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Betalte 
prisen for 
enfri pres-
se

Journalistikk i krigstid:
Rapport fra Gazas helvete.  
Hvordan være journalist i krig?

Offentleglova:
Mestrer gravende journalister  
de nye mulighetene?

Deltakelse på SKUP:
Få journalister fra lokalaviser 
reiser. Hva gjør SKUP feil?

Sonali Samarasinghe har mistet ektemannen, arbeidsplassen 
og friheten. Men enken etter den drepte redaktøren Lasantha 
Wickrematunge vil aldri gi opp journalistikken. Vi møtte 
henne i skjul.
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Takk til heile SKUP-familien og alle eld-
sjelene som har arbeidd for konferansen 
og seminara vi har stabla på beina. Takk 
til dei som gir oss økonomisk støtte: Norsk 
Journalistlag, Institusjonen Fritt Ord, Norsk 
Redaktørforening, Internasjonal Reporter, 
Institutt for Journalistikk, Retriever og 
Tønsbergs Blad.

NRK og TV2 har ytt ekstra mykje i form 
av teknikk, og produksjon av videoinnslag 
til seminara. Særlig takker vi desse: NRK: 
Frode Søreide, Cecilie Rego, Ola Haram, 
Kjartan Ovesen, Gunnhild Viken, Helle 
Westrum, Ruth Hetland, Anne Lindmo 
og Utanriksredaksjonen. TV2: Jan Ove 
Aarsæther

Takk til journalistutdanninga på Høgskolen 
i Oslo for lån av datautstyr.

Takk til alle dei som bidro med stoff eller 
bilete til Siste SKUP, magasinet du held i 
hendene: Scanpix, VG, Aftenposten, Eva 
Grinde, Tracey Lavalette, Marius Sunde 
Tvinnereim, Anders Børringbo, Fredrik 
Græsvik, Ellen Hofsvang, Jon Hauge, Paal 
Audestad og Amund Trellevik.

Ei særskild helsing går til den aldri kvilande 
juryen for SKUP-prisen.

Staben ved Institutt for Journalistikk (IJ) 
hadde vi ikkje greidd oss utan, i alle fall 
ikkje Elisabeth Johansen. Takk til Andre 
Verløy, Ståle de Lange Kofoed, Gro Nervik 
og Grethe Fjeld for arbeidet med SKUP-
skolen.

Lars Nehru Sand får varme helsingar frå 
styret for at han alltid gir hundre prosent, i 
si 60 prosents stilling.

Lista burde nok ha fleire namn, men dei 
som måtte mangle her er i så fall berre 
gløymde på papiret.

2

- Då vi reiste på sommarferie var alt i 
rute. Då vi kom tilbake vart alt endra. Det 
var bråstopp, seier den administrerande 
direktøren i Bergens Tidende. Han skal 
kutte kostnader med mellom 40 og 50 
millionar. 

Over ein milliard kostnadskroner skal 
skjerast bort i norske mediehus. 

Mesteparten av dette i i Schibsted.  
Konsernet har varsla at mellom 300 og 
400 årsverk skal bort dei neste tre åra. 
Klubbleiar Gunnar Kagge i Aftenpos-
ten har krevd at redaktørane no gir klar 
beskjed om kva journalistane  
heretter skal slutte å skrive om. 

Den nye redaktøren i Bergens Tidende, 
Trine Eilertsen, er klok som ikkje latar 
som ho skal klare å kutte seg ut av krisa 
utan at det råkar kjerneverksemda: 
Journalistikken.

Innsparingstiltaka kjem til å 
råke den kostnads-krevande 
kvalitetsjournalistikken hardt. 
Den delen av vårt fag som frå 
før har dårlegast vilkår. 

Dersom kostnadskutta 
fører til endå ei svekking 
av den kritiske og under-
søkande journalistikken 
nærmar vi oss eit demo-
kratisk problem. Då har 
kapitalkreftene sin kollaps 
ført til at vi sviktar ei av dei 
viktigaste oppgåvene medi-
ene har i demokratiet.

Ei slik utvikling må både 
Norsk  
Journalistlag, Norsk Redak-
tørforening, lokale tillitsvalde 
og deltakarane på SKUP-kon-
feransen kjempe imot. 

Ja, det kostar å satse på gra-
vejournalistikk. Men prisen ved å 

la vere kan bli høgare. Det må vi minne 
avkastingskåte eigarar på. 

I ei tid der ingen kyr er heilage er det 
større trong for SKUP enn nokon gong. I 
denne faglege fellesskapen må journalis-
tar oppmuntre og inspirere kvarandre til 
å halde den faglege fana høgt. 

SKUP sin snart 20 år gamle filosofi 
er at vi blir betre av å dele. 

Har du først fått lov av sjefen din å dra 
til SKUP-konferansen er lærdomen du får 
her, heilt gratis: 50 seminar med hand-
plukka folk frå inn- og utland. Hovudspor 
som gir deg inspirasjon, fordjuping og 
metodetips. Debattar og datakurs. 

På SKUP-konferansen kan du legge deg 
opp kapital som ikkje ein gong den skar-

paste sparekniven kan ta frå deg.

Blodet flyt i norske redaksjonar. Frå opne 
sår i rekneskapsbøkene. Frå kompliserte 
brot i annonsemarknaden. Tilstanden for 

kvalitetsjournalistikken er kritisk og ustabil.

Eit  
demokratisk  

problem

Håkon Haugsbø, leiar

SKUP-styret:
Håkon Haugsbø, NRK, leiar. Heidi Molstad 
Andresen, Dagbladet, nestleiar. Jan Gunnar 
Furuly, Aftenposten, webmaster. Maria 
Konow Lund, Høgskolen i Lillehammer. Hanna 
Førland, NRK. Gøril Engesvik, Trønder-Avisa. 
Elin Svendsen, Østlandets Blad. Rolf Widerøe, 
VG. Atta Ansari, NRK. Ingvild Rugland, 
Bergens Tidende.

Varamedlemmer:
Eirik Veum, NRK. Eva Grinde, Dagens 
Næringsliv. Kjell Persen, TV2. Hege Moe 
Eriksen, NRK. Grete Holstad, Adresseavisen.

SKUP-juryen:
Leder Thor Woje, Romerikes Blad. Kari 
Aarstad Aase, VG. Ida Grieg Riisnæs, Dagens 
Næringsliv. Svein Brurås, Høgskolen i Volda. 
Lars A. Kristiansen, NRK. Anne Berit Bjørken 
Adresseavisen. Anne Hovden, Bergens 
Tidende.

Takk til våre støttespelarar!

Oppslag
TEMA:
Journalistikk i krigstid
Kommentar:  
Fredrik Græsvik med 
utsikt til helvete. 

Gaza:  
Ashraf Mashharawi mistet 
lillebroren på jobb. 

Gaza: 
Kjetil Haanes lette etter og fant 
krigsforbrytelser. 

Kommentar: 
Ellen Hofsvang håper at Carsten  
Thomassens Minnefond skal hjelpe  
rapportering fra farlige steder. 

Deltakelse på SKUP
Statistikk: 
Sogn og Fjordane har 
elendig deltakelse. 

Statistikk: 
Enkelte har bare ikke 
tid til å delta på SKUP. 

Statistikk:
Ressursene strekker ikke til. 

Offentleglova
Appell: 
Finn Sjue savner det 
store motet i den nye loven. 

Tips: 
Lær deg å bruke den  
nye offentlighetsloven. 

SKUP:
Leder: 
Håkon Haugsbø om det 
demokratiske problemet med 
innsparinger i redaksjonene.

Kandidater: 
Sjekk hvem som kan 
stikke av med SKUP-prisen. 

Debatt: 
Hvordan ser SKUPs fremtid ut? 

Ansikter: 
Vi presenterer noen få av de mange 
gode foredragsholderne. 

Årets program: 
Slik navigerer du 
gjennom SKUP-mylderet. 
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INNHOLD:
Thor Woje er streng,  
ubestikkelig og mystisk.  

Erik Poppe lærer bort  
dramaturgiske knep. 

Anne Hafstad er en av 
mange som skal gjøre  
SKUP-deltakerne klokere. 

Pass deg for Martin Ystenes. 

Tallene fra OJ-undersøkelsen  
er en dyster fremtidsutsikt. 

Jens M. Johansson 
frykter for gravekulturen.

Andrej Soldatov og Irina Borogan  
er alene om å dekke den russiske 
sikkerhetstjenesten. 

Danskenes bruk av skjult kamera  
gir resultater i OperationX. 

Ayse Önal kom tett innpå menn 
som dreper for ære. 

Paul Myers er tilbake! 

Den mediekonstruerte 
sultkatastrofen måtte vike for 
Per Christian Magnus. 

Tor Sandberg lover nye 
avsløringer i Orderud-saken. 

Siv Jensen ønsker velkommen 
til en FrP-kommune. 

Kjetil Stormark og Åsa Nicander 
har lure triks for å grave i en  
travel hverdag. 

Hans-Martin og Tor-Erling  
Thømt Ruud  kjemper om SKUP-pris  
i beste «Se og Hør»-stil. 
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I fare
Etter at Sonali 
Samarasinghes 
ektemann ble drept 
er hun ikke lenger 
trygg. Hun er på 
flukt fra egen stat. 
Vi besøkte henne på 
hemmelig adresse.

Og så tok de 
meg. Les lederen 
til den drepte 
redaktøren Lasantha 
Wickrematunge.  
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Midten

Forsidefoto:
Sonali Samara-
singhe tar farvel 
med sin ektemann 
Lasantha  
Wickrematunge. 
Redaktøren ble 
drept på grunn av 
sitt arbeid. 
Foto: Scanpix
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Design og layout:
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Det lukter innestengt. Syv edsvorne har 
murt seg inne i et møterom i flere uker nå. 
Siste SKUP banker forsiktig på, vi kjenner 
drillen. Reglene her er omtrent de samme 
som for den hemmelige klubben på pute-
rommet. 

– Et øyeblikk, vi skal bare rydde bort noen 
papirer først, sier juryleder Thor Woje fra 
dørsprekken.

Et kort glimt avslører at gjengen ser ut til 
å livnære seg på kaffe og Maryland Cookies.

– Jeg regner med at vi har brukt omtrent 
et månedsverk her inne, forklarer Woje.

98 journalister står bak årets 47 SKUP–
prosjekter.

– Jeg synes omfanget og spredningen er 
bra. Det er spesielt gledelig at nye, mindre 
redaksjoner er kommet med også er jeg glad 
for at interessen rundt prisen fortsatt er 
stor, sier Thor Woje.

–Nåløyet er veldig trangt. Som oftest er 
det én pris og rundt tre diplomer. Det betyr 
at mer enn 40 prosjekt skal ut. Det er en 
utfordring å være streng, sier Woje.

Lørdag kveld leser Woje opp vinnernes 
navn under middagen.

– Noen har inntrykk av at avsløringen 
må være stor og at det skal skje så mye i 
ettertid. Vi legger ikke mye vekt på ringvirk-

ningene av saken, vi ser mest på måten det 
har vært jobbet på, sier jurylederen.

– Men er du fullstendig ubestikkelig? 
Finnes det ikke en rødvin du liker spesielt 
godt?

– Jeg liker mye god rødvin, men i denne 
sammenheng er jeg fullstendig ubestikkelig. 

–Hva med metoden er det som gjør at 
noen prosjekt skiller seg ut?

–Vi ser på om det er egne undersøkelser 
og egenarbeid som driver prosjektet. Eller 
om det er rapporter og andres undersø-
kelser man har fått tilgang til, som er selve 
skupet. Det å få tips utenfra er aldri dis-
kvalifiserende, men kjennetegner mange 
vinnersaker, sier Woje.

Han forteller at juryen går bredt ut, og 
ofte blir vel så fascinert av saker som er fikst 
tenkt eller elegant løst.

– Nettopp derfor har en enkelt journalist 
i en liten redaksjon like store vinnersjanser 
som store gruppeprosjekt i større redaksjo-
ner. Det viser også listen over siste års vin-
nere av pris og diplomer, legger Woje til.

– Hvor mye har metoderapporten å si?
– Den kan ha mye å si. Dersom rapporten 

er tynn og i liten grad forteller om hvor-
dan det er jobbet, hvordan man har tenkt i 

prosessen, har juryen lite å støtte seg til, sier 
Woje.

– Husk at vi er prisgitt rapporten og stiller 
ikke oppfølgingsspørsmål, legger han til.

Likevel har bunken med metoderap-
porter blitt litt mindre i år. Juryen har fått ti 
prosent færre prosjekter til vurdering.

– Tror du at nedgangen er i antallet 
metoderapporter tyder på at det satses 
mindre på gravejournalistikk?

– Det er så liten forskjell at lite tyder på at 
det er en trend. Jeg er mer urolig for neste 
år, med tanke på nedgangstidene vi nå er 
inne i, sier Woje.

Det spesielle i år,er at det er fire bokpro-
sjekter som er sendt inn. 

– Jeg har merket meg det er dårlig repre-
sentasjon fra Trondheim og nordover. Det 
er ingen grunn til at de nordligste redaksjo-
nene ikke skulle klare å levere kandidater, 
sier Woje som selv har vært redaktør i Avisa 
Nordland. 

Woje henter lønningsposen hos Romeri-
kes Blad hvor han arbeider som redaktør. 
En avis som er fraværende på listen over 
SKUP–kandidater.

– Det er litt leit. Vi har ambisjoner om å 
være med, men i år har vi rett og slett ikke 
funnet kandidater som er gode nok til å 
sende inn, sier Woje. 

Han innrømmer at han har en utfordring i 
egen redaksjon.

– Den eneste fordelen er vel at nå er jeg 
ikke inhabil... martin.fossum@gmail.com

Streng, ubestikkelig og mystisk

FAKTA: Juryens medlemmer

n Leder Thor Woje (Romerikes Blad)

n Kari Aarstad Aase (VG)

n Ida Grieg Riisnæs (Dagens Næringsliv)

n Svein Brurås (Høgskolen i Volda)

n Lars A. Kristiansen (NRK)

n Anne Berit Bjørken (Adresseavisen)

n Anne Hovden (Bergens Tidende)

Siste SKUP forsøker å infiltrere SKUP-juyen.
Tekst: Lars Nehru Sand og Martin Lerberg Fossum
Foto: Martin Lerberg Fossum

SJEF: Juryleder Thor Woje og hans 
disipler i frivillig isolat i lokalene til 
Norsk Presseforbund.

n ACTA og pensjonistene
Lars Magne Sunnanå og 
Carl Alfred Dahl.
Aftenposten

n Billettskandalen i Oslo
Einar Haakaas og  
Sverre Stenseng.
Aftenposten

n Krigen i regjeringen
Robert Gjerde.
Aftenposten

n Menneskesmugling
Olga Stokke og  
Per Kristian Aale.
Aftenposten

n SN Power-saken
Per Anders Johansen,  
Tor Arne Andreassen  
og Kristoffer Rønneberg.
Aftenposten

n Ambulansesaken
Kjetil S. Østli
Aftenposten (A-Magasinet)

n Bydrift i krise 
og Frp-kuppet
Pål Andreas Mæland  
og Krister Clausen Hoaas.
Bergens Tidende

n Irak-marerittet 
som ingen fikk høre om
Bjørn Asle Nord 
og Frode Bjerkestrand.
Bergens Tidende

n Operasjon Gro
Ulf André Andersen
og Per Arne Solend.
Dagbladet

n Gjeng-Oslo
Harald S. Klungtveit,  
Sindre Granly Meldalen,  
Hans-Martin Thømt Ruud, 
Øistein Norum Monsen  
og Anders Holth Johansen.
Dagbladet.no og Dagbladet

n Fast & Fiks
Trond Sundnes  
og Gøran Skaalmo.
Dagens Næringsliv

n Klimakvoter i gråsonen
Ingrid Bjørklund  
og Gøran Skaalmo.
Dagens Næringsliv

n Pensjonsskandalen 
på Stortinget
Irene Halvorsen, 
Kjetil Elsebutangen,  
Hege Ulstein, Kaia Storvik  
og Jan Inge Krossli.
Dagsavisen

n Ranet av Pushwagner
Gøran Skaalmo
Dagens Næringsliv

n Garanterte spare- 
produkter – småsparerne  
lurt for 13 milliarder
Geir Ormseth.
Dine Penger

n Lobbyismen på Sørlandet
Hilde Moi og Mari Horve.
Fædrelandsvennen

n Spillet om stadion
Eli Johanne Haugen.
Hamar Arbeiderblad

n Skuddene på Serena Hotell
Fredrik Græsvik.
Kagge Forlag 

n Ett år etter 80-årsflommen
Anne Mone Nordahl, Elin 
Hansson, Irene Mjøseng, Lars 
Andreas Ellingsgard Øverli, 
Even Tråen og Kjetil Stormark.
Laagendalsposten

n MVA-saken
Torfinn Skåttet,  
Cato Martinsen, Lars Andreas 
Ellingsgard Øverli  
og Kjetil Stormark.
Laagendalsposten

n Statsarbeiderpensjonistene
Torfinn Skåttet  
og Kjetil Stormark.
Laagendalsposten

n Kommunal  
forretningsdrift
Kjersti Halvorsen 
og Mette Eriksen.
Moss Avis

n Kjeltringer
Thomas Ergo.
Nordisk kriminalkrønike

n Suaads reise
Tormod Strand.
NRK Aktivum

n Et OL i politisk spill
Marit Higraff  
og Anders Børringbo.
NRK Brennpunkt

n Hjertelotteriet
Tarjei Leer-Salvesen  
og Håkon Haugsbø.
NRK Brennpunkt

n Maktbasen
Espen Andersen.
NRK Brennpunkt

n Mitt skip er lastet med…
Synnøve Bakken  
og Kjersti Knudssøn.
NRK Brennpunkt

n Gulsleipekonsernet
Elisabeth Grøndahl.
NRK Dagsrevyen

n Krigsforbrytelsene  
i Dretelj
Hege Moe Eriksen  
og Alem Zebic.
NRK Dagsrevyen

n Spillet om et OL
Marit Higraff  
og Klaus Erik Okstand.
NRK TV

n Kulturprosjektet Innovata
Kristin Vidhammer,  
Peder Ottosen, Eirik Røe, 
Anders Myklebust,  
Monica Sæbø og Anita Lien.
Næravisa

n Samisk lærebokberg
Leif Trosten.
Ságat

n Barnehjemssaken  
i Sandefjord
Marianne Henriksen.
Sandefjord Blad

n AOFs teatralske  
kursrapportering
Lars Noreng.
Sarpsborg Arbeiderblad

n Merkur-skandalen
Harald Birkevold  
og Knut Gjerseth Olsen.
Stavanger Aftenblad

 

n Voldtekt – fra gjerning til 
straff
Erlend Frafjord  
og Ine Mæland Goa.
Stavanger Aftenblad

n Rådmannssaka,  
Stranda kommune
Sindre Omenås.
Sunnmøringen

n Den forsvunne diamanten
Lars Backe Madsen  
og Jens M. Johansson.
Tiden Forlag og Dagens 
Næringsliv

n Hvem drepte Martine?
Asbjørn Øyhovden  
og Connie Bentzrud.
TV 2

n Sultbløffen
Anne Marie Groth,  
Per Christian Magnus  
og Robert Reinlund.
TV 2

n Broderkjeden
Karen Marie Aarre.
TV2 Dokument 2

n Avsløringen av Nakenprat
Anders Sooth Knutsen,  
Tora Håndlykken  
og Lars Håkon Grønning.
VG

n Det norske sexmarkedet
Nilas Johnsen,  
Tor-Erling Thømt Ruud  
og Anne Stine Sæther.
VG

n Dømt til å tape
Frank Haugsbø  
og Thor Harald Henriksen.
VG

n Saera Khan ringte spåkone
Marianne Johansen 
og Eirik Mosveen.
VG

n Universitetsbløffen
May Linn Gjerding  
og Katrine Lia.
VG

n Bøndenes skjulte  
arbeidsleire
Gry Remme Nordvik.
Østlands-Posten

Disse kan vinne årets SKUP-pris
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– Dere kom til djevelscenen i dette manuset, 
sier Erik Poppe, etter at skuespillerne på 
Radioteatret har gjentatt den samme pas-
sasjen i stykket «Bergtatt» fire–fem ganger. 
Flere tagninger skal det bli før Poppe kom-
mer fram til at scenen kanskje bør skrives 
om. 

Den kjente filmregissøren prøver seg på et 
helt nytt område når han nå arbeider med 
radioteater. På SKUP skal han fokusere på 
hva som er felles med å fortelle en historie 
uansett medium, og er opptatt av at han 
ikke skal belære noen.

– Jeg skal fortelle om hvordan jeg jobber 
med historiene mine, og hva jeg synes fun-
gerer og ikke fungerer. Jeg mener at enten 
det er snakk om spillefilm, dokumentar, 
reklame eller musikkvideo, handler det om 
det samme: å sette opp en problemstilling, 
et premiss, eller et  interessant nok univers, 
sier han.  

 
I studioet på Marienlyst er det helt 

stille, og ganske avslørende når skuespil-
lerne Ingar Helge Gimle og Marianne Mørk 
Larsen fremfører replikkene sine. «Det blir 

for mye dramatikk i midtpartiet», kommen-
terer Poppe om scenen der en bror og søster 
møtes for å diskutere hvordan broren kan ta 
hånd om søsterens sønn. Enkeltord og pau-
ser blir diskutert; det skal ha litt mer energi, 
være litt roligere, eller litt mer sårbart.  

Poppe mener det viktige er å ha fokus på 
de rette detaljene.

– Man må tenke på hva man trenger for å 
fortelle historien helt fra begynnelsen. Det 
handler om å samle det man ser, og finne de 
små detaljene som beskriver helheten, sier 
Poppe, som vil utfordre til å se på mulig-

denDRAMATISKE
Filmregissør Erik Poppe vil heller snakke om 
hvordan han jobber med dramaturgi, enn 
hvordan journalister bør gjøre det. Men han 
kan si litt om hva han synes de ikke bør gjøre. 

Tekst: Hilde Marie Tvedten
Foto: Bjørn Grimstad

hetene man har for komposisjon med nye 
øyne.

– Man må finne det grunnleggende kravet 
i oppbygningen først, og må bli trygg på 
det før man begynner å kunne bryte disse 
reglene. Det er da vi begynner å snakke om 
artisteri, sier han. 

 
Uansett hvordan historien bygges opp 

videre, må den begynne et sted. 
– Anslaget skal gjøre meg nysgjerrig, og 

gi meg det viktigste om hva som er konflik-
ten, og hva som ligger til grunn for den. Så 
handler det samtidig om å holde igjen, og 
ikke dra alt opp av hatten med en gang, sier 
Poppe.

Søskenparet i «Bergtatt» fortsetter å 
komme med beskyldninger mot hverandre. 
Men etter å ha repetert scenen flere ganger, 
begynner Poppe og skuespillerne å disku-
tere om de kan gjøre noe annerledes. «Jeg 
vil ikke at det skal bli så tydelig, så publi-
kum må lete litt mer», sier Poppe, mens 
skuespillerne spør hvor mye man kan fjerne 
før publikum faller fra i historien. 

– I en avisartikkel kan ofte tittel, ingress 
og det første avsnittet si det meste. Men hvis 
konklusjonen og hovedpunktet kommer 
først, vil det alltid virke mot fremdriften. 
Jeg synes ofte det kan bli lite fremdrift i for 
eksempel nyhetsinnslag. På et punkt ønsker 
jeg at det skal skje en vending, at vi blir 
presentert for en motstand objektet vårt blir 
utsatt for og som skaper ny interesse for den 
videre utviklingen av historien eller saken. 
At det stadig skal dukke opp noe nytt. For 
fremdrift er alt!, sier Poppe. 

 
Filmregissøren jobbet først med still-

bilder. Han var fotograf i VG i fem år fram 
til 1988, og fikk fortalt at han var den første 
fotografen som sa opp jobben i avisa siden 
1946. 

– En erfaring jeg har med meg derfra, er 
gleden av å kunne fortelle med innlevelse. 
Jeg fikk reise mye rundt i verden, og opp-
levde at hvis jeg selv ble grepet, måtte jeg 
formidle det videre. Hovedgrunnen til at jeg 
sluttet, var at jeg ønsket større kontroll over 
historien selv, sier han. 

En side ved denne kontrollen er å selv 

velge hvem som formidler den.
– Når vi har satt opp den grunnleggende 

historien, må jeg finne ut hvem som skal 
fortelle den. Hvilken skuespiller jeg bruker, 
er et av de største valgene jeg gjør. Etter det 
er det bare snakk om å arbeide med detal-
jene.

 
I fjor høst fikk Poppes siste film deU-

SYNLIGE strålende kritikker i de fleste 
norske og danske aviser. Et poeng som gikk 
igjen hos anmelderne, var at filmen klarte 
å illustrere komplekse og kontroversielle 
temaer som skyld, tilgivelse og nestekjærlig-
het.

Selv snakker regissøren om å finne ut hvor 
følelsene ligger i materialet, og han tror ikke 
det virker forenklende på et journalistisk 
innhold å bygge det opp på denne måten. 

– Jeg mener at store temaer som man kan 
slite med å formidle, har krav på å bli satt i 
en sammenheng. Det er et poeng å se hvor-
dan det kan menneskeliggjøres, få fram hva 
det handler om i virkeligheten. Man må gå 
tettere på, og lete etter det lille dilemmaet 
som formidler konsekvensene av det store 
problemet. Finner man de rette elemen-
tene for å vise dette, skal det være mulig å 
fortelle på denne måten uten å forenkle eller 
fremstille det som episodisk, sier Poppe. 

Men det finnes absolutt grenser for hvor-
dan eller hvor emosjonelt det kan bli før 
fremstillingen blir kynisk, mener han. 

– Jeg synes vi ser misbruk av store følel-
ser, og dermed de menneskene som viser 
dem. Det er gått inflasjon i å vise personer 
som knekker sammen foran pressen eller 
tv–kameraene, mens det som skjer i øyblik-
kene før de knekker sammen formidler ofte 
det sammensatte på en langt mer interes-
sant eller gripende måte. Det er en hårfin 
balansegang for å ikke vippe over i kynisme. 
En som nesten gråter, er et ufattelig mye 
sterkere bilde enn en som gjør det, sier 
regissøren. 

hilde.tvedten@gmail.com

n Hør Erik Poppe snakke om  
dramaturgi lørdag klokken 09.00

KYNISME: Erik Poppe er 
opptatt av at store  
temaer må settes i en 
sammenheng.

hilde.tvedten@gmail.com

FAKTA: Erik Poppe

n Filmregissør fra Oslo, født i 1960

n Jobbet som fotograf i blant annet VG 
før han utdannet seg til filmfotograf på 
Dramatiska Institutet i Stockholm.

n Har produsert en rekke kortfilmer, 
dokumentarer og reklamefilmer.

n Er mest kjent for å ha regissert 
«Oslo-trilogien»: Schpaa (1998), 
Hawaii/Oslo (2004) og deUSYNLIGE 
(2008). Skrev også manus til Schpaa.

«Jeg synes vi ser 
misbruk av store 
følelser, og dermed 
de menneskene som 
viser dem»

 Erik Poppe,  
 regissør

n The International Press Institute (IPI) 
har bedt ledere i Europakommisjonen 
om å diskutere pressefrihet i samtalene 
med Tyrkia om EU-medlemskap. Den 
tyrkiske statsministeren Recep Tayyip 
Erdogan har åpent klaget på medienes 
dekning av hans regjering, og han har 
oppfordret tilhengerne sine til å slutte å 
kjøpe aviser som ikke støtter hans poli-
tikk. IPI er også bekymret for lover som 
forbyr fornærmelser mot den tyrkiske 
stat, som er blitt brukt til å rettsforfølge 
journalister.

– IPI håper Europakommisjonen kan 
bruke sin innflytelse for å oppfordre 
statsminister Erdogan til å ta et skritt 
tilbake fra posisjonen der han kritiserer 
media og oppfordres til boikotter, sier 
organisasjonens leder David Dadge etter 
møter med flere personer i Europakom-
misjonen. 

