-programmet ditt finn 
du Excel-skulen, Elektronisk postjournal-
kurset, og Slik blir du ein betre nerd-sku-
len til BBC-vidunderet Paul Myers.
 Du finn skulen i elektronisk graving for 
kulturjournalistar, og ei mengde mennes-
ke fortel om korleis dei grev fram skitne 
ting om det norske samfunnslivet, slik 
at også du skal kunne grave fram skitne 
ting og sitje framføre dei same menneska 
og fortelje om korleis du fekk skit på dine 
fingrar året etterpå. 
 Ein viktig ting manglar rett nok på 
SKUP-programmet, men Siste SKUP – i 
nært samarbeid med leiande ekspert på 
området – har teke saka i eigne hender, og 
presenterer her intervju-skulen, med 15 
bonus-studiepoeng i portrettering. 

– Same kva du gjer som journalist, al-
dri – og då meiner eg aldri – prøv å lure no-
kon til å stille opp på intervju i akebakken, 
seier Are Kalvø, medan han ser på portret-
tøren med eit passe irettesetjande blikk, 
sjølvsagt med ein viss satirisk distanse, og 
drikk ein slurk av den ikkje spesielt varme 
kaffien sin.

me treff are kalvø på Asylet, ein kafé 
i Grønlandsleiret som kunne vore oppkalt 
etter det fantastiske ungdomsprogrammet 
som gjekk på statskanalen i 1999. Kanskje 
er det omvendt, men ein finn i alle fall den 
same dunkle, varme, men også litt skumle 
(fordi det er så grisgrendt mellom kafebor-
da?) atmosfæren beg-
ge plasser. Den gamle 
klokka i kunstferdig 
utskore tre viser om 
lag sju minutt over 
tre då Noregs mest 
kjende nynorsk-komi-
kar entrar lokalet.

– kva vil du framheva som særskilt posi-
tivt med intervjuet?
 – Det at eg får lov til å fritt og uhemma 
snakke om meg sjølv, såklart. Det er fint. 
Eg ser det og som veldig positivt å bli på-
spandert kaffi. Er det ein ting eg verke-
leg likar, så er det å drikke kaffi medan 
eg snakkar lenge og samanhengande om 
meg sjølv. Nokre gonger får eg kjedelege 
spørsmål, eller eg berre kjedar meg av ein 
annan grunn.
 Då finn eg stor glede i å snakke så fort 
at journalisten byrjar å svette medan han 
febrilsk freistar å notere kvart ord eg seier. 
Det hjelper på. Nokre journalistar har for-
stått dette, då, og gått til motangrep mot 
ufrivillige svettetokter og vrange objekt. 
Dei møter opp med diktafon. Då byrjar 
eg gjerne å snakke veldig lågt. Dersom 
dei har med seg mikrofon på diktafonen, 
byrjar eg gjerne å klirre uforsvarleg høgt 
med kaffikoppen min mot asjetten, rom-
stere med bestikket dersom eg får mat, 
slike ting. Det gleder meg, seier Are Kalvø 
medan han langsomt set kaffikoppen frå 
seg på bordet.

– kva SyneSt du eigentleg om journa-
listar?
 – Eg synst journalistar er særskilt hyg-
gelege, varme og rause menneske som gjer 
ein stor og viktig innsats for samfunnet 
gjennom sitt virke. Og når eg seier «jour-
nalistar» på denne måten, kan det verke 

som om eg ge-
neraliserer og 
snakker om ei 
gruppe som eg 
trur er einsarta, 
litt som når 
andre yrkes-
grupper skriv 
om til dømes 

innvandrarar i media, sjølv om dei eigent-
leg meiner afrikanarar, eller kinesarar 
eller sør-amerikanarar. Eg generaliserer 
ikkje. Eg liker alle journalistar. Eg har 
ikkje møtt ein einaste uhøfleg og manne-
vond journalist, eg, og eg jobbar trass alt 
litt i NRK, der dei har over 100 SKUP-på-
meldte gravelystne.   
 Det einaste som kanhende kan irri-
tere meg litt, eller i alle fall gjere meg litt 
oppgitt, er dersom nokon, utan å nemne 
namn, har gitt ut ei bok, og skal bli inter-
vjua om denne boka, og journalisten som 

