
TEKST: Line Tiller

BLOGGING: Dette står i 
skrivende stund på www.
vampus.blogspot.com:
 «Jeg skulle hatt alt - og da 
mener jeg virkelig alt - før 
jeg ønsket meg 100 tonn is og 
et frimerke i bursdagsgave.»
 Det handler om Kongen.
 Vampus, eller Heidi 
Nordby Lunde (34) som hun 
egentlig heter, sammenlig-
net sin første bloggspot med 
en sexdebut:
 «Det kommer nok ikke til 
å være veldig imponeren-
de uansett, så derfor kan 
man like gjerne bare sette i 
gang.»
Siden har hun virkelig kjørt 
på.
 – Haha, det der husker jeg 
ikke engang. Jeg visste jo 
knapt nok hva jeg drev med, 
og kunne ikke teknologi i det 
hele tatt. Men nå er det ikke 
teknologi blogging handler om 
heller.

Innvirkning på livet
Nordby Lunde skriver så godt 
at hun vant dagbladet.nos Gull-
blogg i 2005. Hun skriver om 
fyll:
«Er det lov å være skeptisk når 
det i invitasjonen til årets jule-
bord hos min nye arbeidsgiver 
står at “det blir dusj-/badstu-
muligheter som i fjor?»
 Det er sannsynligvis va-
riasjonen av tema som gjør at 
1000 mennesker klikker seg 
inn på bloggen hennes hver 
dag. Å skrive en offentlig dag-
bok har virkelig innvirkning 

på livet hennes. For eksempel 
den gangen da kollegaer for-
stod hvorfor historien om fyl-
lekula på julebordet virket vel-
dig kjent, og da arbeidsgiveren 
skjønte at hun hadde skrevet 
bloggtekster i arbeidstiden.
 – Det at jeg mistet jobben et-
ter at jeg sto frem med navnet 
mitt er en sannhet med modi-
fikasjoner. Jeg sluttet selv.
 – Og så fikk du en annen 
jobb, på grunn av bloggingen?
 – Ja, nå jobber jeg i ABC 
Nyheter. Jeg har ansvaret for 
artikler som leserne kan sende 
inn.

– For mye søppel
Bloggerne skal være mediekri-
tiske, derfor vil hun ikke kalle 
seg journalist.
 – Selv om bloggsfæren på 
nettet både er et tillegg til, og 
en del av mediebildet, ønsker 
ikke bloggere å kalle seg jour-
nalister. Da blir de en del av 
populistisk media. Det blir 
feil, sier hun.
 Og hva synes hun om norsk 
presse?
 – Det er alt for lite skikkeli-
ge nyheter, alt for mye søppel. 
Journalister sitter på stolene 
sine og ringer puppedamer for 
å få en uttalelse. De overset-
ter utenriksstoff i stedet for å 
virkelig være der det skjer og 
oppføre seg som gravende jour-
nalister. Det er jo nettopp det 
som er styrken til journalister. 
Den jobben tar ikke bloggere.

Den tomme stolen
Hans Rustad, redaktør av det 
konservative nettstedet docu-

ment.no, vet ikke om det er 
han som har blitt mer sensitiv 
med årene, eller om det er ver-
den som faktisk har forandret 
seg i feil retning. Men en stol 
står tom i media-Norge. Den 
stolen vil han sitte i.
 – Document.no må stille de 
nødvendige spørsmålene, de 
som dagens anti-intellektu-
elle aviser ikke stiller. Vi tar 
ansvaret en riksavis egent-
lig burde tatt. For det er en 
hovedtendens til å se verden 
på én bestemt måte i den nor-
ske pressen.
 Rustad er gammel NTB-
journalist. Document.no, der 
flere ivrige skribenter har 
slått seg sammen, er i følge 
seg selv et nettsted for politisk 
analyse, kommentarer, essays 
og reportasjer.
 – Hvilke spørsmål er det som 
ikke blir stilt?
 – Andre synsvinkler innen 
tema som innvandring, terror, 
USA/Israel. You name it.
 – Er det Hans Rustad sitt an-
svar å vise den andre siden?
 – Det kan virke ganske pre-
tensiøst, men vi gjør i alle fall 
et forsøk.

