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Pssssst!
me har ropt på meir openheit – 

og fått svar: Folk står i kø for 
å fortelje om sitt møte med 

lettveggen og sin sviktande 
potens, medan statusfelta 
på sosiale medium vert opp-
datert langt raskare enn me 
klarar å fordøye Knausgårds 
kamp. ekspertane åtvarar mot 
å fortelje alle alt: det er viktig 
å ha nokre løyndomar, og ja, 
somme gonger kan det rett 
og slett vera naudsynt å ljuge. 
skjult informasjon er avgje-

rande for relasjonshierarkiet 
vårt. når me fortel nokon ein løyndom, 

gjer me dei spesielle.

personar med vonde hensikter bør aldri få ha sine løy-
ndomar i fred. det er difor me har hemmelege tenester. 
dei må vera hemmelege, om dei skal fungere. eller, som 
ein viss pst-sjef ville sagt: Hemmeleghald er ein føreset-
nad for openheit og innsyn.  slik kan ein definere statleg 
overvaking og dobbeltspel som demokratiske dydar, og 
avsløring av løyndomar som undergraving av rettsstaten.

det betyr sjølvsagt ikkje at me ikkje skal bry oss. Korleis 
skal me veta at det dei oppnår i dei hemmelege tenestene 
legitimerer metodane deira? at dei ikkje har overvaka 

meir og fleir enn naudsynt? at ikkje hemmeleghald er blitt 
eit mål i seg sjølv? Korleis kan me vera sikre på at biletet me 
freistar å teikne er rett, når me berre kjenner ein flik av sanninga?

det var difor me blåste oss opp, då overvakarane sin øvste sjef 
trakk bastante konklusjonar etter 22. juli. me veit at rikets skrå-

sikkerheit kan gå ut over rikets sikkerheit. at det me ikkje veit, 
kan demokratiet ha vondt av. når nokon avfeiar kritiske spørsmål 

med at dei hemmelege tenestene sine hemmelege metodar er hem-
melege, vekkjer det mistanke om at overvakingstenesta også skjuler 

noko som ikkje burde vera skjult. 22. juli- kommisjonen fekk heller 
ikkje unnatak frå offentleglova. det er berre pressa som kan garantere 
kjeldevern. men mektige aktørar skal aldri sleppe unna søkjelyset ved 

å gjera seg til anonyme kjelder og tru ar dei står fritt til å fôre oss med 
rykte og dritpakker. Kjeldevernet skal sikre borgarane mot maktmisbruk, 

ikkje la makta misbruke oss.

journalistar drøymer om et samfunn der all statleg informasjon er tilgjenge-
leg med eit tastetrykk. men me veit også at straks det skjer, vil makta finne 
nye måtar å forvalte sine inste løyndomar på – måtar som korkje er heimla 
i lov eller omfatta av postlister. det er difor me har våre metodar, også den 
dagen offentleglova eller møter med kjelder i parken ikkje er nok. det er i 
slike tilfelle me væpnar oss med barnevogn i ambassadestrok, blir kompis 
med hackarar eller dreg til riga med skjult kamera.

me er samde om at kontroversielle metodar berre skal nyttast ved heilt 
særskilte høve. me er berre ikkje alltid like samde om kva som er særskilt 
nok. det er uansett ikkje det vesentlege. det viktige er at me har erkjent at 

me ikkje vurderer alt likt, og ser behovet for å ta dei vanskelege diskusjonane 
i det offentlege rom.

det er slik me i dei opne tenester opererar. det er difor me denne helga 
er samla for å få innblikk i kollegaers siste skup og deira mest kreative 
og kontroversielle metodar.

 dei er her for å bli avslørt. me håpar du seier det vidare.

 Hjarteleg velkomen til sKup 2012!

 Heidi molsTad aNdReseN
 sKup-leiar

Leder
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InnhoLd

Tiden etter terroren

slUTT På fesTeN?
Hva? ikke mer nachspiel? jo da, men selve 
nachspiel-kongen skal dessverre abdisere. 

54

alT vaR mye bedRe føR
Han er drittlei folk som lyver. så drittlei  
at han tegner journalister begravd i,  
ja nettopp, dritt. 

28

På kaNTeN
da bomben smalt visste Kjetil stormark at 
han hadde kontakt med noen av norges 
beste researchere. skulle han bruke dem?

22

eN PResseT sjaNgeR
Har dokumentarfilmen en fremtid 
innenfor de tradisjonelle redaksjonene? 
ringreven odd isungeset tok oss med 
ut på opptak.

35

22. juli snudde landet – og medienorge – på hodet. Hvilke saker blir aldri laget når store 
ressurser brukes på terror? Og bør en 22.juli-sak vinne Skup-prisen? 6
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 ● fanget i mikrogjeld
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disse kaN
viNNe åReTs
skUP-PRis

 ● det råtne gullet
marit Higraff,  
Harald eraker,  
lisbeth Fauske løland
FBI, NRK1 og nrk.no
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marita e. valvik,  
sverre stenseng
Aftenposten, aftenposten.no
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Frode Hansen, gunnar 
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anders Holt johansen,  
arnhild aas Kristiansen,  
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Dagbladet
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tanja iren Wibe-lund
VG

 ● ødelagt i helsevesenet
may linn gjerding,  
mona grivi norman,  
mathias jørgensen,  
arild myhre,  
anders park Framstad,  
dan Kåre engebretsen,  
tom Byermoen
VG

 ● Norges hemmelige agenter
rolf j. Widerøe,  
Hans petter aass
VG

 ● PsT og global shield
tron strand,  
rune Christophersen,  
øyvind lefdal eidsvik
Bergens Tidende

 ● argentum: statens penger  
i skatteparadis
jonas tjersland,  
Bjørn Haugan,  
even landre
VG

 ● den uendelige krigen
Håvard Bjelland,  
Bjørn asle nord
Bergens Tidende, bt.no

 ● døden på veiene ii – de  
11440 ulykkene
erlend langeland Haugen, 
øyvind lefdal eidsvik,  
lasse lambrechts,  
tove Knutsen,  
sonja ystaas
Bergens Tidende, bt.no, bt.no/tv

 ● Underbetalt og overarbeidet – 
det nye arbeidslivet i Norge
gunnar thorenfeldt
Dagbladet

 ● seksuelle overgrep i idretten
mette Bugge,  
alf endre magnussen
Aftenposten

 ● martine – jakten på 
rettferdighet
marianne vikås
Gyldendal forlag

 ● som bestilt – historier om 
surrogati
synnøve skeie Fosse,  
amalie Kvame Holm,  
eivind H. natvig,  
Knut gjerseth olsen
Magasinet Plot

 ● fedrene
ståle Hansen,  
geir selvik malthe-sørenssen, 
runar Henriksen jørstad
NRK Brennpunkt 

 ● kommunen som aldri lærer/
omsorg under lupen
lars Bryne,  
Bjørn arild østby,  
ann-Kristin Bloch Helmers
Laagendalsposten/Sykepleien

 ● adressakonsortiet
grete Holstad,  
Åge Winge
Adresseavisen

 ● graving i terrorens skygge
andreas Bakke Foss,  
Håkon letvik,  
Kjetil østli,  
per anders johansen,  
peter markovski,  
vibeke Buan,  
randi Buckley johannessen,  
tor arne andreassen,  
svend ole Kvilesjø,  
Wenche Fuglehaug,  
rolv Christian tophaug
Aftenposten

 ● aller nedst på golvet
svein aam,  
Kjetil Haanes
Sunnmørsposten

 ● 22. juli vgs terrordekning
gordon andersen,  
mads a. andersen,  
ronny Berg,  
jarle Brenna,  
eva-therese grøttum,  
terje Helsingeng,  
morten Hopperstad,  
alf Bjarne johnsen,  
Fridtjof nygaard,  
dennis ravndal,  
jorunn stølan,  
anne-stine sæther,  
marius tetlie,  
Hans Henrik torgersen,  
eric utheim,  
marianne vikås,  
synnøve Åsebø
VG, vg.no, VGtv, VGmobil  
og Vgpluss

 ● dypdykk i NaTo-sjefenes 
arkiver
per anders johansen,  
tron strand
Aftenposten, Bergens Tidende

 ● slik skapte Norge en 
drapsmann
thomas ergo
Magasinet Plot

 ● Tildeling av laksekonsesjoner 
skapte brann på kysten
agnar Berg
Fiskeribladet Fiskaren

 ● kampen mot statlig 
gjeldshelvete
Kjetil mæland
Nettavisen

 ● kommunebørsen
marie melgård,  
tore Bergsaker,  
ola strømman,  
Kristin Baumann marthinsen,  
merete landsend
Dagbladet, dagbladet.no

 ● elkjøps prishopp før jul
øyvind engan
VG

 ● kampen om Norges 
terrorberedskap
Kjetil stormark
Magasinet Plot, Alfa, Vi Menn

 ● ordførerens ukjente konto – 
og det hemmelige larvik
erik Werner andersen og 
nyhetsgruppa i østlands-posten
Østlands-Posten

 ● Pengebingen
gøran skaalmo,  
Kjetil sæter
Dagens Næringsliv

 ● døden på sykehuset
maria Hasselgård,  
Hanna Førland
NRK Brennpunkt

 ● informanter i burka
ole reinert omvik,  
anders sømme Hammer
NRK P2

 ● de skadde soldatene
marianne johansen,  
tora Bakke Håndlykken,  
tom Bakkeli
VG, vg.no

 ● securitas-saken ved bodø 
lufthavn
per torbjørn jystad
Avisa Nordland

 ● På innsiden av hackermiljøene
Kjetil stormark
Magasinet Plot

 ● Tvunget til å bade naken
aleksander ramberg,  
tom melby
Avisa Nordland

 ● døden på marienborg
Kjerstin rabås,  
Knut okkenhaug
Adresseavisen, adressa.no

 ● da terroren rammet Norge
Kjetil stormark,  
ola Haram,  
Carl astrup
Kagge Forlag

 ● medlemsjukset i sos Rasisme
eiliv Frich Flydal
Dagbladet

 ● en rød gummibåt – aksjon og 
beredskap den 22. juli
anders Børringbo,  
annemarte moland,  
runar Henriksen jørstad,  
olav døvik,  
vilde Helljesen,  
ellen sporstøl,  
martin Fjørtoft,  
nora thorp Bjørnstad,  
lisbeth jørgensen,  
peter svaar,  
øyvind Bye skille,  
ingunn andersen,  
Halldor asvall
NRK Nyheter
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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
C

M
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Fast Go’helg-pris

1490
pr. pakke

l i

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

��������

���������� ��� �������
�

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

17

www.tb.no
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94
boliger til salgs

Adecco
Bemanningsspesialisten

Tønsberg

33 00 37 20

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

Vi har
julegaver

til alle

Passe stor for personlig service

Mangler du
OTP?

- Så ordner
vi det!

33 43 83 00 (53)

Huskelapp - Riv ut!

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

Kommune-
overlegen 
drev terapi 
uten klær

«De har kledd av Dem selv 
og pasientene og kommet
med seksuelle oppfordringer
og hentydninger. 
De har utøvet makt og utnyt-
tet andre menneskers sårbar-
het og avhengighet.»

Fra Helsetilsynets vedtak

’’

Vinguden til
Geelmuyden
BOLIG side 4 og 5

Fiffig
nattbord
BOLIG side 6 og 7

PUSSET 
OPP
HYTTA
GRATIS
Entreprenør Jan E. 
Ellefsen ordnet gratis
oppussing av hytta til
daglig leder Stein 
Magne Haugen (bildet)
i Tønsberg Parkering AS 
i 2000. Oppussingen ble
utført mindre enn én 
måned etter at Haugen
ga Ellefsen kontrakter
verdt 50 millioner kroner
for brøyting og vedlike-
hold av kommunale 
parkeringsplasser.

Side 6 og 7

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

SPORT side 16 og 17
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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
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Sverre Mysen Hans Emil Møller-Hansen

Du skal ha glede av eiendomsmegleren din

VISNINGER I HELGEN

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

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

din nye
jobb

finner du blant
stilling ledig
annonsene.

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

side 4, 5 og 6

Knusende rapport om Tønsberg Parkering

Hemmelig 
millionlønn

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

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

parkeringsplasser

n Brøt bokføringsloven
n Brøt merverdi-

avgiftsloven
n Brøt aksjeloven

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

kommentar side 7

magasin
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Kjøttetende bakterier angrepHans Emil Møller HansenHan reddet såvidt livet  menmistet en fot Vestfold harnest flest utbrudd av delivsfarlige streptokokkA bakteriene i landet
side 6

Bakterien
tok foten

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

side 3

Elgen 
mister 
håret

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!

Siden 2006 har 
vi i Tønsbergs Blad

høstet en rekke 
utmerkelser for vår

journalistikk. 

To SKUP-diplomer, 
fem Edda-priser 

og flere priser fra 
Vestfold 

Journalistlag.

Vi har ingen planer 
om å gi oss!



graver seg ned i tiden
Da hele landet samlet seg i sorgen, samlet redaksjonene store 
ressurser og journalister i egne terrorgrupper. Det har  
kostet både penger, krefter og andre journalistiske prosjekter.

teKst: aNNe skallebeRg gjeRde  Foto: aNeTTe kaRlseN

oslo tingrett mandag 6. februar. det er fem timer til anders Behring 
Breivik skal forlate rettslokalet etter å ha fått en kjennelse ingen var 
i tvil om. yvonne Fondenes, Kjetil stormark og jens Christian nørve 
på plass i rettssalen. de er ikke alene. på det siste fengslingsmøtet 
før hovedforhandlingene starter, og det første der gjerningsmannen 
har samtykket til å la seg avbilde, har over hundre overlevende og 

pårørende møtt opp. 160 pressefolk er 
akkreditert.

i andre etasje står yvonne Fondenes 
og kikker vekselvis ned på klokka og ut 
i mylderet av mennesker. For syv måne-
der siden stod hun på sundvollen og 
intervjuet de første øyenvitnene. nå  
forsøker hun å finne de samme ung-
dommene igjen.

– det var mennesker som var i en 
ekstrem sårbar situasjon, men samti-
dig var de de eneste som kunne fortelle 
oss og alle hjemme hva som har skjedd 
på utøya. dette var et dilemma som 
meldte seg for alle oss som jobbet 22. 
juli, og krevde en ekstrem varsomhet. et 
intervju jeg aldri kommer til å glemme, 
er fra natt til 23. juli. intervjuet med 
sofie var den første øyenvitneskildrin-
gen. Hun var den første til å sette ord 
på grusomhetene og fortalte detaljer 
som ikke var til å fatte, sier Fondenes.

egNe gRUPPeR
siden sist har reporteren blitt med i 
tv 2s dedikerte terrorgruppe, som føl-
ger det daglige nyhetsbildet og samtidig 
bruker mye av tiden på å jobbe fram 
egensaker.

– det er research, intervjuer, redige-
ring og living. til tross for, eller kanskje 
på grunn av, sakens alvor har det ikke 
vært vanskelig å motivere seg til en ny 
uke. det er fortsatt spennende og faglig 

interessant, sier hun.
noen uker etter 22. juli ble tv 2s dedikerte terrorgruppe sam-

let: tolv journalister fra utenriks, innenriks, krim og politisk. enkelte 
av journalistene var på dette tidspunktet i gang med andre grave-
prosjekter som hadde fått støtte av kanalens interne gravestipend. 
Begge de aktuelle prosjektene  fikk utsatt leveringsfristen slik at jour-
nalistene kunne prioritere terrorsaken.

– 22. juli er årsaken til at vi har levert inn færre metoderapporter 
til skup-prisen i år enn i fjor. Hendelsene tok mye tid og krefter for 
oss som tv-stasjon. vi hadde en sammenhengende dekning som vi 

Ronny Oksvold og Martin Berg Isaksen er på vei til tingretten  
for å jakte på en sak til 18.30-nyhetene. De er to av rundt tretti  
TV 2-medarbeidere som dekket fengslingsmøtet 6. februar.

TeRRoR

T
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I fjor fikk Jens Christian Nørve TV2s interne gravestipend og deretter Skup-diplom for 
«Ambassadesaken». Nå dekker han terrorsaken for tv-kanalen. Også i år har to prosjekter fått interne 
gravemidler, men disse har fått utsatt leveringsfristen slik at journalistene kan prioritere terrorsaken.
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aldri har gjort maken til. For oss var dekningen ekstremt kostbar. etter noen 
uker begynte det også å røyne på for mange av de ansatte. Folk var slitne, 
sier nyhetsredaktør jan ove Årsæther i tv 2.

– UfaTTelig kReveNde gRaviNg
per anders johansen har også vært sliten, men er innbitt.

– det er blitt en trøtthet på terror. når vesentlig informasjon fortsatt blir 
holdt tilbake og pakket inn, er det deprimerende å se journalister som har 
gått lei altfor tidlig, sier han.

aftenposten-journalisten er, nær sagt som vanlig, å finne på listen over 
journalister som har sendt inn metoderapporter som konkurrerer om skup-
prisen. i år har han imidlertid samarbeidet med ti andre kolleger om ett 
prosjekt. det hardeste prosjektet han noensinne har arbeidet med, ifølge 
ham selv.

– det har vært ufattelig krevende å drive systemkritisk journalistikk rundt 
dette følsomme temaet, sier johansen.

Han viser til kildelisten knyttet til de 31 sakene omfattet av aftenpostens 
metoderapport «graving i terrorens skygge». 

– i halvparten av sakene har anonyme kilder vært avgjørende. det er 

et tankevekkende høyt tall, og det er en skandale at fakta fortsatt holdes 
hemmelig. derfor brukes det etter min mening ikke for mye ressurser på 
dekningen, sier han.

– det er veldig mange saker jeg har vært nødt til å legge til side. samtidig 
er det ikke én eneste av de andre sakene på blokken som kan utkonkurrere 
terrorsakene vi har produsert, mener johansen.

– RikTig PRioRiTeRiNg
per anders johansen er ikke den eneste journalisten som ikke har jobbet like 
bredt som før. det er 50 kandidater i kampen om årets skup-pris, 16 færre 
enn rekordåret i fjor. til gjengjeld står tilsammen 47 journalister bak 4 av 
metoderapportene: terrordekningen til aftenposten, dagbladet, nrK og vg.

i fjor leverte tv 2 seks metoderapporter til skup. det resulterte i både 
pris og diplom. i år har kanalen levert to saker til vurdering for årets skup-
pris. disse er ikke terrorrelaterte. Årsæther mener likevel omorganiseringen 
og prioriteringen av ressursene er riktig.

– i det lange løp er ikke en slik satsing på én sak på bekostning av den 
brede gravejournalistikken, nødvendigvis negativt. det aller viktigste har 
vært å avdekke systemsvikt, slik at dette ikke skjer igjen. på dette området 

Ronny Oksvold og Martin Berg Isaksen venter i kø med 160 andre akkrediterte pressefolk. Yvonne Fondenes møter igjen personer hun intervjuet på Sundvollen syv måneder tidligere. Jens Christian Nørve rapporterer 
for Nyhetskanalen, og internasjonale tv-stasjoner som TV 2 har samarbeidsavtale med. Om få uker starter rettssaken der kanalen har varslet akkreditering av 85 medarbeidere.
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har det blitt gjort mye god undersøkende journalistikk, mener han.
Han får støtte av marius tetlie, leder av vgs terrorgruppe på tolv 

journalister.
– vi holder på med kladden til historiebøkene. dette er en viktig 

og meningsfylt jobb, og helt nødvendig. terrorsaken er den største 
og viktigste saken vi jobber med for tiden, og vi må organisere oss 
deretter, sier han.

alle foR éN
der vg og tv 2 brukte noen uker før de nedsatt en dedikert gruppe, 
innførte dagbladet ny struktur etter én dag.

– om man i utgangspunktet tilhørte Kjendis.no eller søndag, 
spilte ingen rolle. alle var med, sier nyhetsredaktør alexandra 
Beverfjord.

Fem undergrupper ble opprettet: Breaking news, krim, case, poli-
tisk og profilgruppen. etter et par måneder sto én terrorgruppe med 
en kjerne på seks journalister igjen, som særlig har fulgt sporet til 
den sistnevnte undergruppen: Å bringe analyser av anders Behring 
Breivik som person. i dag oppbemannes terrorgruppen ved behov – 
og særlig frem mot rettssaken som starter 16. april.

– de fleste redaksjonene merker nok at ressursene går til terror-
dekningen. ti journalister står bak metoderapporten vår om Behring 
Breivik. så mange reportere på fulltid ville nok vanligvis resultert i 
mer enn én rapport. men jeg tror ikke vi vil se oss tilbake om ti år 
og konkludere med at nyhetsdekningen var overdimensjonert, sier 
Beverfjord.

To eR maNge
omveltninger ble det også i redaksjonslokalene til ringerikes Blad 
snaue to mil fra utøya. Fredagskvelden i juli strømmet ferierende 
journalister til, og sommervikarer og kulturjournalister ble kastet 
inn i saken og ut i felten. i ukene etter hendelsene jobbet avisen på 
spreng for å gi leserne et fyldig bilde av hva som skjedde på øya i 
tyrifjorden. men gradvis ble alle til noen, og noen til mellom én og 
to journalister som nå er satt til å jobbe med terrorrelaterte saker. 
selv dét er en satsing som merkes i en redaksjon som teller 14 
skrivende journalister, sier konstituert ansvarlig redaktør i ringerikes 
Blad, øyvind lien.

– vi er midt oppi det, og det er jo et argument for å satse tyngre, 
men vi har valgt ikke å gjøre det, sier han.

– Hvorfor?
– til syvende og sist er det et ressursspørsmål. men fram mot 

rettssaken vil vi øke trykket igjen, sier lien.

miNdRe Hos de små
det er i tråd med ivar andenæs’ funn i sin kartlegging av mediedek-
ningen av 22. juli.

– vi har blant annet sett på hvordan de litt mindre avisene taklet 
dekningen. så godt som alle dekket begivenhetene, og særlig avi-
sene som hadde direkte berørte personer i sitt dekningsområde. 
men etter tre-fire utgaver var terrordekningen stort sett helt fra-
værende i de mindre avisene, sier forskeren ved institutt for 
journalistikk.

i regionavisen i trøndelag forsvant ikke dekningen. der har de 
tatt et annet valg enn på ringerike.

– jeg mener at journalistikk i stor grad handler om å prioritere. vi 
har et begrenset antall journalister, men det var riktig å satse tungt 
på terrordekningen. det er ingen grunn til at vi skal satse mindre 
enn osloavisene, sier nyhetsleder i adresseavisen, erlend Hansen 
juvik.

Fire adressa-journalister har vært dedikert til terrordekningen i 
over et halvt år. Fram mot rettssaken øker gruppen til rundt ti. det 
merkes.

– i halvåret etter 22. juli hadde vi færre egenproduserte nyhets-
saker. planlagte satsinger og graveprosjekter er blitt lagt på is, sier 
nyhetslederen.

dRUkNeR i sTøy
mindre bredde til tross, per anders johansen mener det er positivt 
at det nå graves i en fellessak.

– Hvis man ser på temaene i de innsendte skup-
metoderapportene opp gjennom årene gir de ikke et rimelig 
bilde av hva som har vært viktige temaer i det norske samfun-
net. undersøkende journalistikk bør ikke være det samme som å 
gjemme seg bort på siden av samfunnet, og pusle med sitt eget pro-
sjekt, mener aftenposten-graveren.

– Er alle terrorrelaterte saker viktigere enn alt annet?
– absolutt ikke. man kan selvsagt diskutere dimensjonerin-

gen. det er ikke alltid man lykkes med å veie viktigheten av sakene: 

Vaktsjefer, redaktører og terror-journalister samles i TV 2s lokaler etter endt fengslingsmøte for å diskutere vinklinger og prio-
riteringer. Skal de rapportere direkte fra tingretten 18.30? Hvilke reportasjer kan de spare til 21-nyhetene? – Graving eller 
ikke, dette er viktig og vesentlig informasjon, sier leder av TV 2s terrorgruppe, Niklas Lysvåg (i grå genser).

informasjonen skal ikke bare være ny, men 
også vesentlig. jeg blir ofte forbannet over at 
viktige enkeltsaker drukner i annen terrorstøy. 
et fengslingsmøte er et eksempel på informa-
sjon man uansett vil få. det er viktigere å bruke 
ressurser på å grave frem informasjon som 
ikke ville blitt kjent uten journalistenes arbeid, 
sier johansen.

eN foRsmak
tilbake til oslo 6. februar. tre timer før anders 
Behring Breivik skal forlate rettslokalet og like 
etter få en kjennelse ingen var i tvil om, går 
niklas lysvåg, leder av tv 2s terrorgruppe rolig 
rundt i redaksjonslokalene på Karl johan. Han 
er ikke enig med per anders johansen.

– vi har levert gode nyhetssaker og ikke 

minst gode historier relatert til terrorangre-
pene. men akkurat i dag handler det om å 
dekke fengslingsmøtet. det er klart man skal 
dekke det. graving eller ikke, dette er viktig og 
vesentlig informasjon, sier han.

livesendingene på nyhetskanalen er i full 
gang, og de siste reporterne går ut i sluddvæ-
ret, de tre hundre meterne opp til tingretten. 
inkludert studiogjester er rundt tretti perso-
ner med på å dokumentere at anders Behring 
Breivik varetektsfengsles for 11 uker – fram til 
rettssaken starter. da har tv 2 varslet akkredi-
tering av 85 medarbeidere.

● Lørdag klokken 10.30 kan du forberede deg til 
rettsaken på seminaret «ABB-rettsaken fra A til 
Å»
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Bør en terrorsak vinne skup-prisen?
– Ingen enkel oppgave, sier juryleder Thor Woje.

