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Interessen for å sette av helgen til kritisk og undersøken-
de journalistikk har aldri vært større. SKUP-konferansen
setter nok en gang rekord i antall deltakere. En uke før vi
samles i Tønsberg, har 615 journalister og redaktører meldt
seg på. Og for første gang i SKUPs 16-årige historie har vi
ventelister.

I år er det innsendt 39 gravende journalistarbeider til vur-
dering for SKUP-prisen, mens det i fjor var 56, og året før
der igjen 58. I SKUP er vi bekymret både over nedgangen,
og over at det igjen ser ut til å være en tendens til at kun de
store redaksjonene sen-
der inn. Den undersø-
kende journalistikken
står relativt sterkt i Nor-
ge, men den møter all-
tid motstand. Lover og
regler og folk som nek-
ter å uttale seg, er klas-
siske hindringer. Sam-
funnets mektigste om-
gir seg dessuten med et
stadig større apparat av
profesjonelle pr-folk
som forsøker å holde
den kritiske og under-
søkende journalistikken unna. Det årlige SKUP-seminaret
har derfor som hovedmål å sette søkelys på metoder som
kan lære oss å komme forbi motstand og hindringer. 

SKUP-styret er stolte over å kunne ønske så mange dykti-
ge folk fra inn- og utland velkommen. Den kjente Midtø-
stenkorrespondenten Robert Fisk har sagt ja til å snakke
om sin subjektive journalistiske metode og sine møter
med Osama bin Laden. Her skylder vi Institutt for journa-
listikk en stor takk for å ha bistått med seminaret. Fra Stor-
britannia kommer Nicholas Jones for å fortelle hvordan
det mange tror er avslørende journalistikk, egentlig er sa-
ker plantet av spindoctors med en skjult agenda. Tidlige-
re CBS 60-minutes-produsent Charles Lewis etablerte
Center for Public Integrity for å kunne drive kritisk og
uavhengig journalistikk. Til SKUP kommer han for å in-
spirere norske kolleger til å gjøre noe tilsvarende. Paul
Radu fra Romania vil fortelle hvordan han ved hjelp av
sine spesielle metoder har avslørt organisert kriminalitet
og trafficking på Balkan.

Denne artikkelen skrives i Serbia etter et møte med de
prisbelønte tv-journalistene Brankica Stankovic og Mirja-
na Jevtovic. Med sitt avslørende og kritiske TV-program
Insajder, har de jaktet på krigsforbryter Radko Mladic, et-
terforsket mordet på den tidligere statsministeren og av-
slørt organisert økonomisk kriminalitet. Sent mandag
kveld fikk de to journalistene kontakt med en kilde de har
jaktet på i tre måneder. Derfor må vi desverre avlyse dette
seminaret nå, men vi håper de vil komme tilbake ved en se-
nere anledning.

Knut Gjernes og Gøran Skaalmo i Dagens Næringsliv skal
fortelle om avsløringen av hvordan enkelte kriminelle kan
kjøpe seg fri fra soning. Siri Gedde-Dahl og Anne Hafstad
i Aftenposten forteller den utrolige historien om vannver-
ket på Romerike. Tidligere SKUP-diplomvinner Kjetil
Skrunes forteller hvordan man graver i en liten redaksjon.
Justisminister Knut Storberget skal vise oss hvordan han
vil gjøre det lettere for norske journalister å få dokumen-
ter og avdekke korrupsjon gjennom ny offentlighetslov,
og vi setter også søkelys på hva styrte lekkasjer gjorde med
NOKAS-saken.

I år vil vi dessuten presentere en annen kritisk ytringsform
som har satt konflikten mellom religion og ytringsfrihet på
dagsorden over hele verden. VGs kjente og dyktige kari-
katurtegner Roar Hagen vil at journalister og redaktører
skal våkne og han har sagt ja til å vekke oss. Filmregissør
Aslaug Holm viser deg hvordan hun kom tett på Jens Stol-
tenberg. Programlederne i Migrapolis forteller deg hvor-
dan du kan finne nye kilder i nye miljøer. Tyske Jens Wein-

