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>>> fortsettelse      Disse møter…
ANDERS
BØRRINGBO:
Politisk re-
porter i NRK.
Han har vært
vaktsjef og
reporter i
Dagsrevyen
siden 1996.
Han var også

klubbleder 2002-2005. Fra mars
til august 2005 jobbet han i
Brennpunkt-redaksjonen.

ASLAUG
HOLM: En av
landets mest
etterspurte
fotoregissø-
rer innen do-
kumentar-
film. Hun har
regissert fil-
mer og foto-

grafert nærmere 40 produksjo-
ner siden 1990, flere av dem
prisbelønte. Hovedfotograf og
klipper på Nordens største do-
kumentarsuksess gjennom 
tidene «Heftig og Begeistret»
(2001), som hun også fikk Film-
forbundets Fagpris for. 

GYRID LISTUEN: Arbeidet som
radiodokumentarist siden 1996.
Hun har utdanning både som
journalist og programingeniør.
Har vunnet en rekke priser, in-
ternasjonale som norske. Vant
SKUP-diplom i 1998 for doku-
mentaren «Fleskebiller og Fyr-
verkeri, en radiodokumentar
om bo-udyktige psykisk syke
mennesker og deres naboer på
Torshov.»

ROBERT
FISK: Jobber
for den bri-
tiske avisen
The Indepen-
dent. Han er
kjent over
hele verden
som korre-
spondent for

Midtøsten. Som journalist har
han en subjektiv stil, og er opp-
tatt av de menneskelige følger
av de vestlige makthaveres krig
i Afghanistan, Irak, Midtøsten.
Han er et av hovednavnene på
SKUP-konferansen.

FRANK BRANDSÅS: Nærings-
livsjournalist i Hamar Arbeider-
blad. Har tidligere jobbet blant
annet i A-pressens OL-redak-
sjon på Lillehammer. Ga i 1997
ut «Idrettens lakeier - om peng-
er, makt og medier innen idret-
ten» (Forum Aschehoug forlag)
– en bok med kritisk blikk på
norsk sportsjournalistikk -
sammen med Einar Odden. 

JAN-PETTER HELGESEN: Ansatt
i Stavanger Aftenblad i 1970.
Utenriksmedarbeider med for-
svars- og sikkerhetsstoff som
spesialfelt. Også luftfart er en
spesialoppgave. Tidligere leder
for samfunnsavdelingen og
vaktsjef. Deretter utenriksmed-
arbeider i avisen. Stipend fra

det amerikanske utenriksde-
partement for å studere sikker-
hetspolitikk ved flere ameri-
kanske universitet i 1987.

ELIN FOSSHAUG OLSØ: Journa-
list i nyhetsredaksjonen i
Adresseavisen siden 2001. Tidli-
gere journalist i Klassekampen.
Utdannet fra Journalisthøgsko-
len i Oslo. Cand. mag fra NTNU.

HALLDIS NERGÅRD: Har jobbet
som journalist ved ulike avde-
linger i Adresseavisen siden
1980. Har også journalisterfa-
ring fra Trønder-Avisa og Natio-
nen. Er cand. mag. fra NTNU
(norsk, historie og psykologi).

RUNE ERAKER: Er en uavhengig
dokumentar- og reportasjefo-
tograf, som i over 16 år har spe-
sialisert seg på å reise til ver-
dens krise- og konfliktramme-
de områder. Han studerte foto-
journalistikk i England og har
hatt en rekke utstillinger i inn-
og utland.

PER ANDERS JOHANSEN: Ny-
hetsredaktør i NRK med ansvar
for bl.a. Dagsnytt, Her & Nå,
Dagsnytt 18 og Alltid Nyheter.
Har tidligere vært redaktør for
Brennpunkt og journalist i Af-
tenposten og Dagsnytt. Fikk
Skup-prisen i 1993 for «Serbia-
saken», samt Skup-diplomer i
1994 og 1996 om «Våpen-Nor-
ge», «Havets verstinger» og
«Palestina-bistanden».