14 kilo RaPPoRTeR
Skup-juryen har vurdert femti 

graveprosjekter fra 2011, deriblant 
fem massive metoderapporter om 
terrordekningen. Fra venstre: Egil 

Sundvor (NRK), Anne Hovden 
(Bergens Tidende), Svein Brurås 

(Høgskolen i Volda), Arve Bartnes 
(DB.no), Tor Strand (ABC 

Nyheter), Line Noer Borrevik 
(Stavanger Aftenblad), leder Thor 

Woje (Romerikes Blad).

teKst: aNNe skallebeRg gjeRde   

Foto: aNeTTe kaRlseN

– vi kunne sikkert levert inn en metoderapport på 
terrordekningen vår. vi diskuterte det, men endte 
opp med å la være. Å sanke inn priser for dekningen 
av den største tragedien i norge siden krigen er ikke 
rasjonelt. vi har i stedet sendt inn to andre bidrag, 
som er sterke kandidater, sier nyhetsredaktør i tv 2, 
jan ove Årsæther.

i februar skapte det reaksjoner da den sven-
ske frilanseren niclas Hammarströms utøya-bilder 
tok andreplass i fotokonkurransen World press 
photos. Blant de femti innsendte bidragene til årets 
skup-pris er fem av metoderapportene knyttet til 
terrordekningen.

– dersom et 22. juli-prosjekt blir årets skup-vinner, 
vil sikkert noen reagere. det er ikke unaturlig. Festen 
som tradisjonelt har rammet inn prisutdelingen kan 
dessuten bli sett på som meningsløs av berørte og 
andre utenforstående, sier gunnar Bodahl-johansen 
ved institutt for journalistikk.

– UPRoblemaTisk HedeR
samtidig må også dekningen av den tragiske hendel-
sen kunne bli gjenstand for kritisk vurdering, mener 
Bodahl-johansen:

– dersom journalistene har utført samfunnsopp-
draget på en god måte,  ser jeg ikke noe problem i at 
man kan motta heder og ære for arbeidet. dette er 
en sak der pressen har hatt en usedvanlig viktig rolle. 

men hvorvidt terrorprosjektene overhodet faller innen-
for de faglige og etiske kriteriene for prisen blir opp til 
juryen å bedømme, sier han.

eksTRa kReveNde
skup-juryleder thor Woje sier terrorsaken krever 
mange avveininger.

– men jeg følger ikke umiddelbart et resonnement 
om at dekningen av en stor tragedie ikke skal kunne 
delta i vurderinger når heder for godt utført journalis-
tisk arbeid skal tildeles, sier han.

– Er det en terrorsak som vinner årets Skup-pris?
– det jeg vet er at dette ikke blir en enkel jobb for 

juryen. det er store prosjekter knyttet til terrordeknin-
gen som er sendt inn, og som krever ekstra mye tid å 
gjennomgå og diskutere.  de skal vurderes mot andre 
gode prosjekter, sier Woje, én måned før konferansen 
går av stabelen. 

bak kUlisseNe
jurylederen understreker at skup-prisen er en metode-
pris, og at nyhetspoenget ikke nødvendigvis trenger å 
være spektakulært.

– samtidig er 22. juli en hendelse vi aldri har sett 
maken til. i skup-pris-sammenheng er det en spesiell 
og spennende sak fordi den er under løpende utvik-
ling, og skal opp til vår vurdering lenge før den er 
avsluttet, sier jurylederen.

Han sier at juryen vil se på hvilke elementer knyt-
tet til hendelsene 22. juli som ikke er blitt kjent før 
journalistene har gått bak kulissene – for eksempel 

hvordan saken er blitt håndtert av myndigheter og 
hjelpeapparat.

– i tillegg er det viktig å etterprøve gjernings-
mannens informasjon om seg selv og få frem hans 
verdensbilde, sier Woje.

kaRTleggiNg som meTode
det mener alexandra Beverfjord, nyhetsredaktør i 
dagbladet, at de har klart i sin dekning – som har 
resultert i metoderapporten «terroristens skjulte liv».

– vi tok et aktivt valg om å gå anders Behring 
Breiviks påstander om eget liv og virke etter i søm-
mene, og å følge dette ene sporet. målet var å 
etterprøve bildet han hadde tegnet av seg selv, helt 
ned til de falske merkene på uniformen fra e-bay. en 
slik kartlegging på detaljnivå krever god metodekunn-
skap, sier hun.

marius tetlie, leder av vgs terrorgruppe, mener de 
i aller høyeste grad har levert undersøkende journalis-
tikk om 22.juli, selv om det ikke handler om å grave 
opp selve nyheten.

– det handler om å finne gode nyheter i sakskom-
plekset. vi går myndighetene etter i sømmene og 
undersøker i hvilken grad norge er rustet til å takle kri-
ser og terror. i tillegg er det å kartlegge hvem som står 
bak ugjerningen, og hvordan denne personen er blitt 
den han er blitt, et arbeid som krever omfattende sys-
tematikk, sier tetlie.

● Lørdag klokken 19.00 starter gallamiddagen og det blir 
klart hvem som stikker av med årets Skup-pris.

TeRRoR

T
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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 for mer informasjon.
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HELGENS TURTIPS PASSER FOR ALLE: Helårsløypa inn til Greinehytta  Side 39 

OSLOS OL-
SØKNAD 
VIL KOSTE 
MER ENN 
150 MILL. 
KRONER

Side 14

DELIKAT 
TRADISJON 
OG  
FORNYELSE

Side 26-27

LAGER  
DET HAN 
TRIVES MED

Side 30

DENNE VÅREN SKINNER  
ALLE PLAGG

Side 31

ol i 2022

julius fritzner

over grytene

ti favoritter

To ferske Michelin-stjerner: Enorm interesse for Maaemos åtte bord og gode kjøkken.  

Foto: ANEttE KARLSEN

Oslos nye stjerne

✔✔Folk✔fra✔hele✔verden✔forsøker✔å✔få✔bord✔på✔Maaema.✔
✔✔ –✔Helt✔vilt,✔sier✔kjøkkensjef✔Esben✔Holmboe✔Bang✔(bildet).✔
Stjernerestauranten✔er✔fullbooket✔til✔sommeren✔✔ –✔Som✔å✔vinne✔OL-gull,✔mener✔matminister✔✔Lars✔Peder✔Brekk,✔som✔prøvde✔å✔få✔bord✔

Side 8 og 24-25

VI bØR bYTTE UT ORDET INTEGRERING MED  KULTURELL  DELTAGELSE 
KJERSTI  
LØKEN STAVRUM
Side 2 (kommentar)

www.gulladam.noKirkegata 20, inngang Prinsensgate 10Man-fre 9-17, lør 10-14
post@gulladam.noTlf: 800 81 081Gold Adam AS

Kom innom og ta enkopp kaffe mens vivurderer ditt gull
Ligger smykkene dine og samler støv?-selg dine gullsmykker til rekordpris!

Opp til 271,-pr gram for24k gull9928,-
For dette betalte vi:

Motta en ekstra bonus på 100,- ved fremvisning av annonsen og salg av gull for over 1000,-

Kom innom vår butikk i Kirkegata 20, Oslo

fredag16. mars 2012
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VARSLER ØKT KONTROLL: Under Birkebeinerrennet har Antidoping Norge allerede gjennomført kontroller. Årets renn går lørdag fra Rena til Lillehammer med 16.500 

deltakere. n Dopingjegerne i Antidoping 

Norge trapper opp jakten på 

mosjonister og varsler kontroller 

på de store arrangementene. 

n – Det er naivt å tro at ikke også 

ressurssterke grupper benytter 

seg av doping, sier Margaret 

Tveitan ved dopingtelefonen. 

n Tollvesenet rapporterer om 

kraftig økning i beslaget av 

bloddopingsmiddelet EPO de 

siste to årene.  
SIDE 32–33, DEL 1

BergeNS TIdeNde, KRINKELKROKEN 1, BERGEN.

SENTRAL/IKKE FÅTT AVISEN: 05500 før kl. 10.00  deL 1: LEDER 2-3 | NYHETER 4-15 | ØKONOMI 16-17 | BØRS 18-20 | UTLAND 22-24 | SPORT 26-35 | VÆRET 36

deL 2: KULTUR 2-10 | MØTER/UNDERHOLD 12 | RUBRIKKMARKEDET 14-16 | DØDSFALL 23 | FOLK 24-25 | BYEN 26-27 | DEBATT 28-31 | RADIO/TV 34-35

eIrIN eIkefjord,  

kommeNTar

LØNSoPPgjereT: Sjølv 

små tillegg vil gje betre rådSIDE 16–17, DEL 1

Brodtkorbs  
feministiske  

pamflett er  
sannsynligvis en  

planlagt kommunika-

sjonsstrategi

SIDE 3, DEL 1

dopingjegere skal 

teste mosjonister
i dag hus og hjem

Forlot herskapshus 

for guttenes skyld

Pst studerte 
soloterrorister

I måNedeNe  før 22. juli studerte 

Politiets sikkerhetstjeneste faren for  

soloterrorisme i Norge.  
SIDE 8, DEL 1

Klimakvoter kan 

koste statkraft dyrt

STaTkrafT risikerer å tape titalls millioner 

på klimakvoter fra miljøskadelige kjøle-

gassfabrikker.  

SIDE 12–13, DEL 1

Leter etter fem 

savnede i stormSIDE 14–15, DEL 1

LØSSALg KR 25

www.bt.no

www.gulladam.no

Kong Oscarsgate 60, Bergen

Man-fre 9-17, lør 10-14

post@gulladam.no

Tlf: 800 81 081

Gold Adam AS

Kom innom og ta en

kopp kaffe mens vi

vurderer ditt gull Ligger smykkene dine og samler støv?

-selg dine gullsmykker til rekordpris!

Opp til 271,-

pr gram
for

24k gull

9928,-

For dette betalte vi:
Motta en ekstra bonus på 100,- ved fremvisning av annonsen og salg av gull for over 1000,-

Kom innom vår butikk i Kong Oscarsgate 60, Bergen

fredag 16. mars 2012
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neger  frøken 
krøpling  

sigøyner  
åndssvak  

gamlehjem  

østeuropeer

I dag kommer 

de i mål  
etter 100 mil 

og seks døgn 

på Finnmarks-

vidda

Hva er lov å si, egentlig?
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Militærfly 
med fem 

styrtetEt Hercules-fly styrtet i går på vei fra  

Evenes utenfor Harstad til Kiruna i Nord-

Sverige. Fem norske offiserer var om bord.

nyhet • del 1 • side 14–15

nyhet • del 1 • side 4–7

– Beklager
Politidirektør Øystein Mæland 

ga endelig de pårørende etter 

22. juli en beklagelse i går. 

Listen over det som gikk galt 

for politiet, er lang.

Verden • del 1 • side 18–19

Presidenten vil overta sikkerheten 

i Afghanistan om ett år

President Hamid Karzai ber amerikanerne trekke seg vekk 

fra landsbygda og vil overta sikkerheten i landet neste år. 

Samtidig legger Taliban fredsforhandlingene på is.

: Timbuktu I Marion Ravn I Gunhild Stordalen I Helene Bøksle I Vinni m.fl. kommer I Tid: 21.40
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Feministen og minister‘n
Caitlin Moran møtte Anniken Huitfeldt

Side 22–23

18 sider kultur  på fredag
l Musikk
l spill
l Mat 
l Vin

Bra trommis
fra Radio Nova
       Rikke Fjell Jørgensen
        Side 26–27

* 
* 

*

DAGENS MENING:
Noen må gi seg i kampen 

mellom miljøet og oljen. Denne 
noen må bli Ola Borten Moe.

lEDEr side 2Årgang 127    uke 11   nr. 65   løssalg kr 25,-

fredag 16. Mars 2012 

tyrkiareiser.no – 815 00 505

Sommerferien er pakket og klar!
 2 voksne + 1 barn 
under 

10.000,- 
Viking Apart Hotel***+, Kemer 
1 uke, avreise Oslo 10/8 .............. 9598,-

 2 voksne + 1 barn 
under 

14.000,-
Hotel Monte Carlo***+ All Inclusive, Alanya
1 uke, avreise Oslo 10/8 .............. 13.723,-

tar livet av   
fotballens gribber
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l unni espeland Marcussens datter 
var trolig den siste som ble drept  
på utøya. i går fikk hun endelig  
en beklagelse fra politidirektør 
 øystein Mæland. 

l Bistandsadvokat Carl Bore varsler 
nå søksmål. Han mener politiet har 
gjort seg skyldig i grov uaktsomhet.
saMfunn side 6,7,8

     Jeg setter pris på 
at de tar selvkritikk
unni espeland Marcussen, mor til Andrine (16)

Arild 
stavrum

spOrt side 40–41

nY  
kriMBOk:

,,norsk  
militærfly 
med fem  
offiserer  
styrtet  
i sverige
saMfunn side 12–13

sYria:

tyrannens 
private  
e-poster

Bashar assad  
og kona asma

Verden side 18–19

KRAV: 80 prosent av fedrene i privat 
sektor får ikke lønn i den to uker  lange 
omsorgspermisjonen etter fødsel.  Når 
tariffoppgjøret starter i dag, krever 
Fellesforbundets Arve Bakke betalt fri 
for alle fedre. – Det er et ufravikelig 
krav, sier han.  SIDE 10 OG 11

Krever
lønnet
pappa-
perm

NY RAPPORT: Striden om 
EØS-avtala går inn i ein 
ny fase, etter at Sigbjørn 
Gjelsvik i går la fram den 
omfattande «Alternativ-
rapporten». – Det er ein 
myte at Noreg må vere 
EØS-medlem, seier 
Gjelsvik.  SIDE 8 OG 9

Vil knuse 
mytane 
om EØSFO
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NY FRAMTID: Jørgen 
Foss (22) drømmer om å 
bli kulturminister. Men 
først må han legge seg 
under kniven for å 
redusere magesekken. 
Bare da kan han leve til 
han blir 80 år. 
 LIVET, SIDE 24 OG 25

Livet 
som 
innsats
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Fredag 22. mars 2012. Nummer 66. Uke 11. Årgang 44. Løssalg: 20 kroner A-avis

Venstresidas
 dagsavis

KINA: Ny tvist i lederkabalen.  SIDE 12 OG 13

Kanskje vi skulle sjå til Jane 
Austen og gjeninnføre tantene 
i litteraturen? SIDE 27                     Brit Bildøen

Vi tåler ikke motgang så godt som før. 
Vi sover for lite. Ser for mye på tv. Skiller 
oss for lett. Gud er død. SIDE 17  Pernille Rygg
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TERRORSAKEN, SIDE 6 OG 7

Beklagelsen

Fellesforbundets Arve Bakke:

FREDAGlivet

fredag 16. mars 2012

UKE 11 NR. 65 · 120. ÅRGANG · LØSSALG: KR 25,00 (LEVERT HJEM: FRA KR. 8,20)
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Nå skal doperne  

avsløres 
hhfor mange mosjonister  

er trening blitt blodig alvor. 

hhNå vil Antidoping Norge  

intensivere kontrollen 

under arrangementer som  

Nordsjørittet.

BUSSKolumbus fikk 

penger, utsatte 

reisegaranti

– Vi fikk ikke tid, 

sier direktøren.

NYHETER 1. DEL SidE 12–13

MAdLAByutviklings-

topp (H) 
i nabostrid

Kristen Høyer  

Mathiassen fikk  

lov til å utvide  

byggegrensen. 

STavaNgER 2. DEL SidE 2–3

PAPiRLØSE
Etiopiere går 

i dekning
Sover hos venner 

og bekjente for å 

unnslippe politiet.

NYHETER 1. DEL SidE 10–11

SAP-1-01-Første side

Frode Lindboe, 15.03.12 16.42

Sidan 1 av 1

HELGENS  
LESESTOFF

I Pluss finner du alt  

om vårens solbrille- 

mote. Stikkordet er 

retro. I Bo kan du  

bli med inn i et  

muntert lunsjrom.

SA-3-01-Bo

Frode Lindboe, 15.03.12 16.34

Sidan 1 av 1

FEM SAVNET i NORd-SVERiGE

Hercules- 
vrakrester skal 

være funnet

Leteforholdene  

i villmarksområdet 

hvor flyet styrtet, 

er ekstremt  
vanskelige.

NYHETER 1. DEL SidE 6

BRYNE RUNDSPILT

I LA MANGA

0-4 mot Hødd og svakt spill 

skremmer midtbaneveteranen 

Kai Ove Stokkeland 24 dager før 

seriestarten. – Jeg visste ikke at 

bunnivået kunne være så lavt.

SPORT 1. DEL SidE 29

Tilbudene gjelder ut uken.

Forbehold om utsolgt og trykkfeil

www.coop.no

kupp

Et stort utvalg ferskt, 

skåret pålegg fra Gilde
-40%

Ferske reker

pr. kg (værforbehold)119 Jærske frokostbrød

Grove/fine, 

4-pkn. pr. pk.990

8990

Svin flatbiff

Gilde, pr. kg

HELGEBIFFEN

4 50FO
R

Coca Cola/Zero, Fanta orange/

Zero, Sprite/Zero

1,5 liter, pr. flaske  Pr. liter 8,60
+ pant

PLUKK & MIX

Gjelder innskudd mellom
kr. 500.000

og 2o millioner. 4% er årlig effektiv

rente for innskudd med 3 års

bindingstid. Tilsvarende rente for

to år er 3,8% og for ett år 3,7%.

24 02 81 20 • post@paretobank.no

4% RENTE PÅ

PENGENE DINE ER

VELDIG BRA.

OGSÅ FOR
NATTESØVNEN.

HELE BUTIKKEN

GJELDER PÅ VEIL. PRIS50%FREDAG OG LØRDAG

fredag 
16. mars 2012  ■  uke 11

nr. 65  ■  løssalg 25,00
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Blankpolert bil til våren

BILMAGASINET: Ibrahim Rizvanaj vet 

hvordan bilen skal vaskes og blankpoleres.

Presset øker: Biskop Tor Singsaas er dypt opprørt over 

at regjeringen vil sende etiopiske barn ut av landet. 

I Nord-Trøndelag kan seks barn bli tvangsutsendt.
■ SIDE 6 OG 7

– Umenneskelig

å sende 
ut barna

Ber publikum 

om hjelp
LEVANGER: LHK 

trenger hjelp 

fra publikum 

foran lørdag-

ens skjebne-

kamp. Derfor 

blir det gratis 

inngang i kam-

pen mot Fredrikstad i Trøn-

derhallen. – Vi må utnytte alle 

fordeler vi har. Den største er 

hjemmepublikum, sier Silje 

Katrine Svendsen.
■ SIDE 23

Bebreider

ikke politiet
MERÅKER: – Jeg 

har aldri be-

breidet politiet 

for innsatsen de 

gjorde på Utøya, 

sier Meråker-

kvinnen Ann 

Kristin Aas (47), 

mor til Aleksander Aas Eriksen 

som ble drept på Utøya 22. juli. 

Hun er likevel glad for at politi-

direktør Øystein Mæland i går 

beklaget at tid hadde gått tapt.

■ SIDE 4

1

Freda
g 16. m

ars 2012

Hjem

Opplevelser 

der du er

Røros er i verdenseliten

Gjevsjøen Fjellgård

Med skjerm på Leksdalsvatnet

Prøv isjuving

Hal opp stortorsk nær Ålesund by

Kortreist øl 

Langsom morgen på Hurtigruten

Polfarer om de små turene

Sunnmørsalpene

KORTREIST: La deg inspirere 

av dagens magasin med 

spennende kortreiste turer.

FOTO: JOHAN ARNT NESGÅRD

Nr. 75Fredag16. mars2012Uke 11Kr. 20,00
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Vi er der for deg



●  kasPeR vilsmaRk
skjult kamera er et vesentlig 

redskap i suksessen 
«operation X». redaktør 
Kasper vilsmark mener 
norske redaksjoner svikter 
samfunnsoppdraget ved ikke 

å benytte mer kontroversielle 
metoder.

●  maTs-eRic NilssoN
mats-eric nilsson har arbei-

det som nyhetsjournalist i 
over 30 år. Han var tidligere 
redaksjonssjef i svenska 
dagbladet, der han nå 
arbeider som matskribent. 

nilsson har skrevet fire bøker 
om jukset i matvareindustrien. 

●  HaNs maRTiN dyPvik
Hans martin dypvik er 

lærer i dokumentarfilm og 
fjernsynsreportasje ved 
Høgskulen i volda. dypvik 
var prosjektleder for  
prosjektet i møre og 

romsdal der målet var å åpne 
offentlig eide virksomheter.

●  kjeTil sToRmaRk
Kjetil stormark er journalist 

og forfatter. Har arbeidet i 
blant annet arbeiderbladet, 
vg, dalane tidene og 
laagendalsposten. var 

skup-leder fra 2003 til 2005. 
mottok skup-diplom i 1998 

og 1999.

●  Nizam NajaR
nizam najar er en ung film-

skaper med bagrunn fra 
libya og syria. Han er 
utdannet ved høyskolen i 
lillehammer og ved  
dokumentarfilmlinja i volda. 

Hans kommende film «days 
of the revolution» viser men-

neskene bak opprøret i libya, før og 
etter ghaddafis fall.

●  TRUls TøNNesseN
truls tønnessen har  

studert arabisk og  
historie ved universitetet 
i oslo, og skrev sin hoved-
oppgave om islamister 
i egypt. For tiden er han 

engasjert ved Forsvarets 
Forskningsinstitutt hvor han  

forsker ved deres terra-prosjekt  
om internasjonal militant islamisme.

●  maRio R. gaRcía
journalisten og designeren 

mario r. garcía er en av 
verdens mest anerkjente 
avisdesignere. på skup  
forteller han hvordan avisen 
din kan lykkes best  

på brett.

●  aNNie macHoN
den tidligere mi5-agenten 

annie machon avslører det 
indre livet i britisk etter-
retningstjeneste, der hun 
mener mordkonspira- 
sjoner, løgn og svik setter 

hele nasjoners sikkerhet i fare.

●  Tom laTcHem
tom latchem er journalist, 

skribent, kommentator og 
standup-komiker. latchem 
var tv-redaktør i news of 
the World da avisen ble 
nedlagt i fjor sommer.

●  eNda fleRe
disse 17 er langt fra de eneste 
du møter på skup. Konsultér 
programmet bakerst i avisen 
for flere navn. 

●  åsa liNdeRboRg
Forfatter og journalist Åsa 

linderborg («meg eier 
ingen»), deler de viktigste 
grepene du trenger for  
å skrive historiene som  
virkelig berører.

●  iNe liNdaHl NyRUd
ina lindahl nyrud er 

nj-advokat, med medie-
rett som spesialisering, 
og medlem av nps 
offentlighetsutvalg.

●  HaRald HeNdeN
Harald Henden er norges 

mest erfarne krigsfotograf. 
Helt siden han besøkte 
afghanistan første gang i 
1989 har han jevnlig dekket 
konflikter og naturkatastro-

fer. i 2004 ble Henden tildelt 
den store journalistprisen for 

sitt langvarige arbeid i krigs- og 
katastrofeområder.

●  jePPe gjeRvig gRam
jeppe gjervig gram er utdan-

net manusforfatter ved den 
danske Filmskole. arbeidet   
som tv-seriekonsulent og 
manuskriftleser for tv 2 
danmark fra 2000–2005.  

var manusforfatter til finale- 
episoden av «anna pihl» i 2008 

og har vært manusforfatter til de to 
første sesongene av «Borgen».

●  odd-leif aNdReasseN
odd-leif andreassen fra 

Harstad har jobbet som 
journalist i Harstad tidende 
siden 1998. vinner av svarte 
natta-prisen i 2011 for en 
rekke graveartikler som 

avslørte en ukultur i Harstad 
kommune gjennom de siste 

15–20 år. Har også jobbet i se og Hør 
og i lokalradio.

●  ole dag kvamme
ole dag Kvamme. er ansatt 

i Fædrelandsvennen og har 
spesialisert seg på poli-
tisk journalistikk. Har 
jobbet i agderposten i 
en årrekke, og vært aktiv 

i agder journalistlag som 
debattarrangør og under 

sommerkonferansene.

●  joN HUsTad
jon Hustad er journalist i dag 

og tid, og forfatter. Han har 
også arbeidet i morgen-
bladet og Klassekampen.  
på skup snakker han om hva 

som er galt med kulturjourna-
listikken, og hvordan du kan bli 

flinkere til å grave i kultursaker.

●  maRiaNNe vikås
vg-journalist marianne vikås 

ble nektet innreise til jemen 
da hun skulle skrive boken 
«martine – jakten på rett-
ferdighet». dermed måtte 
hun ta i bruk andre metoder, 

i stor grad sosiale medier, for 
å komme så nær den drapsmis-

tenkte Farouk abdulhak som mulig.

Disse møter du i Tønsberg
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Friskmelder norsk 
 økonomijournalistikk
Men DnBs sjeføkonom mener likevel at én av fem  
journalister har for dårlig kunnskap om den økonomiske 
utviklingen i Europa.

teKst: laRs HelTNe  Foto: maRiUs NyHeim kRisToffeRseN

Øystein Dørum i DnB har travle dager på kontoret. Sjelden har det vært så høy etterspørsel etter økonomer som etter at finanskrisen oppstod.

fiNaNskRiseN

F
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når journalister trenger råd for å forstå verdensø-
konomien, ringer de øystein dørum. Han har aldri 
fått så mange telefoner som i år.

– vi er jo litt unnskyldt, da.
– javel?
– mange smarte hoder har prøvd å forstå sam-

menhengene i eurokrisen uten å klare det. denne 
krisen kan ende med et valutasammenbrudd vi 
ikke har opplevd før. det er i så fall en ny situasjon 
for alle, sier dørum.

Å få tak i dnBs sjeføkonom var et skup i seg 
selv. i uken som har gått har han hatt møter i 
stavanger og tre foredrag i Ålesund. Fredag for-
middag tar han imot siste skup før han skal 
snakke med tv 2, skrive ferdig et innlegg i dagens 
næringsliv og forberede nye foredrag i drammen 
påfølgende mandag. det er morsomt å jobbe, selv 
i en økonomisk krise ingen vet utfallet av.

– ja, det er klart. det har sjelden vært så mye 
etterspørsel etter vår kompetanse som nå, fortel-
ler han.

skjevT fokUs
når avanserte økonomiske mekanismer skal for-
midles i mediene, er det lett å trå feil. noen ganger 
ender det med at økonomien havner i bakgrunnen.

