
Etter at komiker Pernille Sørensen
sto for underholdningen på SVs 25-
årsjubileum på Rockefeller, har
hun hatt en lysende karriere innen
politikken. Fra sosialistisk fest var
veien kort via Høyres julebord til å
bli anbefalt videre og ende opp på
KrFs alkoholfrie sommerfest. Sø-
rensen er også kjent fra NRK-pro-
grammene «Løvebakken» og
«Melonas», som ble nominert til
Gullruten både i 2003 og 2004.
Hun har ved siden av å jobbe med
TV de siste årene, jobbet land og
strand rundt om i Norge på diver-
se standup- turneèr sammen med
blant annet Åsleik Engmark, Jonas
Rønning, Bård Tufte Johansen og
Harald Eia.

– Da jeg fikk jobben i Washington
Post ville jeg ha «mad scientist»
som jobbtittel. Men jeg måtte ta til
takke med «editor of editorial inn-
ovations», sier Adrian Holovaty
(25). Han er mannen bak fjorårets
internettsensasjon, nettstedet chi-
cagocrime.org.

Chicagocrime.org er Holovatys
hobbyprosjekt ved siden av redak-
tørstillingen i Washington-
post.com/Newsweek Interactive.
Han er svært knyttet til sin hjemby
Chicago, og det var hos det lokale
politiet han fant data som skulle
forandre livet hans. Chicagocri-
me.org vant i fjor den prestisje-
tunge Batten Award for Innovati-
ons in Journalism.

Kriminalstatistikken blir frigitt
løpende av politiet, men den var
svært vanskelig å få noe vettugt ut
av helt til Holovaty fant ut at han
kunne koble dataene med det nye
kartsystemet Google Maps. Nå
kan hvem som helst sjekke hvor
mye kriminalitet som skjer på sin
gate, i sitt område, eller på akkurat
den ruta hun går til og fra jobben.
En million forskjellige vinklinger
som de tradisjonelle mediene al-
dri kunne ha dekket. 

– Jeg tenker på meg selv som en
journalist som jobber med data-
kode i stedet for ord, har Holovaty
sagt.

C
M

Y
K

2006 SKUP 76  SKUP 2006

Skal du på SKUP i år?

– Jeg skal på
SKUP, hoved-

sakelig for å sitte i en debatt
om NOKAS- lekkasjer. SKUP er
en fin input for meg som fly-
ter rundt i nyhetsbildet og
dekker hendelsesnyheter til
vanlig, det er inspirerende å
kikke nærmere på gravejour-
nalistikken. 

– Jeg skal på
SKUP fordi det
er veldig læ-
rerikt. Man

har igjen for det faglige utbyt-
tet, og det å møte journalister
fra andre medier man ikke
treffer så ofte er veldig ålreit.
Dessuten er det jo en veldig
fin fest også, det skal man
heller ikke stikke under en
stol. 

– Nei, i år har
jeg ikke an-
ledning til det.
SKUP er en
flott konfe-

ranse som jeg har lært masse
av, og jeg skulle gjerne ha
vært der i år også. Men VG
sender 16 medarbeidere, så
vi er godt representert.

– Jeg skal på SKUP ja, det er
alltid spennende temaer som
blir tatt opp på konferansen,
jeg har særlig satt pris på de
praktiske parallellseminare-
ne jeg har vært med på tidli-
gere. Det er veldig sosialt og
lærerikt å treffe gamle og nye
kjente fra medie-Norge.

– Jeg skulle
gjerne vært
der, men har
dessverre

ikke anledning. Yrkesutveks-
lingen tror jeg er veldig nyt-
tig, både på det faglige og so-
siale planet. Jeg tror det er
mulig å oppdatere seg og bli
en litt bedre journalist av å
delta.

– Jeg skal på
SKUP. De
mange inter-
essante de-

battene er matnyttige i hver-
dagen, og programmet i sin
helhet ser veldig spennende
ut. Jeg har særlig store for-
ventninger til gravekurset.

– Helgen SKUP-
konferansen er
lagt til passet
ikke, så jeg slo
det fra meg

med en gang. Men jeg synes ar-
rangementet er kjempespen-
nende, gravejournalistikken
representerer et ønske og en
vilje til å bedrive ordentlig jour-
nalistikk som en motvekt til de
kjappe sakene og hendelses-
nyhetene vi ser mye av i dag. 