Ønsker pressefrihet før  
tyrkisk EU-medlemskap  

n Heller ikke ærverdige New York 
Times slipper unna økonomiske  
problemer i trange tider. Nå skal 
forlaget som gir ut avisa selge nesten 
halvparten av redakasjonslokalene til 
et investeringsselskap, og lease det 
tilbake til avisa, skriver Journalisten.
se. Om 15 år kan NYT Company kjøpe 
tilbake lokalene for en sum som er 
bestemt på forhånd.

New York Times selger  
redaksjonslokaler

n  I forbindelse med kvinnedagen 8. 
mars lanserte UNESCO en kampanje 
for å få kvinnelige journalister til å 
fortelle om sin hverdag i mediebedrif-
tene. Organisasjonen har valgt temaet 
likestilling i mediebedrifter for å minne 
bedriftene og fagforeninger om å 
utvikle regler for å hindre kjønnsdiskri-
minering i mediene, ifølge UNESCOs 
hjemmesider. UNESCO har også utvi-
klet en håndbok sammen med Inter-
national Federation of Journalists som 
handler om hvordan man kan håndtere 
noen av hovedproblemene som kvinner 
som arbeider i medier over hele verden 
kan møte.

UNESCO-kampanje for 
likestilling i mediene
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korta, noko eg meiner er viktig. Ofte slepp 
dei litt for lett unna, seier Anne Hafstad, 
men legg vekt på at det er dei ansvarlege 
som må kritiserast. Dei som arbeider i hel-
sevesenet, jobbar som svin, seier ho. 

Trass i mange skrekkhistorier i norske 
medium om den dårlege ståa i helseføre-
taka, synes Hafstad at leiinga gjerne slepp 
for lett unna. Ein av grunnane til det, trur 
ho er fordi det er for stort fokus på enkelt-

historier, som gjerne blir fortalde for histo-
ria si skuld. 

– Eg synes det er viktig å halde fokuset på 
heile systemet, drive systemkritikk og sjå på 
dei større rammene. Sjølvsagt jaktar også 
eg dei gode casene, og det skal ein jo gjere, 
men saka blir samfunnsmessig viktig først 
når ein ser henne i lys av bakgrunnen og 
rammene rundt, meiner ho. 

Offentleglova er ein viktig reiskap også 
for Hafstad, men ho fortel at ho stort sett 
opplever dei regionale helseføretaka som 
svært opne organisasjonar.

– Eg møter sjeldan motstand når eg 
prøver å få ut dokument, og om eg har fått 
avslag, har alltid anken gått gjennom, seier 
ho. 

Samtidig opplever ho ikkje nødvendigvis 
det at helseføretaka har opne styremøte som 
ein udelt positiv ting. 

– Det fører gjerne til at intrikate saker har 
blitt avgjort på førehand. Men på den andre 
sida er det jo betre at møta er opne, men det 
er sjeldan mange journalistar til stades. Eg 
må innrømme at eg ikkje er der særleg ofte, 
sjølv heller, seier Hafstad. 

Kunnskapsløftet til SKUP trur Hafstad vil 
bli ein veldig bra ting, men opplever ikkje at 
kunnskapsnivået blant journalistane er så 
veldig dårleg.

– Det er høgst varierande, eigentleg. Det 
finst mange flinke journalistar, men det finst 
også ein del som ikkje er så flinke. Samstun-
des kan ein jo seie det same om legar; det 
finst både dei som er veldig flinke, og dei du 
aldri ville gått til.  

Hafstad er definitivt ein av dei meir 
kunnskapsrike. Ho er ein av svært få norske 
journalistar med doktorgrad, og har arbeidd 
i mange år som forskar, før ho i 1998 byrja i 
Aftenposten.

– Men då Per Fugelli (professor i sosi-
almedisin) sa på TV 2 at eg er den einaste 
journalisten i Noreg som kan noko om 
helse, då lo eg! Han er heilt på villspor. Det 
er mange dyktige journalister som skriver 
om helse i Norge, og det bedrives mye god 
helsejournalistikk i et bredt spekter av 
medier, ler Hafstad.
mari.torsdotter@gmail.com 

n Hør Anne Hafstad 
snakke om helse lørdag 17.00.

Helsejournalist Anne Hafstad i Aftenposten 
er blant dei som kjem til SKUP for å heve 
kunnskapen til norske journalistar. I 11 år 
har ho gravd i helsevesenet. Det har det 
blitt to SKUP–prisar, diplomar, bøker og eit 
veldig stort kjeldenettverk av. 

– På SKUP kjem eg til å snakke om 
helseøkonomi, om strukturane i systemet 
og korleis sjukehusorganisasjonen er bygd 
opp. Eg kjem nok også til å gi nokre tips om 
korleis ein kan kikke helsemyndigheitene i 

- Då Per Fugelli sa på 
TV 2 at eg er den einaste 
journalisten i Noreg som 
kan noko om helse,  
då lo eg! 

Tekst: Mari Torsdotter Hauge
Foto: Ole Magnus Rapp/Aftenposten

Tror du fortsatt at Bernt Olufsen er konsernsjef i Bang 
& Olufsen?  Hiv deg på SKUP sin kunnskapsskule for 
å unngå å bli sprøytvarsla av Martin Ystenes! 

Tekst: Mari Torsdotter Hauge
Foto: Ole Magnus Rapp/Aftenposten

FAKTA: Anne Hafstad

n Født i 1958. Utdanna sjukepleiar, 
spesialisering i onkologi, 
doktorgradsavhandlinga frå 1997 
handla om førebygging av røyking 
blant ungdom.

n Tilsett som journalist i Aftenposten 
sidan 1998

n Vann SKUP–prisen i 2005 saman 
med Siri Gedde–Dahl og Alf Endre 
Magnussen, for Vannverksskandalen 
på Romerike.

n Vann SKUP–prisen i 2000, for 
Dexamin–saken, om feilmedisinering 
av m.a. hyperaktive barn og unge.

For eitt år sidan trudde ein av tre norske 
journalistar at Kommunenes Sentralfor-
bund (KS) var ei fagforening. No har me 
lært. Professor Frank Aarebrot presenterte 
resultata av kunnskapsundersøkinga si 
under dei nordiske mediedagane i Bergen i 
april i fjor, og fekk igjen fart på gamle myter 
(eller sanningar?) om at journalistar er 
forferdeleg dumme.

– Pinlig og flaut, sa professoren i sam-
anliknande politikk sjølv om resultata, som 
viste at drøyt fire av fem journalistar ikkje 
visste at USA er medlem av OSSE. I etter-
kant av undersøkinga lærte fleire av oss at 
det står for Organisasjonen for Sikkerhet og 
Samarbeid i Europa. Noko godt har det altså 
kome ut av den rødmande flaue undersø-
kinga. 

Funna til Aarebrot gjek ikkje SKUP–styret 
hus forbi. I tråd med gjeldande regjerings-
politikk kom seminarsporet Kunnskapsløf-
tet raskt på bordet, SKUP sin eigen skule for 
å fylle hola i allmennkunnskapen til norske 
journalistar. 

– Tanken bak er at me journalistar til 
alle tider får høyre at me er så dumme og 
kunnskapslause, og no vil me altså gjere 
noko med dette. Så på årets konferanse 
køyrer me skuletimar med enkle ting om 
viktige tema på ein veldig uhøgtideleg måte, 
slik at dei  som føler dei har eit hol å fylle, 
eller treng å repetere prosentrekning eller 
dei fem søylene i islam, kan kome innom og 
gjere nettopp dette, seier Bergens Tidende–
journalist Ingvild Rugland i SKUP–styret til 
Siste SKUP. 

Både SKUP og resten av medie–Noreg 

har fått med seg at det vert synda i dekninga 
av fleire komplekse, men akk, så brennak-
tuelle problemstillingar, som finanskrisa, 
hijab–debatten og Framstegspartiet sin 
påstand om «snikislamisering», som i aller 
høgste grad har vore på dagsordenen dei 
siste vekene. Ekspertar på alt frå helse og 
strafferett til Islam og økonomi kjem for å 
gjere kunnskapskaoset litt enklare for stadig 
travlare journalistar som får stadig mindre 
tid til å skrive, skal ein tru OJ si kvalitetsun-
dersøking.

Ein av dei tinga norske journalistar er 
dårlige på, er alt som handlar om forskning, 
tal og statistikk. Professor i uorganisk kjemi 
ved NTNU og tidlegare MENSA–leiar, 
Martin Ystenes, har i årevis rista på hovudet 
over dårleg talkjensle som gjer seg gjel-
dande som grove feil i spaltene, og oppda-
terer jamnleg nettsida Sprøytvarsleren, der 
han tek journalistar på fersken i dumskap 
og faktafeil. 

Han rettar ein streng peikefinger mot 
prosentrekninga til yr.no, som melder at ein 
må køyre ekstra forsiktig 1. mars, fordi det 

Slik skal me rødme mindre
FAKTA: SKUPs kunnskapsløft

n Offentlegheit 1 med Aftenpostens 
Per Anders Johansen fredag klokka 
17.30 

n Offentlegheit 2 med Hanne Wien 
fredag klokka 19.00 

n Norsktime med Lars Aarønæs 
laurdag klokka 09 

n Matte og statistikk med NTNU–
professor Martin Ystenes laurdag 
klokka 10.30 

n Innføring i Islam med forskar Unni 
Wikan laurdag klokka 12.30 

n Etikktime med IJs eigen etikkekspert, 
Gunnar Bodahl–Johansen, klokka 
14.00 

n Økonomi for finanskriseramma med 
First Securities–økonom Harald M. 
Andreassen laurdag klokka 15.30. 

n Helse med Aftenposten–journalist og 
dobbel SKUP–prisvinnar Anne Hafstad 
laurdag klokka 17.00 

n Strafferett med stjerneadvokat John 
Christian Elden søndag klokka 10.00 

er den dagen i året det skjer flest ulykker, 
og han let seg overraske av VG Nett som 
melder at det den komande dagen skal verte 
«dobbelt så kaldt som det pleier å være». 
Ein kjapp epost frå Ystenes, og nettavisa 
melder så at dei meiner at det skal verte 
«dobbelt så mange kuldegrader som det 
pleier å være».

 – Matte og statistikk er ikkje vanskeleg, 
men det er mange som ikkje har spesielt 
gode matematiske evner. Mange manglar 
rett og slett talforståing. Ein journalist som 
skulle oversette ei sak frå engelsk der det var 
snakk om ein 12 fot høg mur, oversatte dette 
til 36 meter, og tenkte seg tydelegvis ikkje 
om og kom fram til at dette var hårreisande 
galt. Då er det rett og slett talkjensla som 
manglar. Mitt beste råd er faktisk å ikkje ta 
på seg saker med meir komplisert matte enn 
det ein føler ein meistrar.  Journalistar kan 
sjølvsagt gjere feil, dei som alle andre, men 
når journalistar gjer feil, påverkar dei andre 
også, seier kjemiprofessoren. 
mari.torsdotter@gmail.com 

n Har du blitt sprøytvarsla? Sprøytvars-
leren til Martin Ystenes finn du her: 

http://28815.vgb.no

Helseløftet

«Dom som 
sier andre er 
dumme, dom 
er dumme 
dom»

Norsk ordtak,  
kjent frå puterommet.

DEXAMIN: Anne 
Hafstad vann 
SKUP-prisen for 
2000 for avsløringa 
av Dexamin-saka.
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På SKUP kommer Johansson for å snakke 
om hvordan han og den tidligere kol-
legaen Lars Backe Madsen har gravd i 
Mikel–saken, utnytting av fotballtalenter 
og korrupsjon innenfor toppfotballen. Boka 
«Den forsvunne diamanten» er et av de 
fire bidragene i bokform som kan vinne 
SKUP–prisen i år. Men hvis han skulle satt 
i gang med prosjektet i dag, i en tid der den 
tidligere arbeidsplassen Dagens Næringsliv 
sliter med økonomien, vet ikke Johansson 
hvordan det ville ha gått.

– I Dagens Næringsliv ble det fort lagt 
begrensninger på reising, noe som har vært 
helt avgjørende for dette prosjektet. Forla-
gene blir gjerne også mindre sjanselystne 
i nedgangstider, derfor tror jeg det hadde 
vært veldig vanskelig å få til dette hvis jeg 
begynte i dag, sier Johansson.  

Johansson har mottatt Den store jour-
nalistprisen i 2005 som medlem av DNs 
lørdagsmagasins redaksjon, Arne Heste-
nes’ journalistpris i 2000 og flere SKUP–
diplomer. Da han bestemte seg for å takke 
ja til sluttpakke, hadde han jobbet i Dagens 

Næringsliv i elleve år.
– Det føltes rart å plutselig få beskjed om 

at det ikke går så bra økonomisk lenger. 
For min del ble jeg glad for muligheten for 
sluttpakke, siden jeg begynte å bli klar for å 
gjøre noe annet, sier han.

Nå legger han gravingen til side til fordel 
for skjønnlitteraturen, etter å ha gitt ut to 
romaner og en novellesamling tidligere. 
Han er ikke bekymret for graveprosjektenes 
fremtid på sin tidligere arbeidsplass, men 
tror medier som ikke har en like sterk grave-
satsing, kan komme til å få problemer.

– Jeg har vært privilegert fordi jeg har 
jobbet i en redaksjon der det er en kultur 
for graving. Men hvis satsingen på grave-
journalistikk først forsvinner i en redaksjon, 
tror jeg det er veldig vanskelig å bygge opp 
kulturen igjen. Spesielt hvis ledelsen ser at 
folk i like stor eller liten grad kjøper avisa 
uten gravesakene, sier han. 

De økonomiske nedgangstidene kan føre 
til at avisene ikke tør å ta sjanser, frykter 
Johansson.

– Man kan måtte bevege seg inn i et felt 

der man risikerer å bli saksøkt. Hvis ikke 
man har en økonomisk buffer til å klare det, 
tror jeg det kan føre til større feighet hos 
avisene, sier han, og legger til at feigheten 
også kan vise seg i temavalget.

– Sjefene kan bli redde for å ikke framstå 
som støtende overfor noen lesergrupper. 
Jeg synes vi allerede ser at en del velger de 
trygge løsningene. Nedgangstider er ikke de 
beste kårene for eksperimentering. Det som 
er risikabelt og annerledes velges lettere 
bort, noe som kan gjøre journalistikken mer 
strømlinjeformet, sier han. Samtidig tror 
han det at andre bedrifter enn mediebe-
driftene sliter økonomisk, kan få en positiv 
effekt. 

Nedgangstider kan føre til at uenighet 
kommer lettere til overflaten, og dermed 
kan folk bli mer interessert i å fortelle sin 
historie.

– Når alle tjener penger, sluttes gjerne 
rekkene, men når de begynner å tape, kan 
de begynne å skylde på hverandre. Folk 
føler seg lurt, og noen har lyst til å ta igjen. 
Slik kan interessant informasjon bli lettere å 
få tak i, tror Johansson.
hilde.tvedten@gmail.com

TOK SLUTTPAKKE ETTER ELLEVE ÅR:

– Frykter for gravekulturen

I løpet av høsten og vinteren har det stadig 
kommet nyheter om sparetiltak, nedbeman-
ning og kutt i de store mediebedriftene i 
landet. Både opplagsfall og annonsetørke 
spiller inn, og få tror situasjonen vil bli 
enklere med det første. «Vi planlegger for at 
dette blir en langvarig affære», sa  
Schibsted–sjef Kjell Aamot til Dagens 
Næringsliv i januar, og fortalte at årets krise 
er det verste han har opplevd i hans 30 
år i konsernet. Et par måneder senere var 
kuttrammen i konsernet oppe i én milliard 
kroner. 

Få ser optimistisk på framtida i denne 
situasjonen. Oslo Journalistklubb (OJ) 
har gjort en undersøkelse om journalistisk 
kvalitet blant sine medlemmer, og fun-
nene er dystre. Nesten fire av fem tror den 
journalistiske kvaliteten på norske medier 
er dårligere om to år enn i dag.  
Nærmere tre av fem opplever at kvaliteten 
generelt er dårligere i dag enn for to år 
siden.

– Krisen har allerede slått inn. Norske 
journalister registrerer allerede en gene-
rell nedgang i kvalitet i mediene, noe jeg 
mener er et varsko for både redaksjoner og 
eiere. De må passe seg for å kutte så mye at 
kvaliteten ikke blir god nok, sier leder i OJ, 
Thomas Spence.  

Mange av kollegene hans i Oslo–pressen 
er også bekymret for arbeidsforholdene der 
de jobber, spesielt et stadig økende tids-
press. Tre av fem OJ–medlemmer svarer 
at de allerede har opplevd nedbemanning i 
redaksjonen de siste to årene.

En av fem mener arbeidsforholdene i 

redaksjonen eller avdelingen ikke sikrer 
tilstrekkelig journalistisk kvalitet, og hele 
fire av fem mener krav om stor produksjon 
svekker kvaliteten på arbeidet de gjør.  

– Det kanskje største tankekorset er at 
det er ressurskrevende journalistikk, som 
gravejournalistikk, som først og fremst lider 
i nedgangstider. Denne journalistikken 
krever mye tid og folk. Hvis det er slik at 
makthaverne lettere klarer å lure seg unna 
på grunn av en svekket gravejournalistikk, 
er det trist for offentligheten, mener Spence. 

Nesten halvparten av de spurte journalis-
tene opplever at de har mindre tid til kilde-
sjekk enn for to år siden. En av fem mener 
at de har problemer med å utøve  
kildekritikken i den grad de ønsker, mens 
over halvparten mener at de fremdeles  
rekker å gjøre det.

– Alle redaksjoner, både journalister og 
ledere, må jobbe for å hindre at kjerne-
virksomheten blir skadelidende. Krisen er 
midlertidig, men kvaliteten må være på topp 
hele tiden, sier Spence. 

Anne Hafstad i Aftenposten, SKUP–pris-
vinner for 2000 og 2005, mener gravejour-
nalistikken er truet når norske medier får 
dårligere økonomi. Hun peker spesielt på 
at det kan bli et større press for å publisere 
raskt, noe som kan føre til mindre grundig-
het.

– Journalister vil alltid ha et ønske om 
å drive med gravejournalistikk, men vi må 
være kompromissløse hvis vi opplever at 
eiere og sjefer vil at vi skal lette på kravene. 
Det er livsfarlig hvis man blir presset til å 
publisere for tidlig, og ikke er like grundig 
lenger, sier hun. 

Finansavisens Morten Hofstad, som 
vant SKUP–prisen for 2006, tror også at økt 
produksjonspress kan komme på kollisjons-
kurs med graveprosjekter.

– Nå er det er viktig å synliggjøre verdien 
av å ikke fly i flokk, og verdien av å jobbe 
fram egne saker, sier han. 

I OJ–undersøkelsen sier flere enn en av 
fem at de mener de står i fare for å miste 
jobben det nærmeste halvåret. Nesten like 
mange aner ikke hva det nærmeste halvåret 
bringer når det gjelder ansettelsesforholdet. 
Hofstad peker på at usikkerheten også kan 
virke negativt på produksjonen.

– Jeg bekymrer meg ikke over avisas  
økonomi. Det gir en positiv effekt i hverda-
gen, sier Hofstad, som foreløpig ikke har 
merket noe til nedgangstider i Finansavisen. 

Tidligere SKUP–juryleder Fritz Breivik 
sier at han frykter at finanskrisa kan gå ut 

over gravejournalistikken, men at han også 
tror den kan føre til hardere prioriteringer 
– og dermed demonstrere papir-avisenes 
muligheter.

– En teori er at vi vil få mer seriøs journa-
listikk i papir, og kanskje journalistikk med 
litt flere kilder, lengre perspektiver, dypere 
innsikt og flere analyser. Vi kan jo håpe at 
det vil skje i større grad, mens løpende begi-
venhetsdekning skjer på nett, sier han.

Anne Hafstad i Aftenposten skal lede et 
av seminarene under «Kunnskapsløftet» på 
SKUP, og mener det er helt nødvendig at 
arbeidsgiverne ikke slutter å gi journalistene 
mulighet til å lære mer.

– Det er viktig at de som er unge og ikke 
så erfarne også får være med på arrange-
menter som øker journalistenes kompe-
tanse, sier hun.
hilde.tvedten@gmail.com 

Kutt på kvaliteten løs
Sju av ti Oslo-journalister 
tror kvaliteten på norske 
medier er dårligere om to 
år. Gravejournalistene er 
redd de ofres først. 

Tekst: Hilde Marie Tvedten

Journalist Jens M. Johansson er redd for at norske 
medier vil ta færre sjanser når de har dårlig økonomi. 

Tekst: Hilde Marie Tvedten
Foto: Marius Sunde Tvinnereim

FAKTA: Kutt i medier

Kilder: Journalisten.no, Kampanje.com. 

n Storavisene i Norges største 
mediekonsern Schibsted må kutte 
minst 300–400 årsverk frem til 2012, 
noe som fører til store kutt hos spesielt 
Aftenposten, Stavanger Aftenblad og 
Bergens Tidende. 

n Ukebladgigantene Hjemmet 
Mortensen og Aller Norge kutter 
henholdsvis 103 og 70 årsverk

n I fjor høst kom det fram at Mecom-
eide Edda Media måtte kutte rundt åtti 
stillinger over hele konsernet. 

n Dagbladet og A-pressen er 
blant bedriftene som allerede har 
gjennomført betydelige kutt over de 
siste årene. Senest ble det kjent at 
Dagbladet kutter 12 stillinger som et 
ledd i spareprogrammet, hovedsakelig 
på desken. 

n Dagens Næringsliv har godkjent 
sluttpakker til 18 ansatte i januar.

EKS-GRAVER:  
Jens M. Johansson 
er glad han ble ferdig 
med Mikel-saken 
før budsjettkuttene 
kom til DN. Ellers vet 
han ikke hvordan det 
hadde gått. 

«Norske journalister 
registrerer allerede en 
generell nedgang i kvalitet 
i mediene, noe jeg mener 
er et varsko for både 
redaksjoner og eiere»

 Thomas Spence,  
 leder OJ

n 23 prosent mener de står i fare for å 
miste jobben det nærmeste halvåret, 
mens 19 prosent ikke vet.

n 59 prosent av de spurte opplever at 
kvaliteten på journalistikken i norske 
medier generelt er dårligere enn for to 
år siden.

n Hver uke tenker 38 prosent av de 
spurte at «helst burde jeg hatt en kilde 
til …» etter å ha levert en sak.

n 12 prosent møter kilder daglig, 
47 prosent møter kilder ukentlig, 23 
prosent møter kilder månedlig, mens 
14 prosent aldri møter kilder. Drøyt 
halvparten, 51 prosent, opplever 
at dette som før, mens 30 prosent 
opplever at de møter kilder sjeldnere 
enn før.

n 59 prosent av de spurte oppgir 
at de produserer mer enn for to år 
siden, mens 30 prosent oppgir at de 
produserer like mye. Kun 5 prosent 
oppgir at de produserer mindre enn før.

n 79 prosent er enten helt eller delvis 
enige i at krav om stor produksjon 
svekker kvaliteten på arbeidet de gjør.

n 68 prosent tror at den journalistiske 
kvaliteten i norske medier er dårligere 
om to år. 21 prosent tror at den er 
uendret, mens bare 10 prosent tror at 
den er bedre om to år.

FAKTA: OJ-undersøkelsen

790 av OJs medlemmer har svart på undersøkelsen.
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Et F-16 jagerfly kommer i svært lav høyde 
over det vintergrønne landskapet. Brølet 
fra den kraftige jetmotoren overdøver det 
meste. Flyet er tungt lastet, og ser nesten ut 
til å snidde borti høydene rett øst for Gaza. 
Det flyr like over oss. Bare et par sekunder 
senere skyter den israelske piloten ut en 
rakett før han gir full guffe, retter nesen 
oppover og forsvinner som et prosjektil mot 
himmelen. Fra der jeg står ser jeg først en 
stor sky av ild, røyk og betongstøv ett eller 
annet sted midt inne i Gaza by. Det går fem, 
seks sekunder før lyden av den voldsomme 
eksplosjonen når oss. Det var ikke langt 
unna. 

 Jeg har god utsikt til helvete. I likhet 
med flere titalls internasjonale kolleger, har 
jeg og TV2-kollega Frode Hoff tatt oppstil-
ling på et høydedrag rett øst for Gaza. Vi 
har god utsikt, men vet likevel ikke hva som 
skjer. Det får vi først vite etter å ha snakket 
med palestinske kolleger inne på Gazastri-
pen. Eller etter å ha fått siste oppdatering 
fra den norske legen Mads Gilbert, som 
daglig formidler sine engasjerte inntrykk fra 
krigens sentrum.

Dumpe drønn høres jevnlig fra de israel-
ske artilleribatteriene. Etter hvert som etter-
middagen glir over i kveld, blir det lettere å 
se granateksplosjonene inne på Gazastripen.

 To raketter skyter raskt opp mot him-
melen. Et sted der inne i byen, bak den 
stengte grensen, fortsetter Hamas sine 
angrep mot Israel. Rakettene etterlater seg 
hver sin ujevne hale av røyk og kommer 
susende i vår retning. En alarm går og vi 
slenger oss i dekning bak noen steiner satt 
opp som et minnesmerke over en tidligere 
krig. Rakettene fyker over oss og inn mot 
den israelske byen Sederot. De journalistene 
som ikke står opptatt med direkterapporte-

ringer, kaster seg inn i sine innleide biler, og 
kjører mot byen. For å se om rakettene traff, 
og om de eventuelt gjorde skade.

 I Gaza by, i Khan Younis og i Rafah er 
situasjonen verre. Der treffer rakettene 
og granatene sine mål med langt større 
presisjon. Hundrevis blir drept, flere tusen 
skadd. Men vi får ikke se. Grensen er stengt 
for journalister.

Dette var virkeligheten for det interna-
sjonale pressekorpset under Gazakrigen 
tidligere i år. Vi var utestengt, og forvist til å 
observere krigen fra et høydedrag døpt Hill 
of Shame for anledningen – Skammens høy-
dedrag. Palestinske journalister og norske 
leger ble verdens øyne. 

Israels mediestrategi ser ut til å ha vært 
svært vellykket, og setter kanskje en ny 
standard for håndtering av brysom presse 
i fremtiden. For selv om bilder, rapporter 
og tall kom ut fra Gaza, manglet det noe. 
De nære reportasjene, de som tar deg med 
hjem til folk og lar deg bli kjent med krigens 
ofre. Reportasjene som gir de døde barna 
navn og ansikt. Der journalister som leserne 
og seerne kjenner, opplever krigens redsler 
for at de hjemme i Norge skal forstå hvor 
jævlig virkeligheten er. Vi fikk ikke laget de 

reportasjene som kunne ha tvunget frem en 
våpenhvile langt tidligere. 

 
Først etter at krigen var over, åpnet 

grensene og Israel slapp oss inn. Da fikk vi 
se hvor enorme skader det israelske bom-
bardementet hadde påført palestinerne. 
Skoler, boliger, moskeer, butikker og fabrik-
ker bombet sønder og sammen. Familier 
satt under pressenninger i ruinhaugene. I ly 
for vinterregnet. Er det rart de ikke ville ha 
vitner?

Under krigene i Libanon i 1996 og 2006 
opplevde jeg også at Israel forsøkte å stanse 
oss. De skjøt mot oss da vi kjørte sørover 
mot kampsonene, for at vi ikke skulle for-
telle verden hva som skjedde. Det samme 
skjedde under beleiringen av byen Jenin på 
Vestbredden under den andre Intifadaen. 
Men de klarte det ikke. Vi kom oss inn like-
vel. Men Gaza var vanskeligere. Hermetisk 
lukket.