– mediene skal jo gjøre emnet interessant for 
publikum. da hender det at det politiske spil-
let får mer oppmerksomhet enn den økonomiske 
biten, spesielt hos tabloidpressen. personlig har 
jeg riktignok svært få dårlige erfaringer med medi-
ene, sier dørum, men innrømmer at han synes et 
aspekt med formidlingen kan være ekstra plagsom:

– nittisekundersgrensen på tv er et krevende 
format. jeg har hørt mange goder argumenter både 
for og imot å avskaffe euroen, men den debatten 
er vanskelig å føre i en så knapp ramme.

– Har journalistene nok kunnskap til å formidle 
budskapet?

– slik jeg har oppfattet det har om lag én av fem 
journalister har noe lavt kjennskap til økonomi. Én 
av ti har lave allmennkunnskaper. stort sett har de 
altså satt seg inn i sakene, sier han.

det er viktig i en verden der den globaliserte 
økonomien tar stadig større plass i mediene, øko-
nomiprofessorer blir statsministere og økonomer 
er like vanlig å henvende seg til som statsvitere.

– journalistene har en viktig rolle i den stadig 
omfattende verdensøkonomien. informasjonen 
trenger tolkninger, ellers har den ingen verdi.

– ikke oPPfaTTeT alvoReT
mye av den norske journalistikken har nemlig 
foregått utenlands i 2011. mens den «arabiske 
våren» tok store deler av oppmerksomheten før 
sommerferien, har høsten blitt viet til økonomiske 
problemer nærmere vårt eget land. «lånefesten» 
som ble til tyngende gjeld har skjedd over tid, selv 
om den vanlige mediekonsument trolig ble klar 
over problemene først i september.

– vi våkner ikke opp med en eurokrise. om det 
skal slås fast når alt begynte, må det være allerede 
da enheten ble innført i 1999. risikoen for inflasjon 
minker med en felles valuta, forklarer dørum.

Fremdeles er ikke problemene nære nok til at 
norske journalister eller publikum skjønner omfan-
get av det enkelte kaller den alvorligste krisen i 
europa siden den kalde krigen.

– det har nok ikke gått opp for oss fordi norge 
er blitt lite påvirket. vi har et oljefond som jeg tror 
vil holde oss utenfor den største faren, i tillegg til 
en befolkningsvekst som skaper store nok behov 
til at folk holdes i aktivitet. skulle økonomien i 
eurolandene, som utgjør en femtedel av verdens-
økonomien, bryte sammen, vil det likevel få store 
konsekvenser, sier han.

● Lørdag klokken 15.30 kan du høre på Vibeke Holth, 
Kapitalredaktør, fortelle om hvitsnippens fristed.

– manger grunnleggende kunnskaper
trygve aas olsen er fagmedarbei-
der ved institutt for journalistikk 
(ij) og har holdt mange kurs om 
økonomi for mediebransjen. Han 
har vært vitne til mye manglende 
økonomikompetanse gjennom sine 
30 år i journalistikken.

den gjennomsnittlige journalist 
vet kanskje ikke nok om verdens-
økonomien, men aas olsen 
mener «tallangsten» er det største 
problemet.

– de som bare jobber med øko-
nomi, er veldig dyktige på sitt felt. 
i små redaksjoner er det likevel 
en forutsetning å kunne arbeide 
med flere fagområder. norges 
«allround»-journalister har mange 

hull i økonomikunnskapen, sier 
han.

aas olsen mener det største 
problemet finnes på mikronivå.

– mange svetter når de ser et 
regnskap. det er liten kunnskap 
om hvordan en skal søke etter rele-
vante tall i en database, eller sjekke 
en persons privatøkonomi. da blir 
det også vanskelig å følge makro-
økonomien internasjonalt. vi lever 
i en verden der økonomien har en 
stadig økende betydning. politikk 
og filosofi kan ikke forklare alt, sier 
han.

ToveiskommUNikasjoN
om norges journalister står dårlig 

rustet til å formidle mediebildet, 
må utdanningen kanskje tillegges 
noe av ansvaret.

– jeg kjenner ikke alle lære-
stedene så godt, men inntrykket 
er at økonomien sjelden blir viet 
nok oppmerksomhet, sier aas 
olsen, som selv har ansatt mange 
sommervikarer uten den store øko-
nomiske tyngden.

samtidig tror han budskapet må 
virke to veier for at alvoret skal bli 
oppfattet.

– liten interesse for økonomi 
kan være pressens skyld også. Hvis 
ikke økonomien blir formidlet til-
strekkelig, kan alle få et feil inntrykk 
av hva det vil si å være journalist.

Øystein Dørum tror ikke at de europeiske økonomiske problemene har gått opp hverken for publikum eller journalister. 

SiSte Skup 2012 | 15



JOURNALISTIKKEN 
OG MEDIENE 
UTVIKLER SEG. 
VÅR JOBB ER Å 
BIDRA TIL AT OGSÅ 
DU GJØR DET!
Se www.ij.no for alltid oppdatert kurstilbud.

– etterutdanning du har bruk for  www.ij.no

UNDERSØKENDE METODE

FORTELLERTEKNIKK

SOSIALE MEDIER

PRESENTASJON

BEDRIFTSKURS

FOTO OG BILDE

KONFERANSER

SEMINARER

 NETTSØK

  LEDELSE

ETIKK

 



«Dersom en som journalist sensurerer seg selv ved å utelukke å bruke falske identiteter 
og skjult kamera, så har en som journalist sensurert en hel del av virkeligheten.  
Det må jo være en absolutt fallitterklæring.» kasPeR vilsmaRk
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en gang for en stund siden, i femte etasje i et grått og 
slitt murbygg utenfor København sentrum: en mann 
blir konfrontert med påstander om at han arrangerer 
ulovlige hundekamper. journalisten har ventet på 
dette i ukevis. det har ikke motparten, som blir både 
sint og redd. da han får se opptakene som beviser at 
hundekampene har funnet sted, slipper han kamp-
hundene løs. journalisten sprinter mot utgangen. Han 
og teamet har forberedt seg på dette, på worst-case-
scenarioet, slik de alltid gjør.  

det er bare skuespill nå. en tenkt situasjon. det 
vil si; det er planlegging. når operation X gjør seg 
klare for konfrontasjonsintervjuer, gjennomgår de en 
rekke tenkte scenarier. alt kan skje. Kasper vilsmark 
bekrefter at teamet flere ganger har hatt med seg sik-
kerhetsvakter på jobb.

– Kilden kan ha kamphunder eller sende en sms og 
be om hundre mann. det er umulig å forutsi hva som 
kan skje.

foRsTåR ikke HoksRUd-sakeN
tv 2 skapte debatt da de brukte skjult kamera i for-
bindelse med Bård Hoksruds (Frp) besøk i riga. torry 
pedersen var blant dem som fordømte tv 2s metode-
bruk. på sin egen avis sine nettsider slo vgs ansvarlig 
redaktør fast at det for vg ville være helt uaktuelt 
å bruke skjult kamera i en sak som dette. redaktør 
magne lerø i ukeavisen ledelse ble av nrK gjengitt 

på at Hoksruds lovbrudd ikke er alvorlig nok til at det 
kan forsvare løgn og lureri fra tv 2 sin side. Kasper 
vilsmark forstår ikke oppstyret. siden oppstarten i 
2004 har han benyttet skjult kamera som fundament 
i oppsøkende og undersøkende journalistikk. Blant 
operation X sine avsløringer er historien om den ene 
personen myndighetene hadde ansatt for å foredra 
for foreldre og skoler om viktigheten av vettug adferd 
på nettchat. under fasaden lokket han 15-åringer med 
penger og karrière i bytte mot sex. de viste det live, 
ved hjelp av metodene de så ofte bruker: muldvarper, 
falske identiteter og skjulte kamera – metoder som 
ikke er spesifikt omtalt i det danske pressenævns 
regler for god presseskik, slik det er i norge. 
metodene skaper likevel heftig debatt. operation X 
presser grensene fordi de mener det er nødvendig. 
Kasper vilsmark sier det rett ut: uten å wallraffe, ville 
få av avsløringene vært mulig å gjennomføre. 

– vi mener at skjult kamera er berettiget dersom 
saken er av stor samfunnsmessig interesse, og det 
er eneste mulighet for å få historien ut i offentlighe-
ten, sier vilsmark, som understreker at skjult kamera 
aldri brukes unødvendig – og uten nøye planlegging. 
slik sett følger argumentene hans den norske vvp-
plakaten, som slår fast at skjult kamera/mikrofon eller 
falsk identitet bare skal brukes i unntakstilfeller, og 
at forutsetningen må være at dette er eneste mulig-
het til å avdekke forhold av vesentlig samfunnsmessig 

betydning.
– det er alltid en avveining, og vi lager aldri noe 

uten at det er av samfunnsmessig interesse. men i 
samfunnet vårt blir løgner sjelden avslørt dersom de 
ikke blir konfrontert. 

oPPReTTeT falskT foReTak
i operation X snakker de mye om gjør det selv-ele-
mentet. et eksempel er programmet hvor de avslører 
manglende kontroll med private aktører som tilbyr 
alkoholavvenningsprogrammer. da det var vanskelig å 
visuelt påvise at myndighetene ukritisk betalte de pri-
vate, opprettet de et eget foretak. de kjøpte en brakke 
og inviterte en håndfull personer til behandling, som 
besto av gressklipping og pølsegrilling. staten betalte 
gladelig fakturaene, uten å sjekke det nye firmaets 
uortodokse metoder. det var en alvorlig sak presen-
tert på en visuell måte. slikt skaper ikke bare seertall 
og inntekter, men også interesse for undersøkende 
journalistikk. 

– men først og fremst gir det oss store mengder 
dokumentasjon som vi er avhengige av for å kunne 
presentere historiene. 

– Er det noen ganger nødvendig å bryte loven for å 
påvise lovbrudd og kritikkverdige forhold?

– det er aldri et formål i seg selv å bryte loven, eller 
de presseetiske reglene, for den del. vi fikk vi stat-
lig støtte, og vi kan bli siktet for forsøk på bedrageri. 

Han har utfordret Danmark  
– nå står Tønsberg for tur

Kasper Vilsmark i Operation X mener gravjournalister ikke  
forvalter sitt samfunnsansvar godt dersom de vegrer seg for å bruke 

skjult kamera og falske identiteter.

teKst: laRs aNdReas elliNgsgaRd øveRli  Foto: aleksaNdeR aNdeRseN

koNTRoveRsielle meTodeR

K

18 | SiSte Skup 2012



men vi sendte pengene til advokatens konto, og hadde 
ingen intensjon om å stjele. 

– Hvor går grensen? Kan noen sak for eksempel rett-
ferdiggjøre overvåking?

– det er etter straffeloven ulovlig å drive overvå-
king, så det gjør vi ikke, selv om det ville hjelpe oss 
stort. det er et for stort lovbrudd i forhold til våre 
verdier. 

– Hva om det ikke var hjemlet i straffeloven, og deres 
egen moral ble bestemmende?

– det ville vært avhengig av saken, som alltid. men 
jeg kan forestille meg at det finnes saker hvor vi kunne 
forsvart for eksempel å sette en skjult gps på en bil, 
sier vilsmark, som er glad for at straffeloven setter 
klare grenser.

– ikke fordi den begrenser oss, men fordi den gir 
oss noe å forholde oss til. det behøver vi.

svikTeR samfUNNsoPPdRageT
med foldede hender og bena i kors, sitter operation 
X-sjefen tilbakelent i lenestolen. Han er ikke bare vant 
til dette, å debattere metodikk, å forsvare det kontro-
versielle. Han ser ut til å nyte det også. Kanskje er det 
derfor han svarer ja på følgende spørsmål: journalister 
er glade i å snakke om rollen som vakthund.

– Men dersom kritikkverdige forhold ikke blir 
avslørt fordi journalister vegrer seg for å bruke meto-
der som utfordrer regelverket; betyr det at undersøkende 

journalister ikke ivaretar sin samfunnsrolle godt nok?
– ja, det synes jeg egentlig. om man holder dette 

opp mot virkeligheten slik den er når en ikke bruker 
de metodene, så er det fandens sjelden man får frem 
sannheten. om man presenterer seg som en kunde i 
stedet for som journalist, vil man få bedre tilgang og 
bedre dokumentasjon på virkeligheten. journalisters 
jobb er å fortelle om virkeligheten slik den faktisk er, 
sier vilsmark og fortsetter:

– dersom en journalist sensurerer seg selv ved å 
utelukke bruk av falske identiteter og skjult kamera, 
så har en sensurert en hel del av virkeligheten. det 
må jo være en absolutt fallitterklæring. da avskriver 
en muligheten for viktige historier. om du heller ven-
ter på en whistleblower, og den ikke velger å legge 
hele livet sitt på bordet, så får du kanskje aldri saken. 
påstand mot påstand er ikke godt nok for å bringe 
saken ut i offentligheten. 

UTfoRdReR NoRge
vilsmark er en rolig fyr. i alle fall nå, når han er vert-
skap. Halvfulle akevittflasker står på fulle skrivebord. 
på veggene kjemper avisforsider med fete typer om 
plassen. en salig miks av kritikk og heder. oversikten 
journalistene har gjennom de gigantiske vinduene 
er den samme som de etterstreber i arbeidet. og nå, 
når lyset strekker seg gjennom redaksjonen og inn i 
peisestua, hvor vilsmark briefer med skryte-Cv-en, er 

det lett å tenke at de lykkes. 
– jeg vil utfordre norge, fordi det virker som norske 

redaksjoner er mer forsiktige. Hvis de ikke tester gren-
sene synes jeg at de skal ta seg sammen. om noen 
vil forsøke, men ikke gjør det fordi mange sier at det 
er galt, så er det usunt. det er nødvendig, selv om en 
risikerer å få arbeidet prøvet i domstolene eller i pFu.

det han egentlig gjør, er å rope varsku. journalister, 
sier han, må tilpasse seg samfunnsutviklingen – en 
utvikling som truer journalistikken. Han snakker som 
om vi allerede sitter på nachspiel i tønsberg. om 
trusler mot åpenhet og demokrati. om kommunika-
sjonsrådgivere. jo da, posituren er like bedagelig. men 
toneleiet er et annet. the times they are a changin’. 
nytt klima krever nye tiltak. vilsmark har gått i bresjen. 
Fått kjeft og levd med trusler. nå, mener han, bør flere 
ha tæl nok til å følge etter. 

– deres jobb er ofte å holde hemmeligheter skjult. 
de vil dekke over hva vi vil ha frem i lyset. det er flere 
av dem enn av oss i danmark, og mediebransjen står 
ikke rustet dersom den ikke endrer seg i takt med 
utfordringene.  

dRøy millioN seeRe
det er fredagsstemning hos monday dK, produsen-
ten av operation X. en gjeng grafikere feirer med 
kake, mens journalistene pakker dokumenter, 
knyter skjerf og vinker god helg til sjefen på 

Operation X sendes 8 ganger i året, og har over 60 programmer bak seg. En drøy million ser programmene deres hver gang.
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peisrommet. en aura av kontroll og autoritet 
omkranser vilsmark når han løfter lanken, 

nikker og smiler. like sindig. alltid på jobb, ifølge kol-
legene. Fordi han liker det? jo, men også fordi det er 
påkrevd. Han forteller om kollegaen som måtte bo fire 
måneder i utlandet etter en avsløring. dersom hverda-
gen i operation X ble filmatisert, ville det vært en  
thriller. vilsmark er regissøren, mannen med ansva-
ret. tro ikke at han trår uforsiktig når han skriver sine 
manus.     

– det er farlig om det går inflasjon i bruk av skjult 
kamera. om bruken ikke er berettiget, vil det skade 
yrkesgruppens troverdighet. det er en skam å bruke 
det bare for å gjøre det.

danske journalister er splittet i synet på operation 
X sine metoder. i motsetning til den eldre garde, er 
flertallet unge journalister tilhengere. Holdningene 
gjenspeiler seg i opinionen, som gradvis er blitt vant 
til de falske identitetene og de skjulte kameraene. 
en drøy million dansker ser på når tv 2 åtte ganger i 
året sender programmet. da siste skup er på besøk, 
spilles program nr. 60 inn. merkenavnet gjør jobben 
enklere enn tidligere.   

– i starten måtte vi jobbe kun med egne ideer. 
nå kommer hundrevis av tips og kommentarer, sier 
vilsmark, som først i det siste har fått anerkjennelse i 
form av priser.

Han mener det henger sammen med at juryene 
ikke tidligere har klart å fokusere på hva som faktisk 
kommer frem, men hengt seg opp i metodebruken. 
For kritikerne finnes overalt. i juryene, blant kon-
kurrentene og ved cafébordene. underholdning på 
etikkens bekostning, hevder kritiske røster. den sin-
dige, men bestemte programlederen svelger kritikken 
til frokost. jo da, han lager tv. dramaturgi er viktig. 
presentasjon ligeså. det skal være spenning. He is 
in entertainment. og kanskje er dette kjernen. skillet 
mellom det underholdende og det viktige. Han vil 
bryte ned tanken om at det hviler en motsetning mel-
lom underholdning og gravejournalistikk. 

veseNTligHeT allTid i bUNN
– vi avslører også systemfeil og manglende kontroller, 
selv om det ikke er så sexy. publikum ser operation 
X bare fordi de får være med fra tipset kommer inn, 
gjennom planleggingen og frem til konfrontasjonen. 
de er med hele veien, rent visuelt. vår jobb handler 
mye om kreativ innhenting av dokumentasjon, sier 
vilsmark og legger til:

– og når vi lykkes, kommer seerne på innsiden av 
et miljø som de aldri ville fått innblikk i ellers. 

– Har dere noen gang gått for langt?
– nei, jeg mener ikke det. tv 2s redaktør og advo-

kat er alltid involvert, og vi er dessuten mange 
i redaksjonen som vurderer prosessen under-
veis. om vi er i tvil, så lar vi være. det er en god 
tommelfingerregel.

– Så dere angrer ikke på noe?
– nei. noen saker er så kontroversielle at det er 

følelsesmessig hardt å vise dem. men om vi ikke brin-
ger historiene, kan forbryterne holde frem. det kan vi 
ikke ha på samvittigheten. 

– Dere har fremdeles en ambisjon om at verden skal 
bli et bedre sted?

– det burde være alle journalisters ambisjon. 
jeg liker ikke tanken på at folk kommer unna med 
å utnytte systemet. om avsløringene får noen til å 
slutte, så har vi gjort jobben vår, sier vilsmark.

de danske pressetiske reglene har kun en gene-
rell bestemmelse om journalistisk adferd. til punktet 
om at «meddelelser, der kan krænke privatlivets fred, 
skal undgås, medmindre klar almen interesse kræ-
ver offentlig omtale. det enkelte menneske har krav på 
beskyttelse af sin personlige anseelse», argumenterer 
vilsmark med tilbud om samtidig imøtegåelse.  Han 
mener derfor ikke at såkalte sjokkintervjuer med inter-
vjuobjektenes umiddelbare og nakne reaksjon på tv 
er en unødvendig belastning. 

– de ansvarlige skal stå til ansvar, men de skal også 
ha mulighet til å svare for seg. tilsvaret er ekstremt 
viktig. men de skal svare på mediets premisser, altså i 
et tv-intervju.

– Dersom det er et motsetningsforhold mellom god 
presseskikk og muligheten for å lykkes med avsløringene, 
handler vel dette i bunn og grunn om hva som er viktigst?

– akkurat. det er den evige avveiningen. i stedet for 

å tenke på at du bruker skjult kamera, bør du tenke på 
at du jobber med en vesentlig journalistisk historie. vi 
skal ikke bare være en provokatør, og vesentlighetskri-
teriene ligger alltid i bunn. spør alltid: er forbrytelsen 
ved å bruke skjult kamera verre enn den forbrytelsen vi 
forsøker å avdekke? 

– Det står ingenting om skjult kamera i de danske 
reglene for god presseskik. Vil strengere etiske retningslin-
jer innebære at man går på akkord med ansvaret for å 
avsløre kritikkverdige forhold?

– det er alltid en avveining, men også et holdnings-
spørsmål. noen mener at vi selger de gode historiene 
før etikken, men vi tenker alltid nøye over de journa-
listiske prinsippene. det er en tilvenningstid innen 
alt, også i dette. men det ligger jo en anerkjennelse i 
at den største, danske tv-kanalen betaler så godt for 
operation X. 

– Dersom den gjengse oppfatningen er at skjult 
kamera er uetisk, og jeg som journalist aksepterer det, vil 
jeg da distansere meg fra potensielt viktige avsløringer? 

– ja, helt klart.

● Lørdag klokken 15.30 kan du høre mer om Operation X 
og hvorfor de mener at norske journalister er feige.

 
fakta 
 
i de danske pressereglene er det ikke nedfelt 
noe forbud mot bruk av skjult kamera spesielt, 
eller skjulte metoder generelt. i den norske vær 
varsom-plakatens punkt 3.10 heter det at skjult 
kamera/mikrofon eller falsk identitet bare skal 
brukes i unntakstilfeller. Forutsetningen må være 
at dette er eneste mulighet til å avdekke forhold 
av vesentlig samfunnsmessig betydning.  

Kritikerne finnes overalt, men det stopper ikke Kasper Vilsmark og gjengen i Operation X.
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– et presseetisk grenseland

Per edgar kokkvold er ingen motstander av fordekte 
metoder. men at operation X tar aktørrollen, og  
dessuten gjennomfører  overraskelsesintervjuer, har han 
liten sans for. 

– mediene må kunne benytte alle presseetisk akseptable metoder. 
Forutsetningen for å benytte skjult kamera og mikrofon, er at de 
åpne metodene forsøkes, eller i det minste nøye vurderes. det er 
alltid et spørsmål om avsløringens viktighet står i rimelig forhold 
til belastningen en opplever når en filmes med skjult kamera, sier 
per edgar Kokkvold.

generalsekretæren i norsk presseforbund er enig med 
vilsmark om forutsetningene for å bruke skjult kamera. likevel 
mener han at operation X jobber i et etisk grenseland. spesielt 
dårlig liker han den dramaturgiske bruken av fordekte metoder. 

– dersom dramaturgien blir ledende, fordi metoden gir godt 
fjernsyn handler det mer om underholdning enn journalistikk. 
det er her jeg mener at faren ligger i det operation X gjør.

Vilsmark ønsker nettopp å bryte ned det han opplever som en 
motsetning mellom underholdning av kritisk og undersøkende 
journalistikk…?

– noen har sagt at underholdning ikke er journalistikk. men 
det kan ikke bli slik at  god journalistikk er kjedelig journalistikk. 
Kritisk samfunnsjournalistikk må gjerne være underholdende. 
men en kan jo risikere at metodene og dramaturgien blir så bra 
tv at man kan glemme kravet om vesentlig samfunnsmessig 
interesse.

Er det ikke for enkelt å gjemme seg bak vesentlighetskriteriet?
– nei, det synes jeg ikke. pressen kan, i motsetning til poli-

tiet, benytte slike metoder, og dermed avdekke samfunnsmessig 
viktige forhold. derfor er det viktig å verne om argumentet om 
offentlig interesse, svarer Kokkvold og legger til:

– dessuten tror jeg ulempene med å forlate det normale, er 
så alvorlige for en journalist at han/hun i utgangspunktet søker å 
unngå det.

Hva tenker du om at Operation X gjør seg selv til part i en sak, 
slik som da de etablerte avvenningsforetak, for å avsløre kritikkver-
dige forhold?

– det er jeg skeptisk til, fordi pressefolk primært er rapportø-
rer - ikke aktører. jeg vil heller ikke avfeie en slik metode, men i så 
fall må en sørge for at motparten får bedre vilkår enn ellers - at 
motparten får slippe til med sine alle beste argumenter.

I Operation X kommer konfronteres motparten i et overraskende 
«sjokkintervju»...?

– det synes jeg ikke noe om. jeg vil ikke nedlegge noe abso-
lutt forbud, men dersom man i utgangspunktet mener det er 
integritetskrenkende å utsettes for skjult kamera, blir det dobbelt 
belastende å bli filmet samtidig som en konfronteres.

vilsmark sier blant annet at: «dersom en journalist sensu-
rerer seg selv ved å utelukke å bruke falske identiteter og skjult 
kamera, så har en sensurert en hel del av virkeligheten. det må jo 
være en absolutt falitterklæring».

– det er jeg enig. en kan ikke tvinge journalister til å bruke 
disse metodene, men det må ikke være slik at forhold av vesent-
lig samfunnsmessig interesse ikke blir dokumentert fordi pressen 
nedlegger forbud mot skjult kamera. Heldigvis gjør ikke norsk 
presse dette, sier Kokkvold og minner om da Fædrelandsvennen 
i 2002 ble klaget inn til pFu etter å ha benyttet skjult kamera 
i en avsløring av salg av svartebørsbilletter. Klagerne fikk ikke 
medhold, ettersom pFu mente at det var knyttet vesentlig sam-
funnsmessig interesse til saken. 

– det var en kontroversiell avgjørelse, men den demonstrerer 
at pFu ikke har bygget for høye terskler.

Uavhengig av PFUs holdning: Kan det være slik at en konservativ 
holdning i norske redaksjoner frarøver enkelte journalister muligheten 
for å avsløre kritikkverdige forhold?

– den skepsisen en opplever i forhold til skjult kamera, bør 
eksistere, fordi vi som krever åpenhet av alle andre bør være nøye 
med å bruke metoder som anses som akseptable, sier Kokkvold 
som ikke er begeistret over sin danske kollegas oppfordring til 
norske redaksjoner om utfordre presseetikken.

– mediene lever av åpenhet, og jeg er dypt uenig i at man skal 
teste grensene. redaktører skal trekke grenser, ikke strekke dem. 
men skjult kamera er et viktig journalistisk virkemiddel, som en 
ikke skal være redd for å bruke - dersom en er overbevist om at 
man ikke finner sannheten uten.

 
enquette kontroversielle metoder

vi sPURTe
1. ville du/din redaksjon brukt skjulte  
metoder oftere dersom dere ikke risikerte å bli dømt i pFu?

2 er det samsvar mellom pFus tolkning  
metodebruk i vvp og din egen tolkning av de samme retningslinjene?