kjem seier: «Flott med ny bok og greier. Eg 
har ikkje rukke/gidda/orka/makta å lese 
ho, kan ikkje du fortelle kort kva det hand-
lar om?»
 Mitt stalltips til journalistar som skal 
skrive om menneske som skriv bøker, er 

ikkje først og fremst å lese det desse men-
neska skriv. Det må ein jo gjere som ein vil 
med. Men dersom du ikkje har lese, så er 
det greit å lyge altså. Lyg i veg, lat som du 
har peiling. Det gjer alt så mykje enklare, 
seier Are, og løfter kaffikoppen, som har 
fått eit par brune kaffistriper langs den 
eine sida, og drikk ein passeleg slurk.

Har du vore i nokre rare intervjusitua-
sjonar nokon gong?
 – Nei. Eg unngår med fullt medvit slike 
situasjonar, til dømes det å bli intervjua i 
akebakken. Det vil eg aldri seie ja til. Eg 
høyrer ikkje heime i ein akebakke, eg er 
jo satirikar. Eg sit heime og drikk kaffi og 
ironiserer over det norske samfunnet. 
Eg akar ikkje, seier Are og ser svært be-
stemt ut, med indignerte auge over kaffi-
koppen.

– kritiSk og gravande journalistikk 
er ein type journalistikk som eg er svært 
glad i, fastslår Kalvø.
 – Det er først og fremst ei profesjonell 
glede som ligg i omfamninga mi av denne 
sjangeren. Det er ei utømmeleg inspira-
sjonskjelde for oss som jobbar med humor. 
Utan kritiske og gravande journalistar vil-

le me ikkje hatt noko som 
helst å ha det moro med. 
Utanom kanhende dei kon-
gelege. Og statsministeren. 
Og USA. Men det ville like-
vel ikkje blitt det same.
 Når eg opnar avisene 

og finn desse nydelege journalistiske pro-
dukta vert eg glad inni meg. Fleire sider 
med store svarte linjer, mykje tekst og kor-
nete bilete som ein ikkje kan sjå kva er, og 
difor eigentleg ikkje kan stole på bildetek-
sten som seier at det er bilete av ein mann, 

ein restaurant og ein konvolutt. Eg klarer 
ikkje heilt å bestemme meg for om det er 
tekstmengda eller grada av uskarpt bilete 
som imponerer meg mest, seier Are og løf-
ter kaffikoppen enno ein gong, berre for å 
innsjå at han er tom.

– derSom Himmelen fanSt, kva ville 
du likt at Gud sa idet du kom? 
 – Hei, Are. Deg har me sakna. Her inne 
sit det hundrevis av gravejournalistar som 
eigentleg skulle ha kome til helvete og ven-
tar på deg. Gje dei ein klem.
n mariaasland@gmail.com
n Are Kalvø går på scena no og då under banketten
(Fun fact: Kalvø svarte på dette spørsmålet 
i Magasinet 13.11.2004, men då ønska han 
altså at Gud skulle seie «Sorry. Fullt.»)

Intervjuskule med Are

Dagbladet eller VG? Nei
Cola eller Pepsi? Cola såklart
Clinton eller Obama? Nei. 
McCain? Nei!
Tippekamp eller søndagstur? Tip-
pekamp
Hyttepåske eller storbyferie? Stor-
byferie, så lenge det er mange folk og 
ingen av dei går rundt og bærer på ski.
Knut & Linn eller Thomas & Harald? 
Det er jo inga motsetning, dei går jo 
ikkje på likt. Eg tek gjerne ein tur på 
byen med alle fire, eg. Så kan dei kon-
kurrere i noko mens eg ser på.
Kven skal kvoterast, kvinner eller 
innvandrarar? Lesbiske, kvinnelege 
innvandrarar. 
Kinamat eller kjøtkaker? Ja, takk
Manchester United eller Liverpool? 
Medgangssupportar.

Ti kjappe med Are

sisteSKUP

Betal for kaffien, lyg i veg og lat vere å leggja intervjuet til akebakken, 
og det vil gå deg vel som portrettør, meiner Are Kalvø.