MARCOS HELLBERG: Program-
redaktør i CP Magasinet på SVT.
«Jag bestämmer på redaktio-
nen. Det känns bra. Funktions-
hindrade lyder nästan lika bra
som andra människor. I övrigt
är jag halvspanjor, tvåbarnsfar
och gift. Gillar det arabiska
språkets fonetik och en hel del
vin.»

JONAS FRANKSSON: Program-
leder i CP Magasinet. «Efter-
som jag tycker att det är viktigt
att synliggöra människor med
funktionshinders situation för
den breda allmänheten och
provocera deras fördomar och
negativa attityder valde jag, en
CP-skadad neurotiker, att ställa
mig framför kameran.»

OLLE PALMLØF: Programleder i
CP Magasinet. «Jag är den gå-
ende programledaren. 1,96
lång. Vägrar åka rulltrappa.
Dessutom är jag en motvillig
golfspelare och trebarnspappa.
Gillar marsipan och hatar att
dansa.»

TOR-
AKSEL
BUSCH:
Busch ble ut-
nevnt til riks-
advokat i au-
gust 1997.
Han var as-
sisterende
riksadvokat

fra 1987. Fra 1981 til august 1987

var han statsadvokat ved Eidsi-
vating statsadvokatembeter. I
tidsrommet 1976 til 1981 var
han ansatt som politifullmek-
tig og politiadjutant ved Oslo
politikammer.

KNUT STOR-
BERGET: Jus-
tisminister
Knut Storber-
get (Ap) ble
valgt inn på
Stortinget fra
Hedmark i
2001. Han var
vararepre-

sentant fra 1993 til 2001. Han er
jurist og praktiserte som straf-
ferettsadvokat fram til 2001. 

ANDRÉ 
OKTAY DAHL:
Dahl er stor-
tingsrepre-
sentant for
Høyre fra
Akershus og
sitter i justis-
komiteen.
Han ble valgt

inn som vararepresentant i
1997 og møtte fast mens Jan 
Petersen var utenriksminister.

JOHN OLAV 
EGELAND:
Redaktør og
kommenta-
tor i Dagbla-
det. Han har
også vært
ansvarlig re-
daktør og po-
litisk redak-

tør i samme avis. Egeland var
også prosjektansvarlig for opp-
rettelsen av Magasinet.

PER ERIK HVERVEN: Hverven
er vararepresentant i general-
forsamlingen i Nedre Romerike
vannverk og medlem av teknisk
hovedutvalg i Skedsmo kom-
mune. Han varslet styret om
det han mente var uryddige for-
hold. Hverven mener Romeri-
kes Blad ikke oppfylte sitt sam-
funnsansvar. Han sendte klage
til PFU.

BERIT HEDEMANN: Hedemann
har vært leder for NRKs Radio-
dokumentarredaksjon i 4 år. I
denne perioden har redaksjo-
nens medarbeidere vunnet til
sammen 5 internasjonale gull-
medaljer og 5 nasjonale radio-
priser for sine radiodokumen-
tarer. Berit Hedemann har selv
tidligere arbeidet 10 år i redak-
sjonen, og vunnet flere interna-
sjonale førstepriser for sine
programmer.

STÅLE DE LANGE KOFOED: Fag-
medarbeider ved Institutt for
Journalistikk innenfor området
nye medier. Ståle har tidligere
blant annet arbeidet som jour-
nalist i forbrukerprogrammet
TV2 Hjelper Deg, på VG Nett og
som redaksjonssjef i NTB Pluss.

TORD E. NEDRELID: Fagmedar-
beider ved Institutt for Journa-
listikk siden 2005, spesialitet
nett, radio, TV, flermedialitet.
Tidligere vaktsjef og reporter i
NRK Østfold 1998-2005. Studier
ved Universitetet i Oslo og Jour-
nalistutdanningen i Oslo.

SIRI GELLEIN: Vært innom alle
kanalene i NRK Radio, riks og lo-
kalt. Har i nærmere to år vært
multimedial reporter i Adressa-
konsernet. Også jobbet som
musiker i flere år.

ARNE JENSEN: Assisterende
generalsekretær i Norsk Redak-
tørforening og offentlighetso-
rakel. Har bakgrunn fra blant
annet Dalane Tidende, Sande-
fjords Blad og Moss Avis. Orga-
nisasjonssekretær i Norsk
Presseforbund 1995-1999.

