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Det begynte med en vanlig
politinotis og endte med
lovendring og SKUP-di-
plom for Sydvesten-redak-
tør Trond Olav Skrunes.

Amund Øysteinsson Trellevik

Seks gutter på 14 og 15 år blir en
fredagskveld i april 2004 pågre-
pet av politiet, mistenkt for hær-
verk på en skole i Fyllingsdalen
utenfor Bergen. De blir påsatt
håndjern, kastet på glattcelle og
avhørt, uten at verken foreldre el-
ler barnevernsvakta blir kontak-
tet eller er til stede. Selv om de på
tidspunktet for pågripelsen var
over én kilometer unna åstedet,
og hærverket ble meldt for en
time siden, bruker politiet svært
brutale pågripelsesmetoder
overfor ungdommene.

Den påfølgende uken skriver
Sydvesten notis om hendelsen.
Fem linjer nede i et hjørne be-
skriver en ganske nøktern og
hverdagslig hendelse: «Noen ru-
ter er knust og en dør er sparket
inn. Politiet har pågrepet seks
mindreårige gutter mistenkt for
dette.»

På det tidspunktet visste ikke
redaktør Skrunes eller resten av
redaksjonen mye om hendelses-
forløpet som egentlig lå bak noti-
sen.

– Det var ingen ting i den noti-
sen som tilsa at dette var en så
spesiell sak. Men etter to uker ble
jeg kontaktet av en mor som rea-
gerte på alt politiet ikke fortalte
oss. Hun følte politiet ganske
ukritisk fikk fortelle hvordan po-
litiets behandlet guttene, og spur-
te om å få lov til å få et anonymt
leserbrev på trykk. «De har jo

ikke gjort noe galt», sa hun.

Krast brev
Brevet kom. Det inneholdt så
kraftige ankla-
ger og påstan-
der mot politiet
at Skrunes ikke
ville trykke det
uten at politiet
fikk komme til
orde. Han ring-
te moren som
sendte brevet,
og spurte om
det var greit at
han begynte å
jobbe med sa-
ken.

Moren god-
tok dette. Bal-
len begynte å
rulle.

– Var dette en vanskelig sak å

jobbe med?
– Jeg følte aldri det var vanske-

lig, men det tok tid. Jeg følte at si-
den det var politiet som var

«skurken»
her, måtte jeg
gjøre grundig
arbeid. Hvis
hele saken
bare hadde
vært opp-
spinn, eller
jeg dummet
meg ut, hadde
det vært utro-
lig kjedelig.
Dette er jo
tross alt vårt
lokale politi,
som vi har
mye å gjøre
med til vanlig.

Skrunes var
ikke noen dreven krimreporter,

og satt oppe om kveldene og net-
tene og gjorde seg kjent med lov-
verket. Han fikk tidlig mistanke
om at politiet opererte på siden
av loven da de satte håndjern på
ungdommene. Men sikker var
han ikke, og ba derfor en erfaren
strafferettsadvokat vurdere sa-
ken.

–  Dette er et gammelt ordtak
som sier at redaktører ikke skal
ha venner eller fritid. Den perio-
den sakene pågikk som verst, var
ganske intens og krevende både
for meg og samboeren min, som
ofte fikk erfare at jeg måtte jobbe
mye til ukurante tider.

–  Angrer du at du tok saken?
–  Nei, jeg hadde garantert

gjort dette om igjen. De fleste vil-
le nok ofret noe om de hadde fått
en slik sak opp i fanget.

–  Journalistene i Akersgata
også?

–  De hadde nok skrevet overtid.

Henlagt
Etter Sydvestens avsløringer sendte poli-
timesteren i Bergen saken videre til det
særskilte etterforskningsorganet, SEFO.
Men Statsadvokaten i Hordaland henla
saken som intet straffbart forhold. Mage-
følelsen til Skrunes sa at noe ikke stemte
her.

–  Lovtolkningen som SEFO la til grunn,
var i beste grad tvilsom. Jeg fikk rektoren
på Politihøgskolen og en strafferettsad-
vokat til å se nærmere på saken og hjelpe
meg videre. Selv om Statsadvokaten hen-
la saken, fant jeg grunnlag for å kritisere
SEFOs etterforskning.

–  Følte du at politiet ikke tok deg seri-
øst siden du kom fra en liten lokalavis?

–  Det følte jeg aldri. Da jeg først tok
kontakt med politiet, satt jeg på så mye in-
formasjon at de ikke kunne ta lett på sa-
ken. Så lenge saken er stor nok, har ikke
størrelsen på avisa så mye å si.

–  Hva er det viktigste å huske på for
andre journalister som vil gjøre det sam-
me som deg?

–  De må være grundige helt fra starten
av, og ikke ta noen snarveier. Vi journalis-
ter har et utrolig privilegium som gjør at
vi kan ringe til hvem som helst, til hvilken
som helst tid på døgnet og spørre etter
hjelp, uten å måtte betale for det. Det må
folk benytte seg av.

– Hvorfor bør folk få med seg ditt fore-
drag?

– Jeg kan fortelle om hvordan en av Nor-
ges minste lokalaviser fikk SKUP-diplom,
og hvordan man kan drive SKUP-verdig
journalistikk i små aviser. De som har be-
grenset med midler til å drive graving, kan
lære noen triks av meg, sier Skrunes.

En nyttig notis

Sportsjournalistikken
handler om mer enn
eliteserierunder i fot-
ball. Lørdag skal Jens
Weinreich fra Berliner
Zeitung lære norske
sportsjournalister å
grave.