KVA HAN KAN: Are Kalvø har ingenting i mot å krølla 
seg inn i eit søppelstativ, men nektar å la seg intervjua 
med ski på beina, i akebakken, eller medan han gjer 
andre ting han eigentleg ikkje kan.              
       Foto: Heiko Junge / Scanpix

Eg synst journalistar er 
særskilt hyggelege, varme og 
rause menneske

Lyg i veg, lat som du har 
peiling. Det gjer alt så 
mykje enklare
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TEKST: Ingrid Hvidsten   
FOTO: Bjørn Asle Grimstad

HOTELLET: Forberedelsene har vært i 
gang i over en måned. Slips, duker, uni-
former og andre nødvendige tekstiler er 
vasket, renset og strøket etter behov. 
Blomster er bestilt. Butikken over gata 
er varslet. Quality Tønsberg hotell er 
klart for et nytt lag kunnskapshungrige, 
øltørste journalister fra det ganske land.

Full beredskap
– SKUP er blant våre mest krevende 
gjester. Mediefolk er vant til å reise mye 
og møte en viss standard. Da må vi jo 
vise oss fra vår beste side. Men hadde 
dere ikke vært fornøyde, hadde dere vel 
ikke kommet tilbake, sier husøkonom 
Mette Mørken Holt.
 Hun har vært med hotellet fra begyn-

nelsen, og bistått under SKUP de tre 
gangene konferansen har vært arrangert 
i Tønsberg. 
 600 festdeltakere krever mye av et 
vertskap. For å komme gjennom helga 
anslår Mette Mørken Holt at Oseberg vil 
trenge 60 servitører til frokost, lunsj og 
middag, 15 stuepiker på jobb til enhver 
tid, og 15 til 20 administratorer som job-
ber gjennom helga. Pluss minus.
 – Det blir jo mange utfordringer i lø-
pet av en dag. Ting skjer veldig fort, og 
vi må kommunisere hele tiden. Men vi 
har gjort det før. Og vi er jo lært opp til 
å smile og være hyggelige, selv om det 
iblant kan bli behov for å avreagere litt 
på bakrommet, sier Holt.

Jubelhelg i baren
Næringslivsnettstedet NA24 kunne i fjor 
avsløre hvor mye alkohol som ble konsu-

mert i løpet av konferansehelga. Da opp-
ga hotellet at det hadde gått med 2.500 
halvlitere, 70 kasser vanlig pils, 1.200 
flasker vin, to kasser champagne og 10 
kasser musserende vin.
 Uten sammenligning, for øvrig.
 – Det har hendt at baren har gått tom 
for øl, ja. Men Rimi over gata har bedt 
om å få beskjed når SKUP kommer til 
byen, så det skal nok ikke bli noe stort 
problem, sier husøkonomen, og øver litt 
på servicesmilet i samme slengen.

… og på rommet
Blant husøkonomens mange ansvarsom-
råder er renhold av hotellrommene. Alle 
notoriske nachspielverter der ute er her-
ved informert om hvem som bør sendes 
en varm tanke på togturen hjemover, 
mens man priser seg lykkelig over at fes-
ten ikke ble avholdt hjemme.
 – Folk slår seg nok gjerne litt ekstra 
løs når de kommer på hotell, og mitt inn-
trykk er at også SKUP-gjengen pleier å 
være klare for en fest. Det blir gjerne litt 
søl da, konstaterer Holt.

Dokumenterte festen
Går man går ut fra at hemningene blir 
færre proporsjonalt med at nettene blir 
lange og tomflaskene mange, bør i hvert 
fall ikke journaliststanden stå noe tilba-
ke for andre grupper hotellgjester.
 – Journalister er vel ikke noe verre 
enn mange andre. Men for to år siden 
tok vi bilder av det ene rommet for å do-
kumentere forholdene. Det var ikke bare 
røyket der inne, det var knust glass, var-
meovner som var revet av veggene, og 
generelt tilgriset. Men det var ikke noe 
spy, så disse journalistene tåler vel spri-
ten godt, i hvert fall, konkluderer Holt.
n ingrid.hvidsten@gmail.com

Disse menneskene lover å være snille mot deg, nesten 
uansett hva du finner på i helga. Og å rydde opp etterpå.

PERSONALET: Dette er noen av menneskene som skal gjøre SKUP 2008 til en hyggelig opplevelse for deg. Foran fra venstre: Junja Knudsen, Arman Gutavson, 
Djamel Mokrani, Kjetil Bjølgerud, Suphany Traa, Kristin Mariante og Mette Mørken Holt.