3. er tiden moden for en revidering av vvp  
mht. skjulte metoder – eller en diskusjon rundt pFus tolkning av reglene?

deTTe svaRTe de

frank sivertsen – Redaksjonsleder i 
Forbrukerinspektørene

1. ja, utvilsomt. pFu har lagt en streng tolk-
ning av begrepet ”vesentlig samfunnsmessig 
betydning” til grunn for sin praksis. skjulte 
metoder skal ikke brukes over en lav sko, men 
dagens tolkning av begrepet gir ekstremt lite 
handlingsrom.

2. jeg synes som sagt at pFu tolker dette begrepet for strengt. det skal 
ekstremt mye til for å oppfylle pFus vesentlighetskrav. når ikke den sam-
lede norske forbrukerøkonomien på milliarder av årlige kroner er vesentlig 
nok, er det nok ikke rom for særlig bruk av skjult kamera i norsk presse.

3. mitt svar er ubetinget ja. jeg vil ikke ha skjulte kameraer og mikrofoner 
som en dagligdags hendelse i norsk journalistikk, men det må være mulig 
å ha en mer åpen holdning til bruken av skjult kamera enn det som prakti-
seres i dag.

kjersti knudssøn – NRK Brennpunkt

1. jeg tror ikke det. jeg er av den oppfatning at 
skjulte metoder skal være siste utvei for å avsløre 
vesentlige forhold som ikke lar seg dokumentere 
på annet vis. jeg har inntrykk av at folk har forstå-

else for bruk av disse metodene i dag, nettopp 
fordi de benyttes sjelden og begrunnes godt. den 
som kommer i søkelyset gjennom skjulte metoder 

påføres en stor belastning, og ved utstrakt bruk av slike 
metoder er veien kort til overtramp. jeg tror at utstrakt bruk av skjulte 
metoder kan skape skepsis og mistillit til journalister, og at det på sikt 
også kan gjøre tilgangen på kilder vanskelig.

2. ja, det er det i all hovedsak. jeg mener det skal være tungtveiende årsa-
ker til å bruke skjulte metoder. ordinære, åpne metoder gir troverdighet. 
nettopp fordi vvp er så streng på dette feltet, tilstreber journalister seg 
på å avsløre forhold uten bruk av skjulte metoder. dersom det åpnes for 
utstrakt bruk av skjulte metoder, kan disse metodene brukes før alle andre 
muligheter er prøvd ut, og det mener jeg er uheldig.

3. en diskusjon og debatt rundt våre etiske retningslinjer er bare av det 
gode.

jan ove årsæther – Nyhetsredaktør i TV 2

1. nei. skjult kamera er en unntaksmetode og 
dersom man tar den i bruk uten at vilkårene er 
fylt, så skal man få en smekk av pFu. seerne 
har en sterk rettferdighetssans og troverdighe-
ten vil fort lide om man misbruker metoden.

2. ja. det er veldig lite presedens på dette 
området, men så vidt jeg kjenner til har ikke 
tv 2 blitt felt av pFu noen gang for bruk av skjult kamera. tvert imot: de 
siste to årene har tv 2 fått to skup-diplomer i saker der vi har brukt skjult 
kamera.

3. nei. plakaten har en sunn tilnærming til dette og det er opp til en hver 
redaksjon å utfordre grensene. jeg har merket meg at svært få føler for å 
gjøre nettopp det.
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koNTRoveRsielle meTodeR

K

Da Kjetil Stormark fikk Behring Breiviks  
e-poster i hendene, hadde han allerede  

vurdert å be hackerne om å bryte seg inn på 
gjerningsmannens kontoer. Nå ser han for seg å 

rekruttere journalister fra hackermiljøene.

teKst: laRs aNdReas elliNgsgaRd øveRli   

Foto: aleksaNdeR aNdeRseN

  ▪ på kort sikt vurderte han å be hackere bryte seg 
  ▪ inn på Behring Breiviks e-post-kontoer

  ▪ på lang sikt vurderer han å rekruttere hacker- 
  ▪ kontaktene inn i journalistikken 





– det er ikke tvil om at norske journalister har mye å 
lære av hackerne når det gjelder åpen kilde-research, 
mener Kjetil stormark. på skup-konferansen blir det 
mulig å få oppleve stormarks maskerte venner ved 
hjelp av videooverføring.

noen dager etter 22. juli: panikken har lagt seg. det 
er roligere, både i gater og redaksjoner. men samtidig 
som folk flest forsøker å balansere ettertenksomheten 
med dagliglivets gjøremål, peiler norske nyhetsjourna-
lister ut en ny kurs. vi har sett de skrekkelige bildene, 
og hørt de vakre ordene. nå skal gjerningsmannen 
kles naken. Hvem er han, hvem var han sammen 
med, hva finnes i fortiden hans? noen journalister 
får i oppgave å studere det såkalte manifestet, mens 
kollegaene graver andre steder – i selskapsregistre, 
pst-notater og blant bekjente. samtidig sitter frilans-
journalist Kjetil stormark for det meste på kontoret 
han leier utenfor Kongsberg sentrum. Han har dek-
ket angrepene for utenlandske medier, og allerede 
bestemt seg for å skrive boken mange av oss har lest 
allerede, «da terroren rammet norge». samtidig er 
det snart klart for publisering av Hackernes Hevn – en 
30 sider lang reportasje om et norsk hackermiljø, ledet 
av en 17 år gammel gutt som jages av FBi. Kan de gi 
stormark det alle leter etter? Han vet at de for enhver 
pris unngår politiet, og at et angrep mot Behring 
Breiviks e-post-kontoer kanskje ikke er av det mest 
strategiske slaget. dessuten: kan en journalist be en 
kilde om å bryte loven i journalistisk øyemed? så skjer 
det. 29. juli. Han blir kontaktet av hackerne – guttene 
som brøt ut av anonymous norway og organiserte 
utbrytergruppen noria en tid tidligere. ved hjelp av en 
svensk hotmailadministrator har de allerede hentet 
mange av gjerningsmannens e-post-kontoer. de vet 
at innholdet bør tilfalle politiet, men mangler mellom-
mann. mulighetene er få. de stoler på journalisten 

som har fulgt dem. da stormark er til politiavhør 6. 
august, har han lest gjennom absolutt alle e-postene 
noria ga ham.

vaNskelige e-PosTeR
i desember i fjor gjennomfører politiet en koordinert 
aksjon mot fem personer mellom 17 og 21 år. i avhør 
innrømmet flere av guttene, ifølge dagbladet, både 
trusler og pengeutpressing på nett. de mistenkte er 
de samme guttene som ga Kjetil stormark det alle lan-
dets journalister håpet å finne – og som politiet ikke 
hadde tilgang til: en større mengde opplysninger om 
Behring Breiviks forberedelser og nettverk. den dag i 
dag er stormark fremdeles usikker på om han faktisk 
ville engasjert hackerne selv – motivert en kontakt til 
å bryte loven i journalistikkens navn. Han er glad han 
slapp.     

– Å etterforske mulige sammensvorne og medskyl-
dige ville vært vanskelig uten tilgang til de elektroniske 
sporene i saken. jeg ville først forsøkt å skaffe meg 
materialet på annet vis. det blir en litt teoretisk pro-
blemstilling. jeg ville nok ha sett på hackerne som en 
siste utvei, dersom jeg skulle ha vurdert dette på eget 
initiativ. men jeg holder muligheten åpen, fordi saken 
er så alvorlig som den er, sier stormark, som ikke har 
engasjert sine kilder til å drive videre undersøkelser av 
Behring Breiviks e-post-korrespondanse. Kontakten, 
derimot, holder han.

– de har interesser for problemstillinger som jeg 
også er nysgjerrig på, så jeg holder meg orientert om 
hva de holder på med. men noe samarbeid utover det 
eksisterer ikke.

mye gjeNsTåR
stormark disponerer e-poster fra flere av Behring 
Breiviks kontoer, men understreker at materialet er 

langt fra komplett. terroristen har, ifølge journalisten, 
kommunisert via et større antall kontoer, og vært 
opptatt av å skjule sporene sine på nettet. da dette 
intervjuet fant sted, sent i januar, sa stormark at han 
fremdeles ikke hadde gått inn de mest sentrale lede-
trådene i e-postene. 

– spesielt når det gjelder forberedelser til ter-
rorhandlingene ligger det en god del ledetråder i 
materialet, som kanskje kan bli saker på tv2 fremover. 
vi får se. det er grunner til at jeg må være diffus på 
hva jeg svarer på dette, men jeg kan ikke svare mer 
konkret. Beklager.

rogalendingen med lang fartstid i vg har etter 
22. juli publisert både nyhetssaker og kronikker i 
dagbladet, samtidig som han har jobbet med boken 
«da terroren rammet norge». i januar ble han head-
huntet til tv 2s 22. juli-gruppe. stormark vil imidlertid 
ikke si noe om hvorvidt kontakten med hackerne og 
tilgangen på Behring Breiviks e-poster var tema da han 
og tv 2 ble enige om samarbeidet.  

– det er umulig for meg å gå inn i hva tv 2 og jeg 
snakket om. jeg står fritt til å arbeide også for uten-
landske nyhetsmedier, men tv 2 vil få førsteretten, 
selvsagt. 

– må bli HvasseRe
stormark vet at materialet han disponerer er skaffet til 
veie på ulovlig vis. men betenkeligheter har han ikke.

– når jeg, rent teoretisk, på grunn av sakens alvor-
lighetsgrad, kunne ha forsvart å bryte loven selv på 
selvstendig grunnlag for å gå inn i denne materien, så 
er det helt naturlig at jeg ikke har noen problemer med 
å ta imot et materiale som andre har skaffet til veie 
uten at jeg har hatt noen styring eller lagt inn noen 
bestilling.

– Finnes det andre saker hvor du kunne forsvart en 

Frilansjournalist Kjetil Stormark, som nå er engasjert i TV 2 sin 22. juli-gruppe, ser ikke bort fra at han på sikt forsøker å rekruttere personer fra norke hackermiljøer.
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– Å passere en presseetisk grense
Førsteamanuensis svein Brurås ved Høgskolen i volda har skrevet flere 
fagbøker om presseetikk. Han mener at norske redaksjoner har behov 
for kompetansen som finnes i de mer lysskye it-miljøene. men å be 
hackere bryte loven i journalistisk ærend, har han vanskelig for å finne 
argumenter for.

Han mener derimot norske medier er for svake på datastøttet journa-
listikk, og tror stormark gjør lurt i å tenke uortodokst rundt rekruttering.

– det er en spennende tanke. en er ikke diskvalifisert fra å jobbe som 
journalist selv om en har drevet med hacking tidligere. under forut-
setning av at journalistikken ikke tilfører hacking som metode, er det 
åpenbart at en kan ha stor nytte av tidligere hackere som researchere. vi 
er ikke gode nok på datastøttet journalistikk, og i disse miljøene finnes 
det nok kompetanse som nyhetsredaksjonene vil ha stor bruk for. men 
de må forholde seg til presseetiske og journalistiske retningslinjer.

kReveR god begRUNNelse
Brurås er imidlertid ikke i tvil om hva han ville svart dersom stormark 
spurte ham til råds om det å be hackere om å bryte loven i journalistisk 
ærend.

– jeg kjenner ikke denne saken godt nok til å kommentere den spe-
sielt. men generelt kan jeg si at det å ta initiativ til at noen skal trenge 
seg inn på, eksempelvis private kontoer på nettet, skal ha en særdeles 
god begrunnelse. Å ta slike initiativ som journalist mener jeg innebærer 
å passere en presseetisk grense. det kan sikkert tenkes at samfunnsnyt-
ten er så stor i en sak at det kan forsvares, men det er i så fall i ekstreme 
unntakstilfeller, sier Brurås, som igjen understreker at han kun kommen-
terer problematikken – ikke enkeltsaken.

som leder i dagbladets nyhetsavdeling, opplevde arve Bartnes at 
frilanseren stormark leverte flere saker om hackermiljøet og anders 
Behring Breivik sine e-poster. men overfor siste skup vil han verken 
kommentere avisens tilgang til miljøet eller stormarks utspill om å 
rekruttere fra det. det vil heller ikke stormarks nye sjef, niklas lysvåg i 
tv 2. Han sier at journalistens eventuelle kilder i hackermiljøet var uve-
sentlig for ansettelsen av stormark i kanalens 22. juli-gruppe.

– Kjetil stormark er, helt uavhengig av det som skjedde 22. juli, en 
drivende dyktig gravende journalist. når han i tillegg hadde satt seg så 
grundig inn i terrorsaken, var det lett å engasjere ham.

– Ser du det samme potensialet i hackermiljøet som ham? 
– det blir et hypotetisk spørsmål, siden tv 2 aldri har vurdert å 

rekruttere folk fra hackermiljøet. tv 2 vil uansett ikke bruke ulovlige 
metoder i vårt arbeid, og vi har ikke benyttet hacket materiale. det er 
viktig å kunne sammenstille og analysere store mengder data, men hvor 
gode de er til å redigere og lage historier, vet jeg ikke. du er ikke fullbefa-
ren journalist bare fordi du er god på å samle data, sier lysvåg.

metodebruk som involverer lovbrudd?
– det er vanskelig å gi noen konkrete 

eksempler fordi det må vurderes individuelt 
fra sak til sak. dette er den saken jeg har 
vært borti hvor det er tydeligst at jeg kunne 
forsvart det, i alle fall for min egen del. jeg 
mener det er viktig å forsøke så godt som 
mulig å løse et journalistisk oppdrag uten 
å bryte en lov. men det viktigste er sam-
funnsoppdraget. du kan jo tenke deg at det 
i fremtiden kommer lovgivning som er helt 
urimelig og som vi må opponere mot og 
nekte å forholde oss til, sier stormark, som 
er bekymret for den samme samfunnsut-
viklingen som Kasper vilsmark i operation 
X: økningen og kompetansehevingen i det 
han omtaler som det konklusjonsfaglige 
påvirkningsapparatet.

– omverdenen er blitt mye flinkere til å 
koordinere seg og forebygge journalistiske 
avsløringer. pr-bransjen og andre er blitt 
mye proffere, både faglig sett og i forhold til 
metoder og systematikk. For meg handler 
det da om å bli hvassere på lovlige meto-
der, slik som bruk av dataverktøy, for å 
gjøre innsamling av store mengder data for 
egen maskin. jeg vil motvirke at jeg blir så 
kildestyrt som vi journalister har en tendens 
til å være. jeg tror at vi står foran en situa-
sjon hvor vi må legge vekk festtalene. vi må 
bli mer ærlige og realistiske om hva slags 
ambisjoner vi har til samfunnsoppdraget 
vårt og å begynne å diskutere om det er 
behov for å utvikle metodene våre i litt mer 
aggressiv retning i enkelte tilfeller. 

Nye fRemgaNgsmåTeR
stormark er ikke spesielt glad i betegnelsen 
hacker. mye av virksomheten, hevder han, 
er i realiteten ekstrem dyktighet i åpen rese-
arch og sammenstilling av informasjon fra 
ulike, åpne kilder. gjennom sitt arbeid med 
hackerne har den tidligere skup-vinneren 
blant annet fått innsyn i såkalt croud source 
investigations. det innebærer, enkelt fortalt, 
at 10–30 mennesker, som ikke nødvendigvis 

kjenner hverandres identitet, har en nettside 
eller en digital notatblokk hvor de samarbei-
der om etterforskningen av en gitt sak.

– når du har 30 mennesker som bidrar 
på hvert sitt hold, med ulike innfallsvinkler, 
så er det imponerende hvor raskt en kan 
komme frem til ganske oppsiktsvekkende 
funn. det er ikke tvil om at norske jour-
nalister har mye å lære av disse hackerne. 
grunnen til at de er flinke, er at de evner å 
samarbeide, noe journalister tradisjonelt 
ikke har vært så ekstremt flinke til. 

– Er norske gravejournalister for dårlige på 
denne typen research?

– ikke alle, men veldig mange av oss. jeg 
har lært masse om hva slags programvare 
jeg kan bruke i min journalistiske virksom-
het, og jeg jobber annerledes på nettet nå 
enn jeg gjorde før jeg møtte disse mennes-
kene. men jeg har fremdeles veldig mye å 
lære.

– Men du har et fortrinn fordi du har kon-
takt med miljøet?

– jeg har i alle fall fått hjelp til å finne 
verktøy som gjør det lettere å finne sam-
menhenger i store saker, svarer stormark. 
Han har lekt med ideen om å engasjere 
personer fra hackermiljøet i fremtiden. 

den meritterte journalisten, og etterhvert 
forfatteren, mener flere av hackerne kan bli 
svært hardslående journalister – med årene, 
vel å merke.  

– det er liten tvil om at mange av disse 
hackerne kan bli usedvanlig dyktige journa-
lister, dersom de velger å slå mer inn på den 
lovlydige veien senere. mange av dem har 
et naturtalent for research. jeg har allerede 
tenkt at det på sikt kan være interessant 
å rekruttere mennesker fra dette miljøet, 
men da må det gå noe tid fra de har vært 
involvert i direkte hacking og til de eventuelt 
tar steget over i annen virksomhet. 

● Lørdag klokken 14.00 kan du høre om 
Stormarks møte med hacker-verdenen.

«Jeg tror at vi står foran en situasjon hvor vi må legge vekk festtalene, vi må bli mer ærlige og realistiske 
i forhold til hva slags ambisjoner vi har til samfunnsoppdraget vårt og å begynne å diskutere om det kan 
finnes et behov for å utvikle metodene i litt mer aggressiv retning i noen tilfeller.» kjeTil sToRmaRk
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NORGES FOTBALLFORBUND: Yngve Hallén er president, og ble nylig gjenvalgt for den neste perioden. Erik Loe var utfordrer før saken sprakk. 

ERIK LOE
Leder av klubbstyret i Stabæk 
Fotball. Var konstituert general-
sekretær i Fotballforbundet da 
Karen Espelund gikk av. ar vært 
aktuell som ny fotballpresident 
etter Yngve Hallén. Er 
permitert for øyeblikket.

JARL ØVERBY 
Konstituert styreleder i Stabæk 
Fotball. Overtok jobben da Erik 
Loe tok permisjon.

EINAR SCHULTZ 
Styremedlem i Stabæk Fotball, 
visepresident i NFF og 
styreleder i Norsk Toppfotball. 
Satt tidligere i styret til Spiller 
AS.

INGE ANDRÉ OLSEN
Stabæks sportssjef. Ansvarlig 
for spillerkontrakter, kjøp og 
salg av spillere. Tidligere 
aksjonær i Spiller AS. 

LARS HOLTER 
SØRENSEN 
Styreleder i Stabæk Fotball AS

INGEBRIGT STEEN 
JENSEN 
Styremedlem i Stabæk 
Fotball AS

STABÆK FOTBALL AS
Aksjeselskapet som tidligere

eide spillerne i Stabæk. 
Drifter klubben.

SPILLER AS
Aksjeselskap som kjøpte Stabæks 

spillerstall for ca 10 mill. fra Stabæk 
Fotball AS i �or høst. Skaffet seg 
dermed rettighetene til penger  

ved salg av spillere. Flere med jobb 
og verv i Stabæk har vært 

aksjonærer.

STABÆK FOTBALL
Fotballklubben Stabæk. Tilknyttet Norges 

Fotballforbund

ASKER OG BÆRUM POLITIDISTRIKT. Skal etterforske saken sivilt av allmenne hensyn, i følge kriminalsjef Nina Karstensen Bjørlo.

PÅTALE-
NEMNDA I NFF

Uavhengig organ som ledes av 
Egil André Berglund. Har innstilt på 

strenge straffer: 500.000 kroner 
i bot til Stabæk og 350.000 i bot til 

VIF. I tillegg kan ikke Olsen, 
Haakonsen og Loe ha verv i NFF 

i 15-18 måneder.

DOMS- OG SANKS-
JONSUTVALGET I NFF 

Valgt organ av Fotballtinget. 
Ledes av Sven Olav Larsen. Skal 
ta stilling til saken, og komme 

med en dom før jul. 
ERIK HOFTUN
Sportssjef i RBK. Ansvarlig for 
kjøp og salg. Gikk god for 
avtalen der Andersson skulle 
være en del av Gunnarsson-
overngangen.

JOHAN ANDERSSON
Stabæk-spiller. RBK ville ha 
ham i en tilsvarende 
«Stengel-pakke» sammen med 
Gunnarsson

MICHEL PLATINI
Mektig UEFA-president og 
legendarisk fransk otballspiller. 
Spilte i sine tidlige år i Nancy.  
Var i Norge nylig, og ba 
klubbene rydde opp.

ODD SKARHEIM
Styreleder i VIF Fotball.

TRULS HÅKONSEN
Sportsdirektør i Vålerenga. 
Ansvarlig for kjøp og salg av 
spillere.  Tok ut permisjon etter 
at sakensprakk på TV 2. NFF 
droppet tirsdag straffeforføl-
gelsen mot ham siden han ikke 
er medlem/ansatt i klubben. 

VÅLERENGA INVEST AS
Aksjeselskapet som drifter 

Vålerenga.

VÅLERENGA FOTBALL 
Fotballklubben tilknyttet 

Norges Fotballforbund

MARTIN ANDRESEN
Trener i Vålerenga. Tidligere 
lagkamerat med Stabæks Inge 
André Olsen.

NANCY
Har kontrakt med Stabæk om en 

videresalgsavtale på 50 prosent av salgs-
summen på Gunnarsson.

ROSENBORG
Ville kjøpe Gunnarsson i sommer, 

og var i forhandlinger.

ARNOR
GUDJOHNSEN
Gunnarssons agent. Er også 
faren til fotballstjernen Eidur 
Gudjohnsen.

JIM SOLBAKKEN 
Rådgiver for Stengels familie. 
Var agent for Gunnarsson da 
han ble solgt fra Stabæk til 
Nancy, og fra Nancy til Stabæk.

Stabæk-spiller, men VIF har gitt 4 mill. for en opsjons-
avtale på talentet. Avtalen skal ha blitt gjort før 
Gunnarsson-overgangen. TV 2 avslørte i oktober at VIF 
hadde betalt fire ganger mer for opsjonen enn for Pall. 
Påtalenemnda hevder den er verdiløs

Gikk fra Stabæk til Nancy i 2008 for rundt 15 mill. 
Fikk få kamper i Frankrike før han gikk tilbake til Stabæk 
i 2009. Da hadde Nancy sikret seg en avtale om 50 
prosent av et ev. videresalg. Gikk til VIF for 
1 mill. i juli i år etter at RBK også var interessert.

VEIGAR PALL GUNNARSSON HERMAN STENGEL

JAN JÖNSSON
RBK-trener med bakgrunn 
fra Stabæk. Ville hente 
Gunnarsson.

HANS JØRGEN 
STENGEL
Hermans pappa. Hadde ansvar 
for kontakt med agenten siden 
sønnen ikke var myndig. Har 
sagt at han ikke kjente til 
opsjonsavtalen med VIF før 
saken sprakk i oktober.

satte  
Fotball-Norge 
på hodet

Fotballspiller Veigar Páll Gunnarsson skulle bare 
flytte én mil lenger øst. Det endte med oppvask i 
hele toppfotballen.

teKst: laRs HelTNe  Foto: aNeTTe kaRlseN

aldri før har en sportssak stukket 
av med seieren for beste sak på tv 
2s årlige interne kåring, men 2011 
var et unntak. stabæks veigar pall 
gunnarssons overgang til vålerenga 
resulterte i at ledere i begge klubber 
ble siktet for bedrageri. videre har 
norges Fotballforbund (nFF) beordret 
at samtlige overganger de siste fem 
årene skal granskes. 

deTekTivaRbeid
arbeidet med en av norges mest 
omfattende overgangssaker noen-
sinne, begynte med vanlig journalistisk 
nysgjerrighet – og en logisk brist: 
gunnarsson gikk til erkerival vålerenga 
for én million kroner. rosenborg bød 
tilsynelatende det firedobbelte.

– da rosenborgs klubbdirektør 
antydet at deres bud var høyere, ante 
vi at noe ikke stemte. i en tilfeldig 
samtale med en kilde kom det frem at 
det muligens lå en opsjon bak salget, 
sier john Christian lundstadsveen, 
som har stått i spissen for prosjektet. 

opsjonen, som snøt franske 
nancy for penger i videresalget 
av gunnarsson, har i ettertid ført 
til et økt søkelys rundt den øvrige 
overgangsaktiviteten i norsk topp-
fotball. lundstadsveen mener det 
er fint at slike ting kan komme ut av 
journalistikk.

– vi var forberedt på at det ville bli 
en stor sak da vi så hvilke personer 
som var innblandet. likevel kunne vi 
ikke spå at noen skulle bli siktet i en 
politisak, sier han. 

det måtte mye hemmelighetskrem-
meri og reisevirksomhet for å legge 
sammen «puslespillet», men tv 2 
gjorde hjemmeleksene. dagen etter 
norge avsluttet em-kvalifiseringen 
i oktober, konfronterte tv-kanalen 
begge parter. samtidig.

– «aksjonen» krevde nøye planleg-
ging og forsiktighet, der det rett og 
slett var viktig å holde kjeft innenfor 
våre egne lokaler også. ved å snakke 
med klubbene samtidig, unngikk 
vi at de kunne snekre sammen enn 

samstemt versjon til pressen. det 
var vanskelig for lederne i klubbene å 
skjule hva som hadde foregått. tv er 
et sterkt medium, sier lundstadsveen. 

dageN deRPå
«overgangsskandalen» ble føljeton-
gen i norske medier i tiden etterpå. 
journalisten mener noe av det mest 
krevende var nettopp veien videre etter 
avsløringen.

– saken hadde utallige oppfølgings-
muligheter. vi hadde en liste med 
eksperter innenfor relevante fagfelt vi 
skulle snakke med, men det ble høy 
temperatur på møterommet om hva 
som burde prioriteres, sier han.

vaktsjef eystein thue fulgte over-
gangssaken fra starten. Han la listen 
høyt i oppfølgingsfasen 

– vi måtte holde det gode nivået 
oppe og sjekke fakta grundig. det 
hadde tatt seg dårlig ut hvis sakene 
ble laget på bakgrunn av «antagelser 
fra tv 2», sier thue. 