GUNNAR 
BODAHL-
JOHANSEN:
Sekretær i
Pressens
Faglige Ut-
valg, faglig
medarbeider
ved Institutt
for journalis-

tikk og forfatter av flere bøker
og artikler om presseetikk.

HÅKON 
BORUD: Ny-
hetsredaktør
i Tønsbergs
Blad. Tidlige-
re nyhetsre-
daktør i Ka-
nal 24, har
bakgrunn fra
blant annet

Sandefjords Blad, Aftenposten
og Dagsavisen.

BJØRN FREDRIKSEN: Journalist
i Jarlsberg Avis, tidligere jour-
nalist i Lokalavisen Øyene på
Nøtterøy og Tjøme. Dekket Nøt-
terøy-drapet for Øyene.

THOR FREMMERLID: Nærings-
livsjournalist ved Romerikes
Blads Jessheim-kontor siden
1999. Jobbet i lokalavisa Raum-
nes før det.

THOR WOJE:
Sjefredaktør
i Romerikes
Blad siden
februar 2004.
Tidligere
sjefredaktør i
Nordlands
Framtid og
Avisa Nord-

land. Medlem av PFU i 13 år
fram til 2004, de siste fire årene
som leder. Nå medlem av SKUP-
juryen.

JON WESSEL-AAS: Advokat i
NRK. Han har ført flere presse-
rettssaker i domstolene for
NRK, i tillegg til å yte løpende
juridisk bistand til NRKs redak-
sjoner i medierettslige spørs-

mål. Han er Cand jur fra UiO og
har en B. Sc. (International Re-
lations) fra London School of
Economics. Har tidligere arbei-
det som advokat i Advokatfir-
maet Schjødt i Oslo.

CATO 
SCHIØTZ:
Advokat og
partner i ad-
vokatfirmaet
Schjødt, der
han har vært
siden 1978.
Spesialist i
blant annet

medierett.

ANNE HAFSTAD: Har jobbet
som helsejournalist i Aftenpos-
ten siden 1998. Har erfaring fra
helsevesenet og medisinsk
forskning. Dr. philos, fra Det
medisinske fakultet, Universi-
tetet i Oslo, 1997. Vant SKUP-
prisen i 2000 og SKUP diplom i
2003.

ERLING BORGEN: Startet pro-
duksjonsselskapet Innsikt i
2000, etter 20 år som journalist
og korrespondent i NRK. Han
har hatt regi, manus og produk-
sjonsansvar for 75 dokumentar-
programmer om nasjonale og
internasjonale samfunnsfor-
hold. 

GURI HJELTNES: Professor på
Handelshøyskolen BI. Hjeltnes
er dr. philos. i historie fra Uni-
versitetet i Oslo. Hun har blant
annet vært leder for SKUP-jury-
en. Hun er styremedlem i Insti-
tusjonen Fritt Ord. Hjeltnes har
vært styremedlem i Dagsavisen
og medlem i representantska-
pet for Dagbladet. 

MANUELA
RAMIN-OS-
MUNDSEN:
Direktør i Ut-
lendingsdi-
rektoratet.
Utdannet
Cand. Jur fra
1986. Hun har
vært advo-

katfullmektig i Frankrike, sti-
pendiat i Europakommisjonen i
Brussel og EU-rådgiver i advo-
katfirmaet Stabell. Hun har
også jobbet i Statens helsetil-
syn, Kommunaldepartementet
og vært daglig leder ved Senter
mot etnisk diskriminering. Fra
2002 til 2006 var Ramin-Os-
mundsen assisterende direktør
i UDI. 

TERJE I. OLSSON: Har vært
journalist i fagbladet Journalis-
ten siden 2000. Begynte som
journalist i Dagbladet Sørlan-
det i Kristiansand i 1971, og har
senere jobbet i Romerikes Blad,
fagblad og en periode som fri-
lans. Han har også vært infor-
masjonsmedarbeider i LO. 

Svein Morten Havaas fra
Farsunds Avis klaget seg
til toppen av Forsvarsde-
partementet. Slik sprakk
saken om skandalesalget
av Lista Flystasjon.

