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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 journalistikk? 
– Jeg tror din beskrivelse bare stemmer 
for journalister i utkanten av hverdagen 
og virkeligheten, hvorav de aller fleste 
befinner seg i Oslo-medier. A-pressens 
journalister er mer opptatt av å bidra til 
å gjøre livet bedre for innbyggerne i de 
lokalsamfunn vi tjener. Og det gjør de 
med større kompetanse og engasjement 
enn noen gang.

– Hva er gravejournalistikkens ut-
fordringer?
– De er mange. Det er et nødvendig 
journalistisk utgangspunkt at det fore-

går disposisjoner i privat og offentlig 
maktutøvelse som er kritikkverdige og 
som trenger søkelys. Trolig mer nå enn 
før. Journalistene trenger både faglig 
innsikt og journalistisk dyktighet - og de 
trenger tid. Ressurser vil alltid være et 
tema for en ledelse som ønsker å stimu-
lere grundig og god journalistikk. I tillegg 
utfordres den uavhengige journalistik-
ken i større og større grad av påvirkere 
som prøver å selge bestemte vinklinger, 
ofte som motytelse for eksklusiv infor-
masjon. Om dette får styre «avsløringer» 
vil det kunne gjøre stor urett og dessuten 
være skadelig for vår troverdighet. Men 
dette dilemmaet må vi leve med fordi vi 
er avhengig av kilder. Det stiller imidler-
tid ekstra krav til kildekritikk og vilje til 
også å forkaste saker som ikke er noen 

sak, selv om vi har 
brukt mye tid på den.

– Hva vil du gjøre for 
å fremme kritisk og 
undersøkende jour-
nalistikk i TV 2?
– Jeg kjenner foreløpig 
ikke godt nok til hvor-
dan redaksjonen arbei-
der til å kunne svare 
konkret på det. Men 
undersøkende journa-
listikk vil fortsatt ha 
en plass i TV 2.

– Hvordan vil publi-
kum, ansatte og kon-
kurrentene merke 
at du har blitt sjef?
– Jeg har vært styre-
leder i TV 2 i vel to år 
nå, og har vært med å 
stake ut en kurs som 
naturligvis fortsetter 
også i åra som kom-
mer. Forandring vil 
det sikkert bli, men det 
får komme etter hvert. 

– Hva er ditt første 
minne fra TV 2?
– Det var da jeg sa nei 
til å investere i TV 2 
ved oppstarten. Den of-

fisielle forklaringen var at vi ikke trodde 
på TV 2! Den egentlige var at A-pressen 
ikke hadde penger.

– Er du noen gang nervøs over tan-
ken på å bli sjefredaktør i en så stor
organisasjon?
– Jeg tenkte meg i hvert fall godt om før 
jeg svarte ja, og jeg har veldig stor re-
spekt for å lede en så stor organisasjon. 
Som konsernsjef i A-pressen leder jeg fle-
re mennesker, men det er mer indirekte.

– Blir din etterfølger enda en hvit 
mann på 50 år?
– Det eneste sikre med den ansettelsen 
er at jeg ikke kommer til å få noen inn-
flytelse på den!

– Hva synes du om påtroppende 
NRK-sjef Hans-Tore Bjerkaas?
– Jeg tror NRK har fått en meget kompe-
tent sjef som dessuten er veldig hyggelig.

– Hvordan skal TV 2 slå NRK i kam-
pen om de beste nyhetene?
– TV 2 må, i tillegg til å følge hendelses-
nyheter, ha egne nyheter som avdekker 
vesentlige forhold i samfunnet. Jeg tror 
ikke det blir slik at noen «slår» andre. 
Men TV 2 har ikke gjort jobben sin om 
vi ikke klarer å sette dagsorden og være 
et fundament for det demokratiske ord-
skiftet.

– Hvorfor ble du journalist?
– Det var to grunner: Nysgjerrighet på alt 
som foregikk, kombinert med behovet for 
å tjene penger da jeg gikk på gymnas.

– Velg deg et annet yrke:
– Nei.

– Hvilke gode saker vil du trekke 
frem fra det siste året?
– Det vil jeg ikke. Lokalavisene har 
mange gode saker som det er vanskelig 
å sette opp mot hverandre.

– Trenger vi SKUP-konferansen?
– Vi trenger undersøkende journalistikk. 
Jeg vet ikke nok om konferansen til å 
mene noe om den.

– Tips til fyllesjuke journalister som 
skal på seminar dagen derpå?
– Nei.

– 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 gla-
delig en kaffe for litt TV 2-sladder..?
– Sladder er ikke journalistikk.
n ragne_riise@hotmail.com

Alder: 58
Karriere: AUF fra 1973. A-pressen 
som journalist og redaktør fra 1979 
til 1988. Konsernsjef deretter - og 
fram til i dag. Mest fornøyd med 
å ha bidratt til å avdekke spillet i 
regjeringen Nordli om miljø kontra 
utbygging av vassdrag i 1979-1980, 
fordi det påvirket beslutninger.

Alf 
Hildrum

Han ble journalist for å få mer lommepenger. Det endte med 
at han kjøpte halve TV 2 (og puttet seg selv i sjefsstolen).

SJEF 2: Alf Hildrum blir ny TV 2-sjef i løpet av våren. Foto: Terje Bendiksby / Scanpix


