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TEMA:
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Kidnappet:  
Alan Johnston og Pål Refsdal ble 
begge tatt til fange på jobb. 

Kommentar:  
Jon Magnus vil se Refsdaler 
med bondevett. 

Flere kidnappinger: 
Helge Lurås om hvorfor 
flere forsvinner. 

Pakke ved reisens slutt 
Redaksjonsdøden: 
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Vil lære opp gravere: 
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På innsiden
Flerstemt dekning: 
Hege Bakken Riise er akkreditert 
som arrangør i MGP.

SKUP:
Leder: 
Håkon Haugsbø går ut 
av Skup med et smell. 

Den heldige vinneren: 
Årets beste graver finner du i denne 
oversikten. 

Ansikter: 
Vi presenterer noen få av de mange 
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Årets program: 
Slik navigerer du 
gjennom SKUP-mylderet. 
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For dummies: 
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Olav Rønneberg 
og nyhetskollegene 
i TV Norge byttes 
ut med blant andre 
Tom Bergeron og 
America’s Funniest 
Home Videos

Stinkende 
fengsel: NRKs 
barnejournalister 
går synderne etter i 
sømmene.
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Forsidefoto:
Bildet viser 
oppslagstavla 
i kontorene 
til TV Norge-
nyhetene like før 
nedleggelsen.

Foto: Bjørn Grimstad 
(På forsiden er bildet 
behandlet)

Skup takker: Cecilie Rego og Frode 
Søreide, NRK, for regi. Skup-juryen ved 
leder Thor Woje. Norsk Journalistlag. 
Norsk Redaktørforening. Fritt Ord. 
Institutt for journalistikk. Mediebedriftenes 
landsforening. Landslaget for lokalaviser. 
Pressens faglitteraturfond. Retriever. 
Scanpix. Niklas Lysvåg og Ronnie 
Baraldsnes.

Takk til Skup-styrets arbeidsgivere: 
Dagbladet, NRK, Dagens Næringsliv, 
Adresseavisen, Romerikes Blad, VG, 
Bergens Tidende, Trønder-Avisa, TV 2  
og Aftenposten.
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Som ein småbarnsfamilie etter uventa 
renteoppgang har kommerskanalane 
gått gjennom hushaldningsbudsjettet og 
bestemt seg for kvardagsluksus dei kan 
klare seg utan:

TV Norge kutta ut nyheitssendingane. 
Som om dei var like meiningslause og 
bortkasta som eit ubrukt medlemskap på 
SATS. Bort med unødige utgifter og inn 
med hysteriske kjendisar som lagar mat.

TV 2 hadde ikkje råd til å halde seg 
med ein graveredaksjon. Ikkje ein gong 
for skams skuld. Til det kostar rettane til 
å vise fotballkampar for mykje. 

Riksavisa Dagbladet er mindre 
enn lokalavisa Aften på den siste 
opplagsstatistikken. Sjølv om lesarskaren 
minkar, er det etterkvart fleire sterke 
meiningar om Dagbladet enn det 
er i Dagbladet. 

Når opplagstal stuper  
mot nullpunktet i 
urovekkande tempo, 
 når TV-kanalar legg ned 
sine siste aktverdige 
program, og redaktørar 
forlet mediehus i 
store vanskar er det 
nærliggande å frykte 
framtida. Og for kva 
vilkår den gode, kritiske 
og undersøkande 
journalistikken vil få. 

Også i USA er den 
kostbare og dyrebare 
gravejournalistikken 
under sterkt press. 
Difor har milde 
gåver frå pengesterke 
privatpersonar og 
stiftingar lenge vore 
avgjerande for at ulike 
ideelle graveredaksjonar skal 

kunne drive ein type journalistikk som 
reklamefinansierte medier ikkje har sett 
seg råd til. Her til lands er stiftinga Fritt 
Ord ein viktig støttespelar, både for Skup 
og mange journalistar og forfattarar. 

Jens Ulltveit-Moe, milliardær 
med miljøprofil, kan godt tenke seg 
å finansiere journalistiske prosjekt 
for å «opprettholde den kvalitative 
analysen og for å avdekke kritikkverdige 
samfunnsforhold», som han uttrykker det 
til Dagens Næringsliv. Norske aviser er 
«navlebeskuende, innadvendte og ganske 
platte», meiner milliardæren. Langt 
mindre bemidla menneske er kanskje 
samd med han i akkurat det.

Rikingane kan kjøpe det dei har 
lyst på, koste kva det koste vil. I 
dette tilfellet journalistikk. Den type 

journalistikk dei vil ha. I teorien kan 
det opne for uheldige koblingar 

mellom journalistikken og dei som 
finansierer den. 

I praksis er det eit paradoks. 
At kapitalistane vil betale for 
ein journalistikk som nettopp 
kapitalkreftene har vore det 
største hinder for, fordi dei i 
årevis har sugd margen ut av 
den økonomiske beingrinda i 
norske mediehus. 

Skup vil også dei neste åra 
arbeide for at den kritiske og 
undersøkande journalistikken 
skal overleve livstrugande 
stikk frå sparekniven. Det skal 
vi greie ved å vise at den høgste 
prisen for kvalitetsjournalistikk 
betalar den som ikkje tar seg 
råd.

Midt i ein av dei brattaste motbakkane 
på norske medier sin vandringsveg feirer  

Skup 20 års arbeid for den kritiske og 
undersøkande journalistikken. Dette paradokset 

er for tida eitt av mange i vår bransje.
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Hvor mye er den gode historien verdt? Alan Johnston satt fire 
måneder i fangenskap. Pål Refsdal slapp raskere unna. Hva har 
mediehåndteringen å si når kolleger blir kidnappet på jobb?
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12. mars 2007 befinner BBC-korrespondent 
Alan Johnston seg på Gaza. Her har 
han jobbet i tre år som den britiske 
statskanalens faste korrespondent, men 1. 
april er han ferdig og skal vende hjem til 
Storbritannia.  Slik går det ikke. 

Kidnappet. 12. mars 2007 blir Johnstons 
bil funnet forlatt på gaten i Gaza. Han 
er blitt kidnappet av den palestinske 
militsgruppen Islams armé. Denne dagen 
begynner fire måneder i fangenskap.

– Jeg var naturligvis klar over at 

kidnappinger kunne skje. Jeg hørte om det, 
men dette handlet om kidnappinger som 
varte i fem-seks dager, sier Alan Johnston 
til Siste Skup på telefon fra London. 

Kort tid etter kidnappingen blir BBC 
kontaktet og krevd for løsepenger. 
Kidnapperne krever også at islamister 
fengslet i Storbritannia og Jordan skal 
settes fri før Johnston får gå. På dette 
tidspunktet blir det skrevet om saken i 
flere medier, og den får stor internasjonal 
oppmerksomhet. Johnston forteller at det 
var en løpende vurdering om man skulle gå 

ut med saken i mediene. 
– Det vil det alltid være i slike tilfeller, 

og man må vurdere det i hver enkelt 
kidnappingssak. Det viktige er at man ikke 
forverrer situasjonen.  Her var det viktig å 
skape oppmerksomhet rundt min situasjon, 
fordi kidnappingen var løftet til et politisk 
nivå. Mye oppmerksomhet kunne være 
med på å øke presset mot kidnapperne, og 
også mot Hamas, som satt med makten 
og kunne bidra til min frigjøring, sier 
Johnston. 

Håpet at han hørte på. Og 
mye oppmerksomhet blir det, 
ikke bare fra media, men fra 
menneskerettighetsorganisasjoner over 
hele verden. 21 dager etter at Johnston 
ble kidnappet, står det en annonse i The 
Guardian hvor 300 britiske nyhetsmedier 

– Min kidnapping handlet kun om 
penger. Kidnapperne var interessert i å 
få så mye som mulig ut av meg, og jeg 
måtte forklare at jeg bare var «fattige» 
Pål Refsdal som hadde noen få dollar, 
sier Refsdal til Siste Skup.

Lurt. Det var torsdag 5. november i fjor. 
Refsdal opplevde å bli sviktet og lurt 
av en Taliban-kommandant i Kunar-
provinsen i Afghanistan. Refsdal var på 
jobb for Novemberfilm og skulle filme 
til en dokumentar da han ble kidnappet. 
Først da det var klart at Refsdal og 
hans tolk var sluppet fri, omtalte norsk 
presse saken. Hemmeligholdet kom 
etter sterk anmodning fra UD, som 
fryktet for Refsdals sikkerhet dersom 
saken ble kjent for tidlig. En anmodning 
norske medier overholdt. 

– Det var ikke noe stort tap for norske 
medier å vente med saken. Nå er det 
heller ikke slik at mine kidnappere 
fulgte med på norske medier, men det 
kunne være at saken spredde seg, og 
dersom den ble referert til på afghansk 
radio, ville det kanskje gi inntrykk av at 
jeg var viktigere enn jeg hadde fått dem 
til å tro, sier Refsdal. 

Vurderte NRK. Om dette hadde hendt, 
kunne situasjonen fort blitt mer alvorlig 
for Refsdal. Mens han satt i fangenskap 
hørte han kidnapperne snakke om å 
selge ham og tolken til andre grupper. 
Hadde dette skjedd, ville han muligens 
vurdert en annen taktikk.

– Før jeg reiste ned ble det diskutert 

hva vi skulle gjøre om det oppsto en 
kidnappingssituasjon. Noe annet ville 
vært naivt. Vi ble enige om at dersom 
jeg følte det var riktig, skulle jeg nevne 
NRK. Vi produserte dokumentaren for 
dem, sier Refsdal.

– Hva kunne fått deg til å bruke 
NRK?

– Hvis saken ble mer politisk, og 
jeg følte det ville være nyttig å ha 
rikskringkasteren i ryggen. Siden min 
kidnapping kun handlet om penger, 
følte jeg ikke det var nødvendig, sier 
Refsdal.

Ble kalt cowboy. I etterkant har 
Refsdal måttet tåle kritikk for å ha reist 
til Kunar-provinsen. Selv håper han at 
reisen kan være med på å skape debatt 
om hvordan journalister skal dekke 
krigssituasjoner.

– Jeg hører jeg er blitt kalt cowboy 
og den slags. Men til syvende og sist 
handler det om hvordan man som 
journalist skal dekke områder i krig. 
Det er blitt en økende tendens til at man 
sitter på et hotellrom og skriver om det 
som skjer, men jeg mener det viktige er 
å være til stede, slik at man faktisk vet 
hva man skriver om, sier Refsdal.

 

 

 

 

n Hør Pål Refsdal og 
Alan Johnston fortelle sine  
historier lørdag klokken 15.30.

JOURNALISTER I KRIG JOURNALISTER I KRIG

n Født 17. mai 1962 i dagens Tanzania

n Utdannet journalist med engelsk og 
politikk i Storbritannia.

n Begynte i BBC i 1991 og har til sammen 
vært korrespondent i åtte år, blant annet i 
Usbekistan og Afghanistan.

n Var Midtøsten-korrespondent for BBC 
på Gaza-stripen da han ble kidnappet i 
mars 2007. I november samme år ga han ut 
boken «Kidnapped» om de fire månedene i 
islamistenes fangenskap.

FAKTA: Alan Johnston

Å tie eller ikke tie

krever løslatelse av Johnston. Medier fra 
BBC til Al Jazeera er med på annonsen. 
BBC sender også egne reportasjer, 
intervjuer og bursdagshilsener som er laget 
spesielt for deres kidnappede kollega – i 
håp om at han skal høre dem.

Takknemlig. Johnston har på dette 
tidspunktet en radio som kidnapperne lar 
ham høre på. Her får han meldinger om 
sin egen sak, og danner seg et bilde av den 
oppmerksomheten den har fått. 

– Jeg er fantastisk takknemmelig overfor 
alle journalistene som jobbet med min 
sak og gjorde det de kunne for å skaffe 
oppmerksomhet rundt situasjonen. Det er 
vanskelig å si om medienes oppmerksomhet 
hadde noe å si for at jeg ble sluppet fri, men 
for meg personlig var det en utrolig viktig 
støtte, sier BBC-journalisten. 

Ble erklært død. Tilgangen til radioen 
gir ham også et av de tøffeste øyeblikkene 
under fangenskapet. 15. april sendes det ut 
melding om at Johnston er henrettet. 

– Det var et hardt slag for meg. Å få vite 
at mine foreldre og hele familien fikk høre 
rapporter om at jeg var død. Det var det 
mørkeste øyeblikket, sier Johnston. 

Hensynet til familien er en av grunnene 
til at han ikke lenger arbeider som 
utenrikskorrespondent. Han er ikke like 
ivrig på å rapportere fra Gaza, Afghanistan 
og Usbekistan. Frigjøringen 4. juli 2007 og 
de fire månedene i fangenskap har satt sine 
spor.

– Det er uten tvil den mest traumatiske 
opplevelsen jeg har vært igjennom. Og jeg 
har blitt mer forsiktig. Jeg står ikke lenger 
først i køen når det er spørsmål om å reise 
til krigsområder. Jeg vil ikke utsette meg 
selv eller familien min for en lignende 
situasjon, sier Johnston. 

SLAPP FRI: En smilende Alan Johnston 
går friheten i møte etter fire måneder i 
kidnappernes varetekt. Saken om hans 
kidnapping fikk mye oppmerksomhet i 
mediene. Det er Johnston takknemmlig for.

Da Alan Johnston satt fanget på Gaza var det 
vissheten om at folk snakket om situasjonen  
hans, som betydde mest. 

 Tekst: Ida Anna Haugen Foto: Mohammed Saber / EPA og Kyrre Lien / SCANPIX

Da Pål Refsdal skjønte at han var kidnappet, var 
det viktigste å fremstå som fullstendig ubetydelig. 
 Tekst: Ida Anna Haugen Foto: Tor Erik Schrøder / SCANPIX

SNAKKET UT: Da pressen endelig fikk omtale kidnappingen, skortet det ikke på 
oppmerksomhet rundt Pål Refsdal.
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I en mediehverdag hvor det stadig blir 
lettere å lene seg på stoff som tyter inn 
fra den store verden gjennom lettvinte 
nettsteder og propagandasendere, trenger 
vi en Pål Refsdal eller to. Noen som kan 
være til stede. Bevitne. 

Men helst en Refsdal-variant med 
litt sunt bondevett.

Vi trenger modige journalister: 
Kommentatorer som tør å mene noe 
kontroversielt for å sette fart i debatten, og 
gravende journalister som tar belastningen 
med å utfordre makten. Eller pressefolk 
som med en kombinasjon av erfaring, 
et åpent sinn, sannhetsjag og sunt vett 
er villige til å utsette seg for en viss fare 
i krigs- og kriseområder i et forsøk på å 
bringe hele historien fram. Også historien 
fra den andre siden.

Men alt med måte, ingen historie er verdt 
ditt liv.

De siste årene har jeg kommentert flere 
episoder som berører grensen til idioti og 
ekstrem egoisme: Norske jenter i Bolivia 
som ikke «aner» at de drasser rundt på 22 
kilo kokain. En fjellklatrer som vil til topps 
på Mount Everest, alene og uten oksygen, 
og som i ettertid ikke ville ha gjort noe 
annerledes – mens han teller ti manglende 
fingre og ti manglende tær.

Eller to unge menn på «guttetur» i 
Kongo, utstyrt med våpen og militære 
ID-kort. Eller for den saks skyld en helt 
ordinær Ola på Sydentur, som syter over 
sen bistand fra UD hvis ting går litt på 
tverke i fylla...

Også norske journalister tøyer 
grensene til idioti nå og da. Jeg har 
gjort det selv, i ungt overmot, og i total 
dumskap: Blitt skutt på, vandret i minefelt 
eller kjørt «sniper alley» uten å vite det.

Årsak? Dårlige forberedelser, glad 
naivitet, eller alt for den gode historien, 
uten å tenke over personlige konsekvenser, 
uten å ta hensyn til de som venter der 
hjemme.

– Ha, sier sikkert noen.
– Og så skal du, med dine tabber, 

kritisere andre?

Ja visst. Uten innsikt i egen dumhet, 
forstår man neppe så mye av andres 
idiotprosjekter. Et minimumskrav til en 
kommentator bør være kunnskap om 
saken.

Jeg har faktisk mye sympati med Pål 
Refsdals tanke om å lage noe fra «den 
andre siden». Besøke Taliban hjemme 
i stua, så å si. Det hadde sikkert blitt 

en fantastisk historie, og uten tvil en 
journalistisk fjær i hans frynsete hatt, 
dersom han hadde fått det til.

Men det gikk fryktelig galt. Han ble 
kidnappet, og dermed var åpenbart ikke 
«de gode forberedelsene» særlig gode 
likevel. 

Han satte seg selv, sin familie og sine 
kolleger i en fryktelig kattepine.

Rett etter løslatelsen var det vanskelig for 
journalistkolleger, de som hadde tiet om 
saken i en uke, å få en prat med ham.

«Nei, nå er det viktigst at han kommer 
seg trygt hjem til familien» sa Refsdals 
talsmann i Novemberfilm. 

Når trengte forresten journalister 
talsmenn? Og hvor var hans omtanke for 
familien før han la ut i det området som 
av svært mange regnes for å være verdens 
farligste? Og har ikke mannen gått på 
trynet flere ganger før, og endt opp som et 
offer som UD stadig måtte bruke ressurser 
på, i et forsøk på å hjelpe ham ut av knipa?

Jeg fryder meg slett ikke. Jeg bare 
antyder at det finnes mange måter å lage 
god journalistikk fra den andre siden på, 
uten å nødvendigvis risikere livet.

Kanskje var det enklere på 70- og 
80-tallet, da vi kunne krysse frontlinjer 

uten særlig risiko, bare ved å male ordet 
«PRESSE» på bildøra. Den gang alle 
stridende parter så på oss som, om ikke 
«the good guys», så i hvert fall som «the 
not so bad guys», de nødvendige idiotene 
som kunne videreformidle deres ønsker, 
synspunkter, seiersrus og strategiske mål – 
eller deres oppdemte hat mot motparten.

Nå klarer de det fint selv, på Internett.

Ingen skjøt på oss, få truet oss, ingen 
tok oss til fange. Vi fikk til og med vin ved 
leirbålet om kvelden, mens de pusset sine 
våpen. 

En dramatisk endring skjedde i 1985, da 
Associated Press-korrespondenten Terry 
Anderson ble kidnappet av Hizbollah i 
Beirut, og satt fanget i nesten syv år. Da var 
det plutselig ikke lenger risikofritt å være 
journalist. Og så skjedde det noe på Balkan 
på 90-tallet: Det var en ny type konflikt, 
uten frontlinjer. En krig mellom religiøse 
og etniske grupper, mellom landsbyer og 
naboer, mellom brødre og fettere. Gjerne 
med solide innslag av drapslystne banditter 
og paramilitære – av og til visste vi ikke 
engang hvem vi hadde med å gjøre. 

Samtidig kom de nye mediene: Alle 
stridende, alle som hatet og drepte, kunne 

lese alt om alle ved et enkelt klikk på PC-en. 
De trengte ikke lenger å få en norsk avis på 
døra i hjertet av Bosnia eller Irak for å vite 
hva norsk presse og nasjonen  Norge mente 
om dem.

Plutselig var vi ikke lenger de nødvendige 
idiotene. Vi var blitt noen de kunne sjekke 
på direkten, og gjerne drepe, hvis vi ikke 
tjente deres sak. Vi hadde feil religion, 
var brysomme vitner til krigsforbrytelser 
og ugjerninger, eller ble rett og slett 
sett på som representanter for et 
okkupasjonsregime.

Jeg husker godt det første 
drapsforsøket. Det skjedde sørøst for 
kroatiske Vukovar, der lystmorderen Arkan 
og hans «tigre» skjøt mot bilen min, som 
var tydelig merket «PRESSE». Sidevinduet 
ble pepret og knust, selv slapp jeg med 
skrekken – og fortalte det aldri til noen.

Jeg hadde en avtale med Arkan, men 
lærte meg raskt å ikke stole på noen etter 
det. Den tabben bør heller ikke Pål Refsdal 
gjøre igjen. I hvert fall ikke i Afghanistan, 
der de gjerne dreper sånne som oss for 
tiden.

