
Luftfartøyet som setter etikk, jus 
og sikkerhet på prøve.

Urokråke

sisteskup
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Ukrainas ekspresident Viktor Janukovitsj trodde disse dokumentene 
var trygge fra offentligheten da de sank til bunns i hans egen innsjø. 

Les historien fra presidentpalasset på side 30

Nivået på svensk gravejournalistikk er jevnt over mye høyere og mer imponerende 
enn hva norske journalister viser frem på SKUP-konferansen og i konkurransen om 
SKUP-prisen.

Det var påstanden fra Terje Carlsson, lederen av den svenske Föreningen Grävande 
Journalister, rett etter at han reiste hjem fra SKUP-konferansen i Tønsberg i fjor.

I en paneldebatt med hjemlige kollegaer viste han til at svenske redaksjoner de siste 
årene har fått frem en rekke store gravesaker med betydelig internasjonal schwung, 
blant annet den Gullspade-vinnende avsløringen fra Sveriges Radio om at Sverige skal 
ha hjulpet Saudi Arabia med å lage en hemmelig våpenfabrikk. 

Dette prosjektet fikk i fjor den høythengende IRE-medaljen fra SKUPs amerikanske 
søsterorganisasjon, som beste internasjonale prosjekt.

De siste årene har også frilanserteamet og Gullspade-vinnerne Trojkan gjort det 
skarpt i det uoffisielle «VM i graving», med sine TV-dokumentarer for SVTs Uppdrag 
gransking.

De har kapret to såkalte Daniel Pearl Awards, delt ut av The International Consort-
ium of Investigative Journalists.

Det ene programmet handlet om juks med torsk, det andre om hvordan telegiganten 
Telia Sonera er involvert med myndighetene i flere tidligere Sovjet-stater i korrupsjon 
og systematisk overvåkning av mobilkunder for å slippe til på nye lukrative markeder.

Hvorvidt Carlsson har rett i at svenskene graver dypere og hvassere, skal jeg overlate 
til årets SKUP-deltakere å diskutere videre denne helgen.

Men det er ingen tvil om at journalistikk som baserer seg på dypere undersøkelser 
og langvarig metodisk arbeid er under et betydelig press i norske redaksjoner.

De fleste redaksjonene er bygget ned i størrelse de siste ti årene, men kuttene står 
ikke i forhold til at det samtidig er blitt enda flere redaksjonelle produkter og flater å fylle.

Stadig oftere handler diskusjonen på morgenmøtet om hva som er kult, spennende, 
nyttig og klikkbart, og hva folk kommer til å diskutere og dele i sosiale medier. Ikke hva 
som er relevant, viktig og oppskakende for leserne å få innsikt i.

Mens det i nære europeiske land som Sverige, Danmark, Tyskland, Frankrike og Stor-
britannia er en klar trend at store mediebedrifter oppretter egne, dedikerte grave team, 
finnes dette i et fåtall avishus her i landet.

Isteden har mange redaktører valgt å opprette gravestipender, hvor medarbeidere i 
perioder kan kjøpes fri fra det faste åket med vidstrakte turnusskjemaer. Men først etter 
å ha søkt om å få grave, og etter å ha gått gjennom en byråkratisk kvern hos redaktørene.

Denne organiseringen er sikkert billigste vei til å få ut gravesaker. Men er det den 
beste måten?

TV 2 er en av redaksjonene som har et slikt gravefond. For første gang på ganske 
mange år er TV 2 ikke blant kandidatene til å vinne årets SKUP-pris. Ingen journalister 
i TV-kanalen fant noen verdige prosjekter de ville sende inn metoderapport om.

Det kan selvsagt bare være et blaff at SKUP-juryen i år kun har hatt 42 prosjekter til 
vurdering i konkurransen, ti færre enn året før. Og det er godt mulig at mange har en 
svært selvkritisk holdning til hva de sender inn, fordi de vet at listen for å vinne pris 
eller diplom henger svært høyt.

Men det er dessverre fare for at det lave tallet gjenspeiler en nedadgående trend i 
norsk gravejournalistikk.

Denne helgen har SKUP-styret og resten av SKUP-familien samlet norske og inter-
nasjonale krefter til ny, stor dugnad med fokus på journalistiske arbeidsmetoder og 
deling av tips og triks. Vi har over 70 seminarer på menyen, og faktisk noen saftige 
overraskelser på lur i tillegg.

Vi vet at det av og til kommer til å gjøre vondt når du skal velge hva du går på. Det 
var meningen.

Nyt helgen! Vi håper du drar vekket og skjerpet tilbake på jobb!

Jan Gunnar Furuly
Styreleder i SKUP
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Vi tar gravejournalistikk 
på alvor!
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«Jeg har
mistet alle
illusjoner
om at folk 
er greie mot

barna sine»
■ ■ En rettssak mot en mor som er tiltalt for å ha

druknet sin egen datter har satt i gang en debatt 

om vold mot barn.

■ ■ Som barnelege har Anne Lindboe sett små gutter

og jenter som er blitt stengt inne i tørketromler, 

pisket med belte eller slått med balltre av sine egne

foreldre. – Jeg har sett at ondskap finnes, sier hun.
LØRDAG side 1-5

DE MØRKESTE ROM: Anne Lindboe fra Revetal har jobbet

innenfor sosialpediatri, avdelingen for blant annet seksuelle

overgrep og mishandling mot barn. Som barneombud har hun

disse barna med seg i hjertet.
Foto: Marit Borgen

Med tivoli, konserter og opplevelser håper

messekomiteen å friste barn og unge.

KULTUR side 14 og 15 del 2

Slik blir den nye

Messafestivalen

Sykehuset i Vestfold opplevde en kraftig 

økning i antall uønskede hendelser i fjor.
side 6 og 7

96 betydelige

pasientskader
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VESTFOLDFESTSPILLENE 2006: Slik vil vi se festspillene: Soloppgangskonsert på Verdens Ende med Silje Nergaard i 2006. Til tross for Nergaard, endte festspillene med nok et

underskudd i 2006. Kampen for å overleve pågått vart i 23 år. 

Foto: Anne Charlotte Schjøll

23 år med Vestfoldfestspillene:

■ Røde tall

■ Eierkrangler

■ Publikumssvikt

■ ■ Røde tall og

kranglete eiere: 

I 23 år har Vest-

foldfestspillene 

kjempet for å

overleve. Nå ser

det ut til at festpil-

lene igjen blir

spredt over hele

fylket, etter fire år

med sentralise-

ring i Tønsberg.

KULTUR side 2 og 3 del 2

Tre av de politiske

partiene på Nøt-

terøy mener det er

uansvarlig å delta i

et spleiselag for

nasjonalparksen-

ter på Tjøme. Men

flertallet har en

bedre magefø-

lelse, tross økono-

misk usikkerhet.
side 4

Pengebruk gir magetrøbbel

Hvasser er med i en

nasjonal satsing på

oljevernberedskap.

Øya er et av 16 ste-

der lange hele nor-

skekysten som har

fått et depot med ol-

jelenser. De ankom

denne uka og skal

opereres fra lossta-

sjonen. side 6

Oljelenser i depot på Hvasser
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514 rusede sjåfører. Over halvparten

av dem var under 30 år.

■ ■ – I enkelte miljøer er det kanskje

en kul greie. Mye handler nok om

gruppepress, sier kjøreskoleelev

Anders Lona (17).
side 6 og 7

514 tatt for

kjøring i rus

SKREMT: Kjøreskoleelev Anders Lona (17) er skremt over hvor mange som velger å sette seg bak rattet selv om de er ruset. Her er han kloar

for kjøretime med trafikklærer Glenn Tore Trannum (til venstre) ved Juliussen trafikkskole. 
Foto: Harald Strømnæs

Det kan bli småhus og

leiligheter på taket av

kjøpesenteret Foyn.

Senterleder og medei-

er Pål Egeland håper

på byggestart neste

år. side 8 og 9

VIL BYGGE
SMÅHUS PÅ

FOYN-TAKET 

Ulf Rødvik

FLOTTE FERIETURER I NÆRMILJØET 

side 2 og 3

Det går i ball for Odd

Ekerhovd. Volleyball.

Nå er han klar for sin

tredje parallelle

trenerjobb. 

SPORT side 22

MANGE
BALLER
I LUFTEN

– Jeg er ikke MS, jeg er

Siri. «Færi snakka»,

sier Siri Merethe Kris-

tensen. På innsiden av

håndleddet har hun

tatovert «kom igjen!»
side 5

LAR SEG
IKKE STANSE

AV SYKDOM
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■ ■ Smiths Venner- menigheter over

hele verden plasserer pengegaver fra

medlemmene i selskapet BCC Finan-

cial på Kypros. Den samme penge-

bingen blir brukt som bank av menig-

hetstoppenes private selskaper. 

■ ■ – BCC har ingen formell tilknyt-

ning til BCC Financial, sier menighe-

tens styreleder Harald Kronstad. Han

ønsker ikke å svare på spørsmål om

lånene til menighetstoppenes private

selskaper.
side 6 og 7

DET TØFFE VALGET

Eie eller
leie?
BOLIG side 6 og 7

HUSMANNSPLASSEN

Et nydelig
livsprosjekt
BOLIG side 4 og 5

bolig
36 siders magasin

MILLIONER PÅ KYPROS: Smiths Venners lokalmenighet i Tønsberg har ifølge årsrapporten for 2012 plassert over 11 millioner kroner

i selskapet BCC Financial på Kypros. 

Foto: Peder Gjersøe

Menighets-
toppene
låner av
kassa

OPPHØRSSALG
Mekk, Linden Park,Horten

inntil

÷80%
Verktøy, elmateriell, bil 

og båtutstyr, fi skeutstyr, 

varme-bioovner, kjøkkenutstyr 

m.m

Varer for over 4 millioner 

skal vekk-kort tid

tlf 454 40 332-905 74 084

KULTUR

side 10 og 11, del 2

GIR ALT FOR

SLOTTSFJELL

50 års levende

musikkhistorie

kommer til Stavern-

festivalen i sommer.
KULTUR

side 11, del 2

DYLAN
KOMMER

Tyver har skåret løs

og tatt tre verdifulle

malerier. side 4

KUNSTTYVER

SLO TIL MOT

ELEVHJEMMET
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■ ■ På Brunstad står Smiths Venner foran sitt største

utbyggingsløft noensinne. Samtidig beskyldes menig-

hetstoppene Kåre Johan Smith og Bernt Aksel Larsen

for økonomisk kriminalitet i et søksmål i USA.

■ ■ – Jeg anser beskyldningene for å være både grunn-

løse og sterkt injurierende, sier Bernt Aksel Larsen.

LØRDAG side 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 9

Smiths
Venner-
topper
beskyldes for

svindel i USA
Menighetslederne slår tilbake:

– Løgn, oppspinn og konspirasjons teorier

KÅRE JOHAN

SMITH

BERNT AKSEL

LARSEN

Erik Jacobsen lager film

om eidsvollsmann Her-

man Wedel Jarlsberg. I

går startet opptakene på

Jarlsberg hovedgård.
KULTUR 

side 18 og 19 del 2

FILMER PÅ
JARLSBERG
HOVEDGÅRD

I DAG:
40 SIDER
MOTOR

– UNDERFAKTURERTE: Skatteetaten og bostyreren mener eieren av Tellef AS skal ha tappet selskapet for store verdier i forbindelse  med flere

byggeprosjekter, blant annet under oppføringen av dette næringsbygget i Wirgenesvei 9 på Barkåker. 
Foto: Per Gilding  
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■ ■ Bostyrer Tor Erik Heggøy mener

eieren tappet entreprenørselskapet 

Tellef AS på Barkåker for minst 7,2 

millioner kroner. 32 ansatte mistet 

jobben da selskapet slo seg selv 

konkurs i 2011.