– Nei, jeg skal
ikke på SKUP,

det passet dårlig. Men jeg
skulle gjerne vært der, både
for det faglige og det sosiale.
Det virker som det er mange
spennende samtaler og 
debatter der.

– Nei, jeg skal
ikke på SKUP.
Jeg hadde i
grunn veldig

lyst, det er viktig å støtte opp
om bransjearrangement,
men for meg blir det for
upraktisk når det er i Tøns-
berg. Det blir for lite tid og
penger. 

– Nei, det skal
jeg ikke. Men
det er et flott
arrangement
og jeg skulle

gjerne ha vært der hvis ikke
økonomien hadde satt en
stopper for det. Jeg var på til-
svarende opplegg under
«Svarte Natta-konferansen» i
Tromsø i oktober, og det var
veldig bra.

Migrapolis får stadig flere
tv-seere. Programleder Ra-
jan Chelliah tror oppgang-
en i seertall skyldes fornuf-
tige omlegginger i redak-
sjonen. – Vi har finpusset
formen vår, og blitt flinkere
til å finne temaer som an-
går folk flest, sier han.

Ida Nysæter Rasch

Mye har skjedd siden Migrapolis
startet opp i 1997. Rajan Chelliah
har jobbet som programleder i
Migrapolis siden 1999, og ser en
tydelig forandring i programmets
profil de senere årene. 

– Vi er blitt mer opptatt av å
lage programmer om allmenne
temaer folk kjenner seg igjen i,
samtidig som vi har finjustert
formen vår. Dessuten har vi blitt
flinkere til å få tak i interessante
intervjuobjekter. Vi legger mer
vekt på hverdagsmenneskene
enn fagpersoner, dette ser det ut

til at seere liker, forteller han.

Personlige ressurser
Mange i redaksjonen har selv
bånd til andre land og kulturer.
Selv kom Chelliah til Norge fra
Sri Lanka i 1983. Dette ser han på
som en viktig ressurs.
– Det at vi har forankringer i en
annen kultur tror jeg gjør at vi er
nysgjerrige på en annen måte. Vi
prøver virkelig å komme under
huden på folk, og legger vekt på at
det må være god kjemi mellom
programledere og intervjuobjek-
ter. Det er viktig å finne de rette
personene, og vi har et utbredt
kontaktnett vi bruker aktivt i re-
search-perioder. 
Programlederen tror også de frie
tøylene de jobber med er fordel-
aktig.
– Vi er ikke så opptatte av å være
politisk korrekte. Vi er ikke bare
opptatt av å fremheve forskjelle-
ne. Vi er også opptatt av at vi
mennesker er like, til tross for ge-
ografiske skillelinjer. Det å belyse
kritikkverdige forhold blant mi-

noritetsgrupper, er like mye vår
oppgave som noe annet, påpeker
han. 

Blitt trendy
Migrapolis er ganske karakteris-
tisk i formen. Det er opptatt av å
knekke koder, det brukes aldri
musikk i programmene, det føl-
ger en lineær produksjonsstil og
det legges vekt på programledere
som aktive deltakere. Dette ser
det ut til at flere og flere setter
pris på, særlig de yngre, forklarer
Rajan Chelliah:

– Migrapolis har flere yngre 
seere enn de fleste andre NRK-
programmer, programmet har
blitt trendy. Migrapolis er nå et
begrep, slår en fornøyd program-
leder fast.

Ny profil ga flere seere

UNDER HUDEN: Migrapolis er opptatt av å komme under huden på folk, og legger vekt på at det må
være god kjemi mellom programledere og intervjuobjekter. Programleder Rajan Chelliah kan gle-
de seg over flere og flere seere. Foto: NRK Politikernes egen

hoffnarr på SKUP

Tøffe etiske problemstil-
linger er en del av journa-
listhverdagen. Noen gang-
er lengter Gyrid Listuen til-
bake til jobben på Major-
stua-polet.

Maria Konow Lund

– Jeg jobbet som pleiemedhjel-
per på Bestumhjemmet den
gangen det var vanlig med tre-
mannsrom. En fin dame fra vest-
kanten måtte dele rom med en
fra østkanten. Kvinnen fra øst-
kanten var senil. Vestkantdamen
våknet en morgen og opplevde
at gebisset ikke passet. Hun
snudde seg og oppdaget at den
senile damen fra østkanten had-
de tyvlånt hennes tenner. Det er
en av mange historier jeg opp-
levde i de ulike jobbene jeg had-
de før jeg ble journalist, forteller
Gyrid Listuen.