Så får heller historien om «den andre 
siden» overlates til de andre.

For vi trenger ikke cowboyer i norsk 
presse. Verken levende eller døde.

av: Jon Magnus
– Journalist i VG siden 1972. De siste  
35 årene har han jobbet med utenriksstoff.

JOURNALISTER I KRIG JOURNALISTER I KRIG

«Plutselig var vi ikke lenger 
de nødvendige idiotene. 
Vi var blitt noen de kunne 
sjekke på direkten, og 
gjerne drepe, hvis vi ikke 
tjente deres sak»

Cowboyer i krig
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Fotograf

Radioreporter

TV-reporter

Grafen viser antall 
drepte journalister  
de fem siste årene.

I fjor ble over dobbelt 
så mange TV-reportere 
og kameramenn drept 
som fotografer. 

Det døde dobbelt så 
mange radioreportere 
som kameramenn. 
Og dobbelt så mange 
avisournalister som 
radioreportere.

Over halvparten av 
drepte journalister  
i fjor ble skutt. 

Etter det er 
selvmords- 
bombing den  
vanligste 
dødsårsaken.
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Se grafikken 
på baksiden 
for forklaring 
av den store 
økningen på 
antall drepte 
journalister.
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Høgskolen i Bodø (HBO) har et av landets mest moderne og kompakte campus. Nærhet og tilgjengelighet er viktige fak-
torer for studentene, og den årlige, nasjonale, studentundersøkelsen viser at våre studenter også er av de mest fornøyde 
når det gjelder undervisningsmiljø. Høgskolen i Bodø har søkt om godkjenning som universitet. 

Studietilbudet i journalistikk
Høgskolen i Bodø har drevet journalistutdanning siden 
1987. Senter for journalistikk har utviklet flere nye studie-
tilbud de siste årene. Vi tilbyr blant annet:

l 3-årig bachelor i journalistikk
l 30 poengs kurs i multimedial journalistikk (MMNJ)
l Emne i nordområdejournalistikk fra 2012
l Halvårlig studium i journalistikk i samarbeid med 
 Folkeuniversitetet
 
Senter for journalistikk planlegger permanent master i 
journalistikk.

Lyst til å jobbe 
hos oss?
Ved Senter for journalistikk er det 
ledig stilling som førsteamanuensis/
førstelektor/høgskolelektor i jour- 
nalistikk. Til stillingen søker vi en 
person med høyere utdanning og 
bred erfaring fra journalistisk ar-
beid og redaksjonell ledelse, gjerne 
innenfor nett-journalistikk og TV. 
Det er ønskelig med tiltredelse fra 
høstsemesteret 2010. Se fullstendig 
utlysning på: 
http://www.hibo.no/hbo

Fakultet for samfunnsvitenskap

Fakultet for samfunnsvitskap

Fakultet for samfunnsvitenskap

Faculty of Social Sciences

Studer journalstikk i bodø
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– Vi ser at antallet kidnappinger i 
Afghanistan og ved grenseområdene til 
Pakistan har økt. Om dette skyldes økt 
pågang av utenlandske journalister eller 
om det er en generelt høyere trussel for 
kidnapping er uklart, forklarer Helge Lurås 
overfor Siste Skup. 

Penger. NUPI-forskeren sier det ser ut 
til at hovedmotivet bak kidnappingene 
i Afghanistan-området er økonomi. I de 
fleste tilfeller der journalister blir kidnappet 

blir det også bedt om løsepenger. 
Lurås forteller at det tradisjonelt har 

vært vanlig å tenke at det er om å gjøre å 
få minst mulig oppmerksomhet rundt en 
kidnappingssak. 

– For det første unngår man at det 
går prestisje eller politikk i saken fra 
kidnappernes side. Stor oppmerksomhet 
kan også gi kidnapperne urealistiske 
forventninger om hvor mye gislene er 
«verdt», både økonomisk og politisk.

Tause. Forskeren sier det er umulig å vite 
hvor utbredt det er å betale løsepenger, 
da de fleste organisasjoner nekter for å ha 
åpnet pengepungen. Liten oppmerksomhet 
rundt saken vil gjøre det enkelt for de som 
velger å betale løsepenger å skjule det. 

– Men mediedekningen varierer fra 
sak til sak, og det kan være stor forskjell 
på hvor mye saken omtales nasjonalt og 
internasjonalt, sier Lurås. 

JOURNALISTER I KRIG

– Kidnappingene øker
Forsker Helge Lurås 
mener det er vanskelig  
å si hvorfor. Men tause 
organisasjoner har noe  
av skylden, mener han.

 Tekst: Ida Anna Haugen Foto:  NUPI

NY MEDIEHVERDAG
– NY UTDANNING

Handelshøyskolen BI tilbyr fra høsten 2010 et nytt  bachelorstudium 
i medieutvikling og journalistikk. Utdanningen er skreddersydd for 
å møte de nye utfordringene i mediebransjen. 

Den nye journalistutdanningen ved BI kombinerer tre sentrale emner:
• Journalistikk på nett og papir
• Økonomifag og medieøkonomi 
• Journalistisk innovasjon og entreprenørskap

BI tilbyr også skreddersydd lederutdanning for mediebransjen gjennom 
Master of Management-programmet Flermedial ledelse. Her kombineres 
BIs spisskompetanse på medieledelse, økonomi og redaksjonell innovasjon. 

Gjennom disse programmene har BI tatt en unik posisjon som
 kunnskapsleverandør i det nye medielandskapet. Det er kompetanse 
 bransjen trenger.

Økt kunnskap og forståelse for endringene i mediene er en forutsetning 
å levere god undersøkende journalistikk også i fremtiden. 

BI ønsker SKUP til lykke med jubileet.

TYNGDEN DU TRENGER

VANSKELIG: NUPI-forsker Helge Lurås forteller 
at det er umulig å vite hvor utbredt det er å 
betale løsepenger for kidnappede pressefolk.



12 13

– I et tiårsperspektiv kommer fremdeles 
papiravisen til å ha en sterk posisjon. 
Konkurransen blir ikke mindre, men 
vi må utvikle papiravisene slik at de 
fremdeles er interessante, og investere i det 
redaksjonelle innholdet, sier LO-lederen. 

Brå finanskrise. Som leder for landets 
største fagforening har han kjempet 
for medlemmenes rettigheter under 
finanskrisa. Som medieeier har han sett 
på nedbemanningsprosesser i flere av 
A-pressens aviser, og at to av dem, Moss 
Dagblad og gratisavisa Halden Dagblad, ble 
nedlagt. 

– Det er alltid leit at aviser går inn, men 
terskelen for å holde liv i de avisene som 
sliter er blitt annerledes, sier Flåthen. 

Også for TV 2, som er deleid av 
A-pressen, har det vært et tøft år. 150 
millioner kroner måtte spares, programmer 
ble lagt ned og 100 stillinger forsvant. 

Krever ryddighet. – Ingen spådde at det 
ville bli så sterk vekst på inntektssida før 
finanskrisa, men så ble også nedturen 
større enn forventet, sier han.

– Hvordan er det for LO å være  

eier i en slik situasjon?
– Vi krever at ledelsen og styret er gode 

på de prosessene som skjer rundt de 
ansatte. De får ikke noen gratisbillett av LO 
hvis de bryter avtaleverket, sier Flåthen. 

Han mener A-pressen har kommet seg 
gjennom den vanskelige situasjonen på en 
noenlunde god måte. 

– Vi forventer, og lederne forstår, at 
de har et ansvar for å opptre ryddig i 
slike situasjoner. Men den økonomiske 
virkeligheten slår inn. Hvis vi ikke kan 
nedbemanne, får vi regningen. 

Får kritikk. Eierskapet i A-pressen står 
fremdeles sterkt hos LO-lederen. 

– Vi ønsker å være en langsiktig og 
stabil eier. Det er bidraget vi vil gi til 
mediemangfoldet, sier Flåthen. 

Gjennom årene har LO fått kritikk 
både utenfra og av egne medlemmer for 
eierskapet. Diskusjonen har kommet opp 
igjen når A-pressen nå går inn for å flytte 
all annonseproduksjonen fra avisene rundt 
om i landet til to store sentre. Mange 
arbeidsplasser i distriktene er dermed i 
fare, og medlemmer av Grafisk forbund har 
krevd at LO setter ned foten.

– Eierskapet skal ikke hindre tillitsvalgte 
i å kjempe for medlemmenes rettigheter. 
Men vi må skille mellom hva som er 
en sak for eieren, og hva styret eller 
administrasjonen i konsernet må håndtere. 
Som eiere skal vi ikke ta over ansvaret for å 
drive selskapet, sier Flåthen om protesten. 

Må omstille. Han legger vekt på at 
A-pressen er en kommersiell virksomhet, 
og mener LO har vært en tålmodig eier. 
– Hvis vi hadde vært negative til enhver 
omstilling, hadde ikke A-pressen vært her i 
dag. Det får konsekvenser som vi ønsker vi 
kunne sluppet, men det er ikke annerledes 
enn i næringslivet for øvrig. 

På budsjettbarrikadene
Roar Flåthen hevder lederne i A-pressens blødende 
mediebedrifter har klar beskjed om å behandle 
ansatte pent når strenge kuttkrav skal møtes. 

 Tekst: Hilde Marie Tvedten Foto: Martin Lerberg Fossum

n Konsernet har en formålsparagraf 
der det heter at «selskapet bygger på 
arbeiderbevegelsens tradisjoner og ideer».

n LO og Telenor er i dag de største eierne i 
A-pressen.  

n Norsk Arbeiderpresse ble etablert i 
1948. I 1990 ble selskapet omdannet til et 
konsernselskap med LO og Arbeiderpartiet 
som de største eierne. I 1995 trakk 
Arbeiderpartiet seg fra eiersiden.

n I 1998 gikk selskapet på børs. Finske 
Sanoma kjøpte seg inn, men LO og Telenor 
sikret seg majoriteten av aksjene. I 2003 ble 
selskapet tatt av børs. 

Kilde: «Fra storhusholdning til moderne mediekonsern. 
Norsk Arbeiderpresses historie» av Guttorm Lyshagen

FAKTA: A-pressen

LANG HISTORIE: LO-leder Roar Flåthen 
mener A-pressen har hatt suksess med 
langsiktige eiere. Han har tro på at 
lokalavisene fremdeles har en sterk posisjon 
som papiraviser rundt om i landet. 

&

NRK takker for et godt tiår

«Skriftsamleren»
Ola Flyum, David Hebdistch og Sohail Qureshi;
NRK Brennpunkt

«I dypeste hemmelighet»
Renie K. Thorleifsson;
NRK Brennpunkt

«Krigsforbrytersaken»
Merete Jansen og Hege Moe Eriksen;
NRK Dagsnytt

«De vanskelige vitnene»
Stein-Arild Olaussen, Geir Jørgensen, Eirik Palm, 
Bill Iversen, Lars O. Toverud og Ståle Hansen;
NRK Troms og Finnmark og NRK Brennpunkt

«Med rett til å låne»
Renie K. Thorleifsson og Ståle Hansen;
NRK Brennpunkt

SKUP

«Klasevåpen»
Tormod Strand;
NRK Dagsrevyen

«Mitt skip er lastet med…»
Kjersti Knudssøn og Synnøve Bakke;
NRK Brennpunkt

«Kvikksølvjentene»/«Kvikksølvbarna»
Kjersti Knudssøn og Synnøve Bakke;
NRK Brennpunkt

«Rovfiskerne»
Rune Ytreberg og Svein Bæren;
NRK Brennpunkt
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«Den viktige undersøkende 
journalistikken er den som 
får positive konsekvenser 
for det enkelte mennesket 
og for samfunnet.»

Hilde Haugsgjerd
sjefredaktør, Aftenposten

Det er godt å vite.

Ble det sent i går? 
Test om hodet fungerer 

– last ned vår 
quiz-app for iPhone!

– Det er et tankekors at journalister 
og politikere synes at veien er kort fra 
journalistikken og politikken og over 
i PR-bransjen – og tilbake igjen. Slik 
hopping fram og tilbake skaper en del etiske 
dilemma, og setter integriteten til hver 
enkelt på prøve, sier Elizabeth Hartmann, 
daglig leder i kommunikasjonsbyrået Siste 
skrik.

Uproblematisk. Etter 25 år som 
journalist begynte TV 2s profilerte 
nyhetsanker Christine Korme i februar 
som kommunikasjonsdirektør i Microsoft 
Norge. Selv opplevde hun overgangen som 
uproblematisk.

– I bunn og grunn handlet dette om at jeg 
hadde lyst å gjøre noe annet etter mange år 
i journalistikken. Jeg forstår dem som sier 
at jeg har skiftet side av bordet, men jeg 

mener selv at jeg bruker min kompetanse til 
å fylle en annen rolle - jeg har jo drevet med 
kommunikasjon tidligere også, sier Korme.

Hun er en av stadig flere journalister 
som velger å forlate journalistikken til 
fordel for kommunikasjonsbransjen. En 
rask gjennomgang på journalisten.nos 
oversikt over jobbytter viser at strømmen 
av journalister som går til PR-bransjen er 
stabil.

Vanskelig marked. Sistemann ut er André 
Clark Utvik, med bakgrunn fra DN og 
NA24.no, som har begynt som finansiell 
kommunikasjonsrådgiver i PR-selskapet 
Signatur.

– Jeg har ikke hatt noe mål om å ikke 
jobbe med journalistikk, men med tre 
barn og huslån var jeg nødt til å ha fast 
jobb. Jeg erfarte at det var svært vanskelig 

å få jobb som finansjournalist i dagens 
mediesituasjon, sier Utvik, som ikke 
utelukker at han vil komme tilbake til 
journalistikken.

Fristende bransje. På Skup stiller tidligere 
Skup-leder og kommunikasjonsrådgiver, 
nå ansvarlig redaktør i Dalane Tidene, 
Kjetil Stormark, til debatt. Han møter blant 
andre Trond Giskes betrodde rådgiver 
gjennom tre år, Trine Lie Larsen. Hun 
jobber nå som rådgiver i JKL. Spørsmålet 
er hva som skjer når stadig mer makt 
sentraliseres i PR-byråene. Med seg fra 
Kultur- og kirkedepartementet har Larsen 
en uvurderlig kunnskap om prosessene i 
departementet, en kunnskap hun overfor 
NRK tidligere i vinter ikke la skjul på at hun 
ville bruke i sin nye jobb.

Fristes. Hartmann tror ikke journalist-
flukten til kommunikasjonsbransjen 
utelukkende handler om at mediene har 
vært gjennom flere nedbemanningsrunder.

– Jeg tror mange journalister fristes av 
en svært spennende bransje, med en variert 
hverdag og god lønn, sier hun.

Reisen til PR-bransjen
Stadig flere journalister fristes av kommunikasjons-
bransjen. Det går på integriteten løs, mener Elizabeth 
Hartmann.

 Tekst: Amund Trellevik Foto: Marthe Vannebo

SPENNING: Elizabeth Hartmann i Siste Skrik 
kommunikasjon tror overgangen fra journalistikk 
til PR handlar vel så mye om en spennende og 
variert arbeidshverdag som lønna.
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– Deltakarane på Skup jobbar jo etter 
Martha Gellhorn sine ideal allereie, men 
eg håper likevel at eg kan inspirere dei til 
å halde fram og gjere det endå meir, seier 
Haaland. 

Ho trur at Martha Gellhorn og «Gellhorn-
journalistikken» har blitt stadig meir 
aktuell for norske journalistar dei siste åra. 

– Noreg er i krig i Afghanistan. Det er 
særleg viktig at våre journalistar er kritiske 
til myndigheitene, som bestemmer at 
nokon skal drepast og andre skal døy, for å 
bruke Gellhorn sine eigne ord.

Gellhorn sjølv var pasifist, og aktiv i 
pasifistrørsla alt under åra i Paris. Eit liv 
som observatør av krigen gjorde henne 
svært medviten på kor han stamma frå, og 
korleis ein skulle jobbe mot han. «Etter eit 
heilt liv som krigsobservatør, ser eg på krig 
som ein pandemi. Og det er regjeringer som 
sprer smitten», har ho sagt.

 

 

n Monologen «Verden sett fra bakken» 
er ei gåve frå Agnete G. Haaland til Skup 
i høve tjueårsjubileet. Framsyninga, som 
varer ein drøy time, vil bli spelt fredag 19. 
mars klokka 17.30. 

Har du høyrt om Martha Gellhorn? Ikkje 
det, seier du. Då er du i godt selskap i 
Tønsberg.

Gellhorn er mellom anna kjent for å ha 
skrive drivande gode krigsreportasjar frå alt 
frå den spanske borgarkrigen på slutten av 
1930-talet til USA sin invasjon av Panama 
i 1989. Dessutan var ho gift med Ernest 
Hemingway i nokre år. No har ho fått si 
eiga teaterforestilling, «Verden sett fra 
bakken» med skodespelar Agnete Haaland i 
rolla som Martha. 

Forska på Martha. Det er faktisk mange 
som ikkje har høyrt om Martha Gellhorn, 
også blant journalistar. 

– Det er tankevekkande, ho var ein 
stor journalist, og ein stor inspirator for 
storleikar som mellom anna John Pilger, 
fortel Agnete Haaland. 

Seks timar med øving på Sagene 
samfunnshus er nett over, det nærmer seg 
premieredag i Bærum kulturhus. Stykket, 

ein monolog med Haaland som Martha 
Gellhorn, er basert på Gellhorn sine eigne 
tekstar. Haaland og regissør Lene Therese 
Teigen har oppsøkt arkiv og funne fram 
til autentiske magasin med Gellhorns 
skildringar frå krigens dagar tilbake til 
1930-talet. På Skup får vi sjå resultatet. 

– Vi har drive litt forskning på eit liv som 
er svært inspirerande. Martha Gellhorn var 
ein kompromisslaus og svært uthaldande 
journalist. Målet hennar var å avsløre 
sanninga så totalt at det ikkje var mogleg å 
lyge om henne, fortel Haaland. 

Augevitne. Gellhorn vart fødd i Missouri 
i 1908. Berre 19 år gammal byrja ho å 
arbeide som journalist. Ho reiste tidleg til 
Paris, med mål om ei korrespondentstilling. 
I 1936 møtte ho forfattaren og journalisten 
Ernest Hemingway for første gong. Dei 
to vart raskt sambuarar, og dekka begge 
den spanske borgarkrigen frå 1937 til 
krigens slutt i 1939. Ekteskapet mellom dei 

to tok slutt i 1945, men Gellhorn forblei 
krigskorrespondent livet ut. Ho var den 
første journalisten i konsentrasjonsleiren 
Dachau i det tyskarane overga seg. 

Lærte frå faren. – Hennar måte å drive 
journalistikk på var å gå myndigheiter, 
autoritetar og regjeringar etter saumane, 
særleg myndigheiter i krig. Ho stolte ikkje 
på fråsegn frå det offentlege, men sjekka 
opp ting sjølv. Frå faren hadde ho lært at 
ho kun skulle skrive det ho hadde sett med 
eigne auge, og det var det ho gjorde. Det er 
nettopp difor forestillinga heiter «Verden 
sett fra bakken», fordi det var slik Gellhorn 
jobba, fortel Haaland. 

Martha Gellhorn var der under 
andre verdskrig, Vietnam-krigen, 
Seksdagarskrigen i Midtausten og dei 
mange borgarkrigane i Mellom-Amerika.

– Då USA invaderte Panama i 1989, var 
Gellhorn på snorkleferie i Belize, men ho 
reiste prompte til krigssonen og avdekka 
grove løgner om dødstala under invasjonen. 
Då var ho 81 år.

«Gellhorn-metoden». Haaland legg ikkje 
skjul på fascinasjonen over Gellhorn sitt 
verk, og voner framsyninga vert godt 
motteken av journalistane på Skup. 

kritikaren

n Fødd 8. november 1908 i St. Louis, 
Missouri. Død 15. februar 1998 i London.

n Dekka fleire av verdas største krigar 
gjennom eit halvt århundre. Den siste var 
Panama-krigen i 1989. 

n Gift med Ernest Hemingway frå 1940-
1945, seinare hadde ho fleire forhold, før ho 
gifta seg igjen, med redaktør Tom Matthews 
i 1954. Dei skilte lag i 1963, og ho var ikkje 
gift fleire gonger. 

n Har utgitt fleire bøker, mellom anna fleire 
artikkelsamlingar frå både krigs- og fredstid, 
ei bok med reiseskildringar og ei bok om 
McCarthy-ismen. 