Kanalen var lå suverent i førersetet i 
første runde, men vaktsjefen innrøm-
mer at de mistet noe eierskap til 
tematikken rundt spilleroverganger da 
flere klubber kom på banen.

– vi var ikke like solide på eksem-
pelvis piiroja-saken i Fredrikstad. 
samtidig var det greit å bli «slått» av 
lokalpressen som tok overgangspro-
blemene med seg til sine respektive 
dekningsområder. det viser hvor viktig 
det er å følge med i en tid der penger 
spiller en stadig større rolle i idret-
ten enn før, sier thue, som mener 
gunnarsson-saken ble en påminnelse 
om sportsjournalistikkens potensial. 

john Christian lundstadsveen er 
også glad for å ha vært med å bringe 
gravejournalistikken ordentlig på 
banen i sportsverdenen.

– sport handler ikke bare om lek og 
moro og «hva føler du nå?»-spørsmål. 
samfunnsansvaret om å finne sannhe-
ten er like viktig i idrett, slår han fast.

● Lørdag klokken 14.00 kan du høre mer 
om «idrettens» gravere.

– graves for lite i sport
mette Bugge har jobbet nesten 35 år i 
aftenposten og har opplevd at gravin-
gen i sportens verden har endret seg de 
siste par årene.

– det graves fortsatt for lite i sports-
journalistikken, men det begynner å bli 
bedre. i år har det blant annet blitt satt 
lys på fotballoverganger, der tv 2 ledet 
an med veigar pall gunnarsson-saken, 
sier hun.

liten bemanning og knapt med tid 
gjør det vanskelig å prioritere gravesa-
ker i en hendelsesbasert sportsverden. 
men når slikt arbeid først blir prioritert, 

gir det gjerne resultater.
-verdien er høy og det blir satt utrolig 

stor pris på hvis noen tar seg tid og 
får anledning til å grave. ofte er det 
nettopp tid som gjør at vi ikke får gravd 
nok, sier hun.

et av Bugges store graveprosjekter 
de siste årene tok opp problematik-
ken rundt salg av hester i norges 
ryttermiljø. Her samarbeidet hun med 
økonomikollega siri gedde-dahl, som 
for to år siden var en av dem som vant 
prisen for den beste skup-avsløringen 
de siste 20 årene, for arbeidet 
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NORGES FOTBALLFORBUND: Yngve Hallén er president, og ble nylig gjenvalgt for den neste perioden. Erik Loe var utfordrer før saken sprakk. 
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avtalen der Andersson skulle 
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Gunnarsson
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klubbene rydde opp.
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Ansvarlig for kjøp og salg av 
spillere.  Tok ut permisjon etter 
at sakensprakk på TV 2. NFF 
droppet tirsdag straffeforføl-
gelsen mot ham siden han ikke 
er medlem/ansatt i klubben. 

VÅLERENGA INVEST AS
Aksjeselskapet som drifter 

Vålerenga.

VÅLERENGA FOTBALL 
Fotballklubben tilknyttet 

Norges Fotballforbund

MARTIN ANDRESEN
Trener i Vålerenga. Tidligere 
lagkamerat med Stabæks Inge 
André Olsen.

NANCY
Har kontrakt med Stabæk om en 

videresalgsavtale på 50 prosent av salgs-
summen på Gunnarsson.

ROSENBORG
Ville kjøpe Gunnarsson i sommer, 

og var i forhandlinger.

ARNOR
GUDJOHNSEN
Gunnarssons agent. Er også 
faren til fotballstjernen Eidur 
Gudjohnsen.
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Rådgiver for Stengels familie. 
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han ble solgt fra Stabæk til 
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hadde betalt fire ganger mer for opsjonen enn for Pall. 
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Gikk fra Stabæk til Nancy i 2008 for rundt 15 mill. 
Fikk få kamper i Frankrike før han gikk tilbake til Stabæk 
i 2009. Da hadde Nancy sikret seg en avtale om 50 
prosent av et ev. videresalg. Gikk til VIF for 
1 mill. i juli i år etter at RBK også var interessert.

VEIGAR PALL GUNNARSSON HERMAN STENGEL

JAN JÖNSSON
RBK-trener med bakgrunn 
fra Stabæk. Ville hente 
Gunnarsson.

HANS JØRGEN 
STENGEL
Hermans pappa. Hadde ansvar 
for kontakt med agenten siden 
sønnen ikke var myndig. Har 
sagt at han ikke kjente til 
opsjonsavtalen med VIF før 
saken sprakk i oktober.

med vannverksskandalen på 
romerrike.

– det var flott å jobbe med 
henne. jeg kjenner miljøet og hun 
kjenner fagfeltet. i slike saker er 
det litt ubehagelig å konfrontere 
folk med de opplysningene man 
finner fordi en vet at de kan bli 
sinte. derfor var det godt å jobbe 
med en som var flink til å stille de 
tøffe, konfronterende spørsmå-
lene, sier Bugge.

siri gedde-dahl 
mener også at tanken om 

«enmannsjournalistikk» henger 
litt igjen, selv om hun opplever 
stor grad av samarbeid i hennes 
miljø.

– Én pluss én er ofte mer enn 
to. en slipper å sitte med alt 
alene i store saker og en stiller 
kritiske spørsmål til hverandre 
underveis. i skup-sammenheng 
er det dessuten sjelden vi ser at 
én person gjør alt alene, påpeker 
hun, som selv jobbet sammen 
med anne Hafstad og alf endre 
magnussen i vannverkssaken. 

Mette Bugge og Siri 
Gjedde-Dahl tror på 
samarbeid på tvers av 
avdelingene i tunge 
gravesaker.
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«Man graver jo som oftest i møkk. Det er jo ikke noe  
lystarbeid. Det er ikke slik at ting forandrer seg  
heller, det er jo Same Old Shit. Det er SOS nede i dritten.»

Foto: Knut snare, aftenposten / scanpix
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teKst: HeleNe skjeggesTad

Den løse kanon

– du vet, fra 900 meters høyde ser man alt så mye kla-
rere. morten m, eller morten m. Kristiansen som han 
egentlig heter, har flyttet seg opp i høyden. nærmere 
bestemt til en hytte på ringebufjellet. Her skal han 
fortsette å bo, men tegnesakene, de har han nå lagt 
bort for godt.

– det er så mange ting jeg har lyst til å gjøre. 
tegning er jeg ferdig med.

Han hadde allerede pakket ned blokk og blyanter da 
han fikk tilbud om å designe årets t-skjorte for skup. 
dugnadsideen og tanken om at vi skal gjøre hverandre 
til bedre journalister, fikk ham imidlertid til å pakke 
tegnesakene opp igjen en aller siste gang:

– motivet ble enkelt og greit det som falt meg inn 
da jeg tenkte på gravejournalistikk. man graver jo som 
oftest i møkk. det er jo ikke noe lystarbeid. det er ikke 
slik at ting forandrer seg heller, det er jo same old 
shit. det er sos nede i dritten. mitt budskap er likevel 
at man må fortsette å grave, selv om man befinner seg 
langt nede i dritten. at man ikke bare gir opp fordi noe 
lukter vondt eller at det gir en selv et ubehag. tvert 
imot, kjenner man ubehaget er man mest sannsynlig 
på vei til å finne noe viktig. det er altfor få journalister 
i dag som orker å gå så dypt. 

PlaPResamfUNN
i løpet av de siste 40 årene har morten m jobbet med 
det meste innenfor pressen. skrevet, fotografert, teg-
net, laget værmeldingen og sittet ved sentralbordet. 
etter at han måtte slutte som tegner i vg i høst sitter 
han igjen med sin egen evaluering av utviklingen. 

– jeg vokste opp som en del av 68-generasjonen. vi 
ble journalister av idealistiske grunner, vi stormet det 
bestående og ga oss ikke samme hva som skjedde. 
nå er journalistikken preget av helt andre ting. det er 
om å gjøre å skaffe seg en karrière, få anerkjennelse, 
status. på min tid kom folk så fyllesjuke på jobb at de 
trengte hjelp til å rulle røyk. når vi satt i kantinen og 
det ringte en telefon, var det ingen som tok den fordi 
man satt i en samtale. 

– Det høres ut som du mener at alt var bedre før?
–ja, men det var det jo! nå er det ingen som 

trenger hjelp til å rulle røyk, og man sitter med to 
telefoner foran seg, klare til å svare 24 timer i døgnet. 
og hva med e-posten? jeg har 38000 uleste e-poster 
på min gamle e-post. vet du hva de handler om? pizza 
i kantinen, dokø og ødelagt garasjeport. vi er blitt et 
plapresamfunn. vi bare plaprer og skriver om ting 
som er uvesentlige og uinteressant.

– pressen må våge å se på de nære koblingene mel-
lom politikk og næringsliv. Her tror jeg vi ikke går dypt 
nok. det kan ha sammenheng med at det er et for 
nært samarbeid mellom pressen og politikerne. det er 
noe å tenke over, sier han.

veNNeløse joURNalisTeR
det er ikke bare journalistlivet som har forandret seg, 
ifølge morten m. Kanskje desto verre, journalistikken 
har forverret seg.

– det henger jo sammen. når man er opptatt 
av å sikre seg selv, slutter man å ta sjanser. mye av 

journalistikken som er skrevet i dag er så forutsig-
bar. den er skrevet etter en mal, resultatet er gitt på 
forhånd. redaksjonene er blitt mer og mer like andre 
firmaer. går man inn i en redaksjon i dag, kan det lett 
forveksles med å gå inn i et forsikringsselskap. nerven 
er borte, det sjelelige er borte. man har sluttet å gi 
sleivspark og blitt kjedelige. jeg savner journalister 
som sier sannheten, selv om man blir upopulær. du 
vet, en god journalist har ingen venner.

– Hvorfor mener du det er blitt slik?
– jeg vet ikke, økonomien spiller selvfølgelig en 

rolle. men jeg hørte en professor på radioen her om 
dagen. Han snakket om hvorfor opprøret er borte. 
Han hadde en god forklaring som går ut på at man 
allerede som toåring blir satt i barnehage og at 
man fra det tidspunktet alltid opptrer som gruppe. 
oppfostret i gruppementaliteten får ingen det samme 
behovet for å gjøre opprør. istedenfor går individet inn 
i en felles tankeverden. på grunn av gruppeformen, 
mister man villskapen og opprørstrangen. det er det 
som er så dumt; det er jo enkeltindividene som står 
for de store omveltningene, ikke grupper, sier han.

foR få løse kaNNeR
morten m skapte overskrifter da han i høst gikk ut og 
sa at han hadde fått sparken fra vg. vg på sin side 
hevdet at hans engasjement var ferdig, og at kontrak-
ten helt enkelt ikke skulle bli fornyet. på dagsrevyen 
kort tid etter reagerte morten m med å brenne flere av 
sine tegninger. 

– reporteren i nrK kalte meg en løs kanon. det 
synes jeg er fint. det er altfor få løse kanoner i norsk 
presse i dag. Folk som våger å si ifra når de mener at 
noe er galt. i dag er redaksjonene bygget på at man 
aldri skal føle seg trygg. Hvis du gjør noe galt, så er 
det alltids noen som kan gjøre livet veldig surt for deg. 
trikset er likevel å få dem til å forstå at det gir du faen 
i. så får du heller se hvor lenge du får beholde jobben. 
men jeg tror du vinner på det i lengden. de får en 
respekt for at du er et tenkende individ som bryr deg 
om sannheten. 

–Blir du ikke sliten av å alltid være i opposisjon?
– jo, jeg blir sliten. men det å bli sint, eller glad 

for den saks skyld, genererer også mer kraft. selv om 
man surner litt på veien, finner man desto mer humor 
i tingenes tilstand. alle jeg kjenner som driver med 
humor, er født melankolikere. tungsinnet lager den 
beste humoren, fordi man ser lyset i den andre enden. 
når du vet hva mørket er, vet du også hva lyset er. 
men humoren og selvironien er forsvunnet fra norsk 
presse. tilbake ligger det en eim av angst og frykt.

bReNNeR TegNiNgeNe
Skal du fortsette å brenne tegningene dine?

– ja, det skal jeg. jeg brenner litt hver dag, jeg vil 
ikke forlate denne verden og la hvem som helst få 
tilgang på dem. jeg planlegger for tiden en utstilling 
som heter «tegninger fra bålet», som jeg tror kan bli 
bra. det beste hadde vel likevel vært om et museum 
eller noen andre vil ha dem, dette er jo pressehistorie. 
men om det ikke skjer, så brenner jeg dem alle. 

– Hva skal du gjøre nå da?
– problemet mitt er å finne ut hva jeg ikke skal 

gjøre. jeg har tusen ideer. men det som er sikkert er 
at det er slutt på tegningen. jeg har gjort nok av det. 
Kanskje skal jeg begynne å måke snø? lage trugestier? 
jeg vil skrive en bok om snømåking! det minner meg 
forresten på at jeg skriver en bok om det at alt var mye 
bedre før. men den blir jeg nok aldri ferdig med.Årets Skup-motiv er tegnet av Morten M.

Han har laget over 9000 tegninger, men nå er det stopp. VG-tegner 
Morten M graver seg ikke ned av den grunn. Det mener han derimot 
flere norske journalister burde gjøre.
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– journalister kan 
for lite om 
digitalt kildevern
Lekkasjene etter 22. juli førte til at politiet 
måtte ta helt nye grep. Det overrasket pressen.

teKst: HeleNe skjeggesTad  Foto: aNeTTe kaRlseN

Politiadvokat Christian Hatlo (til høyre) under fengslingsmøtet 6. februar i år.

Politiadvokat Christian Hatlo kommer til Skup for å forklare hvorfor 
politiet mener lekkasjer skader etterforskningen.
 Foto: Berit roald, scanpix
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i tiden etter 22. juli har landets redaksjoner stått 
overfor problemstillinger som har testet de redak-
sjonelle retnings linjene til det ytterste. eksempler 
er vgs trykking av rekonstruksjonsbildene, og 
aftenpostens skildring av hva som skjedde på ms 
torbjørn basert på vitners avhørsforklaringer. jevnt 
over har det lekket fra politietterforskning til flere 
medier. det har frustrert politiet. på årets skup-
konferanse kommer politiadvokat Christian Hatlo 
for å diskutere lekkasjene.

– vi mener at lekkasjene skader etterforskningen 
i den forstand at vitner vegrer seg for å snakke med 
oss fordi det de sier kan bli gjengitt i pressen. dette 
er noe vi har erfart, ikke bare noe vi sier. det gjelder 
både de som har vært inne til avhør og de som ikke 
har vært inne. For eksempel er noen forståelig nok 
redde for at legejournaler skal bli brettet ut, sier 
Hatlo, som understreker at han ikke kommer for å 
diskutere hva som er presseetisk riktig. Han ønsker 
først og fremt å gi pressen en større forståelse av 
politiets arbeidsmetoder.

følTe seg PResseT
i februar tok saken en ny retning da det ble klart at 
politiet hadde lagt inn digitale spor i materialet til 
bistandsadvokatene for å spore eventuelle lek-
kasjer. resultatet ble at bistandsadvokat sigurd 
Klomsæt ble etterforsket av asker og Bærum politi-
distrikt for å stå bak lekkasjer til pressen og fjernet 
som bistands-advokat. Hatlo forteller at omfanget 
av lekkasjene førte til at politiet måtte tenke helt 
nytt.

– dette er så langt den eneste saken jeg kjenner 
til hvor det er blitt brukt digitale vannmerker. vi 
følte rett og slett at vi ikke hadde noe valg, vi hadde 
en plikt til å gjøre noe. og vi kommer i hvert fall til 
å fortsette med det, sier Hatlo.

Han ønsker likevel å understreke at hovedfo-
kuset bak merkingen ikke var «å ta noen», men 
å hindre lekkasjer politiet mener er skadelige for 
etterforskningen.

– For generelt sett vil jeg si at samarbeidet med 
pressen har vært over all forventing positiv. 

– PResseN svikTeT
Finn sjue, medforfatter av boken «overvåket» 
sammen med ronald Bye, og tidligere førstelektor 
i journalistikk ved Høgskolen i oslo og akershus, 
har lenge hatt et engasjement for digitalt kilde-
vern. Han mener at mer kunnskap om emnet er 
blitt akutt viktig, og at det digitale vannmerket fra 
politiet illustrerer nettopp dette.

– journalister og redaktører må regne med at 
politiet av og til sporer dokumenter de gir fra seg i 
sensitive saker. teknisk sett er dette også en enkel 
affære, og det burde definitivt vært kompetanse i 
alle landets redaksjoner – ikke minst i riksdekkende 
medier – til å sjekke for digitale vannmerker, sier 
han.

sjue tror ikke at den generelle bevisstheten om 
kilde vern er blitt svekket i norske redaksjoner. 

– men det er ikke nok med «generell» 
bevissthet. det som nå skjer, er at kildejegernes 
muligheter for elektronisk sporing av sensitive 
kilder blir stadig større. allerede nå representerer 
dette en nærmest akutt fare – så lenge redaktører 
og journalister ikke forstår hva som skjer eller 
ikke tar denne utviklingen alvorlig. det er virkelig 
bekymringsfullt at man ikke har skaffet seg 
kunnskap om hvor lett det er å spore digital 
kommunikasjon, sier han og viser til at en 

undersøkelse gjennomført av norsis i 2010.  
den viser at kun 4 av 10 tar datasikkerhet på alvor.

– mangel på kunnskap om datasikkerhet, 
blandet med slurv og kynisme, har jeg lenge sett 
på som en slags tikkende bombe. Før eller siden vil 
det sann synligvis komme flere, grove eksempler på 
hvordan sensitive kilder blir blåst fordi redaktører 
og journalister ikke kan den elementære aBC om 
hvordan du – og ikke minst kilden – blir elektronisk 
sporbar når vi bruker mobil, smarttelefon eller pC. 
min påstand er at mangelen på forståelse for den 
digitale kommunikasjonen setter kildevernet i en 
potensielt kritisk fare, sier han.

løses ved eNkle RUTiNeR
sjue mener at det viktigste er at man er forsiktig 
med det som er virkelig sensitivt. Behovet for 
å bygge opp enkle standardrutiner viser seg for 
eksempel ekstra tydelig i en sak som terrorsaken.

– Konkurransen om å være først ute med nyhe-
ter i en så viktig sak fører til at journalistene lever 
under et enormt press. i slike hastesituasjoner er 
det nesten alltid en fare for at kildevernet glip-
per. denne faren er spesielt stor når kunnskapen 
om digital sporing er så dårlig som den er i dag, 
sier sjue, som mener at medisinen for å unngå 
lignende situasjoner i fremtiden er enkel:

– redaksjonene må skoleres opp i digitalt 
kildevern. vi må bevege oss opp fra det urprimitive 
nivået redaksjoner flest befinner seg på i dag. inntil 
det skjer, bør alle festtaler om at kildevernet er hel-
lig, forstumme.

som aNdRe lekkasjeR
stein Bjøntegård, nyhetsredaktør i nrK, forsvarer 
trykkingen av lekkasjene og mener de har spilt en 
viktig rolle i sakene om 22. juli.

– slike lekkasjer må behandles på samme måte 
som lekkasjer fra andre kilder. nyhets- og info-
rmasjonsverdien må veies opp mot hvilke motiver 
politiet kan ha for å lekke – altså om man blir gitt 
en eller annen skjult rolle, sier Bjøntegård.

– informasjonen fra lekkasjene har spilt en stor 
og viktig rolle i den offentlige diskusjonen og derfor 
i folks vurdering av det som skjedde. det gjelder 
ikke minst diskusjonen rundt politiets rolle, men 
også omkring rapporten fra de psykiatrisk sakkyn-
dige, barnevernet og flere andre tema. det har vært 
mange lekkasjer fra mange forskjellige kilder, og 
mange av sakene har vært både riktige og viktige.

når det gjelder det digitale vannmerket, mener 
også Bjøntegård at pressen ikke tok høyde for digi-
tal merking av stoffet.

– vi var åpenbart ikke særlig godt forberedt på 
det. jeg er heller ikke sikker på om vi burde ha vært 
det. vi har ikke gjort noe galt ved å ta imot lekket 
materiale, men den store diskusjonen rundt dette 
har vi ikke tatt ennå.

Han tror at denne diskusjonen vil komme 
nettopp på grunn av etterforskningen av 
bistandsadvokaten.

– det får nok konsekvenser, men vi vil fortsatt 
jobbe med kilder for å få lekkasjer. spørsmålet er 
om kildene blir redde for å gi fra seg materiale. det 
kan føre til flere muntlige avleveringer og mindre 
presise gjengivelser i mediene. og det er jo ingen 
tjent med, sier Bjøntegård.

● Fredag klokken 09.00 kommer Christian Hatlo, Geir 
Lippestad, Marte Yvonne Larsen, Per Arne Kalbakk og 
Helje Solberg for å diskutere lekkasjene.

 
finn sjues tips for å 

sikre viktige kilder

mobileN
 ●  du må endre 

passordene på de nett-
baserte tjenestene som 

mobilen kobles opp mot.

 ● Bruk fjernsletting av mobilen om du mister 
den eller den blir stjålet.

 ● sørg for sikkerhetskopi, backup – på forhånd!

 ● ikke last inn kontaktlister som inneholder  
sensitive kilder/varslere i noe digitalt 
medium.

 ● Husk at også trafikkdata kan spore  
viktige kilder.

 ● Kontakter du sensitive kilder med mobil/fast- 
telefon/smarttelefon, risikerer du å blåse kil-
den. nB: Har du med mobil når du skal treffe 
en slik kilde, risikerer du akkurat det samme.

 ● mobilen har ikke kontinuerlig loggføring 
– dette avhenger bl.a. av hvor tett basesta-
sjonene står. men det skjer ofte nok til at den 
kan ligge ubrukt i vesken din hele dagen, og 
likevel vil teleoperatøren registrere det meste. 
det hjelper heller ikke at du skrur den av. For 
moderne mobiler fungerer slik at de uansett 
sender signaler – også når de er slått av.

Pc
 ● Hovedproblem: at pC-leverandører og 

tele-operatører har tilgang til maskinen din –  
som hovedregel.

 ● et godt passord kan bety et ganske godt kilde-
vern, et dårlig kan bety katastrofe for kilden.

 ● passordet er inngangen – til pC-en din. det 
er uhyre viktig å lage passord som er vanske-
lige å knekke for hackere. Hva som er best? 
det logiske og/eller familiære? eller det lange, 
tilfeldige? gjett!

 ● e-post er viktigere enn du tror for kildejegere.  
Her kan de viktigste kildene dine befinne seg 
– dersom du har vært uforsiktig.

 ● lagring av annet materiale på pC-en: 
– trivia? ja. (og det er sannsynligvis det 
aller meste.) sensitivt materiale? nei, nei! 
Kontaktlister på pC? nei! primærkilder i 
sensitive saker? nei! primærinformasjon om 
sensitiv sak? nei! sensitive primærkildene må 
være frikoblet fra nettet. Bruk papir.

 ● om du velger å lagre sensitivt materiale i 
nettskyen i form av en eller annen nettskytje-
neste, kan det hele gå fra vondt til enda verre

 ● datalagringsdirektivet er også relevant å 
nevne her. på grunn av eøs-reglene vil det, 
etter planen, fra 1. mai 2012 ikke være lov for 
norske myndigheter å pålegge selskaper å 
lagre teleopplysninger i norge.

 ● sensitive kilder skal ikke refereres til – uansett 
om du unnlater å bruke navn. For kontekst 
kan røpe så mangt, og gi kildejegere et spor 
å følge.

Undersøkelser viser at kun 4 av 10 tar
datasikkerhet på alvor
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en helt  
uvirkelig dag  
på jobben

Fredag 22. juli gikk NRKs redaksjon inn i 
vanlig nyhetsmodus. Helt til nyhetsanker 
Nina Owing måtte gi Norges folk 
nyheten om at flere titall ungdommer 
var drept på Utøya.

– de første bildene var helt uvirkelige.
nina owing forteller om synet som møtte henne da 

hun ankom nrK rundt klokken 18 den 22. juli. noen 
timer tidligere var hun på familiens hytte på Hvaler. 
owing stod på kjøkkenet og bakte kake da den første 
meldingen om angrepet på regjeringskvartalet kom. 
Både ferien og baksten tok en brå slutt. i neste øye-
blikk satt owing i bilen på vei til oslo. samtidig som 
owing får beskjeden på hyttekjøkkenet på Hvaler, er 
svein Bryn på vei inn i huset i oslo etter en rolig som-
merdag som vaktsjef i dagsrevyen. som julidager flest 
har det vært en utfordring å fylle dagens nyhetssen-
dinger. da meldingen kommer rett etter klokken 15.26, 
snur han i døra.

fRiskT i miNNe
det er nesten på dagen et halvt år siden 22. juli. på 
marienlyst sitter fortsatt hvert minutt som støpt i 
veggene. duoen owing og Bryn mener det sjelden har 
vært så nødvendig å ivareta den profesjonelle distan-
sen som i timene og natten etter klokken 15.26 den 
katastrofale julidagen. alvoret i det som foregikk uten-
for nrKs vegger gjorde at de begge ble svært bevisst 
på å bevare det journalistiske overblikket. 

– i alvorlige hendelser går man inn i en rolle. om 
det ikke akkurat skjedde automatisk, var det også 
denne dagen helt opplagt å være profesjonell, sier 
nina owing. 

valg av ord og begreper. stemmebruk. gjøre gode 

vurderinger i form av å veie presseetiske grenser opp 
mot det enorme informasjonsbehovet. gode redaktør-
vurderinger er dyre, og må gjøres mens man selv er 
følelsesmessig preget av det som skjer. 

kaoTiske TimeR
18.00. nina owing ankommer nrK. vaktsjef Bryn er 
på sin side i gang med å planlegge kveldens sendin-
ger, ikke minst med tanke på logistikken. journalister 
på ferie må kalles inn. de som skal ut, må ha sikker-
hetsutstyr. situasjonen er kaotisk, og siden mange av 
reporterne er unge, er det nødvendig at vaktsjefen hol-
der roen og snakker med dem som er ute. til nå har 
fokuset vært rettet mot bomben i regjeringskvartalet. 

teKst: TRoNd ivaR bækkeN  Foto: aNeTTe kaRlseN
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Hvor mye ressurser har vi? Hva kan vi sende? Hva 
lurer folk der ute på? og hva slags type informasjon 
skal publiseres? det skrives og jobbes på spreng. 
Foran og bak kamera tar man ti minutter av sendingen 
om gangen. på samme tid kan ikke dette fremstå som 
et stunt overfor tv-seerne. 