■ ■ Konkursen i Tellef AS var den 

andre i Tellef-systemet siden 2009. 

Nå ber Heggøy om at eieren settes i

konkurskarantene i to år, og at han 

må fratre alle eksisterende verv i 

næringslivet. 
JOBB side 8 og 9

Mener eier
tappet firma

for millioner Gruppa Tønsberg 2030

har kommet med inn-

spill til kommunepla-

nen som skal bidra til

å snu en vond trend.

Byens politikere er 

positive til initiativet.

side 6 og 7

ØNSKER
INITIATIVET

VELKOMMEN

«Det er uheldig når

folk med utbyggings-

planer i sentrum ikke

får respons fra kom-

munen.» side 10

VI MENER

FK Tønsberg har valgt

å skifte profil. Klub-

ben ønsket et større

fokus på hjembyen i

logoen. – Å bruke 

navnet «Tønsberg»

var viktig for oss, sier 

styremedlem Karsten

Svendheim. SPORT

side 16 og 17

FKT MED NY

KLUBBLOGO

Rapper og «Pimp my

ride»-programleder

Xzibit holder hele to

konserter i Tønsberg i

kveld.
KULTUR side 1

XZIBIT I
BYEN I DAG

Når lyset slukker og det er på tide å forlate denne verden, sørger 

Eli-Mathea Skåre og Laila Svendsen for at det som blir med i 

kisten eller krematoriet ikke gjør skade på miljøet. side 4 og 5

Et siste bidrag til miljøet

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!
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DE NOMINERTE ER…

 ¢ Helsereisene
Lajla Ellingsen
Mari K.By Rise
Adresseavisen

 ¢ De mørke årene ved 
stillhetens skole
Hilde Østmo
Adresseavisen

 ¢ SOS Nødnett - Historien om 
en varslet milliardsprekk
Henning Carr Ekroll
Helene Skjeggestad
Aftenposten

 ¢ Blodpengene
Marius Dalseg Sætre
Andreas Slettholm
Einar Haakaas
Aftenposten

 ¢ På ville veier
John Hultgren
Sveinung Berg Bentzrød
Aftenposten

 ¢ Forsvarskuppene
Henning Carr Ekroll
Siri Gedde-Dahl
Trond J. Strøm
Fredrik Hager-Thoresen
Aftenposten

 ¢ Kriminelle asylsøkere
Per Anders Johansen
Andreas Bakke Foss
Aftenposten

 ¢ I verdens rikeste land
Tron Strand
Kjetil Gillesvik
Anders Haga
Trond Olav Skrunes
Thomas Orten
Bergens Tidende

 ¢ Jonnys sjanser - og 
tragediene i Kommune-Norge
Hans Petter Aass
Thomas Ergo
Rune Vandvik
Stavanger Aftenblad

 ¢ Jannes historie
Ingunn Røren
Ingrid Fredriksen
Anne Hovden (research)
BT Magasinet

 ¢ Skjulte forskjeller i 
Bærumskolen
Trude Blåsmo
Erik Tangen
Anne Kristine Grønlund 
(interaksjonsdesigner)
Budstikka Media

 ¢ Sørlandssenteret i Singapore
Ingrid Michalsen
Tarjei Leer-Salvesen
Fædrelandsvennen

 ¢ Asfaltbandene
Torgeir P. Krokfjord
Geir Barstein
Øistein Norum Monsen
Dagbladet

 ¢ Fotballmakta - hvem styrer 
norsk football
Lars Hojem Kvam
Gunnhild Toldnes
Dagbladet

 ¢ Sataniske cash - historien om 
verdibanken og valutapyramiden
Knut Gjernes
Gøran Skaalmo
Dagens Næringsliv

 ¢ Gjødslet suksess
Line Dugstad
Morten Ånestad
Dagens Næringsliv

 ¢ First sykehouse - Drammen 
kommunes bruk av hemmelige 
lobbyister
Ragnhild Ask Connell
Silje Sjursen Skipham
Drammens Tidende

 ¢ Seksuelt trakassert av 
taxisjåfører
Christine Svendsen
NRK Nyheter

 ¢ Innovasjon Norge-milliardene
Line Midtsjø
Marius Lorentzen
Eric Utheim
Sindre Gulseth (webutvikler)
Lasse Lunde (webutvikler)
E24

 ¢ Røeggensaken
Geir Ormseth
Dine Penger

 ¢ Innvandringsregnskapet
Kjell Erik Eilertsen
Ole Asbjørn Ness
Finansavisen

 ¢ Ikke si det til noen - historien 
om et barn, ei bygd og en 
ordfører
Jon Gangdal
Gyldendal Norsk Forlag

 ¢ Næra-saken i Ringsaker
Jo Kjetil Heggelund
John Arne Holmlund
Hamar Arbeiderblad

 ¢ Miljødrømmen
Eva Fretheim
Jon Gran
Kjersti Halvorsen
Hans Botnen Eide
Terje Holm (foto)
Magne Henriksen (reportasjeleder)
Moss Avis

 ¢ «Halv makt i denne sal». Om 
PR og demokrati
Inger Sunde
Rune Ytreberg
NRK Brennpunkt

 ¢ Jakten på 
menneskesmuglerne
Mohammad Alayoubi
Jan Espen Kruse
NRK Nyheter

 ¢ Seksuelle overgrep mot barn
Elin Svendsen
Alexander Gjermundshaug
Romerikes Blad

 ¢ Fastlandsforbindelsene - 
fraflytting tross dyre bruer
Linda Reinholdtsen
NRK Nyheter

 ¢ Innvandringsmytene - 
overdrivelser eller harde fakta
David Vojislav Krekling
Kathrine Hammerstad
Glen Imrie (utvikler)
Tom Halsør (utvikler)
Henrik Lied (utvikler)
NRK Nyheter

 ¢ Oppgang 13
Anne Vinding
Beate Riiser
Espen Andersen
NRK Undersøkende nett

 ¢ BCC-ledernes 
forretningsvirksomhet
Vegar K. Vatn
Lars A. Døvle Larssen
Tønsbergs Blad

 ¢ Barna som ikke ble trod
Therese Ridar
Wenche Lie Giæver
Verdens Gang

 ¢ Barnehagegranskingen
Frank Haugsbø
John Bones
Dan Kåre Engebretsen
Lars Joakim Skarvøy
Tanja Wibe Lund
Verdens Gang

 ¢ Når systemet svikter - 
Søkelys på NAV
John Rasmussen
Gunnar Ringheim
Merete Landsend
Lars Hojem Kvam
Dagbladet

 ¢ Infiltratøren
Ola Haram
Ola Flyum
Frode Nielsen
Jørn Nordstrøm
NRK Brennpunkt

 ¢ De hemmelige 
rektorkontraktene
Shazia Sarwar
Verdens Gang

 ¢ Mysteriet «Scandinavian 
Star»
Øystein Larsen-Vonstett
Anne Stine Sæther
Tim Peters
Hilde Skjølberg
Verdens Gang

 ¢ Henges ut på nett/avslørt av 
super-hackeren
Håkon F. Høydal
Julia R. Ingebrigtsen
Amund Bakke Foss
Lars Joakim Skarvøy
Gunn Kari Hegvik
Morten Wiederøe
Alf Bjarne Johnsen
Verdens Gang

 ¢ NullCTRL
Espen Sandli
Linn Kongsli Hillestad
Ola Strømman
Dagbladet

 ¢ Einar Gerhardsen i russiske 
arkiv
Morten Jentoft
NRK Utenriks

 ¢ Jihad
Eirin Aardal
Christine Svendsen
Runar Henriksen Jørstad
Mohammad Alayoubi
Olav Døvik
Tormod Strand
Paal Wergeland
NRK Nyheter

 ¢ Alt for Noreg?
Trude Bakke
NRK Nyheter

Kjemper om heder og ære
42 prosjekter er sendt inn i kampen om SKUP-prisen og diplomer for publiseringsåret 2013.  

Antallet er lavere enn i fjor, men juryen har hatt nok å gjøre frem til prisutdelingen 5. april.

Med 42 metoderapporter er bunken med 
prosjekter som er oversendt juryen mindre 
enn de siste årene og med en nedgang på 
hele ti prosjekter fra 2012.

Juryleder Thor Woje savner blant an-
net bidrag fra TV 2 og mindre redaksjoner.

– Jeg er overbevist om at det har vært 
presentert mer undersøkende journalis-
tikk i fjor som også burde vært på denne  
deltakerlisten. Det viser ikke minst inn  

sendingen til de regionale konkurran-
sene som kunne vært gjentatt her. SKUP 
representerer en viktig delekultur som 
flest mulig bør bidra til. Men juryen gleder 
seg over at det også i år er en god og bred 
deltakelse i kampen om diplomer og selve 
SKUP-prisen, sier Woje.

I år er det NRK som topper bidrags listen 
med ti prosjekter. Videre følger Aften-
posten og VG med fem hver, og Dagbladet 

med fire. Vinneren de siste to årene, Da-
gens Næringsliv, er representert med to 
prosjekter.

– Det er god spredning på de øvrige, men 
deltakelsen fra mindre redaksjoner er la-
vere i år. Jeg konstaterer også at nordnor-
ske medier er helt fraværende, og jeg er 
noe overrasket over at det samme gjelder 
TV 2. Det er synd, men vi får håpe at disse 
kommer sterkere tilbake neste år.



I 23 år satt Thomas Quick bak lås og slå, dømt for 8 tilståtte mord 
og med ytterligere 31 innrømmelser i sekken. Han var en pe-
dofil kannibal – et monster. Blant de bestialske drapene han 
var dømt for fantes også tre norske ofre, Therese Johannesen, 

Trine Jensen og Gry Storvik. Som historien skulle vise: Innrømmelsene 
var oppspinn. Quick, som har skiftet navn tilbake til Sture Bergwall, 
trakk tilbake innrømmelsene i 2008, og ble snart frikjent for samtlige 
åtte drap. Innen denne avisen går i trykken er han en fri mann fra 
den psykiatriske avdelingen Säter, hvor han har vært til behandling 
siden 90-tallet. 

Hvordan kunne det skjære seg så fullstendig? Er det skandinaviske 
rettssystemet virkelig så sårbart at en psykisk syk person kan få seg 
dømt til mangfoldige drap han ikke har begått? 

Ja, med god hjelp fra politi, psykiatere og presse på begge sider av 
landegrensen – nettopp de instansene som skal hindre justismordene 
i første omgang. Det kommer frem i dokumentaren Kvinnan bakom 
Thomas Quick, som ble vist på SVT i november i fjor. 

Puslespillet
Dokumentaren er laget av de svenske journalistene Dan Josefsson 
og Jenny Küttim, som fra hver sin ende har gransket rettsskandalen 
i mange år.

Küttim samarbeidet tett med den avdøde journalisten Hannes 
Råstam om blant annet dokumentarfilmen Thomas Quick – att skapa 
en seriemordare fra 2010, og Josefsson plukket opp tråden med boken 
Mannen som slutade ljuga i 2013. Sammen fulgte Josefsson og Küttim 
opp boken med dokumentarfilmen Kvinnan bakom Thomas Quick, hvor 
det gis et innblikk i den rettspsykiatriske klinikken Säter og den inn-
flytelsesrike psykologen Margit Norell.