FAKTA: Martha Gellhorn

n Fødd 10. mars 1960.

n Skodespelar, regissør og president for Det 
internasjonale skodespelarforbundet (FIA). 

n Debuterte på Den Nationale Scene i 
Bergen i 1980, og har sidan spelt ei rekke 
hovudrollar.

n I 1991 grunnla ho gruppa Thalias døtre. 
Gjennom denne har ho utvikla, produsert 
og spelt i ei rekke monologar, mellom anna 
om Karin Boye, Florence Nightingale, 
Kirsten Flagstad og Peer Gynt, og no sist 
monologen om Martha Gellhorn

n Gift med gravejournalisten Erling Borgen 
sidan 1991. 

FAKTA: Agnete G. HaalandAgnete Haaland har laga ein monolog om Martha 
Gellhorn for å motvirke at meiningslaus journalistikk 
får breie om seg i spaltene. 
 Tekst: Mari Torsdotter Hauge Foto: Lene Therese Teigen / Topham Picturepoint / EPA

Den kompromisslause

«Martha Gellhorn var ein 
kompromisslaus og svært 
uthaldande journalist»

«Frå faren hadde ho lært at 
ho kun skulle skrive det ho 
hadde sett med eigne auge, 
og det var det ho gjorde»

Agnete Haaland

Agnete Haaland

TØFF: Gellhorn var ei tøff dame som 
sjeldan sa nei til ein whiskey og ein 
sigarett, fortel Haaland

GIFT: I fem år var Gellhorn og Hemingway gift. 
– Etterpå snakka ho aldri om han, og vart sur 
dersom nokon nemnte Ernest Hemingway, fortel 
Haaland.

MONOLOGISTEN: Agnete Haaland kjem 
til Skup i Martha Gellhorn-kostymet
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Til
begynne med brukte
demonstrantene

protestaksjoner.

å

Men plutselig nådde tweetene
hele verden. Det var kanskje den

første gangen et sosialt 
medium ble en kilde.

#iranElection 
forsynte mediene  
med opplysninger  
da Mahmoud  
Ahmadinejad  
påberopte seg  
seieren i  
presidentvalget  
i Iran. BLA OM
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Hadde du stått på gaten i Teheran i 
fjor sommer ville du sett millioner av 
misfornøyde iranere. Satt du inne, med 
gardinene trukket for og fjernsynet på, ville 
du kanskje ikke merket noenting. Dette var 
ukene da iransk TV jobbet hardt for å gjøre 
minst mulig og bare kvitring var å høre 
gjennom muren av sensur.

– Det var så spennende. Jeg satt oppe og 
fulgte med på Twitter hele natten, forteller 
NRK-journalist og norsk-iraner Mina 
Ghabel. 

Informasjonskilde. Fordi regimet er et 
av verdens mest profesjonelle og utilslørte 
hva sensur angår, ble Twitter en viktig 
informasjonskilde for internajsonale medier.

– Husk at iranere er eksperter på å 
sende skjulte meldinger til hverandre. 
Bare det å avtale et stevnemøte må gjøres 
i hemmelighet. Twitter ble brukt til 
kommunikasjon iranere imellom, at hele 
verden lyttet var en overraskende bonus, sier 
Ghabel.

Også under krigen i Gaza ble Twitter brukt 
til å spre informasjon, bilder og video. For 
mange nordmenn ble disse konfliktene det 
første møtet med Twitter.

– I en slik situasjon har Twitter vist seg 
å være gull verdt. Myndighetene forsøkte, 
men Twitter har vist seg å være vanskelig å 
stoppe helt. Facebook var lettere å blokkere, 
sier Ghabel. 

I sin siste offensiv mot internett har 
myndighetene i Iran nå blokkert Googles 
e-posttjeneste Gmail.

– I Iran ble Twitter brukt til å organisere 
demonstrasjoner, men som journalist har 
jeg litt andre krav til informasjon. Jeg brukte 
Twitter som et supplement. Man må få 
bekreftet meldingene fra flere hold. 

Ikke alltid sant. Sannhetsgehalten i 
informasjonsstrømmen på Twitter kan 
være et problem. I fjor ble den amerikanske 
skuespilleren Jeff Goldblum erklært død 
fordi noen var for raske med å trykke på 
update-knappen.

– Etter hvert finner man twitrere som er 
mer pålitelige enn andre, sier Ghabel. 

4000 Iranere ble arrestert som følge av 
protestene i sommer, flere har blitt arrestert 
i demonstrasjoner siden. CNN anslo antallet 
drepte til omkring 150. Ifølge offisielle tall 
           sitter 70 journalister i iranske fengsler,    
           antagelig er tallet mye høyere. Jeff  
       Goldblum lever fortsatt.

Twitterrevolusjonen
2009 var året Twitter ble 
et journalistisk redskap.
 Tekst: Martin Lerberg Fossum

#Twittervjuet

Hvidsten @kingasanden Hvordan 
oppdaget du twitter? Og når skjønte du 
at du kunne bruke det som journalist? 

Hvidsten @kingasanden hvordan bør 
journalister gå videre fra tw for å 
verifisere opplysninger når det er 
vanskelig å få kontakt, f.ex i Iran? 

Hvidsten @kingasanden mange 
journalister bruker ikke twitter –  
hva er ditt beste nybegynnertips?

Hvidsten @kingasanden interessant. 
så hva sier du til folk på ditt  
SKUP-foredrag som aldri har prøvd,  
og ikke vil?

Hvidsten @kingasanden direkte berørte 
er ofte preget - hvordan vurderer du 
kildenes troverdighet og riktigheten i 
opplysninger på tw?

Hvidsten @kingasanden men SKUP-
folket gleder seg til å lære – hvordan 
skiller du ut nyttig informasjon i 
strømmen av tweets? 

ca 1 time siden fra web

ca 1 time siden fra web

ca 1 time siden fra web

ca 1 time siden fra web

ca 1 time siden fra web

ca 1 time siden fra web

kingasanden @Hvidsten Vid protesterna 
mot valresultatet i Moldaviens huvud-
stad Chisinau förra våren. Det fanns 
ingen info i medier, massor på tw.

kingasanden er 
utenriksredaktør  
i Sydsvenskan.  
I fjor fikk hun Stora 
Journalistpriset som 
«Årets fornyer». 

Juryens begrunnelse var at hun 
« i sanntid ved hjelp av Twitter 
finner vanskelig tilgjengelige 
kilder og informasjon i 
utenriksjournalistikken og 
utvider verden for leserne»

kingasanden @Hvidsten Vid exvis stora 
händelser i Iran har jag intervjuat 
källor där, o sökt filmer/bilder bla på 
tw. De stärker varandra.

kingasanden @Hvidsten Nybörjartips: 
lyssna. Följ. Ta reda på hur det funkar. 
Använd platssök: search.twitter.com, 
Advanced search.

kingasanden @Hvidsten Jag tycker inte 
det funkar längre som journalist att 
inte klara basicfunktioner i twitter.  
Det är realtidsinternet ju. 

kingasanden @Hvidsten Kan telefonen 
ersätta på plats? Nej. Inte twitter 
heller. Men vilken journalist vill inte 
ha infon genast i stället för sen?

kingasanden @Hvidsten Jag behöver 
inte missionera. Om folk vill fortsätta 
göra upp eld genom att gnida pinnar 
mot varann går det också bra. 

kingasanden @Hvidsten Oftast frågar 
jag om hjälp att hitta info. I början av 
jordbävningen hade vi snabbt länk till 
direktsänd chilensk tv tex.

kingasanden @Hvidsten Absolut. 
Källkritiken är lika viktig som annars. 
Det går inte att citera rakt av från 
twitter, det är bara en 1a kontaktyta.

kingasanden @Hvidsten Fast vi citerade 
rakt av m Chile i början I det första 
skedet är ögonvittnesrapporter 
värdefulla, med brasklapp om 
osäkerhet. 

kingasanden @Hvidsten Under 
händelserna i Moldavien insåg jag  
kraften i att tw är i realtid, och 
möjligheterna till direkt kontakt med 
berörda.

kingasanden Blir twitterintervjuad av 
@Hvidsten inför norska Gräv SKUP. 
Ångrar mig redan.

ca 1 time siden fra TweetDeck

ca 1 time siden fra TweetDeck

ca 1 time siden fra TweetDeck

ca 1 time siden fra TweetDeck

ca 1 time siden fra TweetDeck

ca 1 time siden fra TweetDeck

ca 1 time siden fra TweetDeck

ca 1 time siden fra TweetDeck

ca 1 time siden fra TweetDeck

ca 1 time siden fra TweetDeck

ca 1 time siden fra TweetDeck

«@kingasanden 
Om folk vill fortsätta 
göra upp eld genom 
att gnida pinnar mot 
varann går det också 
bra»

n Twitter er en mikrobloggtjeneste der 
alle med profil kan publisere meldinger, 
linker og bilder. 

n En melding kalles en «tweet», og kan 
være på maks 140 tegn. 

n En hashtag (#) gjør det mulig å knytte 
meldinger om samme tema sammen – 
slik vi gjorde i twittervjuet (#twju). 

n Man kan sende åpne og private 
meldinger, og adressere meldinger til 
bestemte brukere med en @. 

n Du velger selv hvem du vil «følge», 
og får oppdateringene fra din krets i en 
strøm. 

FAKTA: Twitter

Siste Skup har intervjuet Kinga 
Sandén, utenriksredaktør 
i Sydsvenskan, som fikk 
Stora Journalistpriset for sitt 
nyskapende journalistiske arbeid 
med Twitter som hjelpemiddel 
under valget i Iran. 

Vi valgte å gjøre intervjuet på 
hennes hjemmebane – Twitter. 
Kinga mener alle journalister 
bør tilpasse seg de nye 
hjelpemidlene – og det fort.  
På Skup kan du lære av henne. 
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– Dette er psykologisk graving som 
journalistisk metode, mener Kjetil Østli.

I fem år har han pirket i machofasaden 
til noen av landets tøffeste gutter. Politi & 
røver er blitt et journalistisk gravearbeid på 
et nivå over det vi er vant med. 

Fortrolighet. For hvordan får du Oslos 
mest fryktede torpedo til å snakke om 
sammenbrudd? Eller en minibanksprenger 
om familieliv?

– Å skape fortrolighet er en underkjent 
graveteknikk. En ting er å hente 
opplysninger fra dokumenter eller lysskye 
kilder, noe annet er å få en hovedperson til 

å fortelle, til å røpe, sier Østli.

Dillete journalister. Å si noe sikkert om 
følelseslivet til skikkelige mannfolk er like 
utfordrene som å hale hemmeligheter ut av 
Statsministerens kontor. 

– Etter ett års tid med Johnny Brenna var 
vi begge enige om at vi ikke kom noen vei. 
Da jeg forklarte at jeg måtte få vite om nære 
forhold som familieliv og barndom ble jeg 
møtt med liten forståelse. Å snakke om slikt 
ble oppfattet som dillete.

– Handler det om å være lur, eller om å 
spille på lag?

– Det handler om å ikke gi seg, om å legge 

fra seg noe av den iboende rastløsheten 
vi journalister ofte har i oss. Jeg forsøkte 
aldri å gjøre meg tøffere for å bli akseptert, 
men var heller meg selv og åpen om hva jeg 
holdt på med. Etter hvert forsto gutta at jeg 
nok visste mer om å skrive en historie enn 
det de gjorde.

Svelger Nietzsche. Dokumentaren 
om Tveita-gjengen og superspaneren 
Johnny Brenna nyter stor suksess i 
norske bokhandlere. Etter seks trykk har 
opplagstallet nå nådd 26.000.

– Det er en page-turner, og boka har noe 
for alle. Både folkelige og mer akademiske 
referanser.

– Det ser ut til at folk svelger unna lange 
passasjer med Nietzsche, Dostojevskij og 
Montaigne?

–Det er fordi de ikke vet hvor mye det er! 

Tenk deg at du skriver en reportasje om 
en av hovedstadens mange uteliggere, han 
tigger og han fryser, og med deg har du et 
ekstra skift varme klær. Skal du tilby ham 
klærne, eller velge å ikke gripe inn? 

Kildeetikk. Nettopp en slik situasjon 
utsatte Kristiane Larssen seg for da hun 
skrev sin masteroppgave i journalistikk. 
Hun ville finne ut om konvensjonell 
kildeetikk holder i møtet med sårbare 
kilder.

–For mange journalister er det 
viktig å tviholde på integriteten, være 
kompromissløs, aldri gripe inn i den 
situasjonen man observerer, men denne 
steinharde holdningen har også en pris, sier 
Larssen.

På kant med moralen. I fem litterære 
reportasjer har Larssen testet ut forholdet 
mellom journalist og kilde. Bevisst har 
hun søkt seg mot situasjoner der hennes 
integritet som journalist kan komme på 
kant med allmennmoralen.

– Jeg har funnet ut at journalister som 
jobber med denne typen journalistikk 
jobber mer på magefølelsen. Det er viktig å 
føle seg fram, gi kilden mer makt og spille 
på lag.

Syv råd til journalisten
Skal du gi en tigger  
varme klær, eller skal  
du skrive om hvor høyt 
hans tenner hakker?
 Tekst: Martin Lerberg Fossum 
 Foto: Marius Sunde Tvinnereim

Det er minst like vanskelig å bli klok på en 
superspaner som på et offentlig dokument.

 Tekst: Martin Lerberg Fossum Foto: Monica Strømdahl (Aftenposten)

DILEMMA: Kristiane Larsen valgte å la uteliggeren fryse i sin reportasje fra gata i Oslo. I sin 
masteroppgave «Medmenneske først…journalist etterpå?» forklarer hun hvorfor.

GIR SEG IKKE: Brageprisvinner Kjetil Østli 
tror fortrolighet er en underkjent graveteknikk 
blant norske journalister. Han ble møtt med 
lite forståelse for å ville snakke om følelser i 
arbeidet med boka Politi & røver.Lekte med politi og røvere

Østli hever armene i triumf.
–Egentlig har jeg aldri vært spesielt 

opptatt av krim. Jeg synes krim er en 
stusselig sjanger. Jeg er mer opptatt av 
menneskene enn handlingene. Petter R. 
Hansen er både grusom, snill, intelligent 
og destruktiv. Her ligger det mange gåter 
og mysterier jeg vil ha svar på. Hvorfor blir 
noen kriminelle? Hvorfor går det galt med 
han ene i klassen?

 

 

 

 

n I november ble Østli tildelt 
Brageprisen for beste sakprosa.  
I år er han invitert til Skup for å snakke 
om arbeidet med boka. Hør Kjetil Østli 
snakke søndag klokken 10.00.

n Kontroll bør være et kjernebegrep i 
litterær journalistikk. Enkeltindividets rett 
til å herske over sitt eget følelsesliv og til 
å sette grenser for journalistens inntreden 
bør alltid respekteres.

n Åpenhetsprinsippet bør være et ideal i 
tilfeller der journalisten formidler personlig 
informasjon om enkeltmennesker og 
deres hverdag. Journalisten bør gi kilden 
forståelse av prosjektet, ikke bare om 
hensikt, kildens rolle og publisering, 
men også med hvilket språk og stemme 
historien skal fortelles. 

n Informert samtykke bygger på en idé 
om at sårbare kilder som får sitt privatliv 
eksponert bør ha makt over hvor grensene 
bør gå for journalistens inntreden i private 
rom.

n Kunnskap om typiske reaksjonsmønstre 
for mennesker som lever under store 
påkjenninger, bør være en forutsetning for 
å skrive personlige, såre historier.

n Den litterære journalisten 
representerer alltid leseren. Journalisten 
bør påse at kilden er klar over at 
det er en «tredjeperson» tilstede i 
intervjusituasjoner.

n Passiv tilstedeværelse bør være et ideal 
når journalisten observerer mennesker i 
deres privatsfære. Journalisten bør gjøre 
grensene klare for når han eller hun kan 
gripe inn i en situasjon under observasjon, 
også overfor kildene sine.

n Journalisten bør utøve empati i møtet 
med sårbare kilder, og ha evnen til å rykke 
ut av en distansert, kjølig betrakterrolle.

TIPS: Litterær journalistikk

Kristiane Larsen har formulert disse syv 
oppfordringer til den litterære journalisten gjennom 
arbeidet med sin masteroppgave.
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Disse møter du i Tønsberg:
n DAVID LEIGH: 
Journalist i The 
Guardian. Han 
har jobbet med 
undersøkende 
journalistikk siden 
1970-tallet, vunnet flere 
priser og skrevet flere 
bøker.

n IDA BØRRESEN: 
Direktør for UDI 
siden 2006, tidligere 
ekspedisjonssjef og 
departementsråd 
i Utdannings-
departementet. Cand.
polit fra UiO. 

n PÅL PRESTRUD: 
Biolog. Direktør 
ved Cicero Senter 
for klimaforskning 
siden 2002. 
Forskningsdirektør 
ved Norsk Polar-
institutt fra 1994  
til 2001.

n KJELL JOHAN 
ABRAHAMSEN: 
Politi-inspektør i 
Vestfold. Leder av 
Samarbeidsprosjektet 
Grenseløs, som 
arbeider mot mobile 
vinningskriminelle.

n TINA DAVIS: 
Utdannet journalist 
ved University of 
Westminster i London, 
jobbet som regissør 
og produsent siden 
1997, blant annet i 
flere dokumentarer for 
NRK.

n KRISTOFFER 
RØNNEBERG: 
Utenriksjournalist 
i Aftenposten siden 
2008. Kina-stringer 
for samme avis fra 
2005-08. Har jobbet i 
Dagens Næringsliv og 
Nettavisen. 

n HANNE 
KRISTIN ROHDE: 
Leder av Vold- og 
sedelighetsseksjonen 
i Oslo politidistrikt. 
Må belyse vanskelige 
fakta og samtidig 
medvirke til en positiv 
integrering.

n IVAR MYKLEBUST 
LONGVASTØL: 
Journalist i Firda 
Media i Førde, med 
næringsliv som 
spesialfelt. Utdanna 
lærer og journalist fra 
Høgskulen i Volda.

n MORTEN CRONE: 
Journalist i Berlingske 
Tidende siden 2001, 
var med og danne 
avisens gravegruppe 
i januar 2008, og 
står bak avsløringen 
«Forbrydelsen». Vant 
Cavlingprisen 2008.

n MARIANNE VIKÅS: 
Journalist i VG Netts 
nyhetsredaksjon 
siden 2008. Har 
tidligere jobbet i 
Hamar Arbeiderblad 
og Gudbrandsdølen 
Dagningen.

n FRANCIS LUNDH: 
Journalist i VG 
Nett med helse som 
spesialfelt siden 2006.

n LARS AARØNÆS: 
Frilansjournalist, 
forfatter og norskguru, 
daglig leder for 
Komma.no, gitt ut en 
rekke bøker om språk 
og journalistikk.

n ROLF J. WIDERØE: 
Jobber som reporter 
i VG. Har dekket det 
norske kriminelle 
miljøet i en årrekke. 
Vant SKUP-prisen i 
2004 for å ha avdekket 
kriminelle forhold i 
Lucia-stiftelsen i 2003.

n JON MAGNUS: 
Utenriksjournalist i 
VG i en årrekke, også 
forfatter og oversetter. 
Har hatt lange opphold 
som korrespondent i 
blant annet New York 
og Berlin. Har dekket 
flere kriger.

n TORMOD STRAND: 
Har jobbet i NRK iden 
1990, og fikk Skup-
prisen i 2007. Har 
skrevet boka «Suaads 
reise», en dokumentar 
om kjønnslemlesting 
(2008). 

n JENS CHRISTIAN 
NØRVE: Krimjournalist 
i TV 2, har også 
jobbet som vaktsjef og 
journalist i Tabloid. 
Nørve er utdannet ved 
journalistutdanningen 
ved Høgskolen i Oslo.

n HARALD HENDEN: 
Prisbelønt fotograf i 
VG. Har dekket kriger 
og konfliktområder 
verden over siden 
Gulfkrigen i 1991, 
fikk. Den store 
journalistprisen i 
2004. 

n ENDA FLERE: Ta 
det med ro, disse 
sytten er langt fra 
alle du kan lytte 
til i Tønsberg. Vi 
har mange flere 
foredragsholdere 
på lur. La deg 
overraske!