Også USA forsøkte å stanse oss før 
utbruddet av Irak-krigen i 2003. De ringte 
rundt til redaksjonene og ba redaktørene 
kalle hjem sine utsendte krigsreportere. 
De ville ikke ha vitner. Vi trosset truslene. 
Siden er det andre som har gjort det for 
farlig å reise rundt i Irak som journalist. 
Væpnede grupper både der og i Afghanistan 
angriper hvem som helst, bare de er fra Ves-
ten. Yrkestittelen journalist er ikke lenger 
beskyttet. 

Under Balkankrigene på midten av 
90-tallet skjøt de også mot oss. Noen 
ganger treffer de, og kolleger dør. De som 
har ansvaret for krigene vil ikke ha oss der 
fordi vi kommer for å være krigens vitner. 
Vi kommer for å gjøre det ubehagelig for de 
som kriger.
fredrik.gresvik@tv2.no

Rapport fra skammens høydedrag

Av: FREDRIK GRÆSVIK
TV 2s utenriksjournalist med særlig 
ansvar for Midtøsten-konflikten.

JOURNALISTIKK I KRIGSTID

Ashraf Mashharawi  
byttet rolle da lillebroren 
hans ble drept av en rakett. 
 Se side 14

Kjetil Haanes dro til  
Gaza på jakt etter krigs-
forbrytelser. Det fant han.
 Se side 15

Det er over ett år siden 
Ellen Hofsvang mistet  
samboeren sin på jobb. 
 Se side 17

Gjør et NYtt SkuP 
i Gamle NYheter
Retriever Research med ATEKST gir deg mulighet til å søke opp papirartikler helt tilbake til 1945.

www.retriever.no   www.atekst.no   
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Etter å ha blitt tilkalt til sykehuset skjønner 
han at lillebroren på 11 år er døende, og tar 
et vanskelig valg: Han tillater at kollegene 
hans filmer lillebrors siste reise.

 – Jeg var oppløst i sorg, men like fullt 
ville jeg dokumentere det som skjedde. Jeg 
ville vise verden følgene av det jeg mener 
var et meningsløst angrep på sivile, forteller 
Ashraf Mashharawi.

Lillebroren Mahmoud døde på formidda-

gen 4. januar i år. Brennpunkt sendte doku-
mentaren Hva drepte lillebror 10. februar.

 Ashraf byttet rolle 4. januar. TV–pro-
duceren og regissøren ble hovedperson i det 
som først ble en kort nyhetssak, senere en 
dokumentar. 

Mashharawi jobber for firmaet Media 
Town i Gaza. Han har bidratt til en rekke 
innslag på engelske Channel 4, og på CNN. 

Journalisten, som selv har laget flere doku-
mentarer, gikk den dagen over til selv å bli 
kilde og aktør. 

– Det var rart å havne på den andre siden, 
det skjedde så plutselig. Mens jeg lager sak 
om de andre krigshandlingene, blir broren 
min på 11 år drept uten forvarsel på taket 
hjemme. Plutselig ble jeg en pårørende. Det 
var nødvendig å stå fram med det, sier han.

 
I dokumentaren ser man Ashraf bære 

broren til et siste farvel i familiens leilighet. 
De kjører senere til kirkegården, der Ashraf 
bærer Mahmoud til graven. 

Familien må legge den lille gutten i graven 
til en slektning. Det er for farlig å reise med 
ham til familiens gravsted. Alt som skjer, 
filmes av Ashrafs kolleger i Media Town. 

Mistet lillebror på jobb
På jobb midt under Gazakrigen får TV-producer 
Ashraf Mashharawi beskjed om at lillebroren er  
hardt skadd i et rakettangrep.

Tekst: Anders Børringbo
Foto: NRK

Senere følger NRK ham i arbeidet med å 
finne sannheten om det som skjedde. 

Lillebroren til Ashraf lekte med en ball 
sammen med sin fetter da en rakett slo ned 
på taket hjemme. Huset kunne ikke være 
et legitimt militært mål og skytingen var 
kynisk og meningsløs, mener Ashraf. 

NRK Brennpunkt gjorde imidlertid egne 
undersøkelser og stilte ham en rekke spørs-
mål – blant annet om hvorvidt huset kunne 
vært benyttet av Hamas.

– Huset har aldri vært brukt for utskyting 
av raketter eller noen annen Hamas–akti-
vitet. Israelerne kjente dette huset som et 
legehus og et journalisthus. Det var overho-
det ingen grunn til å avfyre en rakett mot to 
gutter som lekte på taket, forklarer Ashraf 
Mashharawi til NRK. 

Lillebrors død ble vist på CNN som en 
kort nyhetssak. Anonyme bloggere hevdet 
først at hele dødsfallet var en forfalskning, 
senere ble det hevdet at Mads Gilberts 
forsøk på å gjenopplive Mahmoud var en 
forfalskning. Det ble også hevdet at Ash-
raf kunne ha tilknytning til Hamas.

– Det var forferdelig å få alle disse 
beskyldningene midt oppe i sorgen. Jeg har 
ingenting å skjule. Jeg tror ikke det er tilfel-

dig at det ble stilt spørsmål ved akkurat det 
dødsfallet som ble til en TV–sak, sier Ashraf 
Mashharawi.

Han måtte bistå CNN med en rekke 
opplysninger. Kanalen laget nemlig en ti 
minutter lang «back story» der de gjen-
nomgikk hele faktagrunnlaget i sin første 
sak. Konklusjonen var at saken var bygd 
på riktige forutsetninger. CNN hadde også 
to leger i studio som fastslo at gjenoppliv-
ningsforsøket var troverdig.

 

Ashraf ville ikke bare vise folk lillebrors 
død. Han sa også ja til NRK Brennpunkts 
forespørsel om å være med i en prosess for 
å finne ut hva som drepte broren. I doku-
mentaren sannsynliggjør Brennpunkt at en 
målstyrt Spike–rakett blir skutt mot taket. 
Man får også innblikk i Ashrafs forsøk på å 
straffeforfølge hendelsen.

– En sånn umenneskelig handling må få 
et etterspill. Jeg vil undersøke om det er 
lovhjemmel for å saksøke de ansvarlige bak 
rakettangrepet, sier Ashraf til NRK. 

Kommer han inn i rettsapparatet med 
saken, må han være forberedt på å være 
medieaktør i flere år framover.

Brennpunkt hadde vanskelige produk-
sjonsvilkår da dokumentaren ble laget. Gaza 
var i første omgang stengt, og etter våpen-
hvilen var det lange køer av journalister 
som ville inn. De viktigste opptakene etter 
selve dødsdagen ble derfor gjort av NRKs 
nyhetsteam Øystein Heggen og Muhammed 
Alayoubi, som var blant de første vestlige 
team inne i Gaza.

 For Ashraf var det også viktig å stå fram 
av en annen grunn:

– De aller fleste tror at hele Gaza er 
Hamas–akitvister som protesterer i gatene. 
Det gjenspeiles også i bestillingene jeg får 
fra de store kanalene. Men vi er mange fre-
delige, vanlige mennesker her som bare vil 
leve normale liv. Jeg ønsker også å fokusere 
på dette gjennom å stå fram. To gutter blir 
drept i en fredelig del av Gaza by mens de 
leker. Det er totalt meningsløst, sier Ashraf 
Mashharawi.
anders.borringbo@nrk.no

«Jeg var oppløst i sorg, 
men like fullt ville jeg 
dokumentere det som 
skjedde. Jeg ville vise 
verden følgene av det jeg 
mener var et meningsløst 
angrep på sivile»

 Ashraf Mashharawi, 
 journalist

«Det var forferdelig å få 
alle disse beskyldningene 
midt oppe i sorgen. Jeg 
har ingenting å skjule»

 Ashraf Mashharawi, 
 journalist

USKYLDIG: Ahsraf mener lillebrorens  
død var et tydelig eksempel på krigens 
grusomheter. Mahmoud hadde ikke  
deltatt i noen kamphandlinger.

TUNG BØR: Ashraf Mashhrawi bærer sin lillebror Mahmoud til graven. 11-åringen lekte på taket til familiens hus da en israelsk rakett traff, 
og gjorde ham til ett av krigens mange unge ofre. 

KJEMPET: Den norske legen Mads  
Gilbert prøvde å redde Mahmouds liv på 
Shifa-sykehuset, men det var ikke håp for 
den lille gutten. 
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14. januar var det ett år siden Carsten ble 
drept på jobb for Dagbladet i Kabul. Årsda-
gen for terrorangrepet på Serena Hotel kom 
mens bombene regnet over Gaza. Utenland-
ske journalister sto utestengt i kø på Israels 
side av grensen. Inne i krigssonen jobbet 
palestinske fotografer og journalister med 
fare for eget liv for at verdens skulle få se og 
høre hvordan det så ut der bombene traff. 
Uka før ble tre palestinske journalister drept 
i angrepene.

Bilder og beskrivelser fra Gaza-krigen 
la seg ved sidene av bildene fra Kabul i mitt 
hode. Ikke fordi de var like, kanskje mer 
fordi egen sorg og maktesløshet brakte 
fortvilelsen til alle som mistet noen eller ble 
skadet i de uendelige bomberaidene ganske 
nær. Hvordan er det mulig å klare dette, 
når du i tillegg står igjen uten hus og uten 
mulighet til å skaffe mat og medisiner til 
barna dine?

Koblingen ble forsterket av at Midtøsten 
var Carstens kanskje fremste interessefelt 
gjennom mer enn 15 år som utenriksjour-
nalist. Gaza-krigen ble en sterk illustrasjon 
av hvilke usikre forhold journalister møter 
i krigssoner, og ikke minst hvordan sterke 
interesser ønsker å hindre journalister i å 
gjøre jobben sin. I tillegg til å nekte uten-
landske journalister mulighet til å skildre 
krigen fra innsiden, bombet Israel TV- 
stasjoner og andre medieinstallasjoner til 
tross for at de var tydelig merket. Når Israel 
på denne måten angrep media hadde  
myndighetene åpenbart en svært bevisst 
strategi om å forsøke å forhindre dekningen 
av krigens konsekvenser. Det viser ikke bare 
en forakt for presse- og ytringsfrihetsprin-
sipper, men angrepene satte også palestin-
ske journalisters liv og helse i større fare.

På nattbordet på barnerommet, mellom 
tørka blomster, bildet av Carsten og engelen 
i glasskula – en sånn som snøen virvler i når 
du rister på den – ligger et av Carsten gamle 
visittkort. Et ord er strøket ut med harde blå 
kulepennstreker. «Reporter». Hadde han 
ikke vært reporter, hadde han fortsatt vært 
her.

Hvordan forklare en tiåring viktigheten 
av pressefrihet? «Hjelper det mot krig om 

man skriver om det i avisen da?» Hvordan 
forklare en femåring at det er så viktig at 
noen skriver i avisa at man må være steder 
der det er farlig. Noen dør fordi de opp-
holder seg slike farlige steder, andre blir 
direkte angrepet på grunn av det de rap-
porterer om. Carsten var en av minst 87 
journalister som ble drept på jobb i fjor.

Etter Carstens død ble det opprettet 
et minnefond, med penger som ble gitt i 
forbindelse med begravelsen, samt senere 
bidrag fra klubber, mediebedrifter og –eiere 
og enkeltpersoner. Fondet skal gi stipender 
til journalister og journalistorganisasjoner 
som lever og virker i konfliktområder, for å 
styrke deres sikkerhet eller bidra til bedrede 
arbeidsforhold for journalister i konfliktom-
råder.

Det første bidraget fra fondet gikk til 
Afghansk P.E.N., som arbeider både med 
pressefrihet i Afghanistan generelt og bidrar 
i arbeidet med saker for enkelt-journalister. 
At den unge journalisten Pervez Kambash 
fortsatt sitter fengslet sier mye om ytrings-
friheten og situasjonen for journalister i 
Afghanistan, selv om dødsdommen ble 
endret til 20 års fengsel.  Så sent som 11. 
mars i år ble journalisten Jawed Ahmad 
brutalt skutt i Kandahar, bare et halvt år 
etter han slapp fri fra elleve måneders 
fangenskap hos amerikanerne for påstått 
kontakt med Taliban.

Mens han lå hardt skadet i resepsjonen 
på Serena og fikk førstehjelp av kolleger, sa 
Carsten at de måtte ta bilder og dokumen-
tere hva som skjedde rundt dem. Betydnin-
gen av å rapportere lå ham på hjertet selv 
i en så kritisk situasjon. Håpet er at min-
nefondet kan bidra til at andre, som lever 
og jobber i farlige områder, kan fortsette å 
rapportere.  
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«Hadde han ikke vært reporter, 
hadde han fortsatt vært her»

Av: ELLEN HOFSVANG
Samboeren til Carsten Thomassen. 
Han ble drept i Kabul i fjor.

NJs nestleiar Kjetil Haanes var i vinter inne 
på Gazastripa som medlem av International 
Federation of Journalists (IFJ) sin delega-
sjon for å sjå på moglege krigsforbrytingar 
under den tre veker lange militæroperasjo-
nen til Israel.

Synet som møtte dei gjekk sterkt inn på 
Haanes. I alt vart fem journalistar drepne 
og 17 skada i konflikta, og saman med 
IFJ–delegasjonen vitja Haanes dei skada 
journalistane, og familiane til dei fem som 
vart drepne. 

– Frå min ståstad ser det ut som om 
dette er krigsforbrytingar frå Israel si side, 
seier Haanes.

Sidan 2006 har åtak på mediemål under 
ei konflikt vore kategorisert som krigsfor-
bryting av FN. 28. desember vart kontora 
til Hamas–TV–stasjonen al–Aqsa i Gaza 
by bomba. 9. januar blei al–Johara Tower 
i Gaza by åteke. Fleire medieinstitusjonar 
held til i tårnet, som blei truffe to gonger 
av israelske bombefly, trass i at bygningen 
var klart merka med at det var medieper-
sonell som heldt til her. 15. januar blei al–
Shurough Tower åteke. Fleire palestinske 
medium held til i tårnet.

No sender IFJ ein rapport til FN der dei 
ber om at organisasjonen gjer ei full gran-
sking av desse hendingane.

– Israelske myndigheiter seier det er 
tilfeldig at al–Aqsa–TV–stasjonen vart 
bomba, men det trur eg ikkje på. Me var 
der og såg ruinane. Huset var merka slik at 
ein såg det var medium som heldt til der, 
og ingen av husa rundt har blitt råka, fortel 
Haanes.

Sjølv om han har jobba med internasjo-
nalt arbeid heile livet, gjorde turen til Gaza 
sterkt inntrykk på den avtroppande NJ–
nestleiaren.

– Eg var faktisk ikkje klar over at området 
var så lite. På 360 kvadratkilometer er 1,5 
millionar menneske stua saman. 50 prosent 
av dei er born, og dei manglar vatn, elek-
trisitet, mat og medisiner. I praksis er dei 
innesperra. Eg vert trist av det. Israel har 
bomba håpet og draumane til dette folket. 
Samstundes finst det så mange flotte folk 
der. Me møtte søstera til ein av dei drepne 
journalistane. No har ho bestemt seg for å 
gå i broren sine fotspor og verte journalist 
sjølv, fortel han.
mari.torsdotter@gmail.com

– Bomba håpet og draumane
IFJ krevjer at FN må granske Israel si  
bombing av mediemål under Gazakrigen.

Tekst: Mari Torsdotter Hauge
Foto: Kjetil Haanes

FAKTA: Krigen i Gaza
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n 27. desember startar Israel 
bombinga av Gazastripa, etter at 
Hamas har skote fleire titals rakettar 
mot mål i Israel etter at våpenkvilen var 
over.

n 28. desember vart universitetet, 
ein moské og TV-stasjonen al-
Aqsa bomba, samtidig som fleire 
regjeringskontor og eit fengsel vart 
øydelagt.

n 31. desember kom dei norske 
legane Mads Gilbert og Erik Fosse frå 
Norwac inn til Gazastripa. Ettersom all 
utanlandsk presse vart utestengt, vart 
skildringane deira frå Shifa-sjukehuset 
viktige vitnesbyrd om konflikta.

n 1. januar fekk 400 utlendingar lov 
til å forlate Gaza. Dei slapp ut ved 
grensebyen Erez dagen etterpå. Blant 
dei var seks norsk-palestinarar.

n 3. januar køyrde israelske 
stridsvogner inn i nordre Gaza, og 
konflikta vart trappa opp. No gjekk 
Israel også til åtak på bakken. Jonas 
Gahr Støre ba om at styrkene måtte 
trekkjast ut umiddelbart.

n 18. januar erklærer Hamas 
våpenkvile, og gjev Israel ei veke til 
å kome seg ut frå Gaza. På dei 23 
dagane konflikten varte, vart 1200-
1300 palestinarar drepne og 5100 
skada på Gazastripa. Halvparten av dei 
drepne var sivile. 13 israelarar mista 
livet i konflikta, og 80 vart skada.

FAKTA: Carsten Thomassens Minnefond

Kjelde: Dagbladet

n Fondet vart oppretta etter at Carsten 
Thomassen vart skoten og drepen i 
Kabul på jobb for Dagbladet 14. januar 
i fjor. 

n Fondet skal årleg dele ut stipend 
til enkeltpersonar eller organisasjonar 
som arbeider for å betre arbeidstilhøva 
for journalistar i konfliktområde. 

n Fondet består av middel som vart 
samla inn i samband med bisetjinga, i 
tillegg til donasjonar frå privatpersonar 
og organisasjonar. 

n Minnefondet vert administrert av 
Dagbladet, og midla vert utdelt årleg 
på SKUP-konferansen. 

n Den første tildelinga, i 2008, 
gjekk til Afghansk PEN, og var på 
50.000 kroner. Midla skal brukast til 
sikringstiltak og juridisk assistanse for 
forfulgte eller arresterte journalistar i 
Afghanistan.

«Det viser ikke bare en 
forakt for presse- og 
ytringsfrihetsprinsipper, 
men angrepene satte også 
palestinske journalisters liv 
og helse i større fare»

«Betydningen av å rapportere 
lå ham på hjertet selv i en så 
kritisk situasjon»

GUIDE: 11 år gamle Mohammad 
kunne litt engelsk og var tolk for 
Haanes då dei vitja hamna. Israel 
har blokkert Gazastripa også frå 
sjøsida, og båtar som kjem for 
langt ut vert åtekne. Mohammad 
og kompisane hans fiskar  
krabbar i strandkanten i plassen.
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2009 startet trist for ytringsfriheten i Russ-
land. Etter en pressekonferanse 19. januar 
blir advokat og menneskerettighetsfor-
kjemper Stanislav Markelov skutt og drept 
på åpen gate i Moskva sentrum. Den 25 år 
gamle studenten og Novaja Gazeta–journa-
listen Anastasija Baburova, som fulgte etter 
Markelov for å få et intervju, ble også drept. 
Hun ble den fjerde journalisten i avisa som 
er myrdet de siste åtte årene. 

Å kartlegge og drive journalistikk 
overfor de føderale styrkene, FSB og etter-
retningstjenesten har vært Andrej Soldatov 
(33) og Irina Borogans (34) hovedvirke 
siden 2000. Gjennom samarbeid med flere 
russiske aviser har agentura.ru vokst seg 
til å bli den viktigste og mest anerkjente 
oversikten over sikkerhetsstyrkene. Men i 
november, to måneder etter at journalistene 
var invitert til den internasjonale grave-
konferansen på Lillehammer for å snakke 
om utfordringene med å dekke slike felter, 

mistet begge jobben i Novaja Gazeta.
 Soldatov er ikke i tvil om at det ligger 

andre motiver bak enn det avisa proklame-
rer utad.

 – Avisa sier at de måtte si oss opp 
fordi de skulle spare penger, som følge av 
finanskrisen. Men vi er sikre på at det må 
være noen oppe i systemet som har presset 
avisas ledelse. Vi vet blant annet at det har 
vært kontakt mellom personer i tilknytning 
til Kreml og avisas ledelse i forkant av denne 
avgjørelsen, sier Soldatov. 

Den siste artikkelen Soldatov og Boro-
gan publiserte handlet om den tidligere 
FSB–toppen Pavel Ryaguzov, som på det 
tidspunktet var siktet for involvering i dra-
pet på Anna Politkovskaja. Artikkelen ble 
publisert i Novaja Gazetas utgave på toårs-
dagen for drapet på Politkovskaja, og hand-
let om offiserens fortid i FSB–systemet.

 Selv om artikkelen ikke inneholdt kritikk 
av den offisielle etterforskningen, kun en 

oppsummering av de involverte i straffe-
saken, har artikkelen trolig falt flere tungt 
for brystet. Under Soldatov og Borogans 
ferie i London i midten av november blir de 
oppringt og får beskjeden om oppsigelsen 
av Novaja Gazetas personalsjef. Samme dag 
blir agentura.rus logo fjernet fra hjemme-
siden, og Soldatov klarer heller ikke å få 
kontakt med avisas redaksjonelle ledelse for 
en forklaring.

 Ansvarlig redaktør redaktør Sergej Soko-
lov har tidligere avvist at det ligger politikk 
bak det avsluttede arbeidsforholdet, selv om 
avdelingen som jobbet med undersøkende 
journalistikk ble redusert fra tre til én.

– Dette er en avgjørelse tatt utelukkende 
av økonomiske årsaker, sa han i en uttalelse 
før jul. 

Soldatov og Borogan står nå uten fast 
inntekt, og livnærer seg fra uke til uke på å 
skrive frilans for ulike nettaviser. De merker 
at telefonene blir overvåket og at e–poster 

Alene om jobben 

UREDDE: Ingen russiske aviser tør røre 
i artiklene til Andrej Soldatov og Irina 
Borogan, men journalistene nekter å gi 
opp rapporteringen om de hemmelige 
russiske tjenestene.

Andrej Soldatov og Irina Borogan har i åtte år dekket 
den russiske sikkerhetstjenesten. Aldri har det vært 
mer krevende enn nå – ingen russiske medier lenger 
tør publisere artiklene deres.

Tekst og foto: Amund Trellevik, Moskva

FAKTA: agentura.ru

n Grunnlagt i 2000 av Andrej 
Soldatov som et prosjekt for å samle 
informasjon og drive journalistikk om 
de hemmelige tjenestene i Russland. 
Var i startet basert på frivillighet med 
flere bidragsytere.

n Er bygget opp i to deler, en del 
med organisasjonskarter over 
sikkerhetstjenestene og en del med 
journalistikk. For å ikke komme på kant 
med den stadig strengere lovgivningen 
baserer Agentura.ru mye av sitt arbeid 
på åpne kilder.

n Har samarbeidet med flere russiske 
aviser, blant annet Moskovskie 
Novosti, Versia, Radio Echo Moskvy og 
fra januar 2006 Novaja Gazeta. Avisene 
betaler lønn, mens artiklene blir 
publisert i spesielle seksjoner i avisene 
i tillegg til hjemmesiden til Agentura.

n Agentura,ru er en av de mest 
respekterte kildene om de hemmelige 
tjenestene i Russland, og har siden 
oppstarten fått mye internasjonal 
anerkjennelse, blant annet fra 
Reporters Without Borders og 
Committee to Protect Journalists 
(CPJ).

n Soldatov og Borogan er flere ganger 
blitt arrestert og avhørt av FSB, og 
redaksjonslokalene gjennomsøkt. 
Begge har solid journalistisk erfaring, 
og har blant annet dekket krigen på 
Balkan  (99), den andre Tsjetsjenia-
krigen, Libanon-krigen i 2006 og 
Georgia-konflikten i fjor.

n Samarbeidet med den verdenskjente 
og Kreml-kritiske avisa Novaja Gazeta 
opphørte plutselig i november i fjor, 
like etter publiseringen av en artikkel 
om tidligere FSB-topp Pavel Ryaguzov 
som da var tiltalt i rettsaken etter 
mordet på Anna Politkovskaja.

forsvinner fra tid til annen, men de nekter å 
gi opp.

– Vi mener det er en journalistisk opp-
gave å dekke den økende innflytelsen den 
russiske sikkerhetstjenesten får i landet. 
Dette er områder offentligheten ikke har 
noen innsikt i, og systemet er bygget opp på 
en måte som gjør at det er umulig å finne 
ut hvem som har ansvaret for hva. Om for 
eksempel politiet arresterer en person i et 
fylke, går det an å finne ut hvilken person 

som er ansvarlig for akkurat den arrestasjo-
nen. Om FSB gjør det samme, får man ikke 
svar. Sikkerhetstjenesten har som politikk 
at de ikke gir kommentarer, selv om de har 
egne presseansvarlige, sier Soldatov. 

Han innser at det nå ikke er mulig å 
finne nye oppdragsgivere for agentura.ru 
i Russland – Novaja Gazeta var nok siste 
mulighet.

– Vi har hele tiden korte planer, men vi 

kommer til å holde på med agentura.ru så 
lenge det er praktisk mulig. Akkurat nå ser 
det tøft ut, men gir vi opp nå viser vi at de 
har vunnet, sier Borogan.

– Hva sier dere til påstandene fra 
enkelte hold om at dere skader Russlands 
omdømme?

– Vi er jo ikke dissidenter, vi er journalis-
ter.  
atrellevik@hotmail.com

«Vi er jo ikke 
dissidenter, vi er 
journalister»
 Andrej Soldatov  
 og Irina Borogan

DREPT: Journalisten Anastasija  
Baburova ble drept av en attentatmann  
i Moskva tidligere i år. 

DREPT: Anna Politkovskaya ble skutt i en 
heis 7. oktober 2006. 

Anna Politkovskaya. 
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Ikke noe annet yrke krever av sine utøvere 
at de gir livet for sin kunst, bortsett fra de 
væpnede styrker og, på Sri Lanka, journa-
listikk. I løpet av de siste åra er uavhen-
gige medier i økende grad blitt angrepet. 
Elektroniske og trykte mediers institusjoner 
er blitt brent, bombet, stengt og utsatt for 
tvang. Utallige journalister er trakassert, 
truet og drept. Det har vært en ære å tilhøre 
alle disse kategorier, og nå særlig den siste.

Jeg har vært i journalistikken en god 
stund. Faktisk vil 2009 være The Sunday 
Leaders 15. år. Mange ting har endret seg 
på Sri Lanka i løpet av denne tida, og jeg 
trenger ikke fortelle dere at de for det meste 
har endret seg til det verre. Vi befinner oss 
midt i en borgerkrig, hensynsløst utført av 
hovedrolleinnehaverne hvis blodtørstighet 
ikke kjenner noen grenser. Terror, enten 
den er begått av terrorister eller staten, 
hører til dagens orden. Faktisk er drap blitt 
primærverktøyet staten bruker i forsøket 
på å kontrollere frihetens organer. I dag er 
det journalistene, i morgen vil det bli dom-
merne. For ingen av gruppene har risikoen 
noen gang vært høyere eller innsatsen 
lavere.

Hvorfor gjør vi det da? Jeg har ofte lurt på 
det. Tross alt, også jeg er ektefelle, og far til 
tre vidunderlige barn. Også jeg har ansvar 
og forpliktelser som går ut over min profe-
sjon, det være seg jus eller journalistikk. Er 
det verdt risken? Mange forteller meg at det 
ikke er det. Venner ber meg vende tilbake 
til skranken, og gud vet at den byr på et 
bedre og sikrere levebrød. Andre, inkludert 
politiske ledere på begge sider, har flere 
ganger forsøkt å overtale meg til å gå inn i 
politikken, det er gått så langt at jeg har fått 
tilbud om å velge departement. Diplomater, 
som er klar over risikoen journalister møter 
på Sri Lanka, har tilbudt meg trygg reise 
og oppholdstillatelse i deres land. Hva jeg 
ellers måtte være tom for, så er jeg ikke tom 
for valg.

Men det er et kall som lyder over høye 
stillinger, berømmelse, penger og sikkerhet. 
Det er samvittigheten som roper.

The Sunday Leader har vært en kontro-

versiell avis fordi vi sier det som vi ser det: 
Enten det er en spade, en tjuv eller en mor-
der – vi kaller det ved sitt navn. Vi gjemmer 
oss ikke bak eufemismer. De undersøkende 
artiklene vi trykker er underbygget med 
dokumentbevis takket være sivilt sinnelag 
hos innbyggere som selv setter seg i fare ved 
å gi oss dette materialet. Vi har avslørt skan-
dale etter skandale, og ikke en eneste gang i 
disse 15 åra har noen tatt oss i feil eller fått 
medhold i anklager mot oss.

