
SKUP-prisen for 2013 tildeles Ingunn Røren, Ingrid Fredriksen og Anne 
Hovden, Bergens Tidende, for prosjektet «Jannes historie». 
 

Juryens begrunnelse: 
 
I utgangspunktet var det en tilsynelatende håpløs oppgave for journalistene: Hvordan 
dokumentere og fortelle historien til en hjerneskadet person med store talevansker, som 
ikke kan bruke telefon, skrive eller signere innsynsbegjæringer, som ikke har noen verge eller 
hjelpeverge og som det knapt finnes elektroniske spor etter? 
 
40-årige Janne Mai Lothe Eliassen satt nærmest stuet vekk i en rullestol på en institusjon – 
glemt av nesten alle, alvorlig skadd av omsorgssvikt og overgrep, og også offer for en total 
kollaps i det offentlige hjelpeapparatet.  
 
Tross utgangspunktet har Bergens Tidendes journalister gjennom imponerende metodebruk, 
systematikk, gjennomføringsevne og presentasjon klart mesterstykket å dokumentere og 
fortelle Jannes rystende historie.  Parallelt har vi også fått innsyn i broren Jonnys vanskelige 
liv. Systematisk og reflektert har journalistene arbeidet med å bygge opp tillit til 
hovedkildene i saken – to mennesker i en veldig vanskelig situasjon som er håndtert med 
stor respekt. 
 
Det er et svært omfattende puslespill som er satt sammen bit for bit. Journalistene startet 
med en skoeske med barnebrev. Det var alt. Derfra er biter tilført, gjennom muntlige 
nøkkelkilder og etter hvert skriftlig dokumentasjon over en 80-års periode. Kildene har vært 
svært vanskelig tilgjengelig – både på grunn av menneskelige faktorer, motstand og tiden 
som har gått. Svært krevende innsynsbegjæringer og en helt spesiell samtykkeproblematikk 
har BTs team løst på en forbilledlig måte. 
 
Prisvinnerne har foretatt en detaljert historisk rekonstruksjon av en familie som uten tvil falt 
utenfor samfunnet hver for seg og samlet. Juryen er imponert over hvordan de mange og 
vanskelige etiske utfordringene er reflektert over og løst. Også Jannes stefar, som gjennom 
år skal ha forgrepet seg på den da mindreårige jenta, har kommet til orde og er håndtert 
med ryddighet. 
 
Sammen med det svært solide, metodiske arbeidet løfter BT saken til toppdivisjon gjennom 
en strålende presentasjon, spesielt på nett. Dette er bunnsolid gjennomføring i alle ledd av 
den journalistiske prosessen. 
 
Juryen gratulerer Ingunn Røren, Ingrid Fredriksen og Anne Hovden med SKUP-prisen for 
2013. 