Gratulerer!
Stiftelsen for en kritisk og undersøkende presse (SKUP) har i 20 år
gjort en viktig jobb for å inspirere og motivere norske journalister til
å gjøre en bedre jobb. Dette er en bærebjelke i et moderne demokrati
og en helt sentral del av pressens samfunnsoppdrag.

SKUP-prisene har gjennom årene gitt anerkjennelse til journalistikk av
ypperste kaliber, journalistikk som opplyser, avdekker, sjokkerer og informerer.
Gjennom sin satsning på undersøkende journalistikk, med en egen undersøkende
avdeling, understreker Stavanger Aftenblad sin vilje til å legge til rette for denne
journalistikken i årene som kommer.

Gratulerer med jubileet og lykke til med de neste 20 årene!

Sjefredaktør

Nykirkebakken 2, Postboks 229, 40001 Stavanger. www.aftenbladet.no



De to Tønsbergs Blad-journalistene fikk 
Tore Sandbergs gravestipend under 
Skup i fjor. Siden da har de sett på hva 
konsekvensene av klimaendringer kan bli 
i Tønsberg-området. De første artiklene 
ble nylig publisert, og handler om hvilke 
områder av Tønsberg som kan stå under 
vann i år 2100.

– Det høres ut som fryktelig lenge til, 
men samfunnsplanlegging bør dreie seg om 
mer enn 90 år fram i tid. Det har vært mye 
fokus på reduksjon av CO2-utslipp, men 
ikke så mye på hvordan vi må tilpasse oss 
følgene av våtere og villere vær, sier Marie 
Olaussen.

Metode. Fremover kommer flere 
artikkelserier som tar opp hvordan mange 
deler av lokalmiljøet blir berørt av et 
varmere klima. Problemer knyttet til 
vann og avløp, nedbør, varmere klima og 
artsproblematikk blir tatt opp, og alle de ni 

kommunene i TBs nedslagsfelt blir omtalt i 
artiklene. 

Så langt har pengene fra gravestipendet 
gått til utarbeiding av grafikk til sakene og 
noen reiser, men det er mer igjen. Etter å 
ha publisert flere artikler i serien vil Wright 
og Olaussen starte en ressursside for andre 
ivrige gravere.

– Vi vil vise hvordan vi har gått fram, 
for å inspirere andre lokalaviser. Siden 
skal vise hva slags kilder og ressurser man 
kan bruke for å lage gode klimasaker, sier 
Wright.

Systematiserer. Selv har de brukt 
mest tid på det de kaller «banal» 
graving: Å systematisere en mengde 
informasjon som viser det store bildet av 
klimaforandringene. Deres beste tips er 
at det meste av informasjonen allerede 
ligger hos for eksempel fylkesmannen og 
kommunen. 

– Det har vært viktig å ha et godt system 
for innhenting av informasjon. Det finnes 
mye informasjon, men ulike nettsteder 
tilbyr bare en brøkdel. Vi har prøvd å 
finne frem til hvem som kan gi hvilke svar, 
forklarer Olaussen. 

Lokalt. De to er opptatt av at man ikke 
trenger å finne de største spøkelsene i 
skapet for å søke et gravestipend. 

– Andre bør vite at muligheten er der, 
hvis de finner prosjekter de har lyst til å 
gjennomføre. At et slikt stipend kan gå til 
en lokalavis, er fantastisk, sier Wright. 

Det er ikke vanskelig å lage god lokaljournalistikk 
om klima, mener Anja Jasinski Wright og Marie 
Olaussen. Nå vil de hjelpe andre å gjøre det også. 

 Tekst: Hilde Marie Tvedten Foto: Anne Charlotte Schjøll/Tønsbergs Blad

GRAVER LOKALT: Pengene fra Tore 
Sandbergs gravestipend bruker Anja Jasinski 
Wright (t.v.) og Marie Olaussen på å se 
på hva som skjer i lokalmiljøet når klimaet 
endrer seg. Hvordan de gjør det, vil de også 
dele med andre gjennom en ressursside.

n Ble opprettet av Skup i 2008. 

n Stipendet på inntil 100.000 kroner skal 
finansiere undersøkende journalistikk og er 
etablert i erkjennelsen av at rammevilkårene 
for gravejournalistikk svekkes i flere 
redaksjoner.

n Bærer Tore Sandbergs navn, i 
anerkjennelse av hans arbeid for ofre for 
justismord i Norge.

n Deles ut for tredje gang på Skup-
konferansen i år. 

FAKTA: Sandbergs gravestipend

Klima-graverne

s vinnerliste:

avslører
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«Ein tank med olje har eksplodert og står 
i full fyr ved verksemda Vest Tank i Sløvåg 
i Gulen. Området er no evakuert». Slik var 
meldinga i NRK Sogn og Fjordane 24. mai 
2007 klokka 10.45. Det var starten på eit 
langt og komplisert graveprosjekt om ein 
skitten oljeindustri - ikkje berre involvert 
i Sløvåg, men også i ein miljøkatastrofe 
som kosta fleire menneske livet i 
Elfenbeinskysten.

Dårleg bensin. I fjor på denne tida var det 
NRK-journalistane Kjersti Knudssøn og 
Synnøve Bakke som mottok Skup-prisen 
2008 for «Mitt skip er lastet med...», 
Brennpunkt-dokumentaren som avslørte 
korleis Vest Tank var del av ein svært 
suspekt produksjon og handel med dårleg 
bensin til Afrika. 

– Vi satt igjen med fleire spørsmål etter 
at vi hadde laga det første programmet. Vi 
lurte på korleis Trafigura hadde funne fram 
til anlegget i Sløvåg, og vi ville spre det vi 

hadde funne ut om selskapet til andre land, 
fortel dei to journalistane. 

Estland. Dei var i kontakt med journalistar 
i Estland, kor oljeselskapet Alexela var 
involvert. Dei samarbeidde med britiske og 
nederlandske journalistar. Dei oppretta ei 
gravegruppe og samarbeida for å klare å ta 
oljegiganten Trafigura, verdas tredje største 
uavhengige oljetrader. Også Amnesty og 
Greenpeace var med på laget.

Medlemmene i gruppa delte informasjon. 
Og slik fekk NRK innsyn i interne e-postar i 
Trafigura-systemet. 

– Det var svært opprørande å lese 
kva Trafigura visste om det avfallet 
dei transporterte, både før skandalen i 
Elfenbeinskysten, og før eksplosjonen i 
Sløvåg, seier dei.

Dødeleg. Den avgjerande augneblinken 
kom då dei andre fekk tak i ein rapport 
frå eit konsulentselskap som Trafigura 

sjølv hadde bestilt, der det går fram at 
avfallsstoffet dei sende Sløvåg er svært 
giftig, at det inneheld mykje hydrogensulfid 
og kan vere dødeleg. Det går klart fram av 
rapporten at avfallet ikkje under nokon 
omstende må tilsetjast syre. Det var 
nettopp det som skjedde i Sløvåg då det 
eksploderte. 

Saksøker. Trafigura er eit stort selskap som 
kan gå langt for å unngå negativ publisitet. 
I Storbritannia går det rettens veg for å 
hindre avisa The Guardian i å publisere 
sakene om det giftige avfallet. Det fører til 
at britiske aviser for første gong sidan 1688 
får forbud mot å referere frå parlamentet. 
BBC må trekke nettartikler og media 
slit generelt under den strenge injurie-
lovgjevinga i landet. 

– Vi kunne publisere alt, ettersom vi 
ikkje har like streng lovgjeving, og vi visste 
at Trafigura ikkje hadde noko å ta oss på, 
seier dei to NRK-journalistane, som nett 
er ferdige med å følgje rettsforhandlingane 
mot Vest Tank i Nordhordland tingrett, der 
dei ansvarlege i Gulen er tiltalte.

– Men vi spør jo oss sjølve om det 
ikkje var eit selskap som mangla på 
tiltalebenken; verdas tredje største 
uavhengige oljetradefirma.

Grenselaust samarbeid
Journalistane Synnøve Bakke og Kjersti Knudssøn 
har laga ei internasjonal gravegruppe for å avdekke 
selskapet som tener store pengar på olje-avfall.

 Tekst: Mari Torsdotter Hauge Foto: Bjørn Grimstad og Kåre Ness / SCANPIX

Gjør et 

SKUP 
i Gamle nyheter

Retriever er nordens største leverandør av nyheter, 
arkiv og analyse på elektronisk plattform. 

Vi tilbyr søk i arkivet AteKSt, og vi kan bistå deg som
journalist med analyser og refleksjoner. 

Retriever Norge AS
Langkaia 1, Postboks 9 Sentrum. 0101 Oslo
Tlf.: +47 22 91 03 50  www.retriever.no

TANKEKSPLOSJON: I 2007 eksploderte det ved tankanlegget i Gulen. Tre år seinare har Synnøve Bakke og Kjersti Knudssøn (innfelt) innkassert ein Skup-pris 
for arbeidet, som leide til avsløring av eit norsk firma si rolle i produksjonen av svært dårleg bensin mynta på den amerikanske marknaden. I år har dei levert 
metoderapport for det grenselause samarbeidet for å «ta» oljeselskapet Trafigura.
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Pakke ved  
reisens slutt

side 30-39

Denne høsten tapte nyhetene på TV Norge mot Tangerudbakken, 71 
grader nord og America’s Funniest Home Videos.  
Er mediene i ferd med å underholde seg selv til døde?
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– Det er lett å bli skremt når 
man ser på hvordan økonomien 
er i bedriftene, men jeg tror det 
vil snu. Jeg har tro på at det er 
gravejournalistikken som vil stå 
igjen. Skal man overleve som 
mediehus vil det bare bli viktigere og 
viktigere å produsere egne saker og 
kritiske saker. 

de må publisere mer og jobbe enda fortere 
enn før, sier Floberghagen

Venter på svar. NJ har, sammen med 
Norsk Redaktørforening, gjennomført en 
kvalitetsundersøkelse for å ta temperaturen 
på kvaliteten i mediene. Resultater fra 
denne kvalitetsundersøkelsen vil bli 
presentert på årets Skup-konferanse.

2009. Annus horribilis, eller som NJ kaller 
det: Det sorte år. Også i nyhetsstudioet 
til TVNorge er det mørkt. Alt som er av 
ledninger er kveilet sammen og klargjort 
for nye oppgaver. Blomstene fra Harald 
Stanghelle og Knut Storberget er tørket inn. 

– Godt å vite at man kommer til å bli 
savnet. Det er et lite klapp på skulderen, 
sier reporter Olav Rønneberg.

Galgenhumor. Det er oktober. For noen 
få dager siden hadde Rønneberg sin siste 
sending med Aktuelt på TV Norge. Nå er 
de ansatte tilbake for å rydde pulten. På 
korktavla henger et bilde av programverten 
Tom Bergeron. TV-kanalen erstatter 
nyhetene med hjemmelagde tabbevideoer 
fra USA.

– Det har vært en del galgenhumor om 
dette, og søndag (siste dag på jobb, red.
anm.) ble en utrolig rar dag, men det har 
vært fint å se at kollegaene har hatt en så fin 
spirit helt til siste slutt, sier Rønneberg. 

Om noen få måneder vil de samme 
scenene gjenta seg i Dokument 2s lokaler i 
Bergen.

– Vi har sett mange rundt oss miste 
jobben den siste tiden. Spesielt fordi 
mange av de lokale TV-stasjonene, som 
regelmessig har levert nyheter til oss, har 
forsvunnet en etter en, forteller Rønneberg.

Satset på underholdning. TV Norge-
ledelsen har hele tiden hevdet at det er 
satsing på underholdningsprogrammer som 
er årsaken til nedleggelsen av nyhetene, og 

at det ikke har vært et spørsmål om penger.
– Vi har verken ressurser til eller 

ambisjoner om å konkurrere med NRK 
og TV 2 på nyheter, i tillegg ser vi at 
internett er i ferd med å bli den viktigste 
nyhetsformidleren. Vi skal derfor 
investere mer i det vi kan best, gode 
underholdningskonsepter som «71 grader 
nord», «Tangerudbakken», «Tufte» og 
«Ylvis møter veggen», sier sjefsredaktør 
Harald Strømme til VG Nett dagen 
nedleggelsen blir kjent.

– Underholdningsjournalistikken er den 
billigste journalistikken. Dette er en av 
grunnene til at vi ser mer av den, spesielt i 
TV-mediet, sier Per Edgar Kokkvold.

Innsparing. Bak store stabler av CD-plater 
redaksjonen ikke har rukket å anmelde (det 
var visst bare å ta) sitter avtroppende sjef 
Glenn Due Sørensen. 

– De sier de skal satse på underholdning, 
men det ligger nok en klar innsparing i å 
kutte i nyhetene, sier han.

Ryddedagen har gjort ham ettertenksom. 
Sørensen forsøker å gjøre opp regnskapet.

– Vi har bidratt til et litt større mangfold 
på eteren, når vi forsvinner er det bare NRK 
og TV2 igjen. Vi har truffet yngre seere og 
vi har dekket nyhetssakene på en litt annen 
måte. Jeg tror mange har misunt oss seerne 
våre, oppsummerer han.

35 nyhetsstillinger forsvant med Aktuelt 
denne høsten, da hadde programmet vært 
på lufta siden 1991. Produksjonsselskapet 
Mastiff har produsert Aktuelt siden 2002. 
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– Jeg er optimist. At kritisk 
journalistikk blir borte i dårlige tider 
og at folk forsvinner til PR-bransjen, 
blir en for enkel analyse. Ja, 
PR-bransjen flytter mye makt, 
men det er ingenting som ikke kan 
kontrolleres eller avsløres av dyktige 
journalister. Det vil alltid være 
økonomisk interessant å drive kritisk 
journalistikk.

Festen er over, det fins ikke spor etter kake.
 Tekst: Martin Lerberg Fossum Foto: Bjørn Grimstad

Redaksjonsdøden

AFP til alle 
Siden forrige Skup har 
norske mediebedrifter 
nedbemannet med 400 
journaliststillinger. Det 
foretrukne våpen kalles 
sluttpakke eller AFP.
 Tekst og foto: Martin Lerberg Fossum

STATUS: Elin Floberghagen gjør opp regnskap 
etter 2009. NJ mistet 400 medlemmer, men i 
2010 har medlemsmassen begynt å øke igjen.

Norske medier kuttet 400 stillinger i fjor. 
Et sted mellom 75 og 80 bedrifter har vært 
gjennom nedbemanningsprosesser i løpet 
av 2009, men NJ har registrert svært få 
oppsigelser. Det er derfor grunn til å anta at 
nesten alle har takket ja til sluttpakke eller 
en AFP-ordning.

Større press. Likevel, i NJs lokaler i 
Torggata merker man at mediekrisen 
er i ferd med å gå over i en ny fase. 
Medlemmene er sakte i ferd med å komme 
tilbake. I fjor kastet man alt man hadde i 
hendene for å hjelpe klubbene i vanskelige 
nedskjæringsprosesser, nå ringer ikke 
telefonen like ofte.

– Henvendelsene nå gjelder arbeidstid 
og ulempe. Nedskjæringene har ført til 
at færre må gjøre mer. Journalister som 
er spesialister på enkeltfelt blir satt inn i 
løpende nyhetsturnus. Alle må løpe fortere, 
sier NJ-leder Elin Floberghagen.

Kvalitet trenger tid. Ikke 
overraskende frykter NJ-lederen for 
kvalitetsjournalistikken.

– Jeg frykter at undersøkende 
journalistikk lider under nedbemanningene 
i mediene det siste året. Muligheten til å 
bruke mer tid for å avdekke viktige saker er 
helt essensiell for å opprettholde kvaliteten 
i mediene. Det er et faresignal at mange sier 

Per Edgar Kokkvold, 
Norsk Presseforbund

– Det er ingen grunn til å 
bagatellisere hva som skjer i 
kjølvannet av innsparinger og 
mediehus i krise, samtidig må vi 
slutte å snakke om fremtiden som 
håpløs. Det er ingenting som kan 
erstatte den kritiske pressen. Jeg 
håper redaktører og mediebedrifter 
innser dette.

Svein Tore Bergstuen, 
tidligere journalist,  

nå ansatt i Geelmuyden Kiese

Kjersti Knudssøn, 
Skup-vinner

Hvordan ser fremtiden 
ut for den undersøkende 
journalistikken i Norge?

n 80 mediebedrifter har vært involvert i 
nedbemanningsprosesser i 2009.

n 400 journalister og fotografer har blitt 
nedbemannet. Av disse har nesten alle 
godtatt en sluttpakke eller gått av med AFP.

n De største mediebedriftene er rammet 
hardest av krisen.

n Dagspressen og ukepressen tapte 20 
prosent av annonseinntektene.
Inntektene fra nett falt med 8 prosent.

n I mars kom heldigvis nyheten om at alle 
som mistet jobben da TV Norge la ned 
nyhetene, har fått seg en annen jobb.

Kilde: NJ

FAKTA: 2009: Annus horibilis

PAKKER SAMMEN: Olav Rønneberg og 
kollegene har sett mange rundt seg miste 
jobben det siste halvåret. I oktober var det 
deres tur.



34 35

PAKKE VED REISENS SLUTT PAKKE VED REISENS SLUTT

Lover nye avsløringer på Skup

– Det stinket der. Rommene var små, og 
luften var dårlig. De hadde noen leker, men 
de var for veldig små barn. Monopolspillet 
hadde én seddel av hver sort, og bare ett 
hus.

Studio. I et eget hus på Marienlyst har 
Megafon rigget seg til med et lite studio. 
Reporter Emma Eriksson (12) har nettopp 
sjekket ut besøksforholdene på Ullersmo 
fengsel. Nå skal hun vise reportasjen for 
sine tre jevnaldrende kollegaer. Hun tror 
ikke det er morsomt for noen å besøke 
faren sin der. De tre andre i sofaen er enige. 

– Det var ekkelt å være der, jeg fikk 
nesten ikke puste, sier hun.

På TV har hun fått fengselsdirektør Tom 
Enger til å love å bygge en ny besøksgård, 
som er bedre tilpasset barn. Men det kan 
komme til å ta tre år.

– Han sa at han ikke visste at alle lekene 
var ødelagte. Nå vet han det, sier Emma.

Griller ministere. Megafon er et 
TV-program som først var tenkt som et 

forbrukerprogram for barn, men som 
med tiden har det blitt et magasin- og 
dokumentarprogram. Programmet skal 
fortelle personlige historier barn kan 
kjenne seg igjen i, og er sammen med 
Supernytt en del av NRKs aktualitetssatsing 
på NRK Super. 

– Vi er alltid på barnas parti. Vi vil sette 
fingeren på ting som barn oppfatter som 
et problem, og være et talerør for dem, 
forteller vaktsjef Tine Grønneberg.

Uredd har programmet gitt barn i 
oppgave å konfrontere alt fra ordfører til 
statsminister. 

– Jeg har intervjuet Jens Stoltenberg, 
forteller reporter Mia Johanne Lund 
Fagervoll (12).

– Det var en koselig mann. Jeg tror ikke 
han glemmer meg, jeg er ikke så lett å 
glemme.

Sandkassejournalistikk. Megafon 
har avdekket kummerlige forhold i 
norske klasserom, forsøkt å redde 
nedleggingstruede skoler og holdt UDI 

ansvarlige for asylpolitikken.
– Mange tror vi kommer fra Barne-TV, og 

er derfor kanskje ikke så redde for å gi oss 
tilgang. Men de kan få seg en overraskelse. 
Barn kan stille svært direkte spørsmål, sier 
Grønneberg.

Likt. Producer Morgan Stenmark forteller 
at det ikke er stor forskjell på å forberede 
et intervju med en barnereporter og å 
forberede en sending for Dagsnytt 18 med 
Hans Wilhelm Steinfeldt.