– vi skrev sendingen på serviett, som man sier. 
mellom innslagene løp nina inn og ut av studio for å 
gjøre seg klar til neste post. Her var det viktig å holde 
hodet kaldt, og fokusere på at sendingen skulle se ver-
dig ut tross en ekstrem situasjon. det er en spesiell 
stemning når et lite team jobber sammen over så lang 
tid, sier svein Bryn. 

reportere, fotografer, redigerer, producer, script og 
teknisk ansvarlig jobbet med ett mål: lage best mulig 
nyhetssending. 

– meldinger bekreftet at veldig mange der ute satt 
og fulgte med. på mange måter symboliserte dette 
alvoret i hva som foregikk, dermed føltes det helt riktig 
å holde sendingen gående gjennom natten, forklarer 
owing. vaktsjef Bryn nikker, og legger til at nrK som 
institusjon spiller en viktig samfunnsrolle i ekstreme 
hendelser. ettersom mørket kom sigende, ble det 
også slutt på politiets pressekonferanser. samtidig var 
behovet for informasjon stort.

– i krisesituasjoner er vi for pårørende og andre 
hovedkilden for informasjon, sier han. 

UviRkelige NyHeTeR
– Hører jeg riktig, spør nina owing inne i studio. 
Klokken er nå blitt 03.45 den 23. juli. på politiets pres-
sekonferanse forteller politidirektør øystein mæland 
rolig og behersket at antall drepte på utøya er 80. 

owing, Bryn og andre er usikre om de hørte rett. 
– sa mæland virkelig 80, eller var det 8? 
owing sjekker at hun ikke er på luften, og spør igjen 

om det virkelig var tilfelle at meland sa 80.
– jeg opplevde det som dypt rystende å høre tal-

let. selv om vi kjørte live fra pressekonferansen, måtte 
vi dobbeltsjekke før vi omtalte det videre. jeg var helt 
uforberedt på at det kunne være så mange drepte. Å 
skulle gjenta det var vondt, for jeg visst jo at mange av 
dem som så på var pårørende. nå svant håpet deres, 
sier owing og legger til:

– vi var mange på jobb som i timen etter dette 
hadde problemer med å holde gråten tilbake. det var 
jo et sjokk for oss også.

Foran og bak kamera forbereder redaksjonen seg 
samtidig på at norge skal våkne. til skrekkelige nyhe-
ter. i takt med at solen står opp kommer flere og flere 
seere til. nå er det viktig å være til stede. Formidle et 
forferdelig budskap på en ordentlig måte.

– selv om vi hadde holdt det gående hele natten, 
var det helt nødvendig å være til stede i øyeblikket. 
norge skulle våkne opp til uvirkelige nyheter, forkla-
rer owing.

nøkternhet. ikke kladde på med adjektiver og far-
gede ord. Bruke rutinen og holde roen.

– Bildene og tallene var så ekstreme. de talte for 
seg selv, sier hun.

Klokken 08.00 mønstrer de av. en uvirkelig dag på 
jobben er over.

● Lørdag klokken 09.00 snakker Truls Tønnessen om 
hvilke miljøer vi skal følge etter 22. juli.

snart begynner også alvoret i meldingene om sky-
tingen på utøya å synke inn. mens nina owing 
assisterer nyhetsankrene som har sending, må Bryn ta 
stilling til hvordan sendingene skal være utover natten. 
det journalistiske instinktet tilsier at kanalen må følge 
nyhetsbildet og kjøre full sending inn i nattetimene. 
inntil videre utsettes beslutningen. Først klokken 22.30 
faller avgjørelsen om å kjøre full nyhetssending helt til 
neste morgen.  

seNdiNg På seRvieTT 
nøyaktig en time senere er owing på plass i studio. i 
minuttene før diskuterer hun med vaktsjef og produ-
cer espen skretteberg hva sendingen skal fylles med. 

De dramatiske timene 22. juli sitter fremdeles igjen hos nyhetsanker Nina Owing og vaktsjef Svein Bryn ved NRK Marienlyst.
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SKUP hever den journalistiske kvaliteten, og derfor er det naturlig for NJ å støtte konferansen 
og  deltakerne økonomisk.  Vel 250 000 kr går til årets arrangement. 45 av årets deltakere har fått 
reise stipend for å dra på konferansen.

millioner kr i potten. 
Til journalister – 
og til journalistikk 
av god kvalitet!12

TUSen TaKK – for den omfattende frivillige innsatsen som bidrar til 
at norske journalister  nyter godene av de tre nasjonale konferansene, 
samt de fem regionale konferansene, og en rekke andre lokale og 
nasjonale arrangementer. 

3 millioner kr til
Debattmøter og konferanser

til SKUP, Nordiske Mediedager og 
DOK:festivalen, og NJs egne konferanser: 
Hellkonferansen, Svarte Natta, Sommer-
konferansen, Hauststormen, og 
Gull & Gråstein, og en mengde mindre 
arrangementer

3 millioner kr til
Bøker om journalistikk

til forfattere av faglitteratur som får 
støtte til å skrive og gi ut bøkene sine – 
til fordel for oss andre

6 millioner kr til
Kurs og videreutdanning

til Institutt for Journalistikk, kurs for 
frilansere, nye journalister (Start-kurs) 
og arbeidsledige journalister 

www.nj.no



– Dokumentarfilmen er under 
kommersielt press
Odd Isungset og Tommy Gulliksen er trygge på at 
formatet vil stå sterkt, men er usikre på hvem som skal 
produsere morgendagens dokumentarfilm. 

teKst: TRoNd ivaR bækkeN  Foto: aNeTTe kaRlseN

Begge fulgte med på avviklingslasset da tv 2 la ned kameraene i dokument 
2-redaksjonen i 2010. sist de satt rundt samme redaksjonsbord var under 
arbeidet med 22. juli-dokumentarene «Fire fortellinger fra utøya» og «en 
liten øy i verden», som ble produsert på rekordtid etter terrorangrepene. 
mens tommy gulliksen er herre i sitt eget frilanshus, er odd isungset på 
nippet til å ta over roret i Brennpunkt. men tross i forskjellige hverdager 
er den tidligere mentoren og læregutten enige om at dokumentarfilmen er 
under kommersielt press. og at formatet har en helt egen verdi som må 
ivaretas.

eN kommeRsiell fRemTid
– jeg tror morgendagens tv-publikum ønsker å lære, bli utfordret og  
reflektere, sier odd isungset.

vi møter ham med kamerautstyr på ryggen mens han gjør opptak til en 
dokumentarfilm for Fenris Film i lokalene til aschehoug Forlag i sentrum 
av oslo sammen med aslaug Holm. på etterjulsvinteren har han lagt siste 
hånd på verkene som frilanser. 1. mars vender isungset tilbake til nrK. 
denne gang som prosjektleder for Brennpunkt, den eneste redaksjonen av 
sitt slag som nå er igjen i norske tv-hus. målsetningen er klar.

– Brennpunkt skal fortsette å lage gode, samfunnsvesentlige fortellinger 
for tv. med hvert program skal publikum vite at fortellingen kommer fra en 
redaksjon som rendyrker dokumentarfilmformatet, fastslår han.

ifølge filmskaperen rendyrkes underholdningsprinsippet i stadig større 
grad andre steder. resultatet er at dokumentarfilmen som sjanger er utfor-
dret av programmer og serier som befinner seg i skjæringspunktet mellom 
virkelighet og fantasi.

Aslaug Holm og Odd Isungset i gang med nok en dokumentarfilm, denne gang om Parkinsons sykdom. Isungset mener at den gode dokumentarfilmen appellerer til både hodet og hjertet.
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– Karakterdrevne dokumentarserier dominerer. de kan gi publikum opp-
levelse og innblikk. men det er trist dersom dette formatet tar helt over 
for de mer saksdrevne, undersøkende dokumentarformatene. seriene er 
profesjonelt laget, men formatene er en slags skapt virkelighet. i enkelte til-
feller har vi også sett dokumentarserier hvor folk nærmest spiller seg selv. 
grensene mellom fiksjon og virkelighet kan bli utydelige, sier han.

samtidig er isungset spent på hvilke distribusjonsplattformer som kom-
mer til å bety mest for dokumentarformatet.

– spennende formater dukker opp på nye plattformer. vg-nett har 
for eksempel gitt rom for å presentere korte og påkostede dokumen-
tarer på sin plattform. tv-norge har beveget seg bort fra drittsekk- og 
utstemmingsprogrammene, til å lage dokumentarserier som både er 
underholdende og lærerike. programserier som «et lite stykke thaifjord» 
og «tangerudbakken» har elementer i seg som får folk til å tenke og reflek-
tere, sier han.

men isungset tror fortsatt at publikum tiltrekkes av den genuine, klas-
siske dokumentarfilmen. den gode, samfunnsvesentlige dokumentaren 
appellerer både til hodet og hjertet. det er et sterkt og viktig fortellerformat.

– i vår fragmenterte mediehverdag tror jeg det vil oppstå nye behov for 
programformater som går i dybden, og programmer man kan lære noe av. 
derfor mener jeg at dokumentarfilmen har en kommersiell verdi, og at det 
vil være en programtype som publikum er villig til å betale for,  
forklarer han.

eTTeRsPøRsel veRsUs PRodUksjoN
tommy gulliksen er langt på vei enig med sin tidligere mentor. gulliksen 
ser et misforhold mellom publikums etterspørsel og tv-kanalenes ønske 

om å produsere. og per i dag har ikke norge et sterkt nok frilans- og 
produksjonsmiljø.

– norge er et lite tv-marked. produksjonsmiljøet innen dokumentar blir 
derfor sterkt påvirket av kortsiktige kursendringer i nrK eller tv 2. det gjør 
det lite attraktivt for produsenter å satse på tv-dokumentaren. det lønner 
seg heller å produsere underholdningsprogrammer. det gir større volum, 
bedre margin, mer forutsigbarhet og mindre risiko. Å drive undersøkende 
journalistikk i eget produksjonsselskap er en dårlig forretningsidé. de som 
fortsatt satser på samfunnsdokumentar gjør det nok mye av egen overbe-
visning, forteller gulliksen.

gulliksen understreker at han personlig har et ydmykt forhold til det fak-
tum at kanaler som tv 2 er kommersielle bedrifter. etter nedleggelsen av 
dokument 2-redaksjonen begynte han for seg selv for å fortsette å gjøre 
det han lever og ånder for: å lage journalistiske dokumentarer på tv.

Isungset synes at det har kommet flere nye spennende formater og plattformer i medieverden. Han mener 
likevel at den klassiske dokumentaren er verd å kjempe for.
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– jeg har et veldig godt samarbeid med tv 2. samtidig lever jeg ikke i en 
bærekraftig situasjon på sikt med tanke på at alvorlig sykdom, saker som 
faller eller aggressive søksmål kan velte hele virksomheten, forklarer han. 

gulliksen mener at nøkkelen til å skape et solid, eksternt gravemiljø for 
tv ligger i to faktorer. For det første må risikoen fordeles. et eksternt grave-
miljø må være sterkt nok til å tåle de nevnte kritiske aspektene.

– det kreves en forutsigbarhet, volum på levering og en økonomi som 
gjenspeiler risikoen. men det er ennå tidlig. dersom en kanal er villig til å 
forplikte seg og betale hva undersøkende dokumentarjournalistikk koster, er 
det ikke mangel på vilje hos oss til å få det til, sier gulliksen.

For det andre er formater, plattformer og distribusjonen i en veldig end-
ring. det skaper usikkerhet.

– men jeg er ikke bekymret for dokumentarfilmens fremtid. jeg har klok-
ketro på at samfunnsvesentlige filmfortellinger vil overleve alle endringene. 

unik, norsk virkelighet er det produktet jeg lever av, og jeg er trygg på at det 
bare vil styrke sin verdi. Folk vil ha den type innhold. men det er viktig at vi 
hele tiden kjemper for best mulig levekår, og at viktig, undersøkende journa-
listikk får fortsette, forteller han.

RedaksjoN i RyggeN
tilbake i aschehougs lokaler gir regissør isungset noen instruksjoner til 
fotografen før han trekker seg unna. det største savnet som frilanser har 
vært å ha en redaksjon i ryggen.

– jeg har hatt ti baller i luften og mer enn nok oppdrag. men jeg har 
satset på filmfortellinger som ligger lengre vekk fra den undersøkende 
journalistikken enn det jeg har laget før. skal du drive med undersøkende 
journalistikk på tv må du ha et stort redaksjonelt miljø, og ressurser til å 
jobbe lenge med en sak. For ikke å glemme god økonomi, som gjør at du 
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har råd til å kaste saker som ikke holder selv om du har brukt mye tid og 
gjort mange opptak, forteller han.

spranget fra å lage en tv-reportasje til å produsere en dokumentarfilm er 
like stort som spranget fra en avisartikkel til bok. man bør ha tid til å filme, 
klippe, legge det bort og ta det frem igjen.

– gode dokumentarfilmer kan folk huske i en mannsalder. uttrykket er 
det sterkeste vi har. man bruker spillefilmens språk, men det er ikke fiksjon. 
Filmene treffer både i hodet og i hjertet, forteller isungset.

Han påpeker at det ikke er ofte man virkelig får det til. For å lykkes må 
man kunne de fortellertekniske grepene, og at man finner de historiene som 
passer inn i et lengre dokumentarformat.

– undersøkende journalistikk på tv er tidkrevende. det er svært mange 
vilkår som skal oppfylles for å fylle en snau time med sending. det er trist at 
tv 2 ikke lenger har en redaksjon på dette feltet, sier han og legger til:

– jeg må innrømme at jeg syns det har vært litt merkelig å levere doku-
mentarer til tv 2 etter at de la ned den redaksjonen som har vunnet flest 
gullruter i norge. Kanalen var lenge ledende i norge både når det gjelder 
dokumentar og aktualitetsprogrammer. nå er alt det borte, og det å levere 
en enkeltstående dokumentar oppleves som å lage en bitte liten innholdsøy 
i et hav av selskapsleker.

på sKup-konferansen skal han fortelle om noe av det han syns var 

morsomst i de 17 årene han var i tv 2. Blant annet dugnadene for å lage 
raske aktualitetsdokumentarer.

– vi laget filmer om Kursk-katastrofen, kapringen av Kato air-flyet, og 
noKas-ranet på rekordtid. noen av oss kom sammen igjen for å lage doku-
mentarfortellingene om utøya. vi kom i land, men det var tyngre ettersom 
det apparatet som vanligvis var der når vi måtte kaste oss rundt, var borte, 
sier isungset.

Kollega gulliksen velger for sin egen del å snu litt på flisa. de to årene 
i sitt eget produksjonsselskap dokumentaravdelingen har ifølge ham selv 
vært både utfordrende og lærerike.

– Faktisk trengte jeg en liten forandring etter sju år i dokument 2-redak-
sjonen. min nye hverdag tvinger meg til å være mer ute på opptak, og 
mindre inne med postjournaler og research. det har vært en viktig øvelse, 
og jeg har blitt en mye flinkere og mer effektiv forteller, sier han.

samtidig er ikke drømmen og savnet om en redaksjon langt unna. Han 
misunner de som slipper å være både redaktør og økonomisjef.

– jeg står ganske alene og savner et miljø. det er et viktig og beundrings-
verdig arbeid Brennpunkt gjør når de lager programmer av saker og temaer 
som ikke er spesielt tv-vennlige. men det krever enorme ressurser, og jeg er 
glad nrK prioriterer det. ikke alle viktige saker inneholder en god fortelling 
og vise versa. drømmen er jo å få til begge deler, avslutter gulliksen. 

«Samtidig lever jeg ikke i en bærekraftig situasjon på sikt med tanke på at alvorlig sykdom, saker 
som faller eller aggressive søksmål kan velte hele virksomheten.» Tommy gUllikseN

Vi møtte Tommy Gulliksen og Frank Melhus (t.v.) ute på oppdrag. Gulliksen eier sitt eget produksjonsselskap, noe som tvinger ham til å være mer ute i felten. Det har gjort ham til en bedre forteller, mener han.
 Foto: trond ivar Bækken
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“NRK skal være like 
viktig for publikum 

i Norge i framtida 
som i dag.

–

Ny forståelse og   
felles opplevelser

–

Bilder fra Brennpunkt

Hans-Tore Bjerkaas
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Du ser dem hver gang du kjører kollektivt. 
Avtalene bak kollektivtrafikkens reklameoppslag 
er derimot hemmelig stemplet informasjon.

teKst: TRoNd ivaR bækkeN  Foto: aNeTTe kaRlseN

Graver i kommunenes  
reklameavtaler

– vi har brukt lengre tid enn planlagt, men er på sporet av solide saker. 
det er kun litt dokumentasjon som mangler før vi er i mål, sier redaktør 
ole pedersen i Kommunal rapport. 

det er midt i februar, og noen måneder er gått siden avisen fikk 
besøk av skup og tore sandbergs graveteam for første gang. pedersen 
og kollega vegard venli oppdaterer teamet på hva som har skjedd siden 
sist. det siste halvåret har frontfigur venli og pedersen rullet opp en 
rekke saker om reklamesalget i kollektivtrafikken i oslo og akershus. 

– som i de fleste gravesaker har det dukket opp nye aspekter under-
veis, sier venli. 

skup tilbyr et gratis graveteam til en utvalgt redaksjon som sli-
ter med å få hull på en større gravesak. teamet gjør ikke jobben for 
redaksjonen, men bistår og coacher underveis. i år er graveteamet 
representert ved tidligere dn-journalist jens johanssen og gyldendal-
redaktør Bjørn olav jahr, som nå er innom for å hjelpe Kommunal 
rapport med de siste brikkene i puslespillet. 

HemmeligHeTskRemmeRi
Kommunal rapport satte gravespaden i 
jorden da journalist vegard venli var på 
utkikk etter alternative vinklinger under 
fjorårets valgkamp. på vei til jobb ble 
offentlighetsjegeren nysgjerrig på de poli-
tiske reklamene på busser, trikker, t-baner 
og kollektivstasjoner. ruter tjener årlig om 
lag 40 millioner kroner på reklamesalg. 
selskapet kunne ifølge avisen likevel ikke 
svare på hvem som hadde kjøpt reklamen, 
og til hvilke betingelser. Forvaltning av 
rettighetene ble tilbake i 1936 satt bort til 
søsterselskapet sporveis-annonsene as. 
selskapet satte i 1998 ut arbeidet med 
salg og oppsetting av annonser til Clear 
Channel og mediamax, som senere ble 
kjøpt opp av jCdecaux. siden har avtalen gått i 15 år uten konkurranse. 
detaljene i kontraktene ville derimot verken ruter eller sporveis-
annonsene ut med, og utleverte kun en sladdet versjon. 

– på generelt grunnlag liker vi å tro at det er full åpenhet om offent-
lige innkjøp i norge, men når det kommer til stykket blir svært mange 
kontraktsopplysninger unntatt offentlighet og behandlet som taushets-
belagte forretningshemmeligheter. en til dels altfor vid lovgivning og til 
dels også overfortolkning av taushetsplikten, er etter min oppfatning 
den største utfordringen for journalister som ønsker å bruke innsynsret-
tighetene i undersøkende research, sier venli. 

sTaNgeR HodeT i veggeN
i forbindelse med researchen av sporveis-annonsene as, støtte 
Kommunal rapport på et annet problem. selv om selskapet er heleid av 
oslo kommune, er det likevel unntatt fra den nye offentlighetsloven fra 
2009. sporveis-annonsene as er nemlig et type selskap som er unntatt 
å følge den nye offentlighetsloven fra 2009. selskapet har ingen faste 

Jens Johanssen (t.v.) og Bjørn Olav Jahr har vært med i Skups 
Graveteam tidligere. I år graver de for Kommunal Rapport. 
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ansatte i administrative stillinger, og faller dermed 
utenfor dagens lovverk. så lenge loven er utformet 
slik den er, kan man heller ikke kreve at Fylkesmannen 
behandler innsynsspørsmålet på vanlig måte. 
Kommunal rapport gikk dermed til selskapene selv 
for å se avtalene. mens Clear Channel, som operer i 
akershus, i sin helhet offentliggjorde avtalen, nektet 
jCdecaux å gjøre det samme. 

– Kontraktene bygges først opp slik at investeringer 
i reklamemateriell og reklamesalg blandes sammen. 
deretter nekter kommunen innsyn i avtalene, med 
henvisning til at sammensetningen av investeringer 
og reklamesalg utgjør en forretningshemmelighet som 
er taushetsbelagt, sier venli. 

Formålet med kollektivreklamen er å pløye inntek-
tene tilbake til et bedre kollektivtilbud. 

– en kommune drifter folks penger. siden vi ikke 
får innsyn og dermed ikke har de siste bitene på plass, 
har det også vært vanskelig å engasjere byens politi-
kere i saken, sier pedersen. 

HjelP Til å dokUmeNTeRe
og det er her graveteamet kommer inn. venli og 
pedersen har riktignok rutine i å grave i offentlige 
skuffer og pengesekker, og har rent metodisk vært 
svært så systematiske. underveis har de opprettet en 
fellesserver hvor også graveteamet har tilgang til alle 
dokumenter, arbeidshypoteser, viktig observasjoner 
og kildenotater samt fremdriften på de ulike sporene. 
likevel må Kommunal rapport også se andre veier for 
å få dokumentasjonen de trenger. johanssen og jahr 
i graveteamet gir blant annet råd og vink om bruk av 
muntlige kilder.

– dette er en veldig spennende gravesak, men man 
vet jo aldri hvordan det går før man er i mål, sier Bjørn 
olav jahr.

– Kommunal rapport har høy kompetanse. de er 
gode på å lese dokumenter og rapporter, og har god 
kontroll på saken, supplerer jens johansen. 

– vi har solide saker vi jobber med. men vi må få 
fortgang i arbeidet utenom den tiden graveteamet er 
her, sier ole pedersen.

avdekkeT smUTTHUll i offeNTligHeTsloveN
– jeg tviler på at det var dette justisdepartementet 
ønsket med den nye offentlighetsloven fra 2009, 
sier vegard venli. i lys av reklamesaken i oslo og 
akershus, avdekket Kommunal rapport i midten av 
februar at drøyt 1 000 kommunale selskaper ikke er 
pålagt å følge offentlighetsloven. det nye lovverket 
gjelder for virksomheter der det offentliges eierandel 
gir mer enn 50 prosent innflytelse over driften. de 
selskapene som står uten faste ansatte i adminis-
trative stillinger, er derimot ikke bundet av dette. 
regnskapsåret 2010 sto ifølge Kommunal rapport 
slike selskaper til sammen oppført med over 24 

milliarder i egenkapital. et av disse er sporveis-
annonsene as, ellers domineres listen av 
bomselskaper og holdingselskaper.

– sporveis-annonsene as fikk medhold av 
Fylkesmannen i oslo og akershus om ikke å gi 
innsyn i reklamekontraktene. vedtaket gjorde 
at vi fikk øynene opp for unntaket i forskriften, 
forklarer venli.

i praksis kjøper sporveis-annonsene as 
administrative tjenester av moderselskapet 
Kollektivtransportproduksjon as. siden selska-
pet selv ikke har noen ansatte, er de ikke pliktet 
til å gi offentligheten innsyn. det kritiske søke-
lyset mot lovverket har vært fraværende i norsk 
presse helt til Kommunal rapport nylig avdek-
ket smutthullet. offentlighetsjeger venli var 
derfor spent på justisministerens svar da han i 

februar stilte grete Faremo en rekke spørsmål 
om unntakene. Henvendelsen ga imidlertid 
få svar. justisministeren må derimot forbe-
rede seg på flere spørsmål om loven fungerer 
i tråd med intensjonen etter at ingalill olsen 
og Håkon Haugli (ap) fra stortingets kommu-
nalkomité reagerte på Kommunal rapports 
opplysninger. Kort tid etter varslet også finans-
politisk talsmann Ketil solvik olsen i Frp og 
nestleder Bjørnar moxnes i rødt at de ikke for-
sto logikken bak unntaksbestemmelsen.

– Forhåpentligvis kan pressen tillatte seg å 
drive lovverket fremover på dette området, sier 
venli. 

justisdepartementet viste til gjeldende for-
skrifter da siste skup spurte om begrunnelsen 
for unntaket.

Kommunal Rapport har ikke alltid blitt møtt med åpne dører i 
jakten på dokumentasjon.

På Skup-konferansen forteller Ole Pedersen (t.v.) og Vegard Venli om 
gravingen i kommune-Norge.  

Stanger hodet i veggen: Ole Pedersen (t.v.) og Vegard Venli har slitt 
med å få innsyn i en mengde dokumenter.

I forbindelse med gravesaken avdekket Vegard Venli også at om lag 1 000 kommunale selskaper ikke er pålagt å følge den 
nye Offentlighetsloven fra 2009.
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D e  f l e s t e  h i s t o r i e r 
h a r  f l e r e  s i D e r



Når det offeNtlige vedtar omorgan iser inger, 
sammenslåinger og reformer, er det enkeltmennesker som 
rammes dersom teori og praksis viser seg å være to 
forskjell ige t ing. for selv om vi i Norge har noen av 
verdens beste velferdsordninger, betyr ikke det at alle får 
den hjelpen de fort jener. Pressen har et ansvar for å lete 

etter feil, mangler og svikt i både offentlig og privat sektor. 
Bare når vi får historiene frem i lyset kan ofrene få hjelp, 
og nye tragedier forebygges. Vg er den avisredaksjonen 
i  Norge som har vunnet f lest pr iser for k r it isk og 
undersøkende journalistikk. Det skal vi fortsette med, 
for det er den viktigste jobben vi gjør.