STUEPIKE: Monika Hodyr er en av mange stuepiker som sørger for at du har rene speil på badet hver 
dag.

SKUP veks seg større 
for kvart år, og styret 
ønskjer no å sjå om 
konferansen kan 
organiserast meir 
profesjonelt.

TEKST: Amund Trellevik

ÅRSMØTE: Sidan første SKUP-
konferanse vart arrangert i Sto-
re Studio på Marienlyst i Oslo 
i 1990, har talet på deltakarar 
meir enn dobla seg frå drygt 
300 til over 650.

Fyller snart 20 
Sjølv om SKUP sidan 2005 har 
hatt ein person tilsett i ei løna 
60 prosents sekretærstilling, 
meiner SKUP-styret at tida er 
moden for å sjå på om drifta av 
konferansen kan ytterlegare 
profesjonaliserast når det kjem 
til menneskelege ressursar. Eit 
utval skal setjast ned for å gå 
organiseringa i sømmene.
 – SKUP fyller snart 20 år. 
Enormt mykje har skjedd med 
SKUP på den tida, både kva 
gjeld storleik på konferansen, 
ambisjonsnivået og kravet til 
fagleg innhald. Men svært lite 
har skjedd med måten SKUP 
vert organisert på gjennom des-
se åra, og SKUP-styret meiner 
det er på tide å sjå på korleis 
vi best kan organisere oss for å 
klare å levere like gode varer dei 
neste 20 åra, seier Haugsbø.
 – Vil dette bety at det vil verte 
fleire tilsette i SKUP?

Tufta på dugnad
– Vi vil opprette eit utval med 
kompetente folk for å sjå på 
strukturen, og dei må sjølvsagt 
sjå på forholdet mellom dugnad 
og løna innsats. Å drifte SKUP 
krev så mykje tid og krefter at 
det skal godt gjerast å finne 
dugnadsand nok hos travle 
journalistar. Men på ei anna 
side er SKUP tufta på ein idé 
om dugnad, så eg trur ikkje vi 
kan heilprofesjonalisere SKUP. 
Gjer vi det, vil dette bli langt frå 
like moro som i dag.
 – Trur du årsmøtet stiller seg 
bak styrets innstilling?
 – Viss ein vil SKUP det aller 
beste, skal det ikkje vere grunn 
til å stemme imot eit slikt for-
slag. Men eg ser fram til ein god 
diskusjon om dette på årsmøtet, 
seier Haugsbø.
n atrellevik@hotmail.com
n Du kan vere med på å forme SKUP si 
framtid. Møt opp på årsmøtet fredag klok-
ka 19.15, møterom «Ormen Lange 3».

– Vi må 
sjå på 
strukturen

Smileservice
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TEKST: Kristian Mykleset

MEDIA: Petter Stordalen snak-
ker fra leveren, og sier akkurat 
det han mener. Han snakker i 
titler, noe som gjør deskenes 
jobb enklere. Han møter opp i 
oransje vernedress og demon-
strerer mot miljøgiftene som 
blir dumpa i Bjørvika, og han 
holder med glede tale 1. mai. 
Journalistene henger på.
 Sist vi så ham i aksjon var da 
det ble vedtatt at en av tre pa-
pirmaskiner ved Follum fabrik-
ker i Hønefoss vil bli lagt ned. 
 – Kan denne avgjørelsen gjø-
res om, spør NRK.
 – Alt kan gjøres om, sier Stor-
dalen. 

Samboer med pressen
Da Siste SKUP prøvde å få tak 
i Stordalen sto han midt i kam-
pen for å bevare papirmaskina 
på Follum. Han hadde ikke tid 
til noe intervju, men svarte kort 
på noen spørsmål på epost.
 – Hva slags forhold har du til 
media?
 – I perioder er vi nesten sam-
boere, ifølge min samboer.
 – Hvordan bruker du media 
bevisst?
 – Media kan ikke brukes, 
fordi gode journalister utøver 
kildekritikk. Det er flest gode 
journalister.
 – Hva hadde du vært uten 
medieomtale?
 – Petter A. Stordalen.
 – Hvordan takler du å få me-
dia imot deg?
 – Da VG skrev om bilparken 
min, møtte jeg meg selv i gara-
sjedøra, og solgte CO2-monstre-
ne mine. Når jeg opplever an-
grepene som mindre berettiget, 