– Teknikken er egentlig den samme. Vi 
tenker ut noen spørsmål, og forbereder 
reporteren på hva intervjuobjektet kan 
komme til å svare. Men det kan være 
vanskeligere å komme seg unna, en 
politiker kan ikke bare avfeie et barn som 
stiller et spørsmål, sier han.

Vil fortsette. Over lunsj fortsetter debatten 
om Ullersmo fengsel. Barna er oppgitt over 
fengselsdirektøren som skal bruke tre år på 
å pusse opp.

– Det hadde ikke kostet så mye å kjøpe en 
CD-spiller for eksempel.

– Når det er så ille på besøksrommet, 
tenk hvordan det er i resten av fengselet.

Gjengen har ingenting i mot å bli 
journalister i voksen alder.

– Det står faktisk i horoskopet mitt at jeg 
bør bli noe med media, sier Felix Kronkvist.

De har avdekket klasserom fulle av sopp. De 
strammer opp skoler med gufne toaletter. Reporterne 
fra Megafon lager kritisk journalistikk, for barn.

 Tekst: Martin Lerberg Fossum Foto: Marthe Vannebo

Det ble bråk da selskapet Bodø sightseeing i 
2008 fikk jobben med å frakte pasienter til 
Nordlandssykehuset. Drosjenæringen var 
i harnisk, pasienter kom seg ikke til legen, 
og ansatte i det nye selskapet jobbet overtid 
uten betaling. Avisa Nordland hadde mye å 
skrive om.

– Jeg har jobbet med denne saken i 
over et år, og vi skrev mange saker. Men 
ingen reagerte. Ingenting skjedde. Jeg var 
nær ved å gi opp, forteller journalist Iris 
Lyngmo.

Så oppdaget hun at Skup lyste ut en 
konkurranse. Premien var et gratis 
graveteam. Lyngmo og Avisa Nordland 
sendte inn en søknad, og vant.

– Det var en opptur. Noen kunne se på 
saken med friske øyne. Jeg hadde nesten 
begynt å tro at det var vi som var trangsynte 
og jævlige mot Bodø sightseeing, sier 
Lyngmo.

Nye avsløringer. Sammen med kollega 
Inger Anne Lillebø lover journalisten nye 
avsløringer under årets konferanse. Lørdag 
skal de to fortelle mer om hvordan de 
jobbet med saken.

– Skup-teamet har først og fremst 
bistått oss med å hente ut informasjon 
fra forskjellige registre. At vi vant denne 

konkurransen betød også at ledelsen i avisa 
satte av mer tid til oss, sier Lillebø.

– Bare det å få bekreftet at vi sitter på en 
god sak, at det ikke bare er tull, er til stor 
hjelp, tilføyer Lyngmo.

Nasjonalt potensiale. Ideen om Skups 
omreisende graveteam er ikke ny. Det nye 
er at det er først i år den har blitt realisert.

– Vi har lenge levd med forestillingen om 
at det ikke blir begått gravejournalistikk i 
mindre redaksjoner, men vi tror det er lett 
å få til hvis man bare trykker på de rette 
knappene. Skup ville stille flinke folk til 
rådighet, folk som er gode på metode og 
kan reise ut for å hjelpe journalister med 
å dyrke fram en god idé, sier Skup-leder 
Håkon Haugsbø.

Åtte prosjekter ble vurdert i 
konkurransen.

– Typisk for de fleste av sakene var at 
de allerede var godt belyst. Redaksjonene 
manglet ofte den siste brikken for å se det 
store bildet. I Bodø så vi at mye fortsatt var 
ugjort og at den ikke bare hadde lokal eller 
regional interesse. Misforholdene her kan vi 
kjenne igjen fra hele landet.

n Hør om de siste avsløringene fra Bodø i 
sal Ormen Lange 1, lørdag klokken 15.30.

I Bodø vant et sightseeingselskap anbudsrunden om 
pasienttransport til sykehuset. Lokale journalister  
fikk Skup-hjelp til å nøste i noen tråder.

 Tekst: Martin Lerberg Fossum Foto: Avisa Nordland

n Jens M. Johansson – Ansatt i Dagens 
Næringsliv. Har fem Skup-diplomer i lomma, 
og vant Den store journalistprisen i 2005 
sammen med DNs featureavdeling.

n Bjørn Olav Jahr – Vant Skup-prisen i 
2002 for avsløringene av Finance Credit-
skandalen. Han er nå redaktør i Gyldendal.

n André Verløy – Underviser i digital research 
og arkivarbeid. Han har flere års fartstid fra 
amerikanske Center for Public Integrity

FAKTA: Skups graveteam:

HJELP: Iris Lyngmo og Inger Anne Lillebø. Journalistene i Avisa Nordland var nær ved å gi opp, men fikk en vitamininnsprøytning etter et besøk fra Skups 
graveteam. På lørdag vil de presentere nye funn om pasienttransportskandalen i Bodø.

«Det var en opptur. 
Noen kunne se på 
saken med friske øyne. 
Jeg hadde nesten 
begynt å tro at det var 
vi som var trangsynte 
og jævlige mot Bodø 
sightseeing»

Iris Lyngmo

Barnas  
brennpunkt

SPIRER: Unge kritiske journalister i 
NRK-programmet Megafon. Fra venstre: 
Hauk Larssønn Holten, Mia Johanne Lund 
Fagervoll, Emma Eriksson og Felix Kronkvist.
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Etter 10 år i Stavanger Aftenblad er 
det slutt for journalist Erlend Frafjord. 
Med en sluttpakke i bagasjen tar han 
sats for å lage et nytt norsk magasin for 
kvalitetsjournalistikk. Han mangler bare et 
par millionærer.

Alternativt miljø. – Jeg tror dette 
er en journalistisk sjanger som blir 
viktigere og viktigere. Skal man stoppe 
informasjonsflukten fra avisen til andre 
kilder må man bygge opp eksterne miljøer 
som kan tilby produkter publikum ikke kan 
finne andre steder, sier Frafjord.

Han var selv sentral i opprettingen av 
gravegruppen i Aftenbladet. Nå tar han 
ut sin ekspertise for å starte et alternativt 
gravemiljø. Håpet er å lansere et nytt 
magasin våren 2011. 

– Jeg forlater avisen med god 
samvittighet. Ledelsen har vist at de er 
villige til å beholde avisens gravegruppe til 
tross for nedbemanning, og det er jeg glad 
for. Sluttpakken jeg tok til nyttår har gitt 

meg en unik mulighet til å starte et nytt 
miljø.

Dypt og bredt. Frafjord ser for seg et 
magasin med lav utgivelsestakt. Profilen er 
ikke klar ennå, men stavangerjournalisten 
vil gi plass til saker med en dybde og en 
lengde man sjelden ser i dagens norske 
presse.

– Slik jeg ser det nå er det kun de store 
mediehusene som har mulighet til å drive 
med omfattende gravejournalistikk; 
Brennpunkt, DN og til dels VG, men 
den undersøkende journalistikken er 
under press. De store regionsavisene og 
lokalavisene har mer enn nok med å ta seg 
av den daglige tralten, sier Frafjord.

Trenger penger. Arbeidet er nå igang med 
å finne investorer til prosjektet. Frafjord 
tror et sted mellom seks og åtte millioner 
vil være tilstrekkelig for å få magasinet på 
beina. 

– Det ideelle er å finne mange små 
investorer som kan ta små deler av 
startkapitalen, mener han. 

– Det er ikke så store summer vi ber 
om her. Først og fremst leter vi etter 
privatpersoner med spesielle interesser for 

journalistikk. Ved å knytte oss for sterkt til 
enkeltbedrifter kan vi fort bli beskyldt for 
interessekonflikter.

Svensk suksess. Frafjord har sett bl.a. til 
Sverige og det göteborgbaserte magasinet 
Filter for inspirasjon. Magasinet startet 
i 2008 og ble kåret til årets tidsskrift i 
Sverige i fjor.

– Jeg har oppdaget at det går mange 
journalister rundt i norske redaksjoner 
med lignende babyer i magen. Flere 
har henvendt seg til meg og fortalt at 
de drømmer om det samme, men det er 
skummelt og risikofylt. Sluttpakken fra 
Aftenbladet har gitt meg en god anledning 
til å ta spranget. 

Sluttpakke blir startpakke
Bill.mrk: Millionær søkes  
til nytt gravemagasin.

 Tekst: Martin Lerberg Fossum Foto: Privat
n 37 år gammel gravejournalist og 
siviløkonom, med 14 års erfaring fra 
Stavanger Aftenblad og Bergens Tidende.

n Kjemper om årets Skup-pris sammen med 
kollega Jone Østebø med artikkelserien «På 
flukt i eget land» i Stavanger Aftenblad.

n Les mer om magasinprosjektet under 
«Magasinprosjekt 2011» på Facebook.

FAKTA: Erlend Frafjord

gratulerer Skup
med 20-årsjubileet!

Adresseavisen • Polaris Trykk Trondheim • Altaposten • Andøyposten • Avisa Nordland • i Tromsø  • i Balsfjord
 • Brønnøysund Avis • Byavisa  • Driva • Fjordenes Tidende • Fjordingen • Fosna-Folket • Framtid i Nord • Harstad Tidende

• Hitra-Frøya • Polaris Trykk Harstad • Innherreds Folkeblad og Verdalingen • Levanger-Avisa • Møre-Nytt 
• Polaris Trykk Ålesund • Nr. 1 - Adressa-Trykk Orkanger • Romsdals Budstikke • Sunnmøringen • Sunnmørsposten 

• Sør-Trøndelag • Troms Folkeblad • Trønder.Bladet • Åndalsnes Avis • Vikebladet Vestposten
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FLYTTER PÅ SEG: Etter 14 år i Stavanger 
Aftenblad har Erlend Frafjord en sluttpakke 
med seg på lasset når han nå skal starte 
opp et uavhengig magasin for undersøkende 
journalistikk.
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– At medieindustrien ser på 
gravejournalistikk som en kostnad 
og ikke en gevinst, er den største 
utfordringen for undersøkende 
journalistikk i dag, mener Mark Lee 
Hunter, professor ved Institut Francais 
de Presse ved Université de Paris og en 
av grunnleggerne av Global Investigative 

Journalism Network. 

Ingen kostnad. Hunter kommer til Skup 
for å snakke om hvordan man kan tjene 
penger på undersøkende journalistikk. 
Han har flere eksempler på medier som 
har klart det.

– The Canard Enchaine, en fransk 
ukespublikasjon har positivt driftsresultat 
uten en gang å selge reklamer, inntekten 
kommer kun fra opplaget. 

Og undersøkende journalistikk 
lønner seg. Da The Daily Telegraph, 
med Heather Brooke i spissen, avslørte 
frynsegodeskandalen til britiske 
politikere, solgte avisen én million 

flere aviser over en trettidagersperiode, 
forteller Hunter. Han understreker 
at undersøkende journalistikk er en 
investering, ikke en kostnad.

– Og la oss slutte å snakke så mye om 
penger, sier mannen som er ekspert på 
pressefinansiering. 

– La oss heller snakke om «verdi». Det 
er ikke det samme. Du kan ha et svært 
innflytelsesrikt medium uten å ha så mye 
penger. Hvem ble vel journalist for å bli 
rik?

n Hør Mark Lee Hunter snakke om 
finansiering av gravingen. Du finner 
ham i sal Oseberg, klokka 10.00 søndag. 

– Ta en master i graving

PAKKE VED REISENS SLUTT

På Skup-stipend reiste Per Christian 
Magnus og Robert Reinlund til USA 
for å finne alternative måter å drive 
gravejournalistikk på. Det de fant 
imponerte.

– Ved UC Berkeley Graduate School 
of Journalism ble vi presentert for 
en uhyre interessant konstellasjon 
av masterstudenter, akademikere og 
profesjonelle mediehus, forteller Per 
Christian Magnus.

Håper på adopsjon. Nå håper de 

Universitetet i Bergen vil adoptere 
modellen. På masterprogrammet møtes 
studenter og journalister for å samarbeide 
om krevende prosjekter. Slik får 
studentene verdifull erfaring samtidig som 
mediehusene får hjelp til å jobbe med tunge 
saker de ellers ikke ville tatt seg råd til å 
fullføre. 

– Vi så et redaksjonsmøte med 
masterstudenter som holdt et svært høyt 
nivå. Det kunne vært utenriksredaksjonen 
i The New York Times. Flere av disse 
prosjektene har endatil vunnet Pulitzer, 
forteller Magnus.

Global krise. Da TV 2-journalistene kom 
hjem fra USA-turen valgte de å avvente. De 
mente at vilkårene for kritisk journalistikk 
var gode i Norge. To år senere ble 
Dokument 2 vedtatt nedlagt. Stemningen 
hadde snudd.

– Det generelle bildet er nå av en global 
journalistikkrise. Mediehusene oppfatter 
verden slik at de ikke lenger er i stand til 
å finansiere krevende journalistikk, sier 

Magnus.
– Hvor skal de ferdige masterstudentene 

jobbe hvis vilkårene for gravejournalistikk 
er så dårlige i mediehusene?

– Det er et poeng. Det pessimistiske 
perspektivet vil være at dette blir eneste 
gangen i karrieren at de får jobbe med 
langsiktige prosjekter, før de bli plassert på 
desken i VG, Dagbladet eller TV 2. 

Ekstern finansiering. – Vi har lenge 
ønsket å gi våre studier mer praktisk 
innhold, og et slikt studium reiser noen 
svært interessante problemstillinger. 
Spesielt i forhold til dette med å finne nye 
plattformer for journalistikk, her kan det bli 
interessant å se om universitetet kan spille 
en rolle, sier instituttleder Dag Elgem ved 
Universitetet i Bergen til Siste Skup.

Elgem mener at ekstern finansiering vil 
være nødvendig for å få et «graveinstitutt» 
på plass. Magnus og Reinlund mener at UiB 
vil ha mye å tjene på å være først ute med et 
slikt tilbud. De vil søke Fritt ord om midler 
til prosjektet. 

Tidligere Dokument 
2-journalister mener at 
akademia og kvalitets-
journalistikk er lik sant. 
Nå vil de gjøre Bergen til 
gravehovedstad.

 Tekst: Martin Lerberg Fossum Foto: Privat

– Avisene må slutte å 
se på gravejournalistikk 
som en kostnad, mener 
Mark Lee Hunter.
 Tekst: Mari Torsdotter Hauge

STUDIETUR: Per 
Christan Magnus 
(til venstre) og 
Robert Reinlund 
vil gjøre Bergen 
til Norges 
hovedstad for 
gravejournalistikk.

I 10 år har Magasinet fortalt historier.

Åpningen på saken «Den usynlige» av journalist Bernt Jacob Oksnes i Dagbladet Magasinet 23. januar 2010. 

Han kom syklende på sin DBS ned Bentsebrugata, Oslo. Ingen visste hvor 

han hadde vært eller hvor han skulle, eller om han lette etter noen. Det 

eneste vi vet, er at mannen syklet over brua denne torsdagen, 5. oktober, 

noen sekunder over to på dagen. Og Akerselva fløt som før og slik den 

alltid skal gjøre etter den dagen. Men for hjertet er livet enklere. Det slår 

så lenge det kan. Så stopper det. Et vitne ser ham gå av sykkelen. I neste 

sekund segner han om. Syklisten er livløs. En mann i 50-åra ringer 112. 

Flere forbipasserende iler til. En kvinnelig lege starter livredning. Presser 

håndflata mot brystet hans. De kretser rundt ham. Hadde han vært 

bevisst der han ligger på fortauet, med ansiktet vendt mot himmelen, 

hadde han visst at han nok aldri før har hatt så mange mennesker rundt 

seg. Trafikken ruller normalt forbi. Noen kikker bort, av ren nysgjerrighet, 

før de fortsetter dagen sin. Klokka 14.13 er ambulansen på stedet. Men 

mannen er allerede død. Ambulansen frakter ham til Ullevaal sykehus. 

Det er et mysterium ved det hele. Politiet er ikke sikker på hvem som 

er død. For det finnes ikke ID på mannen, bare noen kontanter. Og et 

nøkkelknippe. En anonym mann, med en anonym jakke, en lite sær-

preget bukse. Det går enda en dag. Og en dag til. Ingen savnetmeldinger.

Vi har såvidt begynt.

Magasinet
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«Forbrydelsen» er navnet på en 
artikkelserie i Berlingske Tidende. 
Treffende nok, for historien som rulles opp 
er som hentet ut av en TV-krim. 

26. november 2007 blir Pia Rønnei 
funnet død i forbindelse med en 
trafikkulykke på motorveien mot Amager 
utenfor København. Avisen får et tips om at 
journalister bør se nærmere på saken. 

Jobbet som etterforskere. For hvorfor 
ble kvinnen funnet død sammen med en 
mann som hadde trakassert og truet henne 
over lang tid? Hvorfor ble det funnet et 
jaktgevær i bilen? Hvorfor hadde mannen 
en gummihanske på seg? Men kanskje 
mest mystisk av alt, hvordan kunne politiet 

overse hele fire tips fra nabo Nino Chieu om 
at kvinnens liv var i fare, bare minutter før 
ulykken?

– Vi satte oss som mål at vår egen 
etterforskning skulle matche en 
politietterforskning. Jeg gikk fra hus til hus, 
spurte om noen hadde hørt noe, og om noen 
kjente noen, sier journalist Morten Crone til 
Siste Skup.

Brukte nettet. Med ett sto avisens 
gravegruppe midt i en sak som skulle 
bli svært vanskelig å takle for danske 
politimyndigheter. 

– En kvinne hadde dødd i det politiet 
mente var et trafikkuhell, men et vitne 
hadde hørt at kvinnen ble utsatt for grov 

vold før og varslet politiet, uten at de 
reagerte, sier Crone.

Journalistene fra den danske avisa 
bestemte seg for å bruke nettet for å 
kommunisere med leserne i saken.

– Vi stilte dem spørsmålet: Kommer 
politiet når du ringer? Og antallet svar 
viste oss at dette ikke bare var en sak om et 
drap på en kvinne. Den handlet om et politi 
man ikke kunne stole på, selv om man var i 
livsfare, konstaterer journalisten.

Saken fikk store konsekvenser i Danmark. 
Rikspolitisjefen måtte trekke seg. Politiet 
fikk 850 millioner kroner til å ansette flere 
betjenter. Men viktigst av alt, familien til 
Pia Rønnei fikk en unnskyldning.

n Artikkelserien «Forbrydelsen» 
vant den gjeveste prisen innen dansk 
journalistikk, Cavlingprisen, i 2008.  
Hør hvordan Morten Crone og hans 
kollegaer i Berlingske Tidene jobbet  
med saken, lørdag klokken 10.30.

Kommer politiet når du ringer?
Da Nino Chieu trodde noen ble drept i nabohuset, ba 
politiet ham undersøke saken selv. Slik starter en av 
Danmarks største politiskandaler.

 Tekst: Martin Lerberg Fossum Foto: Erik Refner (Berlingske Tidende)

PRISBELØNNET: Graveteamet til Berlingske Tidende måtte selv etterforske et dødsfall, og avdekket kritikkverdige 

forhold i dansk politi. For arbeidet fikk de den prestisjetunge Cavlingprisen. Fra venstre: Erik Refner, Jesper 

Woldenhof, Morten Crone og Morten Frich.

STUP gratulerer SKUP med 20 års engasjement for journalister som ikke gir seg.

Kritisk journalistikk handler i stor grad om å ta en ekstra telefon og stille enda et spørsmål. Men det handler også
om kunnskap. STUP støtter journalister som vil lære mer. Gjennom et STUP-stipend eller et STUP-kurs kan du legge
grunnlaget for å bli mer kritisk når du trenger det.

STUP har neste søknadsfrist 1. april for kursplasser og stipend.
-------
STUP lyser nå ut plasser på kurs i lokaljournalistikk, sikkerhetskurs for journalister i farlig oppdrag og studietur med
tema kvalitetsjournalistikk.

STUP er studiepermisjonsordningen i MBL og fagpressen. I tillegg finnes Frilansernes STUP-ordning og NRK-STUP.

