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Ikkje så  
høg og mørk
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Bodø, 1998. Eg er Skup-debutant frå lokala-
visa Hallingdølen. På scenen pratar dei om 
kjeldevern og hemmelege møte i skogen. Eg 
sit med vidopen munn - og tom notatblokk. 

Laurdagskveld, prisutdeling. Sluggersaker 
om agentar, «Scandinavian Star», Bjugn og 
Arne Olav Brundtland si likning blir heidra.  

Så blir Gunnar Hagen frå Nordlandspos-
ten ropt fram. Hagen hadde høyrt UP åtvare 
lokalbefolkninga om vettlaus køyring på 
Hamarøy. Men han hadde også høyrt at UP 
køyrde som svin sjølv. I løpet av ei 
veke avslørte han at lova si lange 
arm råkøyrde med blålys berre 
for å rekke ei fergje og nå eit 
kurs. Unge herr Hagen hadde 
skaffa seg kassarullen frå ben-
sinstasjonen der UP stoppa. 
Med den dokumenterte han 
når køyringa starta, og 
kunne rekne ut snittfarta 
bilen hadde hatt for å 
rekke båten.  

Det er fyrst då Hagen 
står der med Skup-
diplomet i handa, eg 
forstår at også eg bør 
byrje å notere. 

Heilt sidan Norsk 
Presseforbund ved-
tok den fyrste Vær 
Varsom-plakaten, 
har det vore semje 
om at pressa si rolle er 
å informere om det som 
skjer i samfunnet, avdekke 
kritikkverdige tilhøve og 
verne einskildmenneske 
og grupper mot overgrep. 

All journalistikk er i 
utgangspunktet undersø-
kjande, anten ein stiller 
kritiske spørsmål til kom-
munen si julebordrekning 
eller avslører hemmelege 
spionnettverk.

Difor er det synd at 
undersøkjande journalis-
tikk framleis er omspunne 
av myter om metodar 

mynta på redaksjonane med dei høgaste og 
mørkaste medarbeidarane. 

Det er ikkje det Skup har jobba for i over 
20 år. 

Skup sin misjon er å spreie inspirasjon og 
metodar til alle journalistar. Somme gonger 
blir metodane brukt til å avsløre gigantskan-
dalar. Men i de aller fleste høve blir dei nytta 
til å gje lesarar, lyttarar og sjåarar nyansert 
informasjon og innblikk i korleis maktmen-
neske formar kvardagen deira og samfunnet 
rundt dei - og til å forklare kvifor det er 

slik. 
Det er difor Skup-prisen er ein meto-

depris. Den heidrar ikkje konsekvensane 
saka fekk, men kreativiteten bak.

I fjor vurderte Skup-juryen ti bidrag frå 
regionalaviser og sju frå lokalaviser. 

I år utgjer bidraga frå lokalavi-
sene 12 av dei rekordmange 66 
kandidatane som konkurrerer 
om årets gjævaste journalist-
pris. Bak denne solide delen 
er det journalistar som står i 
stormen på stader der forholda 
er små og nærleiken til kjeldene 
kan gjere den journalistiske 

undersøkinga ubehageleg. Dei 
utfordrar lesarane si forventning 

om at lokalavisene alltid skal vera 
støttande og oppbyggjande og har 
sett at nærleiken til kjeldene gjev 
dei unik kunnskap. Dei veit at det 
er ved å bruke nettopp den at 
dei tek sitt samfunnsoppdrag på 
alvor.

Helgas program er difor ei 
mangslungen verktøykasse 

med dirk og brekkjern for 
små og store skup.     

Notatblokka finn du 
sjølvsagt i konferanse-
mappa.

Vel møtt!

Heidi Molstad Andresen, 
Skup-leiar

Siste Skup arbeider etter 
Vær Varsom-plakatens regler 
for god presseskikk.
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fylket Vestfold.  Side 10
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er riksmediene nærsynte?
Tønsbergs Blad gravde under Olsen, mens 
riksmediene ventet. Var saken rett og slett for 
god?  side 08

Skups graveteam rykket ut
En Vestfold-redaksjon fikk Skup og Tore 
Sandbergs hjelp til å gå ordføreren etter i søm-
mene.  side 10

Den nye gravejournalistikken

Magasin på tur
Erlend Frafjord, Knut Gjerseth Olsen og Jo 
Moen Bredeveien satser alt på Plot. 
 side 16

journalistikk på deling
ProPublica lager journalistikk uten deadline 
eller sideplan. Vi besøkte dem i New York. 
 side 22

Forlagsgraving
Hvem har ansvaret når journalister graver 
utenfor redaksjonene?  side 24

SkUp:

Leder:
Heidi Molstad Andresen om høye, mørke  
journalister.  side 02

den heldige vinneren:
Årets beste graver er på denne listen. 
 side 04

ansikter:
Her presenterer vi noen få av de 99 foredrags-
holderne du kan se og høre i helgen.
 side 27

Årets program:
Den beste navigasjonshjelpen gjennom helgen. 
 side 48

oppslag

magasin-
fødsel
Nybrottsjournalis-
tene i gravemaga-
sinet Plot reiste til 
Göteborg for å lære. 
Siste Skup ble med på 
turen.  side 16

Forsidefoto:
Siste Skup ble med 
Erlend Frafjord, Jo 
Moen Bredeveien og 
Knut Gjerseth Olsen 
til Göteborg.

Foto: Marthe Amanda 
Vannebo
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så vet du hva som skjer.
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Disse kan
vinne årets
Skup-pris
 ■ Skitne forhandlinger 

ved dannelse av ny 
sametingsregjering
Thor Werner Thrane.
NRK Sámi Radio

 ■ Innsamlingsskandalen
Frank Haugsbø.
Verdens Gang

 ■ Når kvardagen vert ein kamp
Hanne Stedje.
Sogn Avis

 ■ Asylsøkere i Hellas
Øystein Bogen, Aage Aune, 
Emmy Dimitrakoupouli.
TV 2 Nyhetene

 ■ Styrt forskning
John Hultgren, Ingeborg Moe.
Aftenposten

 ■ Blodsporet
Espen Eidum.
Fremover

 ■ Unnasluntrerne
Per Kristian Aale.
Aftenposten

 ■ Jonas-saken
Trond Nygard-Sture.
Bergens Tidende

 ■ 1881-saken
Sindre Øgar.
Verdens Gang

 ■ Bak lukkede dører
Tora Bakke Håndlykken,  
Terje Helsingeng.
Verdens Gang

 ■ CV-jukset
Anne Stine Sæther,  
Terje Helsingeng.
Verdens Gang

 ■ Det islamske nettverk
Nilas Johnsen, Andreas Arn-
seth, Frank Haugsbø.
Verdens Gang

 ■ Gavesaken
Ingar Johnsrud og  
VGs samfunnsavdeling.
Verdens Gang

 ■ Operasjonsskandalen ved 
Nordlandssykehuset
Jorunn Stølan, Thor Harald 
Henriksen, Mona Grivi  
Norman.
Verdens Gang

 ■ Norske spesialsoldater i 
Marokko
Rolf J. Widerøe,  
Hans Petter Aass.
Verdens Gang

 ■ Skandalesykehuset
Jorunn Stølan, Katrine Lia, 
Ingrid Hvidsten, May Linn 
Gjerding, Margrethe Assev. 
Verdens Gang

 ■ Millionjakt i skatteparadiser
Henning Aarset, Lars Arntzen.
Drammens Tidende

 ■ Fiskebåtjukset
Robert Reinlund,  
Asbjørn Leirvåg.
TV 2 Nyhetene 

 ■ Pasienttransport på helsa løs
Iris Lyngmo,  
Inger Anne Lillebø.
Avisa Nordland

 ■ Frostaforbundet
Anders Nordmeland,  
Johan Arnt Nesgård.
Trønder-Avisa

 ■ Broderskapet
Frode Nielsen,  
Rune Ytreberg,  
Peder Kaaber.
NRK Brennpunkt

 ■ Doping for folk flest
Kjetil Saugestad.
NRK Radiodokumentaren

 ■ Kraftfondskandalen
Mari K. By Rise, Lajla 
Ellingsen,  
Espen Rasmussen.
Adresseavisen

 ■ Dataskandalen i 
Regjeringskvartalet
Per Anders Johansen.
Aftenposten

 ■ Trafikkens unge ofre
Jon Theodor Hauger-
Dalsgard, Brede Høgseth 
Wardrum, Elin Svendsen.
Romerikes Blad

 ■ Kirurgiskandalen ved 
Nordlandssykehuset
Inger Anne Lillebø.
Avisa Nordland

 ■ Sikkerhetstabbene i det 
hemmelige Norge
Henning Carr Ekroll, Anders 
Børringbo, Olav Døvik. 
NRK Dagsrevyen

 ■ Kleskoden
Turid Sylte, Heidi Marie Lin-
deklev, Bjørn Olav Nordahl. 
Vårt Land

 ■ Det Store Norske kuppet
Christian Steffensen,  
Aslak M. Eriksrud
TV 2

 ■ Fritt fram for falsk ID
Alf Endre Magnussen,  
Einar Haakaas.
Aftenposten

 ■ Eldrebløffen
Steinar Figved, Robin Idland 
Krüger, Asbjørn Øyhovden.
TV 2 Nyhetene og TV2.no

 ■ Kampen om 
kommuneformuen
Gunhild Haugnes,  
Siri Gedde-Dahl.
Aftenposten

 ■ Byens mektigste bank
Trond Henriksen.
Romerikes Blad

 ■ På innsiden av Forsvarets 
spesialkommando
Åge Winge. 
Adresseavisen

 ■ Kreftbløffen
Jostein Olseng. 
TV 2 Hjelper deg/Mastiff TV

 ■ Millionlovbruddene i 
Fredrikstad kommune/
barnevern på private hender
Jon Jacobsen
Fredriksstad Blad

 ■ Nedst på golvet
Svein Aam, Kjetil Haanes. 
Sunnmørsposten

 ■ Nittedal kommunes 
milliontap på aksjemarkedet og 
finansrådgiverens honorarer
Vegard Førland Venli.
Varingen

 ■ Operasjon Troms
Peter Reinholdtsen.
iTromsø

 ■ Ambassadesaken
Asbjørn Olsen,  
Jens Christian Nørve.
TV 2 Nyhetene

 ■ Gravemaskinen.no: 
Kulturdepartementet somler 
med journalføringen
Anders Brenna.
blogg.abrenna.com

 ■ GC Rieber Oils - Fishy 
business
Kristian Aanensen,  
Vilde Helljesen,  
Runar Henriksen Jørstad.
NRK Nyheter

 ■ Nordlysbadet
Robin Mortensen.
Finnmark Dagblad

 ■ Bortførte barn
Siril K. Herseth,  
Arnhild Aas Kristiansen.
Dagbladet

 ■ Nåla i høystakken
Øyvind Bye Skille, Espen 
Andersen, Ragnhild Bjørge, 
Astrid Randen, Anders  
Børringbo, Oddvin Aune, 
Rune Alstadsæter, David 
Krekling, Glen Imrie. 
NRK Nyheter og NRK Brenn-
punkt

 ■ 33 barn drept og dødelig 
mishandlet av sine foreldre
Anne Vinding,  
Tanja Iren Berg.
Verdens Gang

 ■ Start og Sparebanken Sør
Pål Yngve Berg. 
Agderposten

 ■ Kampen om barna
Elisabeth Risa, Ina Gunder-
sen, Knut Gjerseth Olsen.
Stavanger Aftenblad

 ■ Cablegate - lekkasjen av en 
lekkasje
Jan Gunnar Furuly,  
Alf Endre Magnussen,  
Per Anders Johansen.
Aftenposten

 ■ Jeg tenker nok du skjønner 
det sjøl - Historien om 
Christoffer
Jon Gangdal.
Kagge Forlag

 ■ Ungbosaken og Jarlsø-saken
Kristin Monstad Lund, Jon 
Cato Landsverk, Vegar Vatn. 
Tønsbergs Blad

 ■ Thule Drilling og  
Anders-Ivar Olsen
Kjetil Sæter.
Finansavisen og  
Dagens Næringsliv

 ■ Islam i Tromsø
Oddvar Nygård,  
Sissel Wessel-Hansen.
Bladet Nordlys

 ■ Døden på veiene
Erlend Langeland Haugen, 
Øyvind Lefdal Eidsvik,  
Sonja Ystaas,  
Håvard Ferstad,  
Lasse Lambrechts.
Bergens Tidende, bt.no og 
bt.no/tv

 ■ Hvem skjøt William Nygaard?
Odd Isungset.
Tiden Forlag

 ■ Senterpartiet og ulovlig 
partistøtte
Kristian Skard,  
Tore Gjerstad.
Dagens Næringsliv

 ■ Slik styres Halden
Marte Danbolt,  
Ole Petter Pedersen.
Kommunal Rapport

 ■ Forfalskningen. Politiets løgn 
i Treholt-saken
Geir Selvik,  
Malthe-Sørenssen,  
Kjetil Bortelid Mæland. 
Publicom Forlag

 ■ Med NAV i sikte
Synnøve Bakke,  
Kjersti Knudssøn.
NRK Brennpunkt

 ■ De farlige legene
Eirik Veum,  
Anders Børringbo.
NRK Nyheter

 ■ Den usynlige
Bernt Jakob Oksnes,  
Anne Schjølberg.
Dagbladet Magasinet

 ■ Skitten vask
Marie Melgård,  
Halldor Hustadnes,  
Espen Sandli.
Dagbladet, dagbladet.no

 ■ SOS tjen penger
Eiliv Frich Flydal,  
Espen Sandli,  
Jacques Hvistendahl,  
Erling Hægland. 
Dagbladet, dagbladet.no

 ■ Billetthaiene
Torgeir P. Krokfjord,  
Espen Sandli.
Dagbladet, dagbladet.no

 ■ De visste, men 
tiet. Reportasjer om 
utviklingshemmedes 
rettssikkerhet
Thomas Ergo.
Dagbladet
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Vi tar gravejournalistikk på alvor.

EVENTYRLIG VEKST: Bo-
ligbyggelaget har hatt en
eventyrlig vekst under Arne
Heggs ledelse i 30 år, men i
fjor tok det brått slutt. Hegg
har vært nødt til å si opp og
permittere 15 ansatte på ett
år. Foto: Kirvil Håberg Allum
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SELGER SÅ DET SUSER

Teigen-feber
Billettene går unna til det nye sommershowet med Jahn
Teigen. To måneder før premieren er det allerede solgt
over 5.000 billetter til forestillingene på Oseberg kultur-
hus. KULTUR side 1 i del 2

www.kforum.no

KVALITETS-
KJØKKEN
fra

Burotv. 2, Kilen - Tønsberg
Telefon 33 41 49 50

Med kun 12
natteravner i
Tønsberg
sentrum per i
dag, frykter
veteran Bjørn
Nordstrand
og leder 
Marianne
Bøe at virk-
somheten
må legges
ned. 

side 3

ETTERLYSER NATTERAVNER

Flere urealiserte eiendomsprosjekter
holder på å kvele Tønsberg-Nøtterøy 
Boligbyggelag. Underskuddet i fjor ble
på hele 44 millioner kroner, to tredjede-

ler av egenkapitalen er barbert vekk og
likviditeten er svært presset. Arne Hegg
og styret har likevel stor tro på at bolig-
kjempen kan ta igjen det tapte. side 6 og 7

Bolig-
kjempen
vakler

Bolig-
kjempen
vakler

Badeland på Nøtterøy
begynner å få sitt på
det tørre igjen etter
den flengende kritik-
ken tidligere i år. 
– Mye er allerede ret-
tet opp. Resten blir ut-
bedret i to omganger,
innen 1. juli og 
1. oktober, sier kom-
muneoverlege Tore
Arne Martinsen til
Tønsbergs Blad.

side 5

BADELAND
FRISKMELDT

Underskudd på 44 millioner
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Fast Go’helg-pris

1490
pr. pakke

l is

Ukens Go’helg-produkt
fredag og lørdag

Marinert laksefilet
200 g pr. kg 74,50 

Gjelder så langt beholdningen rekker. 
Kun til private husholdninger.

F

Bilia Vestfold
http://vestfold.bilia.bmw.no
Semslinna 15 Tlf: 33 30 05 00
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GLEDE KJENNER INGEN GRENSER.

NYE BMW X3 xDRIVE - LA DEG FORFØRE.
*inkl. frakt og lev.omkostninger. Forbehold om trykkfeil.

Modell Motor hk Forbruk CO2 Manuell fra kr* Automat fra kr*

BMW X3 xDrive20d 2,0 l 163 hk 0,56 l/mil 147 g/km 542 400,- 562 700,-

Nye BMW X3 kommer med xDrive firehjulsdrift som standard, og med mulighet
for 8-trinns Steptronic automatgirkasse. Velkommen til prøvekjøring.

KVALITETS
KJØKKENFRA

www.kforum.no

www.husebykjøkken.no

Burotv. 2, Kilen - Tønsberg Tlf: 33 41 49 50

NYÅPNING
i morgen fredag kl. 10

Alle varer ÷ 20%
Tilbudet gjelder kun fredag!

Vi har også undertøy 
fra Change

New Jersey
Dame, og herreklær
Semsbyveien 82 – SEM

Åpningstider 10 – 17 (16)

� � Antall barn som lever under fattig-
domsgrensen øker kraftig. I Vestfold
bor åtte av hundre barn i husstander
som har inntekt under EUs fattigdoms-
grense. 

� � Redd Barna er bekymret over at
mange barn ekskluderes fra sosiale akti-
viteter. De mener politikerne må sørge
for bedre støtteordninger for å hindre
ytterligere forverring.  side 6 og 7

Flere fattige barn

PÅ SIDELINJEN: Mange
barn får ikke delta på fri-
tidsaktiviteter som koster
penger, og antallet er
økende.

Illustrasjonsfoto:
Kirvil Håberg Allum

� Må droppe bursdagsgaver, ferier, fritidsaktiviteter og kulturtilbud

strake
seire!

SPORT side 16 og 17
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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
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POPORN RADIO

Unorsk
pop-rap
KULTUR side 4

Ute med «Super Superficial»

VAFFEL-EKSPLOSJON

Vi gafler 
i oss
JOBB side 8

30 millioner vaffelhjerter

Priseksempel Boliglån Ung (BLU) for helkunde under 34 år med lån i DnB NOR Boligkreditt: Lånebeløp kr 1 700 000, innenfor 90 % av verdi av egen bolig
og 20 års løpetid. Nominell rente  3,15 % p.a. Annuitetslån med effektiv rente 3,23 % p.a. inkl etabl.omkostninger kr 1 750/1 000 og termingebyr kr 30.
Samlet kredittbeløp og -kostnader kr 2 439 047. Månedlig avdrag varierer fra kr 2 004 økende til kr 13 707. Prisen er per 08.11.2010 og kan bli endret.

dnbnor.no

Gode nyheter til deg mellom 18 og 33 år.
Velkommen innom for en prat, eller 
ring oss på 04800.

B for BLU – Boliglån for unge.

5
Med griser og geiter
som nærmeste nabo-
er ønsker barnehage-
sjef Elisabeth Jøranlid
å etablere en barne-
hage rett ved Melsom
videregående skole.
Hun ser for seg et el-
dorado av en natur-
barnehage. side 4

ØNSKER NY
BARNEHAGE I
MELSOMVIK

3 av 4 kroner som er
satt av til å holde 
TFK Arena snøfri er
allerede brukt opp. 

SPORT side 
16 og 17

BANEN KAN
BLI STENGT

Jørgen Brekkes de-
butroman «Nådens
omkrets» får skryt fra
anmeldere, bokklub-
ber – og utlandet.

KULTUR 
side 1 i del 2

GRØSSER-
SUKSESS

40 SIDER
REISE

� � Ikke på det åpne markedet: I motsetning
til folk flest, forhandlet Frp-toppene Per Arne
Olsen og Bent Moldvær direkte med utbygger
Jarlsø Eiendom om rabatter og endringer i 
leilighetene som aldri var i det åpne markedet. 

Brøt
kommunens
etikkregler

� Gratis p-plass: 220.000 kr
� Gratis båtplass: 175.000 kr
� Kjøkkenrabatt: 100.000 kr

� � Uetisk: Brudd på kom-
munens etiske regler, slår
granskerne i Pricewater-
houseCoopers fast. 

side 6 og 7
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Per Arne Olsen og Bent Moldværvar
sentrale da utbygger Tore W. Solum
fikk presset inn 130 ekstra leiligheter
på Jarlsø. Mens folk flest trakk lodd

hos politiet, fikk Frp-toppene kjøpe
leiligheter  på øyperlen direkte fra ut-
bygger. side 5, 6 og 7

VOLDSOM INTERESSE: 14. februar 2007 var det fullt av spente boligkjøpere i bankettsalen på Hotel Klubben. Uten annonsering  gikk
det ut invitasjoner til 300 interesserte. 100 håpefulle meldte seg til trekningen hos politiet om de første 116 leilighetene på Jarlsø.

Foto: Svein André Svendsen

Folk flest trakk
lodd, Frp-
toppene kjøpte
av utbyggeren

– Butikkene holder åpent 9-20– Butikkene holder åpent 9-20

Teiedagen i dag Teiedagen i dag 
De beste tilbudene finner du på TeieDe beste tilbudene finner du på Teie

Tlf. 33 33 32 20 
Smørbergv. 74, 1 km sør for 

Jarlsberg Travbane

Alle sommerblomster

50%
ÅPNINGSTIDER

Hverdager 9-18 (15)
Søndag 12-17

Kniv og Karaffel har
besøkt Belhaven etter
eierskiftet. 
FREDAG side 2 og 3 

BILLIGERE
OG BEDRE
BELHAVEN

Sett ned
tempoet
og gi
barna
mye
opp-
merk-
somhet,
råder psykolog Linda
Grandal. side 4

NØKKELEN TIL
EN LYKKELIG
FERIE

Ikke alle har kastet
vrak på den gamle
vestfoldtradisjonen
med fri sankthansda-
gen. Biblioteket over-
rasket mange med å
holde stengt i går.
Også noen butikker
holdt stengt.

JOBB side 8

EN LITT
SEIGLIVET
TRADISJON

Per Arne Olsen

Bent Moldvær

Ole
Tom
Bugge
og 
faren
Asbjørn Bugge.

SPORT side 20 og 21

Kristina-veteranene

www.tb.no
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Museum
på loftet

Fikk
smart fot

NR. 47 � 138. ÅRGANG � LØRDAG 24. FEBRUAR 2007 � UKE 8

Sverre Mysen Hans Emil Møller-Hansen

Du skal ha glede av eiendomsmegleren din

VISNINGER I HELGEN

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

ADRESSE BOLIGTYPE PRIS TIDSPUNKT/TLF.
TØNSBERG
Torvmyrveien 9 Enebolig 1.775.000,- Man kl 17-18
Solvindvn. 53 Brl//Des-klubb 1.600.000,- Henv. tlf 908 73219
HOLMESTRAND
Rådhusgaten 8 B              3/-rom leil. 875.000,- Mandag kl. 16.30-17.30
Bjerkeliveien 1 D 2/3 r/ Selv.leil. 890.000,-
Fiolstien 7 B,Våle 3-rom/leil.               830.000,-
Fiolveien,Sundbyfoss      3-rom/leil 700.000,- Henv. tlf. 93628047
Sykehusveien 7 A             3-r/Selveier 1.490.000,- Henv. tlf. 93628047

din nye
jobb

finner du blant
stilling ledig
annonsene.