– Kvinnan bakom Thomas Quick var et samarbeid mellom Dan Jo-
sefsson og meg samtidig som Dan skrev boken. Anledningen var at 
Dan kontaktet meg fordi han hadde funnet en inngang til den siste 
puslespillbiten om hvorfor man tenkte som man tenkte i denne lille 
gruppen mennesker rundt Bergwall, sier Jenny Küttim til Siste Skup.

De hadde allerede laget tre dokumentarer om inngangen til hele 
rettsprosessen, der det ble avslørt at Sture Bergwall ikke visste noe 
som helst om mordene han innrømte, utenom det man kunne lese i 
mediene og rettspapirene.

– I dokumentaren Thomas Quick – att skape en seriemordare forsøkte 
Råstam og jeg å beskrive hvorfor det gikk så ille. Hvordan han kunne 
feildømmes på denne måten. Da så vi et mønster i at alle disse inn-
blandede personene tjente mye på historien, med forfremmeler og 
berømmelse. På et punkt støtte vi på dette med gjenfunne minner, 
som gikk igjen i en del dokumenter. Men vi kom ikke lenger. Så kom 
Dan til meg og fortalte at han via sine bøker hadde fått kontakt med 
personer som stod Birgit Norells overordnede nær. Da ble vi veldig 
interessert, forteller Küttim.

Sekten som fikk ham dømt
Den fjerde dokumentaren om Sture Bergwall er ifølge Küttim den siste 
puslespillbiten for å forstå hvordan det hele kunne skje. I dokumen-
taren viser de til hvordan en liten og tett sammensveiset gruppe med 
en felles overbevisning i realiteten fikk Bergwall dømt. 

– De trodde alle på teorien om fortrengte minner, og på den måten 
tok de alle absurditetene i tilfellet Thomas Quick og gjorde dem for-
ståelige. Han kunne aldri si noe om mordvåpenet, og det ansås som et 

Avslørte  
SERIELØGNEREN
Den granskende journalistikken som avslørte Nordens største rettsskandale er 

det eneste ved pressen som har fungert i tilfellet Thomas Quick. Det mener en av 

journalistene bak avsløringene.

Tekst David Bach Foto Jane Andersson

Gransket. Jenny 
Küttim avslørte 
sammen med Dan 
Josefsson hvordan en 
psykisk syk mann ble 
trodd på alt han sa, 
utenom når det ikke 
stemte overens med 
drapene han til slutt 
ble dømt for. 

enormt problem at den som drepte ikke kunne si hvordan han gjorde 
det. Ved hjelp av psykologer, samt professor og minneforsker Sven 
Åke Christianson, kom man frem til at han ikke klarte å få tilgang til 
sine egne minner, og at det var derfor han kom med feil opplysninger. 

Etter hvert ble oppfatningen om at fortrengte minner var løsningen 
sementert på Säter, og Bergwall fikk fortsette å brodere ut sin beret-
telse, forteller Küttim. 

– Slik kunne han til slutt dømmes på sin egen erkjennelse, som 
noen lunde stemte overens med drapene han tok på seg.

Küttim forklarer at Hannes Råstam og hun selv veldig tidlig ble 
mistenksomme på Quicks gjenfunne minner. Han kom med opplys-
ninger som ikke fantes i andre politirapporter, og ifølge Küttim har 
Bergwall under avhøret fått spørsmål fra en politiinspektør om hvorfor 
han ikke har kommet med informasjonen tidligere, hvorpå han svarer 
at det først var på Säter at alt ble virkelig for ham.

Laget søkbart arkiv
– En annen viktig puslespillbit var å kartlegge mediene, hva som stod 
skrevet. Om det virkelig var slik at han ikke hadde begått mordene var 
vi nødt til å gå gjennom all informasjon som han hadde gitt, og se om 
den kunne komme fra et annet sted. Da kunne vi vie vårt arbeide til å 
kryssjekke om den kunne komme fra mediene eller politiutredningene.

Under arbeidet med de første dokumentarene brukte Küttim og 
Råstam mye tid på innskanning av dokumenter som de gjorde søkbart. 
Slik kunne de til enhver tid holde oversikt over den enorme mengden 
informasjon, med alle etterforskninger ned til sine minste bestand-
deler. Slik kunne de telle over hvor mange ganger Bergwall endret 
forklaring om drapsvåpen, hvor han var og hva han gjorde, forteller 
gravejournalisten. 

– Det var mye, mye lesing. I måneder. Til slutt var det viktig å jamføre 
hva som var kjent i politietterforskningen og i mediene, og dessuten 
var det mye metodisk arbeide i det å prate med folk som var innblandet. 
Noe som var vanskelig. 

Norell ville kopiere Freud
Spesielt folk innen psykiatrien har det vært veldig vanskelig å prate 
med, minnes Küttim. 

– Dels fordi det inngår i deres yrkesetikk. Jeg tror det var nødvendig 
at det tok fem–seks år fra de første dokumentarene for at folk skulle 
orke å prate om det, men også våge å erkjenne at man hadde en tro på 
teorier som i dag anses som latterlige. Og når man har tilhørt et så tett 
selskap som menneskene på Säter er det vanskelig å prate om sin tid 
der, sier Küttim, og viser til den nærmest sektlignende sirkelen rundt 
den innflytelsesrike psykologen Margit Norell, som gikk bort i 2005.

Norell fikk ikke muligheten, om hun hadde tatt den, til selv å forsvare 
fremgangsmåten. Imidlertid fikk Dan Josefsson tak i et bokmanus 
hun hadde skrevet, som det vises til i dokumentaren.

– Hun hadde skrevet 700 sider, og ville gi ut bok om fenomenet 
Thomas Quick. Vi har veldig mye material fra Norell, om hvordan hun 
tenkte. I tillegg har vi jo vitnesbyrd fra personer i hennes nære krets 
gjennom 15 år som forteller om hvordan hun så på Bergwall som sin 
egen pasient. 

Norell anså ifølge Küttim seriemorderen som sin versjon av Sergei 
Pankejeff, Freuds «ulvemann», og ville skrive et lignende verk som The 
history of an infantile neurosis. 

Norell og den lille gruppen mennesker rundt henne var så overbevist 
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og ville så mye, forklarer journalisten.
– De ville få ham dømt uansett anledning. Og jeg tror at så 

fort vi innen rettsvesenet eller psykiatrien tillater at så luk-
kede selskap får eksistere, kommer lignende situasjoner til å 
oppstå. Det handler om at man ikke slipper inn kritiske blikk, 
man har bestemt seg, og derfor blir det vanskelig å tenke seg 
om, erkjenne sine feil. Som vi kan se nå ved at de ansvarlige 
ikke vil prate om det, selv om Sture Bergwall er frikjent. De 
synes fremdeles at alt har gått riktig for seg, sier Küttim.

Skjult kamera
De involverte, da de endelig åpnet munnen, forteller i do-
kumentaren om hvordan de trodde de skulle revolusjonere 
verden gjennom oppdagelsen om at mennesker gikk og bar 
på mørke hemmeligheter, fortrengte minner, og til og med 
drepte på grunn av det. Via Margit Norell skulle de nå hjelpe 
disse menneskene ved å få dem til å bli hele.

I Kvinnan bakom Thomas Quick går Josefsson og Küttim 
drastisk til verks, og har fått en del kritikk for bruken av 
skjult kamera. Blant andre psykologiprofessor Sven Åke 
Christianson, som var sakkyndig vitne i sakene mot Berg-
wall, snakker for skjult kamera. Küttim og Josefsson klarer 
å kople Christianson med Norell, ved å avsløre at han ikke 
bare brukte henne som veileder i arbeidet med Bergwall, 
men også et hundretalls andre saker. Christianson var sågar 
pasienten til Norell en periode.

– Vi kan jo bare spekulere på hvor mange andre lignende 
tilfeller som burde gås gjennom. Selve fenomenet «fortrengte 
minner», og terapeutene som har jobbet med dette på Säter 
og som vi kaster lys over i siste dokumentar, tilhører en 
bransje som vi må fortsette å granske. Vi fant via Bergwalls 
innrømmelser en fullstendig uvitenskapelig metode i retts-
systemet som fortsatt pågikk i Stockholm så sent som i 
2011–2012, sier Küttim.

Åpner for mediegransking
Pressen kommer heller ikke heldig ut av Küttim og Josefs-
sons dokumentar. En viktig jobb i de første undersøkelsene, 
forteller hun, var å kartlegge hva som stod i mediene, finne 
ut når Bergwall hadde tilgang til avisene og hva han kan 
ha fått fra pressen.

– Han hadde de fleste avisene i dagrommet, hvor han 
kunne lese det han ville. I de norske tilfellene kunne vi vise 
at han hadde fått aviser tilsendt fra norske journalister, 
hvorfra han plukket informasjon som han senere brukte 

i innrømmelsene.
Den svenske regjeringen har allerede igangsatt et grans-

kning av rettsvesenets og psykiatriens rolle i drapsdommene. 
– Jeg mener det er veldig viktig å undersøke hvordan vi 

kan få domfellelser i åtte tilfeller av drap, som senere blir 
revurdert og omgjort til frikjennelser, uttalte justisminister 
Beatrice Ask i fjor høst, ifølge TV 2.

Nå tar Küttim til orde for en mediegranskning av hvordan 
journalistene forholdt seg til Bergwall og Nordens største 
rettsskandale. 

– Journalistene under Quick-årene skrev om denne se-
riemorderen, med sine makabre berettelser, uten å gjøre 
noen undersøkelser selv. Kildene var alltid enten politiet 
eller Bergwalls terapeuter, i stedet for at pressen forsøkte 
å finne ut hvordan det lå an selv. Da de skrev om hans 
tragiske barndom, om hvordan han ble utsatt for seksuelle 
overgrep, var det ingen som sjekket på andre måter om det 
faktisk hadde skjedd.

Sture Bergwall har seks søsken, men ingen av dem ble 
spurt om de gjenfunne barndomsminnene, ifølge Küttim. 
Alle var på samme side, seriemorderen var tatt, og historier 
som ikke stemte overens med bildet som ble malt, ble lagt 
i skuffen.

– Samtidig kan man jo nesten si at det eneste som har 
fungert i Quick-historien er den granskende journalistik-
ken. Det var jo klappet og klart, han var dømt for 8 og hadde 
tatt på seg over 30 andre mord. Om vi ikke hadde sett veldig 
nøye på dette hadde han fortsatt sittet innelåst på Säter. Og 
i dag er han en fri mann.

 ¢ Dan Josefsson og Jenny Küttim forteller om metodene de 
benyttet - fra nitid dokumentlogging til renspikket walraffing 
- for å komme til bunns i Nordens største rettsskandale 
gjennom tidene. Lørdag kl. 10.30 i Osebergsalen.

– Det ansås som et enormt problem at den som drepte 
ikke kunne si hvordan han gjorde det

JENNY KÜTTIM

Frikjent. Sture Bergwall er nå frikjent for alle drapene han 
innrømte, og etter over 20 år til psykiatrisk behandling er han nå 
en fri mann. Henrik Montgomery / NTB Scanpix

–
Ny forståelse 
og  felles 
 opplevelser
–

«Sommeråpent» ble sendt direkte  

fra skoleskipet MS Sjøkurs hver kveld. 

Skipet besøkte 38 havner på ferden 

mellom Oslo, Kirkenes og tilbake igjen.  
Foto:  Sindre Skrede/NRK

 

NRK Super sendte serien «Karsten og 

Petra» som fikk rekordstor oppslutning  

i NRKs nett-tv for barn.  
Foto: Cinenord Kidstory

Leo Ajkic spilte en viktig rolle i å 

gjøre politikk forståelig for unge 

velgere i serien «Leo tar valget».
Foto : Kim Erlandsen / NRK
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Graver fra sofakroken
Hver dag researcher og skriver Eliot Higgins om borgerkrigen i Syria. Han har blitt en av de 

fremste kildene til informasjon om krigen, selv om han aldri har besøkt landet. Faktisk befinner 

Higgins seg ganske mange mil fra Syria, nærmere bestemt i sofaen hjemme i England. 