Vå r  V i k t i g s t e  o p p g aV e 
e r å aV Dek k e De m

Les mer på vg.no/fleresider

D
inam

o      | Foto: M
arcel Leliënhof / tinagent



boRdReseRveRiNg Til gallamiddageN

– Gjestene kan føle seg trygge
etter terrorangrepene i fjor og opplysninger om at 
skup-konferansen var utpekt som et mulig terrormål, 
har skup mottatt mange henvendelser om sikkerheten 
på konferansen. 

i sitt såkalte manifest skrev aBB «i norge er det 
en årlig samling kalt skup (stiftelsen for en kritisk og 
undersøkende presse», hvor de fleste framstående 
journalister og redaktører fra hele landets medier/
nyhetsbyråer deltar (500 deltagere, 98 prosent av dem 
er vurdert i kvalitetet «B svikere mål».

det heter videre i manifestet at «sikkerheten er lett 
eller ikke-eksisterende»:

– det stemmer ikke. skup er svært opptatt av gjes-
tenes sikkerhet, og har i flere år hatt løpende dialog 
med politiets sikkerhetstjeneste (pst) og politiet. i til-
legg til politiets tilstedeværelse har vi blant annet også 

leid inn ekstra sikkerhet når det har vært vurdert som 
nødvendig, sier Heidi molstad andresen.

skup-ledelsen tok kontakt med pst og lokalpo-
liti allerede i fjor da de startet planleggingen av årets 
konferanse, for å få deres vurdering av eventuelle 
ekstratiltak etter 22.juli-angrepene. 

Kontakten har siden dette vært fulgt opp og vil fort-
sette fram til konferanseslutt:

 – gjestene våre kan føle seg trygge på at vi har tatt 
de forholdsregler og sikkerhetsforanstaltninger som 
pst og lokalpoliti til enhver tid har rådet oss til, sier 
skup-leder Heidi molstad andresen.

eventuelle praktiske sikkerhetstiltak vil deltakerne 
bli informert om på tv-skjermene i resepsjonsområdet 
og via skups sms-tjeneste. 

– 22. juli-terroren var et massivt angrep på 

demokratiet. skups viktigste oppgave er derfor å 
sette fokus på hva som skjedde om hvorfor. Breiviks 
manifest er likevel en ubehagelig påminnelse om at 
journalister også kan være mål i seg selv. Bare i fjor  
ble det i følge iFj drept 106 journalister verden 
over fordi de gjorde jobben sin. det gjør det ekstra 
meningsfylt å samle så mange som brenner for åpen-
het og ytringsfrihet i tønsberg denne helga, sier Heidi 
molstad andresen.

til lørdagens gallamiddag og prisut-
deling er det anledning til å reservere 
bord i festsalen i forkant. det er er stort 
puslespill som skal gå opp. dersom 
din redaksjon ikke er representert med 
mange nok til å fylle opp et bord, kan 
du nå sikre deg plass rundt bordene 
som skup har reservert for grupper på 

1–6 personer – også kalt «jeg reiser 
alene-bordet».

elisabeth johansen fra ij tar opp  
bordreservasjoner lørdag fra kl. 09.00 
til kl 14.00 ved bordet for konferanse-
innsjekking i resepsjonen. da deles det 
også ut adgangskort til banketten.

vi minner om at det ikke er anledning 

til å bestille bord via hotellpersona-
let, og ber også om at alle som bestiller 
bord kun reserverer plass til det fak-
tiske antallet som skal sitte sammen. 
dersom flere slenger på et par plasser 
ekstra for å være på den sikre siden når 
de reserverer, får vi ikke bordkabalen til 
å gå opp.

Det er ingen grunn til å føle seg utrygg under Skup. Sikkerhetsopplegget rundt arrangementet har vært en viktig prioritering for arrangørene fra dag én, sier Molstad Andresen. Foto: tønsbergs Blad/skup.no
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daTakURs
trenger du et verktøy for å overvåke 
nyhetsstrømmen på nettet eller vil du 
lære å lage din egen database for grave-
prosjektet? i løpet av helgen byr skup på 
en rekke skreddersydde datakurs. obs: 
Datakursene har begrenset med plasser og 
det er førstemann til mølla.

slik gjoRde vi deT
en av konferansens mest populære 
seminarrekker og grunnmuren i skup. 
gjennom 16 halvtimer deler kolleger fra 
hele landet sine metoder og erfaringer 
fra konkrete saker. Her er det bare å ta 
frem notatblokka og gå tilbake på jobb 
mandag morgen. 

de besTe sPadeNe
Her får du grunnkursene i praktisk 
gravearbeid innenfor et utvalg av 
fagfelt. erfarne fagjournalister gir 
deg de beste rådene for hvordan 
du angriper et tema: mat og helse, 
Bistand, Kommuneøkonomi, Kultur, 
Høyreekstreme miljø, offentlighetsloven, 
religiøse miljø og Forsvaret. 

HovedsPoReNe
For å gjøre det lettere å velge (og velge 
bort) er hovedprogrammet inndelt etter 
tema. Fra de brede debattene til de detalj-
fokuserte «nerdeklassene».

TeRRoRaNgRePeNe
terrorangrepene mot regjeringskvartalet 
og utøya vil for alltid bli stående som et 
mørkt kapittel i norsk historie. på skup-
konferansen ser vi tilbake på dekningen i 
dagene etter angrepene og fremover mot 
den kommende rettssaken. 

koNTRoveRsielle meTodeR
telefonavlytting i storbritannia og skjult 
kamera i riga. norske journalister er 
tradisjonelt tilbakeholdne med kontro-
versielle arbeidsmetoder. Burde vi gått 
lenger for å avsløre de virkelige skurkene?

fiNaNskRiseN
ordet «finanskrise» gir over 190.000 treff 
på google. eurosonen vakler, Hellas er 
på randen av konkurs og usa sliter med 
å komme seg på fote igjen. på skup ser vi 
nærmere på hvordan finanskrisen oppsto 
og hvordan journalistene har håndtert 
den.

foRTelleNde meTode:
riktig fortellerteknikk er avgjørende for 
å fengsle publikum og få fortalt hva du 
har på hjertet. til skup kommer de beste 
historiefortellerne med oppskriften på 
hvordan du når frem med budskapet, selv 
om saken er komplisert.

Det vil bli endringer i tidsskjema og 
romfordeling!

fRedag 23. maRs

16.00 åpning
skup-leder Heidi molstad andresens åpningstale i 
oseberg Kulturhus

16.15 TeRRoRaNgRePeNe: lekkasjer og  
talerstoler (Oseberg)
siden 22. juli har politidokumenter flytt fritt i redak-
sjonslokalene og mediene har trykket ofrenes innerste 
tanker. Har mediene ødelagt for etterforskningen 
av terrorsaken? og blir rettssaken mot anders 
Behring Breivik en talerstol for en gal mann eller et 
bevis på rettsstatens viktigste prinsipper? Forsvarer 
geir lippestad møter politiadvokat christian Hatlo, 
bistandsadvokat mette yvonne larsen, programdirek-
tør Per arne kalbakk (nrK) og nyhetsredaktør Helje 
solberg (vg)
Møteleder: arill Riise

17.00 PaUse

17.30 mannen som kostet Telenor milliarder (Oseberg)
j. gopi khrishnan er årets journalist i india og står bak 
en massiv avsløring av korrupsjon i forbindelse med 
telelisenser i landet. Khrishans avsløringer har kostet 
vårt hjemmelige telenor mellom fire og tolv milliarder 
kroner.

17.30 skups årsmøte 2011 (Ormen Lange 1)
stiftelsen for en Kritisk og undersøkende presse er en 
av de mest demokratiske organisasjoner i landet. alle 
deltakere som kvalifiserer til medlemskap i  
presseorganisasjonene har møte-, tale- og stemmerett 
på årsmøtet.

17.30 graveteamet debriefer (Ormen Lange 2)
skup og tore sandbergs tredje graveteam ser tilbake 
på samarbeidet med Kommunal rapport.  
bjørn olav jahr, jens m. johansson, vegard venli og  
ole Petter Pedersen. 
Møteleder: Tore sandberg

17.30 slik gjoRde vi deT: «slik skapte Norge en 
drapsmann»/«sannheten om omega 3»  
(Ormen Lange 3)

«slik skapte Norge en drapsmann»
en notis. det var alt mediene viet en alkoholikers 
drap på en drikkekompis i en kommunal leilighet. 
Åtte år senere bestemte det nye reportasjemagasinet 
plot seg for å granske drapet. resultat: Historien om 
hvordan norge skapte en drapsmann. og om hvordan 
velferdssystemet har sviktet noen av landets mest 
hjelpetrengende og destruktive mennesker.  
(Thomas ergo, magasinet Plot)

«sannheten om omega 3»
mens nordmenn spiser omega-3-kapsler for å holde 
seg friske, fører fiskeoljen som kapslene er laget av til 
miljø-ødeleggelser og helseplager i peru. så var det 
sannheten om hva disse pillene faktisk inneholder. 
(marit Higraff og lisbeth fauske løland, NRk)

17.30 de besTe sPadeNe: «Høyreekstreme miljø» 
(Ildverket)
tor Bach er redaksjonssekretær i vepsen. Han har 
arbeidet med kartlegging av norske ekstremistmiljøer 
siden 1991, blant annet som redaktør av det tidligere 
magasinet monitor. vepsen er et relativt nystartet 
magasin og kartlegger både høyreekstremister, jiha-
dister og «alternative» konspirasjonsmiljøer. på skup 
snakker han om hvordan du kan grave i høyreekstreme 
miljøer.

17.30 daTakURs: Rss (Rauer)
lag din egen nyhetsmaskin. dobbeltime
Foreleser: jan-morten bjørnbakk (NTb)

17.30 daTakURs: året i caR (Mostein)
en gjennomgang av datastøttet journalistikk og hva du 
kan vente deg av helgens Car-kurs.
Forelesere: john bones (vg) og espen andersen (NRk 
brennpunkt), alf endre magnussen (aftenposten)

18.30 PaUse

19.00 foRTelleNde meTode: «borgen» (Oseberg)
«Borgen» gjør braksuksess i norden. Hva er det som 
gjør serien til en av de beste tv-opplevelser vi har? 
tekstforfatter jeppe gjervig gram viser hvilke grep 
som skal til.
Møteleder: Hilde sandvik (bergens Tidende)

19.00 den arabiske våren (Ormen Lange 2)
ammar al-Hamdan reiste med opprører inn i vestre 
libya da opprøret brøt ut i februar 2011 og endte som 
fange i gaddafis torurkamre. al-Hamdan ville gjort det 
samme igjen. Han mener norske journalister ikke dek-
ket libyakrigen godt nok, og at det å være på bakken 
er helt avgjørende i en slik situasjon

19.00 slik gjoRde vi deT: «slik startet PsT-sjefens 
fall»/«åpnet stengte dører» (Ormen Lange 3)

«slik startet PsT-sjefens fall»
det var tre dager etter terrorangrepet: pst-sjef janne 
Kristiansen forklarte for første gang hvordan anders 
Behring Breivik hadde havnet på en enkel valuta-liste, 
og at sikkerhetstjenesten ikke kunne registrere ham 
på et slikt grunnlag. Bt avslørte pst-sjefens feil og 
hvordan listen med Breiviks navn var resultatet av et 
globalt anti-terrorsamarbeid med ett formål: Å stanse 
slike som ham.
(Tron strand, Rune christoffersen og øyvind lefdal 
eidsvik, bergens Tidende)

«åpnet stengte dører»
1. januar i år satte møre og romsdal redaktørforening 
seg som mål å åpne 25 offentlig eide virksomheter. 
nå har de åpnet 63 . alt ved hjelp av målrettet arbeid 
med å søke innsyn i selskaper og stiftelser med 
offentlig eierskap, og å klage samtlige avslag inn for 
Fylkesmannen. prosjektleder Hans martin dypvik 
forteller hvordan de åpnet dørene.

19.00 de beste spadene: «gravende i e-stoffer» 
(Ildverket)
etter mange år som nyhetsredaktør og graveleder 
gjorde mats-eric Nilsson sin største avsløring i det 
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hjemlige spiskammerset. men hverken hans egen 
avis eller bokbransjen var spesielt interessert. i dag 
har hans undersøkende journalistikk om næringsmid-
delbransjen solgt 400.000 bøker og ikke bare påvirket 
tusenvis av konsumenter, men også mange produsen-
ter. Hvorfor er det så få som gransker matbransjen? 
og hvordan finner man sannheten om de moderne 
matvarene?

19.00 daTakURs: Rss (Rauer)
lag din egen nyhetsmaskin. dobbeltime
Foreleser: jan-morten bjørnbakk (NTb)

19.00 daTakURs: jakten på anders behring breiviks 
datanettverk (Mostein)
Foreleser: espen andersen (NRk brennpunkt)

20.00 middag

21.30 TRygdekoNToReT skUP-sPesial (oseberg)
trygdesjef Thomas seltzer tar et oppgjør med snørr-
hovne gravejournalister. saksbehandlere er: Torry 
Pedersen, sarah sørheim, svein østvik og NN

23.00 dj spiller i baren på hotellet

løRdag 24. maRs

09.00 fiNaNskRiseN: jakten på Wall street-toppene 
(Oseberg)
alle vet at Wall street-toppene tjente rått på finans-
krisen, men fortsatt er ingen av dem tiltalt. den 
prisvinnende 60 minutes-produsenten james jacoby 
forteller hvordan han avslørte finanstoppene og hvor-
dan han får varslere til å stå frem.
obs: seminaret holdes på engelsk

09.00 koNTRoveRsielle meTodeR: På tide å skyve 
grensene (Ormen Lange 1)
Feige norske journalister svikter samfunnsoppdraget 
når de ikke utfordrer vær varsom-plakaten oftere. det 
mener operation X-redaktør kasper vilsmark. er det 
på tide å kaste silkehanskene vi får utdelt på journa-
listhøyskolen? vilsmark møter norske redaktører til 
debatt om etikk og samfunnsoppdrag.
Møteleder: odd isungset (NRk)

09.00 foRTelleNde meTode: «slik skriver hun»  
(Ormen Lange 2)
Forfatter, filosof og journalist i aftonbladet,  
åsa linderborg («meg eier ingen»), deler de viktigste 
grepene du trenger for å skrive historiene som virkelig 
berører og fanger leserne. Hun filosoferer også rundt 
de metodiske likhetene og forskjellene mellom journa-
list – og forfatterrollen

09.00 slik gjoRde vi deT: «adressakonsortiet»  
(Ormen Lange 3)
adresseavisens journalister grete Holstad og  
åge Winge gravde rundt beina til avisens eiere og 
ledere. de fant dokumenter som viser at det eksis-
terte en hemmelig «transitplan» for aksjene som en 
av byens forretningsmenn kjøpte i adresseavisen 

for 303 millioner kroner høsten 2006. på bakgrunn 
av blant annet disse dokumentene vurderer bostyret 
etter en av landsdelens største konkurser et erstat-
ningskrav på mellom 150 og 200 millioner kroner mot 
adresseavisen og sparebanken i trondheim.

09.00 de besTe sPadeNe: «Tallenes klare tale» 
(Ildverket)
lyver rådmannen når han påstår økonomien er i 
balanse? lær det aller viktigste du skal se etter, når 
du skal avsløre hvordan det egentlig står til med 
kommunens økonomi. Kommuneøkonomiekspert, 
fagbokforfatter og utviklingsredaktør i Kommunal 
rapport, ole Petter Pedersen, gir deg tips og triks.

09.00 daTakURs: access (Rauer)
dobbeltime
Forelesere: john bones (vg) og alf endre magnussen 
(aftenposten)

09.00 daTakURs: effective information mining on  
the web (Mostein)
effective information mining on the web. using inter-
national databases to get information about persons 
and companies.
Foreleser: margot Williams (National Public Radio)
obs: seminaret holdes på engelsk

10.00 PaUse

10:30 koNTRoveRsielle meTodeR: david mot 
goliath (Oseberg)
220 personer mistet jobben etter telefonhackingskan-
dalen i news of the World. på skup møtes en av de 
tidligere ansatte og hans bøddel.

Tom latchem var tv-redaktør for news of the World 
inntil avisen ble nedlagt. david leigh er graveredaktør 
i the guardian og sto sentralt i avisens dekning av 
skandalen som førte til tidenes oppgjør med britisk 
tabloidjournalistikk.
Programleder: kristoffer Rønneberg (aftenposten)
obs: seminaret holdes på engelsk

10.30 eierskap og journalistikk (Ormen Lange 1)
Hvordan påvirkes journalistikken av hvem som eier 
redaksjonen? Får den undersøkende journalistikken 
dårligere kår i store konsern? en redaktør, en eier, 
fagforeningen og en forsker ser på konsekvenser av at 
eierskapet i norske medier endres.

10.30 Hva skal vi følge nå? (Ormen Lange 2)
det neste angrepet: fra høyre eller venstre, fra utlandet 
eller innlandet. terrorforskere gir en innføring i mulige 
trusler etter 22. juli.

10.30 slik gjoRde vi deT: «Partienes penger» / 
«de glemte barna» (Ormen Lange 3):

«Partienes penger»
det føres kontroll med alle slags regnskap, men ikke 
med pengene til de politiske partiene. Før valget i 2011 
kikket Fædrelandsvennen sine lokale partier i kortene. 
på kort tid fant avisen to underslagshistorier, 55 falske 
lokallag og et parti som hadde tappet en veldedig 
stiftelse for millionbeløp. (Tarjei leer-salvesen og ole 
dag kvamme, fædrelandsvennen)

«de glemte barna»
adresseavisens journalister lajla ellingsen og mari k. 
by Rise fikk innsyn i barnevernbarnas mapper og for-
talte deres historier. deretter kartla de grove overgrep 
mot barn som var under offentlig omsorg.

10.30 de besTe sPadeNe: «kultur og ukultur» 
(Ildverket)
jon Hustad er journalist i dag og tid, og forfatter. Han 
har også arbeidet i morgenbladet og Klassekampen. 
på skup snakker han om hva som er galt med kul-
turjournalistikken, og hvordan du kan bli flinkere til å 
grave i kultursaker.

10.30 daTakURs: access (dobbeltime) (Rauer)
Forelesere: john bones (vg) og alf endre magnussen 
(aftenposten)

10.30 daTakURs: Using social media to get 
information on people (Mostein)
Case: Bradley manning.
Foreleser: margot Williams (National Public Radio)
obs: seminaret holdes på engelsk

11.30 PaUse

12.00 TeRRoRaNgRePeNe: dagene derpå (oseberg)
Holdt norske medier tilbake informasjon og saker 
etter terrorangrepene 22. juli? greide journalistene å 
være kritiske mot myndighetene eller ble de blendet 
av sorgen og løftene om mer åpenhet? ij-forsker ivar 
andenæs legger frem de første resultatene av sin gran-
sking og redaktørene innrømmer at de ikke fortalte alt.
Møteleder: anne grosvold (NRk)

12.00 foRTelleNde meTode: Hett med brett  
(Ormen Lange 1)
Hvordan optimalisere innhold og design? Hva er de 
beste appene, og hva lokker leserne til mediebrettene? 
den prisvinnende journalisten og designeren mario R. 
garcía har utarbeidet nyhetspresentasjonsmodeller på 
print, nett og mobil for mange hundre redaksjoner. på 
skup forteller han om sin Wed-filosofi som kombine-
rer journalistikk, storytelling, redigering og design.
obs: seminaret går på engelsk

12.00 TeRRoRaNgRePeNe: abb-rettssaken fra a til 
å (Ormen Lange 2)
Hvordan blir pressens arbeidsforhold under tidenes 
største norske rettssak? sorenskriver geir engebretsen 
gir deg alle svarene du måtte ha om rettssaken.

12.00 slik gjoRde vi deT: «ødelagt i helsevesenet» 
/ «kommunale innkjøp» (Ormen Lange 3)

«ødelagt i helsevesenet»
vgs flermediale prosjekt startet med en idé tuftet på 
fire års jobbing med helsevesenet. gjennom systema-
tisk overvåking av saker i Helsetilsynet samt kontakt 
med pasienter og aktører i helsetjenesten, avdekket 
avisen en gjentakende systemsvikt som koster liv og 
helse. dette ble synliggjort ved å skildre 40 liv som er 
blitt ødelagt av feil og svikt. serien utløste et usedvan-
lig stort folkeengasjement, debatt og handling – og 1,5 
millioner treff på seriens samleside på vg nett.  
may linn gjerding, mona Norman, arild myhre og 
anders Park framstad

ProgrammeT 2012

SiSte Skup 2012 | 47



«kommunale innkjøp»
i nær ett år jobbet odd-leif andreassen med sin 
artikkelserie om kommunale innkjøp i Harstad uten 
å nevne det for redaktørene. i mange år hadde han 
hørt rykter om at en egen avdeling i kommunen i 
15 til 20 år på lovstridig vis hadde forvaltet millio-
ner av kommunebudsjettet til innkjøp.  avdelingen 
bestod av fire personer, og de ga oppdrag til venners 
venner og sønner. Kildene våget ikke å stå fram og 
rådmannen karakteriserte det hele som sludder. det 
endte med gransking, og journalistpris under svarte 
natta-konferansen.

12.00 de besTe sPadeNe: bistand (Ildverket)
norge liker å vise seg fram fra sin beste side, men hva 
foregår egentlig i bistanden? Hva skal du se etter og 
hvor skal du lete, vi viser fram krokene i det norske 
godhetsregimet.
Foreleser: maren sæbø, verdensmagasinet X

12.00 daTakURs: excel del 1 (Rauer)
dobbeltime
Foreleser: Trond sundnes (dagens Næringsliv)

12.00 daTakURs: skjul dine elektroniske spor 
(Mostein)
Forelesere: smari mccharthy (island) og  
stefan marsiske (Ungarn)
obs: seminaret holdes på engelsk

13.00 PaUse

14.00 koNTRoveRsielle meTodeR: guttestreker 
eller storpolitikk (Oseberg)
2011 ble av mange sett som «hackerens år». 
Hacktivister – hackere som bruker onlineverdenen 
som arena for sin aktivistvirksomhet – har satt 
multinasjonale konserner, nato, Cia, FBi og andre 
lands myndigheter på hodet. Hackerne spilte også 
en vesentlig rolle under den arabiske våren. i norge 
hacket hackergruppen noria dessuten twitter- og 
epostkontoene til anders Behring Breivik etter terror-
angrepene 22. juli.
Møteleder: kjetil stormark

14.00 journalister trues på jobb (Ormen Lange 1)
norsk journalistlag blir stadig oftere kontaktet av 
journalister som har opplevd trusler. Hvor kommer 
truslene fra og hvordan skal vi takle slike situasjoner? 
med blant andre Trond idås, norsk journalistlag

14.00 slik gjoRde vi deT: «flukten fra Tyrkia» / 
Program (offentliggjøres senere) (Ormen Lange 3)

«flukten fra Tyrkia»
da barnevernet i stavanger ikke klarte å få to norsk-
tyrkiske gutter med seg til norge på rettslig vis, var 
det på tide å tenke utradisjonelt. dette er historien 
om hvordan sentrale personer i stavanger kommune 
bestemte seg for at lover er til for å brytes - og at ola 
thune var mannen som kunne hjelpe dem. (Hans 
Petter aass og jone østebø, stavanger aftenblad)
Program offentliggjøres senere.

14.00 de besTe sPadeNe: «ditt viktigste 
graveredskap» (Ildverket)
ina lindahl Nyrud, nj-advokat, med medierett som 

spesialisering, og medlem av nps offentlighetsutvalg, 
lærer deg det du trenger å kunne om offentlighetslo-
ven og miljøinformasjonsloven. Her får du et innblikk i 
alt du ikke visste at du kunne få vite. 

14.00 daTakURs: excel del 2 (Rauer)
dobbeltime
Foreleser: Trond sundnes (dagens Næringsliv)

14.00 daTakURs: google fusion del 1 (Mostein)
dobbeltime
Foreleser: Tommy kaas

15.00 PaUse

15.30 spionen som ble skjøvet ut i kulda (Oseberg)
den tidligere mi5-agenten annie machon avslører 
det indre livet i britisk etterretningstjeneste, der hun 
mener mordkonspirasjoner, løgn og svik setter hele 
nasjoners sikkerhet i fare. Hun forteller også om 
medias rolle midt oppe i det hele. Hva gjorde egentlig 
britiske medier i shayler-affæren – og hva burde  
de ha gjort?
obs: seminaret holdes på engelsk

15.30 Program offentliggjøres senere (Ormen Lange 1)

15.30 operation X (Ormen Lange 2)
operation X fortsetter sin seersuksess på dansk tv2, 
med skjult kamera som vesentlig redskap for å drive 
undersøkende journalistikk. programmet vinner priser, 
og blir sjelden felt i danskenes pFu – på tross av sine 
kontroversielle metoder. redaktør Kasper vilsmark 
mener norske redaksjoner er feige, og at vi svikter 
samfunnsoppdraget ved å ikke utfordre pFu med 
kontroversiell metodebruk

15.30 slik gjoRde vi deT: «idrettens gravere» / 
«martine-saken» (Ormen Lange 3)

«idrettens gravere»
i høst avslørte tv 2 sporten hva som egentlig hadde 
foregått rundt veigar páll gunnarssons overgang fra 
stabæk til vålerenga. john christian lundstadsveen 
og Per angell berntsen i tv 2 forteller om hvordan 
tv 2 sporten har jobbet for å bygge opp en grave-
kultur i sin redaksjon. de gir deg også konkrete tips 
på hvordan du kommer deg videre fra «Hva føler du 
nå?»-spørsmålet.

«martine – jakten på rettferdighet»
vg-journalist marianne vikås har jobbet med martine/
saken i flere år. i fjor ga hun ut boken «martine – 
jakten på rettferdighet».