Daglig leder Stein Haugen fikk dobbelt lønn i flere år av sin gode venn og
styreleder Pål W. Olsen. Totalt tjente han mer enn byens ordfører, og av-
talen ble holdt skjult for både styret og generalforsamlingen i Tønsberg
Parkering. I går kom den knusende rapporten som forteller om lovbrudd
og systematisk snusk i det kommunalt eide selskapet. 

side 4, 5 og 6

Knusende rapport om Tønsberg Parkering

Hemmelig 
millionlønn

LEI SEG: – Jeg er skuffet over
meg selv, sier styreleder Pål W.
Olsen i Tønsberg Parkering.

n Hemmelig opsjonsavtale
n Skjulte brev fra revisor
n Byttet revybilletter mot

parkeringsplasser

n Brøt bokføringsloven
n Brøt merverdi-

avgiftsloven
n Brøt aksjeloven

«Hvordan kunne dette skje? Svaret er åpenbart: Feige politikere har 
skylden. Hvem trenger kontrakter og avtaler når man har 
gode kamerater og ubegrenset tillit?»

kommentar side 7

magasin
LØRDAG 24. FEBRUAR 2007

Kjøttetende bakterier angrepHans Emil Møller-Hansen.Han reddet såvidt livet, menmistet en fot. Vestfold harnest flest utbrudd av delivsfarlige streptokokk A-bakteriene i landet.
side 6

Bakterien
tok foten
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Skogens konge på Østlandet
plages av håravfall. Enkelte
dyr er nesten «nakne», mens
andre har hårløse partier.
Det er angrep av hjortelus-
flue (lille bildet) som er årsa-
ken til håravfallet som blir
mange elgers bane.

side 3

Elgen 
mister 
håret

tbno G L E D E R  O G  E N G AS J E R E R

Siden 2006 har 

Tønsbergs Blad 

høstet åtte 

utmerkelser for 

vår journalistikk: 

Ett SKUP-diplom, 

fire Edda-priser

og flere priser 

fra Vestfold 

Journalistlag. 

Vi har ingen planer 
om å gi oss!

nRk-journalistene anders 
Børringbo og eirik Veum avslørte 
nordens manglende kontroll 
på egne leger. nå etterlyser 
de mer samarbeid på tvers av 
landegrensene.

 ■ LArS HELtnE
 ■ BriAn CLiFF OLGuin (FOtO)

«Farlige leger» endte opp som et selvstendig 
prosjekt, men startet med et tips fra Danmarks 
Radio.  Børringbo var overrasket over resultatet 
av det multinasjonale samarbeidet.

– Det er stor åpenhet i Danmark om offentlige 
leger som er satt under skjerpet tilsyn. Vi sam-
menlignet også lister over folk som hadde fått 
klager i de forskjellige landene, og så på overfø-
ringene av lisensene når de byttet arbeidssted. 
Det er utrolig at de nordiske landene ikke har 
mer kontroll over legenes fortid, sier Børringbo

Selv om jakten på «tabbelegene» avdekket 
store mangler i helsevesenet, møtte journalis-
tene også stor motstand underveis.

– Legeforeningene syntes ikke det var spesielt 
populært med all gravingen, og vi fikk mye kjeft. 
Da var det greit å være to, sier han.

GodT uTByTTe. Samarbeidet med danskene 
har åpnet mulighetene for nye måter å jobbe på.

– Det fungerte veldig bra, og serien ble også 
stor i Danmark. De satt med god informasjon og 

GLAD FOR NABOEN: Anders Børringbo 
og Eirik Veum fikk tips om tabbelegene fra 
sine danske kolleger. nå planlegger nrK 
å satse mer på internasjonalt gravesam-
arbeid. 

de gode naboene
deTTe eR Saken

 ■ 20. februar 2010 viste nrK Brenn-
punkt dokumentaren «Farlige leger». 
Her ble det avdekket at utenlandske 
leger som har gjort alvorlige feil likevel 
får jobb i norge. Årsaken er at det ikke 
finnes noe felles register for tabber gjort 
i andre land. tipset til saken kom fra 
Danmarks radio.

mange kilder. Vi fant ut at det var mye godt stoff, og 
at vi hadde gjensidig nytte av hverandre, forteller 
NRK-journalisten.

Han mener at lagspill over landegrensene er en 
stor styrke, og at alle redaksjoner bør se etter slike 
muligheter.

– Norske journalister har mye å gå på når det 
gjelder internasjonalt samarbeid. Vi har lett for å bli 
sittende på vår egen tue uten å se sammenhengene. 
Den stadige globaliseringen setter også nye krav til 
dialog med utenlandske medier.

STRaTeGISk aRBeId. Statskanalen har åtte 
Skup-kandidater til årets prisutdeling, og program-
direktør i NRK, Per Arne Kalbakk, tror ikke det er 
en tilfeldighet. 

– Det er resultatet av strategisk arbeid. Tidligere 
har programmer som Brennpunkt og FBI tatt seg av 
mesteparten av gravingen, men nå har vi gene-
relt større fokus på slike saker enn tidligere, sier 
Kalbakk.

NRK er ikke fremmed for å jobbe multinasjonalt, 
og har SVT som sin fremste kollega utenlands.

– I første omgang 
handler det om å bli 
med på å finansiere 
hverandres prosjekter, 
mot at vi får lov til å vise 
dem til våre seere. Men 
vi har også produsert 
ting sammen, som 
sakene om «Ringenes 
herrer» og IOC. Da var 

også andre land med på produksjonen, som kanskje 
var litt i overkant. Med for mange redaksjoner 
involvert, blir det nesten like mye logistikk som 
journalistikk, sier han

nye Mu LIGHeTeR. I fjor startet NRK gruppa 
«Originale nyheter», med egen reportasjeleder. Det 
gjør at Kalbakk har tro på flere saker som «Farlige 
leger».

– TV har deadline hele tiden, og med denne 
gruppen blir vi litt «avisaktig». Det åpner også for 
mer samarbeid med utlandet, sier han. I likhet med 
Børringbo mener han at norske journalister er godt 
tjent med å se mer til utlandet når de skal dekke 
nyhetsbildet. 

– Vi burde satse på dette i større grad, men hver 
redaksjon har sin egen tradisjon. I det siste har også 
Wikileaks og sosiale medier ført til andre typer 
samspill. Det er spennende, selv om vi ikke vet hvor 
det vil føre hen, avslutter Kalbakk.

 ■ Lørdag klokken 15.30 forteller NRK og Danmarks 
radio om det grenseoverskridende samarbeidet.

Graving over grensene er stikkordet for 
årets nordiske spor på konferansen. 
Skup har i flere år jobbet spesielt med 
prosjekter på tvers av grensene, gjennom 
et nordisk nettverkssamarbeid. European 
Fund for investigative Journalism (EFiJ), 
der Skup-leder Heidi Molstad Andresen 
er blant styremedlemmene, deler ut 

stipender til multinasjonale graveprosjek-
ter – sjekk www.journalismfund.eu. to av 
våre nordiske kolleger fra nettverket stiller 
som ledere på et uformelt gruppemøte 
under SKuP, der ambisjonen er å få folk 
til å møtes for å knytte kontakter på tvers 
av grensene og diskutere mulige felles 
problemstillinger og samarbeid.
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– nærsynte riksmedier
når dagsorden skal settes 
foretrekkes et dårlig leserinnlegg i 
dagbladet framfor en god gravesak 
fra Bergens Tidende.

 ■ AnDErS PArK FrAMStAD
 ■ MArtHE AMAnDA VAnnEBO (FOtO)

Det hevder Bergens Tidendes redaktør Trine Eilert-
sen. Hun frykter at det offentlige ordskiftet rammes 
av usunt Oslo-fokus.

– Det er veldig påtagelig at de store etermediene, 
som i praksis er dagsordensettende, sjelden finner 
sakene sine utenfor Oslo, sier hun.

Til årets Skup-konferanse er det sendt inn 66 
metoderapporter. Hver og en vitner om hektisk 
gravearbeid og lange timer på kontoret. Over 20 av 
dem er fra medier som holder til utenfor hovedsta-
den.

– Mangfoldet av mediemiljøer er en av de største 
styrkene i medie-Norge - noe de som definerer de 
store debattarenaene burde utnytte bedre, mener 
Eilertsen.

de SToRe SkuFFeR. Eilertsen trekker spesielt 
fram flere av de store regionavisene – Adresseavi-
sen, Stavanger Aftenblad og hennes egen Bergens 
Tidende – som eksempler på distriktsaviser der det 
drives mye godt gravearbeid.

– BT har hatt flere oppsiktsvekkende saker om 
Norge i Afghanistan. Disse hadde fått større opp-
merksomhet dersom de sto på trykk andre steder, 
tror hun.

Redaktøren er spesielt skuffet over at «de to 
store» innen nyhetsdekning på TV-skjermen følger 
for dårlig med.

– Jeg forstår at VG og Dagbladet ikke følger opp 
alle gravesakene som dukker opp i distriktene – vi 
følger jo ikke opp alle deres saker heller - men det 
er synd at NRK og TV 2 er så nærsynte.

GeoGrafI-ansvar. Eilertsen mener at spesielt 
NRK, som lisensfinansiert rikskringkaster, har 
ekstra ansvar for å sikre geografisk bred dekning  

trine Eilertsen Foto: Scanpix

Per arne olsen bør takke 
riksmediene for deres 
manglende interesse i 
Tønsbergs Blads graving, 
mener Harald Stanghelle.

 ■ AnDErS PArK FrAMStAD
 ■ MAri tOrSDOttEr HAuGE
 ■ MArtHE AMAnDA VAnnEBO (FOtO)

I en kronikk i Aftenposten 9. mars skriver Aften-
postens politiske redaktør at Frp-nestleder Olsen 
bør takke riksmediene for å ha vært uinteresserte 

SATTE DAGSORDEN: tønsbergs blad kjemper om Skup-diplom med to saker som vakte oppsikt hele veien til hovedstadspressen. Fra venstre: Kristin Monstad Lund, Jon Cato Landsverk og Vegard Vatn.

KRITISK: Harald Stanghelle mener riksmediene med hell 
kunne gått bredere inn i Olsen-saken – tidligere.  
Foto: Aftenposten FAKSImILE: tønsbergs Blad

– og får støtte fra nyhetsredaktør Stein Bjønte-
gård i nettopp NRK. Han understreker at de følger 
det nasjonale mediebildet, blant annet gjennom 
distriktskontorer og medarbeidere i fylkene, men 
innrømmer at egne sendinger og Oslo-avisene er 
kanalens viktigste kilder.

– Det blir et definisjonsspørsmål når spørsmålet 
er hva som er sjeldent, men NRK Nyheter har som 
mål å speile landet bedre i alle sendinger enn vi 
gjør i dag, sier Bjøntegård.

Hans kollega Jan Ove Årsæther i TV 2 mener at 
også de kan bli bedre, men er fornøyd med kana-
lens dekning i 2010. Han henviser til kanalens 
innsendte Skup-rapporter, som viser at de har 
drevet undersøkende journalistikk i store deler av 
landet – og i utlandet. De har i tillegg vunnet priser 
for sin dekning både på Vestlandet, Østlandet og 
Sørlandet.

– Eilertsen må få synse fritt, men jeg mener at 
dette dokumenterer det motsatte, sier nyhetsredak-
tøren.

i hans etiske overtramp i Tønsberg. Til Siste Skup 
antyder han at saken kunne fått et annet utfall om 
riksmediene hadde vært mer på banen.

– Det kan tenkes at det hadde blitt en diskusjon 
om Olsen kunne fortsette som nestleder i partiet 
om saken hadde fått større plass i riksmediene, sier 
Stanghelle. 

Av årets 66 innsendte metoderapporter er én 
signert tidligere diplomvinner Kristin Monstad 
Lund i Tønsbergs blad. Sammen med kollegene Jon 
Cato Landsverk og Vegar Vatn konkurrerer hun 
med en rapport om to saker som begge handler om 
omstridte eiendomskjøp - Ungbo-saken og Jarlsø-
saken.

Sakene har nasjonale overtoner, fordi en av de 
innblandede er den profilerte Frp-nestlederen og 

stortingsrepresentanten Per Arne Olsen. 
Da det i fjor høst ble klart at poli-

tiet åpnet korrupsjonsetterforskning 
av olsen, våknet også rikspressen.

– Flere av landets mest profilerte 
kommentatorer og politiske redaktører 
brukte anledningen til å skrive at Olsens 
eiendomshandel kunne være etisk 
problematisk selv om saken kunne bli 
henlagt, sier Monstad Lund.

Saken ble også henlagt av politiet, 
men noen uker senere underbygget en 
granskingsrapport fra revisjonsselska-
pet Pricewaterhouse Coopers Tønsbergs 
Blads versjon av saken. En fin oppreis-
ning for journalistene.

– Fra desember 2009 til september 
2010 jobbet jeg fulltid med prosjektet, 
og vi jobber fortsatt med dette. Det er 
kjempetungt for en redaksjon på vår 
størrelse å dra et sånt lass, med mange 
måneder uten saker, sier Lund, som også 
brukte nesten hele 2009 til å grave i for-
hold rundt boligbyggelaget i Tønsberg.

Harald Stanghelle fullroser TB-jour-
nalistene for jobben de har gjort, og tror 
den høye kvaliteten på avsløringene kan 
være en av grunnene til at saken fikk 
mindre oppmerksomhet enn lignende 
avsløringer. 

– Mange har nok følt at Tønsbergs 
Blad har «tatt ut» det som er mulig å få 

ut av saken.  Kanskje kan man si at lokal-
avisens grundige og omfattende arbeid 
er «for bra». Sammenligner man med 
oppmerksomheten rundt andre sentrale 
politikeres etiske uføre, jeg tenker på 
gavesakene og oppstyret rundt Åslaug 
Hagas stabbur, ser man at Olsen-saken 
har fått mindre oppmerksomhet. 

Han vedgår at Aftenposten selv kunne 
dekket saken nøyere. 

– Vi har dekket Olsen-saken både 
gjennom reportasjer og på kommen-
tarplass, men vi burde nok ha vært på 
banen tidligere. Det er noe redaksjons-
ledelsen må ta innover seg, sier Stang-
helle.

LOKALGRAVING LOKALGRAVING
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Skapte debattstorm
– Jeg har først og 
fremst mottatt 
positive reaksjo-
ner fra nærmiljøet 
og politikerne 
forteller journa-
list Erik Werner 
Andersen, snaue 
to måneder etter 
det første møtet 
med graveteamet.

Østlands-
Posten kunne i 
mars slippe den 
varslede bom-
ben: Larvik-ordfører Øyvind Riise Jenssen har 
ifølge avisen disponert og ført regnskap over en 
ukjent konto i kommunens navn. Fra denne skal 
det ved flere anledninger ha blitt utbetalt midler 
til et selskap der ordføreren selv har eierinte-
resser.

Flere saker fulgte i kjølvannet av denne. Om 
det var stille i det politiske miljøet i Larvik og 
Lardal før avsløringen, bråvåknet de folkevalgte 
etter avsløringene. I tillegg har leserne gitt sine 
tilbakemeldiger i form av telefoner, eposter og i 
debattforumene.

– Det er definitivt temperatur i det politiske 
miljøet i Larvik i dag, blant annet på grunn av 
sakene våre. Det er ingen tvil om at de har blitt 
en «snakkis», det har hele redaksjonen merket, 
forteller Andersen.

Avisen har imidlertid opplevd at ikke alle 
mener avsløringene er like viktige å få fram i 
lyset.

– Det slår begge veier; noen setter pris på det 
vi har gjort, mens andre synes at det minner om 
en heksejakt, sier redaktør Per Marvin Tennum.

uTFoRdRende. Journalist Erik Werner Andersen, 
primus motor for graveprosjektet, er ikke i tvil om 
at dette er et skritt i riktig retning.

– Vi er én avis som dekker Larvik og Lardal. Der-
som ikke vi driver gravende journalistikk her, så er 
det ingen som gjør det. Tanken om at det ikke er vår 
oppgave er helt meningsløs, slår Andersen fast.

I et tettpakket konferanserom noen timer etter 
dansingen, er Tore Sandberg tilbake i sitt ess. 
Bevæpnet med en digital presentasjon har han 
trollbundet redaksjonen med historier om Fritz 
Moen, Atle Hamre, Per Liland, Åge Vidar Fjell og 
Knut Trygve Halvorsen. Historier om grove jus-
tismord, om hvorfor og hvordan man skal stille 
kritiske spørsmål. En rekke spørsmål og rungende 
applaus følger.

Sandberg har gjort sin del, nå er det redaksjo-
nens tur. At den lille avisen står overfor en stor 
utfordring, er den erfarne etterforskeren og journa-
listen ikke i tvil om.

– Jeg har i liten grad gått inn i saker i mitt eget 
lokalmiljø. Dersom naboen ikke plager meg, så 
kommer jeg ikke til å undersøke hva naboen driver 
med, uansett hva slags lyssky affærer det måtte 
være, innrømmer Sandberg.

mENTOREN: Den tidligere journalisten Tore Sandberg 
har selv gjort oppsiktsvekkende avsløringer, men tror at 
Østlandsposten står overfor en annen type utfordring 
enn han selv har møtt.

Ikke alle er like positive til 
gravejournalistikk på steder der 
«alle kjenner alle».

 ■ AnDErS PArK FrAMStAD 
 ■ MArtHE AMAnDA VAnnEBO (FOtO)

Et steinkast unna Stein Erik Hagens spahotell i 
Larvik innleder en avisredaksjon sitt hittil største 
graveprosjekt med en dans. Madcons superhit 
«Glow» dundrer fra høyttalerne. En av Norges mest 
kjente privatetterforskere forsøker å gjemme seg 
bak en stolpe, mens han febrilsk konsentrerer seg 
om knipsing og bueskytterbevegelser.

Det er januar, og noen uker siden den Larvik-
baserte avisen Østlands-Posten ble tildelt hjelp fra 
Skup og Tore Sandbergs graveteam.

Snart skal fokuset rettes mot dyptpløyende 
undersøkelser av maktstrukturer og maktutøvelse i 
kommunen.

Østlands-Postens nyhetsredaktør Gry Nordvik 
tror graveprosjektene kan være avgjørende for 
avisens framtid.

– Vi skal være der når barnehagen hekler senge-
teppe til eldresenteret, det er kjempeviktig for oss. 
Men hvis vi bare gjør det, vil vi utspille vår rolle.

uRoVekkende enIGHeT. Fredelige Larvik er, med 
sine rundt 42.000 innbyggere, på mange måter et 
typisk norsk lokalsamfunn, der ryktene løper fort.

Østlands-Posten har i enkeltsaker satt søkelyset 
på uheldig manipulering av politiske prosesser i 
kommunen, men i redaksjonen savner man respons 
på avsløringene. Det er ingen opposisjon som raser, 
ingen opphetede debatter. Nå vil de stillheten til 
livs.

– Alle er enige om alt, og det er urovekkende. 
Denne gangen skal vi slippe en bombe, sier nyhets-
redaktøren.

Det er for å hjelpe Østlands-Posten å lokalisere og 
håndtere bomben at Tore Sandberg er i Larvik. Med 
seg har han tidligere DN-journalist Jens Johansson, 
André Verløy fra Institutt for journalistikk og Bjørn 
Olav Jahr, mannen bak Finance Credit-saken.

FRykTeR InnBLandInG. I Østlands-Posten er 
man forberedt på bråk. Hvorfor skal lokalavisen 
lete fram negative saker, når det er så mye positivt 
å skrive om?

– Mange personer på mange nivåer kommer til 
å ville blande seg i arbeidet og forsøke å påvirke 
utfallet av det, frykter Nordvik.

Akkurat hvordan hun skal møte kritikerne er 
nyhetsredaktøren usikker på. Men hun har allerede 
brettet opp ermene.

– Vi skal i hvert fall ikke lukke øynene og late som 
ingenting.

Også internt i redaksjonen er det meningsfor-
skjeller. Tidkrevende gravearbeid øker arbeidsbe-
lastningen for de øvrige redaksjonsmedlemmene.

– Det er et skille mellom dem som har lyst til å 
drive med det, og dem som ikke har det. Jeg tror 
ikke at det er noen automatikk i at alle mener at 
dette er det viktigste, sier Nordvik.

Graver for harde livet

GLØDER FOR GRAVING: Det skotter ikke på innsatsviljen når nyhetsredaktør Gry nordvik (t.v.) og resten av redaksjo-
nen i Østlands-Posten sparker i gang sitt gravearbeid.

KLAR FOR BRÅK: nyhetsredaktør Gry nordvik i 
Østlands-Posten vil drive gravende journalistikk, koste hva 
det koste vil.

F R E D A G 18. mars 2011 ● Nr 74 Årgang 130 ● Løssalg kr. 20.00

TheShop stengt
Ungdomsbutikken The
Shop i Prinsegata i Larvik
sentrum er konkurs. Eierne
AndersWallin Pettersen og
Martin Andersen opplyser
at sviktende omsetning er
årsaken til at driften nå opp-
hører.

Side4

«Drosje-
kjøring er
et service-
yrke, og
det trives
jeg med.»
Kåre Brevig, 60 år

Side 34og35

Larvik tapte
Larvik Innebandyklubb og
Christoffer Gunnarsson (bil-
det) tapte seriefinalenmot
Sandefjord i går kveld. Der-
medmå larviksgutta nøye
segmed 2. plass i serien.

Side 13

Vil samle partiet igjen
Da styret i Larvik Høyre i går var samlet var det bred enighet
om at det viktigste for partiet nå er å se framover. Lederen vil
snakkemed de seks «gretne gamle gubbene» og Birgitte Gulla
Løken rakte Øyvind Riise Jenssen en hånd. Side 12

Sitter påBølgen
Larvik kunstforenings utstillinger på Bølgen er blitt populære.
Lørdag åpner en ny utstilling. Nå er det grafikk av Inger Sitter,
laget gjennom en 65 års lang karriere, som vises.

Side 32og 33

Avsløringer: I går ble det kjent at ordfører Øyvind Riise Jenssen styrer en millionkonto i kommunens navn uten at rådmannen har kontroll med hva
pengene brukes til. Saken har vakt oppsikt, blant annet hos daglig leder Ole Kristian Rogndokken (innfelt) i Norges Kommunerevisorforbund.

Larvik og Omegns Turistforening har over
2.000 medlemmer, men strever med å få nok
frivillig drahjelp. Samtidig viser tall fra Frivillig-
het Norge at dugnadsånden her til lands er unik
i verdenssammenheng.

Side 2og 3

Turistforeningen
på frierføtter

Søkerhjelpere:Ellen Næss og Øystein Tomter i LOT stortrives som frivillige
i foreningen og håper flere vil engasjere seg. (Foto: Siw Normandbo)

– Jeg kjenner ikke Larvik, men den måten å gjøre
ting på som nå kommer fram, er ikke i tråd med
kommuneloven. Sakene er interessante for oss
som skal se etter at kommunale midler blir brukt i

samsvar med fellesskapets interesser, sier Ole
Kristian Rogndokken i Norges Kommunerevisor-
forbund. Nå krever kontrollutvalget i Larvik full
gjennomgang. Side 5, 6 og 7

Kontrollutvalget vil ha svar om ordførerkonto

Krever full
granskning

VINTERKAMPANJE!

815 00 004
Ring for gratis befaring og uforpliktende tilbud:

markisemannen.no
Åpent 08:00 - 17:00 mandag - fredag

Markiser & Screen

-30%
Tilbudet gjelder til 1. april 2011!