Mer om STUP og søknadsskjema på www.stupstipend.no

Ta gjerne kontakt med STUP-leder Mona Askerød på mona.askerod@stupstipend.no eller 934 27 061.

#$%(§!!^#% BRYSOMME 
JOURNALISTER!
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På innsiden
side 42-47

Dagbladet og P4 måtte kjempe om å intervjue 
MGP-kjendisene. Bare NRK hadde tilgang både 
foran og bak scenen. 



Vi gratulerer SKUP 
med 20-årsjubileet!
Takk for innsatsen til beste 
for kvalitetsjournalistikken i Norge.
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Melodi Grand Prix er blitt et av de største 
underholdningsarrangementene i Norge 
de siste årene, og med det følger en massiv 
mediedekning. Delfinaler, nasjonal finale, 
og i år også den internasjonale finalen, 
trekker presse fra alle landets hjørner. 

Midt oppe i dette står NRK med en fot 
i hver leir. De skal arrangere festen - og 
samtidig dekke den på linje med andre 
medier. Leder i Norsk Presseforbund, Per 
Edgard Kokkvold, mener rolleblandingen er 
langt fra uproblematisk.

– Det er viktig å skille mellom 
journalistikk og butikk, og publikum skal 
være trygge på at det redaksjonelle stoffet 
ikke har bindinger til utenforstående 
interesser. Når medier har slike 
dobbeltroller, som man egentlig bør unngå, 
blir kravet desto større til andre medier om 

å ha et kritisk blikk på det som foregår, sier 
Kokkvold til Siste Skup.

Enorm pågang. For NRK har responsen fra 
andre medier ikke latt vente på seg etter at 
Alexander Rybak vant fjorårets finale og tok 
Melodi Grand Prix hjem til Norge.

– Tidligere måtte vi rope og vifte med 
armene for å bli hørt. Nå trenger vi bare 
åpne et vindu, så er VG der. Det er utrolig 
gøy at det har blitt så stort, sier Hege 
Bakken Riise, som er ansatt som journalist i 
NRKs MGP-redaksjon.

De siste månedene har hun jobbet 
fulltid for å mate NRKs brukere med små 
og store nyheter rundt de forskjellige 
MGP-arrangementene. Siden hun er en 
del av MGP-redaksjonen er hun også 
mer privilegert enn annen presse. Mens 

VG, Dagbladet og andre medier må 
sitte på et presserom akkreditert som 
journalister, sitter Bakken Riise backstage 
akkreditert som arrangør, er med på 
planleggingsmøter, og har det meste av 
informasjon før alle andre.

– Jeg er ansatt som journalist og jobber 
som journalist, men jeg er også en del av 
MGP-redaksjonen. Derfor vil du ikke få 
de mest kritiske sakene av meg. De er det 
nyhetsjournalistene i NRK som står for, sier 
Bakken Riise, som sitter på kontoret vegg i 
vegg med NRKs GP-guru Per Sundnes. 

Reagerer. MGP-redaksjonens journalisters 
eksklusivitet og tilgang får  Svein Arne 
Haavik, leder for VGs rampelys-redaksjon, 
til å reagere.

– Det er dette Se og Hør har drevet med 
i mange år. Positiv og ufarlig journalistikk, 
som de samtidig har vært stolte av. Hvis 
NRK står inne for dette har de blitt et 
mini-Se og Hør, sier han.

Selv om NRK ser dilemmaet som kommer 
med dobbeltrollen, hevder de å bestrebe seg 
på å løse det på best mulig måte.

Arrangør og journalist

PÅ INNSIDEN

Når Hege Bakken Riise dekker Melodi Grand Prix for 
NRK, har hun tilgang til mer enn sine journalist- 
kolleger. Om halsen har hun et arrangørbånd.

 Tekst: Inga Semmingsen Foto: Mathe Vannebo og Jarl Fr. Erichsen / SCANPIX

FULL TILGANG: Journalist Hege Bakken 
Riise er akkreditert som arrangør under 
Melodi Grand Prix.
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Gratulerer gode kolleger
– og grav iherdig videre!

PÅ INNSIDEN PÅ INNSIDEN

– Det er journalistikk, men i grenseland 
til det man kaller programinformasjon, 
innrømmer Per Arne Kalbakk, 
programdirektør for NRKs Marienlyst-
divisjon.

Han tar likevel kritikken fra Haavik med 
en klype salt. 

– Husk at VG også er en aktør i det 
samme «Se og Hør»-markedet. Det 
ville nok vært bekvemt for dem om 
NRK ikke kunne dekke MGP, men for 
oss ville det vært å gi avkall på godt 
underholdningsstoff, og det kan vi ikke gå 
med på. Vi kommer heller ikke til å si fra 
oss arrangørrollen, vi har en kompetanse på 
å lage store underholdningsformater som vi 
ønsker å bevare, fastslår han. 

Ifølge Vær Varsom-plakatens punkt 1.3 
skal avtaler om eksklusiv formidling av 
arrangementer ikke være til hinder for fri 
nyhetsformidling. Her mener Haavik NRK 
har sviktet.

– For oss er det tydelig at NRK ofte 
prioriterer sine egne kanaler fordi de har 
tilgang overalt. Eksempler er eksklusive 
innslag på TV, nettprat med vinneren 
og slipp av låter i sine kanaler. Vi har 
selvfølgelig også lagt inn flere forespørsler, 
men fått nei, sier han.

Vil ikke slutte. Kalbakk sier at NRKs policy 
er å behandle andre redaksjoner på lik linje 
med sine egne.

– Den eneste måten å komme helt unna 
problemet, er hvis NRK slutter å lage brede 
underholdningsformater med kjendiser. 
Det kommer ikke til å skje. Men vi ser 
dilemmaet, og kritikken vi får fra gode 
kolleger hjelper oss å justere underveis, sier 
programdirektøren. 

Journalister fra andre NRK-avdelinger 
enn MGP-redaksjonen må på lik linje med 
andre medier holde seg på avgrensede 
presseområder under arrangementet. 
Kokkvold mener at man likevel ikke kan 
forvente kritisk journalistikk fra dem.

– Selv med den beste vilje ville ikke 
NRK kunne opptre kritisk med samme 
troverdighet, nettopp på grunn av 
arrangørrollen. Selv om det er skiller 
mellom det kommersielle og det 
journalistiske kan vi ikke forvente at NRKs 
journalister er kritiske som andre, sier han.

Kalbakk syns det er bra at annen presse 
har et ekstra fokus på MGP:

– Jeg innser at det kan være vanskeligere 
for våre journalister å lage kritiske saker 
på egen arbeidsplass og egne kolleger, sier 
han.

Likevel frykter Haavik at NRKs 
dobbeltrolle kan gjøre det vanskeligere 
for annen presse å gjøre journalistikk på 
arrangementet.

– Det er en reell frykt for at NRK 
helt bevisst bruker sine kanaler som 
dementikanaler for annen kritisk 
journalistikk, noe som vanskeliggjør 
vår innhenting av kommentarer som er 
nødvendig for samtidig imøtegåelse, sier 
han.

Dilemma. Kalbakk sier han forstår frykten, 
men mener slikt ikke skal skje. 

– Dette er noe vi selv opplever i 
redaksjoner som FBI og Brennpunkt. Nå er 
det større krav til gravejournalistikk, også 
i kultur- og underholdningsjournalistikk, 
så jeg håper jeg kan dempe frykten ved å 
si at vi ikke ønsker å jobbe slik. Det ville 
dessuten fort blitt kjent hvis noen prøvde 
å hindre uavhengig journalistikk på den 
måten, mener han. 

– En annen side kommer i forhold til 
artistene og låtene som skal være med. 
Det er naturlig at medier utenfor gjerne vil 
finne ut av dette, samtidig som NRK ønsker 
å lansere det selv. Dette er en drakamp vi er 
med på å ta, og som viser vårt dilemma. Vi 
er nødt til å vente på at alle artistkontrakter 

er i boks, hvis ikke kunne vi tipset vår 
nyhetsavdeling om det tidlig i prosessen, 
legger han til.

Da VG avslørte de første artistene til årets 
konkurranse, hadde NRKs MGP-redaksjon 
allerede hatt navnene i lang tid. Likevel 
kunne de ikke gå ut med det.

– Jeg kan bli irritert når VG kommer 
og snapper en sak opp foran nesa på oss, 
men vi har lagt en strategi vi må følge. 
Jeg tror folk skjønte at da vi kom med 
artistnavnene, så var det MGPs offisielle 
artistslipp, ikke en sak basert på rykter og 
spekulasjoner, sier Hege Bakken Riise.

«Selv med den 
beste vilje ville 
ikke NRK kunne 
opptre kritisk med 
samme troverdighet, 
nettopp på grunn 
av arrangørrollen. 
Selv om det er 
skiller mellom det 
kommersielle og det 
journalistiske kan 
vi ikke forvente at 
NRKs journalister er 
kritiske som andre»

Per Edgar Kokkvold

Per Arne Kalbakk

n  Årets MGP-finale arrangeres på Telenor 
Arena på Fornebu lørdag 29. mai.

n I år er 3. gang MGP-finalen arrangeres 
i Norge. Tidligere har den blitt holdt i 
Grieghallen i Bergen og Oslo Spektrum.

n Norge vant MGP i 1985 for «La det 
svinge», 1995 for «Nocturne» og 2009 for 
Alexander Rybaks «Fairytale».

n 51 land har deltatt i MGP minst én gang 
iløpet av de 54 årene konkurransen har 
foregått.

n Irland har rekord i seire, og har vunnet 
MGP hele syv ganger. De vant tre år på rad i 
1992,1993 og 1994.

FAKTA: Melodi Grand Prix

PÅ SCENEKANTEN: VG Nett og andre medier må slåss om verdifull tid med Maria Haukaas Storeng og de andre MGP-artistene. Hege Bakken Riise har all 
access.

SKEPTISK: Per Edgar Kokkvold mener NRK har 
en uheldig dobbelrolle i MGP.

«Den eneste måten 
å komme helt unna 
problemet, er hvis NRK 
slutter å lage brede 
underholdningsformater 
med kjendiser»
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Det er stor forskjell på hvor dypt man 
må grave i lommene før en sak er klar for 
trykkeriet. VG har regnet på utgiftene: 
Avsløringen av mannen bak nettsiden 
Nakenprat, som vant Skup-diplom i fjor 
under navnet «Pornoprinsen», kostet for 
eksempel avisen 800.000 kroner.

– Det er grove beregninger vi har gjort ut 
fra medgått arbeidstid, overtid, reiseutgifter 
og reportasjeutgifter, forteller sjefredaktør 
Bernt Olufsen til Siste Skup.

Tallene ble presentert under MBLs 
årsmøte, og er også en del av Olufsens 
bidrag til Skups jubileumstidsskrift.

Billig og bra. Olufsen sammenligner 
gravesakene med annet stoff som avisen 
kjøper inn. Blant annet leverte VGs 
reporter i Stockholm, Jacob Lund, en sak 
i fjor høst om en mann som hadde blitt 
mangemillionær på å pante flasker. Saken 
kostet avisen bare 3.000 kroner, ble godt 
lest og scoret høyt på leserundersøkelser.

– Vi kunne fylt avisen med slike 
saker, men det ville ikke vært en 
skikkelig leveranse i forhold til avisenes 
samfunnsoppdrag, sier han.

– Må gravejournalistikk koste så mye?
– Vi kan sikkert organisere arbeidet mer 

effektivt og spille mer på lag med leserne og 
brukere av digitale tjenester. Mye av dette 
handler likevel mest om hardt journalistisk 
arbeid, og lite om teknologi eller penger 
direkte, sier Olufsen.

Tøffe prioriteringer. TV 2-Nyhetene er 
blant redaksjonene som har høvlet ned 
staben betraktelig gjennom de siste årenes 
kuttrunder. Da reporterne Jens Christian 
Nørve og Kadafi Zaman brukte seks uker 
på å grave fram saken om medlemsjukset 
til Pakistan Velferds Organisasjon, måtte 
det gå på bekostning av andre saker i 
nyhetsbildet. Nyhetssjef Niklas Lysvåg er 
sikker på at det var et riktig valg.

– Slike saker er så viktig for redaksjonen, 
at det er en kostnad vi tar uten å blunke. 
Men når to så produktive reportere bruker 
mesteparten av tiden sin på å få hull på 
én sak, er det klart andre må bli forbigått, 
sier Lysvåg om saken som er én av 49 som 
kjemper om årets Skup-pris.

Slike prioriteringer etterlyser Olufsen 
også hos andre medier, selv om det er lite 

som tyder på at mer graving umiddelbart 
vil føre til stigende opplagstall. 

– Kanskje medier må gjøre tøffere valg, 
og tørre å velge bort saker. Det har en 
langsiktig verdi ved at vi viser at vi tar 
samfunnsoppdraget på alvor, sier han.

Fornøyde. TV 2 vet ikke hvor mye penger 
de brukte på avsløringen om Pakistan 
Velferds Organisasjon, men de er ikke i tvil 
om at pengene er godt brukt.

– Slike avsløringer kan vi leve på lenge. 
Saken har blitt tatt opp til granskning og 
vi har hatt flere oppfølgingssaker. Den har 
vært med på å bygge opp tillit til TV2-
nyhetene og selvfølgelig er det inspirerende 
for alle journalister i redaksjonen når vi 
produserer så gode saker, sier Lysvåg.

En god idé, enorm disiplin, standhaftighet, tid og 
penger. Journalister kan stå for de første fire. Men  
er det pengene som rår i en tøff mediehverdag? 

 Tekst: Inga Semmingsen Foto: Marthe Vannebo

n Saera Khans spåkonebruk: 
200.000 kroner

n Striden i Borgarting lagmannsrett: 
300.000 kroner

n Avsløringen av Nakenprat: 
800.000 kroner

n Kvinner drept av sine menn: 
900.000 kroner

n Valla-saken (etter første oppslag): 
1,1 millioner kroner.

n Kongo-saken: 3 millioner kroner.

FAKTA: VGs prisantydninger

Dyre gleder

Vi gir deg større innsikt i det som påvirker vår verden i dag. Bli abonnent på dnavis.no eller ring 815 11 815.

Dagens Næringsliv bidrar til 
 et mindre overfl adisk verdensbilde. 
Vi gir deg større innsikt i det som påvirker vår verden i dag. Bli abonnent på dnavis.no eller ring 815 11 815.Vi gir deg større innsikt i det som påvirker vår verden i dag. Bli abonnent på dnavis.no eller ring 815 11 815.

 et mindre overfl adisk verdensbilde.  et mindre overfl adisk verdensbilde. 

DYRT: VGs gravejournalistikk koster, erkjenner 
sjefredaktør Bernt Olufsen. Han har regnet på 
hvor dyrt det er å avdekke.
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Slik graver du lettereVi tar gravejournalistikk på alvor
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Åpent: Hverd. 9-16.30 • Tors. 9-18 • Lør. 9-14

v/krysset Semsbyveien/ Andebuveien
Tlf 33 33 20 26 - Parkering v/døren

- På Sem!

Norges største bran-
sjetreff, Bylarm, brøt
ut i spontan applaus
da de hørte den hjem-
mesnekrede demo-
plata til køntribandet
Mhoo fra Tønsberg.
Bylarm-sjef Joakim
Haugland sier plate-
selskapene står i kø
for å skrive kontrakt.

KULTUR 
side 2 og 3 i del 2

JAKTER
PÅ MHOO

TØNSBERGS BLAD SENTRALBORD: 33 37 30 00  � ANNONSER: 85 23 32 45  � ABONNEMENT OG AVISLEVERING: 85 23 32 40  � E-POST: redaksjonen@tb.no  � E-POST: annonse@tb.no

Gransker 
Per Arne 
Olsen
� � Eks-ordfører i Tønsberg,
stortingsrepresentant Per Arne
Olsen (Frp), kjøpte i 2005 en
planlagt ungboleilighet i St. Olav
borettslag. Olsen satt i styret i
boligbyggelaget da han kjøpte
leiligheten. Etter få år solgte han
med god fortjeneste.  
� � Nå skal hans rolle granskes.

side 6 og 7

UNDER LUPEN: Per Arne Olsen og broren Pål sik-
ret seg begge rimelige ungboleiligheter i St. Olav
borettslag i 2005. De bodde aldri i leilighetene
selv, og solgte med god fortjeneste etter noen år.
Kommunens kontrollutvalg har nå vedtatt at sak-
en skal granskes. Foto: Peder Gjersøe

Et belte med tung
drivis har pakket
seg i Skagerak. Isen
ligger nå sammen-
hengende nesten helt
til Danmark.   

side 4

ISEN LIGGER
NESTEN TIL
DANMARK

– Jeg ville aldri trives
som leder for en kjø-
peklubb, sier FKTs
nye daglige leder
Jan Egil Levorsen.
Han satser heller på
de lokale talentene.

SPORT 
side 18 og 19

SATSER PÅ
TALENTENE

www.tb.no
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VEKTLØFTEREN

Tunge løft
MAGASIN side 6

40 forskjellige muligheter
Fast meterpris pr. type

4 planter pr. meter 
Arbeide. næringsrik jord, gjødsel,
dryppslange, ugressduk, dekkbark.

Startgebyr 

Robergveien 238, 

3114 Tønsberg

Tlf. 33 38 04 09

E-mail: rom@bogront.no

www.bogront.no/rom

BoGrønt Rom
Hagemiljø

Hverdag  … … … …09-20 
Lørdag  … … … … …09-18 
Søndag   … … … …12-18

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
Tjøllinggt. 47 Brl.leil/1 r 790.000,- Man kl 17-18
Slagenveien 80 E Brl.leil/rekke 2.250.000,- Søn kl 13-14
Glassverksgt. 8 C Eierleil/4r 1.430.000,- Lør kl 13-14
Måkeveien 3 C Brl/4 r 1.550.000- Lør kl 14-15
Åkersvingen 19 A Brl.leil/3 r 450.000,- Henv. tlf. 917 43541
Åkersvingen 21 D Brl.leil/3 r 450.000,- Henv. tlf 906 23 516
Cam. Colletsvei 4 Brl.leil/2 r 1.150.000,- Lør kl 11-12

KLE DEG SLANK

Se våre
tynne tips MAGASIN side 14

Dokumenter som kunne gitt et klarere svar på hvorfor Hanekleivtunnelen raste,
ble kastet av Statens vegvesen i slutt-
fasen av E18-utbyggingen. Det innrøm-
mer prosjektleder Karl Høiland.
– Nå bør Høiland gå av, mener leder 
av transportkomiteen Per Sandberg.

side 4, 5 og 6

KASTET
sikkerhets-
dokumenter
� Vegvesenet innrømmer at papirer ble fjernet
� Geologer kritiske til dårlige arkiveringsrutiner
� Frp-topp mener prosjektlederen bør gå av

E18-SKANDALEN

Rune Skytøen er årets
suverene toppscorer i
1. divisjon håndball. I
helgen skal han sende
motstanderen Hauga-
land hjem som slakt.
SPORT side 14 og 15

FIKSER
BIFFEN

LØSSALG KR. 15

Vidar Lønn Arnesen
og Otto Lier drev lan-
dets første piratradio. 
KULTUR side 1 i del 2

VIDARS
KRIMINELLE
FORTID
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3157 Barkåker, tlf. 33 00 32 80, www.gulli.no

Vest folds
største utvalg
av k jøkken!

TIRSDAG ÅPENT TIL KL. 20.00!

GULLIGULLI

side 3

SJOKKERT: Hadde departementet og veivesenet etter raset i Oslofjordtunnelen i 2003 gått inn og sjekket andre tunneler for svakheter, kunne 
Hanekleiv-raset vært unngått, mener statssekretær Steinulf Tungesvik (lille bildet). Arkivfoto

Akevitt i
hummerteina

Raset i Hanekleivtunnelen kunne vært unngått dersom de ansvarlige hadde 
tatt grep etter raset i Oslofjordtunnelen tre år tidligere, mener statssekretær 
Steinulf Tungesvik. I går kom rapporten som avslører at advarslene og erfaringene
fra Oslofjordtunnelen  ikke ble fulgt opp før Hanekleivtunnelen raste sammen. side 4

– Raset kunne
vært unngått

Eirik Johansen (15) skal få oppleve alle
unge fotballspilleres drøm. Snart drar han
til Manchester for å trene med City.