står jeg opp med et brennende 
forsvar for det jeg tror på.
 – Hvor mye tror du medieom-
talen ut har fått er verdt, i kroner 
og øre, sammenliknet med vanlig 
markedsføring?
 – Det har jeg aldri regnet på, 
for slik tenker jeg ikke. Jeg ten-
ker at gode journalister er kri-
tiske til makta, og at jeg med 
8000 ansatte har makt. Derfor 
skal media være kritiske til meg. 
Derfor har også mediene krav på 
innsyn i hva jeg driver med.

– Er journalister lettlurte?
 – Nei, men noen ganger er de 
lettvinte.
 – Hva gjør en journalist god?
 – Når de tar seg bryderiet 
med å sjekke en god historie.

Kommer til SKUP
Eventuelle oppfølgingsspørsmål 
må tas når Petter Stordalen 
kommer til SKUP for å snakke 
om nettopp sitt forhold til pres-
sen. Foredraget har fått navnet 
«Miljømilliarderen møter 

media». Det vil gi et innblikk i 
hva Stordalen tenker om Nor-
ges journalister, og gi SKUP-
deltakerne mulighet til å se på 
sin egen rolle i forhold til bruk 
av kjendiser og andre med høy 
medieprofil. Er vi for enkle å 
lure?
 Et søk på Petter Stordalen i 
Atekst ga forøvrig 4053 treff.
n kmyklez@online.no
n Stordalen møter du i Oseberg 
klokka 14.00 lørdag

Medieyndlingen
Petter Stordalen er hotellkonge, miljøforkjemper, og Norske 
Skog-arbeidernes frontsoldat i kampen mot nedleggelser. 
Er det media som har gjort ham til det?

n Født 29. november 1962 i 
Porsgrunn.
n Utdanning fra Norsk 
kjøpmannsinstitutt, Varehan-
delens høgskole, Norges 
markedsføringshøgskole.
n Eier av hotellkjeden Choice 
Hotels Scandinavia.
n Eier 5,78 prosent av 
Norske Skog sammen med 
Øystein Stray Spetalen og 
Ove Gusevik.

Petter Anker 
Stordalen

– Google er journalistens viktigste verktøy
Men da må du vite hvordan du bruker 
det riktig, sier Paul Myers fra BBC.

TEKST: Maria Lindberg

GRAVING: Han kommer til SKUP for å lære norske jour-
nalister om de mange graveverktøyene internett kan by 
på.
 – Google er det viktigste verktøyet journalister kan 
bruke i dag, spesielt hvis man vet hvordan man skal 
bruke det. Hvis man er kreativ i utvelgelsen av nøkkelord 
kan man oppnå gode resultater, sier Myers.
 Myers har jobbet for BBC siden 1995, og har spesialisert 
seg innen gravende journalistikk på internett. På SKUP 
skal han holde et kurs som viser norske journalister nøk-

kelen til informasjon som de fleste andre journalister aldri 
tenker på.
 Selv er han mest interessert i å jobbe med saker der det 
han finner sammenhenger mellom ulike organisasjoner. 
Myers fant nylig ut at eskortebyrået der den tidligere New 
York-Guvernøren Eliot Spitzer hadde vært kunde, hadde 
nær tilknytning til et galleri i New York som solgte mo-
derne kunst.
 – Det er bare så utrolig morsomt å finne ut av ting 
andre ikke tenker på, og selv om det ikke alltid resulterer 
i skandaleoppslag, blir det som oftest nyheter ut av det, 
sier han.