Avdeling Sandefjord
Mosserødveien 44

Tlf. 33 13 50 50

Man-fre 9-19 • Lør. 9-18 • Søn 12-17

Påskeliljer fra kr10,-

FAKSImILE: Østlands-Posten

LOKALGRAVING LOKALGRAVING
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Prisen gis for et journalistisk produkt som på en 
innsiktsfull, overraskende og engasjerende måte har 
kastet lys over et internasjonalt tema med vekt på 
Afrika, Asia eller Latin-Amerika, gjerne gjennom å 
oppsøke nye og ukjente steder, finne og bruke varierte 
kilder og reise uvante problemstillinger.  
Du kan allerede nå nominere egne eller andres saker 
til neste års pris på våre nettsider.  
For mer informasjon, se www.reporter.no 

Abonnér på nyhetsbrevet!
Internasjonal Reporters ukentlige nyhetsbrev inneholder en rekke 
tips og kilder som du og din redaksjon kan dra nytte av.  
Nyhetsbrevet gir deg en kort presentasjon av aktuelle saker 
og holder deg oppdatert på nye publikasjoner, rapporter og 
 uten riksrelaterte aktiviteter. 
Nyhetsbrevet inneholder også nyttige fagtips for journalister.  
Meld deg på nyhetsbrevet: www.reporter.no

Mangler du kilder? Sjekk databasen! 
Verden er bare en Skype-samtale unna! Ressursdatabasen  
International Resource Network (IRN) gir deg mulighet til å finne 
frem til alternative kilder når du skal ut på reise eller jobber med 
en utenrikssak fra skrivepulten hjemme. IRN er en engelskspråklig 
database med kontaktinformasjon og korte presentasjoner av 
journalister, fotojournalister, ekspertkilder og bistandsfolk i 
Afrika, Asia og Latin-Amerika. Du vil også finne personer i Norge 
med  særlig kunnskap om disse områdene. Ressursdatabasen er 
tilgjengelig på våre nettsider.

Hvem er vi? 
Internasjonal Reporter (IR) er en frittstående norsk journalist-
organisasjon som jobber for en bredere og bedre utenriksdekning 
i norske medier, med særlig vekt på Afrika, Asia og Latin-Amerika. 
IR har i en årrekke samarbeidet med SKUP og er i år med på å 
arrangere seminaret «Øst er ikke øst». I løpet av året vil IR også 
arrangere flere spennende seminarer på Litteraturhuset.  
Følg med!

www.reporter.no  twitter: int_reporter • journalistikkpris • nyhetsbrev • database • seminarer

For andre gang skal Internasjonal Reporter- prisen deles ut.  
I fjor vant NRK med dokumentarserien “Connecting People”. 
Hvem vinner i år?

Hvem vinner  
Internasjonal 

Reporter-prisen 
2011?

Foto: B. D
ahle Piene/K. Rønneberg

– Hjelper å være kvinne
Tålmodighet kan være nøkkelen 
til suksess. I Pakistan har Laila 
Bokhari og kristin Solberg 
kommet på innsiden av et svært 
mannsdominert samfunn.

 ■ LArS HELtnE

Begge har debutert som bokforfattere etter å ha 
stiftet bekjentskap med Pakistan, med henholdsvis 
«Hellig vrede» og «Gjennom de renes land».

Som Aftenpostens reporter i New Delhi, er 
Kristin Solberg en av de første norske korrespon-
dentene i Sør-Asia. Etter tre år har hun enda ikke 
rukket å ha hjemlengsel, men har erfart at alt ikke 
er like lett som i Norge.

– Inspirasjonen finner jeg med en gang jeg går ut 
på gata, men jeg kan ikke bare slå opp på Google for 
å finne kontaktinformasjon på noen. Enten så har 
jeg nummeret til vedkommende, eller så har jeg det 
ikke. I tillegg vet ingen hvem Aftenposten er. Hvis 
BBC vil ha samme intervjuobjekt som meg, må jeg 
pent vente på tur, sier hun.

Inn I kVInneSFæRen. I andre sammenhenger er 
hun likevel først, og eksklusiv. Når normene ikke til-
later at de lokale kvinnene har kontakt med andre 

menn enn de som finnes i nær familie, åpner det 
seg muligheter for damene. Det har det blitt gode 
historier av.

– Jeg har definitivt oppdaget at det ofte hjelper å 
være kvinne, da jeg får tilgang på kilder de mann-
lige journalistene ikke får. Når kvinnene snakker 
med kvinner, har de sjansen til å åpne seg. En gang 
var det en som viste meg syreskadene hun hadde 
fått på hodet. Hadde det vært en mann til stede, 
hadde hun trolig ikke fått lov til å ta av seg sjalet, 
forteller Solberg.

MøTTe ekSTReMISTeR. Laila Bokhari har også 
opplevd fordelene kvinnerollen fører med seg, men 
er aldri alene på et intervju med en mann.

– Da har jeg alltid noen med meg. Selv om det 
fører til at intervjuet kan bli en samtale mellom 
tolken min og intervjupersonen, bryr jeg meg lite 
om det. Det er ikke stedet jeg velger å snakke om 
kvinnekampen. Men ofte er jeg alene når jeg møter 
kilder på den kvinnelige arena, og det åpner opp 
mange dører, sier hun.

Bokhari jobber ved den norske ambassaden i 
Islamabad, og er terrorforsker og statsviter. Med sin 
pakistanske bakgrunn hadde hun et godt kjennskap 
til landet også før bokprosjektet. I arbeidet med 
«Hellig vrede» kom hun i kontakt med miljøer som 
er godt skjult for offentligheten.

– Ekstremistiske samfunn slapp meg inn delvis 
fordi jeg var forsker og delvis på grunn av at jeg er 
halvt pakistansk. Jeg var en muslimsk søster for 
dem. I tillegg snakket jeg med utbrytere av disse 
miljøene, og det krevde ekstra god oppfølging i 
ettertid.

Generelt er også kildepleie en viktig, men tidkre-
vende prosess for skribentene. Pakistanerne viser 
nemlig mer enn gjerne fram sine hjem for besø-
kende, og både Solberg og Bokhari har fått føle den 
utenlandske gjestfriheten på kroppen.

– Det har blitt vanvittig mange tekopper, sier 
forfatterne.

Laila bokhari Foto: Scanpix

PÅ jOBB: Kristin Solberg er Aftenpostens Sør-Asia-korrespondent. Her på jobb i Pakistan. Foto: nicola Smith
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Overvåking og analyse av digitale medier

Pressekontakter og utsendelse av pressemeldinger

Overvåking og analyse av sosiale medier

Bruk internett til å få økt 
business intellingens

Bryggegata 9, 0250 Oslo    Tlf: 940 05 100    www.meltwater.com

avital Leibovich, 
talskvinne for den 
israelske hæren, kommer 
til Skup for å kjefte.

 ■ MAri tOrSDOttEr HAuGE

Hun legger lite imellom når hun 
karakteriserer norske mediers dek-
ning av Midtøsten-konflikten.

Ifølge Leibovich er norsk presse 
den mest unyanserte i dekningen av 
Israel og Midtøsten-konflikten. Særlig 
er hun kritisk til NRKs dekning.

– Leibovich er svært konkret i sin 
kritikk av navngitte medier og jour-
nalister, som selvsagt vil være tilstede 
for å svare på og imøtegå kritikken 
fra IDF, sier Skup-leder Heidi Molstad 
Andresen.

I år åpner Skup-konferansen med 
et seminar om temaet i samarbeid 
med Internasjonal Reporter (IR).  

Leibovich kommer til Tønsberg med 
en rekke eksempler på det hun mener 
er Israel-fiendtlig journalistikk. Pro-
filerte norske journalister som Per A. 
Christensen (Aftenposten) og Jan Ove 
Årsæther (TV 2) svarer på kritikken. 

For nysgjerrige som gjerne vil høre 
mer, stiller Leibovich opp til «spørre-
time» lørdag klokken 17. Les deg opp 
på Midtøsten først!

krass 
kritiker

aVITaL LeIBoVICH
 ■ Oberstløytnant Avital Leibovich er 

kommunikasjonssjef for den israelske 
hæren - israel Defence Forces (iDF). 
Leibovich har en bachelorgrad i engelsk 
litteratur og statsvitenskap og en 
mastergrad i internasjonale forhold fra 
universitetet i Haifa, og har vært ansatt 
i iDF i en årrekke, de siste seks årene 
som øverste kommunikasjonssjef.

Pressehistorie
1) Kor var C.J. Hambro redaktør 
fram til 1940, medan han sat på 
Stortinget for Høgre?
2) Kva år stengte Presseklubben 
dørene for siste gong?
3) Kven vann den aller første 
Skup-prisen?
4) Kva er rekorden i antall metode-
rapportar levert inn til Skup?
5) Kven var «Deep throat»?

Nyheitsåret 2010
6) Kva valde statsråd Magnhild 
Meltveit Kleppa (Sp) å levere  
tilbake etter det såkalte  
«gavebråket»?
7) Kva heitte vulkanen som gjorde 
store delar av Europa «askefast» i 
fjor vår? (Ekstrapoeng ved korrekt 
staving)
8) Anne Aasheim gjekk av som 
redaktør 21. januar 2010. Kor er 
ho no?
9) Wikileaks-grunnleggjar Julian 
Assange fekk mykje merksemd 

i året som gjekk. Men kva by i 
Australia kjem han eigentleg frå?
10) Fullfør sitatet frå Herman Wil-
lis’ si vurdering av iPad i Mor-
genbladet: «Å spå om ipad-ens 
fremtid blir som å tippe utfallet av 
en blind date mellom Einar Gelius 
og ...»

Sporten
11) «Det er viktig at jeg er ydmyk 
nå som jeg er blir trener» sa denne 
mannen til Dagbladet. Kven tenker 
vi på?
12) Kva for ei nordisk avis kalte 
Petter northug jr. for ein gris då 
han audmjuka svenskane på sta-
fetten under Oslo-VM? 
13) Kva heiter Egil «Drillo» Olsen 
sin ukjende sønn?
14) Kva heiter tønsbergs fotbal-
lag, og kva divisjon speler dei i?
15) Kva heiter mannen som skal 
«hoppe etter Kojonkoski»?  
(Ekstrapoeng ved korrekt staving) 

Løvebakken
16) Kva for ein tidlegare rikspoli-
tikar gjer no comeback i bydels-
politikken i Oslo?
17) Kven vart i 2008 den første 
statsråden som måtte gå på 
grunn av eit stabbur?
18) Kor mange av dagens stats-
rådar har ein slektning som har 

vore statsminister?
19) Kva var han eigentleg,  
Gulbrand Mørstad, som hogga ut 
grorudgranitt-løvene som voktar 
Løvebakken?
20) Kven utgjer det raude laget i 
tV-programmet «Løvebakken»?

� Svarene�finner�du�på�side�51

JOurnALiStQuiZ

Foto: Scanpix
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 Reisen til 
graveriket

En sluttpakke  
lanseres,  
et magasin blir født.  
Vi ble med Norges 
nye gravemagasin på 
inspirasjonstur  
til Göteborg.



18 19

De tre tidligere kollegaene i Stavanger Aftenblad har nå brutt ut av sine etablerte journaliststillinger og er på vei til Gøteborg for å lære mer om å lage magasin.

Starter magasin 
på sluttpakke  
og ølfantasier

«Veien til gull starter i 
Göteborg». Plakaten lyser 

mot tre unge menn som tre 
måneder senere skal gi ut 

norges første gravemagasin.

 ■ HELEnE SKJEGGEStAD
 ■ MArtHE AMAnDA VAnnEBO (FOtO)

Trærne står ikke fullt så tett lenger, og stoppskiltene 
har skiftet fra rødt og hvitt til gult og blått. Utenfor 
vinduet dekker januarsnøen bakken.

– Jeg drømte om en sak til magasinet i natt. Jeg 
sov ikke godt, sier Knut Gjerseth Olsen.

Vogn nummer én krenger fra side til side.
– Det er denne vognen som bølger mest. Rart, 

siden det koster 90 kroner ekstra, sier Erlend Fra-
fjord.

– Det er ikke disse 90 kronene som kommer til å 
felle oss, sier Jo Bredeveien.

– Så du mener noe kommer til å felle oss? replise-
rer Frafjord.

Tre menn i 30-årene slurper i seg kaffe fra en kaf-
fekanne på et NSB-tog fra Oslo til Göteborg.

– 90 kroner for sur kaffe og strømuttak uten inter-
nett? Yes, Erlend, bra jobbet, sier Gjerseth Olsen.

Alle ler. Det er i underkant av tre måneder til alt 
skal være klart. Bare 78 dager til Magasinet Plot skal 
lanseres.

uSIkkeR TRo. De er menn i sin beste alder med 
begge føttene godt plantet i journalistikken. De har 
alle hatt mer eller mindre stabile arbeidsforhold – 
Erlend Frafjord og Knut Gjerseth Olsen i Stavanger 
Aftenblad, Jo Bredeveien i Dagsavisen og Morgen-
bladet. 

Så en dag tar Erlend sluttpakke fra Aftenbla-
det, og får Knut til å si opp sin helt nye fastjobb 
i samme avis. De får med seg Jo fra hans midler-
tidige stilling i Morgenbladet og faste stilling i 
Dagsavisen. For å lage magasin. 

– Du kan vel si at vi går litt mot strømmen. Alt 
skal gå raskt i dagens nyhetsverden. Vi vil skru 
ned tempoet og skrive langsom journalistikk, sier  
Bredeveien.

Første nummer skal etter planen lanseres under 
Skup-konferansen. Deretter skal det komme ut fire 
nye nummer i løpet av 2011.

– Vi har planen klar, men det blir noen spen-
nende måneder fremover. Dette har jo aldri gått 
før, så man må vel være litt dum for å hoppe ut 
i noe så usikkert. Men vi har troen, sier Erlend 
Frafjord. 

De to barndomsvennene Knut Gjerseth Olsen og Jo Bredeveien er igjen på samme lag når de nå skal lage et helt nytt nyhetsmagasin.  
– Vi har begge alltid drømt om å få skrive utenfor de tradisjonelle nyhetsrammene, sier Bredeveien.

FAKSImILE: Siste Skup 2010

DEN NYE GRAVEJOURNALISTIKKEN DEN NYE GRAVEJOURNALISTIKKEN
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VISjonæRen oG SkRIBenTen. De fleste journalis-
ter har tenkt tanken. Å lage sitt eget magasin, være 
sin egen sjef, skrive så langt og stilfullt man bare vil. 
Leseropplevelsen. De store sakene.

– Jeg og Jo har kjent hverandre siden vi ble født. 
Jeg tror faktisk Jo var den første personen jeg ble 
kjent med. Foreldrene våre var bestevenner og 
bodde rett ovenfor hverandre, og vi brukte veldig 
mye tid sammen i barndommen, sier Gjerseth 
Olsen.

– Men så ble det stille helt til du som fersk 
student plutselig en dag sto på Torgallmenningen i 
Bergen uten sted å bo, og ringte meg, sier Jo Brede-
veien.

De to barndomsvennene og studiekameratene 
har brukt mang en time til å diskutere dagens 
Presse-Norge i sene nattetimer.

– Drømmen var å skrive utenfor rammene av 
dagens sjangere. Å sprenge grensene, å nå leseren 

på en ny måte, sier Knut.
– Jeg var lei det traurige nyhetsspråket hvor man 

ødelegger leselysten ved å drepe historien. For-
bildene var Wolfe og Thompson og sjangeren var 
«New Journalism», sier Jo.

Men det ble med snakket. Helt til finanskrisen 
rammet Stavanger Aftenblad.

BLÅRuSSen. – Jeg har alltid vært impulsiv. For 
eksempel havnet jeg i journalistikken på ren inn-
skytelse. Jeg satt på lesesalen på NHH, var ferdig 
siviløkonom og jobbet med høyere avdelingsstudier 
i samfunnsøkonomi da jeg plutselig bare reiste meg 
opp og dro ned til Bergens Tidende for å bli journa-
list. Jeg fikk to kveldsvakter til å prøve meg, og ble 
der i mange år.

Det var noe det samme som skjedde da Stavanger 
Aftenblad lanserte sin tredje runde med sluttpak-
ker – full lønn i ett år. Jeg satt på pulten min ved 

siden av Knut, og spurte ham: skal vi ikke lage et 
magasin? Han svarte «jo da, kanskje det», og jeg 
gikk rett ut og fylte ut papirene for sluttpakke. Og 
nå er vi her, sier Frafjord.

Toget skrangler inn på stasjonen i Göteborg. 
Magasinet Plot er på vei til å møte sitt forbilde i 
dagens mediebilde: Magasinet Filter. Et lite repor-
tasjemagasin som ble startet i 2008. Nå har det lille 
magasinet 32.000 i opplag – Plot drømmer i første 
omgang om 5000. 

– Ved mobilisering fra venner og bekjente har vi 
klart å skaffe nok kapital til det første året. Etter det 
får vi nesten se hva som skjer. Vi bør egentlig helst 
ha flere enn 5000 abonnenter når året er over, sier 
Frafjord, og legger til:

– Det skal holde hardt. Men vi må jo tro på at det 
kommer til å gå.

De tramper av gårde over trikkeskinner og foran 
busser uten å se seg til sidene. En gang går det nes-

ten galt, da en buss så vidt klarer å unngå de raske 
hælene. Journalistene merker ingenting.

HeMMeLIG. Det er vanskelig å få noe ut av gutta 
når det gjelder stoff de jobber med.

– Vi kan ikke si noe, vi vet ennå ikke hva vi får 
og ikke får, sier Bredeveien, og slår ut med armene 
med et lurt smil.

– Men hvis vi får det til, blir det veldig bra, sier 
Frafjord.

Tanken er å skape et magasin som kan fylle 
tomrommet mellom helgemagasinene og bøkene. 
Derfor skal magasinet være et format som både 
passer i bokhyllen og i vesken. I hvert nummer skal 
det være to-tre større saker som strekker seg over 
20-30 sider.

– Vi tror Norge er klart for et skikkelig reporta-
sjemagasin som er godt og levende skrevet. Det har 
jo fungert i Sverige, sier Bredeveien.

HjeLPeRen. Hvor mange abonnenter hadde dere 
første året? Hvem er målgruppen deres? Hvordan 
har dere lagt opp markedsføringen? Hvor mye får 
frilanserne? 

Spørsmålene hagler mot Tobias Regell i repor-
tasjemagasinet Filter. Han sitter rolig tilbakelent 
på en spansk restaurant med oransje gardiner og 
gamle trebord. Regell svarer med pauser mellom 
ordene.

– Det første nummeret er ikke så viktig. Det er 
nesten umulig å få det godt til. Fokuser heller på 
stabilitet og god, grundig journalistikk. Det er dét 
som kommer til å redde dere – ikke en bombe i 
første nummer, sier Regell.

uTFoRdRInGen. Dagen med Filter og Regell sitter 
igjen. De tre mennene girer ned på Filters nabopub.

– Jeg tror ikke vi trenger en bombe i det første 
nummeret. Eller, jeg håper ikke vi gjør det. Dette er 
jo vår sjanse til å lage langsom journalistikk, ikke 
nødvendigvis grave oss ned i regnskaper og hem-
melige dokumenter, sier Bredeveien.

– Der har vi muligens et pedagogisk problem. Jeg 
føler at mange forventer mange bomber i maga-
sinet. Det blir det ikke nødvendigvis, sier Knut, 
småbekymret.

– Men vi skal ha et samfunnsperspektiv, under-
streker nyhetsjournalisten Erlend.

– Definitivt. Vi skal selvfølgelig gå etter saker av 
stor samfunnsmessig betydning, men de skal pre-
senteres på en annen måte med tekster på opptil 30 
sider, sier Knut.

Knut og Erlend titter ned i de halvtømte glassene 
sine. Det er mye som skal klaffe. Det er enda mye 
som gjenstår. Jo er allerede på vei til bardisken.

– Målet er den gode historien, sier hans mens han 
reiser seg. Å få leseren til å føle noe gjennom det 
narrative.

Hva er så den klassiske historien? Er det kanskje 
tre helter som starter på den umulige utfordringen. 
Som satser alt på ett kort, og klatrer oppover det 
bratte fjellet. Som opplever oppturer og nedturer, 
men som får støtte av gode hjelpere. Til slutt står de 
på kanten av stupet, det er nå eller aldri – point of 
no return. Man folder hendene eller biter neglene i 
spenning. Hvordan vil det gå med våre helter? Vil de 
fly inn i historien, eller lande med et brak?

 ■ Lørdag klokken 09.00 gir Plot-journalistene en 
sniktitt på første utgave og forteller mer om arbei-
det.

Erlend Frafjord, Knut Gjerseth Olsen og Jo Bredeveien mener at de går mot lyset og den riktige vei med sitt nye magasin Plot.

tobias regell fra Filter tar seg tid til å svare på de tre norske journalistenes mange spørsmål. De er spesielt interessert i hvordan de har klart å bygge opp et levedyktig nyhetsmagasin 
i dagens tøffe mediemarked.
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neW yoRk (Siste Skup): 
ProPublica vet at bare 
journalistikken er bra nok, spiller 
det liten rolle hvordan eller hvor 
den publiseres. det viktigste er at 
den blir oppdaget.

 ■ MArtin FOSSuM (tEKSt OG FOtO)

De debuterte med en sak på 60 minutes, fikk 
verdens første Pulitzer-pris for en nettpublikasjon 
og samarbeider med over 50 forskjellige nyhets-
organisasjoner. ProPublica er selve flaggskipet 
innen moderne non profit-sentre for undersøkende 
journalistikk. Et slags Freetown for en håndfull 
krisetrøtte journalister, der deadline er avskaffet og 
ingen trenger å skrive om Alexander Rybaks siste 
påfunn i den svenske versjonen av ”Skal vi danse”.

– Vi har gitt oss et oppdrag. Vi skal lage journa-
listikk som overrasker folk, som holder makten i 
ørene og avdekker urimelighet. Det er bra hvis folk 
blir sinte og krever at noe må gjøres etter å ha lest 
en av våre historier, sier talsmann Michael Webb 
når han blir bedt om å forklare ProPublicas journa-
listiske filosofi.

Det er stille i redaksjonslokalene nederst på 
Manhattan, New York. Bare de mange innram-
mede avisoppslagene avslører at dette ikke er 
et IT-selskap. Her er ingen breaking news, ingen 
konstant summing av mobiltelefoner. Journalistene 
i ProPublica spares for deprimerende kurver fra 
salgsavdelingen, tomme ruter i sideoppsettet og 
nye reklamestunts fra markedsavdelingen. Må du 
jobbe med en spennende avsløring i ett år, skal du 
få lov til det.

– Den største forskjellen er at man kan få gjort 
noe med alle de sakene man aldri fikk tid til tidli-
gere, forklarer Jennifer LaFleur, tidligere journalist i 
Dallas Morning News, nå en av ProPublicas eksper-
ter på datastøttet journalistikk.

– Tenk deg en avis hvor alle pengene som går dis-
tribusjon, papir, salg og markedsføring bare brukes 
på journalistikk.

RIke onkLeR. Non-profit-modellen er langt fra et 
nytt fenomen i journalistikken. Center for Investi-
gative Reporting ble grunnlagt i California 1977. 
Et annet eksempel er Center for Public Integrity 
(1989) i Washington DC. Forskjellen er at medie-
krisen, og spesielt aviskrisen i USA, har gjort det 
atraktivt å starte uavhengige byråer for undersø-
kende journalistikk. Associated Press drives fortsatt 
på ikke-kommersiell basis, hele 164 år etter sitt 
opphav i et avissamarbeid i New York City.

I løpet av bare siste fem årene har verden sett 
etableringen av rindt 30 ikke-kommersielle sentra 

PRoPuBLICa
 ■ ikke-kommersiell mediebedrift, stiftet i new York 

2008.

 ■ Publiserer journalistikk under Creative Commons 
lisens, som betyr at hvem som helst kan publisere 
sakene deres bare de krediteres.

 ■ Gravegruppen er kjent for journalistikk som avslø-
rer myndigheter og maktpersoners manglende kontroll 
over penger, helsevesen og forretningsliv.

 ■ ProPublica er i stor grad betalt for av milliardekte-
paret Herbert og Marion Sandler.