D et er mars 2012. Eliot Higgins har blitt 
arbeidsløs og tilbringer dagene hjem-
me med datteren Ela i byen Leicester i 
England. Han starter en blogg, Brown 

Moses, oppkalt etter Frank Zappa-låten med samme 
navn. Det som i starten fungerer som Higgins’ sted 
for å poste ting og tang fra Internett som han synes 
er interessant, skal raskt vise seg å få en litt annen 
utvikling. 

– Informasjon om Syria begynte etter hvert å do-
minere på de nettforumene og sosiale mediene jeg 
fulgte med på. Jeg bestemte meg for å undersøke 
denne informasjonen mer systematisk, sier Higgins.

Han har alltid vært interessert i aktuelle hendelser, 
og hadde lenge fulgt utviklingen i den arabiske våren. 
Med Syria i søkelyset begynte han nå å fange opp in-
formasjon som ellers ble oversett av det han beskriver 
som «the mainstream media». Gjennom overvåkning 
av flere hundre YouTube-kanaler daglig, vokste Higgins 
og bloggen hans etterhvert frem som en viktig infor-
masjonskilde. Han lærte seg å identifisere ulike våpen 
han så på filmene, og kunne dermed avsløre ting som 
tidligere kun var ubekreftet informasjon. 

Tilfeldig journalist
Higgins har ingen bakgrunn fra media. Og det var 
heller ikke planen å entre den journalistiske sfæren 
da han begynte å blogge.

– Det var aldri min intensjon at bloggen skulle 
fungere som noe slags journalistisk virke. Jeg er 
kanskje en slags tilfeldig journalist, sier Eliot. 

I dag blir han svært ofte kontaktet av media i 

forbindelse med situasjonen i Syria. 21. august i fjor 
fikk et angrep i nærheten av hovedstaden Damas-
kus stor oppmerksomhet på grunn av mistanken 
om bruk av kjemiske våpen. Da gikk telefonen varm 
hos Higgins.

– Rundt førti journalister kontaktet meg med 
spørsmål. Jeg svarte på det jeg kunne, men hen-
viste også videre til noen eksperter på kjemiske 
våpen som jeg kjenner. De kunne svare på de mer 
komplekse spørsmålene, forteller Higgins. 

Noe av årsaken til den store interessen rundt 
kilder som Higgins er at det har vært vanskelig for 
internasjonal presse å dekke situasjonen i landet. 
Det har vært svært risikabelt å reise til Syria som 
journalist. Flere av de som har valgt å ta sjansen, 
har blitt drept. Dermed har utenriksredaksjoner 
verden over fått øynene opp for nye, selvstendige 
informasjonsformidlere, som jobber på mer utra-
disjonell måter. 

Internasjonal anerkjennelse
Avdelingsdirektør for krisesituasjoner Peter Bouck-
heart i Human Rights Watch er blant dem som har 
gitt ros til Higgins. 

– Brown Moses er blant de beste der ute når det 
kommer til overvåking av våpen i Syria, sier Bouck-
heart til The Guardian, og får støtte av New York 
Times-journalist CJ Shivers.

– Enten de innrømmer det eller ikke er det mange 
som har støttet seg på denne bloggens daglige ar-
beid for å behandle de utallige videoene som sir-
kulerer fra konflikten, uttaler Shivers til avisen.

Også Amnesty International har skrytt av 
Higgins, og kalt bloggen livsviktig for å bevise 
at det syriske regimet brukte ballistiske missiler, 
informasjon som da ble brukt til å sende en gran-
skingskommisjon til Syria.

Avslørte våpensmugling
Og den utradisjonelle måten å drive gravejourna-
listikk på skjer gjennom en laptop og Internett-til-
gang. Kanaler som YouTube er essensielle i arbeidet. 
Higgins tror disse kanalene blir stadig viktigere.

– Jeg tror slike ressurser vil fortsette å være 
nyttige, spesielt i en tid med voksende fokus på å 
utvikle verktøy som kan jobbe med den store in-
formasjonsmengden som finnes og derfra igjen 
produsere brukbar informasjon, sier Higgins. 

Tekst Lovise Ingeborg Gangnes Foto Scanpix / David Sillitoe

Journalister og universiteter med mediefag har 
vist stor interesse for Higgins’ måte å jobbe på. Dette 
mener han indikerer et økende ønske om å forstå 
hva man kan bruke nye verktøy til. 

– En bevisstgjøring av denne type research vil 
nok være en basiskunnskap for fremtidens jour-
nalister, mener han. 

Ved å overvåke og granske videoer har Higgins 
blant annet avslørt mulig våpensmugling fra Kroa-
tia til Syria. På denne tiden var det ingen vestlige 
journalister i området.

– På grunn av videoene kunne jeg se hvordan våp-
nene dukket opp over hele den sørlige delen av Syria. 
Jeg researchet våpnene på nettet, og ved å skrive ned 
alt kunne jeg se et mønster. Egentlig var det veldig 
lett. Det var bare å putte detaljer fra videoer inn i et 

§ Opprettet bloggen «Brown 
Moses» i 2012.

§ Bloggen rapporterer om 
den syriske konfllikten.

§ Har blitt en av journalisters 
viktigste kilder til konflikten.

§ Bloggen finner du på  
brown-moses.blogspot.com

 

ELIOT HIGGINS

§ Startet i mars 2011 med 
demonstrasjoner mot 
president Bashar al-Assad.

§ Utviklet seg raskt til en 
væpnet konflikt.

§ Krigen har krevd mer enn 
130 000 menneskeliv og 
drevet millioner på flukt.

§ Omtales som en av vår tids 
største humanitære kriser.

Kilder: NTB, SNL & FN

KONFLIKTEN I 
SYRIA

§ Flere journalister har blitt 
kidnappet og holdt som 
gisler, både utlendinger 
og syrere Den risikable 
situasjonen har gjort det 
vanskelig for journalister å 
dekke krigen

§ I 2013 var Syria det klart 
mest dødelige landet for 
journalister

§ Siden 2011 er 70 jour nalister 
registrert drept i landet

Kilde: Comittee to Protect 

Journalists

JOURNALISTER I 
SYRIA

seks-kolonners regneark, sier Higgins. 
Selv mener han det ikke er kritiske utfordringer 

ved å arbeide på denne måten.
– Selvsagt må du være klar over grensene for 

denne typen research, men man må også vite hvor 
langt disse grensene faktisk kan strekkes. En ting 
jeg ofte ser i de store mediene er at de fokuserer på 
individuelle videoer. Men ved å kombinere videoer 
fra ulike kilder, kan man finne langt mer interes-
sante historier, sier Higgins. 

Vil lære bort teknikkene
Sofagraveren vil ikke besøke Syria før situasjonen 
har stabilisert seg. Og dèt tror han kan ta svært 
lang tid. Nå ligger alt fokus på bloggen. Ett år etter 
at han opprettet den, i mars 2013, ble bloggen hans 
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Journalister drept i Syria siden
konfliktens start

fulltidsjobb. I år lanserer Higgins en ny nettside, 
som skal fungere som en møteplass for andre med 
samme interesse for alternativ gravejournalistikk. 
Den skal også vise hvordan folk kan jobbe på denne 
måten på egenhånd. 

– Mitt håp er at den nye nettsiden kan lære folk 
som ønsker å drive med dette hvordan de kan starte. 
Fremover blir det bare mer av disse store informa-
sjonsmengdene, ikke bare fra konflikter, men fra 
et stort spekter av temaer. Jeg synes det er viktig 
at folk kan gjøre sine egne etterforskninger. Det 
handler nok mer enn noe annet om å ha en beset-
tende natur og nysgjerrighet, sier Higgins.

 ¢ Eliot Higgins forteller om sine metoder i Ormen 
Lange fredag klokken 19.15.

1) Hittil i år

Kilde: Comittee to Protect Journalists 
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Yohan Shanmugaratnam
Utenriksredaktør i 

Klassekampen. Medlem av 
styret siden 2012.

Camilla Bjørn
Leder for VGs nisjenettsteder. 
Medlem av styret siden 2012.

Kristin Monstad Lund
Nyhetsredaktør i Drammens 
Tidende og nestleder i SKUP 
siden 2013. Medlem av styret 

siden 2012.

Aagot Opheim
Vaktsjef i Adresseavisen. 

Medlem av styret siden 2012.

Peter Svaar
Politisk reporter i 

Dagsrevyen. Medlem av 
styret siden 2013.

John Bones
Journalist i VG. Medlem av 

styret siden 2012.

Espen Sandli
Nyjetsjournalist i Dagbladet. 
Medlem av styret siden 2013.

Daniel Butenschøn
Journalist i Dagens 

Næringslivs feature- 
redaksjon. Medlem av styret 

siden 2013.

Jan Gunnar Furuly
Journalist i Aftenposten. 
Styreleder siden 2012, og 

styremedlem  
siden 2002.

Ola Haram
Frilansjournalist og en del av 

ICJ-nettvetket. Medlem av 
styret siden 2011.

Tarjei Leer-Salvesen
Journalist i Fædrelands-

vennen. Medlem av  
styret siden 2011.

Maren Sæbø
Redaktør for tidsskriftet 

Verdensmagasinet X.  
Medlem av styret siden 2011.

Ina Gundersen
Journalist i Stavanger  

Aftenblad. Medlem av styret 
siden 2010.

Jens Christian Nørve
Krimjournalist i TV 2. 

Medlem av styret siden 2010.

Gry Remme Nordvik
Redaktør for Østlandsposten. 
Medlem av styret siden 2013.

Jens Egil Heftøy
Sekretariatsleder og ansatt i 

SKUP siden 2009.

I dag kan hvem som helst si, mene og tro på det de vil. Men  
hvem skal vi høre på når alle har anledning til å rope? Dypest i 
Aftenposten ligger målet om å presentere vesentlige nyheter i en 
engasjerende, velfundert og pålitelig form. Hver dag, hele døgnet, 
publiseres oppdaterte reportasjer, bakgrunnsstoff og analyser om 
viktige hendelser og begivenheter. Aftenposten hjelper deg å se 
sammenhenger, gir deg innsikt og muligheten til å forstå saker 
som preger oss. Summen blir tid med en avis som gir mening.  
En avis som drives av det som er verdt å lytte til. Det vesentlige.

Hilsen

- det er godt å vite 
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Lykken  
er et fond

I 2007 var ikke Bergens Tidende der de ønsket å 
være. Avisen lagde god gravejournalistikk, men 
maktet ikke alltid å løfte prosjektene fra gode til 
glitrende. Ofte var det de samme journalistene 

som tok initiativ til nye graveprosjekter. Ti år hadde 
gått siden avisen vant sitt siste SKUP-diplom. Det ville 
ledelsen gjøre noe med. Et eget fond ble opprettet for å 
få fart på gravingen. 

– I starten var det mange reportasjepregede prosjek-
ter, synes jeg. Den største endringen er at vi har blitt 
mye mer digitale i formen. Vi ønsker å styrke oss på 
datastøttet journalistikk og digitale fortellerteknikker, 
sier sjefsredaktør Gard Steiro.

En halv million til graving
Bergens Tidende er ikke alene; de siste årene har flere 
lignende ordninger dukket opp i norsk presse. I fjor 
opprettet Fædrelandsvennen et gravefond for sine 
journalister. 