Møter mange utfordringer
Som andre journalister møter også Myers utfordringer. En 
av de største akkurat nå er når folk skaffer seg domene-

navn gjennom selskaper som 
fungerer som den faktiske 
kjøper, slik at man anonymt 
kan eie nettsider.
 – Har du noen ganger brukt 
metoder som kan sies å være 
uetiske?
 – Jeg har vel kanskje gjort 
det noen ganger ja, men da 
mener jeg selv at jeg har hatt 
mitt på det tørre.
 Det har vært for å få per-
soner i tale i svært alvorlige 
saker, og det har dreid seg om 
ulovlig virksomhet, sier Myers.
n marialindb@gmail.com

GRAVING: Paul Myers

I SENTRUM: Det er slik vi gjerne ser ham, Petter Stordalen. Eller er det slik at det er media som gjerne vil se ham slik? Stordalen kommer til SKUP og forteller den nakne 
sannhet om hvor lett journalister går på pinnen hans. Foto: Scanpix
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Lokalavisene skal spare
Etter det Notisavisen kjenner til har hele 
redaktørkollegiet i Fædrelandsvennen, 
Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad og 
Aftenposten vært på et todagers kurs hos 
David Montgomery. Kurset med det slående 
temaet «Det billigste er å ansette polakker i 
norske aviser» har ført til omorganiserings-
planer i alle avisene. Notisavisen kjenner til at 
det finnes konkrete planer om å kun gi ut én 
avis i alle de fire byene.
– Dermed kan vi kvitte oss med tre fjerdedeler 
av alle ansatte, uttaler ansvarlig redaktør 
Einar Hålien i Bergens Tidende i en faks som 
er kommet på avveie.

To Valla-saker til SKUP
Notisavisen har med stor forfjamselse 
blitt gjort oppmerksom på at kjendis- og 
sexsensasjonsjokknettstedet Nettavisen.no 
har sendt inn en Valla-sak til årets SKUP-pris. 
Notisavisens Valla-medarbeider trodde først 
Nettavisen hadde sendt inn sin klipp og lim-
versjon av VGs Gerd-Liv Valla-sak, men etter 
møysommelig arbeid kan Notisavisen avsløre 
at Nettavisens Valla-sak handler om den noe 
mindre kjente Jenny Valla, som ble dolket i 
ryggen og mistet ledervervet i foreningen «Big 
boobs- and nice carwashing with hot soap 
water» da brystene falt ut under en glamour-
fest på Odéon.

Kreativ kringkasting
Etter at Medietilsynet tillot Media Norge-
fusjonen har resten av medie-Norge lett høyt 
og lavt etter samarbeidspartnere å utveksle 
stoff med. NRK tror nå de har funnet 
løsningen. 
– Vi sender stoff litt frem og tilbake mellom 
distriktskontorene. På den måten får vi utnyt-
tet ressursene bedre, sier nyhetssjef i NRK 
Grethe Gynnhild Johnsen. Prosjektet har etter 
det Notisavisen kjenner til fått navnet NRK 2.

Børs og katedral i ett
Flere medier har funnet ut av stoffutvekslings-
avtaler er veien å gå. Siste par ut er Dagens 
Næringsliv og Vårt Land. 
– Dette er en enestående mulighet for oss 
å blande børs og katedral, sier sjefredak-
tør Amund Djuve i DN i en kommentar til 
Notisavisen.

Snusk kan være arvelig
Etter det Notisavisen erfarer til, skal DNs 
nyopprettede stoffutvekslingsavtale med Vårt 
Land innebære at næringslivsavisen skal gå 
testamentene nærmere i sømmene. 
– Er det noe snusk her, kommer vi garantert 
til å finne det, sier DNs graver Knut Gjernes.

Fant snusk på Jesus
Etter siste notis mener DNs graver Knut Gjer-
nes å ha funnet snusk hos selveste Jesus.
– Det mangler bilag for betaling av alkohol-
avgift på vannet han gjorde til vin, avslører 
Gjernes. Resten av reportasjen kommer på 
trykk i DN på lørdag med tittelen «Vin-
svindleren fra Nasaret».

Barnevett på nett
Seksåringen i Nettavisen har fått et ste-
søster. Hun skal etter det Notisavisen kjenner 
til ha fått jobb som stjernereporter i Nettavi-
sens kjendissatsing Side 2. Kilder som står 
familien nær avslører at moren til seksåringen 
er gravid. Babyen vil etter det Notisavisen 
kjenner til få jobb i Nettavisens ungdomssats-
ning Biip.no.