 ■ Sjefsredaktør: Paul Steiger, tidligere redaktør av 
the Wall Street Journal

 ■ Driften er i skrivende stund garantert ut 2012.

journalistikk  
på deling

for undersøkende journalistikk. De fleste i USA. 
California Watch, Voice of San Diego og The Texas 
Tribune er noen av dem som har gjort det best. Mic-
hael Webb forklarer hva som har gjør ProPublica til 
en suksess:

– For det første har vi ekstraordinært dyktige 
journalister her. Vi startet opp med åtte eller ni 
Pulitzer-vinnere i staben. For det andre har vi øko-
nomisk trygghet i støtten fra The Sandler founda-
tion. Økonomien gir oss arbeidsrom andre bare kan 
drømme om.

ProPublica er nesten i sin helhet sponset av det 
styrtrike bankekteparet Marion og Herbert Sandler. 
Virksomheten blir sikret for to år av gangen, og 
foreløpig er det nok penger til å drifte organisasjo-
nen ut 2012. ProPublica jobber nå for å bli mindre 
avhengig av Sandler-penger, selv om ekteparet har 
lovet å holde seg langt utenfor redaksjonslokalene.

– Sandler-paret er svært aktive politisk. Da vi 
startet opp mente kritikere at vi kom til å være 
bare nok et venstreorientert, liberalt (i amerikansk 

betydning, journ.anm) medieforetak. Jeg tror vi har 
bevist vår redaksjonelle uavhengighet, sier Webb.

daTadReVeT. Programmerer Dan Nguyen er mer 
opptatt av sine fire speilblanke dataskjermer enn 
den imponerende utsikten over Hudson River. 
Nguyens jobb er å utvikle dataapplikasjoner som 
gjør det lettere å sette sammen informasjon fra 
ulike offentlige databaser. Datadrevet journalistikk 
er en av ProPublicas beste eksportvarer.

– det er en form for journalistisk gruvedrift. 
Informasjonen ligger der, dypt nede i databa-
sene, men det er først når man leter den fram og 
setter den sammen vi oppdager overraskende 
sammenhenger, sier nguyen.

Hans siste prosjekt var «Dollars for docs». Et 
søkeprogram som gjør det mulig å sjekke hvor mye 
penger fastlegen din får for å promotere legemid-
ler. Et annet prosjekt samler informasjon om alle 
obduksjoner som blir foretatt i USA. Ved å sette 
sammen informasjon ingen tidligere har sett i sam-

menheng, har ProPublica avdekket et dysfunksjo-
nelt system, som bokstavelig talt begraver alle feil 
de gjør.

dødeLIGe VaLG. ProPublica ble historiske da de 
som første nettavis ble tildelt en Pulitzer for beste 
undersøkende journalistikk. Saken het «The Deadly 
Choices at Memorial» og handler om omstridte 
dødsfall på sykehuset i New Orleans etter orkanen 
Katrina. Det hele var et samarbeid med New York 
Times Magazine. Sheri Fink, journalisten bak saken, 
kommer til Skup for å fortelle om arbeidet sitt.

 – Dette er et eksempel på at plattformdisku-
sjonen egentlig er irrelevant. Vi velger oss den 
plattformen som passer journalistikken best, og vi 
samarbeider med medier der vi tror journalistikken 
får størst gjennomslagskraft, sier Webb.

 ■ Lørdag klokken 10.30 forteller Sheri Fink og 
redaktør Robin Fields om «The deadly choices at 
memorial».

DATAGRAVER: Programmerer Dan Nguyen mellom sine mange  skjermer på kontoret i 23. Etasje på Broadway. Nguyen jobber med systemer som gjør det enkelt å finne ut hvor mye leger tjener på å promotere medisiner.

AVSLØRTE SYSTEmET: A.C. thompson (bak skrive-
bordet), er journalisten bak en sak som nylig avdekket 
inkompetanse og farlige rutiner i Amerikas likhus. Han 
har brukt et helt år på å studere 2300 patologer i uSA, og 
har funnet et dysfunksjonelt system som bokstavelig talt 
begraver sine egne feil.

TIL TØNSBERG: Jennifer LaFleur og Amanda Michel besøker begge 
Skup for å fortelle om CAr (Computer Assisted reporting) – eller data-
støttet journalistikk.

ShERI FINK: Besøker Skup for å fortelle 
om saken hun ble belønnet med en 
Pulitzer for i 2010. «the Deadly Choices at 
Memorial»
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– Først og fremst  
jouRnaLIST

BOKDEBUTANT: - til slutt kom jeg til et punkt der jeg følte at avisformatet var for lite. Jeg begynte å skisse ut en disposisjon til et bokmanus, og deretter 
kom jeg i kontakt med Gyldendal, sier VG-journalist Marianne Vikås. i februar debuterte hun som forfatter med boken «Martine – jakten på rettferdighet».

Marianne vikås definerer seg som journalist også etter at debutboka 
kom ut. Skup-leder Heidi Molstad andresen mener mange gravebøker 
aldri kunne vært utgitt som journalistikk.

 ■ AnnE SKALLEBErG GJErDE
 ■ BriAn CLiFF OLGuin (FOtO)

– Forfattertittelen er litt rar og ukjent for meg. Jeg 
definerer meg først og fremst som journalist, fordi 
jeg har gitt ut et journalistisk produkt. Boka baserer 
seg på sannhet, ikke fiksjon, sier Marianne Vikås.

VG-journalisten kom i februar ut med boken 
«Martine – jakten på rettferdighet», etter å ha dek-
ket saken om drapet på Martine Vik Magnussen for 
VG Nett fra dag én og fulgt den tett i to år.

Vikås er ikke alene om å publisere et gravepro-
sjekt mellom to permer. De siste fem årene har 
flere metoderapporter for bøker blitt sendt inn til 
vurdering i forbindelse med Skup-prisen, i snitt 
drøyt to i året.

ManGLeR SeLVdøMMeSySTeM. Skup-leder Heidi 
Molstad Andresen ønsker forlagene velkommen. 
Hun setter imidlertid spørsmålstegn ved om for-
lagene virkelig satser på undersøkende journalis-
tikk, og trekker frem forlagenes mangel på et etisk 
selvdømmesystem.

– Mange sakprosautgivelser er i utgangspunktet 
journalistikk, og flere av forfatterne er journalister. 
Likevel finnes det mange eksempler på at innhol-
det i disse bøkene aldri kunne vært publisert som 
artikkelserier i avisene, fordi det ville blitt rammet 
av Vær Varsom-plakaten med tanke på tilsvarsrett, 
dokumentasjon og kildebruk, sier Molstad Andre-
sen.

Hun påpeker at forlagsbransjen mangler et etisk 
selvdømmesystem der mediene har Vær Varsom og 
PFU. 

– Flere i bransjen har da også motsatt seg å 

etablere noe slikt, når debatten har vært oppe. 
Nå står eventuelle feil for forfatterens regning, og 
det er kun domstolene som regulerer innholdet i 
sakprosabøkene. Det er både dyrt, tidkrevende og 
usikkert.

– Er en journalist som skriver en gravebok forfat-
ter eller journalist?

– I utgangspunktet vil jeg si at om man ikke følger 
Vær Varsom-plakaten, er man ikke journalist, men 
forfatter, sier Molstad Andresen.

eTIkken I RyGGMaRGen. Marianne Vikås ser 
ingen problemer med at forlagene ikke har en etisk 
rettesnor à la Vær Varsom-plakaten.

– Presseetikken ligger i ryggmargen min, og blir 
ikke glemt selv om jeg går over til bokformatet. Det 
er ingen forskjell i hverken etiske standarder eller 
metodikk, sier hun.

Vikås roser forlagets oppfølgingsarbeid, og sier 
hun opplevde det som både trygt og givende å 
arbeide tett med et forlag.

– I en redaksjon har nyhetslederne veldig 
mange flere å følge opp, så det var luksus å 
kunne ha en egen konsulent, sier hun.

– Lovverket hoLDer. Forlagssjef Richard Aarø 
i Tiden Forlag sier at de forholder seg til vanlige 
etiske standarder, og gir tilsvarsmuligheter der 
det er påkrevd. Han mener det er feil å påstå at det 
generelt er en lavere etisk standard på gravebøker 
enn for eksempel graveartikler.

– I pressen jobbes det ofte under tidspress og 
med korte frister, og jeg ser derfor behovet for en 
Vær-varsom-plakat. Arbeidet med bokprosjekter 
strekker seg gjerne over lang tid og da mener jeg 

lovverket er tilstrekkelig som rettesnor, siden man 
har bedre anledning til å sjekke sannhetsbevis 
og vurdere juridiske og etiske problemstillinger 
grundig. Er vi det minste i tvil, henter vi inn juridisk 
bistand, sier han.

Aarø mener det ikke er riktig at eventuelle feil 
står for forfatterens regning alene.

– Rettspraksis viser noe annet. Et ferskt eksem-
pel er Bokhandler-dommen mot Åsne Seierstad og 
Cappelen Damm, der ansvaret er fordelt helt likt 
mellom forfatter og forlag, sier forlagssjefen.

TaLLFakTa

År – antall rapporter fra forlag

2010 – 2
2009 – 3
2008 – 1,5 *
2007 – 3

2006 – 1
2005 – 0
2004 – 0
2003 – 0

2002 – 0
2001 – 0
2000 – 1

* Tiden samarbeidet med DN
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 ■ ANNE STINE SÆTHER
Journalist i VG, har 

fått Skup-diplom for 
sitt arbeid med vold 

mot kvinner, men skal i 
år fortelle om hvordan 

hun og kollega Terje 
Helsingeng avslørte Liv 

Løbergs CV-juks. 

 ■ INA LINDAHL NYRUD
Advokat i Norsk 

Journalistlag, ekspert 
på blant annet offent-

leglova. Medlem av 
offentlighetsutvalget. 

 ■ PAUL MYERS
BBCs fremste spe-

sialist på nett-research. 
Har brukt internett 

siden 1976, og vært i 
BBC siden 1995.

 ■ SVEIN WILLASSEN 
Blant Skandinavias 

fremste dataetterfor-
skere, med doktorgrad 

på temaet. Bakgrunn fra 
Interpol og Den interna-

sjonale organisasjonen 
for databeviser (IOCE).

 ■ ODD ISUNGSET
Journalist. Har 

skrevet flere bøker 
om drapsforsøket på 
William Nygaard, og 

fikk Gullruten-prisen 
for dokumentar om 

Muhammed-karikatu-
rene i 2005. Leder for 

PFU 2004-2010.

 ■ IDA BØRRESEN
Direktør for UDI 

siden 2006, tidligere 
ekspedisjonssjef og 

departementsråd  
i Utdannings- 

departementet.  
Cand. polit. fra UiO.

 ■ JENNIFER LAFLEUR
Spesialist på datastøt-
tet journalistikk i den 

uavhengige non-profit-
organisasjonen Pro-
Publica i New York.

 ■ ANNE LINDMO
Programleder i 

NRK og under Skups 
«Late Night Show» i en 

årrekke. Har vunnet 
Gullruten en rekke gan-

ger for «Store Studio».

 ■ HÅKON BORUD
Ansvarlig redak-

tør i Tønsbergs Blad. 
Parkerte byens ordfører 
med graving i boligkjøp. 

 ■ SHERI FINK
Utdannet lege, 

bidragsyter til ProPu-
blica, vant i fjor Pulit-

zer-pris for avsløringen 
av hva som foregikk på 

Memorial-sykehuset 
i New Orleans under 

Katrina-orkanens  
herjinger.

 ■ DAVID LEIGH
Britisk journalist og 

forfatter. Jobber i avisa 
The Guardian. Ga i år ut 
boka WikiLeaks: Inside 

Julian Assange’s War on 
Secrecy sammen med 

Luke Harding. 

 ■ PAUL RADU
Rumensk gravejour-

nalist. Har laget en digi-
tal håndbok for å hjelpe 

journalister til å følge 
korrupsjon på tvers av 

landegrensene.

 ■ NICK DAVIES 
Har 25 år bak seg 

i gravejournalistik-
ken, har bl.a. mottatt 
The Martha Gellhorn 
Prize for Journalism. 
Skaffet The Guardian 

Wikileaks-dokumentene 
i sommer.

 ■ HELENA BENGTSSON
Databaseredaktør 

i SVT, hvor hun har 
jobbet som researcher, 
produsent og prosjekt-

redaktør siden 1994. 
I fjor vant hun Stora 

Journalistpriset i klas-
sen Årets förnyare.

 ■ CONNIE BENTZRUD
Journalist i TV 2. Har 

sammen med Asbjørn 
Øyhovden jobbet med 
temaet vold mot barn 

i en årrekke. Flere 
henlagte saker har blitt 
gjenopptatt, og de to er 

premiert flere ganger. 

 ■ ENDA FLERE
Disse 17 er langt fra 
de eneste du møter 
på Skup. Konsulter 

programmet bakerst i 
avisen for flere navn. 

 ■ ROBIN FIELDS
Senior editor  

i ProPublica, har  
jobbet en årrekke som  

gravende journalist i  
Los Angeles Times. 

 ■ TOM HEINEMANN 
Dansk, uavhengig 

gravejournalist. Har 
samarbeidet med 

nordiske kolleger i 
mange år. Hans siste 

film om nobelprisvinner 
Muhammad Yunus har 

skapt internasjonale 
overskrifter.

DISSE TREFFER DU I TØNSBERG
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hELTER, SKURKER, OBSERVATØRER OG SVIN

PRessen gÅR til filmen – Vgs filmeksPeRt Jon selÅs 
og siste skuP giR deg guiden til filmene du mÅ se 
(igJen) i ÅRets PÅskefeRie!

”alle presidentens menn”, filmen over alle 
filmer om pressefolk, har 35-årsjubileum 
i år. Det er ikke bare en meget god film, 
den formulerer også den ultimate drøm 
for journalister: Det definitive skupet 
som ikke kan gjøres bedre eller få større 
konsekvenser!

 ■ JOn SELÅS
 ■ rEutErS (FOtO)

Det går gjetord om forberedelsene til regissør Alan J. Pakula og 
staben. Hver minste detalj skulle være riktig, inkludert ”virke-
lig” innhold i redaksjonens søppelkasser. Uansett blir alltid 
noe feil; Under et møte på en Burger King-restaurant diskute-
res det om tiden er inne for å sprekke Haldeman-saken. Man 
kan tydelig se et Quarter Pounder-papir. Haldeman-storyen 
kom ut i april 1972, Quarter Pounderen ikke før i 1974…

Djevelen sitter i detaljene, som kjent. Hovedsaken var like-
vel at Richard Nixon måtte gå som president, at den amerikan-
ske statsmakt var avkledd – dessverre bare for et tiår, og at to 
kjekke journalister hadde reddet sannheten og rettferdighe-
ten, godt støttet av en klippefast drøm av en redaktør.  
O salighet!

Enhver medalje har en bakside. I 1981 kom «absence 
of Malice» (Sydney Pollack), der journalisten Megan (Sally 
Fields) ikke bare går over lik og bedriver systemlojal enkilde-
journalistikk, hun forelsker seg endog i offeret (Paul New-
man).

Pressefolk i film har (nesten) alltid vært et yndet tema. 
Noen filmer har endog vært definerende, som Federico Fellinis 
legendariske «La dolce Vita» (1960), der fotografen Papa-
razzo (Walter Santesso) en gang for alle ga navn til klengete 
kjendisfotografer. I Alfred Hitchcocks «Rear Window» er 
fotografen L.B. Jeffries (James Stewart) ubevegelig; han har 

brukket beinet! Men telelinsenes voyeurisme er intakt: Er det 
et mord han bit for bit har avslørt i et vindu mot bakgården?

Medietycooner, om enn mysteriøse, er en slags pressefolk 
de og. Med et par nevneverdige filmbautaer bak seg, fremst 
«Citizen kane» (1941) (Orson Welles om og som William 
Randolph Hearst). Maktbrynde i overkant må det vel imid-
lertid kalles når skurken Elliot Carver (Jonathan Pryce) akter 
å starte krig mellom Kina og England for å få de eksklusive 
rettigheter til dekningen i «Tomorrow never dies» (Roger 
Spottiswoode, 1997).

Apropos eksklusivitet: Det streves jo en del akkurat med dét 
i den norske kjendisbladparafrasen «en helt vanlig dag på 
jobben».

I «Cellofan – med døden til følge» (Eva Isaksen, 1998) fin-
nes det knapt nok et snev av presseetikk i Dagblad-journalis-
ten Marianne. Og desk-klisjeene er buldrende til stede. Likevel 
er det god bruk for pressemennesket i den mest klassiske 

Dustin Hoffmann og Robert Redford 
som henholdsvis Carl Bernstein og 
Bob Woodward i journalistikkens 
førstefilm «All The President's men».

Foto: Frode Hansen, VG.

av alle journalistroller: En undersøkende, pågående 
reporter som gir energi og fremdrift til dramautviklin-
gen.

Skikkelige, seriøse filmer om ordentlige saker med 
og omkring journalister, må ikke glemmes. Jeg tenker 
på filmer som «The killing Fields», historien om 
New York Times-fotografen Sydney Schanbergs (Sam 
Waterston) dokumentasjon av Røde Khmers døds-
marker i Kambodsja; Richard Attenboroughs «Cry 
Freedom» om journalisten Donald Woods (Kevin 
Kline), som må flykte fra apartheidlandet etter å ha 
interessert seg for mye for den drepte Steve Biko; 
«Good night and Good Luck» om den legendariske 
TV-ankermannen Edward R. Murrow (David Strat-
hairn) og hans produsent (George Clooney), som 
målbevisst stoppet kjeften på amerikansk 50-talls-
paranoia på sitt villeste, senator Joseph McCarthy. 

Alt dette basert på virkelige historier, i likhet med 
spenningsfilmen «Zodiac», der to pressefolk (Jake 
Gyllenhaal og Robert Downey jr.) i årevis forfølger 
den ellers aldri oppklarte saken om Californias 
mest beryktede seriedrapsmann.

Men da nærmer vi oss, i alle fall i form, den 
rene fiction. Og der finnes det mye underholdende 
og spennende fra presseverdenen: Som nylige 
«State of Play», der journalistveteranen (Rus-
sell Crowe) både er dyktig og kjekk og etisk som 
seniorreporter; James Bridges «kinasyndromet», 
der Jane Fonda er med på avsløringer av dystre 
offisielle atomkraftverk-løgner; Og for all del: 
«Millennium»-trilogien, som jo strengt tatt ikke 
handler om annet enn svensk gravejournalistikk – 
og drømmeinformanten Lisbeth Salander (Noomi 
Rapace). 

Journalisters levemåte er ikke like sentralt som 
deres virke. Men det finnes eksempler på det 
også. Kanskje fremst: «Fear and Loathing in Las 
Vegas», der gonzo-journalistikkens far, Hunter S. 
Thompson (Johnny Depp), så til de grader går inn i 
sin egen historie at meskalinen tyter ut av ørene på 
ham. Videre suntlevende var heller ikke spaltisten 
Dorothy Parker (Jennifer Jason Leigh) beskrevet 
fra sitt legendariske lunchbord på Algonquin i New 
York i «Mrs. Parker and the Vicious Circle». 

Livet kan også være morsomt og romantisk for 
pressefolk på film. Ta Clark Kent; selveste «Super-
mann»; hvilken journalist kunne ikke hatt behov 
for røntgensyn og superkrefter av og til? Samt en 
Lois Lane?

Og hvordan fant egentlig Sue Carlton (Linda Koz-
lowski) sin «Crockodile dundee» (Paul Hogan)? 

Fordi hun var journalist, selvfølgelig! Eller hvordan 
tror du det ender når damebladjournalisten Kate 
Hudson skal skrive den perfekte bli-kvitt-historien 
i «How to Lose a Guy In 10 days»? Videre gunstig 
er det vel strengt tatt heller ikke at journaliststu-
denten Scarlett Johansson har en hang til å havne 
til sengs med sine intervjuobjekter, i særdeleshet 
når det kan handle om selveste Tarotkort-morderen 
(Hugh Jackman) i Woody Allens «Scoop».

For å avslutte ferskest mulig – i skrivende stund: 
Hvordan i all verden havner Jack Black i landet Lilli-
putt via Bermudatriangelet i «Gulliver's Travels»? 
Naturligvis fordi han befinner deg i (den eneste) 
pressedisiplinen i vekst: Reiselivsjournalistikk! 

tusen takk til kolleger med bedre hukommelse 
enn meg!

 jon.selas@vg.no 
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BEST I KLASSEN: Bladet Nordlys er den nordnorske avisen  
som leverte inn flest metoderapporter forrige tiår, men sjefs-
redaktør Anders Opdahl (t.v.) mener det burde vært flere. Her er 
han sammen med Oddvar Nygård og Sissel Wessel-Hansen.

Satset i  
motbakke
Rekordmange innsendte metoderapporter, fulle Ij-kurs og optimisme i nord. 
over det ganske land satser norske medier hardt på graving, selv om tidene 
blir trangere.

 ■ AnnE SKALLEBErG GJErDE
 ■ ViDAr DOnS LinDruPSEn, nOrDLYS (FOtO)

– Jeg vil si at vi er inne i en positiv utvikling. Vi har 
prosjekter på gang hele tiden, og har så langt i år tilba-
kelagt to-tre større graveprosjekter. Å sette dagsorden 
betyr mer enn noen gang, ikke minst for papiravisene. 
Tilbakemeldingene fra publikum øker hver eneste 
gang vi bruker ressurser på graveprosjekter, sier sjef-
redaktør Anders Opdahl i Nordlys.

Ikke bare er det sendt inn rekordmange rapporter 
til vurdering i forbindelse med årets Skup-pris, i alt 66, 
Nord-Norge har heller aldri vært bedre representert. 
Seks av rapportene i Skup-juryens rekordbunke er fra 
redaksjoner i Nord-Norge.

– Ikke størreLsen soM teLLer. Selv om rapport-
statistikken for forrige tiår levner liten tvil om at det 
er de store mediehusene som dominerer gravejourna-
listikken, mener Skup-leder Heidi Molstad Andresen at 
det ikke behøver å være en sammenheng.

– det er ikke nødvendigvis størrelsen på penge-
sekken eller redaksjonen som bestemmer hvilke 
medier som driver undersøkende journalistikk. 
det er redaktørene. at vi når et rekordår nettopp 
i år, viser at det finnes mange norske medieledere 
som tar sitt samfunnsoppdrag på dypeste alvor 
og som er villige til å satse på og prioritere god 
journalistikk selv i vanskelige tider, sier Molstad 
andresen.

dyRe PRoSjekTeR. VGs nylig avgåtte sjefredaktør 
Bernt Olufsen påpeker på sin side at en systematisk 
satsing på gravende journalistikk er ressurskrevende.

– Det er ikke billig å grave, og det er klart at de 
minst økonomisk pressede redaksjonene har en bedre 
mulighet til å drive systematisk gravejournalistikk. De 
største, mest ressurssterke redaksjonene har derfor et 
ansvar for å dra lasset, sier han.

VG topper årets liste over innsendte rapporter, med 
i alt ti bidrag. Olufsen er enig i at den undersøkende 
journalistikken blir mer relevant i utfordrende tider.

– Medieutviklingen har fremtvunget en satsing på 
egne, avslørende reportasjer. Dette fordi nettet har 
overtatt oppgaven med å presentere hendelsesnyheter, 
sier han.

«nå skaL vI vIse DeM». Leder Frode Rekve ved Insti-
tutt for journalistikk i Fredrikstad mener nettjour-
nalistikken kan være mye av grunnen til at gravende 
journalistikk gjøres relevant i trange tider.

– Nettsaker blir mye lest, men får samtidig ofte 
kritikk for å være lettvint énkildejournalistikk. Med 
blogging, twitring og så videre er alle «journalister» 
på nettet i dag. Derfor går det en redaksjonell bølge 
som roper «nå skal vi faen meg vise dem hva virkelig 
journalistikk er». Redaksjonene vil bevise at de kan 
levere kvalitet og ta samfunnsoppdraget på alvor, sier 
IJ-lederen.