reich vil inspirere til mer gravende sportsjournalistikk.
Dette har vært et spesielt år i SKUPs historie. SKUP-styret
er blitt ledet av tre forskjellige personer siden forrige års-
møte i 2005. Den 6. juni 2005 ble det kjent at SKUP-styrets
hardt arbeidende styreleder gjennom de siste to årene,
Kjetil Stormark, sa opp sin stilling som undersøkende jour-
nalist i VG for å bli leder for fagområdet medier og krise i
PR-byrået JKL. Samtidig fratrådte han vervet som styrele-
der i SKUP. SKUPs styremedlem Frode Nielsen tok over
ledervervet etter Stormark. Men den 6. januar ble det klart
at Frode Nielsen hadde bestemt seg for å forlate sin pro-

sjektstilling i Dagbladet,
for å tiltre som nyhets-
redaktør i Gudbrands-
dølen Dagningen på Lil-
lehammer fra 1. februar
2006. Ny jobb, kombi-
nert med flytting til Lil-
lehammer gjorde at Ni-
elsen trakk seg fra leder-
vervet. Fra da av ble un-
dertegnede, som var
fungerende nestleder i
styret, valgt til å overta
ledervervet fram til års-
møtet 31. mars.

På fjorårets årsmøte på Gardermoen ble det lagt fram en
handlingsplan for perioden 2005 til 2007. Det ble bestemt
at det nyvalgte styret skulle arbeide videre med hand-
lingsplanen. Men på grunn av den nevnte situasjonen med
to lederskifter, samt svært mye frafall ellers, har styret
valgt å konsentrere sitt arbeid om å lage en best mulig
SKUP-konferanse i 2006. Arbeid ut over det har styret
ikke hatt kapasitet til. Dette orienterte vi SKUPs repre-
sentantskap om, og fikk aksept for. Vi håper på forståelse
for denne situasjonen også fra årets og fjorårets deltakere
på SKUP-konferansen og årsmøtet. Håpet er at det nye
styret som velges på årets SKUP-årsmøte vil få et mindre
turbulent år, slik at det igjen skal bli mulig å ta fatt på ar-
beidet med handlingsplanen. 

SKUP-styret har de siste årene arbeidet systematisk med å
gjøre både innholdet og den tekniske avviklingen enda bed-
re. Antall seminarer og kurs som tilbys i løpet av helgen har
vokst betydelig siden SKUP ble stiftet i 1990. «Uansett hvil-
ket parallellseminar vi går på, får jeg hele tiden følelsen av å
ha gått glipp av noe», var tilbakemeldingen fra en av fjorå-
rets fornøyde deltakere. Vi håper at det også i år blir van-
skelig å velge og at alle deltakere uansett redaksjon vil kom-
me tilbake på jobb med nye kunnskaper, glød og entusiasme.

Årets program er resultatet av intens jobbing fra et betyde-
lig antall ildsjeler og frivillige gjennom et helt år. Det er lagt
ned tusenvis av dugnadstimer. Uten denne innsatsen ville
konferansen aldri vært mulig å gjennomføre. En stor takk
også til SKUP-styrets første ansatte André Verløy for hans
innsats for SKUP. Jeg er veldig stolt over å ha ledet en så flott
og entusiastisk dugnadsgjeng i innspurten foran årets kon-
feranse. Og jeg oppfordrer alle som har lyst til å engasjere
seg i SKUPs videre arbeid til å komme på årsmøtet.

Få dager etter SKUP-konferansen er det 30-årsjubileum
for filmen om en av verdens mest berømte journalistiske
avsløringer. På begynnelsen av 1970-tallet avdekket Bob
Woodward og kollega Carl Bernstein den såkalte Water-
gate-skandalen i en serie artikler for The Washington Post.
Avsløringene tvang president Richard Nixon til å gå av i
1974. Samme år ga journalistduoen ut boka «Alle presi-
dentens menn». Filmversjonen, med Robert Redford og
Dustin Hoffman i hovedrollene, hadde premiere 4. april
1976. Nylig var det også premiere på filmen «Good Night
and Good Luck». Sammen med en engasjert redaksjon av
dedikerte journalister besluttet Edward R. Murrow og pro-
dusent Fred Friendly å avsløre hvordan senator Joseph
McCarthy førte folket bak lyset. Det å gå mot strømmen og
stå opp mot sterke krefter krever både modige journalister,
redaktører og medieeiere. 