– Vi tenkte det var en god måte å jobbe med jour-
nalistikk på – å plukke ut noen saker som får ekstra 
oppmerksomhet, ekstra ressurser, ekstra innsats. Gjerne 
saker som kan bygge mediehusets posisjon, men som 
også gir solid faglig utfordring som kan løftes fram og 
inspirere kolleger, sier Christian Stavik, nyhetsredaktør 
i Fædrelandsvennen.

Aftenposten gikk samme vei som sørlendingene, og 
satte i fjor av 500 000 kroner til graveprosjekter. Re-
daksjonssjef i Aftenposten, Berit Simenstad, sier i en 
epost at de opprettet sitt fond «for å stimulere til flere 
graveprosjekter i redaksjonen og for å gi reell mulighet 
til å gå ut av den daglige jobbingen for en periode.» 

Gravefondene er blitt flere. Men har de 

gjort journalistikken bedre?

Tekst Per Magnus Riseng Foto Anette Karlsen / Scanpix

målrettet arbeid. 
I Bergens Tidende 

etablerte de i 2007 sitt eget 
gravefond for å få fart på 

grave journalistikken. Siden 
den gang har de vunnet 

flere Skup-diplomer, som 
da de i 2012 fikk diplom for 
serien «Døden på veien II».  
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Et vanlig tiltak hos alle tre avisene er å bruke de ekstra 
midlene på vikarer som kan frigjøre tid for de gravende 
journalisene. 

– Vi skal prøve å fjerne den dårlige samvittigheten over at 
de ikke får gjort de daglige gjøremålene, sier Stavik.

Simenstad understreker at fondet hos Aftenposten bare er 
ett av flere virkemidler i avisens økte satsing på gravejourna-
listikk – som blant annet har ført med seg en graveskole – og 
at pengene, i tillegg til vikarer, også brukes på kurs eller til 
prosjekter der man må hente inn ekstern hjelp, for eksempel 
til datakjøring eller analysearbeid. 

I Bergens Tidende kan journalistene søke om midler til 
egne graveprosjekter to ganger i året. Hos Fædrelandsvennen 
må søkerne ha satt opp minimumsmål og maks-mål for hva 
de vil oppnå, og de skal ha begynt å se for seg sluttproduktet, 
sier nyhetsredaktør Stavik.

Digitalt attraktiv
Ifølge de tre avisene har interessen blant journalistene jevnt 
over vært god.

– Vi var superspente på hvordan det ville gå, sier Stavik.
Han forteller at søknadsmengden i første runde var «bruk-

bar». Siden har den økt. 
– Det beste av alt er at vi opplever at vi er i utvikling. Det 

blir stadig flere som har lyst til å grave.
De som søker må ha tenkt gjennom minimumsmål og 

maksimumsmål for prosjektet. Og de skal tidlig begynne å 
se for seg sluttproduktet – som gjerne skal være så digitalt 
attraktivt som mulig. Får man gjennom sitt prosjekt jobbes 
det mye i team, gjerne på tvers av avdelingene. En ting de 
har lært, sier Stavik, er betydningen av hvem som jobber 
sammen.

– Den delen vi utvikler oss på nå, er hvilken type kompe-
tanse vi setter sammen i teamene.

Venter på første spadetak
I fjor vant Lokalavisa Sør-Østerdal 
hjelp fra Tore Sandbergs Graveteam. 
Det har ikke gått helt slik de håpte 
på. 

– Det er en tung prosess for oss. 
Det har vært sykdom helt til i vår, 
sier May-Britt Bjørlo Henriksen, 
journalist i Lokalavisa Sør-Østerdal. 

I fjor gikk hun opp på scenen som 
mottaker av Tore Sandsbergs grave-
team. De hadde planer om å rette 
søkelyset mot kritikkverdige forhold 
i Trysil kommune. Og Henriksen sier 
de gjennom graveprosjektet har fun-
net noen dokumenter som ser ut til 
å være «veldig, veldig interessante.»

Men ellers har det gått trått. Det 
kan være tungt å grave i en lokalavis 
som dekker et stort område, sier hun, 

SPADEN. Tore Sandberg deler ut en gullforgylt hagespade til Mai-
Britt Bjørlo Henriksen fra Lokalavisa Sør-Østerdal under fjorårets 
konferanse. Spaden har imidlertid ikke fått fjernet særlig mye ugress 
ennå, på grunn av sykdom og nedbemanninger. skup.no

der den ene på prosjektet sitter i El-
verum og den andre tre kvarter unna 
i Trysil. Dessuten har journalistene 
støtt på flere hindringer underveis: 
Redaktørskifte, nedbemanning, 
langvarig sykdom hos Henriksens 
prosjekt-partner og seige dokument-
søk. Nå sitter Henriksen alene med 
prosjektet.

– Redaksjonen er så skåret til be-
net, så å finne tid til dette har vært 
vanskelig, sier hun. 

Forholdene har gjort at det ennå 
ikke har vært aktuelt å sende noe 
graveteam til avisen. Men Henriksen 
er likevel fornøyd med hjelpen de 
har fått så langt, selv om de bare har 
hatt kontakt med Jens Egil Heftøy 
fra graveteamet. 

– Han har bidratt med systema-
tisering og tanker rundt prosjektet. 
Det synes jeg så langt har vært veldig 
inspirerende, sier Henriksen. 

Ifølge Heftøy er graveteamets 
hjelp til lokalavisa «hverken avslut-
tet eller påbegynt». 

– Det har vært en serie uheldige 
omstendigheter, både eksternt og in-
ternt, som har gjort a vi ikke er der 
vi burde være, sier han.

– Vi har aldri kommet i gang. 
Hver gang vi har satt oss ned og 
sagt vi skal komme i gang, så har 
det skjedd noe. Vi har ikke sendt noe 
team oppover. Det har ikke vært noe 
sted å sende teamet. Vi har ikke gitt 
opp, men vi er definitivt ikke i mål, 
sier Heftøy.

– Viktig med kriterier
I Bergens Tidende opplever sjefsredaktør Steiro at de mottar 
mer enn nok søknader til fondet. Også han setter pris på 
mangfoldige team når prosjektene dras i gang.

– Søknadene kommer fra mange deler av huset. Ofte er 
det samarbeid på tvers av avdelingsgrensene. Nå har vi for 
eksempel en utenriksjournalist og en nettjournalist som 
jobber på et prosjekt sammen, sier han. 

BT-journalistene kan søke to ganger årlig om gravestøtte. 
Budsjettet er ifølge Steiro «fortsatt stort, på tross av en del 
kutt de siste årene.» 

I Aftenposten er det fortsatt den opprinnelige potten på 
500 000 det deles ut av. Etter lanseringen av gravefondet i 
fjor vår fikk de inn 20 søknader. Syv fikk klarsignal.

– Jeg vil understreke at det er vitkig å ha kriterier for å gi 
støtte til prosjekter. Vår erfaring er at mange har en altfor 
lite spisset idé i starten og kan ha urealistiske anslag på hvor 
mye tid de kan få i prosjektet, sier Berit Simenstad. 

Fondløs og fornøyd
En avis som ikke har hoppet på gravefond-bølgen, er Adres-
seavisen. De har gjort suksess med «Oppdraget», der et fem-
manns-team jobber i to uker med ett tema. Avisen hadde 
tidligere en pott som kunne brukes til å dekke vikarer for 
prosjektgravere, men det er det slutt på nå. 

– Jeg mener vi prioriterer og gir rom for gravejournalistikk. 
Hvis folk har et godt prosjekt så får de bruke tid på det, men 
selvfølgelig ikke alle på en gang, sier samfunnsredaktør 
Stein Arne Sæther. 

Av vellykkede eksempler nevner han flere saker – om 
pengesløsende helseledere, overgrep mot hørselshemmede 
og sviktende barnevern. 

– Dette er saker som har vunnet priser, der det er blitt lagt 
ned mange og lange uker. Et godt prosjekt som har potensial 

blir det satt av tid til. Dermed har det ikke vært så aktuelt 
med et gravefond. Men det kan godt hende det er en idé vi 
kan vurdere, sier Sæther. 

Han mener gravejournalistikken har gode kår, tross da-
gens klikk- og nett-baserte medier. 

– Den digitale utviklingen skulle ikke være til noe hinder 
for god gravejournalistikk. Tvert imot, det blir lettere å grave 
og gir flere måter å presentere det på. 

Bunnlinjen
Gravefond kan se flott ut på papiret, og det kan være opp-
løftende at journalister søker. Men til slutt koker det hele 
likevel ned til ett spørsmål: Fungerer det? 

Stavik i Fædrelandsvennen kan melde om et prosjekt i 
første søkerunde som ble «veldig, veldig bra.»

– I en tid hvor vi ikke har blitt flere, heller færre, så er det 
veldig gøy å vise at vi man fremdeles har tid og kraft nok til å 
sette såpass mye trykk og ressurser på enkelte saker, sier han. 

Aftenpostens gravefond har blant annet ført til artikkel-
serier som rettet et kritisk blikk mot Forsvarsbygg, som så 
på kriminelle asylsøkere og undersøkte hva olje-rikdommen 
har gjort med oss nordmenn.

– Men det har vist seg i praksis at de færreste prosjekter 
hadde behov for mye i støtte. Det viktigste var nok at den 
formelle utlysningen av muligheten til slik støtte stimulerte 
idédrodlingen til mulige prosjekter i hele redaksjonen, sier 
Simestad.

Og Bergens Tidende? Siden oppstarten og Skup-tørken 
har avisen mottatt fire Skup-diplomer. Tre av de er for da-
tastøttede saker.

– Du må våge å satse på en del prosjekter som ikke fører til 
noe også. Det vil være gode prosjekter som fører ingensteds 
hen. Men så vil det også være prosjekter som blir bedre enn 
man tror, sier sjefsredaktør Gard Steiro. 
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— Den digitale utviklingen skulle ikke være til noe hinder for god 
gravejournalistikk. Tvert imot, det blir lettere å grave og gir flere måter å 

presentere det på. 



Leder Jan Gunnar Furuly mener 

foto har andre arenaer enn SKUP. 

Er fotojournalistikk gravende?

Tekst Helle Gannestad

I fjor vant Dagens Næringsliv med 
reportasjen Dopingmafiaen. I to 
artikkelserier avdekket de den hemmelige 
dopingbørsen Anabolic Forums og 

bakmennene. Fotograf Mikaela Berg brukte 
kameraet til å vise undergrunnssalget. Med det 
ble hun første fotograf som har vært medvinner 
av en SKUP-pris. 

Fotojournalistene som Siste Skup har snakket 
med føler at deres arbeid ikke kvalifiserer til SKUP-
prisen, og etterlyser større inkludering fra grave-
konferansen. SKUP-leder Jan Gunnar Furuly mener 
imidlertid det allerede finnes etablerte arenaer for 
fotografene. Samtidig vil han ikke utelukke at man 
også kan grave med kameraet. 

– Hva er egentlig gravejournalistikk?
– Gravejournalistikk skal avsløre noe som noen 

ikke visste. Det skal avdekke forhold i samfunnet 
som betyr noe for mange, sier Furuly. 

– Kan fotojournalistikk være gravende?
– Bilder kan jo være avslørende, men jeg kan 

egentlig ikke huske å ha sett et norsk fotoprosjekt 
som jeg vil kalle gravende eller undersøkende de 
siste årene.

Fokus på styrker
Leder av Pressefotografenes klubb, Sveinung Ystad, 
tror mange fotografer føler det som om bare papir 
og nett-artikler når opp til den gjeve graveprisen. 
Ystad oppfatter at SKUP-stiftelsen har forsøkt å få 
større interesse for fotojournalistikk, men tror at 
mange fortsatt oppfatter gravejournalistikk som 
pengerelatert.