Etter flere år med laber oppslutning kan Rekve rap-
portere om økt deltakelse på IJ-kursene i 2010. Særlig 
kursene  «Wow! Det må jeg lese» og IJs graveskole er 
populære. 

– På årets Skup gjentar vi suksessen med arbeids-
lederkurs. Det er viktig å ivareta kvaliteten i redak-
sjonene, og dette er i hovedsak ledernes ansvar, sier 
IJ-lederen.

BoRT Med FyLLSToFFeT. I fjor var Jens Christian 
Nørve og Asbjørn Olsen de første journalistene som 
fikk TV 2s nyopprettede interne gravestipend. Da fikk 
de 50 000 kroner til arbeidet med å avdekke ambas-
sadesaken. I år er gravestipendet femdoblet, og i april 
deles 250 000 kroner ut til ett eller flere prosjekter 
initiert av TV 2-journalister.

– Vi har erfart at det ikke er nok å si til journalistene 
at de skal få grave dersom de hoster opp en idé. Det 
må være en kultur for å drive med undersøkende jour-
nalistikk, sier Jan Ove Årsæther, nyhetsredaktør i TV 2.

Også Fredriksstad Blad har satt inn støtet på grav-
ingen, og har blant annet ansatt en dedikert gravejour-
nalist. Ansvarlig redaktør Erling Omvik ser på satsin-
gen som langt mer enn bare prioritering av papiravisa.

– Vi ønsket en graver som kan være avdelingsuav-
hengig, og spre gravelyst og kompetanse til resten av 
redaksjonen. Samtidig ser vi at det er innholdet som 
teller – også på nett, sier Omvik.

Han mener evnen til å gjennomføre gravende jour-
nalistikk handler vel så mye om vilje som muskelkraft.

– Vi prøvde en periode å vinne kretsmesterskapet 
i å produsere antall nettsaker. Resultatet var lavere 
lesertall. Nå ønsker vi i stedet å satse på kvalitet. Som 
en middels stor lokalavis har vi både tid og mulighet 
til å drive undersøkende journalistikk, sier Omvik.
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skulle bli Collateral Murder-videoen fra Irak. Natt 
til søndag skulle han komme til å be The Guardi-
ans David Leigh med seg på hotellrommet for å 
vise frem skupet sitt. 

I boka Leigh senere har skrevet om Assange 
og Wikileaks - «WikiLeaks: Inside Julian Assange’s 
War on Secrecy» - beskriver han australierens 
guttaktige sjarm og entusiasme (som ifølge Leigh 
allerede hadde gjort inntrykk på en rekke kvinne-
lige Skup-deltakere allerede) da han inviterte til 
den svært private, verdenseksklusive forhånds-
premieren:

«Although Assange had not changed out of his 
regular brown leather jacket zipped up to the neck, 
he was certainly in a good mood. In fact, he was 
excited, and with good reason: he was about to take 
the first step towards becoming a world celebrity.»

PenGeInnSaMLInG. Til Skup kom Assange for å 
prøve å samle inn penger til å finansiere Wiki-
leaks. Siden hadde ligget brakk i flere måneder 
på grunn av manglende finansiering. De fleste 
Skup-deltakerne vil imidlertid huske Wikileaks-
gründeren for noe helt annet enn pengenød. 

–1000 drepte journalister siden 1945 er ikke 
nok, sa han under et seminar om pressens møter 
med informasjonsarbeider-veggen. 

Assange mente de burde vært mange flere. 
«Bare 1000» er et bevis for at journalistene ikke 
gjør jobben sin godt nok, mente han. Flere burde 
frykte overvåkning. 

Skråsikker på at han var blitt forfulgt av CIA på 
vei til Tønsberg, klamret han seg til harddisk og 
mobiltelefon hele helgen.

– Også på hotellet i Tønsberg var han borte i 
lange perioder, og noen i styret ga uttrykk for 
bekymring for om han i det hele tatt ville dukke 
opp på seminarene. Men han kom jo presis til 
begge de han var involvert i. Når vi så ham, gikk 
han alltid rundt med den vesle blanke kofferten 
sin, hvor han hadde harddiskene sine. Selv under 
festmiddagen lot han alltid en hånd hvile på denne 
kofferten, forteller Furuly. 

Fra skygge til superkjendis

Under skup i fjor visste ingen hvem 
julian assange var. nå er han TIMe-
lesernes «Person of the year». Hva 
skjedde i Tønsberg?

 ■ inGriD HViDStEn
 ■ MAri tOrSDOttEr HAuGE

– Vi kalte ham for skyggen. 
Skup-styremedlem Jan Gunnar Furuly forteller 

Siste Skup om den noe intrikate prosessen med å få 
den sølvhårede datahackeren med uttrykt  
forfølgelsesangst til Tønsberg i fjor vår. 

Kort tid før konferansestart ville flere i Skup-
styret bare droppe hele mannen.  

– Han svarte knapt på mail, det var sjelden vi fikk 

kontakt med ham, og det var umulig å få bekreftet 
hvor i verden han skulle reise fra. Sent onsdag kveld 
fikk vi tak i ham, og han sa “OK, kommer i morgen”, 
forteller Furuly. 

InGen SuPeRSTjeRne. Økende oppmerksomhet 
rundt Wikileaks til tross: det var langt fra noen 
superstjerne som omsider landet på Gardermoen 

kvelden før Skup-konferansens åpningsdag. Isen 
lå fortsatt på fjorden, og under varmelampene på 
brygga var serveringen stengt da Assange kom til 
byen. 

«Skyggens» første Skup-middag ble chilinøtter og 
noen kalde pils. 

Assange kom med direktefly fra Island, hvor han 
hadde brukt de siste ukene på å dekryptere det som 

I TØNSBERG: Slik så Julian Assange ut da han gjestet Skup i fjor. Foto: Bjørn Asle Grimstad

Ett år etter besøket på Skup har Julian Assange blitt superkjendis, fått ny sveis og (noe ufrivillig) flyttet inn på et britisk gods. Her er han avbildet sammen med Kristinn Hrafnsson. Foto: Reuters

LøSneT GRePeT. Kun én person fikk Assange til 
å løsne grepet om bagasjen. Skup-styremedlem og 
Adressa-journalist Grete Holstad bød Assange opp 
til dans da Skedsmo Storband (av David Leigh noe 
feilaktig kalt «The Boogie Wonder Band» i boka om 
Wikileaks) spilte lørdagskvelden, og ville på trøn-
dersk vis ikke ta nei for et svar. 

– I don’t dance, sa Julian.
Men det nyttet ikke. Julian Assange danset i 

Tønsberg. 
Litt over ett år senere har den fåmælte australi-

eren og åpenhetsprosjektet hans vært på forsider 
verden over. TIME-leserne valgte ham til Person of 
the Year i fjor, men det var Facebook-gründer Mark 
Zuckerberg som var redaksjonens førstevalg og 
havnet på magasinets forside. Selv sitter Assange i 
husarrest utenfor London og kjemper mot utleve-
ring til Sverige, der påtalemyndigheten vil tiltale 
ham for voldtekt. 

GÅR TIL FILMen. Steven Spielberg og DreamWorks 
har kjøpt filmrettighetene til David Leighs bok – og 
boka til Wikileaks-utbryter Daniel Domscheit-Berg. 
Om filmplanene hadde Wikileaks følgende kom-
mentar på Twitter: «This is how bullshit ends up 
being history: Spielberg lines up WikiLeaks film 
based on books by opportunists».

Idyllen mellom Wikileaks og avisene de har 
samarbeidet med har nemlig bristet i løpet av året. 
Lekkasjer og kritisk journalistikk rettet mot vars-
lernettstedet selv har fyrt opp både Julian Assange 
og Kristinn Hrafnsson, islendingen som nå repre-
senterer Wikileaks. 

– Julian Assange har blitt en parodi på seg selv. 
Han har blitt sur på medier han har samarbeidet 
med fordi de også har drevet kritisk journalistikk 
på Wikileaks, og fordi det har oppstått lekkasjer. 
Men han kan jo ikke forvente at de som samarbei-
der med ham skal avstå fra kritisk journalistikk, 
sier Jan Gunnar Furuly. 

Kristinn Hrafnsson kommer til Skup for å ta et 
oppgjør med behandlingen av Assange. Sjefen selv 
er av grunner som må anses kjent forhindret.
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Som selvutnevnt geriljakriger 
i de svakes tjeneste, skyr 
Günter Wallraff få midler i 
sitt forsvar for den lille mann 
mot makten.

 ■ AnnE SKALLEBErG GJErDE
 ■ SCAnPix (FOtO)

Utkledd og sminket som en somalier vil han 
avsløre hverdagsrasismen i Tyskland. Ved 
å infiltrere et miljø under falsk identitet 
avslører den nå 68 år gamle tyske journa-
listen dårlige kår, grumsete holdninger og 
klanderverdige forhold - slik han har gjort 
siden 60-tallet. Denne metoden har fått sitt 
eget verb i den svenske ordlisten:  
å wallraffa.

Undercover har han også gått i forkant av 
Skup-konferansen. Wallraff kommuniserer 
kun per telefaks – på tysk – og alt man har 
hørt fra ham er en kryptisk bekreftelse på 
hans ankomst: «OK».

koMPRoMISSLøS. - Har du fått et verb 
oppkalt etter deg, har du ikke levd forgje-
ves. Nest etter Bob Woodward, er han etter 
min mening verdens største journalist. Han 
har konsekvent og kompromissløst tatt den 
lille manns parti, sier Ludvig Lorentzen, 
Stavanger Aftenblad-journalist og Wallraffs 
tolk og innleder i Tønsberg.

Lorentzen trekker spesielt frem Wallraffs 
avsløringer fra innsiden av den tabloide 
Bild-Zeitung-redaksjonen i 1977.

– Bild-avsløringene skapte enormt mye 
spetakkel. Det samme gjorde hans skild-
ringer av hverdagen som den tyrkiske 
gjestearbeideren Ali, som endret hele den 
tyske nasjonens syn på fremmedarbeidere, 
forteller Lorentzen, og sikter til boken Aller 
nederst fra 1985.

uPoPuLæR. Den tyske forfatteren Heiner 
Müller har beskrevet ham som en postmo-
dernistisk Robin Hood. Wallraff selv har 
omtalt seg som «en geriljakriger i de svakes 
tjeneste».

Forfatter og forkjemper for svartes ret-
tigheter i Tyskland, Noah Sow, kritiserte 
imidlertid Wallraffs somalier-forkledning.

– Wallraff tjener penger og respekt på 
bekostning av undertrykte minoriteter, 
uttalte han til den tyske nyhetskanalen 
Tagesschau i 2009.

Også i etterkant av Bild-avsløringene 
måtte Wallraff tåle kritikk, rettssaker og 
spionanklager mot seg – uten at han ble 
funnet skyldig.

– Ikke perfekt. Har du noen gang wall-
raffet? Nei? Det er kanskje like greit, mener 
Frode Rekve, leder ved Institutt for journa-
listikk.

– Han er ikke oppskriften på den perfekte 

Forkledd forkjemper

GünTeR WaLLRaFF
 ■ Født i 1942 i Burscheid, tyskland.

 ■ undercover-journalist som har solgt millioner av bøker og 
kommet med store avsløringer fra Tyskland i flere tiår.

 ■ Ble først kjent for sine rapporter fra innsiden av tyske 
industriarbeidsplasser på 60-tallet.

 ■ Har fått sitt eget verb, å wallraffe, som betyr å avsløre 
urettmessigheter fra innsiden ved bruk av falsk identitet.

 ■ Wallraffs metode er svært omdiskutert, og han har møtt hard 
kritikk, fått rettssaker mot seg og blitt utsatt for spionanklager, 
særlig i etterkant av Bild-avsløringene.

(Kilder: Wallraffs hjemmeside, tagesschau.de)

journalist, metodisk sett. Vår egen Vær 
Varsom-plakat har strenge regler for slik 
undercover-journalistikk, og Wallraff går 
konsekvent et skritt lenger enn de fleste 
andre, sier Rekve.

Han mener likevel at målet helliger 
middelet.

– Wallraff har avslørt mye ved hjelp 
av sin metodikk - gang på gang, år etter 
år. Han viser oss også hvor forferdelig 
vanskelig det kan være å trenge igjen-
nom for å avsløre urettmessigheter, sier 
Rekve.

 ■ Lørdag klokken 15.30 forteller Günter 
Wallraff om sin kontroversielle karriere.
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Til en evig
journalistvikar
– den som lever fra hånd til munn, på nåde, 
blir redd, skriver nj-advokat knut Skaslien 
om mediebransjens høye vikarbruk. Han 
mener det kan være en trussel mot den 
kritiske og uavhengige journalistikken.

NJ bruker hvert år store res-
surser på å hjelpe vikarer 
og midlertidig ansatte som 
behandles urettmessig. De 
siste to årene har det blitt tatt 
ut stevning for domstolene i 
seks saker med krav om fast 
ansettelse for midlertidige. I 
fire av sakene ble det inngått 
forlik om enten ansettelse 
eller erstatning, mens de to 
resterende endte med dom 
i favør av våre medlemmer. 
I tillegg har NJs rådgivere 
bistått medlemmer og klub-
ber i flere titalls saker der det 
er funnet en løsning gjennom 
forhandlinger. Men verre – det 
er mange som aldri tør å heve 
stemmen, selv etter å ha arbei-
det heltid for samme arbeids-
giver i årevis.

Ingen blir en briljant jour-
nalist bare av å få tryggere 
arbeidsforhold, og ingen blir 
en dårlig journalist bare av å 
være korttidsvikar i årevis. 
Men den som lever fra hånd 
til munn, på nåde, blir redd. 
Redd for å gjøre feil, redd for 
å provosere, redd for å skrive 
overtid, redd for å miste det 
som kanskje er en plass i køen, 
redd for å miste all inntekt 
over natten, redd for ikke å 
være tilgjengelig…hele tiden.

Er det slik sterke journalis-
ter og god gravende journalis-
tikk dyrkes frem?

Neppe.
Flere store mediebedrifter 

utviser en forbløffende aver-
sjon mot å gi høyt utdannede, 
sterkt motiverte og lojale 

medarbeiderne tryggere og 
mer forutsigbare vilkår, selv 
der behovet for disse er per-
manent og enkle grep vil løse 
problemet. I stedet har disse 
bedriftene stor vilje til å gå inn 
i rettslige gråsoner i håp om å 
slippe unna når serie-vikaren 
skal kastes på gata etter 2, 3 
eller 3,9 år - og flere titalls mer 
eller mindre sammenheng-
ende vikarkontrakter.

I større grad enn før ser vi at 
bedrifter forsøker å konstruere 
veier for omgå de reglene i lov 
og tariffavtale som er laget for 
å gi trygghet for videre anset-
telse. Det skjer når midlertidig 
ansatte presses til å gå over fra 
en arbeidsavtale til temme-
lig fiktive frilansavtaler. Det 
skjer når bedriftene innfører 
rigide rutiner for utskifting 
og lufting av serie-vikarer like 
før lovbestemte rettigheter 
oppnås. Det skjer ved oppret-
telse av praktikant-stillinger 
som brukes i helt ordinær 
produksjon. Og det skjer ved at 
medarbeidere - uten forvarsel 
og etter flere år i samme funk-
sjon - brått får beskjed om at 
de egentlig er lite dugelige og 
fullstendig uaktuelle for videre 
ansettelse.

En del forlater journalistik-
ken etter en runde eller to med 
slik behandling. Ikke så rent 
sjelden er dette meget talent-
fulle mennesker med plenty av 
valgmuligheter i livet. Kanskje 
klarer arbeidsgiver å erstatte 
dem med noen bedre. Men 
bare kanskje.

koMMenTaR

Foto: Marthe Amanda Vannebo
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10�ting�du�
aldri�bør�si�til�
en�foto- 
journalist

1. «Er du bare foto-
graf, eller skriver du 
også?»

2. «Og dette er foto-
grafen min» (sagt av 
journalist som intro-
duserer seg selv til 
intervjuobjektet) 

3. «Vi trenger bare 
et bilde av ansiktet 
hans.» 

4. «Kan du sende 
meg alle bildene, så 
velger jeg ut et som 
passer?» 

5. «Finnes det noe 
mer?» eller «Har 
du noe bedre enn 
dette?» 

6. «Jeg tror ikke du 
bør være med på 
intervjuet, intervjuob-
jektet kommer aldri til 
å åpne seg om det er 
en fotograf tilstede» 

7. «Historien er fer-
dig skrevet den, vi 
trenger bare noen til 
å knipse et bilde av 
fyren» 

8. «Kan ikke du 
stille deg der, så tar 
fotografen et bilde av 
deg?»  (riktignok sagt 
til intervjuobjektet) 

9. «Du trenger vel 
ikke mer enn et par 
minutter i slutten av 
intervjuet for å få tatt 
det bildet?» 

10. «Her er det jeg vil 
du skal fotografere 
til hovedbildet, til de 
andre kan du...»Jon Petter Evensen mener også skrivende grave-

journalister kunne hatt godt av mer fotoopplæring. 
Foto: Andreas nygjerd

– Gammeldags 
holdning

For to uker siden arrangerte pressefotografenes klubb den årlige dokumentarfotofestivalen Dok:11 på Litteraturhuset i Oslo. Siste Skup besøkte konferansen, der en rekke internas-
jonale fotojournalister i verdensklasse møtte opp for å holde foredrag. Blant disse var amerikanske Stephanie Sinclair representert av bildebyrået VII. Foto: marthe Amanda Vannebo

FotojOURNALISTIKK, sier du?
«Hva gjør du da?»
«Jeg studerer fotojournalistikk.»
«Fotojournalist? Så du skriver og 
tar bilder, da?»
«Nei, jeg tar bilder.»
«Men fotoJOURNALIST?»
«Ja, fotojournalist.»

Denne samtalen fant sted 
på nattoget på vei fra Oslo S til 
Trondheim like før jul. En eldre 
dame satt ved siden av meg og 

kunne stolt fortelle at sønnen 
hadde fått seg jobb som journa-
list i en av landets største aviser. 
Men han hadde jo den viktige 
jobben i avisa, fotografer skal jo 
bare knipse et bilde som passer 
til saken, ikke sant?

Er det egentlig noen forskjell 
på en fotograf og en fotojourna-
list?

For noen er det et enormt vik-

tig skille. Svarene er mange – jeg 
mener fotojournalister er mer 
nysgjerrige. Man vil formidle 
følelser og fortelle en historie.

Fotografer knipser bilder. 
Her er det ikke nødvendigvis 
snakk om en stor trang til å ville 
formidle en historie, til å ville 
opplyse offentligheten om noe. 
Det kan være bare estetikk.

Jeg er ikke så nøye på om jeg 

blir kalt fotograf eller fotojour-
nalist, eller journalist for den del. 
Men jeg vet jo at det er histori-
ene som står mest sentralt hos 
meg, og evnen til å kunne fortelle 
dem ved hjelp av kameraet.

Journalister tenker kanskje 
ofte at vi som tar bildene ikke 
bryr oss noe særlig om teksten. 
Det stemmer selvsagt ikke. For to 
uker siden, under fotofestivalen 
Dok11, snakket den legendariske 
fotojournalisten Eugene Ric-

hards om viktigheten av en god 
tekst. Han mente selvfølgelig, 
som alle oss andre, at gode bilder 
enkelt kan stå alene og fortelle 
en historie, men at teksten er 
verdifull som et supplement til 
bildet.

For det er jo sånn, og ikke 
omvendt, ikke sant?

Vi er journalister, vi òg. Og å 
fange de gode øyeblikkene er 
minst like viktig som å ta gode 
notater under intervjuet.

Marthe amanda Vannebo
Fotojournaliststudent ved Høgskolen i 
oslo og fotojournalist i Siste Skup.

at Skup ikke har mer fokus på 
fotojournalistikken er synd, mener jon 
Petter evensen. 

 ■ HELEnE SKJEGGEStAD
 ■ inGriD HViDStEn 

Evensen er fagkoordinator for fotojournalistikk på Høgskolen i 
Oslo, og mener landets største konferanse for gravende journalis-
ter forsømmer seg ved ikke å inkludere ett eller flere fotoseminar.

– Fotojournalistikk er absolutt også en journalistisk metode, 
som mange skrivende journalister og frilansere burde ha blitt 
bedre på. I dag jobber stadig flere frilansere med store, tunge 
prosjekter alene, de kunne ofte ha trengt en innføring i foto, sier 
Evensen.

Tidligere var det vanlig med et fotoseminar under konferan-
sen, men dette falt bort for noen år siden. Under planleggingen 
av årets konferanse sto et fotoseminar på programmet, men 
dette falt bort underveis av praktiske grunner. Skup-leder Heidi 
Molstad Andresen sier at det kan være aktuelt å ta inn fotosemi-
nar på senere konferanser, men vil ikke love en større satsing på 
fotojournalistikk som sådan. 

– SKUP satser først og fremst på grunnleggende, undersøkende 
metode, og supplerer med tema som kan være med på å løfte 
disse sakene fram når de skal presenteres. Fortellende metoder 
er et slikt tema i år, fotojournalistikk kan godt være  aktuelt neste 
år. Men å ha et stort innslag av foto blir å miste fokuset fra det 
Skup-konferansen skal være, sier Molstad Andresen.

Jon Petter Evensen er uenig med Skup-lederen i at vekt på 
fotojournalistikk er å ta fokuset bort fra metoden.

– Det er en litt gammeldags måte å tenke på. Fotojournalistene 
vi tar inn på Høgskolen i Oslo får god innføring i metodebruk, sier 
han.

– Flere Skup-saker kunne også ha fått et løft med en bedre 
visuell fremstilling. Klarer man å kombinere en god, undersø-
kende sak med gode, visuelle virkemidler, treffer man et større 
publikum. Et godt eksempel er Dagens Næringsliv, som med 
magasinsakene sine har knekket den visuelle koden og dermed 
treffer et større publikum, tilføyer Evensen.
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Follow the money, er det et journalistisk uttrykk som heter.  
I andre enden ligger både Skup- priser og diplomer.

The
Money

Man

 ■ MArtin LErBErG FOSSuM
 ■ BJØrn GriMStAD (FOtO)

Da Gøran Skaalmo og Trond Sundnes kjempet 
med blomsterbuketter, takketaler, trampeklapp og 
gullterninger under fjorårets prisutdeling, valgte 
nettutgaven av Dagens Næringsliv å illustrere den 
lykkelige begivenheten med et bilde av et radartårn.

 – Spøkefugler har kalt det regnearkets seier over 
storytelling. Det var en ganske nerdete sak, og jeg 
innser at den kanskje har noe begrenset appell, 
innrømmer Skaalmo.

Undertegnede var nok ikke den eneste som måtte 
friske opp hukommelsen om hva denne saken om 
radarteknologi egentlig handlet om. For dypt nede 
i dokumentbunken lå en sak om at et radarselskap 
var i ferd med å få monopol på en utstyrsleveranse 
som potensielt var verdt 15 milliarder kroner. 
Saken om radarselskapet OCAS ble premiert med 
Skup-prisen under fjorårets konferanse i Tønsberg. 
Follow the money, finnes det noe bedre råd?

– Det er sikkert et kjedelig svar, men det handler 
om å ikke gi opp, men snu alle steiner. Det er god 
og kreativ research som haler frem de gode sakene, 
sier Skaalmo.

VanSkeLIG GRaVInG. Han har to Skup-priser på 
samvittigheten, for radar-saken i 2009 og for den 
såkalte NAT-affæren i 1997. Sistnevnte en sak som 
avslørte omfattende triksing med aksjereglementet 
i lukkede finanskretser. I tillegg har Skaalmo høstet 
inn tre diplomer.