Frie medier tjener som et speil der offent-
ligheten kan se seg selv uten maskara eller 
stylinggelé. Fra oss lærer du om nasjonens 
tilstand, og særlig hvordan den styres av 
dem du valgte for å gi dine barn en bedre 
framtid. Noen ganger er bildet du ser i 
speilet ikke særlig hyggelig. Men mens du 
kanskje klager i din private lenestol, holder 
journalistene speilet mot deg i offentlighet 
og med stor personlig risiko. Dette er vårt 
kall, og vi skulker ikke.

Hver avis har sin vinkel, og vi legger ikke 
skjul på at vi har vår. Vår strever etter et 
gjennomsiktig, sekulært og liberalt demo-
krati i Sri Lanka. Tenk på disse ordene, for 
hvert av dem har en dyp mening. Gjen-
nomsiktig fordi myndigheter må være åpent 
ansvarlig overfor folket og aldri misbruke 
deres tillit. Sekulært fordi i et multi-etnisk 
og multikulturelt samfunn som vårt, er 
sekularitet den eneste felles grunn som vi 
alle kan enes om. Liberalt fordi vi anerkjen-
ner at alle mennesker er skapt forskjellig, 
og vi trenger å akseptere andre for det de 
er og ikke hva vi ønsker at de skal være. 
Og demokratisk... vel, hvis jeg trenger å 
forklare hvorfor det er viktig, bør du slutte å 
kjøpe denne avisa. 

The Sunday Leader har aldri søkt trygg-
het ved ukritisk å artikulere flertallets syn. 
La oss se det i øynene, det er måten å selge 
aviser på. Tvert imot, som våre lederartikler 
og kommentarer i åras løp utførlig demon-
strerer, målbærer vi ofte ideer som mange 
mennesker finner smakløse. For eksempel 
har vi konsekvent hevdet det syn at selv om 
separatistterrorisme må utryddes, er det 
viktigere å ta tak i roten til terrorisme og 
oppfordret myndighetene til å se Sri Lankas 

etniske strid i en historisk sammenheng, 
og ikke gjennom terrorismens teleskop. Vi 
har også agitert mot statlig terrorisme i den 
såkalte krigen mot terror og ikke lagt skjul 
på vår forferdelse over at Sri Lanka er det 
eneste land i verden som rutinemessig bom-
ber sine egne innbyggere. For disse menin-
gene er vi blitt stemplet som forrædere, og 
hvis dette er forræderi, bærer vi stempelet 
med stolthet.

Mange folk mistenker at The Sunday 
Leader har en politisk agenda: Det har den 
ikke. Hvis vi framstår som mer kritiske mot 
regjeringen enn opposisjonen er det bare 
fordi vi mener at – unnskyld cricketslangen 
– det ikke er noe vits i å kaste ballen til eget 
lag. Husk at i de få åra vi har eksistert mens 
UNP satt med makta, viste vi oss som det 
største hornet i siden deres, med søkelys på 
overskridelser og korrupsjon når som helst 
det forekom. Ja, den jevne strømmen av 
pinlige avsløringer vi publiserte kan godt ha 
medvirket til å framskynde den regjeringens 
fall.

Vår avsmak for krig bør heller ikke tolkes 
som en støtte til Tigrene. LTTE er blant de 
mest hensynsløse og blodtørstige organisa-
sjoner som noen gang har hjemsøkt plane-
ten. Det kan ikke benektes at den må utryd-
des. Men å gjøre det ved å bryte rettighetene 
til tamilske innbyggere, bombe og skyte dem 
uten nåde, er ikke bare galt, men skjemmer 
ut singaleserne, hvis krav om å være voktere 
av dhamma (den buddhistiske sannhet, red.
anm.) for alltid vil bli utfordret av denne 
råskapen, som for en stor del er ukjent for 
offentligheten på grunn av sensur.

Hva mer er, en militær okkupasjon av lan-
dets nord og øst fordrer at det tamilske folk 
i disse regionene for alltid lever som annen-
rangs innbyggere, frarøvet all selvrespekt. 
Ikke innbill dere at de kan beroliges ved å 
overøse dem med «utvikling» og «rekon-
struksjon» i en etterkrigsæra. Krigens sår 
vil merke dem for alltid, og man får også 
en enda bitrere og mer hatefull diaspora å 
kjempe med.

Et problem mottakelig for en politisk løs-
ning vil slik bli en verkebyll som vil fremme 
krig i all evighet. Hvis jeg virker sint eller 
frustrert, er det bare fordi de fleste av mine 
landsmenn – og alle i regjeringen – ikke kan 
se denne klare skriften på veggen.

Det er vel kjent at jeg ble brutalt overfalt 
ved to anledninger, mens huset mitt ble 

pepret med maskingeværild ved et annet 
tilfelle. Til tross for myndighetens skinnhel-
lige forsikringer, var det aldri noen seriøs 
politietterforskning av gjerningsmennene 
bak disse angrepene, og angriperne ble aldri 
tatt. I alle disse sakene har jeg grunn til å tro 
at angrepene var inspirert av regjeringen. 
Når jeg til slutt er drept, vil det være regje-
ringen som dreper meg.

Ironien i dette er at – ukjent for de fleste 
– har Mahinda og jeg vært venner i mer enn 
et kvart århundre. Ja, jeg mistenker at jeg 
er et av de få gjenværende mennesker som 
rutinemessig tiltaler ham med fornavn og 
bruker den familiære singalesiske tiltale-
form oya når jeg snakker med ham. Selv om 
jeg ikke er med på de møtene han periodevis 
holder for avisredaktører, er det knapt en 
måned da vi ikke møtes, privat eller med 
noen nære venner til stede, sent på kvelden i 
President’s House. Der utveksler vi histo-
rier, diskuterer politikk og slår vitser om 
gode gamle dager. Noen få bemerkninger til 
ham vil derfor være på sin plass.

Mahinda, da du til slutt kjempet deg fram 
til SLFPs presidentnominasjon i 2005, var 
det intet annet sted du ble varmere mot-
tatt enn i denne spalten. Ja, vi brøt en tiårs 
tradisjon ved gjennomgående å referere 
til deg ved fornavn. Så velkjent var ditt 
engasjement for menneskerettigheter og 
liberale verdier at vi viste deg inn som et 
pust av frisk luft. Så, gjennom en idiotisk 
handling, involverte du deg i Hambantota-
skandalen. Det var etter mye sjelekval at vi 
offentliggjorde saken, samtidig som vi rådet 
deg sterkt til å returnere pengene. Innen 
du gjorde det noe tid senere, hadde ditt 
renommé fått et alvorlig slag. Det er et slag 
du fremdeles forsøker å komme over.

Du har selv fortalt meg at du ikke var grå-
dig etter presidentembetet. Du trengte ikke 
hungre etter det: Det falt i fanget på deg. Du 
har fortalt meg at dine sønner er din største 
glede, og at du elsker å være sammen med 
dem og overlater til dine brødre å drive 
statsmaskineriet. Det er nå klart for alle som 
vil se at det maskineriet har virket så godt 
at mine sønner og datter selv ikke har noen 
far.

Jeg vet at du i kjølvannet av min død vil 
lage alle de vanlige skinnhellige lyder og be 
politiet foreta en rask og grundig undersø-
kelse. Men lik alle de undersøkelser du har 
beordret tidligere, vil intet komme ut av 
denne heller. For skal sannheten sies, så vet 
vi begge to hvem som vil stå bak min død, 
men tør ikke si hans navn. Ikke bare mitt 
liv, men ditt også, er avhengig av det.

Trist, for alle drømmene du hadde for 
landet vårt i yngre dager, har du i løpet av 

tre år lagt i ruiner. I patriotismens navn har 
du trampet på menneskerettigheter, fødd 
ukontrollert korrupsjon og sløst med offent-
lige midler som ingen president før deg. 
Ja, din oppførsel har vært som et lite barns 
sluppet løs i en leketøysbutikk. Kanskje 
passer ikke analogien fordi intet barn ville 
ha forårsaket at så mye blod hadde gått til 
spille som du har, eller tråkket på innbyg-
gernes rettigheter som du gjør. Selv om du 
nå er så beruset av makt at du ikke kan se 
det, kommer du til å angre at dine sønner 
får slik en rik arv av blod. Det kan bare føre 
til tragedie. For min egen del, er det med 
ren samvittighet at jeg går for å møte min 
skaper. Jeg ønsker, at når din tid kommer, 
kan du gjøre det samme. Jeg ønsker.

Og for meg, jeg har den tilfredsstillelse 
å vite at jeg har gått oppreist og ikke bøyd 
meg for noe menneske. Og jeg har ikke reist 
denne reisen alene. Journalister i andre 
grener av media gikk med meg: De fleste av 
dem er døde nå, fengslet uten rettssak eller 
i eksil i fjerne land. Andre går i den skyggen 
av død som ditt presidentskap har kastet 
over de friheter du en gang kjempet så hardt 
for. Du kommer aldri til å få lov å glemme 
at min død fant sted på din vakt. Så fortvilet 
som jeg vet du vil være, kommer du likevel 
ikke til å ha noe annet valg enn å beskytte 
mine mordere, du kommer til å passe på at 
den skyldige aldri blir dømt. Du har intet 
valg. Jeg synes synd på deg, og Shiranthi vil 
måtte tilbringe lang tid på kne neste gang 
hun skal skrifte, for det er ikke bare sine 
egne synder hun må skrifte om, men også 
syndene i hennes utvidede familie som har 
holdt deg i embetet.

Til Sunday Leaders lesere kan jeg ikke 
si annet enn takk for at dere støtter vårt 
oppdrag. Vi har hevdet upopulære stand-
punkter, stått opp for dem som er for svake 
til å stå opp for seg selv, låst horn med dem 
høyt på strå, så oppblåste av makt at de 
har glemt sine røtter, avslørt korrupsjon og 
ødsling av deres hardt-tjente skatte-rupier 
og sørget for at uansett dagens propaganda, 
skulle dere få lov til å høre et motsatt syn. 
For dette har jeg – og min familie – nå 
betalt den pris som jeg lenge har visst at 
jeg en dag måtte betale. Jeg er, og har alltid 
vært, rede for det. Jeg har ikke gjort noe for 
å unngå dette: Ingen sikkerhet, ingen for-
holdsregler. Jeg vil at min drapsmann skal 
vite at jeg ikke er en feiging som ham, som 
gjemmer seg bak menneskelige skjold mens 
han dømmer tusener til døden. Hva er jeg 
blant så mange? Det har lenge stått skrevet 
at mitt liv ville bli tatt og av hvem. Alt som 
gjenstår å skrive er når.

At The Sunday Leader vil fortsette å 
kjempe den gode kamp står også skrevet. 
For jeg kjempet ikke denne kampen alene. 

Mange flere av oss må og vil bli drept før 
The Leader blir stedt til hvile. Jeg håper 
at drapet på meg ikke vil bli sett på som et 
nederlag, vil inspirere dem som overlever til 
å øke innsatsen. Ja, jeg håper at det vil opp-
ildne krefter som vil bringe inn en ny æra av 
menneskelig frihet i vårt elskede fedreland. 
Jeg håper også presidenten deres vil få 
øynene opp for det faktum at uansett hvor 
mange som slaktes i patriotismens navn, vil 
menneskeånden vare og blomstre. Ikke alle 
Rajapaksaer til sammen kan forhindre det.

Folk spør meg ofte hvorfor jeg tar slike 
sjanser og forteller meg at det kun er spørs-
mål om tid før jeg blir drept. Naturligvis vet 
jeg det: Det er uunngåelig. Men hvis vi ikke 
snakker ut nå, vil det ikke bli noen igjen 
som kan tale for dem som ikke kan, enten 
de er etniske minoriteter, de svakerestilte 
eller de forfulgte. Et eksempel som har 
inspirert meg gjennom hele min journalist-
karriere har vært den tyske teologen Martin 
Niemöller. I sin ungdom var han en antise-
mitt og beundrer av Hitler. Etter hvert som 
nazismen tok tak i Tyskland, så han imidler-
tid nazismen for hva den var: Det var ikke 
bare jødene Hitler ville utslette, det var stort 
sett enhver med et alternativt syn. Niemöl-
ler sa fra og for dette ble han innestengt i 
Sachsenhausen og Dachau konsentrasjons-
leire fra 1937 til 1945 og veldig nær henret-
tet. Mens han var innesperret skrev Niemöl-
ler et dikt som har sittet klistret i mitt sinn 
fra første gang jeg leste det i tenårene:

Først tok de jødene, og jeg sa ingenting for 
jeg var ikke jøde. / Så tok de kommunistene, 
og jeg sa ingenting fordi jeg ikke var kom-
munist. / Så tok de fagforeningsfolkene, og 
jeg sa ingenting fordi jeg ikke var medlem 
av noen fagforening. / Og så tok de meg, og 
da var det ingen igjen som kunne si noe.

Hvis du ikke husker noe annet, husk 
dette: The Leader er her for deg, om du er 
singaleser, tamil, muslim, lavkaste, homo-
seksuell, avviker eller handikappet.

Staben vil fortsette å kjempe, ubøyd og 
uredd, med det mot du er blitt vant til. Ikke 
ta den forpliktelsen for gitt. La det ikke være 
noen tvil om at hva enn vi journalister ofrer, 
er disse ofre ikke gjort for vår ære eller rik-
dom. De er gjort for dere. Om du fortjener 
deres oppofrelse, er en annen sak. Og for 
min egen del, Gud vet jeg prøvde.
Oversatt til norsk for Journalisten av Kathrine 
Geard og Edmund Geard.

Og så tok de meg
Redaktør Lasantha Wickrematunge i The  
Sunday Leader ble drept på Sri Lanka 8. januar. 
Han etterlot seg denne lederartikkelen, som ble 
publisert 11. januar:

Les intervjuet med Lasanthas 
kone Sonali Samarasinghe på 
neste side
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The Morning Leader og The Sunday 
Leader var kritiske aviser, som ofte gikk 
hardt ut mot myndighetenes bombing av 
sivile i krigsområdene og diskrimineringen 
av minoriteter i Sri Lanka. Det var ikke bare 
populært. 

– Det var blitt normalt for oss. Vi levde 
med truslene hver dag, men det var først 
den dagen de ble virkelige for meg, sier hun. 

Sonali hadde på følelsen at de ble for-
fulgt, og da de kom tilbake i huset, tryglet 
hun ektemannen om å bli hjemme.

 – Jeg ba ham i det minste om å la meg 
kjøre sammen med ham. Du vet, to personer 
er bedre enn en. Men Lasantha var bestemt 
på å dra. Han måtte skrive spalten sin, for 
det var torsdag, en viktig produksjonsdag. 
Alle vet at Lasantha ikke er til å snakke 
til på torsdager. Jeg var sint da han dro… 
Neste gang jeg så ham, var det blod overalt, 
forteller hun. 

Lasantha Wickrematunge kjørte mot 
kontoret i Colombo. På veien tok han flere 
telefoner til venner og kjente, og fortalte at 
han trodde han ble forfulgt. To minutter 
fra kontoret blir bilen hans stoppet av fire 
menn på svarte motorsykler. 

– Vitner har fortalt at de knuste vinduene. 
Deretter trakk en av dem frem et instrument 
innpakket i avispapir og slo flere ganger mot 
hodet hans. Legene på sykehuset kjempet 
for Lasanthas liv i fire timer, men klok-
ken halv tre den dagen døde han, forteller 
Sonali. 

 
Uten å nøle forteller hun om da hun 

ankom sykehuset og fikk se ektemannen. 
Hun forteller at blodet strømmet fra hodet 
hans, og at hun så dype kutt eller stikksår på 
siden av ektemannens kropp. Hun forteller 
at ingen vitner hørte skudd, slik den offisi-
elle historien om drapet er. Myndighetene 
har lovet å etterforske drapet, men fortsatt 
har ingenting skjedd. 

– Det kommer ikke til å bli noen etter-
forskning heller. Det øyeblikket han døde, 
forsøkte myndighetene å devaluere nav-
net hans. Presidenten hadde et møte med 
redaktørene, og forsøkte å overbevise dem 
om at Lasantha hadde vært spion for Tamil-
tigrene. Myndighetene har sagt klart og 
tydelig at alle dissidenter vil bli behandlet 
som forrædere, og forsvarsministeren var 
forundret over alt oppstyret. Lasantha var jo 
bare én mann, sa han. Men et hvert ansten-
dig menneske vil bry seg om et brutalt drap 
på et annet!

Etter at ektemannen ble drept, fant 
Sonali hans siste lederartikkel. I artikkelen 
sto det tydelig å lese at han mente myn-
dighetene ville stå bak hvis han ble drept. 
Samtidig uttrykker han klart og tydelig at 
hans kolleger i Morning og Sunday Leader 
vil fortsette å trykke sine kritiske artikler. 

– I dag tenker jeg at han nok var for 
optimistisk. Morning Leader er nedlagt, og 
Sunday Leader har moderert seg veldig. Det 
fins ingen uavhengige medier i Sri Lanka 
i dag. Alle sensurerer seg selv, det er intet 
rom for kritiske stemmer. Men Lasantha var 
en sann idealist, sier enken. 

De hadde bedt om beskyttelse i flere 
år. Etter drapet på ektemannen tok Sonali 
Samarasinghe igjen kontakt med myndig-
hetene og ba om at hun og redaksjonene i 
Morning Leader og Sunday Leader måtte 
få beskyttelse. Hun fikk ingen respons. 
En diplomat som talte i Lasantha Wickre-
matunges begravelse, som ble fulgt av et 
opptog på rundt 10.000 mennesker, ble 
oppringt dagen etterpå og gitt en alvorlig 
skjennepreken fra myndighetene.

– Selv diplomater er under press. Jeg 
har bedt om en internasjonal gransking av 
drapet og det som skjedde rundt det, men 
myndighetene nekter, forteller Sonali. 

Rundt forrige månedsskifte flyktet hun 
fra Sri Lanka. Presset ble for hardt å bære, 
og truslene ble mer alvorlige. Kort tid etter 
hans død kom det en truende e–post hvor 
det ble sagt tydelig at også Sonali var i fare, 
spesielt dersom hun fortsatte å insistere på 
at drapet skulle granskes. Hun flyktet, og 
fikk til slutt et trygt sted å være. Nå er hun 
under beskyttelse i et land langt hjemmefra. 
Likevel kan hun fortsatt ikke gå ut av huset. 

– Jeg er avhengig av å gå, bevege på meg. 
Nå kan jeg ikke gjøre det. Jeg føler meg 
som i et fengsel. Før pleide jeg å ha dårlig 
samvittighet hver gang jeg hadde vært i kon-
fliktområdene, og sett sivile tamilers lidelse. 
Nå forstår jeg situasjonen deres enda bedre, 
selv om jeg har en seng, sier hun. 

De svarte motorsyklene har flere ganger 

blitt sett utenfor huset hennes i Sri Lanka. 
For kort tid siden brøt noen seg inn og tok 
et bilde av et av Lasantha Wickrematunges 
barn fra veggen. Både Sonali og familien 
hennes føler seg truet, men det er ingenting 
hun kan gjøre. 

– Har du noen gang vurdert å slutte som 
journalist for å ivareta din egen trygghet?

– Nei. Både Lasantha og jeg hadde valget. 
Vi er begge advokater, og kunne hatt tryg-
gere jobber. Men jeg vil aldri slutte å kjempe 
for folket i Sri Lanka, og jeg håper ikke 
internasjonale medier gjør det heller, selv 
om det finnes mange «hot spots» der ute.  
Jeg gjemte meg ikke da jeg var i Sri Lanka, 
men nå må jeg det. Jeg kan ikke la være å 
skrive i tråd med samvittigheten min, for 
meg er det den viktigste grunnen til å skrive. 
Og nå er skrivingen det eneste jeg har igjen, 
sier Sonali Samarasinghe. 

n Sonali Samarasinghe skulle egentlig 
holde åpningsseminaret under SKUP. Rett 

før Siste SKUP gikk i trykken, var det  
imidlertid usikkert om hun kunne komme, 
på grunn av hensynet til hennes sikkerhet.

På flukt  
fra egen stat

Etter at ektemannen, redaktøren Lasantha 
Wickrematunge, ble drept på åpen gate 
i Colombo i januar, har journalisten og 
redaktøren fra Sri Lanka måttet gå i dekning 
på hemmelig sted. 

I september i fjor var situasjonen en 
annen. Da sto Sonali Samarasinghe på 
scenen under den globale konferansen for 
undersøkende journalistikk på Lilleham-
mer og mottok «The Global Shining Light 
Award». Sonali ble berømmet for sin under-
søkende journalistikk i avisene The Morning 
Leader og The Sunday Leader, og serien 
«Gangsterism and the faulty legal system» 
spesielt.

– Prisen betydde utrolig mye for meg, og 
den viste noe viktig: At arbeidet vårt ble lagt 
merke til og verdsatt internasjonalt, sier 
hun til Siste SKUP.  

Sonali takket for prisen, men tankene 
hennes var et annet sted. 

– Jeg kan ikke ta imot denne prisen uten 
å tenke på mine kolleger på Sri Lanka, sa 
hun den gang. 

Et snaut halvår etter har hun fått mye 
tid til å tenke.  12 journalister sitter i dag 
fengslet på Sri Lanka. 16 er drept, og 27 har 
opplevd voldelige angrep, forteller hun. På 
Lillehammer sendte hun sine tanker til en 
fengslet kollega. 

– Nå tenker jeg at de som sitter i fangen-
skap er de heldige. De lever, sier hun. 

Sonali Samarasinghe har et fast blikk. 
For første gang etter at hun flyktet fra Sri 
Lanka, har hun invitert journalister til sitt 
nye bosted, der hun lever i skjul og under 
politibeskyttelse. Tidligere har hun bare gitt 
intervjuer over Skype eller e–post. 

Hun byr på kaffe og kaker, tar på seg sky-
høye stiletthæler før hun skal avbildes, og 
nekter med et smil å fortelle hvor gammel 
hun er. Det er lett å lure på hvorfor det er 
viktig. 

9. november i fjor sto hun brud. Sonali 
giftet seg med Lasantha Wickrematunge. 
Det var en liten, privat seremoni med noen 
få venner til stede. Ekteskapet skulle vare 
nøyaktig 60 dager. 

8. januar i år var paret tidlig oppe, for 
hushjelpen var syk og trengte medisiner. 

– Da vi stoppet utenfor huset etter å ha 
vært på apoteket, suste plutselig to svarte 
motorsykler forbi bilen på min side. Jeg sa 
til Lasantha at sjåførene umulig kunne være 
lokalkjent, for de kjørte inn en blindvei, 
erindrer hun. 

De hadde blitt truet på livet flere ganger. 
Det var ingenting uvanlig over truende 
e–poster eller aviser dyppet i rødt blekk 
som ankom redaksjonen adressert til de to 
redaktørene.  Avisenes trykkpresse ble brent 
ned to ganger, og det var vanskelig å få 
annonsører til avisene. De som ville annon-
sere, ble truet av myndighetene til å la være, 
forteller Sonali. 

– Han var nok for optimistisk med tanke  
på avisenes fremtid, sier Sonali Samarasinghe  
om sin avdøde ektemann.

Tekst: Ingrid Hvidsten
Foto: Bjørn Grimstad

«Det øyeblikket 
han døde, forsøkte 
myndighetene å 
devaluere navnet hans»

 Sonali Samarasinghe,  
 journalist

FAKTA: Sonali Samarasinghe

n Utdannet journalist og jurist, 
utdannelse fra Sri Lanka og Australia.

n Jobbet som forsvarsadvoket i syv år 
før hun begynte som journalist

n Var redaktør i Morning Leader til 
slutten av januar.

n Tidligere assisterende redaktør i 
Sunday Leader.

n Lever i dag under politibeskyttelse 
på hemmelig adresse i et annet land.

I SKJUL: Journalisten og redaktøren lever nå på hemmelig adresse, etter at hun flyktet fra 
Sri Lanka. Som første medie har Siste SKUP besøkt henne hjemme.

FENGSEL: Sonali Samarasinghe 
holder motet oppe, til tross for 
at hun sier hun føler seg som i et 
fengsel. 
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– Programmet infiltrerer ofte miljøer ved 
hjelp av en reporter som utgir seg for å være 
en annen og dokumenterer det som forgår 
ved hjelp av skjult kamera, forteller redak-
sjonsjef Kasper Vilsmark. 

Han har ledet OperationX–redaksjonen 
gjennom 35 programmer siden starten i 
2004. 

Nå kommer han til Skup for å fortelle om 
redaksjonens kontroversielle metodebruk. 

– Det programmet som uten tvil har skapt 
mest debatt er "Narret til porno", forteller 
han. 

I "Narret til porno" avslørte Operation 

X en mann som systematisk utnyttet unge 
piker til sex og porno–opptak. Han kom i 
kontakt med dem via chatting på internett. 
Mannen var selv offentlig ansatt som såkalt 
"sikker chat" – konsulent. Han skulle altså 
beskytte unge piker fra nettopp sånne som 
ham selv. 

– Mange av de programmene vi lager 
handler om saker der det ikke bare er å 
møte opp med et kamera–team og stille 
spørsmål. Folk som lever av å selge doping 
for eksempel er ikke interessert i å for-
telle om dette på fjernsyn. Derfor er skjult 
kamera noen ganger den beste måten å 
dokumentere historien. Og ofte den eneste 

måten, sier Vilsmark. 
Han understreker at reportere kun tar i 

bruk falsk identitet når det er helt nødven-
dig.

– Saken skal ha vesentlig interesse i en 
bred sammenheng, og det skal ikke være 
mulig å skaffe opplysninger på en annen 
måte. 

Vilsmark mener den utradisjonelle 
fortellerstilen og valg av emner er grunnen 
til at OperationX har relativt mange unge 
seere, sammenliknet med andre dokumen-
tarprogrammer. 

OperationXs programmer har ført til en 
rekke debatter om etikk og bruken av skjult 
kamera i Danmark.

– Samtidig er det et konsept samtlige 
danske tv–stasjoner har forsøkt å kopiere, 
uten at noen av dem så langt har lykkes, sier 
Vilsmark. eva.grinde@dn.no

n Hør Kasper Vilsmark snakke om skjult 
kamera lørdag 15.30.

På begynnelsen av 2000–tallet ble en ung, 
gravid kvinne og hennes kjæreste steinet til 
døde av sine naboer, bekjente og slektninger 
i landsbyen de bodde i. Reporter Ayse Önal 
var på vei hjem fra Irak og kom tett på hen-
delsen som fant sted i grensebyen Mardin

– Jeg tenkte: Hvem er morderen? Vi 
kommer fra det samme landet, den samme 
kulturen, har samme religion. Jeg ønsket 
virkelig å forstå hvordan det er mulig. Hvor-
dan kan noen drepe andre på denne måten, 
sier hun. Hun bestemte seg for å gå rett til 
førstehåndskildene: Drapsmennene selv.  

 I Tyrkia er det i utgangspunktet ikke 
mulig å besøke innsatte dersom du ikke er 
i slekt med dem. Justisministeriet brukte 
lang tid på søknaden fra Önal. Da hun etter 
et år fikk tillatelse til å besøke fengsler, var 

listen forskjellig fra den hun selv hadde satt 
opp. 

 – I begynnelsen møtte fangene meg med 
en iskald skulder. Men da de skjønte at min 
motivasjon var å forstå handlingene deres, 
ikke anklage dem, ble det mulig å utvikle en 
kontakt. 

 I alt tok Ayse Önal kontakt med 50 
drapsmenn, men bare 16 gikk med på å la 
seg intervjue.  

 – Bare ti av disse igjen var i stand til å 
vedgå sine gjerninger, og reflektere over 
dem, forteller hun.