Weinreich er sportsredak-
tør i den tyske storavisen, og
er i Tyskland kjent som
mannen som avslørte kor-
rupsjon og økonomisk misbruk i Leipzigs
søknad om å få arrangere OL i 2012. For
den avsløringen fikk den 41 år gamle jour-
nalisten «Wächterpreis der Tagespresse»,
som er den tyske SKUP-prisen. 

Han har studert journalistikk ved uni-
versitetet i Leipzig og underviser ved jour-
nalisthøgskolen i Berlin, og har en lang og
innholdsrik karriere bak seg. Han har dek-
ket OL, VM i friidrett, svømming og fot-

ball, og har i stor grad vært
med på å forme den tyske
sportsjournalistikken. Han
har skrevet flere bøker og
produsert dokumentpro-
grammer om den interna-
sjonale olympiske komité,
FIFA og Øst-Tysklands sys-
tematisert bruk av doping.

Med seg får Weinreich
nyhetssjef i VG-sporten Ro-
bert Simsø og professor
Knut Helland fra Universi-
tetet i Bergen. Simsø fikk
VGs gullpenn i 2005 for job-
bingen med avsløringene

rundt Rune Hauge og fotballavtalen, mens
Helland er kjent som en av få nordmenn
som har studert forholdet mellom medier
og sport i Norge.

Jakten på et sportsskup

Er redaktørene blitt for feige?

STØRRELSEN ER IKKE ALT: Sydvesten-redaktør Trond Olav Skrunes kan fortelle om hvordan man kan drive SKUP-verdig journalistikk i små aviser. – De som har begrenset                 med midler til å drive graving, kan lære noen triks av meg, sier han.
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Glattcellesaken
■ Etter at Sydvesten skrev om at seks ungdommer ble påsatt håndjern, satt på 

glattcelle og avhørt alene, konkluderte SEFO med at politiet ikke hadde gjort noe
straffbart. 

■ Sydvesten påpekte mangler i SEFOs etterforskning, og Riksadvokaten foreslo en 
presisering av lovverket.

Kilde: Journalisten

Sydvesten
■ Lokalavis for bydelene 

Fyllingsdalen og Laksevåg 
i Bergen.

■ Kommer ut hver tirsdag.
■ Opplag på 2.200.

Navn: Trond Olav Skrunes
Tysvær, Rogaland.
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Samboer, to barn.
Haugesunds

Avis, Stavanger Aftenblad,
TV2.no, nyhetsredaktør Studvest
og redaktør Sydvesten. Begynner 
i ny jobb i Bergensavisen (BA) 
1. april.

Mellomfag sammen-
lignende politikk og psykologi og
administrasjon- og organisasjons-
vitenskap, Universitetet i Bergen.

Fotoregissør Aslaug Holm har sett
Jens Stoltenberg i underbuksa. På
SKUP forteller hun hvordan du
kommer tettere på maktpersoner.

Maria Konow Lund
– Hva har kritiske journalister å lære av
din metode, Aslaug Holm? 

– Jeg tror at det å være kritisk handler
om ulike metoder – du kan for eksempel
bruke det å være filmatisk til å være kri-
tisk. Du kan bruke filmens språk og måten
du nærmer deg virkeligheten på. For meg
handler det om å få folk til å stille spørs-
mål. Det å åpne nye rom i mennesker, gjør
at du åpner for andre perspektiver. Og hvis
du som filmskaper ønsker å komme nært
inn på mennesker, er det spennende å
fange hele mennesker og personligheten
til de du skal portrettere, der filmskape-
ren åpner for en nysgjerrighet. For meg
var det utfordrende å filme Jens Stolten-
berg i det offentlige rom og å få fram hans
personlighet. Det handlet om å trenge un-
der huden på ham som politiker. Den dan-
ske filmskaperen Per Fly snakker om å fil-
me mennesker i øyehøyde. Jeg tenkte at
jeg ville filme makt i øyehøyde. Det er de-
mokratiserende å få innsikt i den verde-
nen, har jeg tenkt.   

– Du skal snakke om å komme tett på

mennesker på SKUP. Kom du tett på Jens
Stoltenberg

– Jeg mener at jeg har vært tett på, uten å
få gå over i det private rom. Det er sjelden
at man kommer så nær en toppolitiker.
Men jeg skulle gjerne vist ham i farsrol-
len, for det vil si noe om å lede, og om ham
som toppolitiker. Han er jo en moderne
mann, og det hadde vært fint å få vise ba-
lansegangen mellom å være en god far og
en god politiker.    

– Hvorfor valgte du å portrettere en per-
son som skjermer sitt privatliv så mye som
Jens Stoltenberg? 

– Jeg har aldri hatt ønske om å portrette-
re privatpersonen Jens. Det som derfor har
vært utfordringen, er å fange det personli-
ge ved Jens som politiker. Det er det men-
neskelige i det politiske jeg har fokusert
på. Likevel har jeg lett etter det som er de
nære ting i hans arbeidsdag. At han kler
seg om på kontoret og i bilen. At han har
slips i skapet på Stortinget. En får en nær-
het likevel, og det er en nærhet som hører
til fortellingen. 

Filmer makt i øyehøyde

TETT PÅ: Møtet
mellom Jens Stol-

tenberg og film-
skaper Aslaug

Holm er person-
lig, men aldri 

privat.

Slik kom jeg tett på Jens
Stoltenberg: 
Ormen Lange 2
Lørdag kl 10.30

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

Hvordan drive undersøkende og
kritisk sportsjournalistikk: 
Ormen Lange 2 
Lørdag kl 15.40

Etter publiseringen av Muhammed-karikaturene fikk vi
årets viktigste debatt om ytringsfriheten. Er redaktørene
blitt redde,
spør VGs
Roar Hagen
og andre teg-
nere.

Karikatur og kontrovers: 
Ormen Lange 2 
Lørdag kl 14.25