– Hvordan er det å lage journalistikk om det pri-
vate næringsliv og Norges aller rikeste?

– Den kanskje største journalistiske utfordringen 
ligger i at sakene ofte er knyttet til private selskaper 
og personlige interesser. Da er informasjon van-
skeligere å få tak på, og man må være mer kreativ 
når det kommer til å sette sammen informasjon fra 
ulike kilder. Men når man lykkes åpner det seg en 
verden man tidligere ikke hadde oversikt over.

– Hvordan opplever du å jobbe mot det private 
næringsliv, i motsetning til det offentlige?

– Det er mer takknemlig å jobbe mot offent-

lige institusjoner. Selv om man ofte må slåss om 
tilgang, finnes det regler som sikrer en viss grad 
av åpenhet. Jeg synes offentlighetsloven er blitt et 
bra verktøy. I det private næringslivet er ting mer 
sammenvevd.

– Bekymrer det deg ofte at du må skrive noe 
levende og lesverdig om regneark, selskapsregister 
og aksjeporteføljer?

– For meg handler det om å være opptatt av 
begge deler. Research kan være kjedelig å lese, selv 
om den er nødvendig å forklare hvordan ting hen-
ger sammen. Kunsten er å skrive om noe komplisert 
på en enkel måte, uten samtidig å miste troverdig-
het.

PenGeSPILL. Skaalmo er nettopp ferdig med en 
oppdagelsesferd i det lokkende universet av pen-
gespill på internett. En blinkende pengemaskin av 
et marked, i hovedsak lokalisert på middelhavsøya 
Malta.

– Vi ser disse selskapsnavnene før hver eneste 
Champions League-kamp, man blir jo litt nysgjerrig 
på hvordan dette egentlig fungerer og hvem som 
står bak.

– Tapte du mange penger, eller vant du en god 
sak?

– Jeg vant faktisk 300 kroner på landskampen 
Norge – Irland, men det blir nok vanskelig å få ut 
pengene. Vi ble pirret av at alt rundt internettgamb-
ling var så hemmelig. Det var skjulte eiere og ingen 
informasjon. Derfor ble vi overrasket da vi kom til 
Malta og fant et av verdens beste selskapsregistre: 
det var egentlig bare å kjøpe alle dokumentene vi 
trengte. Poenget var å ikke la seg blende av hemme-
lighetsskremmeriet, sier Skaalmo.

– Kjenner folk deg igjen når du ringer? Blir kilder 
mer forsiktige hvis de vet at de prater med en premi-
ert gravejournalist?

– Jo, med erfaring kommer også et rykte, men jeg 
ser litt annerledes på det. Det er faktisk som regel 
bare positivt, og ofte får det snøballen til å rulle 
litt fortere. Plutselig tikker det inn noen tips jeg 
kanskje ikke ville fått ellers. Jeg kan da ikke klage 
på et godt rykte!

NERD: Gøran Skaalmo innser at noen av 
avsløringene hans kan være i overkant kre-
vende å forstå for leseren. Skup-juryen har 
imidlertid premiert gravearbeidene en rekke 
ganger. 

skaaLMo I skUp-hIstorIen

Priser

 ■ 2009 – ”under radaren”. Gøran 
Skaalmo og trond Sundnes oppdager at et 
radarselskap er i ferd med å skaffe seg et 
monopol på utstyrsleveranser gjennom et 
unødvendig sikkerhetspåbud.

 ■ 1997 – ”nAt-affæren”.  Gøran Skaalmo, 
ingun Spetalen, Knut B. Steen og Jarle 
Aabø avslører en utbredt triksekultur i 
finanskretser.

diplomer

 ■ 2008 – ”Fast & Fiks”. Gøran Skaalmo 
og trond Sundnes oppdager at det norske 
programvareselskapet Fast Search & 
transfer blåser opp sine inntekter med 
flere hundre millioner kroner, samtidig som 
sjefene stjal fra kassen.

 ■ 2008 – ” Klimakvoter i gråsonen”. ingrid 
Bjørklund og Gøran Skaalmo går handelen 
med klimakvoter nærmere i sømmene.

 ■ 2005 – ”Forbrytelse uten straff”. Knut 
Gjernes og Gøran Skaalmo klarer å kjøpe 
en falsk helseerklæring av en av norges 
mest anerkjente psykiatere, og at mange 
kriminelle har gjort det samme.
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“Aarhus 2011: Fra Grønland til  

Bruxelles” tilbyder et seks ugers over-

blik - indenfor kultur, nordisk identitet, 

sprog, historie og på de største globale 

udfordringer, Norden har set i mange år: 

Økonomisk genrejsning, indvandrings-

debat, højre drejning, terrortrusler, velfærd 

under pres og kamp om undergrundens 

ressourcer.

14 nordiske journalister inviteres til 

at gennemføre seks hæsblæsende og 

humør fyldte uger i kulturbyen Aarhus,  

på Grønland, i København og til sidst i  

Bruxelles. Resultatet er et bedre fun-

dament til at gå fremtiden i møde med 

oprejst pande, nye web-tekniske færdig-

heder og ny appetit på faget. Kurset ledes 

af erfarne, journalistiske kursusledere. 

Forelæserne er eksperter og drevne 

debattører og evalueringerne er hvert år 

fantastiske.

Nordiske jourNAlister skAl dAGliGt overskue 
GloBAle proBlemstilliNGer – på rekordtid.

FrA GrøNlANd til Bruxelles
AArhus 2011

tilFredse kursister kAN ikke tAGe Fejl:

“Mycket bra och kompakt (trots sex veckor) sätt 

att orientera sig i högaktuella teman. På köpet 

får man en massa vackra, goda och intellektuella 

vänner.”

(Finsk deltager 2010)

“Att gå på Århuskursen innebär att komma in 

bakom kulisserna: i politikernas allra innersta, 

på högaktuella företag, i universitets världen, 

på teatrar och andra kulturella scener, i EU-

byggnader och NATO-högkvarter. Det innebär 

att få en inblick i världen och Norden som är svår 

att få på annat sätt utan kursledarnas värdefulla 

kontakter. Att dessutom få uppleva allt detta 

tillsammans med nyvunna vänner i alla åldrar 

och från hela Norden har berikat mig såväl 

fackligt som socialt.”

(Svensk deltager 2010)
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tilmelding:
www.njc.dk

deltagere: 14

pris: DKK 20.000
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Kursussproget er  
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Finske del tagere tilbydes  
et kursus i dansk inden  
kursusstart i Helsingfors.

– Truer kildevernet

Med datalagringsdirektivet (dLd) innføres noe helt 
nytt i norge. For første gang kan vi få et massivt system 
basert på føre var-lagring av personlig informasjon.

Her vil hvem vi har ringt til, hvem vi 
har tekstet med, eller hvem vi har 
sendt e-post til bli lagret i ett år - om 
forslaget går igjennom. Dette er et 
kraftig angrep på personvernet og en 
krenkelse av den enkeltes integritet. Så 
har også nær sagt alle høringsinstanser, 
unntatt representanter fra politi og 
påtalemyndighet, vært i mot innføring 
av direktivet. Men hva vil dette bety for 
kildevernet og journalistenes viktige 
arbeid? 

en av pressens viktigste oppgaver 
er å jakte på hemmeligheter og kilder 
som kan avsløre hemmeligheter. Litt 
forenklet kan vi si at pressen trenger 
varslere, utro tjenere og folk med 
kontakter i lyssky miljøer. Uten tilgang 
på informasjon vil ikke journalister 
kunne avsløre eksempelvis maktmen-
nesker, politikere og andre med svin på 
skogen. En absolutt forutsetning for at 
de skal tørre å snakke med journalister 
er at identiteten beskyttes. 

et tenkt eksempel: Peder Aas angrer. 
Som tidligere ansatt i de hemmelige 
tjenester vitnet han i sin tid falsk mot 
den påståtte storspion Olga Jensen. Han 
sender en e-post til journalist Marte 
Kirkerud der han ber om et møte. Han 
vil stå fram som anonym kilde, lette sitt 
hjerte og avsløre de som påvirket ham 
til å avgi falsk vitneforklaring. Denne 
e-posten er potensielt avslørende, og 
det er svært viktig at hans kildevern 
garanteres. Men dersom DLD innføres 
vil det ikke bare registreres at Aas har 
sendt en e-post, men også når den ble 
sendt og til hvem. Det verken Aas eller 
Kirkerud kan vite er hvem 
som får tilgang til disse 
trafikkdataene.

Tilfeldighetene kan ha det til at Aas 
sendte sin e-post omtrent samtidig 
med at det ble begått en alvorlig 
kriminell handling i nærheten. Da kan 
politiet få tilgang til Aas sin korrespon-
danse og det vil være enkelt å avsløre 
at han sendte en e-post til journalisten 
som avslørte spionskandalen. En utro 
tjener i et teleselskap kan også falle 
for fristelsen til å snoke, eller den lille 
bredbåndleverandøren kan ha slur-
vet med sikkerheten og få innbrudd i 
serveren. 

Datatilsynet har lang erfaring med at 
data kommer på avveie. 

Min påstand er at journalister i fram-
tida ikke kan garantere kildenes anony-
mitet dersom DLD vedtas. Effekten av 
dette kan bli dramatisk. Potensielle kil-
der vil avstå fra å kontakte journalister, 
for i dagens samfunn er det nærmest 
utenkelig at førstekontakten ikke skal 
skje gjennom en kommunikasjonsform 
som fanges opp av datalagringsdirek-
tivet. Og journalister kan avstå fra å ta 
den viktige kontakten med personer de 
tror har opplysninger å komme med, 
fordi de vet at dette kan være ødeleg-
gende for dem det gjelder.

I denne saken står utøvelsen av fritt 
journalistisk arbeid på spill. Ville vi fått 
de nye avsløringene i Treholt-saken 
dersom kildene fryktet for sin anony-
mitet? 

At spørsmålet i det hele tatt stilles 
er grunn til å si nei til datalagrings-
direktivet.

Datatilsynets direktør Bjørn Erik Thon mener 
journalister og redaktører bør være redde for 
Datalagringsdirektivet.

Foto: Brian Cliff Olguin

koMMenTaR
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I to uker i november var 
ambassadesaken fast innslag på 
TV 2-nyhetene. journalistene bak 
får fremdeles nye tips.

 ■ HELEnE SKJEGGEStAD
 ■ BriAn CLiFF OLGuin (FOtO)

– Det var ikke få ganger jeg tenkte «hva er det vi 
egentlig holder på med?». Snike seg rundt med 
parykk under lua og kamera i barnevogn, det er jo 
liksom ikke det man forventer i en vanlig hverdag 
som journalist, sier Asbjørn Olsen.

Men så har ikke det siste halve året inneholdt så 
mange vanlige hverdager for TV 2-journalistene 
Asbjørn Olsen og Jens Christian Nørve. Etter at de 
avslørte hvordan en gruppe pensjonerte politi- og 
etterretningsfolk systematisk drev hemmelig over-

våking utenfor den amerikanske ambassaden i Oslo, 
gikk det slag i slag. Høring i Stortinget. Politietter-
forskning. Lignende avsløringer i andre land.

– Heldigvis kom juleferien. Den trengtes, sier 
Nørve.

TILBake. Utenfor Henrik Ibsens gate 60, bedre 
kjent som Handelsbygningen, står to tilsynelatende 
vanlige menn og snakker i telefonen. Når en person 
åpner døren til inngang A, smetter de begge innen-
for med en alvorlig mine.

– Det var sånn vi kom oss inn her. Vi bare så opp-
tatt ut, og smatt inn når noen tok i døren, sier Olsen.

De er tilbake igjen i bygget som viste seg å huse 
en gruppe som drev hemmelig overvåking av 
norske statsborgere på oppdrag av amerikanske 
myndigheter.  Vi tar heisen opp i 6. etasje og de to 
journalistene peker på en teknisk innretning som 
sitter fast i heistaket.

– Etter hvert visste nok godt at vi var her, da de 
så oss med parykker og barnevogner. Vi er jo ikke 
akkurat profesjonelle, sier Olsen.

Det var likevel de to «uprofesjonelle» overvå-
kerne som klarte å grave frem hvordan en gruppe 
på 15-20 ekspolitifolk og tidligere PST-etterforskere 
drev 24 timers overvåking bak rom 618. Rommet 
vi nå står foran, i enden av en lang, brun korridor i 
sjette etasje.

LanG TId. – Fra to uavhengige kilder jobbet vi med 
problemstillingen hver for oss i over et år. Så ble 
Dokument 2 nedlagt, og Asbjørn ble flyttet over til 
nyhetene i TV 2. Der fortalte han nyhetsleder om 
ideen, som igjen koblet ham med meg. Fra vi første 
gang i juni 2008 begynte å jobbe med saken tok det 
over to år før den ble sendt 3. november, sier Nørve.

I løpet av den tiden fikk de tatt i bruk metoder 
de aldri trodde ville bli nødvendige. Fotfølging av 

over-
våkerne

personer. Utkledning i mørket nattetid. Barnevogn 
med kamera forkledd som knapphull.

– Gjennombruddet kom en dag vi spanet på Gun-
nar Tveit, som på den tiden var den eneste vi kjente 
til fra gruppen. Jeg satt i bilen tidlig i morgenen, 
mens Asbjørn sto ute, klar til å forfølge. Jeg så at 
Tveit kastet ut kaffen og var på vei ut, og Asbjørn 
dro luen godt ned over hodet og stilte seg opp på 
bussholdeplassen. Denne ene dagen tok Tveit fak-
tisk bussen, og Asbjørn klarte å følge ham til Han-
delsbygningen. Det var en god dag. Ellers har det 
vært mange dårlige før vi kom i havn, sier Nørve.

FRa andRe eTaSje. – Vi har prøvd å få dere inn 
på rom 618, men huseieren er ikke kjempeglad i 
oss. Vi har kostet ham en del penger. Men dere vil 
kanskje se hvor vi spanet på overvåkerne? Spør 
Olsen, og leder oss over gaten, til et nytt bygg med 
et nesten tomt romt i annen etasje.

– Her satt vi altså i fire dager og filmet alle som 
gikk inn og ut av Handelsbygningen mellom klok-
ken 8 og 18, forklarer Olsen.

– Hei gutter, hyggelig å se dere igjen. 
Eieren av bygningen kommer inn i det store rom-

met, og hilser på journalistene.
– Dere, jeg tenkte på en ting. Vi hadde en smårar 

person som leide loftsleiligheten vår i høst. Han sa 
at han jobbet i CIA. Kanskje det har sammenheng 
med saken deres?

Nørve og Olsen ser på hverandre. De ser på 
eieren. Slår av en hyggelig prat, men skynder seg 

opp i toppetasjen. Det er lavt under skråtaket, den 
er fraflyttet. Nørve leter i gamle plastposer, mens 
Olsen sjekker kunsten som henger igjen.

– Selv om vi regner oss som ferdige med saken, 
kommer det hele tiden nye tips, sier Nørve.

– Kunsten er østeuropeisk. Det henger ikke helt 
på greip, sier Olsen, og løfter på et av bildene på 
veggen.

– Men ta bilde av den likevel. Vent, her er det 
samme modem som det vi fant i rom 618 på andre 
siden av gaten. Kom og se!

Jens Christian Nørve og Asbjørn Olsen jobbet 
lenge i mørke før de klarte å oppspore den  
hemmelige enheten av pensjonerte politifolk  
som overvåket nordmenn.

1

3

2

4

1 – Det er litt James Bond, sier Nørve mens han viser hvordan et kamera ble kamuflert som en knapp i en barnevogn 
de brukte til å spionere utenfor rom 618 i Handelsbygningen. 2 tV 2-journalistene er tilbake hvor de oppdaget at en 
gruppe pensjonerte politifolk drev med systematisk og hemmelig overvåking av norske statsborgere. 3 Asbjørn Olsen 
viser hvilken utsikt han og nørve hadde fra sitt tilholdssted. – Her overvåket vi overvåkerne, sier han. 4 – Dette er 
samme type modem som vi fant i rom 618, sier nørve, mens han knipser et bilde i et forlatt loftsrom i nærheten av 
Handelsbygningen.

nørve og Olsen ble nødt til å ta i bruk virkemidler de aldri før en gang hadde drømt om da de i en periode på over to år 
overvåket rom 618 i Handelsbygningen.
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ManIPuLaSjon. Kari Hesthamar, ny sjef for 
NRKs Radiodokumentaren, har i løpet av sine 
mange år i kanalen laget en rekke dokumen-
tarer. Hun mener storytellingen har en viktig 
funksjon, men at det ikke må gå på bekost-
ning av historiens troverdighet.

– Det er fint å kunne være frimodige i 
form og fortelling, men innholdet skal være 
etterrettelig selv om en benytter seg av ulike 
fortellergrep. Jeg synes i hovedsak ikke at 
journalistikken i Norge er på vei i gal retning. 
Det bør alltid ligge en hensikt bak skildrin-
gene som er inkludert, det er ikke bare sterke 
bilder eller dveling med detaljer, sier hun.

Hesthamar påpeker at all journalistikk til 
syvende og sist handler om utvelgelse.

– Alt er egentlig manipulasjon av virkelig-
vheten. Vi må ta valg underveis når vi skal 
formidle en historie. Greier vi ikke å formidle 
innholdet, svikter vi oppdraget vårt som 
journalister.

 ■ Fredag klokken 19.00 diskuterer Januz Metz 
bruken av fiksjonelle grep.

 ■ Fredag klokken 22.30 vises Armadillo på 
Tønsberg kino.

– Ingen fasit på  
historiefortelling
Janus Metz laget en av fjorårets mest kritikerroste og 
omdiskuterte dokumentarer. På årets Skup-konferanse 
vil regissøren diskutere hva filmmediet dreier seg om.

 ■ LArS HELtnE  ■ BriAn CLiFF OLGuin / SCAnPix (FOtO)

«Armadillo» hadde verdenspremiere under 
filmfestivalen i Cannes i mai, men på grunn 
av alle reaksjonene bestemte Metz for å 
vente med flere filmprosjekter til etter 
nyttår. Han har likevel ikke lagt fra seg 
dokumentaren, som allerede er Danmarks 
nest mest sette gjennom tidene. Nå tar han 
med seg filmen til Tønsberg. «Armadillo», 
som omhandler danske soldaters innsats 
i Afghanistan, fikk mye oppmerksomhet 
både på grunn av innhold og fortellermåte. 
Selv er regissøren fornøyd med reaksjo-
nene i ettertid.

– Jeg synes debatten i Danmark og andre 
steder har vært nyansert og bra. Dette er 
ikke en venstrevridd antikrist-film, eller 
propaganda for høyresiden. «Armadillo» 
handler om hva som skjer med soldater i 
krig, både på det medmenneskelige og på 

det moralske plan, sier Metz.

kLaR FoR deBaTT. Metz havner selv 
i skuddlinjen under innspillingen, og 
publikum kommer svært tett på soldatene 
i kamphandlinger. Likevel har filmen fått 
like mange reaksjoner for sine referanser 
til fiksjonssjangeren, i form av bildebruk, 
lydeffekter og fargejusteringer. Temaet for 
Skup-seminaret skal også handle om hvor-
vidt fiksjonelle fortellergrep hører hjemme 
i dokumentarer.

– Det er en viktig debatt å ta, og jeg synes 
vi bør snakke om hva filmmedia egentlig 
er. Jeg forstår reaksjonene som har kom-
met, men jeg tror heller ikke at det er en 
bestemt måte å formidle noe på, forteller 
filmskaperen

Han mener at tilstedeværelsen i formid-

lingen er det viktigste. Da må man beskrive 
hvordan ting føles, og ikke bare hva man 
ser. 

– «Armadillo» er en universell fortelling 
om krig, og både den konkrete og psyko-
logiske siden er skildret. Hadde jeg ikke 
gjort det på denne måten, ville filmen blitt 
fattigere, sier han.

– for reGeLbUnDne. I Norge er Dagbla-
det-journalist Bernt Jakob Oksnes er en av 
dem som har fått mest oppmerksomhet for 
sin «storytelling». Oksnes vant i fjor Den 
store journalistprisen for magasinsaken 
«Den usynlige». Her skildrer han livet til en 
død mann han verken har truffet eller sett 
et bilde av.

– Man må utøve forsiktighet når man 
går inn i et annet sinn, men det er svært få 

plasser i løpet av teksten jeg beveger meg i 
grenseland. Storytelling handler om å være 
autentisk ned til minste detalje, og å bevege 
leseren. Men gravetekster kan fort bli fakta- 
og researchtunge. Jeg prøver derfor å bryte 
opp de komplekse funnene og de teknisk 
detaljerte passasjene med partier som får 
dem til å fremstå vakrere. Da kan man bruke 
enkelte fiksjonelle grep så lenge man ikke 
beveger seg utenfor sannheten, sier Oksnes.

Selv om journalisten og fortelleren i ham 
enkelte ganger kan være uenige om måten 
å skildre på, mener han at Norge har mye 
strengere regler i formidlingsformen enn 
blant andre Danmark og USA.

– «Nøyaktighet» og «akkurat» er to ord 
som vektlegges mye i Norge. Det er hellige 
momenter for meg også, men man trenger 
ikke fengsle noen for å utfordre leseren på en 
annen måte. Litt harmløs grensesprenging 
burde være fullt tillatt, mener Oksnes, og 
trekker fram et sitat fra Pulizerpris-vinner 
Jon Franklin.

– Han sa: «I write dramatic stories that 
read like fiction, but are absolute fact». Sanne 
historier kan leses som fiksjon. Det er det 
dette handler om, hevder han.

Glad for  
debatten
jo Bech-karlsen mener 
journalister må tøyle dikter-
trangen.

Journalisten og forfatteren mener fortellende 
journalistikk er viktig, men at journalister 
ikke kan «flytte trær».

– Det er ikke noe galt med storytelling i seg 
selv – tvert i mot. Det kan være både viktig og 
leserverdig. Problemet oppstår når det ikke 
skilles klart mellom virkelighet og fantasi, og 
når metodene ikke kan forsvare den litterære 
formen, blant annet med bruk av indre mono-
log, sier Bech-Karlsen.

I artikkelen «Når reportere flytter trær», 
konkluderer han med at journalisten ikke 
kan ha en dobbeltkontrakt med leseren – at 
teksten både er dikting og fakta.

Gjennom sin stilling som førsteamanuensis 
i journalistikk på BI prøver han også å for-
midle dette til studentene.

– I undervisningen i litterær reportasje 
og fortellende journalistikk legger jeg andre 
kildekritiske og etiske kriterier til grunn. Jeg 
gjør det klart at en ikke kan dikte og heller 
ikke blande fantasi og fakta på måter som gjør 
at leserne blir forvirret om hva som er hva.

Under årets Skup-konferanse gleder han 
seg til å debattere temaet med Carsten Jensen 
og Åsne Seierstad på scenen – og kanskje med 
deg i baren?

– Det er veldig bra at dette tas på alvor, og 
jeg ser frem til å snakke med innsiktsfulle 
og dyktige reportere om temaet, sier Bech-
Karlsen
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Fredag 1. april
16:00 Åpning
Skup-leder Heidi Molstad andresens åpningstale 
til den 21. Skup-konferansen.

16.15 Ordkrigen: Norsk presse og Israel
IDF-talskvinne avital Leibovich er rasende på 
norske mediers skjeve dekning av Midtøsten-kon-
flikten. NRK, TV 2 og representanter fra rikspressen 
svarer på kritikken.
Seminaret holdes på engelsk. Seminaret arrangeres 
i samarbeid med Internasjonal Reporter og IR-
prisen deles ut på slutten av seminaret. 
Debattleder: Håkon Haugsbø, nRk

17.00 PAUSE

17.30 Overvåking: Ambassadesakene
De spanet på kontraspanerne – slik gjorde de det. 
Inspirert av gamle spionjegere, med parykker, bar-
nevogn og skjult kamera, avdekket TV 2s asbjørn 
olsen og jens Christian nørve hvordan USAs 
ambassade har drevet overvåking av nordmenn i 
flere år. Til Skup har de to journalistene med seg 
skjulte opptak og bilder som aldri ble vist på tv.