Önal måtte revurdere mange av sine 
egne ideer om æresdrap. 

 – Mange hadde fortalt meg at menn 
dreper for å få ære og prestisje. Men det var 
ikke slik. De drepte den «skyldige» kvinnen 

for å beskytte familiens integritet , forteller 
Önal.  

 – Det er også en myte at æresdrapsmenn 
har stor innflytelse og status blant sine 
medfanger i fengselet. De får stor oppmerk-
somhet fra sin familie frem til det øyeblikket 
de utfører mordet. Etterpå er de henvist til 
et ensomt, atskilt liv. I begynnelsen føler de 
seg stolte over handlingen, men veldig fort 
kommer skyldfølelsen. 

 Ingen tv–stasjoner var i utgangspunktet 
villige til å betale for prosjektet.  

 – Jeg jobbet med en frivillig kamera-
mann, en venn av meg. Han er en sann helt, 
mener jeg.  

 Mot alle odds fikk det gratisarbeidende 
teamet dokumentaren ferdig, og omsider 
ble den sendt ikke en gang, men tre ganger 
på «Star TV» Tyrkias nest mest populære 
tv–kanal. Dokumentaren var unik i tyrkisk 
historie og vakte sterke reaksjoner. 

 Senere ble det bok, og i høst forelå den på 
norsk: «Æresdrap. Menn som drep kvin-
ner». 
eva.grinde@dn.no

  

n Hør Ayse Önal snakke om 
æresdrap lørdag klokken 14.00.

Tett på æresdrapsmenn
Den prisbelønte journalisten Ayse Önal har 
vært drapstruet av islamister og svartelistet av 
tyrkiske myndigheter. På SKUP forteller hun om 
dokumentaren der hun intervjuet ti æresdrapsmenn.

Tekst: Eva Grinde 
Foto: Det Norske Samlaget

Det danske dokumentarprogrammet OperationX har 
ved hjelp av skjult kamera avslørt alt fra sexovergrep 
til snusk auksjonsbransjen. Metoden er effektiv – og 
kontroversiell.

Tekst: Eva Grinde 
Foto: operationX

FAKTA: Ayse Önal

n Utdannet psykolog. Jobbet som 
reporter, kommentator, redaktør og 
programleder i en rekke nasjonale 
aviser og tv–stasjoner i Tyrkia siden 
1984.

n Har primært jobbet med tyrkisk 
politikk, organisert kriminalitet og 
konflikter i Midt–Østen.

n Produsent og programleder 
for politisk kontroversielt ukentlig 
debattprogram på den nasjonale 
tv–kanalen, «Star TV».

n Ble arrestert av irakiske myndigheter 
under Golfkrigen, har vært truet 
av både islamister, og grupper på 
den revolusjonære venstresiden. 
I 1994 ble hun skutt og skadet på 
grunn av artikler som koblet tyrkiske 
myndigheter til organisert kriminalitet. 
Fra 1994–2005 var hun svartelistet 
av tyrkiske myndigheter, blant annet 
for sine artikler om den kurdiske 
minoriteten i landet.

n I 1996 mottok hun The International 
Women’s Media Foundation Courage 
in Journalism Award.

«Etterpå er 
de henvist til 
et ensomt, 
atskilt liv»

 Ayse Önal,
 journalist

Journalistagentene

– BEST GAMES EVER! var uttrykket som 
gjekk igjen både i og utanfor SKUP–komi-
teen etter den internasjonale konferansen 
i gravejournalistikk på Lillehammer i 

haust. Den femte Global Investigative 
Journalism Conference vart ein stor suk-
sess, med nær 500 blide journalistar frå 
88 land verda over.

Den internasjonale GIJ–styringskomi-
teen avgjorde under konferansen på Lil-
lehammer at den neste konferansen, den 
sjette i rekka, skal føregå i Geneve 22. til 
25. april 2010. Den sjuande konferansen 
vert arrangert i Kiev i samarbeid med den 
danskleia organisasjonen SCOOP, som 
legg til rette for graveverksemd i Aust–

Europa., i november 2011. Det er med 
andre ord nok å glede seg til.

Komiteen i Sveits har alt byrja det 
møysommelege arbeidet med å få ein 
global konferase på trappene. Konferanse-
nettsidene er opp og går allereie, på www.
swissinvestigation.net/en/gijc, om det 
ikkje er kjempemykje informasjon der. 
Komiteen lovar ein konferanse med fokus 
på finanskrisa, graving i sportsjourna-
listikken og undersøkande journalistikk 
rundt FN.  mari.torsdotter@gmail.com

Klart for gravefest på Europas tak
Når Sveits arrangerer 
den 6. internasjonale 
gravekonferansen, blir 
det fest på taket til verdas 
meteorologiorganisasjon.

TAR I TABUENE: 
Ayse Önal har  
intervjuet ti æres-
drapsmenn i  
fengselet. Hun  
endret oppfatning 
om mangt.

GRAVER: Kasper Vilsmark kommer til 
SKUP for å forklare hvordan han og 
teamet i OperationX jobber. 
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Han gler seg til å kome tilbake til vestfold-
byen for å lære norske gravejournalistar om 
dei herlege løyndommane internettet har å 
by på. Nytt av året er at han får to seminar å 
boltre seg på.

– Eg har blitt spurt om eg ikkje kan 
snakke litt om slik internet manhunt, og i 
tillegg sa Heidi at eg kunne få snakke om 
absolutt kva eg ville på eit anna seminar, 
seier han. Etter fjorårets SKUP–konferanse 
fekk BBC–researcheren ein haug med 
epostar frå gravevillige journalistar som 
lurte på ting, og no vil han truleg nytte høvet 
til å svare dei.

– Å jakte på folk på nettet er vanskeleg. 
Dersom ein skal stalke ein organisasjon, må 
ein byrje med å sjekke ut heimesida. Å finne 
personar er endå verre. Då må ein sjekke ut 
alle fakta, og gjette seg fram til kva som kan 
vere gode søkeord, og så søke på desse. Om 

ein finn epostadressen til nokon, er det gull! 
Det er noko av det beste ein kan finne på ein 
Internet Manhunt.

Myers trivst godt på SKUP, og kjem hit for 
andre gong i år. I tillegg heldt han seminar 
på den internasjonale gravekonferansen på 
Lillehammer i haust.  

– No ser eg fram til å treffe att kjente, 
drikke alkohol, nettverke og dele kjærleiken, 
seier han.

Ifølge Myers, som reiser på konferansar 
i gravejournalistikk over heile Europa, har 
Noreg blitt trendy på gravefronten. 

– Norway is the IN place! Kollegaene 
mine har byrja å reise til Noreg i plassen for 
til Tyskland, Frankrike, Italia. Noreg er det 
siste hotte på gravefronten, altså, avslører 
Myers. Om han seier det fordi det er sant, 
eller for å lure Siste SKUP–journalisten til 
å kjøpe han alcopops i baren på Oseberg vil 
han ikkje ut med, men ein kan jo håpe på 
det første.

Den største skilnaden på skandinaviske 
journalistar og Myers sine kollegaer heime, 
er ifølge han sjølv utan tvil Facebook.  

– Skandinaviske journalistar nettverkar 

på Facebook, mens britane berre er opp-
tekne av gå heim og slappe av etter jobb. 
Nei, skandinaviske journalistar er best! 
avsluttar Myers.
mari.torsdotter@gmail.com

Da er det årsmøte i Stiftelsen for en Kritisk 
og Undersøkende Presse, på folkemunne 
kalt SKUP, og du er delegat. 

– SKUP er jo ekstremt demokratisk inn-
rettet, i den forstand at alle som kommer på 
konferansen kan være med og bestemme, 
sier sekretariatsleder Lars Nehru Sand til 
Siste SKUP. 

I år, til forskjell fra tidligere år, trenger du 
heller ikke velge bort flere gode seminarer 
du har lyst til å delta på for å gå på årsmøte. 

– I fjor fikk vi en del tilbakemeldinger på 
at årsmøtet ble stående i skyggen av andre 
ting folk ville delta på. I år gjør vi derfor det 
radikalt motsatte, og legger årsmøtet nesten 
alene, slik at alle har mulighet til å komme. 
Dessuten skal det tas viktige beslutninger 
om SKUPs fremtid, så det er viktig at folk 
kommer. Her skal det blant annet avgjøres 
hvordan SKUP–arbeidet skal organiseres, 
og hva vi skal bruke ressurser på i tiden som 
kommer, sier Nehru. 

Stiftelsen er godt rustet økonomisk, med 
over én million i egenkapital, men som alle 
andre organisasjoner merker også SKUP 
at vi går mot tøffe tider. Lenge fryktet man 
urovekkende lave deltakertall, men med 575 

påmeldte i skrivende stund, er selvtilliten 
reddet.

– Det viser at interessen for SKUP er 
stor, og at landets ledere prioriterer denne 
muligheten til kompetanseheving selv i ned-
gangstider. Det er vi glade for og ydmyke 
over, sier sekretariatslederen. 

I år takker Lars Nehru Sand for seg i 
SKUP, etter at han nylig gikk inn i fulltids-
vikariat i NRK. Samtidig som jobbene blir 
færre, har SKUP–styret innstilt på å gå i 
motsatt retning av resten av bransjen, og 
søker en etterfølger med trang til å jobbe 
fulltid som organisator (og inspirator). 

– Vi vil styrke den administrative delen 
av stiftelsen, for slik å bevare dugnadsån-
den. Styret foreslår å ansette en daglig leder 
i full lønnet stilling, for å avlaste de som i 
dag gjør en frivillig innsats på grensen av 
det man kan forvente at folk gjør i fritiden, 
forklarer SKUP–leder Håkon Haugsbø. 

Selv stiller han til gjenvalg, og har klare 
ønsker når det kommer til hva slags person 
som trengs for å holde ham selv og resten av 
styret i ørene, og sørge for at det blir konfe-
ranse også neste år: 

– Vi leter etter et over snittet godt orga-
nisasjonsmenneske, med en sjelden evne til 
multitasking, som har sterke samarbeidsev-
ner og brenner for ideen om en sterk kritisk 
og undersøkende presse. Vi håper mange 
flinke og kvalifiserte folk som går utrygge 
tider i møte vil se sitt snitt til å søke en 
meningsfull og viktig jobb innenfor journa-
listikken, sier Haugsbø. 

Det nye styret går inn i et spennende år, 
og neste år feirer stiftelsen 20–årsjubileum. 

– Vi har gått fra å være et løst sammensatt 
dugnadsprosjekt til å lage en profesjonell og 
på alle måter avansert konferanse. Det er 
viktig at norske journalister, brukerne, blir 
med på årsmøtet og tar del i de veivalgene 
stiftelsen nå skal ta, veivalg som forhåpent-
lig vil gjøre SKUP enda sterkere de neste 20 
årene, oppfordrer lederen.

n Debatten får du med deg i Oseberg, 
fredag klokken 17.30.

Alle mann til årsmøtet
SKUP-styret foreslår å møte nedgangstidene  
med økte utgifter. Vil du være med i debatten  
om SKUPs fremtid, må du møte opp i Oseberg  
fredag klokken 17.30. 

Tekst: Ingrid Hvidsten 
Foto: Ole Kaland/NRK

VI TILBYR: 

n Spennende, variert og  
målrettet arbeid

n Muligheten til å påvirke  
norsk mediedebatt

n Et unikt kontaktnett i  
norske medier

n Fleksibel arbeidstid

n Lønn etter avtale,  
tiltredelse 15. august

Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende 
Presse (SKUP) har siden 1990 arbeidet for 
å bedre vilkårene for gravejournalistikken i 
norske redaksjoner. Stiftelsens hovedarbeid 
består i å arrangere den årlige SKUP- 
konferansen, som de siste årene har samlet 
over 600 deltagere. Stiftelsens styre består 
av 15 journalister som arbeider frivillig.

SKUPs daglige leder er en nøkkelperson i arbeidet for  
å fremme undersøkende journalistikk i Norge, ved å  
forberede, tilrettelegge og følge opp styrets arbeid 
med SKUP-konferansen. Daglig leder skal ha den totale 
oversikten over fremdriften, samt ansvaret for stiftelsens 
økonomi.

PERSONLIGE EGENSKAP OG KVALIFIKASJONER:

Vi søker en person med svært gode organisatoriske 
egenskaper. Du bør kjenne norsk presse og gjerne ha 
journalistisk erfaring. Viktigst er det at du er strukturert 
og har oversikt, selv i en hektisk hverdag. Du må jobbe 
selvstendig og samarbeide godt med andre. Erfaring 
fra organisasjonslivet/frivillig arbeid og ledererfaring fra 
organisasjons- eller arbeidsliv er en fordel.

SKUPs årsmøte skal behandle et forslag om å opprettholde/utvide stillingen som sekretariatsleder.  
Med forbehold om årsmøtets vedtak, søker SKUP: 

Daglig leder
Søknadsfrist: 30. april til 
hakon.haugsbo@nrk.no

For mer informasjon, ta kontakt 
med SKUPs styreleder Håkon 
Haugsbø 906 78 369 eller 
sekretariatsleder  
Lars Nehru Sand 975 65 590.

SKUP ønsker meroffentlighet, 
og søkerlisten vil bli offentlig 
tilgjengelig.

www.skup.no

Internetthelten vender tilbake!
Og han lover å ta oss med 
på internet-manhunt.

Tekst: Ingrid Hvidsten 
Foto: BBC/Privat

LIKER DU HAM?: Håkon Haugsbø stiller 
til gjenvalg som SKUP-leder, og styret 
foreslår at han skal ledsages av en daglig 
leder på fulltid. Enig eller uenig, bli med og 
bestem!

UTE: Sekretariatsleder Lars Nehru Sand 
takker for seg i SKUP.

HELT PÅ NETT: Paul Myers kan alt og litt 
til om hvordan du finner ut det meste om 
folk på nett.

«Vi leter etter et 
over snittet godt 
organisasjonsmenneske»

Håkon Haugsbø
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Skup-konferansen begynner å dra på åra. Neste år 
runder stiftelsen 20, og er offisielt for voksen å regne. 
I årenes løp har SKUP-styret samlet opp mengder 
av nyttig og unyttig data over hvem som kommer til 
SKUP, hvem som bidrar med metoderapporter, og 
hvem som vinner prisen. Ikke overraskende er Oslo 
det fylket med flest SKUP-deltakere siden stiftelsen 
begynte å lagre data elektronisk i 2001. Fra samme år, 
til og med i fjor, har Oslo bidratt med 2511 av de 4218 
SKUP-deltakerne, og hovedstadsfylket kan dermed 
skryte på seg en deltakerandel på 58 prosent.

Aller dårligst ut, bak både Sverige, Danmark og 
USA kommer Sogn og Fjordane og Oppland, som siden 
2001 har henholdsvis ni og elleve deltakere til SKUP-
konferansen. De to fylkene har til sammen sendt færre 
enn söta bror til landets største konferanse i undersø-
kende journalistikk. Minstebror Sogn og Fjordane har 
heller ikke stått bak noen av de 331 metoderapportene 
som er levert mellom 2003 og 2009. 

Heller ikke Nord-Trøndelag har sendt inn bidrag 
til kampen om den gjeve SKUP-prisen. Kun én av fire 
metoderapporter kommer faktisk fra de 18 fylkene 
som ikke er Oslo. Rogaland og Hordaland er de to 
nest ivrigste metoderapport-fylkene, med henholdsvis 
13 og 12 leverte rapporter siden 2003. Sammen med 
Akershus, Vestfold, Sør-Trøndelag og Troms ligger de 
også helt i toppen hva gjelder sending av deltakere til 
konferansen. 
mari.torsdotter@gmail.com

TV 2–journalistene Per Christian Mag-
nus og Robert Reinlund kommer på årets 
SKUP–konferanse for å fortelle om doku-
mentaren Sultbløffen, som de laget sammen 
med researcher Anne Marie Groth.  

– Vi vil snakke en del om prosjektets juri-
diske etterspill, som er både dramatisk og 
prinsipielt interessant, røper Magnus. 

De arbeidet egentlig med en annen 
dokumentar, De hvite hjelperne, da de 
ankom Niger i 2007. Sommeren to år i 
forveien hadde vestlige medier, med BBC 
i spissen, formidlet hjerteskjærende bil-
der av påstått sultende barn i Niger. FNs 
nødhjelpskoordinator Jan Egeland uttalte 
at 3,6 millioner mennesker var berørt. På 
spørsmål om sultkatastrofen fikk imidler-
tid Magnus og Reinlund undrende svar fra 
lokalbefolkningen. Ingen av de spurte kunne 
bekrefte at det hadde pågått en omfattende 
hungersnød der for to år siden. Da skjønte 
programskaperne at de kunne være på spo-
ret av en svært interessant fortelling. 

 BBC var det toneangivende og viktigste 
mediet i dekningen av «sultkatastrofen», 
som angivelig skyldtes en gresshoppesverm 
som ødela avlingene. BBCs reporter Hilary 
Andersson lagde flere tv–reportasjer fra 
Niger, hvor sulten ble skildret inngående 
og illustrert med blant annet bilder av 
avmagrede spedbarn. TV 2 kjøpte ut alt 
arkivmaterialet fra BBCs dekning fra 2005, 
men med rettigheter kun for det norske 

markedet.  
 – Vi ante ikke omfanget av historien på 

det tidspunktet, men vi forsto raskt at dette 
ville være interessant langt utenfor Norges 
grenser, forklarer Magnus. 

  I dokumentaren dementeres påstan-
den om en gresshoppeinvasjon. De såkalt 
sultende barna skal i stedet ha vært rammet 
av malaria og derfor vært ute av stand til å 
ta til seg næring. Det BBC hadde formidlet 
som en ekstremsituasjon var i realiteten en 
ganske så normal tilstand i Niger, hvor både 
matmangel og malaria er vedvarende pro-
blemer. Etter hvert som innholdet i doku-
mentaren ble kjent, fikk TV 2 henvendelser 
fra flere internasjonale medier som ønsket å 
vise filmen. Dette måtte klareres med BBC, 
ettersom TV 2 ikke hadde rettigheter til å 
selge filmen til utenlandske medier.  

BBC var imidlertid langt fra velvilligheten 
selv.  

 – TV4 i Sverige var den første kanalen 
som viste sin interesse, men de fikk blankt 
avslag på forespørselen sin. BBC henviste til 
en paragraf i kontrakten med TV 2, som sa 
at det ville regnes som brudd på avtalen hvis 
materialet ble brukt på en måte som ville 
sette BBC i et dårlig lys, forteller Magnus.  

 Sammenlignet med BBC er TV 2 en liten 
bedrift med langt færre ressurser, men de 
ønsket ikke å gi seg i første omgang. Saken 
har gått helt til topps i BBC–systemet, men 
BBC blokkerer fortsatt internasjonal distri-

busjon av dokumentaren.  
 – Vi ønsket i tillegg å prøve ut saken i 

rettssystemet, og mente at BBCs argumen-
tasjon ville falle på sin egen presseetiske uri-
melighet. Etter å ha konferert med juridiske 
eksperter ble vi imidlertid rådet til å ikke 
begynne en slik prosess, sier Magnus. 

Det endte med at TV 2 kapitulerte, etter 
å ha blitt forespeilet en svært kostnadskre-
vende kamp mot mediegiganten. BBC har 
likevel ikke klart å forhindre at dokumen-
taren får flere seere. Reinlund tipser om 
hvordan man kan få sett den gratis: 

 – Vi har lagt ut Sultbløffen på nettsidene 
til TV 2 i både norsk og engelsk versjon, og 
jeg har dessuten planer om å legge den ut på 
YouTube.  

  Dokumentaren blir nå vist fram i utlan-
det gjennom festivaldeltagelser. Den kom 
på tredjeplass på dokumentarfilmfestivalen 
Gullnymfen i Monte Carlo i fjor, og ska-
perne gleder seg til å delta på tv–festivalen 
Input 2009 i mai. De deltok også på fjorår-
ets internasjonale gravekonferanse, Global 
Investigative Journalism Conference 2008, 
på Lillehammer. Flere afrikanere så filmen 
der, og tilbakemeldingene fra dem var, 
ifølge Magnus, udelt positive: 

– De uttrykte takknemlighet for at vi 
utfordrer de rådende forestillingene Vesten 
har om Afrika. I våre tradisjonelle fortel-
linger framstilles det som et hjelpeløst 
kontinent som må reddes av hjelpeorganisa-
sjoner. Men i all hovedsak er det Afrika som 
redder seg selv, og ikke Bob Geldof og den 
vestlige verden, mener Magnus. 
tracey_lavalette@hotmail.com

n Hør Per Christian Magnus og  
Robert Reinlund snakke om sultbløffen 

lørdag klokken 12.30.

Sultskupet
- Once in a lifetime! Slik beskriver Per  
Christian Magnus opplevelsen av å ha avslørt  
den påståtte sultkatastrofen i Niger i 2005  
som en mediekonstruert bløff.

Tekst: Tracey Lavalette
Foto: TV2

Disse kommer, disse blir igjen 
hjemme. Siste SKUP har gått 
deltakerne etter sømmene.

Tekst: Mari Torsdatter Hauge
Grafikk: Alexander Schindler

EN TORN I SIDEN: BBC er ikke  
spesielt glade i Per Christian Magnus, 
venstre, og Robert Reinlund. På SKUP 
forteller de hvorfor.

Oslo vinner SKUP
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DELTAKELSE PÅ SKUP

Sverige: 23

Danmark: 13

USA: 10

GB: 9

Russland: 4
Finland: 2

Romania: 2
Serbia: 2
Sri Lanka: 2

Tyskland: 2
Polen: 1

Ukrania: 1
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tur… Det hadde vært fint å være med på 
en temasamling om graving i distriktene, 
for eksempel. Og kanskje noen fra SKUP 
kunne bidratt til å få i gang noe i distrik-
tene, foreslår Johnsen

    – Jeg har aldri sagt nei til en fore-
spørsel om å få dra på SKUP, og tenker 
på det som en viktig mulighet for lokala-
visene til å hente inspirasjon. Men i en 
situasjon som den vi er i nå, er det nok 
mer snakk om kutt enn å bruke ekstra res-
surser på graving, sier Firda–redaktør Jan 
Atle Stang.

Han sier det likevel er et satsingsområde 
for avisa å gi folk tid til større prosjekter, 
og håper journalistene vil ta mer initiativ 

til å reise på for eksempel SKUP.
– Slike konferanser vekker deg som 

journalist, selv om du ikke får mulighet 
eller tid til å bruke alle metodene når 
du kommer hjem. SKUP har kanskje en 
pedagogisk oppgave, både overfor redak-
tører og journalister, i å informere om og 
oppildne folk til å dra på SKUP, sier Stang.  
ingrid.hvidsten@gmail.com

DELTAKELSE PÅ SKUP DELTAKELSE PÅ SKUP

Totalt har ni journalister fra Sogn og Fjor-
dane deltatt på SKUP de siste åtte årene.

– Det har nok kanskje vært slik at man 
gjennom årene har tenkt at SKUP–konfe-
ransen er slikt de store driver med, de sterke 
graverne i urbane strøk som avkler statsle-
dere og rister maktapparatet etter nakken. 
Jeg ser ikke bort fra at oppmerksomheten 
mot SKUP blir liten i mange mindre medier 
fordi man føler at man opererer på en annen 
arena som journalist, sier Firda–journalist 
Helge Johnsen.  

Han var på SKUP i fjor sammen med kol-
lega Astrid Iren Solheim. Da var de invitert 
for å snakke om sitt eget graveprosjekt: 
en artikkelserie om ambulansetjenesten i 
Sogn og Fjordane som de to journalistene 
og samarbeidspartner Svein Heggheim fikk 
Sogn og Fjordanes journalistpris for. De tre 
leverte imidlertid ingen metoderapport til 
SKUP for prosjektet, og verken Heggheim 
eller Johnsen kan huske at Firda har deltatt 
i konkurransen om SKUP–prisen noen 
gang.

– Jeg tror det har tatt konferansen noen 
år å bli lagt merke til utover i distriktene. 
Mange blir nok så opptatt av den daglige 
tralten at de ikke tenker på graving, sier 
Johnsen, som selv har opplevd en markant 
nedgang i mengden egne graveprosjekter.  

– I mange år hadde jeg fylkeskommu-

nen som ansvarsområde, og jobbet nesten 
utelukkende med politikk generelt og helse 
spesielt. Jeg fikk mange anledninger til å 
grave fordi jeg fulgte feltet over tid. Nå er 
min hverdag mye mer springende. Beman-
ningssituasjonen gjør at jeg nesten aldri 
føler at jeg får mulighet til å gå i dybden, 
sier Johnsen.

Sjefredaktør Jan Atle Stang i Firda sier 
at han og ledelsen ønsker graveprosjekter 
velkommen, og at avisa også har klare mål 
om å bruke tid og ressurser på graving. Ofte 
er det da heller ikke viljen eller mulighetene 
det står på, ifølge Johnsen. Det kan like 
gjerne være samvittigheten.

– For det første er det ting som «brenner» 
hver dag, som må prioriteres. Samtidig føler 
jeg ofte at jeg ikke har samvittighet til å 
bruke flere dager på et prosjekt som kanskje 
ikke blir noe av, mens andre springer livet 
av seg for å fylle avisa. Det blir litt som å 
se halen på reven, og etter at du har brukt 
dager på å dra den ut av steinrøysa, viser det 
seg å være en skabbete buhund. Det er ikke 
noe særlig å vise fram for folk. Selv har jeg 
kommet over flere prosjekter jeg har måttet 
legge til side på grunn av tidsmangel, sier 
Johnsen.  

Lokaljournalisten har hjertet godt 
plantet på Vestlandet. Han ble irritert da 
Anne Viken i fjor gikk ut og klaget over de 
«slappe» lokalavisjournalistene, fordi han 

mener hovedansvarsområdet til Firda er å 
lage en god avis for alle de tolv deknings-
kommunene hver dag. Da kan man ikke 
konkurrere med riksmediene om enkeltsa-
ker på bekostning av alle de andre stoffom-
rådene, mener han. Samtidig frykter den 
erfarne journalisten at skrantende medieø-
konomi kan ødelegge for den undersøkende 
journalistikken, spesielt i lokalmediene.

– Hverdagen i dag bekymrer meg. Jeg 
frykter at lokale og regionale småkonger kan 
få stadig større spillerom til å styre på med 
sitt, fordi lokalmediene er opptatte. Skrekk-
scenarioet er den dagen ordførere og fyl-
kespolitikere oppdager at det går an å styre 
media utenom de virkelig gufne sakene 
de vil holde skjult, ved å selge inn mindre 
brennbare saker til journalistene, sier han.

Johnsen opplever selv at gravende jour-
nalistikk er ønsket av redaksjonsledelsen, 
men peker på viktigheten av bevisst redak-
sjonsledelse.

– På SKUP hører man VG, Aftenposten 
og TV 2 snakke om prosjekter de har jobbet 
med i flere måneder. Man ser masse, og blir 
kjempeinspirert, og så møter nok mange 
hverdagen som en vegg når de kommer 
hjem. Man må finne måter å gjøre ting på 
med et realistisk ambisjonsnivå. Jeg satt 
selv med en idé som oppsto en gang mellom 
hovedretten og desserten på SKUP i fjor, 
men da jeg kom hjem, holdt den omtrent 
like lenge som datostemplingen på en pakke 
fårepølse, ironiserer Johnsen.

Når graveideer koker bort i kålen i distrik-
tene på grunn av tidsnød og arbeidspress, 
skulle man tro lokalavisjournalistene kjem-
pet om å få med seg kurs som «Graveledelse 
i praksis» og «ABC i gravende journalis-
tikk». Men ingen fra Firda er påmeldt i år.

– Jeg søkte vel ikke om å få bli med fordi 
jeg tenkte at det burde være noen andres 

– Tar vi utgangspunkt i de bidragene 
som sendes inn til SKUP, står det veldig 
dårlig til med gravejournalistikken i 
Norge, sier Fritz Breivik. 

