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Kanalkrigens frontkjempere

TEKST: Ragne Riise

– Norske journalister har helt dilla 
på Valla og klimakvoter. Hvilke 
tanker gjør du deg om dagens jour-
nalistikk?
– Både Valla og klimakvoter er viktige 
saker som krever god og grundig jour-
nalistikk. Klimakvoter og miljøspørs-
mål er også eksempler på områder der 
journalister og redaktører i norske all-
mennmedier er kommet altfor seint på 
banen. Dette illustrerer en velkjent kri-
tikk mot journalistikken som jeg deler, 
nemlig at vi har en tendens til å jage i 
flokk. Evnen og kanskje muligheten til 
å sette dagsorden i de mer kompliserte 
sakene er ikke vår største styrke.

– Hva er gravejournalistikkens ut-
fordringer?
– Å få frem de historiene som er større 
enn seg selv. Det er ikke veldig vanske-
lig å grave frem eksempler på personer 
eller saker som har lidd en vanskjebne 
i en eller annen sammenheng. Men det 
er vanskeligere å finne slike saker eller 
personer der konsekvensene medfører 
mer grunnleggende system- eller sam-
funnskritikk.

– Hva vil du gjøre for å fremme kri-
tisk og undersøkende journalistikk 
i NRK?
– Jeg vil verne om de ressursene som 
brukes til dette formålet i dag.

– Hvordan vil publikum, ansatte 
og konkurrentene merke at du har 
blitt sjef?
– John G. Bernander og jeg er ulike i 
form og stil. Men vi har i stor grad fel-
les synspunkter på de utfordringer all-
mennkringkastingen generelt og NRK 
spesielt står ovenfor. Min bakgrunn som 
journalist og redaktør gjør det naturlig å 
legge vekt på innhold og innholdsutvik-
ling. Derfor er jeg opptatt av at program-
miljøene skal være kreative og nyska-
pende. Min erfaring er at dette best skjer 
i trygge og gode arbeidsmiljø. Hva dette 
eventuelt vil bety for publikum, ansatte 
og konkurrenter får tida vise.

– Hva er ditt første minne fra NRK?
– Jeg var barn på femtitallet da NRK 
var radioen og det var det. Det som står 
klarest som spesielt radiominne er mel-
dinga om John. F. Kennedys død. Og 
Dickie Dick Dickens, selvfølgelig.

– Bernander har fått ganske mye 
tyn. Er du noen gang nervøs over 
tanken på å bli sjefredaktør i en så 
stor organisasjon?
– Ikke nervøs, egentlig, men mer spent 
og forventningsfull. Men rett som det 
er lurer jeg jo på om jeg er skikket for 
denne oppgaven.

– Blir din etterfølger enda en hvit 
mann på 50 år?
– Det vet jeg ikke. Det må du spørre 
NRK-styret om.

– Hva synes du om påtroppende TV 
2-sjef Alf Hildrum?
– Jeg kjenner Hildrum så vidt og har 
et veldig godt inntrykk av ham. Og han 
har gode resultater i A- pressen bak seg, 
så han blir nok en hard konkurrent. 
Men også en god samarbeidspartner på 
de områder der vi har felles interesser.

– Hvorfor ble du journalist?
– Fordi jeg fikk sommerjobb i NRK 
Troms etter studiene.

– Velg deg et annet yrke:
– Vel vel, kanskje medieforsker? Eller 
fotballtrener.

– Hvilke gode saker vil du trekke 
frem fra det siste året?
– Lokalt i Tromsø har NRK satt bygge-
næringa under lupen. Det har vært sær-
deles interessant å følge store aktørers 
motvilje mot offentlighet og kommu-
nens manglende kontrollvirksomhet i 
disse bonanza-tider for byggsektoren. 
Dessuten ble Valla- granskingen impo-
nerende dekket av VG.  

– Trenger vi SKUP-konferansen?
– Det er ikke opp til meg å avgjøre. Men 
jeg synes det er fornuftig med faglige sam-
linger på viktige, journalistiske områder. 
Så lenge man klarer å lage et godt og vik-
tig program som journalistene vil komme 
for å delta på, så er SKUP liv laga.

– Tips til fyllesjuke journalister som 

skal på seminar dagen derpå?
– Drikk vann den siste timen før du 
køyer. Hvis det ikke lar seg gjøre, ta ett 
glass vann som det siste du gjør før du 
sovner.

– Selv kritiske og undersøkende 
journalister leser Se og Hør i smug. 
Budsjettet vårt er for magert til å 
bedrive journalistikk i kategorien 
«sjekkhefte», men vi spanderer 
gladelig en kaffe for litt NRK-slad-
der..?
– Jeg er Norges kjedeligste når det gjel-
der sladder. Vanligvis er jeg den siste 
som oppfatter enhver sladderverdig be-
givenhet, selv i nære omgivelser.
n ragne_riise@hotmail.com

Vil du vite hva som skjer i NRK-korridorene, er Bjerkaas feil mann å spørre.

Alder: 55
Karriere: 30 år i NRK til som-
meren. Var et år i TV 2 da 
kanalen startet. Kanskje mest 
fornøyd med en programserie 
om psykisk helsevern tidlig på 
80-tallet.

Hans-Tore 
Bjerkaas

SJEF 1: Fra 19. mars 2007 er det Hans-Tore Bjerkaas som styrer NRK. Foto: Marius Fiskum / Scanpix