17.30 Skups årsmøte 2011
Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse 
er en svært demokratisk organisasjon. Alle konfe-
ransedeltakere som kvalifiserer til medlemskap i 
en presseorganisasjon har møte- og stemmerett på 
årsmøtet.

17.30 Kunnskapsløftet: Økonomi
Hellas og Portugal er i ferd med å gå konkurs, kan 
vi lese i finanspressen. Hva betyr det? Lederen av 
finansavdelingen i Dagens Næringsliv, Terje erik-
stad, forklarer økonomi på en måte selv journalis-
ter forstår.

17.30 Slik får du mer innsyn
NJ-advokat Ina Lindahl nyrud viser hvilke 
muligheter som ligger i den nye offentlighetsloven 
og miljøinformasjonsloven. Lindahl Nyrud deltar 
også i Offentlighetsutvalgets akuttberedskap under 
konferansen. Her kan du spørre landets fremste 
offentlighetseksperter om råd og veiledning for å få 
dokumentene du sikler etter. 

17.30 Datakurs: Digital Sporhund (OBS: Dobbeltime)
Hvordan virker en søkemotor og hvordan finner du 
den informasjonen du er på jakt etter? IJs digitale 
sporhund, Ståle de Lange kofoed, viser søkeveien 
i nettjungelen. NB: Begrenset med plasser. Kurset 
krever forhåndspåmelding til jensheftoy@gmail.
com. Førstemann til mølla.

17.30 Datakurs: Excel for viderekommende (OBS: 
Dobbeltime)
Det mest grunnleggende programmet for alle som 
vil drive datastøttet journalistikk. SKUP har hentet 
inn SVTs databaseredaktør Helena Bengtsson og 
ProPublicas CAR-spesialist jennifer LaFleur for å 
lære bort nye triks i bruk av regneark. Dette kurset 
krever noe kjennskap til Excel fra tidligere. Kurset 
går på engelsk. 
NB: Begrenset med plasser. Kurset krever forhånds-
påmelding til jensheftoy@gmail.com.

18.30 PAUSE

19.00 Fortellende metode: Hvordan fortelle om krig
janus Metz skapte furore i Danmark med den 
prisbelønte filmen Armadillo, som fulgte danske 
soldater i Afghanistan på nært hold. Men fikk vi 
se sannheten? Metz har innrømmet å ha brukt 
fiksjonelle grep i filmen. Hører slike fortellergrep 
hjemme i en dokumentarfilm?
Møteleder: Vegard Larsen, nRk

19.00 Follow the money
Den rumenske gravejournalisten Paul Radu har 
laget en digital håndbok for å hjelpe undersøkende 
journalister å følge korrupsjon på tvers av lande-
grensene. Radu lærer bort nye teknikker til grense-
overskridende, undersøkende journalistikk, lister 
over nyttige nettsider og databaser med informa-
sjon om bedrifter over hele verden.
Seminaret holdes på engelsk.

19.00 Overvåking: Kildebeskyttelse
En ny informasjonselite er i ferd med å vokse frem.  
«Norge er et lite land», sies det ofte, men sannheten 
er at en liten krets har stor grad av kontroll og gjør 
livet ditt som informasjonsinnhenter vanskeligere 
enn du tror. Dataetterforsker Svein Willassen og 
NRKs Frode nielsen viser deg hvor lett det er å 
miste sensitive data og hvor enkelt det er å beskytte 
dem.

19.00 Før valget: Bli en bedre kommunegraver
Skup-styrets egen prisvinner, Siri Gedde-dahl fra 
Aftenposten, og Varingens «terrier» for innsyn og 
offentlighet, Vegard Førland Venli, vil gi deg en 
times ekspresskursing i kommunegraving – «Bøl-
lekurs for lokaljournalister». Sammen gir de deg 
tipsene om hvordan makten kan tittes i kortene.

19.00 Slik gjorde vi det: Adecco-sakene
Hva gjør man når man vet det opereres med ulov-
lige turnuslister på 84 timer og at ansatte sover 
i kjelleren på et sykehjem? NRK Dagsrevyens 
Fredrik Solvang valgte å dra til sykehjemmet og 
dokumentere tilstandene der og da. TV-innslaget 
fikk Adecco-snøballen til å rulle.

19.00 Datakurs: Digital Sporhund del 2
Hvordan virker en søkemotor og hvordan finner du 
den informasjonen du er på jakt etter? IJs digitale 
sporhund, Ståle de Lange kofoed, viser søkeveien 
i nettjungelen. NB: Begrenset med plasser. Kurset 
krever forhåndspåmelding til jensheftoy@gmail.com.

19.00 Datakurs: Excel for viderekommende del 2
Det mest grunnleggende programmet for alle som 
vil drive datastøttet journalistikk. Skup har hentet 
inn SVTs databaseredaktør Helena Bengtsson og 
ProPublicas CAR-spesialist jennifer LaFleur for å 
lære bort nye triks i bruk av regneark. Dette kurset 
krever noe kjennskap til Excel fra tidligere. NB: 
Begrenset med plasser. Kurset går på engelsk. 
Kurset krever forhåndspåmelding til jensheftoy@
gmail.com. 

20.00 MIDDAG

21.30 Late Night Show med Anne Lindmo
Skups fredagstalkshow. Anne har invitert et knippe 
aktuelle gjester til sofaprat og tøff debatt.

Mange valg, for lite tid:
Med 75 seminarer og 99 foredragsholdere 
sier det seg selv at du må velge bort noe i 
løpet av helgen. 

DATAKURS:
I år har Skup doblet datakurs-kapasiteten for 
at enda flere skal få mulighet til å være med 
på de populære kursene. Norske og utenland-
ske eksperter på datastøttet journalistikk er 
klare for å vise deg hvordan du kan bruke 
Excel til å sortere og analysere tall, fakta og 
research, bli en digital sporhund eller lære 
å overvåke nyhetsstrømmen på nett på en 
bedre måte. I alt kan du velge og vrake blant 
14 kurs, påmelding til samtlige til  
jensheftoy@gmail.com

SLIK GJORDE VI DET:
Grunnmuren i Skup gjennom 21 år, en svært 
populær seminarrekke der dine kolleger fra 
hele landet viser deg hvordan de gjennom-
førte sitt graveprosjekt. Ta med notatblokka 
og kom tilbake til pulten med nye ideer man-
dag morgen. 

KUNNSKAPSLØFTET:
For tredje år på rad har Skup plukket ut flere 
av landets fremste fagfolk som gir deg en 
skoletime i kunnskap du en gang hadde, men 
så glemte. 

HOVEDSPORENE:
For å gjøre det lettere å velge (og velge bort) 
er hovedprogrammet i år som i fjor delt inn 
etter tema. Fra inspirasjonsseminar, til de 
brede debattene, til de mer detaljfokuserte 
«nerdeklassene». 

Nordisk: Skup tar steget ut i Skandinavia og 
byr på flere seminarer med nordisk tilsnitt 
der kolleger fra inn og utland gjør deg til en 
bedre nordisk graver. 

Fortellende metode: I dagens mediebilde er det 
vanskelig å få oppmerksomhet. Bare de best 
fortalte historiene når helt opp. Skup har hen-
tet fortellerekspertise fra inn- og utland. 

Fremtidens gravejournalistikk: Nittitallets grav-
egrupper er i ferd med å komme tilbake, men 
denne gangen utenfor de etablerte mediehu-
sene. På Skup treffer du dem som har skapt 
slagkraftige, selvstendige graveredaksjoner.

Før valget: Lokalvalget nærmer seg, og Skup 
gir journalistene over det ganske land tips, 
triks og inspirasjon til gravende dekning av 
valgkampen i denne rekken. 

Overvåking: Norge i 2011 er et mer overvåket 
samfunn enn noen gang. Om datalagringsdi-
rektivet vedtas vil storebror få tilgang til enda 
mer informasjon. Hva gjør det med kildever-
net og måten vi jobber på? Skup tar debatten i 
seminarrekken der overvåking er en rød tråd.

22.30 «Armadillo»
janus Metz sin prisbelønte film vises på Tønsberg 
Kino et par steinkast fra hotellet.

22.30 DJ spiller i baren på hotellet

Lørdag 2. april
«PFU Live»
Pressens faglige utvalg har lagt et av sine vårmøter 
til Skup-konferansen. Har kan du følge utvalgets 
behandling av et knippe utvalgte saker.  Tidspunkt 
for møtene er 10.30 til 11.30 og 12.30 til 13.30. 

«Offentlighetsakutten»
Lei av stengte dører og hemmelige dokumenter? Du 
har krav på mer enn du tror. Norsk Presseforbunds 
offentlighetsutvalg står til din disposisjon gjennom 
hele Skup-konferansen. Akuttens helpdesk er plas-
sert i lobbyen

09.00 Ytringsfrihetens grenser
Fra Salman Rushdie til Muhammed-tegningene. Er 
vestlige medier ytringsfrihetens våpendragere eller 
kyniske kommersielle aktører?

Når er det riktig å trykke tekst og bilder som 
sårer andre? Hvor går grensen mellom redaksjo-
nell vurdering og selvsensur? Hva formidler vi om 
andres tolkningsrammer og forståelse? Dette er 
noen av spørsmålene vi diskuterer på årets Skup-
konferanse. Forlagssjef William nygaard, Jyllands-
Postens Flemming Rose, professor i religionsviten-
skap anne Roald og VGs nylig avgåtte sjefredaktør 
Bernt Olufsen møtes til debatt.
Møteleder: ann-Magrit austenå

09.00 PR-maskineriet: Slik manipuleres pressen
En stadig mer utspekulert informasjonsbransje er 
en av de største truslene mot undersøkende journa-
listikk. Det mener tidligere BBC-journalist nicholas 
jones. Han har fulgt britisk politikk på nært hold i 
50 år. Jones vil avsløre mediemanipulatorenes triks, 
i god tid før vårt hjemlige lokalvalg.
Seminaret holdes på engelsk
Møteleder: Christian Borch, nRk

09.00 Fremtidens gravejournalistikk: Det nye 
magasinet Plot
Gründerne bak magasinet Plot er i ferd med å skape 
et alternativt miljø for journalister og fotografer 
som vil jobbe med undersøkende journalistiske 
prosjekter. På Skup forteller Jo Moen Bredeveien, 
Erlend Frafjord og Knut Gjerseth Olsen om eta-
bleringen av magasinet og veien fram mot første 
utgave, som får førpremiere på konferansen. Plot-
redaksjonen presenterer eksempler på metode og 
fortellerteknikk som ligger til grunn for hovedsa-
kene i første utgave.
Møteleder: Brigitte alfter, det europeiske grave-
fondet

09.00 Slik gjorde vi det: Ungbosaken og Jarlsøsaken/
Islam i Tromsø.
Først kjøpte Tønsbergs tidligere ordfører ungbo-
leilighet og tjente flere hundre tusen kroner. Deret-
ter kjøpte han leilighet i strandkanten på Jarlsø 

direkte av utbygger mens folk flest måtte stå i kø. 
Korrupsjonsetterforskningen mot Per Arne Olsen 
ble henlagt, men Tønsbergs Blads avsløringer har 
ført til at stortingsrepresentant og Frps 2. nestleder 
to ganger på ett år er felt for brudd på kommunens 
etiske regler. Med kristin Monstad Lund og Vegar 
Vatn.

To journalister i Nordlys begynte våren 2010 
arbeidet med å presentere Tromsøs islamske sam-
funn for leserne. Gravearbeidet førte dem til steder, 
sammenhenger og personer de hadde vært totalt 
uvitende om, og til konfliktlinjer av aller heteste 
slag i internasjonal storpolitikk. Verden var virkelig 
kommet til Tromsø. Med oddvar nygård og Sissel 
Wessel-Hansen.

09.00 Kunnskapsløftet: Metoderapportens ABC
De innsendte metoderapportene til Skup-prisen er 
en gullgruve for deg som vil lære mer om undersø-
kende metode. Tidligere juryleder Fritz Breivik har 
satt av en time for å lære bort hvordan en vinner-
rapport skrives og hva den kan brukes til.

09.00 Datakurs: Året i CAR + 50 ideer til CAR-saker
Datastøttet journalistikk er ikke bare for nerdene. 
ProPublicas datasjef jennifer LaFleur og VGs 
john Bones viser eksempler på de største og mest 
omfattende sakene som har kommet til ved hjelp av 
dataverktøy. Du får også med deg 50 konkrete ideer 
til hvilke saker du kan lage neste uke. NB: Begrenset 
plass! Forhåndspåmelding til jensheftoy@gmail.com
Seminaret holdes på engelsk

09.00 Datakurs: Person- og bedriftssøk
Hvilke verktøy bruker du for å researche Ola Nord-
mann? Seminaret gir en innføring nyttige kilder 
du bør bruke for å kartlegge personer. IJs spor-
hund 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

10.00 PAUSE

10.30 Fremtidens gravejournalistikk: ProPublica
Sheri Fink ble den første nettjournalist som vant 
en Pulitzer-pris. Artikkelen «The Deadly Choices 
at Memorial» handlet om de grusomme valgene 
mellom liv og død på et sykehus i New Orleans etter 
orkanen Katrinas herjinger. Robin Fields er Senior 
Editor i ProPublica. Fink og Fields forteller hvordan 
det er å drive undersøkende journalistikk uten et 
stort mediehus i ryggen.
Seminaret holdes på engelsk.
Møteledere: andré Verløy, Ij og Frode nielsen, 
nRk

10.30 Overvåking: Datalagringsdirektivet
Uken etter Skup-konferansen beslutter Stortinget 
om Norge skal implementere EUs datalagrings-
direktiv i norsk lov. Vet du egentlig hvem som får 
innsyn? Vi tar debatten!

jon Wessel-aas er en av Norges fremste pres-
seadvokater og leder av Den internasjonale jurist-
kommisjon i Norge. Han fraråder slik datalagring

david B. Smallman er en av USAs fremste 
pressejurister og har vært IREs faste advokat i en 
årrekke. Han er svært kritisk til innføringen av DLD.
Møteleder: arill Riise, TV 2

10.30 Hvem skjøt William Nygaard?
Attentatet mot William Nygaard i 1993 var et 
anslag mot ytringsfriheten, og den resultatløse 
etterforskningen er et nasjonalt traume, mener 
odd Isungset.  Han har aldri gitt opp å komme til 
bunns. Han fikk Skup-diplom i 2000 for arbeidet 
med boka «Attentatet» og to dokumentarer. Juryen 
beskrev boka som et monument i kampen for det 
frie ord.
Møteleder: ann-Magrit austenå

10.30 Slik gjorde vi det: Døden på veiene
BTs team av journalister og utviklere gikk i dybden 
på 11.400 trafikkulykker i Norge de siste ti årene. 
Det resulterte i en unik artikkelserie på papir, nett 
og levende bilder, og en helt ny måte å involvere 
leserne i stoffet på. BT ble hedret med Bergen Jour-
nalistlags sølvparaply for første del av serien. Med: 
erlend Langeland Haugen, øyvind Lefdal eids-
vik og webutvikler/journalist Lasse Lambrechts, 
Bergens Tidende.

10.30 Kunnskapsløftet: Juss
Drap, bandeoppgjør og voldtekter er en del av 
hverdagen for advokat john Christian elden, som 
også er blitt utropt av Dagbladet til Norges beste 
forsvarer. Også i år kommer han til Skup for å lære 
journalister å unngå de største jussblunderne.

10.30 Datakurs: Paul Myers Undercover
BBCs nettspesialist er tilbake i Tønsberg. Denne 
gang vil han lære deg å slette alle digitale spor.
Seminaret holdes på engelsk.
NB: Begrenset med plass! Forhåndspåmelding til 
jensheftoy@gmail.com

11.30 LUNSJ

12.30 Wikileaks: To sider av historien
david Leigh droppet fjorårets sommerferie for 
å lese seg gjennom Wikileaks-dokumentene som 
hans Guardian-kollega nick davies hadde skaffet. 
På Skup forteller de to journalistene hvordan de har 
skapt journalistikk av krigsloggene fra Afghanistan 
og Irak, og den kvarte millionen med ambassade-
dokumenter. De forteller også om turbulensen og 
krangelen som oppsto med Wikileaks underveis. 
Talsmann kristinn Hrafnsson forteller Wikileaks' 
versjon av saken som aldri tar slutt.
Seminaret holdes på engelsk
Møteleder: kristoffer Rønneberg, aftenposten

12.30 Før valget: Der alle kjenner alle, kjenner 
gravejournalistikken sine grenser
Et lokalvalg burde være høysesong for lokaljour-
nalistikk. Er det fleip eller fakta at lokalpressen 
svikter sitt samfunnsoppdrag? TA-journalist dan 
Hagens gravesak ble liggende i tolv dager. Kan tette 
bånd mellom redaktør og ordfører være årsaken? 
Da IJ-leder Frode Rekve satt i redaktørstolen i Hal-
den Arbeiderblad, var det ikke alltid like lett å drive 
gravejournalistikk mot egne eiere. Å være kritisk 
lokalt er ubehagelig og nødvendig, mener Håkon 
Borud i Tønsbergs Blad. LLA-leder Rune Hetland 
vil at lokalpressen skal bidra til økt valgdeltakelse. 
Passer det å spre politikerforakt, da?
Møteleder: Lars nehru Sand, nRk.

12.30 Skup og Tore Sandbergs graveteam debriefer
Skup og Tore Sandbergs graveteam startet arbei-

programmeT 2011 programmeT 2011
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det i den utvalgte redaksjonen i februar. På Skup 
debriefer teamet og redaksjonen. Hvordan er det 
for tre gravere å innta lokalavisen og, ikke minst, 
hvordan påvirker det redaksjonen å få inn ekstern 
hjelp? andré Verløy, jens M. johansson og Bjørn 
olav jahr fra graveteamet, sammen med den 
utvalgte redaksjonen.

12.30 Slik gjorde vi det: Vold mot barn/
Kraftfondskandalen
I over seks år har Connie Bentzrud og asbjørn 
øyhovden i TV 2 arbeidet med nyhetsprosjektet 
«Vold mot barn». Målet har vært å sette søkelyset 
på rettssikkerheten for barn i Norge som utsettes 
for vold. Sju saker om vold og overgrep mot barn er 
gjennopptatt etter at de i utgangspunktet ble hen-
lagt. På Skup forteller de to hvordan de har avslørt 
myndighetenes svik mot de utsatte barna og hvilke 
etiske dilemma de har opplevd underveis

Adresseavisens Lajla ellingsen og Mari By Rise 
avslørte Trondheims egen «Terra-skandale». Kraft-
fondskandalen er historien om hvordan kommunen 
mistet kontroll over forvaltningen av hundrevis av 
millioner kroner. Journalistene fikk hedersprisen 
under årets Hell-konferanse.

12.30 Kunnskapsløftet: Journalistrollen på godt og 
vondt
Reportasjene fra Baneheia, Overhalla og Alvdal 
etterlot sterke inntrykk hos lesere, seere og lyttere. 
Men hvilke inntrykk festet seg hos journalistene 
som fylte dagene med sakenes grusomme detaljer? 
Trond Idås i NJ har jobbet med temaet i 10-15 år, 
og presenterer funn fra undersøkelser av dem som 
dekket sakene. Han gir råd til journalister og ledere 
om hvordan de kan møte neste tøffe oppdrag.

12.30 Datakurs: Access – Ekspert del 1
Hvordan bruke Access til å gjøre avanserte spør-
ringer i et omfattende datamateriale. NRK Brenn-
punkts espen andersen viser hvordan man kan 
bruke Access til å analysere Wikileaks-databasen 
"Afghan War Diary". 

OBS! Dette er en dobbeltime. Deltakerne må ha 
noe kjennskap til Excel. Begrenset plass! Påmelding 
til jensheftoy@gmail.com

12.30 Datakurs: RSS del 1 – lag din egen nyhetsmaskin
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 og skreddersy en nyhetsmaskin ved 
bruk av RSS-feeder. OBS! Dette er en dobbeltime. 
Begrenset plass!  
Påmelding til jensheftoy@gmail.com

13.30 PAUSE

14.00 Nordisk: Konge i to land
Fredrik Skavlan har klart å samle to land foran 
tv-skjermen hver fredag. Få andre har mer erfaring 
med å krysse de nordiske landegrensene. På Skup 
gir han sine råd til kolleger som vil følge etter.
Møteleder: nina Stensrud Martin, nRk.

14.00 Fortellende metode: Når journalistene forteller: 
Hvor går grensene?
Journalistikk er ikke stenografi, har Åsne Seier-
stad uttalt. Men hvor langt kan journalister gå i 

bruk av litterære virkemidler? Seierstad kommer 
til Skup-konferansen sammen med journalist og 
forfatter Carsten jensen og førsteamanuensis 
jo Bech-karlsen for å snakke om skrivekunst og 
fortellermetoder, og hvor grensene går i fortellende 
journalistikk.
Møteleder: Sigrid Sollund, nRk

14.00 Aftenposten og lekkasjen av en lekkasje
Aftenposten fikk tilgang til de 251.287 Cablegate-
dokumentene uten at Wikileaks-sjefen Julian 
Assange visste noe om det. Journalistene jan 
Gunnar Furuly, Per anders johansen og nyhets-
redaktør ole erik almlid forteller om hvordan 
avisen organiserte gravejakten i dokumentene som 
tilsvarer teksten i 500 bibler, og senere innledet 
internasjonalt samarbeid om materialet.

14.00 Slik gjorde vi det: CV-jukset/Alta badeland
Først avslørte VG at myndighetene manglet kontroll 
med papirene til tusenvis av helsearbeidere i 
Norge. Så kom avsløringen om at SAFH- adminis-
trasjonssjef Liv Løberg hadde jukset med sin egen 
CV. anne Stine Sæther forteller hvordan hun og 
kollega Terje Helsingeng jobbet fram den spektak-
tulære saken.

Kommunepolitikerne i Alta valgte å slå på stor-
tromma da nytt basseng skulle bygges. Et badeland 
til 160 millioner kroner skulle gi svømmeopplæ-
ring og velvære til innbyggerne. Nordlysbadet ble 
istedenfor et mareritt med stadige kostnadssprek-
ker. Det hele toppet seg da badelandet ble evakuert 
i sluttfasen av byggearbeidet på grunn av fare for 
at taket skulle ramle ned. Gjennom aktiv bruk av 
offentlighetsloven og søk i postjournaler var Finn-
mark Dagblad i front nyhetsmessig på en sak som 
utviklet seg til en skandale, med interesse langt 
utover kommunegrensa. Ved Robin Mortensen, 
Finnmark Dagblad.

14.00 Kunnskapsløftet: Asylinstituttet
Mange journalister og kommentatorer mener det 
var galt å sende Maria Amelie ut av Norge. Men 
hvordan er egentlig reglene for hvem som får bli 
og hvem som må dra? UDI-direktør Ida Børresen 
forklarer deg det du trenger å vite om asyl, flykt-
ningstatus, opphold på humanitært grunnlag, UDI, 
UNE og «papirløse» innvandrere.