Høgskolelektoren ledet SKUP–juryen 
i fire år, til og med i fjor. Han har en klar 
oppfatning av at mange journalister i 
distriktene er gode gravere, men at tid 
og ressurser er viktige faktorer når den 
lave deltakelsen skal forklares.

 
– Stort sett har det vi kaller lokalavi-

ser vært representert med ti eller færre 
prosjekter på SKUP. På SKUP har jeg 
ofte snakket med journalister fra mange 
ulike medier og deler av landet. Alle 
har hatt lyst til å bidra, enten i konkur-
ransen om prisen eller ved å holde et 
seminar om et lokalt prosjekt. Når jeg 
spør hvorfor de ikke gjør det, er svaret 
ofte det samme: «Ressursene strekker 
ikke til».

 Breivik peker på at det finnes flere 
lokale gravekonferanser, og at konfe-
ranser for eksempel på Hell, i Tromsø, 
Trøndelag og Bergen kan være en av 
årsakene til at SKUP ikke prioriteres like 
høyt utenfor Oslo–området.

 
– De mange bidragene som sendes 

inn til disse konferansene tyder på at 
det graves mer enn vi ser med SKUP–
øyne, sier Breivik, som vedgår at han er 
bekymret for at finanskrisen og ytterli-
gere nedskjæringer skal gjøre hverdagen 
hardere for lokaljournalistene.

 – Økonomien er den store bekymrin-
gen. Det er en helt reell frykt at grave-
journalistikken kan gå først. Samtidig 
håper jeg at papiravisene vil overleve 
på å vise sin overlegenhet i forhold til 
nettet, at vi vil få mer leseverdig stoff i 
papiravisene, sier eks–jurylederen.   
ingrid.hvidsten@gmail.com

Presset på tid – glemmer SKUP

HJEMMEVÆRENDE: Svein Heggheim 
(bildet til venstre), Astrid Iren Solheim 
og Helge Johnsen er alle prisvinnende 
journalister. Men ingen av dem skal på 
SKUP.

– Mer graving  
enn vi ser

Helge Johnsen har jobbet i Firda i 19 år, og vært på 
SKUP én gang.  – Jeg fikk en god graveidé en gang 
mellom hovedretten og desserten, men da jeg kom 
hjem holdt den ikke lenge, sier han. 

Tekst: Ingrid Hvidsten
Foto: Mats Muri /Firda

Tidligere juryleder Fritz 
Breivik har møtt mange 
lokalavisjournalister 
som gjerne skulle deltatt 
i konkurransen om 
SKUP–prisen. Hvorfor 
lar de ofte være?

Tekst: Ingrid Hvidsten
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– Noen ganger opptrer norsk presse som 
en hyeneflokk der ingen har egne meninger. 
Det blir mindre og mindre av den dyptpløy-
ende, granskende journalistikken, og jeg 
vet ikke om det er fordi dere ikke har tid 
eller fordi dere ikke gidder, smeller det fra 
Jensen.

To minutter tidligere ønsker hun vel-
kommen inn på kontoret på Stortinget, 
leverer et siste glis til den unge mannen fra 
Fremskrittspartiets ungdom som er innom 
for å fotografere henne til medlemsbladet, 
tar et par telefoner, og setter seg ned ved 
møtebordet. Introduserer seg selv med fullt 
navn, og presiserer at hun ikke har fått helt 
klart for seg hva som skal stå på agendaen 
under hennes besøk på SKUP–konferansen 
i Tønsberg. 

– Det ryktes at du vil ta et oppgjør med 
presselosjen på Stortinget?

– Å, jaså. Et oppgjør. Vel, det er nok sterkt 
overdrevet. Men jeg vil gjerne bidra med 
noen nyanserte betraktninger om norsk 
journalistikk, sier hun, sekunder før hyene–
sitatet avleveres.

FrP–lederen gjester Tønsberg fredag, 
for å snakke om fokuset på person versus 
politikk i norske medier. Siden Jensen toget 
inn på Løvebakken for 12 år siden har hun 
opparbeidet seg lang erfaring på området. 

– Allerede da jeg kom inn på Stortinget i 

1997 var det mye fokus rundt min person. 
Jeg var ung, kvinne, og ble nok ansett som 
atypisk for FrP. Senere har trenden blitt 
forsterket. Jeg ser et fravær av granskende 
journalistikk, og et stadig økende personfo-
kus, sier Jensen.

Hun mener mange journalister, og da spe-
sielt de i tabloidpressen, er «mer opptatt av 
Siv i skogen eller Siv med et glass rødvin» 
enn av hennes engasjement og FrPs poli-
tikk, og peker på et eksempel hun anser som 
spesielt godt:

– Jeg har jo faktisk opplevd flere ganger 
å være forsidepike uten å ha sagt noe i det 
hele tatt. Det beste eksempelet er vel da en 
dame i NRK uttalte seg om min seksuelle 
legning. Så kastet Carl–Erik Grimstad seg 
inn i diskusjonen, uten at jeg aner hva som 
var hans motivasjon for dét. Jeg uttalte meg 
ikke i det hele tatt, men det var likevel bilde 
av meg over hele forsiden på Dagbladet, 
påpeker hun syrlig.

Jensen mener hennes rolle som stor-
tingsrepresentant har fint lite å gjøre med 
hvordan det ser ut i stua hennes, og hevder 
hun er selektiv når det kommer til hva slags 
medieopptredener hun stiller opp på. 

– Så når du løfter vekter i VG Fredag er 
det etter grundig vurdering?

– Ja, for det handler ikke om meg. Det 
handler om å sette fokus på helse, som er et 

utrolig viktig tema, parerer Siv. 
Argumentet om at sviktende medieøko-

nomi og nedskjæringer gir dårligere tid og 
færre ressurser å sette av til god gravejour-
nalistikk, kjøper hun slett ikke. 

– Jeg mener norske medier generelt er for 
dårlige til å ta selvkritikk. Man må spørre 
seg om det er finanskrisen som egentlig har 
skyld i at det går dårligere for norske aviser, 
eller om dette er en trend i takt med at det 
blir stadig vanskeligere å få øye på den gra-
vende journalistikken, sier Jensen. 

Frp har moderert seg med tanke på pres-
sestøtten, sier hun. Noen bør få penger: 

– Dette er jo et prinsipielt spørsmål, men 
vi har kommet til at man kanskje bør gi 
noe pressestøtte, spesielt til lokalaviser. De 
har et annet utgangspunkt enn de store, 
og er viktige for folk. Generelt mener jeg at 
bedrifter som ikke leverer det markedet vil 
ha, på et tidspunkt må innse det. 

Hun vil ikke love noe konkret i forkant av 
møtet med norske journalister i Tønsberg.

– Først og fremst vil jeg ønske alle 
sammen velkommen til en FrP–styrt kom-
mune! Dere vil se at det går riktig fint der, 
og at Tønsberg er en kommune i vekst. 
Når jeg skal snakke, kommer jeg til å være 
bånn ærlig mot dere, og det er ikke sikkert 
alle mine kolleger deler mine synspunkter. 
Generelt vil jeg oppfordre til å ta litt mer 
selvkritikk, men jeg har ingen liste over 
journalister jeg forventer en personlig unn-
skyldning fra, altså.  
ingrid.hvidsten@gmail.com

n Hør Siv Jensen snakke om norske  
journalister fredag klokken 19.00.

Forsidepiken
Ryktene om at hun skal ta et oppgjør med norske 
journalister på SKUP er betydelig overdrevet, mener 
Siv Jensen. Så begynner hun.

Tekst: Ingrid Hvidsten
Foto: Bjørn Grimstad

BLID: Siv Jensen forventer ikke en  
personlig unnskyldning fra noen på 
SKUP, men hun vil komme med noen 
alvorsord. 

Privatetterforsker og tidligere journalist 
Tore Sandberg sier at både han og Vero-
nica Orderud gleder seg til å møte norske 
journalister på SKUP. Han lover at de vil 
omtale nye sider ved Orderud–drapene 
som er kommet fram gjennom Sandbergs 
etterforskning

– Vi skal lette på sløret. Jeg vil ikke si noe 
om det enda, ut over at det er nye spor vi vil 
presentere, sier Tore Sandberg.

I fjor ble Tore Sandbergs gravestipend 
tildelt for første gang på SKUP, et stipend 
oppkalt etter privatetterforskeren som 
har avdekket en rekke justismord. Sand-
berg, som ble tildelt SKUPs ærespris for 
sitt arbeid med Per Lilands justismordsak 
i 1995, er nå engasjert av Per og Veronica 
Orderud for å gå gjennom norgeshistoriens 
mest omtalte drapssak på nytt.

– Det at det er mulig for meg å grave i 
dette, viser at det er mulig for andre også. 
Dette feltet burde ligge åpent for norske 
journalister, og jeg synes det er synd at ikke 
norske medier har en mer kritisk holdning i 
slike saker, mener Sandberg.  

Før Sandberg og Orderud entrer scenen, 
vil en av årets mest kontroversielle PFU–
avgjørelser bli trukket fram. PFU–medlem 

Ingeborg Moræus Hanssen åpner kvelden 
med å møte Otto Jespersens tekstforfatter 
Egon Holstad til debatt om de mye omtalte 
«jødemonologene» på TV 2. 

Til Late Night Show kommer også Slot-
tets tidligere soussjef Carl–Erik Grimstad, 
som i januar opplevde at Ari Behn tok «et 
nådeløst oppgjør» med hans uttalelser om 
kongefamilien i mediene. Grimstad lå lavt 
i tida da saken rullet og gikk, og nå ser han 
fram til å komme til SKUP for å diskutere 
saken.

– Det som er interessant for meg, er først 
og fremst omfanget og behandlingen av 
saken, ikke personen Ari Behn, sier Grim-
stad.

Han har lyst til å fokusere på de presse-
etiske problemstillingene han ser i saken, og 
det er noe av bakgrunnen for at han velger å 
komme til SKUP for å snakke ut.  

– Jeg har egentlig ikke noe budskap 
til VG, men jeg har lyst til å spørre hvilke 
kriterier de la til grunn for å velge å lage 
dette oppslaget. Jeg har lyst til å stille 
spørsmål ved hva man gjør i situasjoner der 
folk kommer og fremsetter beskyldninger 
på bakgrunn av anonyme kilder, og om det 
at beskyldningene ble fremsatt av en person 

med tilknytning til kongefamilien gjorde 
situasjonen mer legitim, sier han.

Grimstad synes også det er interessant å 
diskutere om det er fritt fram for personer 
med en offentlig posisjon å komme med 
sterke påstander. Helje Solberg, nyhetsre-
daktør i VG, tar debatten med Grimstad. 
Hun mener saken er interessant for offent-
ligheten fordi et medlem av kongefamilien 
går til et kraftig motangrep på en person 
som kommenterer og kritiserer monarkiet.  

Solberg sier det ble grundig diskutert 
hvordan VG skulle forholde seg til at Ari 
Behn kom med påstander om Grimstads 
tidligere arbeidsforhold på Slottet basert på 
en anonym kilde.

– Da kan man selvsagt diskutere om dette 
er uttalelser av en slik karakter at de ikke 
kan formidles videre. Dette var gjenstand 
for en inngående vurdering. Vi konkluderte 
med at det var riktig å la Behn komme 
med uttalelsene. Hele Behns resonnement 
bygger på at Grimstad er bitter på grunn 
av at han ikke fikk forlenget sitt arbeids-
forhold. At Kongens svigersønn påberoper 
seg anonyme kilder på Slottet i sitt oppgjør 
med Grimstad, er interessant i seg selv. VG 
presenterte heller aldri dette som noe annet 
enn en påstand fra Behns side. Vi var også 
omhyggelige i å la Grimstad få svare på 
kritikken, sier nyhetsredaktøren. 

n Late Night Show ledes av  
NRKs Anne Lindmo, Oseberg kulturhus, 

fredag klokken 21.30.

Tore Sandberg får med seg Veronica Orderud 
til SKUP, og avslører at han leter etter bevis til 
gjenopptagelsessak om drapene på Orderud gård. 
Høydepunktene står i kø på Late Night Show fredag.

Tekst: Hilde Marie Tvedten  
Foto: Paal Audestad

Tore Sandberg med  
nye Orderud-avsløringer

AVSLØRING: Privatetterforsker Tore 
Sandberg er engasjert for å se på 
Orderud-saken på nytt. Han kommer 
til Late Night Show på SKUP sammen 
med Veronica Orderud, og skal presen-
tere nye spor i trippeldrapssaken.
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Disse møter du på årets SKUP:
n ERLEND FRAFJORD: 
Journalist i  Stavanger 
Aftenblad siden 1999, 
nå i avdeling for under-
søkende journalistikk. 
Tidligere journalist 
i Bergens Tidende. 
Utdannet siviløkonom 
fra NHH.

n INE MÆLAND GOA: 
Journalist i nyhets-
redaksjonen i  
Stavanger Aftenblad 
siden 2007. 
Journalistutdannet fra  
Universitetet i  
Stavanger.

n LARS HÅKON 
GRØNNING: Journalist 
på nyhetsavdelingen i 
VG siden 2003, og 
arbeider nå som  
avisens stringer i 
Paris. Journalist-
utdanning fra  
Høgskolen i Oslo.

n BERIT HEDEMANN: 
Har arbeidet i NRK 
siden 1973. Var med 
på å starte radiodoku-
mentar-redaksjonen 
i NRK og har vunnet 
flere internationale 
priser bla. «Prix 
Europa». 

n MARI HORVE: Jour-
nalist i nyhets- 
redaksjonen i Fædre-
landsvennen siden 
2006. Tidligere jour-
nalist i Haugesunds 
Avis. Utdannet journa-
list ved Høgskolen i
Stavanger.

n KRISTER CLAUSEN 
HOAAS: Journalist i 
nyhetsredaksjonen i 
Bergens Tidende. I 
BT (bt.no, btv og BT) 
siden 2003. Tidligere 
journalist i TV2 og 
lokalavisen Sydvesten.
Cand. Philol. fra UiO. 

n ANDERS SOOTH 
KNUTSEN: Krim- 
journalist i VG siden 
2007. Har  
tidligere jobbet i 
Romerikes Blad  
og Indre Akershus 
Blad.

n LARS BACKE  
MADSEN: Prisbelønt 
journalist og forfat-
ter med daglig virke i 
Dagens Næringslivs 
featureredaksjon. 
Utdannet ved Han-
delshøyskolen BI og  
Universität Nürnberg.

n EIRIK MOSVEEN: 
Leder politisk 
avdeling VG. Tidligere 
bl.a. politisk og
musikk-journalist.

n PÅL ANDREAS 
MÆLAND: Journalist i 
samfunnsredaksjonen 
i Bergens Tidende 
siden 2004. Har tidli-
gere jobbet i bt.no og 
TV2.no. Hovedfag fra 
Universitetet i Bergen.

n KYRRE NAKKIM: 
Samfunnsredak-
tør NRK Nyheter. 
Tidligere leder av 
politisk avdeling i 
Dagsavisen.

n PAUL MYERS: 
BBCs nettgraver 
har vært på SKUP 
før, og vender 
tilbake i år for å 
lære bort research 
på nett.

n ENDA FLER: Ta 
det med ro, disse 
femten er langt fra 
alle du kan lytte til 
i Tønsberg. Vi har 
mange flere fore-
dragsholdere på lur. 
La deg overraske!

n GEIR ORMSETH: 
Redaksjonssjef  
og journalist i Dine 
Penger siden 2000.  
Utdannet siviløkonom 
ved Universitetet i 
Agder.

n ROBERT REINLUND 
og PER CHRISTIAN 
MAGNUS: Reinlund 
er fotoredigerer/regis-
sør i TV2 siden 2002, 
hovedsakelig for 
Dokument 2.  
Magnus er journalist 
samme sted.

n GØRAN SKAALMO: 
Journalist i Dagens 
Næringslivs feature-
redaksjon siden 2004. 
Tidligere korrespon-
dent i New York og 
finansjournalist i DN, 
og økonomireporter i 
TV 2. 

n HEGE ULSTEIN: 
Politisk journalist 
i Dagsavisen siden 
1997. Tidligere
journalist i blant 
annet VG og Aften-
posten. Bachelor fra 
Universitetet i Oslo.

n TORIL AALBERG: 
Førsteamanuensis i 
mediesosiologi ved 
NTNU siden 2003.  
Forfatter av flere 
bøker og artikler om  
forholdet mellom 
medier og politikk.  

  

Mediene utvikler seg. Gjør du?
Følg utviklingen på kurs hos IJ, eller la IJ komme til deg.
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spurte. Det første er den pågåande NAV–
krisa. For eitt år sidan var den alt i emning, 
men NAV var så usexy at ingen journalist 
ville ta i saka. Kva hadde skjedd dersom 
to, ti eller femten journalistar hadde brukt 
innsynsretten sin då? Elles hugsar alle 
rasulykka i Hanekleiv–tunnelen i Vestfold. 
Mykje før raset fanst det detaljerte rappor-
tar der det kom fram at det var for få boltar 
i tunneltaket. Kva om nokon hadde bedt om 
innsyn der? Det var nok ikkje sexy nok det 
heller, men ein såg plutseleg kor dramatiske 
konsekvensar det kunne få. 

– Generelt synes eg at det er for lite 
mostraumsjournalistikk ute og går. Nokon 
grev, men altfor mange fyller igjen! Det blir 
for mange mørke rom, sukkar Sjue.  

 Han er svært oppteken av dei mørke 
romma. Det finnes mørke rom i alle hus. 
Hemmelighold og innsyn i den norske stat 
er pensum på journalisthøgskolen i Oslo, og 
kvart år innvier Sjue dei unge, håpefulle i 
gåteverda EPJ (Elektronisk Postjournal). 

 – Eg kjenner fleire hundre unge journa-
listar, studentar her på høgskolen, som er 
ivrige gravarar.  

Men med ein gong dei kjem ut i jungelen, 

som arbeidsplassane der ute er, hamnar dei 
i eit ekornhjul som tvinger fram ein uhorve-
leg kjapp produksjon, med mange saker på 
kort tid. Det blir lite eller inga tid til graving 
der ute i det verkelege livet då.

Sjue drøymer om ei undersøking med 
redaktørar som med handa på hjartet vil 
oppgje kor lang tid dei gjev journalistane 
sine til gravearbeid. Får dei ti minutt av 
arbeidsdagen, er det fritida dei må ta til 
hjelp, eller seier redaktørane «jøss, denne 
saka er viktig» og fredar to mann i tre dagar 
for å lese den siste NOU–en – før gravinga 
tek til? Det finst nemleg nokre få slike 
redaktørar, meiner Sjue, dei bøyer ikkje av 
for økonomi– eller produksjonspress, men 
ser at gravejournalistikken er viktig.  

 – Eg ser jo finanskrisa kome og ramme 
mediene også, noko som betyr nedskjærin-
gar og økonomiske prioriteringar. Kva er det 
som blir kutta då? Eg seier berre at gra-
vejournalistikken står lageleg til for hogg, 
åtvarer Sjue, og legg til:  

 – Medie–Noreg blir styrt av eit stein-
hardt kommersielt press. Det er med ei viss 
tristesse at eg registrerer at det ikkje blir 

greve nok. Eg etterlyser herved eit sivilisert, 
men kraftfullt fagleg opprør for å betre kåra 
for gravinga i pressa!

– Du er jo ganske oppteken av at journa-
listar skal grave meir, forstår eg. Kva er du 
sjølv mest stolt over å ha greve fram? 

 – Det må vere då eg og tidligare partise-
kretær i Arbeiderpartiet, Ronald Bye, og for-
fattar og journalist Alf R. Jacobsen avslørte 
avlyttingsstasjonen i niande etasje i Folkets 
hus på Youngstorget, den som ikkje vart 
avvikla før på 70–tallet. Eg meiner denne 
oppdaginga viser at norsk etterkrigshistorie 
ikkje er så Ole Brumm–aktig som mange vil 
ha det til. Faktisk meiner eg at norsk etter-
krigshistorie må skrivast om, men det er det 
enno ingen som har gjort! 

– Kunne du tenke deg å gjere det når du 
går av med pensjon om halvanna år? 

– Hå, nei! Eg skal nok halde fram med 
å grave, og gjerne skrive nokre essays. Det 
eine vil eg gjerne kalle Journalistikkens 
uutholdelige letthet, altså ein variasjon over 
den kjende boktittelen til Milan Kundera. 
Kanskje skriv eg også eit essay som heiter 
Når journalistikken råtner på rot. Det 
synes eg er ein knalltittel.
mari.torsdotter@gmail.com

Gravejournalisten, førstelektoren i journa-
listikk, politikaren, psykologen og forfatta-
ren Finn Sjue har nettopp gitt ut ei praktisk 
handbok i bruk av den nye offentleglova 
saman med ass.generalsekretær i Norsk 
Redaktørforening, Arne Jensen. Der guidar 
dei journalistar og andre interesserte lesarar 
på den tidvis ganske kronglete vegen mot 
innsyn i kva som eigentleg foregår i korri-
dorane til byråkratar og politikarar i Noreg. 
Den nye lova kom rett før 40–årsjubileet 
for den gamle, og inneheld minst 14 gode 
endringar, ifølge Sjue. 

 – Blant dei viktigaste er likevel mogleg-
heitene for meirinnsyn etter klage, det 
har blitt mykje klarare automatikk i dette 
no. I tillegg blir kommunane ikkje lenger 
behandla som eitt organ, og dei må difor 
nytte andre heimlar enn intern saksbehand-
ling for å nekte folk innsyn. Helseføretaka 
er også lagt under offentleglova på ein 
mykje klarare måte no enn før, seier han. 

 Men trass i dette er ikkje den tidlegare 
Klassekampen–redaktøren overimponert 
over den nye lova. 

– Eg ser ikkje dei store, djerve grepa i 
denne nye loven. Eg saknar det store motet. 
Sjølv vil eg gjerne foreslå ein ny reform, der 
ein skiljer mellom det offentlege ved stat 
og kommune på den eine sida, og private 
aktørar på den andre. Slik det er no, gjeld 
lova kun for det offentlege, mens det private 
er fullstendig lukka. Er det nødvendig, 
da? Særleg i samband med den pågåande 
finanskrisa, nei, den realøkonomiske krisa 
me no står overfor, der ein del private 
bedrifter har fått store statlege tilskott frå 
krisepakka til regjeringa – det er jo skat-
tebetalarane sine pengar – skal me framleis 
ikkje ha nokon rett til å kreve innsyn då?

Eg ville gjerne hatt ein breiare veg å køyre 
på mot meir innsyn. Eg føler faktisk eit nes-

ten plagsomt jag mot stadig meir innsyn. 
Eg blir opprørt over at det i eit demokrati 
finst enkelte kretsar, maktelitar, som føre-
bur, handsamar og vedtek saker og ting i 
mørke rom.  

 Sjue nektar likevel ikkje for at det må fin-
nast ei viss grad av intern saksbehandling 

i regjeringskontora. Til og med han meiner 
det. Men makt korrumperer, understreker 
graveguruen, og snakkar med innleving om 
korleis journalistane må bruke offentleglova 
som motgift, og gjerne grave djupare enn 
loven gjev rom for også. 

– Dette er nemleg eit kappløp om inn-
synsrett! Tradisjonelt har keisaren i eit rike 
vedteke ting i det stille, og så stilt seg ut på 
torget og forkynt vedtaket når det er ferdig, 
avklart og bestemt. I eit demokratisk sam-
funn må journalistane kreve innsyn under-
vegs i desse prosessane, lenge før keisaren 
kjem til torgs. Kva er poenget med å få vite 
ting etter at det heile er bestemt? 

 Sjue etterlyser også journalistar med evne 
til å drive kontrafaktisk historie. 

 – Dei må spørje kva som ville skjedd 
dersom det som skjedde ikkje hadde skjedd! 
Her har eg to konkrete døme der ein ikkje 

Graveekspert Finn Sjue er redd  
for å tape kappløpet om innsynet.

Tekst: Mari Torsdatter Hauge
Foto: Bjørn Grimstad

FAKTA: Offentleglova

n Flere offentlige virksomheter blir 
omfattet av loven. Du kan nå be om 
innsyn i offentlige aksjeselskaper.

n Du kan be om informasjonspakker. 
Dvs. opplysninger som enkelt kan 
hentes ut av elektroniske databaser.

n Reglene for hva man kan 
hemmeligholde av interne dokumenter 
er strammet inn. 

n UD blir pålagt å vise større grad av 
åpenhet.

n Det blir lettere å søke innsyn i 
anbudssaker. 

n Får man avslag på innsyn kan 
man innen tre uker kreve en skriftlig 
begrunnelse på hvorfor avslaget ble 
gitt.

OFFENTLEGLOVAOFFENTLEGLOVA

Maner til  

opprør RINGREV: Grave-guru Finn Sjue liker 
å gå på ekspedisjon i mørke rom, her 
illustrert ved dokumentarkivet på Noregs 
største statlege høgskole.  
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I fjor behandlet Fylkesmannen i Oslo og 
Akershus 57 klager på dokumentinnsyn. 
Dersom du synes at dette var et pinglete tall, 
skal du vite at 2008 faktisk ble et rekordår. 
Trekker man fra 2008, og går ni år tilbake i 
tid, ser man at Fylkesmannen årlig behand-
let 15 saker fra innbyggere som protesterer 
på hemmelighold. De fleste av klagene kom 
fra kommunene Oslo, Bærum, Asker og Nit-
tedal. Men hvorfor Nittedal?

En av årsakene er Vegard Førland Venli 
(22). Han har jobbet fast som lokaljournalist 
i Varingen siden 2006. I ett år har han dre-
vet det han kaller en «offensiv» mot Nittedal 
kommune. Journalisten har spesialisert seg 
i å jobbe opp mot dokumentoffentlighet.

– Offentleglova har blitt ett av de viktigste 
arbeidsverktøyene jeg bruker når jeg finner 
saker. Interessen fikk jeg da jeg oppsøkte en 
jurist i Norsk Presseforbund for å få hjelp til 
en sak, forteller Venli.

Venli skulle få full uttelling for sin stand-
haftighet. Vinteren 2008 opplever Nittedal 
kommune etterdønningene av en alvorlig 
overgrepssak. En pedofil lærer var dømt for 
å ha forgrepet seg på flere elever, og snart 
skulle kommunen legge frem sin egen grans-
kningsrapport. Journalisten oppdaget raskt 
at store deler av rapporten ble holdt skjult 
for offentligheten. 

– Vi fikk innsyn i 19 sider, men det gikk 
frem av innholdsfortegnelsen at dokumen-
tet var på hele 94 sider. Viktige deler, blant 
annet konklusjonen var utelatt, forteller 
Venli.

Det offentligheten ikke fikk vite var at 

kommunen og skolen fikk knusende kritikk 
i rapporten. Det viste seg at mange var klar 
over overgrepene, at ingen hadde grepet 
inn og at overgriperen burde vært stoppet 
langt tidligere. Barneombudet reagerer med 
å anmelde tidligere rektor, skolesjefen og 
rådmannen i Nittedal kommune.

– Unntaket var hjemlet i regelen om 
taushetsbelagte opplysninger. Jeg er veldig 
fornøyd at jeg fikk medhold av Fylkesman-
nen i denne saken, sier Venli.

– Har du merket noen resultater av din 
«offensiv» mot kommunen?

– Jeg jobber for en mer åpen kommune, 
og har merket at det har blitt gradvis bedre. 
Jeg noterer alle dokumenter jeg ber om 
innsyn i, og hvis jeg ikke får dem utlevert, så 
purrer jeg.

– Er norske journalister for sløve med å 
søke innsyn?

– Antallet klagesaker som blir behandlet 
av Fylkesmannen her i Akershus forteller 
meg at journalistene sover i timen. Vi svikter 
hvis vi ikke makter å verne om offentlig-
hetsprinsippet. Også blir journalistikken 
dårligere hvis vi overlater til byråkratene å 
fortelle oss hva som er sant og ikke. 

