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n Marianne Ruud, Utdanning, leder
n Jan Gunnar Furuly, Aftenposten, nestleder/
webmaster
n Espen Reiss Mathisen, Universitetet i 
Stavanger, økonomileder
n Maria Konow Lund, Universitetet i Stavan-
ger, leder for SKUP-skolen
n Heidi Molstad Andresen, Dagbladet
n Frode Nielsen, Gudbrandsdølen Dagningen
n Hanna Førland, NRK
n André Verløy, Frilans
n Gøril Engesvik, Høgskolen i Oslo
n Anders Sooth Knutsen, Romerikes Blad

Varamedlemmer
n Atta Ansari, NRK
n Cathrine Graff, TV 2
n Håkon Haugsbø, NRK
n Elin Svendsen, Østlandets Blad
n Rolf Widerøe, VG

SKUPs representantskap
Line Noer Borrevik, Stavanger Aftenblad 
(leder), Ståle Hansen, NRK Brennpunkt, Bent 
Botten, Sunnmørsposten, Une Bratberg, Vårt 
Land, Astrid Aure, Vårt Land, Svein Bjørnerem, 
Romsdals Budstikke, Bent Ove Aulid, frilans, 
Cecilie Ellingsen, NRK Brennpunkt, Per Anders 
Johansen, NRK, Harald Stanghelle, Aften-
posten, Trond Sundnes, VG, Renie K. Thorlei-
fsson, NRK Brennpunkt, Trine Østlyngen, IJ, 
Nils E. Øy, NR, Alexander Øystå, Østlandets 
Blad, Jan Ove Årsæther, TV2, Nina Johnsrud, 
Dagsavisen, Alf Skjeseth, Klassekampen, Anne 
Hafstad, Aftenposten, Anne Thurmann-Nielsen, 
Dagbladet, Mats Lillesund, Høgskolen i Volda

SKUP-juryen
Fritz Breivik, Høgskolen i Bodø, leder, Kari 
Aarstad Aase, VG, Ida Grieg Riisnæs, Dagens 
Næringsliv, Thor Woje, Romerikes Blad, 
Steffen Fjærvik, Institutt for journalistikk, Lars 
A. Kristiansen, NRK, Karianne Braathen, Dram-
mens Tidende

SKUP-styret 
2006-2007TEKST: William Edward Graham og 

Amund Trellevik

KRIM: I 10 år jobbet Dagbladets Frode 
Hansen tett på det norske kriminelle 
miljøet. Da han ble pappa for første 
gang, endret hverdagen seg.
 – Hovedregelen er at du alltid møter 
kildene ansikt til ansikt. Om du vet at 
telefonen blir avlyttet, bruker jeg den 
bare til å gi kjappe beskjeder. Det beste 
er å møte personene på offentlige ste-
der, og prøve å unngå private adresser, 
som kan være litt mer suspekt, sier 
Hansen.
 – Hvordan forholder du deg til en 
kilde om du vet han blir spanet av poli-
tiet?
 – Det er ikke ulovlig å møte krimi-
nelle personer eller å ha dem som kil-
der. Kriminelle kilder er som helt van-
lige kilder for meg. Jeg vil også tippe 
at politiet har ganske god kontroll over 
journalister som ofte er i kontakt med 
kriminelle personer.
 – Det er sjelden jeg møter kriminelle 
kilder som jeg ikke har hatt et forhold 
til. Utfordringen er å komme tett nok 
på folk, slik at du kan bli kjent med 
dem.

Må ha kriminelle kilder
– Har du blitt truet av kriminelle kil-
der?
 – Ja.
 – Hvordan forholder du deg til det?
 – Det er tøft, både for meg og dem 
rundt meg. Da jeg ble pappa for før-
ste gang, endret mye seg for meg. Min 
hverdag måtte bli annerledes, ikke 
minst med hensyn til arbeidstid.

 – Er det verdt bryet kriminelle kilder 
kan stelle i stand for en journalist?
 – Hvis du skal jobbe med kriminal-
journalistikk, må du ha kriminelle kil-
der. Da må du også regne med at det 
ikke alltid kan være like enkelt.
 – Hva er rådet til unge journalister 
som ønsker å skaffe seg kriminelle kil-
der?
 – Du må kartlegge miljøene. Men det 
viktigste er at du har en arbeidsgiver 
som har forståelse – og forstår konse-
kvensene – over hvilket arbeid du gjør.

Alltid to
Gøran Skaalmo i Dagens Næringsliv 
var med og gravde frem legeattest-sa-
ken for halvannet år siden. Under ar-
beidet med artikkelen måtte journalis-
tene forholde seg til kriminelle kilder.
 – Man må jobbe ekstra godt med kva-
litetssjekkingen av opplysningene. Kri-
minelle har ofte litt flytende grenser 
mellom hva som er riktig og galt, og er 
dårlige til å dokumentere påstander. 
 Da Skaalmo og kollega Knut Gjernes 
jobbet med legeattest-saken var de all-
tid to når de snakket med kriminelle 
kilder.
 – Vi møtte aldri alene. Det har noe 
med at man skal være flere som vet 
hva som ble sagt og hvordan det ble 
sagt, sier Skaalmo.
 – En spesiell utfordring er det hvis 
man har med farlige personer å gjøre.

Forskjellige ærend
– Hva gjør man da?
 – Da er det enda viktigere å gjøre 
klargjøre premissene godt. Det kan 
være farlig å bruke opplysninger fra 

kilder på måter de ikke liker. Man må 
ha klare avtaler om hvordan opplys-
ningene skal brukes.
 Politisk redaktør Harald Stanghelle 
i Aftenposten har jobbet som krimjour-
nalist i både Arbeiderbladet og Aften-
posten. De siste årene har han dekket 
krim fra kommentatorplass.
 – Hvilket forhold hadde du til krimi-
nelle kilder?
 – Ganske ryddig, vil jeg si. Jeg kan 
ikke huske at jeg fikk opplysninger fra 
kriminelle kilder som jeg følte var pro-
blematisk. Men det er alltid vanskelig 
å forholde seg til kilder innenfor krim-
journalistikken. Du har personer i po-
litiet, påtalemakten, advokatstanden 
som alle går sine egne ærend. Du kan 
ikke sjekke alle opplysninger du får, og 
dermed skaffer du deg bare et delbilde 
av det som har skjedd. Alle vil selge inn 
sin versjon av saken.
 – Må krimjournalister regne med å 
oppleve det som Nina Johnsrud gjor-
de?
 – Nei, ikke i dag. Men det er en hver-
dag vi kan komme til å oppleve oftere i 
framtiden.
 – Du begynner å bli gammel, ser du 
deg ferdig med krimjournalistikk?
 – Nei. Jeg vil, og har fremdeles mu-
lighet til å kommentere straffesaker.
 – Men vi vil ikke se deg infiltrere 
ransmiljøet…?
 – Nei, hehe, jeg er nok en person som 
på grunn av fysisk fasong ikke klarer å 
la meg innfiltrere på en diskré måte.
 – Har du et godt tips til unge journa-
lister som vil bli krimjournalist?
– Du må interessere deg for alle side-
ne av det som utgir en krimsak: Selve 
handlingen, jussen og det menneske-
lige aspektet.
n graham.william@gmail.com
n atrellevik@hotmail.com

Journalister omgås ikke bare makteliten. Mer lyssky kilder 
er en del av hverdagen for mange.

Når kilden angriper
ANGREPET: I fjor sommer ble huset til Dagsavisen-journalist Nina Johnsrud skutt på. Mange tror dette skjedde fordi Johnsrud er krimjournalist. Foto: Scanpix