14.00 Datakurs: Access – Ekspert del 2
Hvordan bruke Access til å gjøre avanserte spør-
ringer i et omfattende datamateriale? NRK Brenn-
punkts espen andersen viser hvordan man kan 
bruke Access til å analysere Wikileaks-databasen 
"Afghan War Diary".
OBS! Dette er en dobbeltime. Deltakerne må ha noe 
kjennskap til Excel. Begrenset plass! Påmelding til 
jensheftoy@gmail.com

14.00 Datakurs: RSS del 2 – lag din egen nyhetsmaskin
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 og skreddersy en nyhetsmaskin ved 
bruk av RSS-feeder. OBS! Dette er en dobbeltime. 
Deltakerne må ha noe kjennskap til Excel. Begren-
set plass! Påmelding til jensheftoy@gmail.com

15.00 PAUSE

15.30 Legenden Günter Wallraff
Han er kanskje verdens mest kjente undercover-
journalist. I over 40 år har Günter Wallraff benyt-
tet falsk identitet, utkledning og skokrem som sin 
fremste journalistiske metode. Resultatet er at 
navnet hans benyttes som verb blant journalister 
over hele verden. 
Seminaret oversettes fra tysk til norsk.
Møteleder: Ludvig Lorentzen, Stavanger aften-
blad

15.30 Øst er ikke øst
Hvordan skaffe seg kilder og jobbe med en konflikt 
som bare blir mer og mer intens? Forfatterne Laila 
Bokhari og kristin Solberg guider og forteller om 
islam, terrorisme og landet som eksporterer flest 
selvmordsbombere.
Møteleder: Bjørn olav nordahl, Vårt Land

15.30 Nordisk: På tvers av grensene
Den danske frilansjournalisten Tom Heinemann 
har i mange år samarbeidet med nordiske kolleger 
på omfattende prosjekter. Han har blant annet vun-
net den danske FUJ-prisen for sitt samarbeid med 
Erling Borgen. I det siste har hans film om Nobel-
prisvinner Muhammad Yunus og mikrokreditt 
skapt internasjonale overskrifter.

15.30 Slik gjorde vi det: Farlige leger i Norden
Leger reiser Norden rundt og er ansvarlige for 
dødsfall og alvorlige feilbehandlinger. Myndig-
hetene er helt uten kontroll. Danmarks Radio og 
NRK inngår et samarbeid og avdekker hvordan 
tabbelegene kan operere fritt. Hør og se hvordan 
DR og NRK samarbeidet om sakene som førte til at 
regjeringene i Norden gikk sammen om å stramme 
inn regleverket.

15.30 Kunnskapsløftet: Etikk
Han utaler seg ofte i mediene, enten det gjelder 
betalingsjournalistikk, alkoholomtale eller Pet-
ter Northugs kjæreste. Under Skup gir Gunnar 
Bodahl-johansen en innføring i etikkens verden, 
slik at man kan unngå å bli felt i PFU.

15.30 Datakurs: Investigating social networks
BBCs Paul Myers viser hvordan du kan sammen-
ligne brukerdemografi på forskjellige nettsteder 
og tjenester. De beste søketipsene for å researche 
sosiale nettverk, og hvordan evaluere og kommu-
nisere med medlemmer av online samfunn – åpent 
og undercover. OBS! Begrenset plass! Påmelding til 
jensheftoy@gmail.com

15.30 Datakurs: Gravemaskinen.no
anders Brenna starter opp Gravemaskinen og lar 
de journalistiske algoritmene lete fram faktaopp-
lysninger i statsbudsjettet, postjournaler, parti-
program, regjeringserklæringer, børsmeldinger, 
Wikileaks, høyesterettsdommer og et par andre 
store dokumentsamlinger. Målet er å grave frem 
en ny viktig sak før timen er over. OBS! Begrenset 
plass! Påmelding til jensheftoy@gmail.com

16.30 PAUSE

17.00 I Svend Foyns Rike
- Vi må ikke glemme historien. Det er vår virksom-
het på havet som har gjort oss til det vi er i dag, 

uttalte alf R. jacobsen da han utga biografien 
«Svend Foyn. Fangstpioner og nasjonsbygger». 
Under Skup-konferansen i Sandefjord i 1999 tok 
Jacobsen konferansedeltakere med på en busstur i 
Anders Jahres rike – på bakgrunn av en av hans før-
ste boksuksesser: "Eventyret Anders Jahre" (1982). 
Lørdag ettermiddag klokken 17.00 blir det ny inn-
holdsrik busstur med Jacobsen som guide, denne 
gangen i riket til Tønsbergs store sønn, Svend Foyn.
Forhåndspåmelding: jensheftoy@gmail.com

17.00 Fortellende metode: Hvordan fortelle en historie 
med mye informasjon
Hvordan går du fram når du skal fortelle en historie 
basert på enorme mengder informasjon. Hvordan 
fortelle en komplisert historie enkelt. Vårt Lands 
Bjørn olav nordahl og Adresseavisens Åge Winge 
sorterer og viser vei.

17.00 Slik gjorde vi det: Pengestøtten til Sp/McFusk & 
Co
Klokken 10.00 onsdag 16.desember 2010 tok 
tjenestemenn fra Økokrim seg inn i Senterpartiets 
lokaler i Oslo. Partiledelsen og flere av regjeringens 
statsråder var til stede. Et av partiene i regjeringen 
var under etterforskning for økonomisk kriminali-
tet. DN-journalistene kristian Skard og Tore Gjer-
stad startet opprullingen av Senterpartiets ulovlige 
partistøtte i september 2010. Gjennom om lag 40 
nyhetsartikler dokumenterte Dagens Næringsliv 
hvordan regjeringspartiet hadde mottatt ulov-
lig partistøtte, hvordan pengene hadde havnet i 
partikassen uten at betalerne var klar over det og 
hvordan betalingen var skjult i uriktige fakturaer.

Er virkelig maten du får servert på McDonalds 
fersk? Og hvordan er arbeidsforholdene i verdens 
mest kjente restaurantkjede? Den svenske produ-
senten Bosse Lindquist og hans team fra Sveriges 
Television laget i fjor dokumentaren «McFusk & 
Co». Der ble mange av skyggesidene ved McDonalds 
avslørt.

17.00 Kunnskapsløftet: Slik avslører du justismord
Privatetterforsker Tore Sandberg trenger neppe 
noen nærmere introduksjon i Skup-kretser. Men 
hvorfor er det en ensom privatetterforsker som 
avdekker justismordene, og ikke redaksjonene med 
langt mer ressurser? Hva er det Tore ser, som vi 
andre ikke bryr oss med?

17.00 Spør IDF
IDF-talskvinnen avital Leibovich svarer på spørs-
målene som konferansedeltakerne ikke fikk svar på 
i går.

17.00 Nordisk Workshop
Nettverksmøte/workshop. Hvordan knytter vi 
kontakter? Hvilke temaer egner seg? Hvordan 

skaffe felles finansiering, jobbe fram prosjekter i 
fellesskap, dele research og resultater - og hvordan 
planlegger vi felles publisering? På dette nettverks-
møtet er det deltagerne som har ordet. Kanskje du 
finner din framtidige samarbeidspartner her?
Kurset går på engelsk
Møteledere: eeva Simola (Finland) og Morten 
Hansen (Danmark)

17.00 Nordisk: Finn frem hos naboen
Aftenpostens postlisteorakel Per anders johan-
sen er tilbake på Skup. Denne gang har han med 
seg SVTs databaseredaktør Helena Bengtsson og 
Bruno Ingemann fra Danmarks Radio. Sammen 
viser de tre deg hvordan du finner frem i den nor-
diske dokumentjungelen.

17.00 Datakurs: Person- og bedriftssøk
Hvilke verktøy bruker du for å researche Ola Nord-
mann? Seminaret gir en innføring nyttige kilder 
du bør bruke for å kartlegge personer. IJs spor-
hund 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

17.45 PAUSE

19.00 FESTMIDDAG og utdeling av Skup-prisen

22.30 Skedsmo Storband spiller

Søndag 3. april
10.00 Journalist og pårørende
NRK-journalist Fawad ashraf har kritisert medi-
ene for uetisk opptreden etter selv å ha opplevd 
hvordan det er å være en pårørende. Søsteren Faiza 
ble meldt savnet og senere funnet drept. Vi tar 
debatten videre. Hvordan kan mediene nærme seg 
pårørende i kriminalsaker? Er det mulig å unngå 
å bli en tilleggsbelastning? Bør redaksjonene ha 
retningslinjer?

10.00 Spillet om Treholt-saken
Forfatter Geir Selvik Malthe-Sørensen sto bak en 
av fjorårets største nyhetssaker. Sterke beskyld-
ninger om politijuks med bevis i Treholt-saken 
satte Gjenopptakelseskommisjonen for straffesaker 
i sving nok en gang - bare to år etter at de avslo 
å gjenoppta den 25 år gamle spionsaken. Selvik 
Malthe-Sørensen forteller om arbeidet med boka, 
og om stormen som oppsto etterpå.

10.00 Før valget: Faktasjekk.no
Kan vi stole på lokalpolitikerne? Hjelp dine lesere 
å avgjøre dette under årets kommunevalgkamp! 
Helge o. Svela og Christian Lura fra Bergens 
Tidende vant Skup-diplom for faktasjekk.no. På 
Skup røper de teknikkene for hvordan du effektivt 
kan ettergå politiske påstander og løfter.

10.00 Slik gjorde vi det: Billetthaiene
Dagbladet har avslørt hvordan FIFAs visepresident 
Jack Warner formidlet et norsk selskap svartebørs-
billetter til fotball-VM 2010 i Sør-Afrika. Dagbladets 
espen Sandli og torgeir krokfjord har fulgt pen-
ger og makt rundt mektige FIFA og påvist korrup-
sjon, svarte penger, hemmelige kontoer, falske iden-
titeter og tvilsomme kontrakter i en artikkelserie 
som berører en rekke land verden over. Som følge 
pågår det nå etterforskning som berører ni land.

10.00 Fortellende metode: Å skrive om det nærmeste
Det personlige og private livet som utgangspunkt 
for journalistikk og litteratur synes å være en 
trend i tiden. Dagbladets Trude Lorentzen gikk 
helt innerst og skrev om sin egen mors selvmord i 
«Mysteriet mamma».

10.00 Nordisk nettverksmøte
Representanter for de nordiske graveorganisasjo-
nene møtes for å diskutere felles problemstillinger, 
erfaringer og utfordringer.

11.00 PAUSE

11.30 Slik vant jeg/vi Skup-diplom
Årets diplomvinnere avslører hva som skal til for 
å ende på podiet. (Parallelle seminar i flere rom, 
avhengig av antall diplomvinnere. Salfordeling blir 
presentert søndag morgen)

12.15 Slik vant jeg/vi Skup-prisen
Gårsdagens vinner har våknet, med Skup-kuben 
ved siden av seg. Før vi pakker sammen får vinne-
ren fortelle hva som skulle til for å gå til topps.

12.45 LUNSJ

13.30 VEL HJEM OG VELKOMMEN TILBAKE TIL SKUP 
NESTE ÅR!

Takk for i år!

programmeT 2011 programmeT 2011
1: Morgenbladet, 2: 2007 (21. desember), 3: Prisen delt mellom Alf R. Jacobsen for boka «Iskyss» og Harald Stanghelle for Mossad-saken, 4: 66, levert inn for 
2010, 5: Mark Felt, tidligere nestsjef i FBI 6: Eit armbånd ho fekk for å vere gudmor for båten «Sand», 7: Eyjafjallajökull, 8: Direktør i Kulturrådet, 9: Townsville, 
Queensland, 10: Märtha Louise, 11: Daniel Nannskog, 12: Expressen (avisens lesere kunne stemme på om de syntes Northug var en gris. Eneste svaralterna-
tiv var «ja, absolut».), 13: Rasmus Petersen, 14: FK Tønsberg, 2. divisjon, 15: Alexander Stöckl, 16. Saera Khan (Ap), 17: Åslaug Haga (Sp), 18: Ein (Ola Borten 
Moe). 19: Dødsdømt straffange på Akershus festning, benåda av Regjeringa i 1872 for «fortjenester mot Norges nasjonalforsamling». 20: Kari Slaatsveen og 
Pernille Sørensen
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– Her i Benghazi har vi full kontroll, sier komitéleder Kamal Mussa til Klassekam-pen. Han mener den libyske nasjonalfølelsen vil hindre at landet faller fra hveran-dre i en stammekonfl ikt.
SIDE 12 OG 13

Full kontroll

Angrepene på fagforenin-gene i Wisconsin samler arbeiderne i USA. – Vi er alle Wisconsin! roper demon-stranter over hele landet.  
SIDE 14 OG 15

Folket reiser seg

Man skal ha respekt for dem som har renhold som fag og yrke.       JOBBEN, SIDE 9  
Mona Bjørn

Jeg husker ikke hvor jeg var da jeg hørte sangen første gang, men jeg husker hva den gjorde med meg. MUSIKK, SIDE 21  Ingrid Ovedie Volden

Venstresidas dagsavis

Tirsdag 1. mars 2011. Nummer 50. Uke 9. Årgang 43. Løssalg: 20 kroner 
A-avis

PST: Advarer mot anti-islamistiske grupper.  SIDE 4 OG 5

Øker mest

Temaet er NRKs ungdomsprogram "Trekant" sett  
i et samfunnsperspektiv, og paneldeltakerne bidrar
med sine ulike analyser. Deretter åpnes for debatt
med publikum. I PANELET: Håkon Moslet, redaktør
i NRK Ung, Mina Finstad Berg, sentralstyremedlemSU og Anne Kalvig, leder av Kvinnegruppa Ottar
Stavanger.  ALLE INTERESSERTE ER HJERTELIG VELKOMNE!
GRATIS ENTRÉ.

Trekant og pornofisering   - HVOR ER VI PÅ VEI?Kvinnegruppa Ottar inviterertil spennende debattmøteOnsdag 2. mars kl. 19–21
SNYTT: Adecco utnytter de mest sårbare, sier Helene M. Knutsen. I dag forteller den tidligere Adec-co-ansatte om sin gamle arbeids-plass til nesten 1000 påmeldte til Manifests årskonferanse. 

SIDE 6 OG 7
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HELSEFORTJENESTE: Etter den siste tidas avsløringer vurderer de rødgrønne partiene å forby fortjeneste på omsorgstjenes-ter. – Om det lar seg avgrense på samme måte som vi gjorde med skolene, er det helt klart aktuell politikk å begrense muligheten for fortjeneste, sier Kjersti Toppe (Sp).  SIDE 8 OG 9

Rødgrønne politikere vurderer forbud:VIL FORBYOMSORGS-PROFITT
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A for Alltid åpent.

Søk i 11 millioner norske artikler.
Alle de største og viktige norske 

avisene finnes i ATEKST.

Ring: 22 90 03 59 / 66 eller send en e-post til atekst@retriever.no for mer informasjon.

det neste store skupet kan være 
noen tastetrykk unna.

 ■ AnDErS PArK FrAMStAD
 ■ MArtHE AMAnDA VAnnEBO (FOtO)

Hvert år sendes de ivrigste Skup-deltagerne tilbake 
på skolebenken. På timeplanen står ekstra under-
visning i datastøttet journalistikk – CAR. Årets 
kursdeltagere får alt fra lyn-innføring i enkle data-
programmer til tips om mer avanserte teknikker for 
å skjule elektroniske fotspor og for å lage journalis-
tiske algoritmer.

Man trenger imidlertid ikke være noe teknisk 
geni for å få glede av CAR. Man kan gjennom enkle 
grep skaffe seg nyttig kunnskap.

– Dersom man for eksempel behersker Excel 
kommer man langt. Hele CAR-bevegelsen startet 
rundt dette programmet, sier fagmedarbeider 
André Verløy ved Institutt for journalistikk.

Han er blant annet ekspert på effektiv digital 

research på nett, organisering av informasjon og 
bruk av arkiver - og er én av dem som står bak årets 
kursprogram.

– Enkelt sagt er CAR journalistisk bruk av for-
skjellige dataverktøy i jakten på saker. Dette kan 
være så enkelt som å bruke regneark til å sortere 
statistikk om arbeidsledighet, til utvikling av avan-
serte databaser for å lage visuelle presentasjoner 
av fattigdom og kriminalitet i kommunen, forteller 
Verløy.

Disse hjelpemidlene kan så kombineres med 
klassisk journalistisk arbeid.

– Det er når man bruker både det gamle og nye at 
det blir virkelig bra, mener Verløy.

CAR-kurs-general Jan Gunnar Furuly mener at 
alle journalister burde gjennomføre et minikurs i 
personsøk.

– Det gir ekstra kompetanse som gjør at man 
kan grave litt dypere i sakene man jobber med. 
Gjennom å for eksempel kartlegge folks nettverk 
kan man finne kilder og vinklinger som man ikke 

automatisk tenker på. Og det er så lett at besteforel-
drene dine kan klare det, sier han.

 ■ Lørdag klokken 09.00 og 17.00 deler André Verløy 
sine beste tips om person- og bedriftssøk. 
obs! Begrenset plass. meld deg på.

– Besteforeldrene 
dine kan klare det

CoMpUter-assIsteD reportInG (Car)
 ■ Startet i uSA på 1950-tallet, men skjøt for alvor fart 

i takt med utbredelsen av datamaskinen.

 ■ innebærer bruk av dataverktøy i det journalistiske 
arbeidet, for å innhente, bearbeide og visualisere 
informasjon.

 ■ Man tar til hjelp allment tilgjengelige hjelpemidler 
som Excel og Access, men også bruk av avanserte 
metoder for blant annet oppretting og bruk av databa-
ser.

 ■ undervises årlig under SKuP.

mESTERGRAVER: André Verløy er fagmedarbeider ved institutt for journalistikk og en røver i arkivsnusing.
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 ■ HELEnE SKJEGGEStAD
 ■ BriAn CLiFF OLGuin (FOtO)

– Jeg vet ikke hvem som hadde 
den verste jobben. Jeg, smurt ut i 
helprofil på baksiden av Dagbladet, 
eller journalistene som måtte skrive 
om det.

Lysluggen Marie Simonsen rufser 
seg i håret mens hun peker på 
fotostudiet. Det var her det skjedde. 
Åstedet. Hun sukker og skuer ut i 

rommet og på de store blitzlampene 
mens hun tenker på tiden da bylinen 
hennes var et helfigursbilde i farge. 
Og ikke minst på den tunge tiden 
etterpå - med kallenavn som ”Dag-
bladets rumpe” og ”Påskelårene”.

–  Jeg kan si at jeg angrer på at det 
ble slik. Ja, jeg angrer, sier hun etter-
tenksomt, og forteller om lange, sene 
middager med kommentariatet. De 
hatske blikkene. De kalde skuldrene.

– Det var tungt, og jeg ville 

absolutt at de skulle fjerne bildene, 
slik at jeg kunne komme tilbake til 
et normalt liv. Et liv hvor jeg kunne 
jobbe lenger enn til klokken 12, fordi 
jeg hadde mer plass til å skrive lange, 
utbroderende tekster om alt som er 
galt i dette landet. Jeg fikk jo å mye 
mindre plass til tekst fordi bildet tok 
så stor plass.  

Men var det egentlig den intellek-
tuelle blondinens skyld at det ble så 
mye bråk?

– Jeg tror mye kan forklares med 
ett ord: misunnelse. Jeg er jo tross alt 
mye penere enn Arne Strand, og jeg 
tror grunnen til at man ikke reage-
rer på han og andre menns helfigur 
byline-bilder har med det kroppslige 
å gjøre.

Hun krysser de lange, slanke beina 
og kneiser litt med nakken.

– Å, og tenk at noen trodde at bil-
dene var manipulerte! Fy, slik driver 
vi jo ikke med. 

Bare i  
SiSTe SkUp!

Dagbladet-Marie om  
byline-snakkisen:

Siste Skup tester ut
”snakker ut”-intervjuet
som sjanger!

rUmpe-BilDene!
– angrer på



 ■ Gøril Engesvik
Journalist i maga-

sinredaksjonen i 
Trønder-Avisa.  

Medlem i SKUP- 
styret siden 2007. 

 
 
 

 ■ Marianne Johansen
Politisk journalist i 

VGs samfunnsavde-
ling. Medlem i SKUP-

styret siden 2010. 
 
 
 
 

 ■ Grete Holstad
Journalist i Adres-

seavisen. Medlem av 
SKUP-styret siden 

2008. 
 
 
 
 

 ■ Anders Børringbo
Politisk reporter i 
NRK, jobbet inntil 
nylig i reportasje-
gruppen ON. Har 

også bakgrunn fra 
Brennpunkt og har 
sittet to år i SKUP-

styret. 

 ■ Jens Egil Heftøy
Sekretariatsleder, 

ansatt i SKUP siden 
2009. Gjennom kar-

rieren som journalist 
hadde han før det fått 

med seg 10 SKUP-
konferanser.

 ■ Jens Christian Nørve
Krimjournalist i TV 2. 

Ble valgt inn i SKUP-
styret i 2010. 

 
 
 
 
 

 ■ Jan Gunnar Furuly
Journalist i Aften-

posten. Styremedlem 
i SKUP siden 2002. 

Ledet arbeidet med 
den globale gravejo-

urnalist-konferansen 
GIJC på Lillehammer 

i 2008. 

 ■ Lillian Vambheim
Redaksjonssjef for 

Livvstil i DN, med 15 
års fartstid som jour-

nalist, utgavesjef og 
redaktør i Dagbladet. 
Ble valgt inn i SKUP-

styret i 2010.  
 

 ■ Siri Gedde-Dahl
Journalist i Aftenpos-

tens økonomiredak-
sjon. SKUP-prisen 

og 20-årsprisen for 
«Vannverksskanda-

len på Romerike» 
(2005, 2010), SKUP-

diplom for «Helse Sør 
»-saken (2003).

 ■ Bjørn Olav Nordahl
Journalist  og  

prosjektleder for 
undersøkende jour-

nalistikk i Vårt Land, 
i tillegg til forfatter, 

blogger, veggis hob-
bykokk og SKUP-

styremedlem siden 
2010.

Kom på Skups årsmøte!

 ■ Heidi Molstad 
Andresen

Journalist i Dagbladet 
Magasinet og leder av 
SKUP-styret. Medlem 
av SKUP-styret siden 

2004, nestleder fra 
2007–2010. 

 

 ■ Vilde Helljesen
Nyhetsjournalist i 

NRK.no. Har sittet i 
SKUP-styret i to år. 

 
 
 
 
 

 ■ Ståle Hansen
Journalist i NRK 

Brennpunkt. Har 
hatt SKUP-verv i en 

årrekke, nestleder 
i SKUP-styret siden 

2010. 
 
 

 ■ Ina Gundersen
Journalist i Stavanger 
Aftenblad. Har sittet i 

SKUP-styret i et år. 
 
 
 
 
 

 ■ Ingvild Rugland
Nyhetsjournalist i  
Bergens Tidende. 

SKUP-styremedlem 
siden 2007.

Du�kan�takke�de�15�over�for�årets�
konferanse.�På�Skups�årsmøte�
kan�du�bestemme�hvem�som�skal�
legge�ned�den�største�innsatsen�
frem�mot�neste�år.�

Fredag klokka 17.30 settes årsmøtet, 
i rommet Ormen Lange 1. Saksdoku-
mentene finner du i innkallingen som 

ligger på Skup.no. Som i årsmøter 
flest blir det lagt frem budsjett og 
styreberetning, og handlingsplan for 
2011-2013 skal vedtas før det blir 
valg til nytt styre. En rekke nye fjes 
er blant de foreslåtte styremedlem-
mene i valgkomiteens innstilling, 
men styreleder Heidi Molstad Andre-
sen (Dagbladet), som tok over vervet 

etter Håkon Haugsbø (nrK) i fjor, 
stiller til gjenvalg. Som ny nestleder 
etter Ståle Hansen (nrK), som går 
ut av styret, har valgkomiteen innstilt 
mangeårig Skup-slugger Jan Gun-
nar Furuly (Aftenposten).   i tillegg 
er Bjørn Olav nordahl (Vårt Land) 
foreslått i en nyopprettet post som 
økonomileder.
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