Norske politikere har brukt over ti år 
på utrede, analysere og diskutere den nye 
offentlighetsloven. Aftenpostens offentlig-
hetsekspert, Per Anders Johansen, er langt 
fra imponert.

– Det er rett og slett en skandale at 
loven ikke går lenger i å sikre innsyn i hva 
byråkrater og politikere i kommunene og 
regjeringsapparatet foretar seg. Det er 
forbausende at vi nordmenn finner oss i at 

svensker, finner eller amerikanere har mer 
tilgang på offentlig informasjon enn vi har i 
Norge.

Johansen mener at norsk presse har fått 
den offentlighetsloven de har fortjent.

– De færreste norske aviser,  og ingen TV– 
eller radiokanaler, har i det hele tatt omtalt 
den nye Offentleglova. Utenlandske journa-
lister blir sjokkert når jeg forteller dem om 
hvilke innsynsmuligheter vi har i Norge, og 
hvor få som bruker denne muligheten. 
martin.fossum@gmail.com

Lærer  
bikkjer  
å bjeffe

NYHETSHUND: Journalist i Varingen, 
Vegard Førland Venli, jobber nesten  
utelukkende mot Offentleglova og  
Nittedal kommune. Han sitter også i  
Offentlighetsutvalget. 

1. januar 2009 begynte  
den nye offentlighetsloven 
å virke, men få journalister 
vet å bruke den riktig.

Tekst og foto: Martin Lerberg Fossum

FAKTA: Søketips

n Søk på konkrete ord, saker der det 
ligger fakta. Eksempler er «rapport», 
«evaluering», «revisjon», «misligheter» 
og «kritikk».

n Se etter nye dokumentmapper.

n Se etter avsendere og mottakere 
som skiller seg ut.

n Se etter spesielle saksbehandlere 
ved å søke på initialer.

n Noter deg hvilke oppføringer du ber 
om innsyn i slik at du kan følge opp 
dokumenter som ikke kommer.

n Du har ingenting å tape på å klage.

OFFENTLEGLOVA
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– det gjestfrie 

Møbelhuset i Holmestrand

OMBYGGINGS-SALGVi rydder butikken med

STORE RABATTER

Rabatter på de fleste leverandører
Møbelhuset på fjellet

Man, tirs, ons, fre:...............09.00-16.30

Tors: ..................................09.00-19.00

Lørdager:...........................09.00-15.00

Tlf. 33 05 11 55

18,-REKER I L�SVEKT

frys,90+ 18,00 pr. kg

49,-MARINERT FLINTSTEK

Nordfjord, 49,00 pr. kg

28,-SOMMERKOTELETTER

frys, 28,00 pr. kg

Loft 1

Sommer-boligene HAGEYNDLINGEN
Roseneshageside 11

bolig
Komklematis

KLEMATISVakkerog villside 12

n n Med vrikkende hofter og sving-

ende bryster går Slottsfjellfestivalen

nye og forførende veier for å fange 

publikums interesse. n n – Folk liker litt naken hud, sier 

Behnam Farazollahi, presseansvarlig

for Slottsfjellfestivalen. 
KULTUR side 2 og 3, del 2

Lokker med
striptease

Fo
to

: Y
in

a 
C

ha
n

En gul solhar ført tilrødt raseri. 
På tide med som-

merferie under
en blå himmel,

mener vi.LEDER side 10

’’

Etter pålegg fra Data-

tilsynet, har Vestfold

politidistrikt måtte en-

dre sine video-overvå-

kingsrutiner av fanger

i arresten. 
side 4

POLITIETFIKK KRITIKK

Anstein Freberg, ifra

Nøtterøy, har fått

internasjonal opp-

merksomhet rundt sin

forskning på alger. side 6 og 7

KLØPPER PÅ ALGER

tbno

www.tb.no
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94
boliger til salgs

AdeccoBemanningsspesialisten

Tønsberg

33 00 37 20

Farmanstredet, Passasjen tlf. 33 31 17 00, www.morris.no

Vi har
julegaver

til alle

Passe stor for personlig service

Mangler du
OTP?

- Så ordner
vi det!

33 43 83 00 (53)

Huskelapp - Riv ut!

Kommuneoverlegen i Tønsberg erfratatt retten til å behandle pasien-ter, men kan utføre administrativeoppgaver. I 2003 vedtok Statenshelsetilsyn å gi ham begrensetautorisasjon etter at han  drevtvilsom behandling av psykisk syke pasienter. 
side 6 og 7

Kommune-overlegen drev terapi uten klær
«De har kledd av Dem selv og pasientene og kommetmed seksuelle oppfordringerog hentydninger. De har utøvet makt og utnyt-tet andre menneskers sårbar-het og avhengighet.»

Fra Helsetilsynets vedtak

’’

Vinguden til
Geelmuyden
BOLIG side 4 og 5

Fiffig
nattbord
BOLIG side 6 og 7

PUSSET 
OPP
HYTTA
GRATIS
Entreprenør Jan E. Ellefsen ordnet gratisoppussing av hytta tildaglig leder Stein Magne Haugen (bildet)i Tønsberg Parkering AS i 2000. Oppussingen bleutført mindre enn én måned etter at Haugenga Ellefsen kontrakterverdt 50 millioner kronerfor brøyting og vedlike-hold av kommunale parkeringsplasser.

Side 6 og 7
Begeistring 
for skitunnel
– Forslaget om skianleggi Holmestrandtunnelener genialt, sier RobertOlsen, leder av BotneSkiklubb. Holmestrandsordfører Gerd Monsenhar også sans for ideen.SPORT side 16 og 17

www.tb.no
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Museum
på loftet

Fikk
smart fot
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Sverre Mysen

Hans Emil Møller-Hansen

Du skal ha glede av eiendomsmegleren din

VISNINGER I HELGEN

Tønsberg tlf. 33 30 94 00  –  Horten tlf. 33 03 06 00 - Holmestrand tlf. 33 09 94 90

ADRESSE
BOLIGTYPE PRIS TIDSPUNKT/TLF.

TØNSBERG

Torvmyrveien 9
Enebolig 1.775.000,- Man kl 17-18

Solvindvn. 53
Brl//Des-klubb 1.600.000,- Henv. tlf 908 73219

HOLMESTRAND

Rådhusgaten 8 B              3/-rom leil. 875.000,- Mandag kl. 16.30-17.30

Bjerkeliveien 1 D
2/3 r/ Selv.leil. 890.000,-

Fiolstien 7 B,Våle
3-rom/leil.               830.000,-

Fiolveien,Sundbyfoss      3-rom/leil 700.000,- Henv. tlf. 93628047

Sykehusveien 7 A             3-r/Selveier 1.490.000,- Henv. tlf. 93628047

din nye
jobb

finner du blant

stilling ledig

annonsene.

Daglig leder Stein Haugen fikk dobbelt lønn i flere år av sin gode venn og

styreleder Pål W. Olsen. Totalt tjente han mer enn byens ordfører, og av-

talen ble holdt skjult for både styret og generalforsamlingen i Tønsberg

Parkering. I går kom den knusende rapporten som forteller om lovbrudd

og systematisk snusk i det kommunalt eide selskapet. side 4, 5 og 6

Knusende rapport om Tønsberg Parkering

Hemmelig 
millionlønn

LEI SEG: – Jeg er skuffet over

meg selv, sier styreleder Pål W.

Olsen i Tønsberg Parkering.

n Hemmelig opsjonsavtale

n Skjulte brev fra revisor

n Byttet revybilletter mot

parkeringsplasser

n Brøt bokføringsloven

n Brøt merverdi-

avgiftsloven

n Brøt aksjeloven

«Hvordan kunne dette skje? Svaret er åpenbart: Feige politikere har 

skylden. Hvem trenger kontrakter og avtaler når man har 

gode kamerater og ubegrenset tillit?» kommentar side 7

magasin

Bakterien
tok foten

Skogens konge på Østlandet

plages av håravfall. Enkelte

dyr er nesten «nakne», mens

andre har hårløse partier.

Det er angrep av hjortelus-

flue (lille bildet) som er årsa-

ken til håravfallet som blir

mange elgers bane.
side 3

Elgen 
mister 
håret C

M
Y

K
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TØNSBERG

LANGDAG

HVER DAG

10-19 (15)

Håndverksgt 4, vis a vis Skeidar

TELEFON: 33 31 17 03

2000 kvm utstilling

Stor gratis parkering

Se møbler fra vår nye,

spennende leverandør

HVA
SKJER ‘A?
Få oversikten med

Vestfoldpuls. 

FREDAG side 4 og 5

Vel blåst! FREDAG side 6 og 7

Den verdenskjente vir-

tuosen Arve Tellefsen

ble stoppet i politikon-

troll og fikk kjørenekt

på vei hjem fra konser-

ten i Tønsberg onsdag.

Han måtte traske rundt

i slapset på Kjelle med

20-millionersfiolinen

under armen fordi han

manglet legeattesten

alle over 70 må ha i bi-

len. – Jeg var rett og

slett ikke klar over den

regelen, sier han.

KULTUR side 8 og 9

Fy fela, 

for en

bråstopp

Foto: Per Gilding

6

Billig og bra 

FREDAG side 2 og 3

«Orps – The Movie»

Da Sebastian Hekneby (18)

sang på audition til Norske

Talenter på TV2 utbrøt Jan

Fredrik Karlsen: «I dag er en

ny stjerne født». – Utrolig gøy

med så gode tilbakemelding-

er. Det er litt uvirkelig, sier

Sebastian, som gleder seg til

semifinalen.
KULTUR side 10

– En ny

stjerne

... mer enn bryggeøl og 
vakker skjærgård 

- les Tønsbergs Blad
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For å få til gode graveprosjekter, må man 
også ha ledere som er fokusert på å få til 
gode løsninger i hverdagen. Kjetil Stormark 
og Åsa Nicander er to erfarne graveledere 
som sammen skal fortelle om hvordan de 
beholder det langsiktige fokuset i en stadig 
mer hektisk arbeidshverdag.

– Tidspress og annet press i hverdagen 
gjør at det langsiktige fokuset går tapt hvis 
det ikke er noen som har en stålvilje internt 
for å få til graveprosjekter. Man må ta tøffe 
valg, og tørre å velge vekk noe for å jobbe 
med de mer tidløse sakene. Det kan være 
ledere, eller det kan være  
enkeltjournalister som tar på seg et slikt 
ansvar, sier Kjetil Stormark.  

Stormark jobbet i Laagendalsposten fra 

begynnelsen av 2007, og siden det har det 
kommet inn hele seks bidrag til SKUPs 
prishury fra lokalavisa – tre fra 2007 og tre 
fra 2008. I februar begynte den tidligere 
SKUP–lederen og SKUP–prisvinneren fra 
1998 i ny jobb i Dalane Tidende.

I den større avisa Helsingborgs  
Dagblad har de jobbet ganske annerledes 
enn i lokalavisa Laagendalsposten. De har 
hatt stor suksess med en egen gravegruppe 
som jobber sammen med de andre redaksjo-
nene i aktuelle saker. Etter at redaksjonen 
la om til tabloidformat ble det lagt opp til en 
større satsning på undersøkende journalis-
tikk, og gravegruppas leder Åsa Nicander er 
spesielt opptatt av at gruppa involverer seg i 
det løpende nyhetsbildet.

– Vi har hele tiden en venteliste over 
saker som det er mulig å grave i, og må velge 
sammen med de andre redaktørene hva det 
skal satses på. Det skal være betydningsfulle 
saker som berører mange, sier hun. 

Nicander, som også er leder for Förenin-
gen grävande journalister i Sverige, vant i 
fjor arbeidslederprisen Gyllene dynamon. 
Hun ble hedret for sin innsats som gravele-
der i den svenske avisa, og begrunnelsen var 
at hun var kreativ, kritisk og krevende som 
leder.

– Det er viktig å gi mye støtte når jour-
nalistene går lei av graveprosjekter. Når 
deres energi er lav, må min være høy, og 
man må støtte journalistene hvis langvarige 
prosjekter ikke fører til noen publisering av 
saker. Man må også stille store krav til at alt 
er riktig, og stille krav til presentasjonen av 
saken, sier Nicander.

Stormark jobbet i Laagendalsposten som 
nyhetsredaktør, men var involvert i grave-
prosjektene også som skrivende arbeidsle-
der. Han er klar på at det ikke holder med 
en god leder. 

– Prosjektene lar seg ikke gjennomføre 

Journalister fra hele Europa blir invitert 
til å søke prosjektmidler til grenseover-
skridende graveprosjekter gjennom det 
nye fondet for  
undersøkende journalistikk. Målet er å 
oppfordre journalister til å  
grave frem kritiske samfunnsforhold, 
som ellers ikke ville blitt oppdaget. I 
første omgang utlyses det stipender for 
tilsammen 20.000 euro.

Direktør i European Fund for Investi-
gative Journalism (EFIJ), Brigitte Alfter, 
ser frem til å få søknader også fra norske 
medier. Hun tilbakeviser at fondet er 
timet for å yte krisehjelp til en europeisk 
mediebransje, som akkurat nå er hardt 
rammet av finanskrisen.

– Det er tilfeldig at fondet ble lansert 
akkurat nå. Vi har jo jobbet med å stable 
dette på bena i lang tid. Det var nå vi fikk 
den etter-lengtede startkapitalen fra Fritt 
Ord, sier Alfter til Siste SKUP.

Hun påpeker at det i mange år har 
vært en trend både i Europa og USA at 
de etablerte mediene har trappet ned sin 
satsing på kritisk, undersøkende journa-
listikk.

– Vi håper at det nye fondet kan bidra 
til økt fokus på kritikkverdige forhold i 
de europeiske landene. Målet er at vi skal 
inspirere til økt internasjonalt samar-
beid. Det er jo slik i dagens globaliserte 
verden at svært få saker stopper ved de 
nasjonale landegrensen, sier Alfter.

EFIJ er et datterprosjekt av Belgian 
Pascal Decroos Fund, som har ti års erfa-
ring med stipendutdeling og oppfølging 
av graveprosjekt i det flamskspråklige 
området av landet. På sikt skal EFIJ bli 
en selvstendig organisasjon. EFIJ støttes 
av Fritt Ord og samarbeider også tett 
med Network of European Foundations. 
EFIJ ledes av den tyske journalisten Bri-
gitte Alfter, som har base i København. 

Alfter var blant annet med på å starte 
Farmsubsidy.org, administrerer det dan-
ske Scoop- prosjektet med samme type 
prosjektmidler til gravejournalister i en 
rekke land i Øst-Europa, Kaukasus og 
Midt-Østen. Alfter er også leder for dan-
ske FUJs internasjonale arbeid. Hun har 
dekket EU-stoff i en årrekke, og har blant 
annet jobbet med lovgivning og ytrings-
frihet som journalistisk verktøy. Stipend-
juryen består av fire medlemmer fra ulike 
land. Medlemmene er anonyme til de 
forlater juryen etter maksimun fire år.

 EFIJs øvrige styre består av repre-
sentanter fra europeiske graveorgani-
sasjoner: Stefan Candea (Romanian 
Centre for Investigative Journalism), 
Jean-Philippe Ceppi (Swiss Investiga-
tion Network), Ides Debruyne (Pascal 
Decroos Fund), Stephen Grey (UK), 
Henrik Kaufholz (danske Scoop), Gavin 
Mac Fadyen (Centre for Investigative 
Journalism at London City University), 
Heidi Molstad Andresen (SKUP), Lutz 
Mükke (German Netzwerk Recherche), 
Jens Pehrson (svenske GRÄV), Hanna 
Ruokangas (finske Tutkiva), Margo Smit 
(Dutch-Flemish association for investiga-
tive journalism VVOJ), Stanimir Vagle-
nov (Bulgarian Center for investigative 
journalism), Tarmo Vahter (Estonia).

Brigitte Alfter jobber nå intenst med 
å skaffe mer fondsmidler til det nye euro-
peiske fondet. Målet er å reise et beløp på 
minst en million euro for 2010.

Prosjektsøknadene skal vurderes av en 
anonym jury, med full taushetsplikt.
jan.gunnar.furuly@aftenposten.no

n Les mer, bli medlem av nettverket  
g søk stipend på www.efij.eu og  

www.fondspascaldecroos.org

Med en startkapital 
på 50.000 euro fra 
institusjonen Fritt 
Ord i Norge er et nytt 
europeisk fond for 
gravejournalistikk nå 
dannet i Brussel. 

Tekst: Jan Gunnar Furuly

For mange saker og for liten tid? Gravelederne 
Stormark og Nicander lærer deg hvordan du kan gi 
plass til graving på timeplanen. 

Tekst: Hilde Marie Tvedten
Foto: Ingve Aalbu

Etablerer fond for  
gravejournalistikk

Graving på venteliste
hvis ikke journalistene er  
entusiastiske. Selv var jeg opptatt av å være 
med i teamet og komme med eksempler på 
hvordan problemer kan løses i praksis, sier 
han. 

Stormark og Laagendalsposten har fått 
mye oppmerksomhet rundt avisas mange 
SKUP–bidrag de siste årene. Som nyan-
satt ansvarlig redaktør og daglig leder i 
Dalane Tidende i Egersund har Stormark 
allerede begynt å tenke på hvordan den nye 
arbeidsplassen kan komme i gang med flere 
graveprosjekter.

– Jeg har begynt å se på muligheter for 
kompetansetiltak for å bevisstgjøre journa-
listene om hva slags virkemidler de kan ta i 
bruk for graving. Redaksjonen er veldig klar 
for å jobbe mer systematisk med dette, og 
jeg ser fram til det arbeidet, sier han.
hilde.tvedten@gmail.com

n Hør Kjetil Stormark og Åsa Nicander 
snakke om graving på venteliste  

fredag klokken 19.00.

DANNET GRAVEGRUPPE: Åsa  
Nicander har alltid graveprosjekter  
på vent for gruppa hun leder. 

«Vi håper at det nye fondet 
kan bidra til økt fokus på 
kritikkverdige forhold i de 
europeiske landene. Målet 
er at vi skal inspirere til økt 
internasjonalt samarbeid»

GJENGANGER: Tidligere 
SKUP-leder Kjetil Stormark 
kommer til lokalavisene med 
medbrakt grave-garanti. 

 Brigitte Alfter,  
 direktør i EFIJ
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16:00 Åpning 
SKUP-leder Håkon Haugsbøs åpningstale 
i Oseberg kulturhus. 

16:15 Sandberg: Alle tok feil om Orderud
Tore Sandberg kjenner lukten av et nytt jus-
tismord. I Oseberg fredag kan du være vitne 
til at justismordjegeren forteller nye detaljer 
han mener setter hele Orderud-saken i et 
nytt lys. Mannen som lyktes med å frikjenne 
Fritz Moen og Per Liland, er nå engasjert av 
ekteparet Orderud. Sandberg mener akto-
ratet og en kritisk presse har gjort alvorlige 
feil i den mest omtalte krimsaken i moderne 
tid her til lands. Får han rett nok en gang? 
På SKUP får du påstandene fra Sanberg og 
analysen fra eksperter.

17:00 PAUSE 

17:30 SKUPs årsmøte 2009 
SKUP er norske journalisters egen fagstif-
telse. Alle deltagere har møterett på årsmø-
tet, og i år rydder vi plass for at flest mulig 
skal kunne delta og fatte viktige avgjørelser 
om fremtidens SKUP. 

17:30 Kunnskapsløftet:  
Offentlighet 1 – Per Anders Johansen 
Få norske journalister søker og finner mer i 
elektroniske postjournaler enn Per Anders 
Johansen. Og sakene får konsekvenser. 
Krysseren Murmansk hadde neppe blitt 
hevet hadde det ikke vært for at Johansen 
rett før sommerferien i fjor fattet interesse 
for et lite avsnitt i en stor rapport. La inspi-
rasjonen og engasjementet for journalsøk 
som verktøy smitte over fra den kanskje 
mest erfarne journalisten på området. Han 
lærer dessuten villig vekk konkrete tips. 

17:30 Datakurs:  
Nyhetsovervåkning med RSS
RSS-strømmer som sammenfatter innhold 
på nettsider har de siste årene gjort det 
enklere å overvåke innholdet på nettsider. 
Enda enklere og mer effektivt blir det der-
som du samler RSS-strømmene i en  
egen nyhetsleser. NTBs Jan-Morten 
Bjørnbakk viser hvordan du kan få en inn-
føring i hvordan du finner RSS-strømmer på 
nettet, samler og systematiserer dem i gra-
tisprogrammet Feedreader. Med Feedreader 
kan du også søke smart mellom
RSS-strømmene og få en praktisk database 
for søk og arkivering av innholdet i dine 
favorittnettsteder og nettaviser. 
NB: Dobbelttime – varer til 20:00. 
OBS! Forhåndspåmelding! Begrenset antall 
plasser. Forpliktende påmelding til denne 
e-postadressen: jfuruly@gmail.com 

18:30 PAUSE 

19:00 Politikk eller personforfølgelse? 
Stortingsvalget: Er stabburet til Åslaug 
Haga viktigere enn tilstanden i barne-
vernet? Det kan virke slik når man ser 
konsekvensene av den personfokuserende 
politiske journalistikken. Hva politikerne 
gjør er minst like viktig som hva de står for, 
sier avdelingsleder for samfunnsavdelingen 
i VG Eirik Mosveen. De politiske sakene 
er viktigere enn spill og personer, mener 
Dagsavisens Hege Ulstein. Frp-formann 
Siv Jensen er deeply shocked over hvor-
dan presselosjen prioriterer. Programleder: 
Rune Alstadsæter (NRK Nyheter). 

19:00 Erling Borgen: Mystikken rundt 
gravejournalistikken 
Norge i verden: Hvordan skal du grave i 
norske interesser i utlandet? Erling  
Borgen har laget flere avslørende  
dokumentarfilmer om Norges rolle ute i 
verden. Borgen forteller for første gang om 
sine arbeidsmetoder når han arbeider med 
å avdekke norske bedrifters investeringer og 
involvering i uetiske virksomheter i utlan-
det. 

19:00 Graveledelse i praksis 
Ledersporet: Åsa Nicander leder Gräv, 
SKUPs svenske søsterforening og jobber til 
daglig som leder for gravejournalistene i 
Helsingborgs Dagblad. Hun forteller hvor-
dan hun jobber for å få journalistene sine 
til å jobbe frem de store sakene. Tidligere 
SKUP-leder Kjetil Stormark klarte på 
kort tid å få Laagendalsposten til å levere 
en rekke metoderapporter. Han forteller 
hvilke grep han tok som nyhetsredaktør i 
Kongsberg-avisen. 

19:00 Kunnskapsløftet: 
Offentlighet 2 – Hanne Wien 
Den nye offentlighetsloven er norske 
journalister nye muligheter. Få av oss vet 
hvordan vi kan utnytte den fult ut, men 
journalisten Hanne Wien og NJ-advokat 
Ina Lindahl skal vise frem paragrafene 
som åpner dører til ny informasjon. 

20:00 MIDDAG 

21:30 LATE NIGHT SHOW
SKUPs fredagsshow med programleder 
Anne Sandvik Lindmo (NRK): Aktuelle 
gjester, spennende møter, underholdning og 
temperatur.

PROGRAMMET 2009PROGRAMMET 2009

DATAKURS
SKUP tilbyr seks ulike datakurs tilpasset 
journalisters arbeidshverdag. Egen påmel-
ding. 

SLIK GJORDE VI DET
SKUPs ryggrad: Norske journalister deler 
metoder og erfaringer for å inspirere til 
kritisk og undersøkende journalistikk i 
redaksjonene. Store og små redaksjoner, 
lokale og internasjonale saker, presenteres 
gjennom hele konferansen. 

KUNNSKAPSLØFTET 
Norsk presse er full av feil, klages det. 
Slurv eller uvitenhet – uansett må det lukes 
bort. SKUP tilbyr for første gang et realt 
kunnskapsløft for deg som vil ha svar på 
de spørsmålene det kanskje er flaut å stille. 
Landets beste vikarlærere er klare bak 
kateteret. 

HOVEDSPORENE
Temaene som går igjen over flere foredrag:

Stortingsvalget: Lær deg god politisk  
journalistikk før årets viktige valg. 

Lederspor: Er du mellomleder med ansvar 
for å berge den journalistiske kvaliteten i 
nedgangstider. Tre seminarer for redaktø-
rer/mellomledere lærer deg graveledelse og 
å arbeide med store journalistiske prosjekt. 

Norge i verden: Den lokale saken kan være 
global, og motsatt. SKUP setter fokus på 
den «glokale» journalistikken og inspirerer, 
underviser og deler erfaringer om dette. 

Storytelling: En ting er HVA du vil fortelle. 
Vel så viktig er HVORDAN du forteller det. 
På SKUP blir fortellerteknikk angrepet fra 
ulike vinkler av folk som mestrer kunsten. 

Metode: De mest konkrete metodiske  
seminarene er samlet i et eget hovedspor.  
Et lærerikt grunnleggende seminar, en 
faglig interessant debatt og showcase, samt 
konkret metode om arbeid med korrupsjon.

Velg og vrak FREDAG 20. MARS LØRDAG 21. MARS 
09:00 DeUSYNLIGE grepene 
Storytelling: Erik Poppe, stjerneregis-
søren bak Hawaii/Oslo og DeUsynlige 
lærer bort de små fortellergrepene som til 
sammen gjør historien din til nettopp det: 
En historie. Programleder Veera Kvaal 
(Frilanser) 

09:00 ABC i gravende journalistikk 
Metode: Nils Hansson leder SVTs 
«Uppdrag Granskning», Sveriges viktigste 
graveredaksjon. Han har oppsummert suk-
sessoppskriften i et svært konkret, nyttig og 
lettfattelig foredrag som er relevant enten 
man jobber i en stor graveredaksjon eller 
liten lokalavis. Se, notér og lær på 1-2-3. 

09:00 Kreativ coaching 
Ledersporet: NRKs Berit Hedemann har 
høstet stor anerkjennelse for sin måte å lede 
radiodokumentarredaksjonen på. Hun gir 
SKUP-deltagerne en nyttig innføring i hvor-
dan man driver kreativ coaching og oppnår 
journalistiske resultater med det. 

09:00 Slik gjorde vi det:  
AOF-juks / Stortingspensjonsskandalen 
Lars Noreng i Sarpsborg Arbeiderblad 
avdekket i 2008 at AOF i Sarpsborg hadde 
jukset med innrapportering av teaterkurs, 
og dermed fått urettmessig utbetalt statstil-
skudd. Avisens arbeid førte til at AOF Norge 
gransket og senere politianmeldte den 
lokale AOF-avdelingen. 

Fra Dagsavisen kommer Kjetil Elsbu-
tangen og Irene Halvorsen som avslørte 
pensjonsskandalen på Stortinget. Det startet 
med et tips om å sjekke noen dokumenter 
fra Riksrevisjonen. Siste ord fra Økokrim er 
fortsatt ikke sagt. Hør hvordan de jobbet og 
når de skjønte omfanget av en en sjeldent 
stor politisk skandale, som omfatter to tid-
ligere statsministere, mistenkt for å ha lurt 
til seg skattebetalernes penger med viten og 
vilje.

09:00 Kunnskapsløftet: Norsk – Lars 
Aarønæs 
Kjent fra Journalistens faste språkspalte: 
Lars Aarønæs gir den språkleksjonen så 
altfor mange journalister hver dag demon-
strerer at de har behov for. Sett deg på 
skolebenken og riv språkblomstene opp 
med røttene! 

09:00 Datakurs: Excel
DNs Trond Sundnes gir deg en innføring 
i en verden av celler, kolonner og formler. 
Excel er ikke bare for økonomer, smarte 
journalister kan systematisere researchar-
beidet på en nyttig måte ved å lære seg å 
bruke regneark. 
NB: Dobbelttime – varer til 11:30. 