15.30 de besTe sPadeNe: Program offentliggjøres 
senere (Ildverket):

15.30 daTakURs: skjul dine elektroniske spor del 2 
(Rauer)
Forelesere: smari mccharthy (island) og  
stefan marsiske (Ungarn)

15.30 daTakURs: google fusion del 2 (Mostein) 
Foreleser: Tommy kaas

16.30 PaUse

17.00 Program offentliggjøres senere (Ormen Lange 1)

17.00 foRTelleNde meTode: fortell med foto  
(Ormen Lange 2)
en av landets beste pressefotografer gir sine beste råd 
og tips til hvordan foto kan fortelle historien.
Foredragsholder: Harald Henden

17.00 slik gjoRde vi deT (Ormen Lange 3)
program offentliggjøres senere

17.00 de besTe sPadeNe (Ildverket)
program offentliggjøres senere

17.00 daTakURs (Rauer)
program offentliggjøres senere

17.00 daTakURs (Mostein)
program offentliggjøres senere

17.45 PaUse

19.00 jUbileUmsfesT

23.30 «loveshack» 

søNdag 25. maRs

10.30 Program offentliggjøres senere (Oseberg)

10.30 Program offentliggjøres senere (Ormen Lange 1)
Møteleder: offentliggjøres senere

10.30 Program offentliggjøres senere (Ormen Lange 2)

10.30 Program offentliggjøres senere (Ormen Lange 3)

11.30 PaUse

12.00 slik vant jeg/vi skup-diplom
den/de som fikk tildelt en skup-diplom på jubileums-
festen forteller historien og metodene bak prosjektet. 
ved flere enn en diplom blir sakene presentert 
parallelt.

12.30 slik vant jeg skup-prisen
sKup-vinner(ne) forteller om metoden som førte dem 
til fjorårets beste gravesak.

13.30 lUNsj og avreise
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Stup er studiepermisjonsordningen for redaksjonelle 
medarbeidere og ledere i MBL-området. 

Stup deler ut stipend til individuell 
kompetanseheving, og arrangerer noen kurs. 

NRK-medarbeiderne og frilansjournalistene har egne 
Stup-ordninger.

Alle Stup-ordningene er samlet på stupstipend.no. 
Det er også dit du går for å registrere deg og søke 
stipend eller kursplass. 

Spørsmål?
Du finner oss på www.stupstipend.no
Kontakt Stup-leder Mona Askerød på 
mona.askerod@stupstipend.no eller telefon 934 27 061
NRK-Stup: Kontakt brit.tangen@ij.no eller 
jeanette.bertelsen@ij.no

sugen på kunnskap?
Fortsatt

Stup støtter journalister som vil lære mer.

Kjenner du Stup?          Kan du bruke Stup?

Du kan søke Stup-stipend eller kursplass 
- Dersom du har jobbet i en MBL-bedrift i minst tre år.
- Dersom du har vært medlem i NJ/Frilansjournalistene 
minst fem år. 
- Dersom du har noen års fartstid i NRK



de siste tjue årene ble ikke helt som 
annie machon hadde tenkt seg. likevel 
lever hun fortsatt i beste velgående, noe 
som er overraskende for mange.

– Folk spør ofte: «du tystet på mi5. 
Hvorfor er du ikke død?» ler machon. 

– jeg vet de tyr til mange skitne triks, 
men jeg forventet ikke at noe slikt skulle 
skje meg, legger hun til.

i fjor fikk skup-deltagerne høre his-
toriene til varslerne per-yngve monsen 
og oline Hesselberg, fra henholdsvis 
siemens- og adecco-skandalen. i år tar 
annie machon «varslersporet» et skritt 
videre.

i 1991 ble 23 år gamle machon 
rekruttert til storbritannias sikkerhets-
tjeneste, mi5. Fem år senere tilbrakte 
hun to år på rømmen sammen med 
partner og kjæreste david shayler etter 
å ha tystet på sine kollegaer. mi5s ulov-
ligheter innebar ifølge machon alt fra 
telefonavlytting, ira-angrep som burde 
vært stoppet, bombing av den israelske 
ambassaden i london, og et mislykket 
drapsforsøk på nå avdøde muhammar 
ghaddafi for å komme inn i oljerike 
libya. 

de siste årene har hun brukt mye tid 
som foredragsholder. i år drar hun for 
første gang på skup.

Tok kamPeN
det er riktignok ikke første gang hun 
snakker foran journalister. som ung 
tyster var pressen den viktigste mål-
gruppen, selv om hun lærte mediene å 
kjenne på både godt og vondt. 

– media kan bli styrt fra en rekke 
hold, og vi var kanskje litt naive på 
det punktet. samtidig som vi så hvem 
som ikke kunne stoles på, fant vi dem 
som var virkelig dyktige. det var godt 
å ha mediene som beskyttelse etter-
som shayler og jeg tok mange sjanser. 
Forskjellen på en anonym tipser og 

en varsler er nettopp å stå frem med 
navn og få livet snudd på hodet. det 
var en vanvittig tid, sier machon, som 
lenge levde i eksil i paris sammen med 
kjæresten. 

som i alle journalistiske sammen-
henger, var timingen en utfordring. 
Kampen om oppmerksomheten kom 
også fra uventet hold.

– prinsesse diana døde uken etter 
saken gikk ut. vi måtte kjempe for å 
holde oppmerksomheten ved like, sier 
hun, som i ettertid skrev boken «spies, 
lies and Whistleblowers»

sToR belasTNiNg
duoen hadde ingen barn eller huslån å 
bekymre seg for. Familiene deres slapp 
imidlertid ikke unna. david shaylers 
bror ble anholdt av det britiske politiet 
for å legge press på paret som var på 
rømmen. etter ankomst storbritannia 
tilbrakte shayler selv to perioder i feng-
sel for å ha brutt taushetsplikten den 
britiske etterretningen var pålagt. Han 
slapp ut under oppsyn i 2002. 

– det er merkelig at tysterne skal få 
mer oppmerksomhet og skyld enn den 
forbrytelsen de melder ifra om, sier 
machon, 

etter fengselsoppholdet har shayler 
fått ytterligere oppmerksomhet for å ha 
påstått å være «den nye messias». Han 
var ellers lite synlig helt til han fremsto 
som transvestitt i en engelsk avis for tre 
år siden. machon har i tidligere inter-
vjuer antydet at det var all påkjenningen 
fra varslersaken som førte til shaylers 
sammenbrudd. Hun har ikke hatt noe 
kontakt med sin tidligere partner etter 
at de gikk fra hverandre i 2006. 

liTeN eNdRiNg
som rettighetsforkjemper, forfat-
ter, journalist og foredragsholder har 
machon selv gjort sitt ytterste for å 

holde debatten i gang. likevel er lite 
forandret når det gjelder ulovlige virk-
somheter i utenrikspolitikken.

– rent praktisk var det nok ikke verdt 
alt strevet. det skjer fremdeles mange 
meningsløse aksjoner i libya og andre 
steder. på samme tid er jeg glad for å ha 
bidratt i diskusjonen.

– Legger vi for mye tillit i myndig-
hetenes hender, uten å stille de kritiske 
spørsmålene?

– Folk flest er nokså velinformerte 
og flinke til å uttrykke misnøye i vanske-
lig tider. samtidig er det alltid behov for 
«wake up-calls», sier hun.

denne helgen skal annie machon 
snakke om medias kontrollmeka-

nismer – og hvordan de kan bekjem-
pes. Kanskje får norges journalister 
også en overraskelse eller to. 

oveRveldeT oveR ResPoNseN
i motsetning til annie machon, slapp 
oline Hesselberg den uendelige kam-
pen for rettferdighet.

Hesselberg står bak en av de mest 
vellykkede varslersakene i norge da hun 
varslet fra om adeccos virksomhet ved 
ammerudlunden sykehjem i fjor. Hun 
fryktet likevel «worst case scenario».

– jeg følte at jeg ikke hadde så mye 
å tape, men en satser jo alt likevel. da 
er den største frykten, ikke å nå helt 
frem. jeg er overveldet over responsen, 
og glad for at saken fikk politiske følger, 
sier Hesselberg.

Hun slapp å sette livet på spill, men 
skal nå se etter ny jobb etter endt per-
misjon. ettertiden har ellers budt på 
svært få problemer i en varslersak som 
ble en suksess. derimot håper hun ikke 
bruddet på den «hellige» taushetsplik-
ten gjør at hun står uten jobb lenger 
enn nødvendig.

– arbeidsgivere pleier å google jobb-
søkerne. selv om de vil se at det var 

jeg som sa ifra, må de ikke tro at jeg 
går med fløyta rundt halsen hele tiden. 
varslingen var absolutt siste utvei, sier 
hun.

Hesselberg fikk god behandling 
av pressen. det mener generalsekre-
tær i norges presseforbund, per edgar 
Kokkvold, er essensielt i arbeidet med 
varslersaker.

– Kildene skal alltid tas på alvor og 
gis nødvendig beskyttelse. alle verdige 
journalister vet hvor viktig kildevern 
er. mange er også villige til å gå i feng-
sel for det, sier Kokkvold, som samtidig 
understreker viktigheten av kritisk hold-
ning også på dette området. 

Han er glad for de mange sakene 
som har kommet frem som resultat 
av varsleres mot. samtidig ser han at 
ikke alle har like positive opplevelser i 
ettertid.

– en vil jo alltid være lojal over-
for arbeidsgiveren. jeg har hørt flere 
snakke om hvor fælt det har vært å stå 
frem. likevel synes jeg det er viktig at 
redaksjonene prioriterer slike saker, sier 
Kokkvold.

●  Lørdag klokken 15.30 forteller Annie 
Machon om hvordan det er å tyste på MI5.

MeD liVet soM
iNNsaTs

Det kan koste dyrt å «blåse i fløyta». Eks MI5-agent Annie Machon 
er en av dem som aldri får livet sitt tilbake.

teKst: laRs HelTNe

Annie Machon (44)
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Magasinet Plot har fire 
SKUP-bidrag med i årets 
konkurranse.

Lykke til
Thomas Ergo 

Kjetil Stormark 

Synnøve Skeie Fosse 

Amalie Kvame Holm 
og Eivind H. Natvig

Er du ikkE abonnEnt?
undEr SkuP har vi Et konfEranSEtilbud 

hvor du kan få dE trE nEStE utgavEnE hjEm 

i PoStkaSSEn for 99 kronEr.  

Send kodeord Plot <mellomrom> 
99 + navn + adresse 

til 417 16 800

«Et godt 
nyhEtsmagasin for 
dE lEsEgladE»
dagbladEt

«KjøpEr man iKKE 
plot, frasKrivEr man 
sEg anlEdningEn til å
sutrE ovEr at ingEn 
norsKE journalistEr 
tar lEsErnE sinE på
alvor »
dagEns næringsliv

adrEssEavisEn

115 mm 18 mm 115 mm

185 m
mMartine

Jakten på rettferdighet

Marianne Vikås

 e n  g r i p e n d e  b o k  … 
i n f o r M a t i V  o g  o p p r ø r e n d e

 A l e x A n d r A  I r e n e  l A r s e n ,  Fæ d r e l A n d s v e n n e n

Marianne Vikås   M
artine

 

Fredag 14. mars 2008 går alarmen i et studentkollektiv i London. Den 

23 år gamle Martine Vik Magnussen gir ikke lyd fra seg, og stadig mer 

desperate venninner sender henne meldinger på Facebook: Hvor er du? Kom-

mer du hjem? Meldingene blir aldri lest, for Martine ligger voldtatt og kvalt  

i en kjeller midt i byen. Inntullet i Farouk Abdulhaks laken. I Martine. Jakten 

på rettferdighet kaster journalist Marianne Vikås nytt lys over saken. Hun 

følger den livsglade Martines siste dramatiske timer, oppveksten på Nesøya 

i Asker og familiens sorg over å miste en datter og søster på verst tenke-

lig vis. Vikås beskriver også Odd Petter Magnussens utrettelige kamp for 

rettferdighet for sin datter og for at myndighetene i Jemen skal utlevere 

rikmannssønnen Farouk Abdulhak, foreløpig beskyttet av en mektig far og 

manglende utleveringsavtaler.

O p p r ø r e n d e  O M  d r a p e t  p å  e n 
u n g  n O r s k  s t u d e n t

Med nytt 

avslutningskapittel

“ e t  g O d t  a r b e i d ”  Stein inge JørgenSen, Vg

“ r y s t e n d e  l e s n i n g ”  BokelSkerinnen 149,- 149,-

«Modig og uhyre velskrevet (...) 
høstens jungelthriller.»
Ivo de Figueiredo, Aftenposten

«… en gripende bok (…) 
informativ og opprørende.»
Alexandra Irene Larsen,
Fædrelandsvennen

«Det er ein til nå nesten ubeskriven 
del av norsk mediehistorie Morten 
Jentoft med dyktig forteljeteknikk 
og breidt kjeldebelegg gjev oss.»
Arnhild Skre, Kulturnytt, NRK P2

399,-

Sterke historier skrevet av dyktige gravejournalister



KrIgsForTeLLeren

Han har jobbet med krig siden 1989 og sett det 
meste. Harald Henden er stolt over hvordan de ferske 
fotografene taklet 22. juli.

teKst: HeleNe skjeggesTad   

Foto: aNeTTe kaRlseN

Han møter oss i vg-bygget med pass og billett i 
skjortelommen.

– jeg kommer rett fra danmark. Har vært med i 
juryen som skal kåre fjorårets beste bilde. jeg går ikke 
alltid med passet i lommen, men det er viktig å være 
forberedt, sier Harald Henden.

når en av norges beste krigsfotografer sier at han 
liker å være forberedt, tar han ikke hardt i. på konto-
ret hos utenriksavdelingen i vg hvor han jobber, står 
alltid sikkerhetsutstyret klart: hjelm, vest, gaffateip og 
ikke minst, førstehjelpsutstyr. 

– noe av det viktigste vi har er vårt avanserte før-
stehjelpsutstyr. det har vi låst inne med bare en nøkkel 
til dette rommet, sier Henden, mens han viser frem 
sikkerhetsutstyret.

– Hvorfor har du flere farger på gaffateipen?
– man vet aldri hvilken farge man får på leiebilen. 

derfor er det lurt å ha flere farger på gaffateipen slik at 
man uansett farge kan teipe det internasjonale symbo-
let for presse på bilen: tv.

etter hver utenlandstur bruker han 20 minutter på 
å pakke ut og gjøre seg klar til neste tur.

– jeg kan om nødvendig pakke på et par minutter. 
og det er ofte nødvendig, sier Henden. 

HoTel seReNa
på skup-konferansen denne helgen skal Henden nett-
opp snakke om noen av de gangene det har hastet. 
ikke nødvendigvis med å komme seg av gårde, men 
om hvilken metode man bruker i pressede situasjoner 
i felten. i situasjoner der de valgene man tar, eller ikke 
tar, kan få fatale konsekvenser.

– jeg kommer til å velge ut en rekke hendelser 
som jeg mener på ulik måte belyser aktuelle problem-
stillinger når man jobber med utenriksstoff. det blir 
ikke bare krig, men også situasjoner som oppstår 
etter naturkatastrofer. For eksempel regner jeg med 
å snakke om arbeidet etter jordskjelvet på Haiti, sier 
han.

Henden kommer også til å fortelle om en av 
de mest tragiske hendelsene i norsk pressehisto-
rie i afghanistan. da selvmordsbombere angrep 
Hotel serena i Kabul i 2008, var det han som fant 
dagbladet-journalisten Carsten thomassen livstru-
ende skuddskadet i lobbyen på serena hotell.

– med tillatelse fra pårørende og fotograf stian 
lysberg solum som tok bilder den kvelden, vil jeg 
gjerne snakke om hendelsen på serena. det er viktig 
at vi ikke glemmer.

meR aksePT
i fjorårets siste skup kom blant annet jon petter 
evensen, lærer på fotoutdanningen ved Høgskolen i 
oslo og akershus, med kritikk av konferansen fordi 
det ikke var noen innslag direkte knyttet til foto. 

– jeg synes det er svært positivt at man trekker inn 
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den fotografiske metoden også på skup, og er selvføl-
gelig glad for å bli spurt, sier han.

Henden mottok den store journalistprisen i 2004, 
som første fotograf noensinne. Begrunnelsen fra 
juryen var hans langvarige arbeid i krigs,- og kon-
fliktområder.  Her inngår blant annet dekning av 
amerikanernes inntog i Bagdad og hans bilder av den 
amerikanske invasjonen i irak.

– jeg håper dette er et tegn på at den pressefoto-
grafiske metoden stadig vinner terreng og aksept i 
journalistverden.

merete Crowo, administrasjonssjef i vg og ansvar-
lig for Hendens seminar på skup, trekker også frem 
hans utmerkelser. 

– Harald Henden er norges mest erfarne krigsfo-
tograf. Han har dekket utallige kriger og katastrofer 

Harald Henden  
tror det blir stadig større 

aksept for fotografiet 
som journalistisk 

metode.

i verden og han har vunnet en rekke nasjonale og 
internasjonale priser. Han er den eneste fotografen 
som har vunnet den store journalistprisen for sine 
nyhetsbilder.

på spørsmål om hvorfor en fotograf er aktuell på 
skup, svarer Crowo: 

– Henden bruker mye av sin tid på planlegging og 
research, og skup-styret er sikre på at hans foredrag 
være både til inspirasjon og en veiviser innen journa-
listisk metode for både journalister og fotojournalister. 

kRigeN kom Hjem
når Henden selv oppsummerer året som har gått, 
er det først og fremst hendelsene i libya han trekker 
frem.

– i begynnelsen av krigen i libya hadde vi en helt 
unik tilgang på hendelsene. i andre krigslignende situ-
asjoner gjør de krigførende parter alt de kan for å 
hindre oss i vårt arbeid, men opprørsstyrkene i libya 
mottok oss nærmest som helter. det var en spesi-
ell opplevelse, som også krever at man må ta desto 
større ansvar for sin egen sikkerhet, sier han.

Henden har reist utenlands siden 1989 og opp-
levd det meste en krigsfotograf kan oppleve. i sommer 
kom imidlertid krigen hjem.

– da det smalt 22. juli satt jeg i bilen en times tid 
fra oslo. selv om de første meldingene gikk på at det 
var oslo sentrum som var rammet, økte ikke pulsen 
min noe særlig. jeg bare fortsatte å hente inn infor-
masjon. jeg visste at det ikke var noe poeng for meg 
å kjøre inn til oslo siden alt var stengt, så jeg reiste 
hjem og begynte å se på tv. jeg var rimelig rolig helt 
til dødstallene fra utøya begynte å tikke inn. da ringte 
en meget god fotografvenn meg fra sverige. Han har 
også sett det meste. men da vi snakket om utøya, 
kunne vi knapt tro det var sant.

Krigsfotografen har bare gode ord å si om de unge 
pressefotografene som jobbet i timene og dagene 
som fulgte.

– det er først og fremst vg-fotografene jeg har 
orden på, men jeg synes de gjorde en helt strålende 
jobb. slike situasjoner krever ofte erfaring, men det 
var det mange som ikke hadde denne dagen. slik sett 
synes jeg vi kom veldig godt fra det, sier Henden.

 ● Lørdag klokken 17.00 forteller Henden om bruk av 
kamera i konflikt og katastrofer.
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BARE I  

SISTE SKUP!

Alt for Skup: Jan Gunnar er ofte på reisefot, 
og deltar gjerne på andre journalistkonferanser. 
Der knytter han kontakter og handler eksklusive 
drikkevarer. Begge deler er viktige ingredienser for å 
kunne lage en god Skup-konferanse, mener han.

EllEvillE minnEr: Visesang og Wikileaks, 
overnattingsbesøk og oppussing er noen av 
stikkordene for Jan Gunnars over ti år som Skup-
arrangør og nachspiel-vert.
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Han har skaffet og servert oss flere titalls innle-
dere på dagtid, og enda flere liter vin i de senere 
nattetimer. nå avslører skup-nestlederen at han 
har arrangert sitt siste nachspiel.

– det er på tide at andre tar over, sier han og 
lener seg tilbake og lar minnene strømme på.

dem er det mange av. jan gunnar har deltatt 
på alle de tjue siste konferansene, med unntak 
av én, og vært sterkt involvert i planleggingen av 
halvparten.

aftenposten-journalisten er mest opptatt av 
alle de inspirerende faglige seminarene sKup-
familien har satt samme opp gjennom årene. 
vellykkede journalistiske vekkelsesmøter, kaller 
han dem. men også nachspielmøter med gjes-
ter som julian assange og Finn Kalvik (!), og 
med mer eller mindre edru journalister.

foR TøRsTe gaNeR
– jeg støtte på ham da vi var i tromsø. Han 
overnattet på det samme hotellet som oss, og 
jeg fikk lurt ham opp på nachspiel.

det er altså visesangeren han snakker  
om nå.

– Han sang «aldri i livet» i mange timer.
til stor glede for nachspielgjestene.
gjennom ti år har skup-entusiasten åpnet 

dørene til hotellrommet sitt og fuktet tørre jour-
nalist-ganer. slikt blir det ikke bare visesang av.

– nachspielet har en funksjon. nordmenn, 
og særlig søringer, trenger alkohol for å starte 
de gode diskusjonene. det kan det bli prisvin-
nende og viktig journalistikk av, sier han.

særlig når overskuddsvinen byttes ut med 
edlere dråper: en flaske med 23 år gammel 
Zacapa fra guatemala eller 16 år gammel skotsk 
lagavulin. den siste har for øvrig vært nærmest 
umulig å kjøpe i butikk siden 2005, på grunn 
av verdensomspennende knapphet på dette 
flaskefôret.

– det serverer jeg bare til hotshottene. julian 

assange og david leigh, for eksempel.
og han har flere nachspielmeritter å vise til 

enn visesang og Wikileaks. overnattingsbesøk 
og oppussing, for å nevne to.

skaNdaleoPPslag
– For noen år siden sovnet en nrK-
programleder i sengen min. Han var to meter 
høy og umulig å vekke.

da jan gunnar endelig klarte det, var klokken 
syv og stemningen amper.

– Han dro rasismekortet. men jeg er jo same, 
så det løste seg etter hvert, sier mannen fra det 
eksotiske nord og ler hjertelig.

når 150 mennesker er innom det samme 
rommet i løpet av én natt blir det ofte ellevilt, 
forteller ildsjelen og minnes skandaleoppslaget i 
Byavisa i tønsberg for noen år tilbake.

– jeg forsøkte å fortelle journalisten at det 
hadde vært mye verre på nachspielet året før. 
det tok han ikke med, sier han.

saken om fulle journalister som ramponerte 
et hotellrom var kanskje god nok i seg selv. 
oppussingsregningen året før, som for øvrig 
ikke stammet fra Furulys eget rom, kom på opp-
under 5000 kroner. 

– man kan ikke være barnepike, heller. 
dessuten er det ikke snakk om hærverk med 
overlegg, men veldig mange mennesker på 
samme sted til samme tid.

nachspielkongen mener dessuten at en 
eventuell arveprins eller -prinsesse ikke skal 
være for redd for å ta over tronen. For de som 
vegrer seg er det mulig å ta veien til skups offisi-
elle nachspiel.

– journalister drikker betraktelig mindre enn 
før. i fjor stod det til og med vin – gratis vin – 
igjen da alle hadde lagt seg.

teKst: aNNe skallebeRg gjeRde   

Foto: aNeTTe kaRlseN

NAchSPIElKoNgEN 
ABdISERER

– Nå er det slutt, sier JaN GuNNar Furuly (47)

AltmuligmAnn: Selv om nachspielene nå 
overlates til noen andre holder 47-åringen fortsatt 
koken som medlem av Skup-styret. Her har han en 
finger med i det meste.
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Heidi Molstad Andresen
Leder av SKUP-styret siden 2010 og 
journalist i Dagbladet Magasinet. 
Medlem av SKUPs arbeidsgruppe 

fra 2003, i styret fra 2004. Nestleder 
fra 2007-2010.

Odd Isungset
Prosjektleder/redaksjonssjef i NRK 

Brennpunkt. Han har tidligere 
vært redaksjonssjef for Dokument 

2 og har produsert en rekke 
dokumentarer for TV 2 både som 

fast ansatt og som frilanser. 

Jan Gunnar Furuly
Journalist i Aftenposten. 

Styremedlem i SKUP siden 2002. 
Ledet arbeidet med den globale 

gravejournalistkonferansen GJIC på 
Lillehammer i 2008.

Gøril Engesvik
Journalist i magsinredaksjonen i 
Trønder-Avisa. Medlem i SKUP-

styret siden 2007.

Ola Haram
Frilansjournalist. Styremedlem i 

SKUP siden 2011 og en del av ICIJ 
(The International Consortium of 

Investigative Journalists).

Tarjei Leer-Salvesen
Ansatt i NRK Brennpunkt. 

Har bakgrunn fra blant annet 
Fædrelandsvennen, Dagbladet og 

Klassekampen. I 2011 ble han tildelt 
Sørlandets pressepris og var med i 

temaet som fikk Prix Italia for beste 
tv-sendte dokumentarfilm.

Maren Sæbø
Utdannet historiker og har blant 

annet jobbet i Klasekampen og for 
Ny Tid. Idag er hun redaktør for 

tidsskriftet Verdensmagasinet X og 
veldig interessert i verden bortenfor 

USA og Europa.

Christina Pletten
Christina Pletten er journalist i 

Bergens Tidende. Hun har tidligere 
vært leder for BTs lørdagsmagasin. 

Ina Gundersen
Journalist i Stavanger Aftenblad. 

Medlem i SKUP-styret siden 2010.

Jens Christian Nørve
Krimjournalist i TV 2. Ble valgt  

inn i SKUP-styret i 2010.

Anette Musdalslien
Journalist for Klassekampen i 

Trondheim. Første år i SKUP styret.

Marit Higraff
Journalist i NRK Dokumentar og 
Samfunn. Ett år i SKUP-styret.

Lillian Vambheim
Redaksjonssjef for Livsstil i DN, 

med 15 års fartstid som journalist, 
utgavesjef og redaktør i Dagbladet. 
Ble valgt inn i SKUP-styret i 2010.

Eirik Veum
Journalist og vaktsjef i NRK 

Dagsrevyen. Dokumentarforfatter. 
Vært med i styret eller hatt ulike 

SKUP-verv siden 2007.

Merete Crowo
Administrasjonssjef i VG. Tidligere 

jobbet i Aftenposten, Nationen  
og NTB. Styremedlem i SKUP  

siden 2011.

Jens Egil Heftøy
Sekretariatsleder, ansatt i SKUP 
siden 2009. Tidligere arbeidet 

som journalist i blant annet NRK, 
Kanal24 og Nettavisen. Deltok på 
sin første SKUP-konferanse i 1995.

Skup-styret