Selvgode redaktører
Dagens unge journalister kun-
ne gjort en forskjell, og gitt en 
annen stemme til «verdenssi-
tuasjonen», men på grunn av 
gamle grå redaktørgubber me-
ner Rustad at de unge lovende 
ikke får eksperimentert nok, 
eller tenke nytt.
 – Min generasjon er de ver-
ste. Det er mange mannsjåvi-
nister der ute, og selvgodheten 

råder. De unge får ikke slippe 
til ordentlig, det blir et grup-
pepress om å være lydig oven-
for redaktørene.
 – Når har du mest makt? 
Som journalist eller som blog-
ger?
 – For et spørsmål. Det tren-
ger man jo ikke å lure på en-
gang!
n line_tiller@hotmail.com 
n Hvis du likevel lurer, må du spørre 
ham klokka 14.15 på lørdag. Da sitter 
Rustad, Nordby Lunde, VG Netts Geir 
Terje Ruud og Magnus Ljungkvist i et 
panel nær deg.
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De skarpeste pennene har gått fra blokk til blogg.

n Blogg er en versjon av utrykket 
«web-logg», og er opprinnelig en 
form for personlig journal som 
publiseres på Internett.
 
n Blogger varierer i uttrykk, 
design og tiltenkt målgruppe 
fra de enkleste og mest private 
betraktninger til seriøse journalis-
tiske publikasjoner.

n En blogg kan også betegne 
et nettsted av samme type, men 
med flere bidragsytere og et 
avgrenset emneområde. 

n Opprinnelig var blogger en 
måte for nettbrukere å samle 
linker som de ønsket å dele 
med andre brukere på. Etter 
hvert begynte brukerne også å 
kommentere sine egne og andres 
linker.
Kilde: Store Norske Leksikon

Blogg

Den skarpe tasten
MYE SØPPEL: Bloggeren Heidi Nordby Lunde aka VamPus synes norske journalister produserer mye søppel. Selv jobber hun nå som redaktør for «borgerjourna-
listene » i den nye nettavisen ABC Nyheter. Foto: ABC Nyheter.

TEKST: Amund Trellevik

 – Fritz Breivik, SKUP-juryle-
der, hvorfor tror du det graves 
lite i nettavisene, på tross av at 
de for alvor begynner å få flere 
ressurser og større driftsmar-
gin?
 – Virkningen av flere res-
surser og større driftsmarginer 
tror jeg vi vil se resultatet av de 
nærmeste årene. Men jeg tror 
likevel ikke at ressurser i form 
av mer penger alene stimulerer 
til mer nettgraving. Nettet re-
presenterer en helt ny måte å 
publisere på som krever delvis 
andre metodiske grep i gravear-
beidet. Vinnerne vil bli de som 
våger å eksperimentere med 
disse nye mulighetene. Fore-
løpig omfatter dette den yngre 
garde av journalister og disse 
har ikke gravingen i blodet på 
samme måte som seniorene. Så 
her må vi gamle være tålmodige 
og samtidig minne de yngre om 
journalistikkens grunnleggende 
samfunnsoppdrag.
 – Er det tilfeldig at det i fjor 
ikke ble sendt inn et eneste 
SKUP-bidrag fra Sogn og Fjor-
dane?
 – Nei, det er like lite tilfeldig 
som at veldig mange andre fyl-
ker heller ikke er presentert i 
SKUP-bunken enkelte år. Ser 
vi hele SKUP-perioden under 
ett, utgjør bidraget fra lokale 
redaksjoner rundt 15 prosent 
av de 650 juryerte prosjektene 
– cirka 90 bidrag. Vi må heller 
glede oss over at det ligger 15 
saker fra redaksjoner over hele 
landet i årets bunke. Dette er 
den høyeste lokale deltakelsen i 
hele SKUP-prisens historie.
 – Når tror du en nettavis vil 
stikke av med SKUP-prisen?
 – Jeg skulle gjerne sagt 17. 
mars i år. Skjer ikke det, håper 
jeg det skjer neste år eller kan-
skje året deretter det …
n atrellevik@hotmail.com

– Må minne 
de unge 
om deres 
samfunns-
ansvar

SAMFUNNSANSVAR: SKUP-juryleder 
Fritz Breivik. Foto: Amund Trellevik