OBS! Forhåndspåmelding! Begrenset antall 
plasser. Forpliktende påmelding til denne 
e-postadressen: jfuruly@gmail.com 

10:00 PAUSE 

10:30 Finanskrisen: Penger gjør blind 
Årets journalist på Island, Sigurjón M. 
Egilsson (Radio Bylgjan) var en av få 
journalister på øya som advarte mot den 
islandske finansboblen før den sprakk i 
høst. Sammen med bloggeren Alda Sig-
mundsdóttir ser han på pressens dekning 
av finanskrisen og hvordan nesten alt av 
medier på Island var kjøpt opp av de samme 
forretningsfolkene som hadde shoppet 
bank og finans over hele Europa. Morten 
Hofstad, SKUP-pris-vinnende journalist 
fra Finansavisen, ser på saken med norske 
øyne. Programleder: Steinar Mediaas 
(NRK Nyheter). 

10:30 Paul Myers: Personsøk på nett
Er du sikret mot digitale stalkere? Hvordan 
kan du selv følge og oppspore personer på 
nettet? BBCs underholdende nettorakel 
Paul Myers er tilbake! 

10:30 Al-Qaida og Balkankrigene 
Journalister fra USA, Norge og Bosnia 
har samarbeidet tett gjennom flere år for 
å dokumentere nye sider ved krigene som 
herjet Balkan på 90-tallet, og hvordan dette 
fikk betydning for fremveksten av al-Qaida 
og senere krigen i Afghanistan. Esad 
Hecimovic fra Bosnia og Ola Flyum fra 
Norge deler erfaringer fra et spennende og 
krevende samarbeid som i 2009 kulminerer 
i både bokprosjekt og to dokumentarfilmer. 
Programleder: Bibiana Dahle Piene 
(NTB) Seminaret er et samarbeid mellom 
Internasjonal Reporter og SKUP. 

10:30 Slik gjorde vi det:  
Sørlandslobbyistene/ 
Lokalpolitikerkuppet 
Til høsten er det Stortingsvalg, men hvem 
setter dagsorden? Fædrelandsvennens 
Hilde Moi og Mari Horve fulgte landsde-
lens lobbyister på Stortinget. Hvem er de og 
hvordan operer de?

Privatisering og konkurranseutsetting av 
kommunale tjenester var bakteppet da en 
gjeng med Ap-medlemmer og fagforenings-
folk bestemte seg for å få en av sine inn i 
Bergen bystyre. De fikk det til, på Frps liste. 
Bergens Tidendes Pål Andreas Mæland 
og Krister Clausen Hoaas avslørte lure-
riet. 

10:30 Kunnskapsløftet:  
Matte/Statistikk – Martin Ystenes 
I lengre tid har Martin Ystenes samlet inn 

presseflauser på nettstedet www.sprøytvars-
leren.no Mannen ser feilene med et halvt 
øye når journalister har regnet statistikk. Nå 
vil han foredra og forebygge blant oss med 
2 i matte.

11:30 LUNSJ 

12:30 Gaza: Rapportering  
med livet som innsats
Hun fikk se det utenlandske kolleger ikke 
fikk se. The New York Times´ uredde 
og prisbelønte Gaza-korrespondent, 
Taghreed El-Khodary, var i Gaza under 
krigen. Hun forteller om hvordan hun 
bedrev kritisk journalistikk blant raketter 
og bomber. El-Khodary er født og opp-
vokst på Gaza, og har arbeidet for The New 
York Times siden 2001. Nylig vant hun en 
anerkjent, amerikansk pris for sin kritiske 
journalistikk. På SKUP stiller også den isra-
elske frilansjournalisten og bloggeren Lisa 
Goldman. Med kritisk blikk analyserer 
hun mediedekningen av Israels krigføring i 
Gaza. Goldman har skrevet om israelsk poli-
tikk og samfunnsliv for bl.a. Corriere Della 
Sera, Haaretz og The Guardian. Programle-
der: Hege Moe Eriksen (NRK Nyheter) 

12:30 Slik jobber de 
politiske kommentatorene 
Stortingsvalget: Kyrre Nakkim (NRK), 
av noen kalt «politikkens Mini Jakobse» 
møter en kritisk statsviter Torill Alberg 
til diskusjon om de politiske kommentato-
renes plass i journalistikken og politikken. 
Er Nakkim og kollegaene blitt aktører mer 
enn observatører? Nakkim forteller også 
hvordan han metodisk går til verks for å 
finne ut hva politikerne egentlig mener. 
SKUP har dessuten fulgt politikernes favo-
rittkommentator Magnus Takvam én dag 
på jobb. Programleder: Kathrine Aspaas 
(Frilanser) 

12:30 Kan man avdekke løgner? 
Det er nok bare i tegneserien at nesen 
vokser når man lyver. Men finnes det noen 
teknikker for å avdekke løgn på ordent-
lig? Noen små tegn du kan se etter hos en 
presset politiker? Noen måter å se brudd 
i resonnementet til en kriminell? Drew 
Sullivan og Geoff Kay har jobbet med 
avhørsteknikk og studert hvordan folk lyver. 

12:30 Slik gjorde vi det:  
Sultbløffen/Frontkjemperne
Sommeren 2005 ble en hel verden fortalt 
at det vestafrikanske landet Niger herjes av 
en omfattende sultkatastrofe. Bak denne 
nyhetshistorien stod BBC, Leger uten 
Grenser og FNs visegeneralsekretær Jan 
Egeland. Året etter reiste Dokument 2s 

Det er ingen lett oppgave 
å vite hvilke foredrag du 
skal gå på og hvilke du må 
velge bort. Bli kjent med 
årets program og velg 
(vrak) i vei!
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SØNDAG 22. MARS 

Takk for i år!

10:00 Lær å avdekke korrupsjon 
Metode: Korrupsjon på Ullevål  
universitetssykehus, i Oslo kommunes 
Undervisningsbygg og på vannverket på 
Romerike. Aftenpostenes korrupsjonstrio 
Anne Hafstad, Siri Gedde-Dahl og Alf 
Endre Magnussen skrev bok om  
korrupsjon og om hvordan de har avdekket 
korrupsjonsskandalene. På SKUP deler de 
konkrete metodetips. 

10:00 Slik lager du gode portrettintervju 
Storytelling: Hvordan stille de rette spørs-
målene og skape en levende samtale med et 
allerede gjennomintervjuet intervjuobjekt? 
Journalist og Hestenespris-vinner Ingvild 
Wedaa Tennfjord i Dagbladet Magasinet 
byr på sine beste metoder, og gir en praktisk 
innføring i bedre intervjuteknikk. 

10:00 Slik vil gravejournalisten ha det 
Ledersporet: NRK Brennpunkts Renie 
Thorleifsson forklarer hvordan små og 
store redaksjoner bør tenke for å skape 
rom for gravejournalistikk. Redaktører og 
mellomledere med ambisjoner bør lytte når 
gravejournalisten selv snakker om hvordan 
arbeidsforholdene kan legges til rette. Best 
av alt: Ikke alt handler om tid og penger. 

10:00 Kunnskapsløftet:  
Juss – Jon Chr. Elden 
Kjendisadvokat Jon Chr. Elden står  
tidlig opp søndagsmorran for å fortelle 
hvilke feil han er mest lei av i journalistenes 
krimdekning. Og for å lære oss hvordan 
feilene skal unngås. Elementer og viktig 
viten både for deg som dekker trippeldrap 
og promillekjøring. 

11:00 PAUSE 

11:30 Slik vant jeg/vi SKUP-diplom 
Den/de som får tildelt SKUP-diplom gir deg 
historien bak sine skup. Ved flere enn én 
diplomvinner blir sakene presentert paral-
lelt. 

12:15 Slik vant jeg/vi SKUP-prisen
SKUP-vinner(ne) forteller om metoden som 
førte frem til fjorårets beste gravesak .

12:45 LUNSJ OG AVREISE

Per Chr. Magnus og Robert Reinlund 
gjennom landet, og i «Sultbløffen» møter 
vi virkeligheten, slik den ikke ble  
formidlet av verdens nyhetsmedier og  
hjelpeorganisasjoner. 

I mars 2008 valgte NRK å offentliggjøre 
navnet på 308 savnede norske SS-soldater 
fra den andre verdenskrig. Offentliggjø-
ringen vekket kraftige reaksjoner i flere av 
familiene som ble berørt. Også internt i 
NRK var det uenighet og heftig diskusjon 
før offentliggjøringen. Er det greit å gå ut 
med navnet på døde landssvikere, selv så 
mange år etter krigen? Hvor går grensen og 
hvem er det egentlig som rammes når de 
døde ikke får ligge i fred? NRK Dagsrevyens 
Eirik Veum forteller om den etiske debat-
ten og hvorfor resultatet ble som det ble. 

12:30 Kunnskapsløftet:  
Helse - Anne Hafstad
 I en jungel av fagterminologi, uoversiktlig 
organisering og avansert medisin ligger det 
gode og viktige saker. Aftenpostens helse-
journalist og SKUP-vinner Anne Hafstad 
kjenner saksfeltet ut og inn og gir gode tips 
på SKUP.

12:30 Datakurs:  
Myers: Nyttig på nett
Gode historier starter ofte med helt vanlige 
mennesker. BBCs nettguru Paul Myers 
tar deg med inn i ulike nettsamfunn og 
nettverk, og viser deg hvordan du finner 
samfunnene og identifiserer eierskapet og 
det sosiale perspektivet, hvordan du håndte-
rer samfunnet, finner viktige boidragsytere 
og unngår stygge konfrontasjoner. Semi-
naret viser også hvordan du siler korrekt 
informasjon og kilder fra sladder og rykte-
spredere, og analyserer farene og de etiske 
utfordringene ved å gå undercover på nett. 
OBS! Forhåndspåmelding! Begrenset antall 
plasser. Forpliktende påmelding til denne 
e-postadressen: jfuruly@gmail.com 

13:30 PAUSE 

14:00 Nick Davies: Journalister lyver 
Den prisbelønte journalisten Nick 
Davies skrev boka Flat Earth News. 
Der tok han et knallhardt oppgjør med 
løgnene,forvrengningene og propagandaen 
vi sprer i jakten på gode oppslag. Davies vet 
hva han snakker om; den britiske jour-
nalisten har gravd dypere enn de fleste. 
Programleder: Christian Borch (NRK 
Nyheter) 

14:00 Metodekurs med Norwatch
Metode: Tom Heinemann er en av Dan-
marks beste gravejournalister, og sjokkerte 
TV-seere i Norge og Sverige i fjor med sin 

film om hvordan Telenor og Ericsson utnyt-
tet fattige arbeidere i Bangladesh. Sammen 
med Pia Gaarder inviterer han til metode-
verksted om hvordan rike selskaper i nord 
opererer i sør og øst. 

14:00 Tett på æresdrapsmenn 
Den tyrkiske journalisten Ayse Onal har i 
sitt bokprosjekt intervjuet ti menn. De har 
tatt livet av sine egne søstre, mødre og døtre 
for å redde egen ære. Den prisbelønte Ayse 
Onal får mennene til å fortelle sin historie 
og forklare sine motiver. SKUP-deltagerne 
får høre hvordan hun jobbet for å få tilgang 
og tillitt hos æresdrapsmennene. 

14:00 Slik gjorde vi det:  
Mikel-saken/Klimakvotene 
Lars Backe Madsen og Jens M. 
Johansson fra Dagens Næringsliv for-
teller hvordan de rullet opp historien om 
fotballtalentet John Obi Mikel som 16 år 
gammel kom fra Nigeria til Norge og fotball-
klubben Lyn. Bakom lå lyssky avtaler og en 
intens drakamp mellom de engelske stor-
klubbene Chelsea FC og Manchester United. 
«Mikel-saken» er historien om brudd på 
internasjonale regler, grådige fotballaktører 
og en kynisk handel med mindreårige fra 
fattige land. 

«Kvoter i grønn gråsone» dokumenterer 
hva som skjedde da Norge for første gang 
skulle ut i verden og kjøpe klimakvote av 
typen CDM (Clean Development Mecha-
nism). 100 millioner kroner ble satt av til 
prestisjeprosjektet; et kinesisk  
vannkraftverk. Ingrid Bjørklund og 
Gøran Skaalmo i Dagens Næringsliv viser 
hvordan en tredel av pengene ender i  
lommen på et Londonbasert finansselskap, 
og miljøgevinsten er omdiskutert. 

14:00 Kunnskapsløftet:  
Etikk – Gunnar Bodahl Johansen 
IJs frittalende etikkekspert tar opp grunn-
leggende etikkspørsmål fra norsk journa-
listikk. Hva bør vi skamme oss over, og hva 
er greit? Grenser og gråsoner blir belyst og 
forklart av Gunnar Bodahl Johansen. 

14:00 Datakurs: Slik skraper du nettet
NRK Brennpunkt koblet branner i Oslo med 
rivingssøknader og verneverdi. Her fortel-
ler Espen Andersen (NRK Brennpunkt) 
hvordan innsamling og systematisering av 
større datamengder kan avdekke skjulte 
sammenhenger. OBS! Forhåndspåmelding! 
Begrenset antall plasser. 
Forpliktende påmelding til denne e-postad-
ressen: jfuruly@gmail.com 

15:00 PAUSE

15:30 Medier i krise:  
Milliardkutt og oppsigelser 
– Hva gjør vi?
Mediefesten er over, og det er ikke så mye 
som en kakesmule til overs. Mediekon-
sernene sliper sparekniven for å kutte til 
beinet, sluttpakkene fordeles og vikarene 
kastes på dør. Hva bør vi som yrkesgruppe 
frykte? Er det nå vi skal knytte neven og 
heve fanen? Audun Solberg (VG) er kon-
serntillitsvalgt for alle Schibstedansatte. 
Cirka 400 av kollegaene hans må forlate 
arbeidsplassen i nær fremtid.
Olav Mugaas tenker strategi for de viktigste 
regionavisene. I tillegg kommer eks-grave-
journalist Jens M. Johansson (sluttpakke 
fra DN). Han håper gresset er grønnere 
der intet mediekonsern har ansvaret for 
vanningen. Og NJ-leder Elin Floberghagen 
mobiliserer snart til landsmøte for alle nor-
ske journalister. Har noen hørt henne stå på 
krava mot medieeierne?

15:30 OperasjonX:  
Danskene som jobber i skjul 
Danske OperationX utstyrer seg med falsk 
identitet, skjulte mikrofoner og kameraer 
små som knappenålshoder når de går på 
jobb. Resultatet er avsløringer av alt fra 
sexhandel til kunstjuks. Redaksjonssjef 
Kasper Vilsmark forklarer og forsvarer 
bruken av de kontroversielle metodene. 

15:30 Valget: Finn ut 
alt om dine kandidater 
Stortingsvalget: Hva har kandidatene til 
årets Stortingsvalg å skjule for sine velgere? 
Lær avansert personsøk på enkleste vis, så 
du finner rollene, vervene, formuene, nett-
verkene og de personlige interessene poli-
tikerne ikke snakker høyt om. Mannen bak 
NRK Brennpunkts «Maktbasen», Espen 
Andersen og IJs André Verløy gjør deg 
beredt før høstens valgkamp. 

15:30 Slik gjorde vi det:  
Nakenprat / Gjeng-Oslo 
I flere år ble private nakenbilder av unge 
norske jenter og kjendiskvinner lagt ut på 
det pornonettstedet Nakenprat. Ved hjelp 
av en omfattende jakt i utenlandske dis-
kusjonsforum, søk i domenehistorien og 
sporing av pengestrømmen, klarte Anders 
Sooth Knutsen, Tora Håndlykken og 
Lars Håkon Grønning (VG) å avsløre 
identiteten på den anonyme eieren – og 
dokumentere hans millioninntekter på 
virksomheten. 

Mens mange hadde inntrykk av at gjeng-
miljøene i Oslo var vingeklippet, vokste 
nye kriminelle maktkonstellasjoner fram 
– under pressens radar. Harald S. Klung-
tveit og Sindre Granly Meldalen  

forteller hvordan Dagbladet.no og  
Dagbladet brukte politidokumenter,  
hundretalls straffedommer og et stadig 
bredere kildenett av gjengmedlemmer, 
løpegutter, taxisjåfører og politifolk til å 
vise hvordan den mektigste delen av Oslos 
underverden ser ut akkurat nå. 

15:30 Kunnskapsløftet:  
Økonomi – Harald Magnus Andreasen 
Sjefsøkonom i First Securities Harald 
Magnus Andreasen gir deg sivøk-studiet 
på én time. Her lærer du om de mest nød-
vendige ord og uttrykk, modeller og teorier 
som gjør det beredt til å dekke finanskrisen. 

15:30 Datakurs: Sosiale medier
Det siste året har brukerne på sosiale 
medier som Twitter slått de tradisjonelle 
nyhetsmediene med å være først ute med 
nyheter: Terroraksjonen i Mumbai, flystyr-
ten på Hudson River i New York og retts-
saken mot The Pirate Bay er bare noen av 
sakene der Twitter-brukerne har delt bilder, 
videoklipp og øyenvitneskildringer med 
hele kloden. Øyvind Solstad (NRK Beta) 
viser vei for journalister som vil finne frem 
i kaoset.
OBS! Forhåndspåmelding! Begrenset antall 
plasser. Forpliktende påmelding til denne 
e-postadressen: jfuruly@gmail.com 

16:30 PAUSE 

17:00 Lokal og global: 
Eksplosjonen i Sløvåg
Norge i verden: Case: Vi får vite hvordan 
journalistene Kjersti Knudssøn og  
Synnøve Bakke (NRK Brennpunkt) 
avdekket at eksplosjonen i den lille vest-
landsbygda var noe langt mer enn en 
lokalsak. Hør hvordan de gravde vei i 
internasjonal trading, shipping, raffineri- og 
oljebransje, og fant ut at store internasjo-
nale aktører brukte Norge som base for 
produksjon av ekstremt dårlig bensin for 
det afrikanske markedet. Underveis avdek-
ket de inkompetanse og total mangel på 
handlekraft hos norske myndigheter. 

17:00 Thomas Ergo:  
Om bruk av virkemidler
Storytelling: I boka Kjeltringer går fri-
lansjournalist og forfatter Thomas Ergo 
tett på voldelige torpedoer, bakmenn fra 
Hells Angels og stortystere som har gått 
under jorda. Her forteller han hvordan han 
kombinerte både klassiske gravemetoder, 
dybdeintervjuer og litterær fortellerteknikk. 
Programleder: Veera Kvaal (Frilanser). 

17:00 Slik gjorde vi det:  
Voldtekt fra gjerning til straff / 

Bankenes storsvindel 
Stavanger ble i fjor vinter rammet av en 
serie med overfallsvoldtekter som skapte 
stor frykt i regionen. Aftenbladet- 
journalistene Ine Mæland Goa og Erlend 
Frafjord gikk gjennom samtlige 4000 
straffedommer som er avsagt i  
Sør-Rogaland de siste fire årene, og  
analyserte alle voldtektssakene. Ved å følge 
dommene til lagmannsretten, og samtidig 
hente tall fra databasene til politiet og vold-
tektsmottaket, fikk de unike og dokumen-
terbare svar på hvor få meldte voldtekter 
som ender med en rettskraftig dom. 

Bankene kalte det garanterte sparepro-
dukter og solgte i bøtter og spann til norske 
småsparere. Dine Penger og Geir Orm-
seth utførte beregninger som påviste at 
kundene kunne forvente å tape penger på 
produktene. Kredittilsynet og Bankklage-
nemnda sov i timen. Det gjorde ikke Dine 
Penger som har fulgt saken med et våkent 
blikk i ti år. 

17:00 Kunnskapsløftet:  
Islam – Unni Wikan 
Sosialantropolog Unni Wikan gir svar på 
de grunnleggende spørsmålene om islam og 
de ulike trosretningene innen islam. Hun 
oppklarer skiller også mellom myter og 
fakta om religionen og skikkene. En 
skoletime du bør ha melding hjemmefra  
for å skulke. 

17:45 PAUSE

19:00 FESTMIDDAG: ARE KALVØ 
Prisdryss og sleivspark: Hvem vinner årets 
SKUP-pris? Hva har Are Kalvø på hjer-
tet denne gang? Svarene kommer på årets 
SKUP-middag. Husk å reservere bord for 
din redaksjon! Singel-bord blir holdt av for 
de som reiser aleine. 

22:00 FESTMUSIKK: MOTORPSYKKEL 
Gamle helter fra DumDum Boys, Tre Små-
kinesere og Trondheim Symfoniorkester 
møtes i skjønn forening på SKUP til høylytt 
dansedyst i trioen Motorpsykkel.
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– Det er ikke noe stress å bo sammen, altså. 
Vi er jo aldri hjemme samtidig, sier de to fra 
sofaen i leiligheten på Torshov. Siste SKUP 
er på besøk for å se hvordan det er å bo 
sammen med fienden.

NRK Nyheter surrer på lavt volum på 
fjernsynet. På kjøkkenbordet ligger den 
vesle rosa Vær Varsom–plakaten sammen 
med et pressekort og noen kulepenner. 
Ellers er det lite som vitner om at det er to 
av hovedstadens krimreportere som bor her.

– Ja, det går veldig lite i jobb når vi er 
hjemme, sier storebror Tor–Erling, som 
jobber som krimreporter i VG.

– Faktisk så ble butikken rett over veien 
her ranet en dag, 15 meter unna huset vårt 
liksom. Det fikk vi ikke med oss før vi så det 
på nyhetene, ler Tor–Erling. 

– Jeg tror vi satt og så på The Wire i ste-
det for, tipper lillebror Hans–Martin, som 
jobber i Dagbladet.no.

– Hvem tror dere vinner SKUP–prisen?
– Jeg har tro på Nakenprat–avsløringa til 

VG. Det er eksempel på en helt ny metode, 
der man bruker nettet på en helt annen 
måte i undersøkende journalistikk, sier 
Tor–Erling.

Hans–Martin holder en knapp på Brenn-
punkts avsløringer rundt Tromsø–OL. 

–  Det var en avsløring som var med å 
felle Tromsø-prosjektet. Jeg kjenner ikke 
metodene bak avsløringene, men jeg tror 
det er en sak som står sterkt. 

– Blir det sjalusidrama i heimen dersom 
en av dere stikker av med den gjeve prisen?

– Neida, om Hans–Martin og de andre i 
Dagbladet.no vinner SKUP–prisen vil jeg 
bare være veldig stolt over ham, sier Tor–
Erling.

– Det er ingen hard feelings, jeg vil også 
være stolt hvis Tor–Erling vinner, sier 
Hans–Martin.

– Hva synes mor om å ha to så flinke 
gutter, da?

– Hun er bare stolt. Og i årenes løp har 
hun jo fått ganske godt innblikk i hvordan 
avis–Norge fungerer, så når venninnene 
hennes sier ”fysj, disse tabloidene” og sånt, 
så tar hun VG og Dagbladet i forsvar, fak-
tisk, forteller Thømt Ruudene.

– Og hvis en av dem vinner SKUP– 
prisen, hvem er den første de ringer?

– Det må bli mamma. Bruttern er jo her, 
sier de to. mari.torsdotter@gmail.com

KNIVER OM  
SKUP-PRISEN
Brødrene og samboerne Hans-Martin og Tor-Erling Thømt 
Ruud jobber som krimjournalister i konkurrerende 
medier og er med i hver sin SKUP-metoderapport.

Tekst: Mari Torsdotter Hauge
Foto: Bjørn Grimstad

SISTE SKUP UTFORSKER  
HJEMME HOS-REPORTASJEN SOM SJANGER:

Ringer mor  
om de vinner!

«Det må bli mamma. 
Bruttern er jo her»

 Hans-Martin og  
 Tor-Erling Thømt Ruud, 
  om hvem de ringer dersom  
 en av dem vinner SKUP-prisen

BARE I

siste SKUP
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La oss presentere Motorpsykkel: Tre trøn-
dere med seriøse hovedprosjekter kommer 
sammen for et lite sidesprang.  

Vokalist og gitarist Ulf Risnes kjenner vi 
best fra Tre Små Kinesere. Sola Johnsen 
trakterer til vanlig trommene i DumDum 
Boys, mens ståbassist Truls Waagø kom-
mer fra Trondheims Symfoniorkester. På 
lørdag fusjonerer de for å spille opp til 
dans i den store salen på årets SKUP–kon-
feranse. Løp og kjøp! 

 – Egentlig så er det bare Truls som er 
ordentlig musiker av oss, vi andre er bare 
musikanter, sier Sola. 

 Mulig er dette et fåfengt forsøk på å dra 
forventningene ned, for Motorpsykkel er 
nemlig et band med upåklagelig rulleblad. 
Til tross for sitt rykte som verdens beste 
bryllupsorkester, klarte Motorpsykkel det 
kunststykket å få tildelt terningkast syv (!) 
i ellers så sobre Aftenposten. Dette etter en 
akustisk konsert på Rockefeller i 1995.  

 – Jo da, vi lever lenge på den, innrøm-
mer Sola.

Ellers er bandet kjent som Knutsen og 
Ludvigsens trofaste backingband, samt 
sine obligatoriske julekonserter i Trond-
heim. Oppsettet er enkelt, bass, keyboard 
og gitar. 

 – Er det sant at dere aldri øver? 
 – Nei det er ikke sant, vi øvde en gang 

for mange år siden, sier Truls, og tilføyer:  
 – Det hender vi klimprer gjennom noen 

sanger før vi går på scenen, men det kan 
knapt kalles øving.  

 – Vi er så opptatt på hver vår kant, at vi 
sjelden kommer sammen, forklarer Sola.

For dem som lurer er navnet Motorpsyk-
kel et spill på det urtrønderske og hårete 
bandet Motorpsycho. Navnelikheten bør 
ikke forveksles med musikalsk likhet. 

 – Før brukte vi også noe som lignet 
logoen til Motorpsycho, men da var det en 
del som gikk feil. På konserter kunne vi 
ane langhårede skygger som beveget seg 
bakerst i lokalet, sier Sola. 

 Der Motorpsycho spesialiserer seg på 
tung psykedelisk rock, forsøker Motorpsyk-
kel heller å radbrekke seg gjennom pop– 
og rockhistorien fra 1950 til i dag. 

 – Vi spiller musikk det er vanskelig å 
sitte i ro til, og vi spiller bare sanger som 
alle i bandet liker. Også finnes det mange 
sanger som ikke er fine hele veien, da spil-
ler vi bare det vi liker, kanskje ett vers eller 
ett refreng, så går vi over i en annen sang. 
Det hender vi er innom tre–fire låter på 
denne måten, sier Truls. 

 – Det blir alt fra Frank og Nancy Sina-
tra, Beatles og Red Hot Chili Peppers, et 
skikkelig sammensurium, tilføyer Sola. 

 – Og etter konserten? Har dere noen 
planer? 

 – Vi er jo på tur! Vi vil gjerne bli invitert 
av noen journalister som bor på en suite 
eller noe. martin.fossum@gmail.com

Absolutt uforberedt
Visste du at verdens beste band aldri øver? 
Alt ligger til rette for suksess når Motorpsykkel 
entrer SKUP-scenen lørdag kveld.

Tekst: Martin Lerberg Fossum
Foto: Motorpsykkel

SPELLEMENN: Motorpsykkel, også kalt verdens beste bryllupsorkester, består av Ulf 
Risnes, Sola Johnsen og Truls Waagø.

 Carl-Erik Grimstad, 
 kongeekspert og 
 kranglefant.

«Jeg skjønner ikke 
at SKUP-juryen 
kunne forkaste mine 
82 kronikker om 
kongefamilien og Ari 
Behn fra ifjor. Jeg sendte 
dem jo tidenes feteste 
metoderapport!»

«Du er død og 
begravet, Grimstad. Vi 
møtes på nachspielet 
til korde-duell»

 Ari Behn,  
 inngift forfatter og 
 kranglefant.

«Ingen kjenner byen vår 
bedre enn Aften, unntatt 
på mandag og fredag»

 Hilde Haugsgjerd, 
 redaktør  
 i Aftenposten.

«Jeg gleder meg til å 
kurse SKUP-deltakerne 
i hvordan de skal 
skrive dementier på 
førstesiden»

 Arne Fredly, 
 finansmann og venn 
 av SOS Barnebyer.