SPORT side 14 og 15

SKAL JAGE PROFF-
DRØMMEN I ENGLAND FK Tønsbergs midt-

stopper gjennom
mange år, Lars Grorud,
går til 1. divisjonslaget
Sogndal - helt gratis.

SPORT side 16

GRORUD
GÅR GRATIS

www.tb.no
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94
boliger til salgs

Adecco
Bemanningsspesialisten

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 er
fratatt retten til å behandle pasien-
ter, men kan utføre administrative
oppgaver. I 2003 vedtok Statens
helsetilsyn å gi ham begrenset
autorisasjon etter at han  drev 
tvilsom behandling av psykisk 
syke pasienter. side 6 og 7

Kommune-
overlegen 
drev terapi 
uten klær

«De har kledd av Dem selv 
og pasientene og kommet
med seksuelle oppfordringer
og 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 gratis
oppussing av hytta til
daglig leder Stein 
Magne Haugen (bildet)
i Tønsberg Parkering AS 
i 2000. Oppussingen ble
utført mindre enn én 
måned etter at Haugen
ga Ellefsen kontrakter
verdt 50 millioner kroner
for brøyting og vedlike-
hold av kommunale 
parkeringsplasser.

Side 6 og 7

Begeistring 
for skitunnel
– Forslaget om skianlegg
i Holmestrandtunnelen
er genialt, sier Robert
Olsen, leder av Botne
Skiklubb. Holmestrands
ordfører Gerd Monsen
har også sans for ideen.

SPORT side 16 og 17

Siden 2006 har Tønsbergs Blad høstet
åtte utmerkelser for vår journalistikk:
Ett SKUP-diplom, fire Edda-priser og tre
priser fra Vestfold Journalistlag. Vi har
ingen planer om å gi oss!

SKUP-annonse til Erik WO:Layout 1 03.03.2010 13:32 Side 1

På Skup hører vi hvert år om imponerende 
graveprosjekter som kan ha tatt år å 
fullføre. Johansen vil avmystifisere 
gravingen.

– Når metoderapportene er på størrelse 
med forskningsprosjekter, kan det virke 
fremmedgjørende. Det sier også lite om 
hvordan hverdagen er i mange redaksjoner. 
Hverdagen er å finne gode saker som kan 
bidra til å sette dagsorden, sier Johansen til 
Siste Skup. 

Bruker fantasien. Han mener det er 
enkelt, effektivt og ikke noe hokus pokus 
å grave fram saker i statsforvaltningens 
postjournaler. Selv anslår han at han 
bestilte minst 1100 dokumenter i fjor – og 
bare 5-10 prosent av dem ble saker. 

– Det viktigste er å ha evnen til å bruke 
fantasien og bakgrunnen sin til å se bak de 
kjedelige titlene og de trege byråkratiske 
brevene. 

Inspirasjon. Det vanskeligste som graver 
er å vite hvilke saker man skal gå videre 
med, og når man skal klage på avslag på 
innsynsbegjæringen, mener Aftenposten-
journalisten.

– Jeg får mange avslag i uka, og klarer 
ikke følge opp alle. Man må gjøre noen valg 
om hva man kan klare å følge opp. Man bør 
også ha et visst antall klager liggende hos et 
departement for å sette seg i respekt, mener 
han. 

Medisin. Selv følger han noen 
departementer tett, og oppfordrer andre til 
å gjøre det samme. 

– Det ligger inspirasjon i å se alle sakene 
som kan ligge i journalene. Det er også en 
medisin mot sykdommen man kan få etter 
å ha jobbet mange år som journalist; at 
man tenker at alt er sagt før. Det er enormt 
mange saker som ikke blir omtalt, og 
viktige temaer som venter på å åpnes, sier 
han.

1: Se etter dokumenter som 

kan inneholde konkrete 

fakta. Nøkkelord: «rapport», 

«evaluering», «revisjon», «notat», 

«statistikk», «tiltak», «klage», 

«innspill». 

Søk etter «det uforståelige» – forstå 

byråkratspråket. Se etter ord som 

virker påfallende innholdsløse,  

som «effektrapportering».

2: Gå forbi infoavdelingene. 

3: Finn noe du syns er interessant i 

postjournalen – og se hvem som er 

saksansvarlig.

4: Ring 22 24 90 90 og be om å bli 

satt over til arkivet i departementet 

du ønsker innsyn i. 

5: Hos arkivet: vis til initialene/

saksnummer –  og be om å snakke 

med saksbehandler.

6: Hvis noen lager bråk kan du vise 

til Forvaltningsloven som pålegger 

alle offentlige tjenestemenn et 

informasjonsansvar– og plikt. Husk 

imidlertid at det er forskjell på å gi 

informasjon og å gi et intervju.

7: Jakt på vedleggene: Ikke gi 

deg før du har fått ut dem også. 

8: Klag mer: Mange av de 

mest spennende sakene ligger i 

offentlighetslovens grenseland.

Per Anders Johansen: André Verløy:
– tips til journalgravingen – åtte gravevettregler

1: Ingen langtur uten 

treningsgrunnlag: Les alt du 

kommer over og litt til. 

2: Identifiser flest mulig kilder.

3: Vær systematisk: Tenk deg en 

sirkel. Start ytterst før du jobber inn 

mot midten.

4: Ut på viddene: Du finner 

sjelden alle svarene på samme sted. 

Tenk koblinger og puslespill. 

5. Vær rustet: Se på samme 

informasjon over lengre perioder.

6: Bruk kart og kompass: Det 

finnes alltid et register.

7. Grav ikke alene: Det er bedre 

med to. 

8: Det er ingen skam å snu: Ikke 

lås deg fast i en tese. Vær villig til å 

skifte spor.

n Disse tipsene kan du kllippe ut og henge over 

skrivebordet ditt. 

«Man bør også ha et 

visst antall klager 

liggende hos et 

departement for å 

sette seg i respekt»

«Tenk koblinger 

og puslespill»

Per Anders Johansen 
i Aftenposten har 
skrevet en litt uvanlig 
metoderapport dette året, 
og deler villig sine beste 
gravetips med kolleger. 
 Tekst: Hilde Marie Tvedten

PROFFENES GRAVETIPS:
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PROGRAMMET 2010PROGRAMMET 2010

DATAKURS:  
Trenger du et verktøy for å overvåke 
nyhetsstrømmen på nettet eller vil 
du lære å lage din egen database for 
graveprosjektet? I løpet av helgen byr 
Skup på sju skreddersydde datakurs. OBS: 
Datakursene har begrenset med plasser. 
Påmelding til: jensheftoy@gmail.com

SLIK GJORDE VI DET: 
En av konferansens mest populære 
seminarrekker og grunnmuren i Skup 
gjennom 20 år. Kolleger fra hele landet 
deler sine metoder og erfaringer fra 
konkrete saker. Ta frem notatblokka og gå 
tilbake på jobb mandag morgen. 

KUNNSKAPSLØFTET: 
Nykommeren fra i fjor er tilbake. Skup 
har plukket fagfolk fra øverste hylle for å 
gjenoppfriske kunnskapen i fagene du har 
glemt fra skoledagene.  

HOVEDSPORENE: 
For å gjøre det lettere å velge (og velge 
bort) er hovedprogrammet inndelt etter 
tema. Fra de brede debattene til de 
detaljfokuserte «nerdeklassene».

Det nye Norge: Multikulturelt og integrert 
er fanebeskrivelsene av hvordan landet har 
utviklet seg. Hvordan dekker vi «Det nye 
Norge»?

Mediekrisen: 2009 ble det bratteste 
året i norske presses historie. Hvordan 
kommer vi på beina igjen og hva skjer med 
journalistikken når alle skal løpe fortere?

Få kilden på gli: Google og Facebook har 
brakt researchen til skrivebordet og gjort 
kildene mer tilgjengelig. Men de beste 
sakene får du fortsatt av å snakke med folk. 

Krig og konflikt: Er vi forberedt på hva vi 
møter på reportasjereise i konfliktområder?  
De siste årene har norske journalister vært 
på flere utenlandsoppdrag som har satt liv, 
helse og etikk på prøve. 

Storytelling: Aldri har det vært 
vanskeligere å få oppmerksomhet. 
Bare de best fortalte historiene vies 
oppmerksomhet. Skup har hentet inn 
fortellerekspertise fra inn- og utland. 

Åpenhet: Mens redaksjonene blir mindre 
og mindre vokser berget av PR-rådgivere og 
spindoktorer. På Skup får du vite hvordan 
du kan komme deg rundt blokaden. 

Mange valg,  
for lite tid:

FREDAG 20. MARS LØRDAG 21. MARS 
16:00 ÅPNING
Skup-leder Håkon Haugsbøs åpningstale 
i Oseberg Kulturhus.

16:15 Hva skjedde i Kongo?
Drapsdommene mot Tjostolv Moland 
og Joshua French var fjorårets desidert 
mest omtalte sak i norske medier. 
Hvordan dekket vi den betente saken og 
hvorfor var det greit å kjøpe seg tilgang 
til kilder og intervjue fangene på cella? 
Medieovervåkningsbyrået Retriever legger 
frem en fersk rapport om mediedekningen 
av Kongo-saken. Den kommenteres av 
advokat Morten Furuholmen, NRKs 
Hallvard Sandberg, Fredrik Græsvik 
i TV 2, Nilas Johnsen i VG, Tore 
Bergsaker i Dagbladet.

17:00 PAUSE

17:30 Skups årsmøte 2010
Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende 
Presse er en av de mest demokratiske 
organisasjoner i landet. Alle deltakere 
som kvalifiserer til medlemskap i 
presseorganisasjonene har møte-, tale- og 
stemmerett på årsmøtet. 

17:30 Martha Gellhorn – en monolog
Krig og konflikt: Martha Gellhorn 
var en av de mest betydningsfulle 
krigskorrespondenter i forrige 
århundre. Gjennom Agnete Haaland 
formidles Gellhorns tanker og ideer om 
journalistikken. Problemstillingene er like 
aktuelle i dag som da Gellhorn dekket den 
spanske borgerkrigen. 

17:30 Kunnskapsløftet: 
Norsk – Lars Aarønæs
Journalistens språkspaltist gir deg 60 
minutters krasjkurs i det faget flest 
journalister slurver i. 

17:30 Datakurs: RSS
Informasjonsflommen på internett er så 
stor at den er vanskelig å ha oversikt over. 
NTBs Jan-Morten Bjørnbakk lærer deg 
hvordan du kan gjenvinne kontrollen ved 
bruk av RSS-feeder. 
OBS! Begrenset plass!  
Påmelding til: jensheftoy@gmail.com

18:30 PAUSE

19:00 Samarbeid over grensene
Kjersti Knudssøn og Synnøve 
Bakke (NRK Brennpunkt) fikk Skup-
prisen for sine avsløringer om Vest Tank 
ulykken. I ettertid allierte de seg med 

utenlandske journalister, og avslørte 
rollen til oljegiganten Trafigura. På Skup 
forteller Knudssøn, Bakke og Guardians 
David Leigh hvordan journalister kan 
samarbeide på tvers av grensene. 
Møteleder: Cathrine Graff, TV 2.

19:00 Twitter
Et Googlesøk på ordet «Twitter» bringer 
over 1,3 milliarder treff. 2009 ble året 
da, spesielt journalister, kastet seg over 
mikrobloggnettstedet. Til Skup kommer 
Sydsvenskans utenriksredaktør Kinga 
Sandén som fikk Stora Journalistpriset for 
sin Twitter-bruk. 

19:00 Offentlighet og postlister 
– Per Anders Johansen
Åpenhet: Norges uoffisielle norgesmester 
i postlistesøk, Per Anders Johansen, er 
tilbake for å dele sine tips til hvordan du 
kan finne gull i postjournaler. 

19:00 Kunnskapsløftet: 
Asylinstituttet – Ida Børresen
Over 17 000 personer søkte om asyl i 
Norge i fjor. Fra 1. januar trådte den nye 
utlendingsloven i kraft og begrepet asyl 
er fjernet. UDI-direktør Ida Børresen 
kommer til Skup for å oppklare 
misforståelser og lære oss begrepene. 

19:00 Datakurs: Project management 
for reporters – Luuk Sengers
Hvor starter du for å nøste opp en god 
sak? Den nederlandske journalisten Luuk 
Sengers mener du bør starte med slutten. 
I dette kurset forteller han hvordan du kan 
bruke hypotesen som styringsverktøy også 
for datastøttet journalistikk. Hvis du vet 
hva du vil ha, så er det lettere å finne. 
OBS! Begrenset plass! 
Påmelding til: jensheftoy@gmail.com

20:00 MIDDAG

21:30 LATE NIGHT SHOW
Anne Lindmo er tilbake i Tønsberg. Hun 
har med seg en rekke gjester som helst ville 
sluppet å forklare seg foran 500 kritiske 
journalister. 

23:00 «En helt vanlig dag på jobben»
Filmen basert på Håvard Melnæs´ 
bok vises eksklusivt for Skup-deltakerne 
på Tønsberg Kino. Kinolokalet ligger et 
steinkast fra hotellet. 

For dem som velger å bli igjen på hotellet 
spiller gitarduoen Snipp & Snapp i baren.  

09:00 Få kilden til å prate
Få kilden på gli: Walt Bogdanich er 
nestleder i gravegruppen til New York 
Times. Han har også bakgrunn som 
produsent for «60 Minutes» og som 
gravejournalist i Wall Street Journal. Siden 
1985 har han vunnet tre Pulitzer-priser. 
Walt Bogdanich kommer for å fortelle deg 
hvordan han får kildene til å prate om ting 
de helst vil holde skjult. 
Møteleder: Marianne Johansen.

09:00 Slik gransket vi Hells Angels
Gjennom to år har en gruppe journalister 
i Brennpunkt fulgt virksomheten til de 
såkalte énprosentklubbene i Norge på nært 
hold, med særlig fokus på Hells Angels. 
Med mye motorsykkelkjøring, økonomiske 
analyser, omfattende sosialkartlegging, 
saumfaring av tingretter over hele landet 
og et krevende kildearbeid har Brennpunkt 
fått et gløtt på innsiden av Hells Angels.

09:00 Wikileaks – Julian Assange
Åpenhet: Enkelte mener nettstedet 
Wikileaks har gjort mer for undersøkende 
journalistikk enn New York Times har de 
siste 20 årene. Wikileaks har vært sentralt 
i avsløringene av en rekke internasjonale 
skandaler. Til Skup kommer nettstedets 
talsmann Julian Assange med kofferten 
full av tips.

09:00 Slik gjorde vi det: Alternativ 
behandling/Barnevernsakene i Bergen
VG Netts reporter Francis Lundh utga 
seg for å ha en uhelbredelig kreftsykdom 
og kontaktet tilbydere av alternativ 
behandling. Behandlerne ville bruke alt 
fra aprikoskjerner til healing for å fjerne 
kreften. Sammen med kollega Marianne 
Vikås avslørte Lundh hvordan spekulative 
aktører forsøker å lure kreftsyke. 

Hvordan kan barn dø av overdose 
mens de er i barnevernets omsorg? Det 
var et av spørsmålene som førte til at 
Bergens Tidenes journalister Trond 
Olav Skrunes, Eystein Røssum og 
Helge O. Svela undersøkte rusmisbruk i 
barnevernet. Bak enkelthistoriene skjulte 
det seg store systemfeil. 

09:00 Kunnskapsløftet: Etikk
51 reportasjer fra norske journalister ble 
i fjor felt i PFU for brudd på Vær Varsom.  
Etter en time med Gunnar Bodahl-
Johansen er det ingen unnskyldning for å 
bli felt igjen.  

09:00 Datakurs: Access (Dobbelttime) – 
John Bones og Espen Andersen
Databaseverktøyet Access følger med 
i Office-pakken, men de færreste har 
kanskje forstått hva det kan brukes til. I en 
dobbelttime gir VGs John Bones og NRKs 
Espen Andersen en innføring og lar deg 
prøve selv. 
OBS! Begrenset plass!  
Påmelding til: jensheftoy@gmail.com

10:00 PAUSE

10:30 Toppmøte – Mediesjefene svarer
Mediekrisen: Flere hundre journalister 
har mistet jobben i Norge siden forrige 
Skup-konferanse. Tilbake i redaksjonene 
skal stadig færre journalister gjøre stadig 
mer. NJ og NR har nylig gjennomført en 
undersøkelse om journalistisk kvalitet. 
Kringkastingssjef Hans Tore Bjerkaas, 
VGs sjefredaktør Bernt Olufsen, 
TV 2s nyhetsredaktør Jan Ove Årsæther 
må svare for hvordan de skal ivareta 
den samfunnsviktige journalistikken. 
Møteleder: Lars Nehru Sand

10:30 Forbrydelsen – 
et journalistisk multiprosjekt
Storytelling: En sparket rikspolitisjef og 
850 millioner kroner i ekstrabevilgninger. 
Det er noen av resultatene etter over 200 
artikler fra Morten Crone og tre kolleger 
i Berlingske Tidende.  Journalistene 
kartla politiets utrykninger eller mangel 
på utrykninger over hele Danmark. Det 
multimediale prosjektet «Forbrydelsen» 
mottok Cavling-prisen i 2009. Juryen 
trakk spesielt frem hvordan journalistene 
involverte publikum i avsløringene. 

10:30 Innsynskampen – Heather Brooke
Åpenhet: Mange gravesaker stopper fordi 
journalisten ikke over å klage på et avslag 
om dokumentinnsyn. Britiske Heather 
Brooke nektet å la seg stoppe og jobbet 
i fire år for å få innsyn i politikernes 
refusjonsordninger. Saken gikk hele veien 
til Høyesterett. Da kvitteringene endelig lå 
på bordet brøt helvete løs. 

10:30 Slik gjorde vi det: 
Juks i innvandrerforening/ 
Alt om Norges største ran
Norges største innvandrerforening jukset 
med både bilag og medlemstall. Slik 
avslørte to journalister fra TV2 jukset. 
Kadafi Zaman og Jens Chr. Nørve, 
TV 2.

I boken «Dødsranet» kom VG-journalistene 
Rolf Widerøe og Hans Petter Aas 
med nye avsløringer av David Toskas 
kriminelle nettverk og ranet av Nokas og 
Munch-museet. Journalistene intervjuet 
over 100 kilder og gjennomgikk kilovis med 
dokumenter.

09:00 Kunnskapsløftet: 
Nordområdene – Lars Rowe
Regjeringen har flagget nordområdene som 
det strategisk viktigste satsingsområdet 
i utenrikspolitikken. Kombinasjonen av 
olje- og gassforekomster, miljøhensyn 
og grenseoppdragning mot Russland 
gjør Nordområdene til politisk betent på 
internasjonalt nivå. Etter en time med 
forsker Lars Rowe ved Fridtjof Nansens 
Institutt forstår du hvorfor nordområdene 
er journalistisk interessant.

10:30 Datakurs: Access del 2 
– John Bones og Espen Andersen
Databaseverktøyet Access følger med i 
Office-pakken, men de færreste av oss har 
kanskje forstått hva det kan brukes til. I en 
dobbelttime gir VGs John Bones og NRKs 
Espen Andersen en innføring og lar deg 
prøve selv. 
OBS! Begrenset plass! 
Påmelding til: jensheftoy@gmail.com

11:30 LUNSJ

12:30 «Det nye Norge, Det nye vi» 
Det nye Norge: Utenriksminister Jonas 
Gahr Støre prediker «det nye norske 
vi». Samtidig blir tonen mot etniske 
minoriteter krassere i mediene. Hvilken 
plikt har journalister til å bidra til forsoning 
og integrering? Aftenpostens politiske 
redaktør Harald Stanghelle møter 
skribent Iffit Qureshi, kommunikasjonssjef 
Ingeborg Grimsmo hos Likestillings- 
og diskrimineringsombudet og 
førstelektor Anne Hege Simonsen ved 
Høgskolen i Oslo til debatt om medienes 
innvandrerdekning.  
Møteleder: Lars Nehru Sand.