Hanekamp i Media Norge
De fire små, som går sammen om én medium 
stor lokalavis, har funnet ut at de skal opprette 
en ekstern grankning av fusjonsplanene. Det-
te etter en fusjonsfest, der alle redaktørene i 
avisene braket sammen i et gigantisk verbalt 
skytsmål. Etter det Notisavisen kjenner til er 
det Jan Fougner som skal lede utvalget.
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n Texassexsekt-siktet
n Eks-elskerinneaspiranten inspirerte elskerin-
neaspiranten (øv særlig før lørdagens nachspiel)
n Visst måste Mats sitta sist (svensk – for 
viderekomne)

Burgerkongene

TEKST: Peder Ottosen

MORO: – Publikum kan vente seg hele Las 
Vegas-repertoaret til Elvis, sier Numme, 
best kjent fra Senkveld på TV 2.
 Han og bandet mener Kongen var best 
den tiden han spiste hamburgere til frok-
ost.
 – Vi liker den perioden godt. Da hadde 
han med seg flest musikanter på scenen, 
og var på sitt desidert mest showete, sier 
Numme.
 Numme mener selv at fedme og scene-
show går hånd i hånd.
 – Jeg kan jo dra en sammenlikning til 
meg selv. Etterhvert som jeg blir feitere og 
feitere, får jeg behov for å være morsom-
mere og morsommere, sier han.
Vegas jobber aktivt for å komme seg opp på 
Elvis-nivå:

 – Vi spiser alltid burgere til frokost før 
en konsert, det tror jeg nesten ikke er tull 
engang. Noen ganger med ost og gjerne litt 
chili og sånt kos, sier Numme.
 – Om ikke annet så kan vi love masse 
med sjarm, ler vokalist Numme.
Han har en enkel plan for hvordan Vegas 
skal klare å få hardbarka journalister til å 
løfte rumpa av barstolen:
 – Vi skal ikke gå på før midnatt! Og så 
spiller vi jo musikk de fleste har et forhold 
til, så jeg tror nok vi skal klare å få dem ut 
på gølvet.
 – Du blir ikke nervøs av tanken på å 
spille foran en sal fylt av undersøkende og 
nysgjerrige journalister, da?
 – Det er klart at hvis de går oss litt etter i 
sømmene og setter seg ned og tenker «Hm.. 
hva er dette?», da er vi ute å kjøre...
 Som noen kanskje husker gikk Thomas 

Numme på et leit 
tap mot stallkamerat 
Harald i kampen om 
å lage den beste jule-
sangen til Senkveld 
for noen år siden. Ned-
erlaget har imidlertid 
aldri truet posisjonen 
i bandet.

 – Når det kommer til å synge Elvis, spiser 
jeg Rønneberg med peanøttsmør til frokost, 
sier vokalisten. 
Numme tror det kan få skjebnesvangre 
konsekvenser for de som går glipp av lør-
dagskonserten til Vegas, som for anlednin-
gen har med seg et 11-manns orkester på 
scenen:
 – Da har de ingenting å snakke om ved 
lunsjbordet på mandag.
n Vegas spiller etter banketten lørdag kveld.

Vokalist Thomas Numme i Vegas gleder seg til å slippe å 
preike for en gangs skyld. På SKUP skal han bare synge 
gamle Elvis-låter - og spise burgere som Kongen.

Journalister snakker mer mumlende og uklart enn 
andre yrkesgrupper, viser nyere forskning. Bak-
sida tar saken og presenterer her enkle øvelser for 
å få et klokkerent talespråk på seks uker. Gjenta 
følgende headlines ti ganger hver dag:

SKUP-komiteen liker å sette sitt eget preg på den årlige konferansen i Tønsberg, og kommer 
med små justeringer år etter år. Nytt i 2008 er at du må kjøpe ølbonger i stedet for øl. Og så kan 
du bytte bongen din inn i en øl. Quality Hotel Oseberg selger ølbonger i bunker på ti og ti. Hvor 
skal du oppbevare de ni andre når du har vekslet inn den første? Notisavisen foreslår følgende:

Denne før konsert?

n I bh-en. Både egen og andres
n Inni mobilen din, der hvor batteriet er
n Inni hylsa på trykkblyanten du bruker for å notere gode gravemetoder. Så har du noe å fikle 
med hvis det skulle bli for lenge til neste pause.
n Hva du enn gjør – ikke putt dem i lomma. Etter en øl kommer du til å tro at det er en gammel 
bussbillett – og faktisk indirekte kaste en hel haug med penger

SKUP-problem I: SKUP-problem II:
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