– Det handler om å anerkjenne de ulike sjan-
grenes styrke i gravende journalistikk, sier Ystad. 

Klubblederen mener at gravejournalistikk ikke 
bare handler om å sitte på et kontor og bla i doku-
menter. En må ut der menneskene er, observere og 

dokumentere, sier han. Ystad mener at fotojour-
nalistikk fungerer godt til å menneskeliggjøre et 
ellers komplekst tema. 

– En foto- eller videoreportasje der en følger et 
miljø over tid for å dokumentere hva som egentlig 
rører seg i samfunnet, kan ha vel så stor verdi som 
det vi tradisjonelt forbinder med gravesaker. Ofte 
kommer den visuelle journalistikken i siste ledd, 
og da er det ofte for sent, sier han.

– Forskjellige arenaer
SKUP-leder Jan Gunnar Furuly oppfordrer gjer-
ne fotojournalister til å sende inn bidrag. Furuly 
skjønner at fotografiene uteblir, siden de har andre 
arrangementer.

– Fotojournalistene har mange gode arenaer for 
å få vist sine prosjekter. For eksempel Årets bilde-
kåringen og DOK-festivalen. Årets bildekåringen 
og SKUP-prisen er to forskjellige kategorier. Det 
får egentlig bare være sånn. 

Slik samarbeider vi bedre
Lars Andreas Ellingsgard Øverli (28), Martin Slottemo Lyngstad (24) og 
Aleksander Andersen (25) er nå i sluttfasen på et treårig prosjekt. De deler 
sine beste tips.

Snart tre år er gått siden mennene bak Paragon Features kjøpte en buss 
for å formidle norske ungdomshistorier i prosjektet «Fra ungdommen». 
Mens Øverli har erfaring som skrivende journalist, har både Andersen og 
Lyngstad hovedsakelig vært fotojournalister. Når de har laget historier, har 
de én og én fulgt opp historiene med både video, tekst og stillbilder. Nå har 
de flyttet ut av bussen, og inn på et kontor på Youngstorget i Oslo. I disse 
dager ferdigstiller de tekst, video og foto. Deler av prosjektet er allerede 
publisert som artikler, og alt skal gis ut i bokform i august. 

Mennenes slagord er «vær forskjellige folk, som snakker samme språk». 
For dem har det vært avgjørende at alle har vært med i prosessen, helt fra 
idé til ferdig produkt. 

– Det viktigste for oss er at vi utfyller hverandre, sier Andersen. 
Øverli har tidligere bidratt med to metoderapporter til SKUP, fra tiden 

han jobbet i Laagendalsposten. Han mener at fotojournalistikk godt kan 
integreres bedre i dagens gravemiljø, men Øverli er redd han kaster en 
brannfakkel når han påpeker at norske fotografer også fint kan grave på 
egen hånd.

– Undersøkende journalistikk er truet fordi den er dyr og tidkrevende. 
Men kanskje glemmer en at det å tenke visuelt vil gjøre arbeidene mer 
tilgjengelig for folk flest, og dermed gjøre det vanskeligere for redaksjonene 
å nedprioritere undersøkende journalistikk, sier Øverli.

Flere mediehus har det siste året laget dyptgående reportasjer som de 
har tatt videre i kommentarer, debatter og oppfølgingssaker. Lyngstad 
mener at det er veien å gå.

– Redaksjoner kan lage seriøs og god gravende journalistikk på en mer 
underholdende måte. Det er et stort potensial i å ta reportasjer videre til å 
bli et mer helhetlig produkt, sier Lyngstad.

Paragon Features’ tips til godt samarbeid mellom journalist og fotograf
 ¢ Vær forskjellige folk, som snakker samme språk. 

¢ Vær sammen om idéen: Om alle ledd føler de har eierskap til en sak, så 
blir produktet bedre. Inkluder hverandre allerede i idéfasen. 

¢ Journalisten kan få idéer til nye vinklinger, en kan komme litt ut av 
dokumentskapet

¢ Etabler grupper der fotograf og journalist samarbeider fra første stund. 
Dette har de prøvd med stor suksess i Købenshavnsavisa Politiken.

¢ Kommunikasjon, kommunikasjon, kommunikasjon: Respekt for at 
den andre kan si at dette er feil å gjøre, og diskutere fram og tilbake

¢ Folk har ulike egenskaper. Spill på andres styrker. 

¢ Foto skal ikke nødvendigvis illustrere et tekstpoeng. Tør å la foto fortelle 
en egen historie om samme tema.

¢ Tekst og foto er som ski og staver: Resultatet blir best når bilder og tekst 
tilfører historien hver sine unike egenskaper. 

før jeg setter i gang, sier Gjestvang. 
Hun mener at foto kan, og bør, spille en rolle i 

gravejournalistikk. Gjestvang påpeker at mens en 
i skrivende journalistikk er opptatt av å avdekke et 
samfunnsproblem, har kanskje fotografene i større 
grad ønske om å stille spørsmålene, i stedet for å 
finne svarene.

– Av og til tenker jeg at fotografer – inkludert meg 
selv – er litt nostalgiske. De liker å lage prosjekter 
om fenomener eller kulturer som forsvinner. Og at 
de ser etter historier og har en mer åpen tilnærming 
enn konfronterende. Kanskje mange fotografer er 
for lite konfronterende. 

Gjestvang har stått oppført som fotograf på bi-
drag til SKUP-prisen, men har aldri sendt inn sine 
egne prosjekter.

– Jeg føler at de kriteriene som er satt opp ikke er 
for fotografiske prosjekter. Det kan hende jeg ikke 
har satt meg godt nok inn i det, men jeg føler meg 
ikke veldig inkludert sånn sett.

SVEINUNG YSTAD

ANDREA GJESTVANG

Furuly forteller at de har minst to fotorelaterte 
ting i programmet i år: VJ-seminar og en egen se-
anse utendørs hvor NRKs droneavdeling vil vise 
dronefoto i praksis.Han tilføyer at SKUP gjerne kan 
tilrettelegge mer for fotojournalistikk. 

– Jeg kan ikke huske at noen fotografer har sendt 
inn egne prosjekter til SKUP. Årets bilde viser at det 
er høy kvalitet på norsk fotojournalistikk, så det 
hadde vært fantastisk om en fotograf som hadde 
brukt avslørende metoder sendte inn til oss.

Bruker samme metoder
Andrea Gjestvang vant Årets bilde i fjor med doku-
mentarprosjektet En dag i historien, og har høstet 
flere internasjonale priser for sine fotografier. I dag 
har hun base i Berlin.

– Jeg bruker mange av de samme metodene som 
journalister når jeg går inn i et tema som er ukjent. 
Som dokumentarfotograf driver jeg målretta jour-
nalistisk research og skriver en prosjektbeskrivelse 

Årets bilde. Frilanser i 
Aftenposten, Paal Audestad, vant med 
dette bildet norsk fotojournalistikks 
gjeveste pris i år. SKUP-leder Jan 
Gunnar Furuly mener at nivået 
på norsk fotojournalistikk er høyt, 
men at han ikke har sett et norsk, 
undersøkende fotoprosjekt på flere år. 
Paal Audestad/Aftenposten 

Bussbasert. Bussen er parkert for nå, og Lars Andreas Ellingsgard Øverli (f.v.), 
Aleksander Andersen og Martin Slottemo Lyngstad ferdigstiller prosjektet Fra 
ungdommen.

ETTERLYST:
 FOTOGRAVING

Skup-konferansen 4.–6.  april 2014 | Siste Skup s . 19

FOTOJOURNALISTIKK

s. 18 Siste Skup | Skup-konferansen 4.–6.  april 2014

FOTOJOURNALISTIKK



Plot tok Medie-Norge med sterk kuling da de lanserte 

sitt dokumentarmagasin i 2011. Så snudde vinden.

Tekst David Bach Foto Helle Gannestad

- K jempeutfordrende, kjempemor-
somt og kjempeutfordrende.

Slik oppsummerer Plot-redaktør 
Jo M. Bredeveien tre år bak roret for 

det som skal være Norges flaggskip for fortellende 
dokumentarjournalistikk.

I april 2011 la de fra kai, Knut Gjerseth Olsen, 
Erlend Frafjord og Bredeveien, med en god slump 
egenkapital og kun horisonten som mål. Det vil 
si, ambisjonen var å holde skuta flytende så lenge 
som mulig. Og for å dra siste rest ut av en sliten 
metafor: Å skape noen bølger underveis. 

– Vi er veldig fornøyd og veldig stolt av det vi har 
fått til. Og så kunne vi tenkt oss å være større kom-
mersielt, innrømmer Bredeveien.

Skammer seg ikke
Da han møter Siste Skup i Plots redaksjonsloka-
ler er magasinets 19. nummer på vei gjennom 
skrivemaskinene. 

– Jeg var ikke helt sikker på det for tre år siden, at 
vi ville komme til Plot nummer 19. Det er vi veldig 
fornøyd med. Det er små ting og store ting som 
kunne vært bedre. Men det er heller ingenting å 
skamme seg over, sier redaktøren videre.

Trioen, som blant annet har bakgrunn fra Sta-
vanger Aftenblad, var sikre på at de ville klare ett år 
med magasinet. Fortsettelsen har vært bonusen de 
bare turte håpe på, skal vi tro Bredeveien. De gjorde 

ingen markedsundersøkelser før de tok det vågale 
steget så mange har drømt om. Det var impulsen og 
en voksende drøm om å starte noe eget, samt noen 
tilfeldigheter, som satte det hele i gang. 

– Vi ante ingenting om markedet. Det har bitt litt 
tilbake på oss nå, da. Vi var enige om at vi skulle 
lage godt fortalte, grundig undersøkte dokumen-
tarer. Det gjør vi, og det har vi gjort i 18, snart 19, 
nummer. 

Flytevest og tvangstrøye
Det har ikke vært en kompromissløs ferd. Selv om 
de «bare» kommer ut seks ganger i året, så er de en 
veldig liten redaksjon, mannskap om du vil, som 
jobber med lange, ofte kompliserte saker. 

– Selv om det høres utrolig ut, så synes ofte vi at 
vi må levere fra oss saker for tidlig selv om vi har 
jobbet med dem i veldig lang tid. Selv om vi jobber 
med en sak i fire måneder betyr ikke det at vi kun 
har jobbet med én sak i fire måneder. Vi har 128 
sider som skal fylles i hver utgave, aller helst med 
kvalitet. Da blir det litt sånn. Og så er det jo litt 
administrasjon.

Og stikkordet «kvalitet» har vært like mye en 
flytevest som det har vært en tvangstrøye for det 
ambisiøse magasinet. Med et seriøst image over seg 
kan det være vanskelig å få utløp for en naturlig 
lekenhet i bredden.

– Vi har jo fått et rykte for å være seriøs, litt på 

grunn av ting vi har sagt for tre år siden: at dette 
er magasinet for graving og så videre. Og det er det 
jo, kjernen vår er seriøs, men vi er lekne og har lov 
til å intervjue kjendiser, vi også, og bruke stor plass 
hvis vi synes det er journalistisk grunn til det. Det 
har vi fått litt ulike tilbakemeldinger på. 

Klager ikke
For eksempel fikk de kjeft for portrettet av Sigrid 
Bonde Tusvik, forteller Bredeveien. Hvorfor skal 
dere skrive om henne, spør leserne.

– Nei, det er fordi vi synes det var relevant. Saken 
har vi ikke fått kjeft for, fordi de vi får kjeft av tro-
lig ikke har lest den, vi får kjeft fordi de ikke synes 
at dette er Plot. Og det er litt vår egen feil at vi har 
skaffet oss det imaget, vi klager ikke over det. 