La deg inspirere
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På vegne av den lokale journa-
liststanden er det en glede å øn-
ske deltakerne på SKUP-konfe-
ransen 2006 hjertelig velkommen
til Tønsberg, bare to år siden for-
rige gang Norges viktigste medi-
ekonferanse ble avviklet her i
byen. At SKUP-styret hadde det
så travelt med å komme tilbake til
oss, er en fjær i hatten for kon-
gressbyen Tønsberg. I dag er det
nemlig ikke mange norske byer
som har hotellkapasitet og gode
nok kommunikasjoner til å ta
imot et så stort arrangement som
SKUP er blitt. Det er også hygge-
lig å se at de fleste av Vestfolds
mediebedrifter kjenner sin besø-
kelsestid, og sender enda flere
deltakere på SKUP enn for to år
siden.

Men denne spalten skal ikke
fylles med lokalt selvskryt. Erfa-
ringsmessig er det lite SKUP-del-
takerne får oppleve av vertsbyen
gjennom to døgn med tettpakket
program, så det er ingen grunn til
å ramse opp en masse turistatt-
raksjoner, restauranter osv. Uan-
sett er det bare å gå ut av døren på
konferansehotellet, så er du på
brygga, der utestedene ligger som
perler på en snor. Derfra går en
gangbru over til den nye bydelen
som skyter i været på Kaldnes. Og
vil du «gjøre» Tønsberg på fem
minutter i en møtepause, er tipset
mitt at du tar en tur halvveis ut på
denne broen. Her opplever du
byen i et nøtteskall: Ved den ene
enden av broen ligger fortidens
Tønsberg – sjøbodene som min-
ner fra seilskutenes æra, og med
Slottsfjellet påpasselig i bakgrun-
nen. Ved den andre enden av bro-
en skyter en ny bydel i været, med
flotte leiligheter og fancy konto-
rer. Norges eldste by, men stadig
under bygging.

Ett av nybyggene ser du spesi-
elt godt fra gangbroen: Tøns-
bergs Blads nye mediehus. Her
flytter vi inn til høsten for å kom-
me tilbake til bykjernen og være
enda sterkere til stede i alle kana-
lene vi nå satser på: Avis, inter-
nett, TV og radio. Og hvis du vil
ha et påskudd til en ny tønsberg-
tur, tar vi gjerne imot besøk av
kolleger som vil se seg om når vi
er vel i hus. I mellomtiden gleder
vi oss til en SKUP-helg med fag
og fest. Lykke til!

Lars Døvle Larssen
journalist, Tønsbergs Blad

Velkommen
tilbake!

Marianne Ruud, Leder i SKUP-styret

SKUP stiller også i år opp med et
antall erfarne journalister og 
redaktører, flere av dem pris-
belønte, for å gi deg nødhjelp 
i undersøkende journalistikk.

Une Bratberg

I konferanserommet «Rauer» blir det

mulig å få hjelp til helt konkrete proble-
mer. Journalistisk metode, planlegging
av arbeidet, intervjuobjekter som ikke
forteller sannheten, fiendtlige kilder,
saksbehandlere som ikke kjenner 
Offentlighetsloven, organisering av 
arbeidsdagen under større prosjekter,
kombinasjonen av vanlig nyhets-
produksjon og ressurskrevende, større
saker – her vil akuttmannskapet gjøre

sitt ytterste for å hjelpe deg.

Slik gjør du det: 
For å delta/få bistand må du skrive deg på
liste utlagt i resepsjonen på konferanse-
hotellet eller på døren til SKUP-akutten. 

I Tønsberg vil det være oppsatt tider for
bistand, og det er flere «doktorer», hvorav
flesteparten enten er tidligere SKUP-pris-
vinnere eller diplominnehavere:

Per Anders Johansen – NRK Dagsnytt,
Cecilie Ellingsen – NRK Brennpunkt, 
Renie Thorleifsson – NRK Brennpunkt
Alexander Øystå – Østlandets Blad, Line
Noer Borrevik – Stavanger Aftenblad,
Rolf Widerøe – VG, Ola Flyum – NRK
Brennpunkt, Anne Hafstad – Aftenpos-
ten.   Lars-Erik Nygaard –  DN, Ole Bjør-
ner Loe Welde – Dagbladet.

SKUP-akutten hjelper deg!

Fra sitt kommentatorvindu i
London ser Nicholas Jones
(63) et økende antall artikler
som ser ut som gravejourna-
listikk. Men Jones mener det
stadig oftere dreier seg om
styrte lekkasjer og drittpak-
ker. 