Amund Ø. Trellevik

En tipser mente Farsunds Avis
burde se nærmere på omsten-
dighetene rundt salget av mili-
tære Lista Flystasjon i Farsund i
2002. Nyhetsredaktør Svein
Morten Havaas begynte å jobbe
med saken – som senere skulle
utvikle seg til en utrolig pinlig af-
fære for For-
svaret.

– Da jeg fikk
innsyn i kjøpe-
kontrakten og
vedleggene,
skjønte jeg
raskt sakens
omfang. At en
eiendom på
5.000 dekar,
med 30.000
kvadratmeter
bygningsmas-
se, som på 90-
tallet var tak-
sert til 200-300
millioner kro-
ner, ble gitt
bort med en
medgift på
netto 11 millioner kroner, var et
faktum som ble avdekket i avta-
len. Det spesielle i denne saken
skulle også vise seg å være en

gjennomgående mangel på do-
kumentasjon, sier Havaas.

Han har ikke tall på hvor
mange klagebrev på manglende
innsyn han har sendt til For-
svarsbygg, Skifte Eiendom og
Forsvarsdepartementet. I tillegg
ble han nødt til å sette seg inn i
lover og regler for avhending av
statlig eiendom. Etter hvert ble
også Riksrevisjonens arbeids-
metoder og Stortingets saksbe-
handling nytt og ukjent landskap
han måtte orientere seg i.

Nytter å klage
Budskapet er enkelt: Uansett
hvor håpløst det ser ut – det nyt-

ter å klage på
avslag i doku-
mentinnsyn.
Gjerne helt til
topps. Det
dummeste
man kan gjøre,
er å motta av-
slag med et
skuldertrekk
og bare la sa-
ken ligge, me-
ner han. Og
bruk tid på kil-
depleie, og
jobb systema-
tisk med å fin-
ne dokumen-
tasjon ved
hjelp av post-
journaler og

andre verktøy.
– Følte du på noe tidspunkt at

du burde gi opp?
– Jeg kan ikke si det. Både an-

svarlig redaktør Steinar Spjelka-
viknes og jeg har hele tiden vært
trygge på fakta i saken og at vi
har operert på trygg og solid
grunn.

– Hvor mye jobbet du med sa-
ken?

– Jeg har brukt flere hundre ar-
beidstimer og mye tid, også på
ettermiddags- og kveldstid. Mest
til kildepleie og kontakt. I for-
hold til kildene må du være flek-
sibel. Jobber du med saker av
dette formatet, nytter det ikke å
skru av mobilen og koble helt ut
etter klokken halv fire. Jeg er hel-
digvis velsignet med en forståel-
sesfull kone, som har gitt meg
frie tøyler når jeg har trengt det.

Ble tatt alvorlig
– Følte du at militæret og styre-
smaktene ikke tok deg seriøst, si-
den du kom fra en liten lokala-
vis?

– Jeg har blitt tatt seriøst fra
dag én. Da jeg først fikk innsyn i
kjøpekontrakten, og ballen be-
gynte å rulle, tror jeg Forsvars-
bygg og departementet skjønte
at jeg visste hva jeg holdt på
med. Samtidig har jeg sikre opp-
lysninger om at strategien til
myndighetene har vært å holde
saken på et lokalt plan. Så lenge
det bare var «lille Farsunds
Avis» som holdt på med sine av-
sløringer, var den håndterlig.
Frykten for at det skulle bli en
nasjonal mediesak var stor.

– Har du noen tips til journa-
lister som vil gjøre det samme
som deg?

– Stå på hvis du får et tips som
hører for utrolig ut til å være
sant. Det kan hende det er noe i
det.

– Er denne saken et bevis på at
det nytter å stå på og aldri gi opp?

– Definitivt. Stayerevnen er
kanskje den aller viktigste egen-
skapen gravende journalister
kan ha. I denne saken har det
vært alfa og omega.

– Hvorfor bør folk se ditt fore-
drag på SKUP?