– Kan imaget være et alvorlig problem?
– Nei. Kunstnerisk og faglig religiøst er det veldig 

bra å ha det, men børsen er ikke like glad, kanskje.

Tjener ikke penger
Børsen kan melde at Plot nummer 18 gikk ut til 

4500 abonnenter. 3500 gikk til betalende, på grunn 
av noen julegavetilbud og faktureringsforsinkelser. 
De selger snaut 1000 i løssalg, slik at betalt opplag 
er mellom 4500 og 5200, litt avhengig av hvor man 
er i året, forteller han. Oppstarts-trioen merket at 
opplaget vokste raskt fra 0 til 3500 da de satte i gang, 
men det siste året har de vokst mye mindre enn 
de hadde håpet.

– Vi tjener ikke penger. Det er det bare å si. Men 
det hadde vi heller ikke ventet, at vi skulle tjene 
penger på år tre, selv om vi nok hadde håpet på litt 

mindre blødning og litt større abonnementstall 
akkurat nå. Om du hadde spurt meg i fjor om i år, 
så hadde jeg nok vært litt mer offensiv enn jeg er 
nå, sier Bredeveien.

– Hvor ille er det?
– Det er ikke kjempeille, men det er sånn at du må 

vokse. Vi startet med 2,3 millioner kroner, 1 million 
fra oss og resten fra små og større investorer. Det 
svidde vi av fort, sier Bredeveien.

I tillegg fikk de 250 000 kroner i oppstartstøtte fra 
Fritt Ord i 2011, samt 75 000 fra Stavanger kommune. 

MAGASINET PLOT

Plottet  
TYKNER

Realitetssjekk. 
Redaktør Jo M. 
Bredeveien i Magasinet 
Plot forventet ikke 
å gå med overskudd 
etter tre år, men hadde 
likevel håpet på mindre 
motvind. 

§ Etablert i 2011

§ Ble startet av Jo M. 
Bredeveien, Knut Gjerseth 
Olsen og Erlend Frafjord

§ Har til nå gitt ut 19 utgaver
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Plot kjøpes inn av Kulturrådet til bibliotekene, men det 
regner Bredeveien som rent kjøp, og ikke støtte.

– Vi nyter ikke veldig godt av staten, så vi håper litt på 
den nye regjeringen, i hvert fall så vi slipper momsen. Vi er 
momsfrie nå fordi vi mer eller mindre har strupt løssalget. 
Vi måtte sette opp prisen og slutte å reklamere for løssalget 
på grunn av 80/ 20-ordningen, sier han, og viser til at så lenge 
80 prosent av salget går til abonnenter, så slipper de momsen. 

Det gjør det veldig vanskelig å etablere seg, forklarer Bre-
deveien, og legger til at dette var noe de visste da de startet. 

– Så vi kan ikke klage alt for mye, men det gjør at vi heier 
litt – jeg har aldri stemt på de borgerlige og kommer forhå-
pentligvis aldri til å gjøre det – men vi heier litt på nye koster 
på mediepolitikkområdet.

Skulle satt dagsorden oftere
Da de startet i 2011 var det som et magasin for grundig, un-
dersøkende journalistikk støttet av gode fortellerstemmer. 
Men et gravende magasin – et begrep Bredeveien konsekvent 
unngår – må da også sette dagsorden med sakene sine. Der 
er det forbedringspotensial, medgir redaktøren.

– Nå sitter vi og lager nummer 19, og det handler ikke 

– Jeg har aldri stemt på de borgerlige og kommer 
forhåpentligvis aldri til å gjøre det – men vi heier 

litt på nye koster på mediepolitikkområdet

JO M. BREDEVEIEN

om Krim og Ukraina, det handler om mye mindre ting enn 
det, sier han.

– Det gjør at når du spør hvordan vi har satt dagsorden, 
svarer jeg heller på hva som har satt oss på kartet. Nå i det 
siste er det soleklart saken om prematurfødte barn, som var 
toppsak for Aftenposten og oppslag i VG en måned etterpå. 
Da blir det en reell debatt der helseministeren uttaler seg, 
og det synes vi er kult. Samtidig er det mange saker vi hadde 
trodd vi skulle få større oppmerksomhet rundt som vi ikke 
har fått det på.

– Burde dere ikke satt dagsorden oftere?
– Jo, det burde vi. Det kan du si. Vi hadde en oppsumme-

rende prat her tidligere. Vi er kjempefornøyd og kjempestolt, 
men det er flere ting vi ikke er fornøyd med, og en av dem 
er blant annet at vi ikke har hatt tid, mulighet, evner, kall 
det hva du vil, til virkelig å sette dagsorden. Sette oss selv på 
kartet i større grad. Vi er fortsatt et undergrunnsfenomen.

Bredeveien er klar på at magasinet gjerne skulle startet 
nyhetssyklusen oftere, både for den økonomiske drahjelpen 
det gir, men også for deres egen stolthet. 

– Og det er jo dette vi er på jakt etter til enhver tid, men sam-
tidig har vi to ben å stå på: Det er undersøkende journalistikk 

og fortellende journalistikk. De er like viktige. Vi kjører ikke 
en sak hvis den ikke har narrativt potensial. Det er en grunn-
stein. Og skal du ha en sak på over 20 sider, som de ofte blir 
hos oss, så må den være godt lesestoff. Historiefortellingen 
er viktig, sier han.

Måler seg ikke etter SKUP
Og det er metoden, ikke skildringen, som står i sentrum på 
SKUP-konferansen. Plot har levert til sammen tre SKUP-
rapporter, men i år kom det ingen nye brev fra Plot-mann-
skapet. Burde ikke SKUP-prisen være et stødig kompass for 
et magasin som Plot? 

– Vi har aldri hatt det som mål, vi har hatt det som ambi-
sjon. Det er klart det hadde hjulpet. Og vi er ikke helt fornøyd 
med at vi ikke har sendt inn ordentlige ting i år. Samtidig 
er det ikke helt riktig parameter. Det er ikke SKUP sin feil, 
men det hadde vært greit med en fortellerpris også. Kanskje 
er det på tide, sier Bredeveien. 

Så gjenstår det å se om Plot-skuta seiler opp Tønsberg-
fjorden i 2015. Enn så lenge gjelder det å holde vannet under 
hodet for det lille, store magasinet.



En hyllest  
til selvopptatte 

journalister
Øyvind Holen kroner de mest pr-kåte journalistene når det beste 

fra «Jævla Bra Byline» (JBB) kommer ut i bokform.

Tekst Astrid Øvre Helland

B ildespalten Jævla Bra Byline (JBB) har vært fryktet og 
elsket i fem år. Nå skal D2-journalist Øyvind Holen hylle 
helfigurbylines og malplasserte bilder på en utstilling under 
SKUP-konferansen. Samtidig kommer en samling av de beste 

Jævla Bra Bylinene i bokform. 
– Hvorfor lage bok og utstilling om Jævla Bra Byline?
– Det er SKUP sin skyld. De spurte meg om jeg ville lage en utstilling 

basert på bloggen og Facebook-siden. Jeg har tidligere tenkt at det kunne 
være en god idé å samle det beste fra årene med JJB, så det var jeg med på. 
Samtidig fikk jeg en avtale med Falck forlag, som ville gi ut en bok om Jævla 
Bra Byline. Det blir ikke et stort opplag, men hvis alle som er på forsiden av 
boken kjøper den, blir den utsolgt.

– Hvordan oppstod JJB?
– Det der med å si «jævla bra byline» begynte som en sketsj som en kompis 

av meg kom opp med. Den gikk ut på at man kunne rose en journalist for 
en sak ved å si «jævla bra byline». Det er jo en form for tomt skryt, for en 
byline er en byline, den kan ikke bli bra eller dårlig. Men så kom vi på at det 
faktisk finnes flere former for bylines. Det er byline, bildebyline, bildebyline 
i hel- og halvfigur og mange flere. I den første posten om JBB kom jeg opp 
med 13 ulike bylinetyper. Jeg gjorde samme øvelse da jeg skrev boken, og 

måtte da utvide til 30 kategorier. Så dette er uten tvil et felt som er i utvikling.
– Hvorfor tror du JBB ble så populær?
– Ønsket var å lage en satire av den stadig mer utbredte personifiseringen 

i journalistikken. Så fikk jeg også litt hjelp av to banebrytende episoder i 
2009. Den ene var politisk redaktør i Dagbladet, Marie Simonsen, som fikk 
en spalte med helfigurbilde på baksiden av avisen. Det andre var sjefredak-
tøren i KK som ryddet forsiden og brukte seg selv som forsidemodell. Det 
var imponerende skamløst og umulig ikke å lage humor på.

– Hvilke utviklingstrekk så du da du gikk gjennom fem år med JBB-poster?
– Dette er jo så langt fra en akademisk utforsking som tenkes kan, men 

det som slår meg er at journalister bare blir mer og mer pr-kåte. Men det 
kan jo selvsagt også være en konsekvens av at jeg i økende grad ser etter 
selvopptatt journalistikk. Den største forandringen over disse fem årene er 
nok hvordan økt bruk av nett-tv har ført til mer synlighet av journalister. 
Avisjournalister jobber nå i økende grad som tv-programledere og reportere, 
og da ser vi at de også kjøres frem som varemerker, profiler som er med å 
fronte mediet i større grad enn vi er vant til. Ikke noe galt med det, men jeg 
tenner gjerne et lys for de journalistene som i økende grad må ta til takke 
med å intervjue sine kollegaer.

– Vi ser jo også at der man før snakket med en ekspert, snakker journalister 

nå med en kollega, som de kaller eksperten. Et eksempler er VGs MinMote-
Sonia, som uttaler seg om mote i saker andre VG-journalister skriver. Og så 
har vi jo moteredaktører som er modeller i eget blad. Både moteredaktør i 
Det Nye og KK har stilt opp som forsidemodeller. Det eneste vi nå mangler 
er at journalister får sine egne magasiner oppkalt etter dem selv. Det har 
vi jo i Sverige og USA, så det er nok ikke lenge til det kommer i Norge også.

– Er det noen gjengangere i samlingen av JBB?
– Å, ja da, det er det så absolutt. Jeg har laget en kåring med topp ni, som 

jeg kaller JBB-adelen. Jeg har kåret dronning, prinsesse, konge og prins. På 
den listen finnes det også noen som har sluttet i media, men som har som 
såpass sterk etterklang at de holder seg blant adelen likevel.

– Hvem er disse kongelige da?
– Det vil jeg ikke røpe, det kan man lese i boken. Men det er viktig å si at 

det ikke er brukt kvantitativ metode, men kvalitativ. Vi legger vekt på krea-
tivitet og evne til nytenkning, og ikke hyppig synlighet av samme byline.

– Hvilke Jævla Bra Bylines er de mest populære?
– I det siste er det blitt tydelig at ufrivillig morsomhet slår bra an. Det som 

kommer feil ut eller bilder som er helt malplasserte, er populært. Eksempel på 
dette er da Dagbladet laget et intervju med sin nye bokanmelder. Intervjuet 
var frontet med et stort bilde av anmelderen, men i forsidetittelen sto det 

«bakanmelder». Det er snacks for JBB. Timing er også viktig. Når på dagen 
jeg poster et JBB-innlegg har mye å si for hvor mange som leser den. For 
litt siden, etter at Birkebeinerrennet ble avlyst, laget jeg på formiddagen et 
innlegg der jeg etterlyste kommentarer fra journalister som ikke fikk gått 
Birken. Den var godt likt.