Hun er ikke den journalisten
som ser ned på sine tidligere yr-
ker. Hun har erfaring som pleie-
medhjelper, vært au-pair i Spa-
nia, jobbet som dataoperatør og
reklameassistent.Alle erfaringer
er en fordel, mener hun. 

– Jeg tror alle erfaringer kom-
mer godt med når man skal ar-
beide som journalist. Jeg har
mange minner som sitter igjen

fra jobbene jeg hadde før jeg ut-
dannet meg til programingeniør
og journalist. Opplevelsene er
mange. Og hvis det er noe jeg
savner er det kanskje akkurat det
å kunne omgås
mennesker på en
annen måte enn
som journalist. 

– Hvordan da? 
– Vi journalis-

ter skal hele tiden
ta noe fra men-
nesker, ha noe av
dem, men hva
med det med-
menneskelige?
Det å være pleie-
medhjelper er en
annen måte å
være i arbeidsli-
vet enn journa-
listikken.

Nærhetens pris
Gyrid Listuen har
vunnet en rekke
priser for sine do-
kumentarer. Blant
annet den presti-
sjetunge Prix Eu-
ropa prisen. Arbeidsmetoden
hennes går mye på observasjon,
og evnen til å skape tillit.
– Det er en utfordring å komme
tett inn på mennesker, mener hun. 
– Det er fristende å gå over de

etiske grensene for vi får vite så
mye om folk, sier hun. 
– Det er det som holder meg vå-
ken om natten. Ikke det å lete i
postjournaler. Særlig betyr det

mye å ta-
kle men-
nesker
som jeg
har kom-
met så
nært rik-
tig. Jeg
jobber jo
så tett opp
mot men-
nesker. Vi
vil jo alle
gjerne få
til saker
som gjør
at lytteren
og seeren
tenker:
Jøss, dette
var sterkt.
Men det
en motta-
ker opple-
ver som
sterkt er

akkurat det som har vært van-
skelig å få til, og som har kostet
etiske vurderinger. 
– Hvordan håndterer du etikken
når du kommer så tett inn på
mennesker? 

– Det jeg tror er viktig er at folk
som sysler i dette faget må ha
voksne mennesker rundt seg.
Som evaluerer og følger opp un-
derveis. Og som spør: – Har du
sjekka… Du tenker at du burde
tatt den telefonen, men du orker
ikke. Men akkurat når du tenker
at – nei, nå orker jeg ikke, det er
da du skal gjøre det. Man trenger
å bli passet på. 

Drømmer om polet
Våkenettene og det tunge etiske
ansvaret gjør at Gyrid sier hun
av og til drømmer seg tilbake til
hverdager som var langt enklere. 

– Den sykehjemsjobben skulle
jeg gjerne hatt igjen. Og jeg kun-
ne godt tenkt meg å jobbe på Ma-
jorstuapolet igjen. Det var så en-
kelt. Er du blid, så er kundene bli-
de. Du har jo ikke noe etisk an-
svar for dem. 

– På en måte har du jo det da? 
– På en måte, ler hun. Men på

en mye enklere måte, enn når du
er journalist. 

Drømmen om polet

Gal vitenskaps-
mann skaper 
ny journalistikk

Dette er Gyrid Listuen:
■ Gyrid Listuen har arbeidet

som radiodokumentarist
siden 1996. 

■ Hun har utdanning både
som journalist og pro-
gramingeniør. 

■ Har vunnet en rekke priser,
internasjonale som norske. 

■ Vant SKUP-diplom i 1998
for dokumentaren «Fles-
kebiller og Fyrverkeri», en
radiodokumentar om bo-
udyktige psykisk syke
mennesker og deres nabo-
er på Torshov. 

■ Forteller klokken 17.45 fre-
dag 31. mars på SKUP om
hvordan man kan avsløre
urett ved å bruke en episk
fortellermåte.  

Episk fortellermåte når
urett skal avdekkes: 
Ormen Lange 2
Fredag kl 17.45

Slik anretter du informa-
sjon og data så leseren
kan gjøre egne avslø-
ringer: 
Ormen Lange 3
Lørdag kl 13.00

Skråblikk på norge:
Hvordan jobber Migrapolis: 
Ormen Lange 3
Lørdag kl 10.30

ALLSIDIG: Gyrid Listuen har hatt mange forskjellige jobber før journalistikken tok henne. Den prisbelønte dokumentarjourna-
listen mener vi bør bli flinkere til å være medmennesker. Foto: Privat