– Jeg vil fremheve viktigheten
av utholdenhet ved gravepro-
sjekter i små aviser. Hvis man vil
vite mer om en spennende, men
omfattende sak og om hvordan
jeg jobbet den fram, bør man
komme og høre på meg. Jeg antar
at det vil være mest matnyttig for
mine kolleger i småavisene. Men
kanskje har også kolleger hos
store aktører noe å lære?

FLYPLASS PÅ BILLIGSALG: Svein Morten Havaas i Farsunds Avis avslørte kritikkverdige forhold omkring salget av Lista 
Flystasjon. Det gikk svært lenge før andre oppdaget kuppet: – Den var for komplisert å tabloidisere, sier Havaas. Foto: Farsunds Avis

Klagemannen

Lista flystasjon
■ Forsvaret solgte eiendommen

på Lista i 2002 til Lista Flypark
AS for 3,5 millioner kroner.

■ En intern granskning i For-
svarsbygg har avdekket
mange brudd på Forsvarets re-
gler for avhending av egne
eiendommer.

■ Riksrevisjonen la fram en kri-
tisk rapport om saken.

■ Klokka 17.45 fredag forteller
Havaas og Trond Skrunes om
hvordan man kan grave fram
ekte skup i små lokal-
redaksjoner.

Kilde: Journalisten

Svein Morten Havaas
31 år

Gift med Mai Britt, 
har tre sønner

Frilans i Far-
sunds Avis og Telen (Notodden),
journalist, vaktsjef og nå nyhets-
redaktør i Farsunds Avis. 

Slik graver du alene i en
liten redaksjon: 
Ormen Lange 3
Fredag kl 17.45

De ville revolusjonene
svensk TV-underholdning.
Men allerede før «mong-
omagasinet» kom på lufta
i Sverige, skapte program-
met sterke reaksjoner
langt inn i funksjonshem-
medes interesseorganisa-
sjoner

Får man fleipe med de funksjons-
hemmede eller skal man være
ekstra varlig overfor dem? Burde
funksjonshemmede føle seg tak-
knemlige overfor samfunnet, el-
ler burde de kreve at samfunnet
også tilpasses dem?

Mongomagasinet som først var
arbeidstittelen til programmet,
var klart provoserende og vakte
sterke reaksjoner både fra de
funksjonshemmede og internt i
Sveriges Television. De fryktet
blant annet at man skulle drive ap
med de funksjonshemmede i sen-
dingene.

– Fordi jeg synes det er viktig å
synliggjøre mennesker med en
funksjonshemmet livssituasjon
for den brede allmennhet og pro-
vosere deres fordommer og ne-
gative holdninger valgte jeg, en
CP-skadet nevrotiker, å stille meg
foran kamera, sier Jonas Franks-
son, programleder og hjernen
bak SVTs suksessprogram, CP-
magasinet. 

Jonas Franksson var tidligere
leder i organisasjonen «Unga rö-
relsehindrade» i Sverige. Med-
programleder Olle Palmlöf er
journalist, og kjent som satiriker i
svenske radioprogrammer. 

Folkene bak Sveriges Televisi-
ons magasin om og for funksjons-
hemmede, ble sist høst tildelt Sto-
ra Journalistpriset for 2004 i kate-
gorien «Årets förnyare». På SKUP
skal de fortelle hvordan man ved
hjelp av varm humor og en stor
dose selvironi kan sette et mor-
somt journalistisk fokus på funk-
sjonshemmede og deres kår og liv.

– Visst elsker jeg humor, og
brukt på riktig måte, er humor det
beste våpen, sier Franksson.

Kilder: svt.se og nrk.no

Humor 
som våpen

PROVOSERENDE TV: Folkene
bak Sveriges Televisions ma-
gasin om og for funksjonshem-
mede, med programlederne Jo-
nas Franksson og Olle Palmlöf,
ble sist høst tildelt Stora Jour-
nalistpriset for 2004 i katego-
rien «Årets förnyare». 

Foto: Svante Örnberg/SVT

CP Magasinet: 
Ormen Lange 3
Lørdag kl 14.25

Farsunds Avis
■ Lokalavisa for Farsund, Lyng-

dal og Hægebostad. 
■ Opplaget er ca. 6000 og mot-

toet lyder «fra hav til hei siden
1889».

Kilde: Journalisten