André Verløy og Steffen Fjærvik

– Noen ganger blir saker presentert
som om de var resultatet av uav-
hengig undersøkende journalistikk.
Men i stigende grad er det omvendt,
det dreier seg om historier som er
plantet, sier Jones.

Han har journalistikken i blodet,
pennen og genene, den tidligere
BBC-reporteren Nicholas Jones.
Hans far og bestefar var begge jour-
nalister, hans bror er politisk redak-
tør i Daily Telegraph og hans sønn
skriver om finans i The Guardian. Et-
ter å ha jobbet 30 år i BBC, og skrevet
om presse og politikk i bøker som
Spin Doctors, Sultans of Spin og The
Control Freaks,
kaster han seg
over de styrte
lekkasjene. En ny
bok kommer i
juli. 

– Problemet er
at for mange
journalister tror
at den eneste
måten de kan få
en eksklusiv sak
på er å holde seg
så nær PR-ma-
skinen som mu-
lig. Det innebæ-
rer at de enkelt
kan manipule-
res, spesielt av
politiske propagandister, sier Jones.
På norsk kaller vi det en drittpakke
når noen lekker fiks ferdig negativ
informasjon som skader en mot-
stander. Det uttrykket har Nicholas
Jones lagt seg på minnet, og sier om
sitt eget seminar på SKUP-konfe-
ransen: It precisely addresses the
need for journalists to do their own
investigative work and not to rely
on the drittpakke.

Styrer unna
I Washington, D.C., en by styrt av
lekkasjer, drittpakker og penger, så
har Charles Lewis etablert en liten
journalistikk oase.

Etter 11 år hos ABC og CBS orket

han ikke mer. Han sa opp en av de
mer ettertraktede jobbene i ameri-
kansk journalistikk – produsent hos
CBS 60 Minutes - for å starte for seg
selv. 

– Jeg var frustrert. God undersø-
kende journalistikk ble ikke verds-
att. Det var bare å se rundt meg. Det
var en arroganse og systematisk
korrupsjon som for meg var mye
verre enn Watergate. Ingen gikk vir-
kelig i dybden, sier Lewis. 

En ideell organisasjon med det
litt merkelige navnet The Center for
Public Integrity ble stiftet. I 1989
satt han hjemme i kjelleren. Når han
gikk av som sjefredaktør i desem-
ber 2004 hadde organisasjonen 40
ansatte, mottatt 32 priser for sitt ar-
beid og et budsjett på 30-35 millio-
ner kroner – alt uten økonomisk
støtte fra næringsliv, fagforeninger
og offentlige myndigheter. 

Graving på heltid
Organisasjonen lever på støtte fra
filantropiske organisasjoner og en-
keltpersoner. Alle som gir mer enn
$500 ligger på hjemmesiden og alle

givere blir sjekket
om de har en poli-
tisk agenda. Skat-
tepapirene til or-
ganisasjonen lig-
ger også på nettet. 

– Det vi kan mis-
te som journalister
er kredibiliteten vi
har opparbeidet
oss. Vi krever
åpenhet av andre.
Det er lettere å gjø-
re det hvis vi går
foran som et godt
eksempel, sier Le-
wis.  

En kombinasjon
av studenter, nyut-

dannede, og erfarne gravejournalis-
ter har gjort The Center for Public
Integrity til et av få steder i verden
hvor journalister får tid og lov til å
grave på heltid.

– Ideen var å etablere et sted hvor
vi kan bruke flere måneder eller et
år på temaer som skal undersøkes.
Jeg var ikke ute etter å forandre ver-
den. Jeg har heller ingen agenda.
«Hva trenger vi å undersøke»? Det
var tanken bak, sier Lewis.

Styr unna drittpakkene

BEKYMRET: Det blir stadig lettere å manipulere journalister gjennom godt regisserte drittpak-
ker, mener Nicholas Jones. 

They are the kind of tenacious,
often-obsessive reporters who,
when they hear that eight milli-
on documents have to be com-
bed through, do not rush for
the exits, but reach for their
highlighter pens. What their
work shows is that, in an era 
of celebrity profiles and PR 
puffery, there is still room for
journalism of the classic sort:
inserting uncomfortable facts
into the public realm. 

The Guardian om The Center
for Public Integrity

Uavhengig gravejournalistikk 
– hvordan unngå PR maskinen: 
Oseberg kulturhus
Lørdag kl 10.30