12:30 Når pressen møter veggen
Åpenhet: Samfunnets topper gjør alt 
de kan for å hindre journalister innsyn 
i omstridte saker. Både politikere og 
bedrifter bygger seg høye murer av 
hemmelighold og PR-rådgivere for at 
pressen skal gi opp. Heather Brooke, 
Wikileaks Julian Assange og lederen for 
det europeiske gravefondet Brigitte Alfter 
gir deg sine råd for å få sikre innsyn.
Møteleder: Jan Gunnar Furuly
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15:30 Slik gjorde vi det: Ungbo-
avsløringene/Sandbergstipendet 2009
Tønsberg kommune solgte en sentral tomt 
på billigsalg i 2000 til boligbyggelaget. 
Kravet til kjøperen var at det skulle bygges 
minst 24 rimelige leiligheter til ungdom i 
etableringsfasen. Fem år senere var flere av 
byens toppolitikere, med Frp-ordføreren 
i spissen eiere av flere av leilighetene. 
Journalistene Kristin Monstad Lund, 
Vegard Vatn og Jon Cato Landsverk 
i Tønsbergs Blad avslørte toppolitikernes 
store fortjenester på boligkjøpene.  

Hva skjer når norske kommuner 
må forberede seg på de globale 
klimaendringene? Bli med på  
klimavorspiel før du gjør deg klar for 
festen i kveld! Anja Jasinski Wright 
og Marie Olaussen fikk Tore Sandbergs 
gravestipend på 100.000 kroner under 
fjorårets Skup-konferanse. Nå viser de hva 
pengene har gått til.

15:30 Kunnskapsløftet: 
Miljø og Klima – Pål Presterud
«Global warming» gir over 28 millioner 
søketreff på Google, «climate change» over 
51 millioner. Til Skup kommer Ciceros 
direktør Pål Presterud for å fortelle 
hvorfor. 

15:30 Datakurs: Excel – Trond Sundnes
Datastøttet journalistikk behøver ikke 
handle om tung programmering og årelang 
trening. Etter en time med Skup-vinner 
Trond Sundnes har du allerede et solid 
grunnlag for å begynne. 
OBS! Begrenset plass!  
Påmelding til: jensheftoy@gmail.com

16:30 PAUSE

17:00 Når journalisten blir forfatter
Få kilden på gli: Hvorfor snakker kilder 
mer åpent til en bokforfatter enn til en 
journalist? Og hvilke etiske problemer 
dukker opp? Rolf Widerøe, Tormod 
Strand og Elisabeth Skarsbø Moen gir 
råd til Skup-deltakere som har en forfatter 
i magen. 
Møteleder: Hege Moe Eriksen.

17:00 Slik jobber du i felt 
– Sigurd Falkenberg Mikkelsen
Krig og konflikt: Hvordan forbereder du 
deg til reportasjereiser i konfliktområder? 
En av landets mest erfarne 
utenriksjournalister gir sine beste reisetips. 
Møteleder: Tuva Raanes

17:00 Slik gjorde vi det: 
Oljefondet/Grasrotandelen
Statens Pensjonsfond Utland, bedre kjent 
som Oljefondet, eier en prosent av alle 
verdens aksjer. Gjennom en serie artikler 
viste Aftenpostens Kristoffer Rønneberg 
at Norges pengebinge er full av tvilsomme 
investeringer. Aftenposten laget også en 
søkbar database over alle fondets eiendeler. 

Grasrotandelen ble innført 1.mars 
2009 som en kompensasjon til frivillige 
lag og foreninger for bortfallet av 
automatinntektene. Seks uker senere ble 
Nidaros Multisportforening etablert, en 
forening som ved hjelp av noen få spillere 
har melket ordningen for flere hundre 
tusen kroner. Roy Tommy Bråthen, 
Adresseavisen.

17:00 Kunnskapsløftet: 
Juss – John Christian Elden
«Forvaring er noe ingen journalister 
skjønner». Det sa advokat John Christian 
Elden da han holdt Kunnskapsløft om 
juss søndag morgen i fjor. Derfor har vi 
invitert ham tilbake lørdag ettermiddag 
for å høre om kunnskapen har blitt bedre 
i journaliststanden. Det er en ærlig sak å 
ikke vite. Elden vil gjøre det han kan for å 
avverge at du gjør de største jussblunderne 
i neste uke. 

17:00 Datakurs: 
GoogleMaps. Enkelt og avansert  
– Jan Gunnar Furuly og Espen Andersen
Et kart kan løfte nettsaken betraktelig. 
Enten det er som stedsangivelse for 
hendelsen du omtaler eller som mer 
integrert i omtalen. Før middag tar 
Aftenpostens Jan Gunnar Furuly og 
NRK Brennpunkts Espen Andersen deg 
med på en virtuell jordomseiling. 
OBS! Begrenset plass!  
Påmelding til: jensheftoy@gmail.com

17:45 PAUSE

19:00 JUBILEUMSFEST
Det er klart for den tjuende Skup-festen. Vi 
byr på mat og drikke, prisutdelinger, taler 
og moro. Du tar med finstasen og det gode 
humøret. 

23:30 SKEDSMO STORBAND
Skups 20-årsjubileum feires med storband 
på 20 personer.  

10:00 Butikk av journalistikk
Mediekrisen: Professor Mark Lee 
Hunter reiser verden rundt og forteller 
hvordan det er mulig å gjøre god 
forretning av kritisk og undersøkende 
journalistikk. Søndag morgen står han på 
scenen i Oseberg og gir deg håpet tilbake. 
Møteleder: Amund Trellevik

10:00 Skups graveteam
Bjørn Olav Jahr, Jens M. Johansson 
og André Verløy har jobbet i Avisa 
Nordland på oppdrag for Skup. Sammen 
med journalistene Iris Lyngmo og Inger 
Anne Lillebø har de gravd seg gjennom et 
prosjekt. Utfallet og erfaringene deler de 
med dem som er våkne og tilstede i Ormen 
Lange 1 søndag morgen. 
Møteleder: Håkon Haugsbø.

10:00 Den fortellende metode
Storytelling: Kjetil S. Østli høstet mange 
lovord og Brageprisen for boken «Politi 
og røver». Han har tidligere mottatt NTBs 
språkpris og Arne Hestnes Journalistpris. 
Her gir han sine beste råd til hvordan 
du bruker språket til å dra leseren med 
gjennom historien. 

10:00 Fordelen av å være to
Få kilden på gli: Kjersti Knudssøn og 
Synnøve Bakke har sammen vunnet 
to SKUP-priser, Bergen Journalistlags 
Sølvparaply og NRKs journalistpris. Nå 
forteller de hvordan de arbeider sammen og 
hvorfor det ofte er en fordel å være to. 
Møteleder: Astrid Randen

11:00 PAUSE

11:30 Slik vant jeg/vi Skup-diplom
Den/de som fikk tildelt en Skup-diplom 
på jubileumsfesten forteller historien og 
metodene bak prosjektet. Ved flere enn en 
diplom blir sakene presentert parallelt.

12:15 Slik vant jeg Skup-prisen
Skup-vinner(ne) forteller om metoden som 
førte dem til fjorårets beste gravesak. 

12:45 LUNSJ OG AVREISE

PROGRAMMET 2010

PROGRAMMET 2010

SØNDAG 22. MARS 

TID FOR FEST!

Takk for i år!

12:30 Moderne slaveri
Storytelling: Slaveri eksisterer i dag på 
tross av at det er forbudt i alle land hvor det 
praktiseres. Det fins i dag flere slaver enn 
noen gang tidligere i historien. Trafficking, 
barnearbeid, sexslaveri, gjeldsslaveri, 
tvangsarbeid er de mest utbredte formene 
for moderne slaveri. Regissør Tina Davis 
og kollega Thomas Robsahm dro verden 
rundt for å finne svar på spørsmålet: 
Hvorfor finnes det fortsatt slaveri? 

12:30 Slik gjorde vi det: 
Vanskelige valg i Vevring/Faktasjekk.no
I den vesle bygda Vevring i Sogn og 
Fjordane vil et tre år gammelt gruveselskap 
investere 1,5 milliarder kroner og skape 
170 nye arbeidsplasser. Ulempen er at de 
må knuse et fjell og plassere storparten 
i fjorden.  I tre reportasjer over 22 sider 
satt avisa Firda søkelyset på den klassiske 
striden mellom vern og næringsinteresser. 
Journalist og prosjektleder Ivar 
Longvastøl forteller om arbeidet med 
serien som fikk presseprisen i Sogn og 
Fjordane 2009. 

Faktasjekk.no trimmet valgflesket av 
politikerne. Her er faktasjekkernes beste 
slanketips. BT-journalistene Helge O. 
Svela og Christian Lura.

12:30 Kunnskapsløftet: 
Økonomi – Elisabeth Holvik
Millioner eller milliarder, boligpriser, 
strømpriser og renteoppgang eller nedgang. 
Sparebank 1-Gruppens sjeføkonom 
Elisabeth Holvik er klar til å drille 
journalister i økonomi. 

12:30 Datakurs: 
Personsøk – André Verløy
Hvilke verktøy bruker du for å researche 
Ola Nordmann? Få en innføring nyttige 
kilder du bør bruke for å kartlegge 
personer. IJs sporhund André Verløy 
viser blant annet på offisielle databaser, de 
litt mer uoffisielle registrene samt avanserte 
søkeoperatører og tips for søk på nett og i 
sosiale medier. 
OBS! Begrenset plass!  
Påmelding til: jensheftoy@gmail.com

13:30 PAUSE

14:00 Den store kvalitetsundersøkelsen
Mediekrisen: Norsk Journalistlag og Norsk 
Redaktørforening har sammen gjennomført 
den mest omfattende undersøkelsen om 
journalistisk kvalitet noen sinne. Er det 
grunnlag for å hevde at nedbemanninger 

og mediekrise ikke går ut over kvaliteten 
på journalistikken? Truer kostnadskutt 
den undersøkende journalistikken? 
NJs Thomas Spence og NRs Arne 
Jensen presenterer undersøkelsen for 
Avisa Nordlands nyhetsredaktør Vibeke 
Madsen, Harald Birkevold i Stavanger 
Aftenblad og lederen i Skup. 
Møteleder: Cecilie Roang

14:00 Hvit mann i ekstreme miljø 
– Oscar Hedin
Det nye Norge: Til tross for at Oscar 
Hedin er helsvensk ikke-muslimsk mann, 
har han kommet langt inn under huden på 
svenske muslimer med oppsiktsvekkende 
historier. Gjennom filmen «Det svider i 
hjärtat» fortalte han historien til to svenske 
jihadister. Dokumentaren «Sämre än 
djur» viste hvordan homofile takler livet i 
æreskulturer. På Skup forteller Oscar Hedin 
hvordan han går frem for å komme inn i 
lukkede innvandrermiljøer.

14:00 PR-bransjen vinner mediekrisen
Åpenhet: : PR-bransjen rekrutterer 
aktivt blant journalister og politikere. 
PR-bransjen møter redaksjoner som er 
stadig tynnere bemannet. Og hva skjer 
når de velger å gå tilbake til journalistikk 
og politikk med hemmelige kundelister i 
lomma? Kjetil Stormark gikk fra VG, via 
PR-byrået JKL, til Laagendalsposten og 
Dalane Tidende. Svein Tore Bergestuen 
holder foredrag om intervjuteknikk for 
journalister, men får sin daglige lønn fra 
Geelmyden.Kiese, Trine Lie Larsen var 
politisk rådgiver for Trond Giske, nå er hun 
PR-rådgiver i JKL. 
Møteleder: Anders Børringbo

14:00 Slik gjorde vi det: 
DNO-avsløringene/Politi og røver
Det begynte med ett ord: ministeren. Det 
endte med internasjonale avsløringer om 
et oljefelt, et norsk selskap, en aksjehandel, 
en oljeminister, en norsk finanskjendis, 
en internasjonal toppdiplomat og en 
mannevond hund. Harald Vanvik, 
Trond Sundnes og Kristin 
Gyldenskog, Dagens Næringsliv. 

I tre år fulgte Kjetil Østli den tidligere 
politispaneren Johnny Brenna og 
kjeltringen Petter. Boken «Politi og 
røver» er tildelt Brageprisen og omtales 
som en underholdene blanding av sann 
krimroman, dokumentar og saksprosa. 
Kjetil Østli forteller om hvordan han jobbet 
med boken og gir tips til hvordan du får 
folk til å åpne seg. 

14:00 Kunnskapsløftet: 
Islam – Cora Alexa Døving
Demonstrasjonene mot Dagbladet har satt 
islam og muslimer på det norske kartet 
igjen. Seniorforsker Cora Alexa Døving 
ved HL-senteret trekker opp linjene mellom 
legitim religionskritikk og islamofobi. 

14:00 Datakurs: 
File_and find – Luuk Sengers
Vi har etter hvert fått gode verktøy for å 
samle inn data under researchprosessen. 
Nederlandske Luuk Sengers gir deg 
rådene om hvordan du organiserer alle data 
og gjør dem lettere å behandle. 
OBS! Begrenset plass! Påmelding til: 
jensheftoy@gmail.com

15:00 PAUSE

15:30 Den usynlige 
– Bernt Jakob Oksnes
Den triste historien om Jan Erik Fosshaugs 
tomme begravelse i januar skapte en 
magisk stemning over landet. Journalist 
Bernt Jakob Oksnes i Dagbladet 
Magasinet ble nedlesset med epost og 
twittermeldinger om hvor fantastisk 
artikkelen hans var. Det skulle over 500 
telefoner og et solid journalistisk håndverk 
til for å fortelle historien om mannen som 
levde og døde i ensomhet. Før middag 
kan du få gjenfortalt historien om «Den 
usynlige» i en kulturell ramme. 

15:30 Kidnappet på jobb 
– Alan Johnston og Pål Refsdal
Krig og konflikt: Da Alan Johnston ble 
kidnappet på Gaza-stripen i 2007 fulgte 
hele verdenspressen saken med løpende 
orientering. To og et halvt år senere var det 
ikke et ord å oppspore da Pål Refsdal ble 
kidnappet i Afghanistan. På Skup forteller 
de hver sin historie og deler erfaringene fra 
arbeidet i felten.
Møteleder: Siri Lill Mannes

15:30 Den nye kriminaliteten
Det nye Norge: Østeuropeiske bander drar 
på tyveritokt over hele Norge. Alt fra PC-er 
til båtmotorer ranes og fraktes ut av landet. 
Schengens åpne grenser gjør kriminaliteten 
mer mobil. På Skup forteller lederen 
for Operasjon Grenseløs Kjell Johan 
Abrahamsen ved Vestfold Politidistrikt 
og sjef for Vold- og sedelighetsseksjonen 
ved Oslo Politistasjon Hanne Kristin 
Rohde hvordan politiet jobber for å få bukt 
med den internasjonale kriminaliteten. 
Møteleder: Rolf Widerøe

Med forbehold om endringer. Siste oppdateringer finner du på www.skup.no 
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VGs Eirik Mosveen er kjent for sine kjappe 
replikker og sylskarpe politiske kommentarer. 
Fra sjuende etasje i Akersgata 55 har maktens 
voktere fått merke pisken til den fjerde 
statsmakt. Noen ganger velger de piskede 
å svare, som i 2007 da Eli Hagen beskrev 
Mosveen som en liten, uflidd og usympatisk 
fyr. 

– Jeg ble henrykt, det skal jeg ikke nekte 
for. Hvem hadde trodd at jeg, en enkel gutt 
fra Kløfta, skulle bli nevnt i Eli Hagens 
selvbiografi? Det var nesten ikke til å tro, det 
kom som lyn fra klar himmel, så å si, sier 
Mosveen.

 
Ikke liten. Han er stort sett enig i fru Hagens 
karakteristikker av egen person, selv om han 
på et punkt mener hun må ha oversett noe.

 – At hun bruker termene uflidd og 
usympatisk om meg, virker rimelig. Men jeg 
reagerte litt på at hun kalte meg liten, for jeg er 
ikke noe særlig lavere enn hennes mann, Carl. 
Vi er vel jevnstore, uten at jeg kan påstå at vi 
har målt. Hun kan dessuten umulig kan ha lagt 
merke til at jeg har lagt på meg en del siden 
jeg først ble kjent med henne, innrømmer 
den politiske kommentatoren og kikker ut av 
vinduet mot Regjeringskvartalet, som danner 
bakteppet for hans arbeidshverdag.

Erotisk. Mange reagerte den gang på Elis 
krasse kritikk, men Mosveen kan nå avsløre 
at det hele var et spill for galleriet for å 
tilfredsstille Carl I. Hagen.

– Det har alltid vært en mørk, erotisk 
undertone i vårt forhold. Men etter at Carl 
gjennomskuet sin kones uforklarlige dragning 
mot meg, var hun nødt til å endre sin 
væremåte. Jeg tror dette er forklaringen på 
at hun i sin selvbiografi valgte å karakterisere 
meg på en måte som, for utenforstående, 
kan tolkes som ufordelaktige, forklarer den 
politiske journalisten, som ofte er i hardt vær.

 
Hemmelig forhold. Etter VG Netts 
partilederdebatt ble Mosveen kritisert for å 
være for hard mot Arbeiderpartiets Helga 
Pedersen. Dette har ført til at forholdet dem i 
mellom må tones ned.

– Hvordan er forholdet ditt til Helga 
Pedersen?

– Offisielt er det dårlig. Uoffisielt er det et 
tillitsfullt og nært forhold. Mer kan jeg nesten 
ikke si, sier Kløfta-gutten hemmelighetsfullt.

VG-EIRIK 
RØPER ALT!
Politisk kommentator i VG, Eirik Mosveen, 
har fortsatt problemer med å forstå at han 
ble nevnt i Eli Hagens biografi.

Tekst: Ida Anna Haugen
Foto: Marthe Vannebo

SISTE SKUP UTFORSKER «SNAKKER UT  
OM»-REPORTASJEN SOM SJANGER:

Har en «mørk og  

erotisk» tone med Eli!

«Det har alltid vært en 
mørk, erotisk undertone  
i vårt forhold»
 Eirik Mosveen,  
 om sitt forhold til Eli Hagen

BARE I

siste SKUP
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Løsninger på kryssordet kan leveres redaktørene i sekretariatet under Skup. Merk arket med navn, 
arbeidssted og kontaktopplysninger. Riktige løsninger belønnes med premie søndag før avreise.

KRYSSORD

Laget av: Rolf Hansen. Løsningen legges ut på www.skup.no etter konferansen.

Av og til omtales kvalitetsjournalistikk  
som kostbart. Alt er relativt.
Kvalitet koster, men den mest kostbare 
journalistikken er all den likegyldige 
journalistikken. Sakene der vi ikke går den 
ekstra meteren for å sikre at vi undersøker 
tilstrekkelig med kilder. 
Der vi er ubalanserte, og ikke bestreber oss 
på å få frem nyansene i en sak.
Der vi ikke lager en tittel og en ingress som 
gjør saken fristende å lese, eller ikke får av 
gårde fotografen før lenge etter at  
journalisten er reist hjem, slik at bilde og 
tekst knapt henger sammen.
Kvalitet handler om arbeidet vi gjør hver 
eneste dag, med hvert eneste oppslag, og 
hver eneste sidetopp.  
Det er det som sikrer oss friheten til  
å gå i dybden når det trengs, til å utvikle 
metodene vi trenger når saken krever det, 
til å våge å satse på det vesentlige. 

Den  
kostbare  
journalistikken

Trine Eilertsen, sjefredaktør.

Hvorfor blir barn 
narkomane  

på institusjoner?  
Et tips førte til en  

omfattende  
artikkelserie, som 

avdekket store  
systemfeil og svikt  

i tilsynet med  
barnevernet.
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Avisreporter Kameramann

Nettreporter Fotograf

Radioreporter Redaktør

TV-reporter Eier/utgiver

= skutt

= selvmordsbombe

= selvmord

= halshogd  
og/eller kvalt

= knivstukket  
og/eller slått

= bombe, bilbombe 
eller luftangrep

Grafen viser de fem 
farligste landene for 
journalister i 2009.
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Schindler

Committee 
to Protect 

Journalists
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