– Har du noen gang fått en sint mail etter JBB?
– Det er lite sinne. Enten mener folk det er en ære, eller så er det bare taus-

het i andre enden. For å si det sånn: Det er flere som tipser om dem selv enn 
som sender sinte mail. Så er det noen som blir litt sure når de mener at de 
burde få JBB og ikke får det. Egentlig bekrefter tilbakemeldingene teorien 
om at journalister blir mer og mer pr-kåte.

– Hvor mye av arbeidsdagen tar JBB?
– Veldig lite. Den er nesten selvlaget. Det kommer så mange tips at det 

er bare å sjekke mailboksen, så er dagens jobb gjort. Faktisk, mens vi har 
snakket har jeg fått to tips, ferdig redigert og rødringet.

Bylineadelen kåres i årets utstilling på Galleri SKUP.

Bla om og se Øyvind Holens «JBB»-favoritter

Faksimile. VG
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Feilslått blodig alvor-byline. Det er elementær lærdom: Du 
må ikke være for blid på bylinebildet ditt, spesielt hvis det er 
fare for at du skal jobbe med nyheter. Det tar seg ikke ut å smile 
gledesstrålende hvis du dekker naturkatastrofer, kidnapping 
og drap. Men, alvoret kan også slå tilbake, se bare på Dagbla-
dets «Melodi Grand Prix er blodig alvor-bildebyline» fra 2011. 

Fargebildebyline i helfigur – som hovedoppslag på 
forsida. 
Jævla Bra Byline-bloggen ble i praksis født da påskenum-
meret av damebladet KK dumpet ned i butikkhyllene i 2009. 
Redaktør Gjyri Helén Werp hadde droppet den tradisjonelle 
forsidemodellen og brukte isteden forsida på seg selv og 

saken «Sjefredaktørens vårfavoritter». Og tradisjonen lever 
videre, nå i mars debuterte Norsk Ukeblad-redaktør Kjersti 
Moen som forsidemodell. 

Skilt ved fødselen-bildebyline.
Det er mye hverdagsangst i journalistikken. Skrev jeg noe 
feil i saken som gikk i trykken? Hva kommer desken til å 
finne på? Hvorfor glemte jeg kontaktlinsene akkurat den 
dagen når fotografen går runden for å ta nye bylinebilder?

Men den store skrekken er å dekke en sak om noen som 
ligner på deg selv. Som VGs Camilla Vesteng opplevde da 
hun skrev om Rebekah Brooks, og Martin Bergesen da han 
skrev om Louis CK. 

Linselus-byline
Er du hverken redaktør, spaltist, anmelder eller kommenta-
tor, men bare en ussel nyhetsjournalist eller lignende, som 
ikke slipper til med meninger eller trynet ditt? Fortvil ikke, 
det finnes mange triks for å vise seg fram i spaltene. Som å 
være linselus. 

Fotomontasje-byline
Tore Bruland i Rogalands avis ble den overlegne vinneren 
av The JBB Awards 2012. Det skulle ikke mer til enn én gi-
gantisk ølboks og én liten journalist for å ta innersvingen på 
de enorme bylineressursene i de store osloavisene. Seieren 
er i boks!

Et utvalg av Holens JBB-favoritter

Overvåk nyheter på Mynewsdesk
Mynewsdesk er Nordens ledende leverandør av nyhetsrom. Over 10 000 journalister har overvåkning på Mynewsdesk i Norden, herav 3 500 norske. 
Over 5000 varemerker som Oslo Lufthavn, Shell, Great Place To Work, KLP og Lederne bruker nyhetsrom på Mynewsdesk for å publisere og 
distribuere sine nyheter.

Kontakt oss på
tlf. +47 22 00 10 19 eller på e-post: norway@mynewsdesk.com

Overvåk og finn 
nyheter enkelt 
og effektivt med 
Mynewsdesk

Motta relevante nyheter 
på e-post, overvåk 

bransjer og følg selskaper 
og organisasjoner du 
interesserer deg for.  

Med Mynewsdesk kan du: 

•	 Lage en gratis journalistbruker og sette opp overvåkning av   
 nyheter.

•	 Finne	nyheter	fra	bedrifter	og	organisasjoner	i	alle	bransjer		  
 og alle størrelser.

•	 Tilpasse	hva	slags	nyheter	du	ønsker	å	motta	og	når	du	ønsker		  
 å motta informasjonen.

•	 Finne	pressekontakter,	bedriftsinformasjon,	søke	i	nyhetsarkivet   
 og få oversikt over bedriftens sosiale mediekanaler. 

•	 Finne	gode	ideer	til	artikler,	hente	nyheter	direkte	og	laste		 	
 ned høyoppløselige bilder og video.

•	 Følge	bedrifters	nyhetsrom	under	kriser,	og	holde	deg	
 oppdatert på hva som skjer, når det skjer.

Sett opp en bruker på: www.mynewsdesk.com/media/signup
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– Hårsåre journalister
I anledning SKUPs selvfeiring minner eksredaktør Finn Sjue igjen om 

at ikke alt er på stell i norske redaksjoner.

Tekst Hanne Brønmo Foto Marius Nyheim Kristoffersen

M ed selters i den ene hånden og en pipende 
pulsklokke på den andre, passer Finn Sjue ut-
merket inn i Kafé Fuglens lokaler. Etter at han 
entret syttiårene er han etter eget utsagn mer 

opptatt av å jakte i skisporene enn å jakte overskrifter. Da es-
sayet «Journalistikkens uutholdelige letthet» kom ut i fjor høst, 
ble han riktignok også beskyldt for å være noe gammeldags i 
tankegangen. Mer om det senere.

I oppslagene i tiden etter bokutgivelsen, noe Sjue selv kaller 
«overveldende», sa han selv at han ikke turte å gi ut boken før 
han ble pensjonist.

– Det var nok en litt myk uttalelse. Men med all respekt for 
mine kolleger, journalister er den mest hårsåre gruppa som 
finnes, og nå skulle jeg stikke hånda inn i vepsebolet. Likevel 
angrer jeg ikke et sekund, sier han. 

Teori og praksis
Flere beskyldte forfatteren for å slå inn åpne dører, og pressefol-
ket fylte sine egne aviser med tilbakemeldinger og kronikker. 
Ansvarlig redaktør Helge Øgrim i Journalisten skrev at essayet 
antagelig var et speilbilde av Sjues undervisning på Høgskolen, 
på både godt og vondt. 

«Forutinntatthet og slurv blir stående i veien for hans eget 
prosjekt. Jeg tenker på kildebruk, kildekritikk, fairness og 
presisjon. Sjue jukser», skrev Dagbladets redaktør John Arne 
Markussen. 

Generalsekretær Kjersti Løken Stavrum i Norsk Pressefor-
bund var uenig i spådommene om journalistikkens fremtid, 
men enig i at «unnskyld» sitter altfor langt inne hos pressefolk.

Ekkoet i kritikken er at Sjue selv har misset på metodebruken, 
blant annet fordi det ikke er noen åpne kilder i boken. Han er 
ikke selv på sosiale medier, men har fått med seg at ikke alle 
er i ekstase over innholdet.

– Jeg gleder meg med alle positive reaksjoner, og ikke minst 
omfanget av reaksjoner. Jeg har knapt gjort annet enn å debat-
tere siden boken kom ut, sier han.

Protest mot pølsevev
En av bekymringene og irritasjonene som gnager i Sjues hode 

er de unge journalistspirene som står i fare for å ikke få fast 
jobb, og som gjerne vil skrive ordentlige saker, men ikke får 
muligheten. 

– En del av dem har kanskje vært elever hos deg på journalistutdanninga?
– Jeg tror ikke det er noe galt med journalistutdanningen. 

Faktisk tror jeg den er bedre enn den har vært tidligere, men den 
skaffer kanskje ikke studentene kunnskap om de lange linjene. 

Han noterer i den røde permen. Viser frem notater han har 
gjort seg om nettopp denne problematikken.

– Jeg håper de unge tør å slåss om hva vesentlighet er. Det 
er en journalistisk og etisk fight, som gjerne kan begynne i 
redaksjonsklubben. Det må være lov å si at man ikke ønsker å 
bruke halve dagen på tull og pølsevev, mener nå jeg. 

Han håper travle nettdesker også gir journalistene tid til å 
reflektere noe før innholdet hamres ut.

– Det må være mulig å kunne ta seg fem minutter og tenke 
over eventuelle etiske problemstillinger. Samtidig er journa-
listikk et yrke hvor man må bruke fritiden på å lese og skaffe 
seg oversikt. 

Siste stikk til SKUP
– Det er helt klart en idealistisk forestilling at all journalistikk 
som skal finnes er undersøkende og grundig, det er vel ikke mu-
lig. Men i stedet for en balanse med tung og lett journalistikk, har 
den florlette journalistikken tatt fullstendig overhånd, sier Sjue.

En skulle kanskje tro at det først og fremst er nettjourna-
listikken Sjue vil til livs. Men han er også opptatt av at SKUP-
konferansen ikke skal bli en arena hvor norsk journalister 
skryter uhemmet av hverandre.

– I stor grad holder norsk undersøkende journalistikk et 
høyt nivå, og unngår de klassiske feilene og symptomene. Men 
det finnes en del blindflekker som det sjelden graves i, og det 
synes jeg er synd. Vi kan ikke sitte og vente på at det dukker 
opp en Snowden.

Den pensjonerte lektoren mener gravejournalistikkens 
status i Norge også viser at det er rom og plass for kvalitet i 
mediehusene. 

– Men, nå skal jeg holde kjeft, sier han.
Det spørs om det ikke blir en lang tur i skiløypa i dag også.

NEI, NÅ SKAL JEG HOLDE KJEFT
hvem: Finn Sjue * alder: 70 * yrke: Pensjonert journalistlektor
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D et er natt til 22. februar og demonstran-
tene på Maidan-plassen i Ukrainas 
hovedstad Kiev er inne i sitt sjette døgn 
med aksjoner. Samtidig, en halvtime 

utenfor hovedstaden, er det hektisk aktivitet på pre-
sident Victor Janukovitsjs enorme eiendom. Mens 
presidenten pakker noen private eiendeler i en koffert, 
jobber de ansatte hektisk med å tilintetgjøre konfi-
densielle dokumenter. Noen blir brent, noen lastet på 
biler og kjørt vekk, mens andre blir dumpet i en stor 
dam på eiendommen. I løpet av natten går presidenten, 
sammen med nære støttespillere og livvakter, inn i et 
helikopter og forlater presidentpalasset.

Strømmer til eiendommen
Ryktene om Janukovitsjs plutselige flukt når raskt folke-
mengden i sentrum, og dagen etter strømmer flere tusen 
til boligkomplekset for å få et glimt av den luksuriøse og 
tidligere strengt bevoktede eiendommen.

Mens de fleste er mest opptatt av presidentens private 
dyrehage, golfbane og samlingen av dyre biler, oppdager 
en gruppe journalister papirene som flyter i dammen.

Journalistene, som er fra forskjellige ukrainske og in-
ternasjonale medier, plukker opp dokumentene og ser på 
dem. Det går ikke lang tid før de skjønner at dokumentene 
inneholder viktig og konfidensiell informasjon. Informa-
sjon presidenten ikke ønsket skulle bli kjent.

Hentet inn dykkere
Rundt en halvtime etter at papirene er oppdaget ringer 
mobiltelefonen til journalisten Oleg Khomenok, som job-
ber i den engelskspråklige avisen Kyiv Post.

– En kollega av meg var på telefonen. Han fortalte 
om dokumentene, og jeg hev meg rundt, tok kamera og 
laptop og skyndet meg til presidentboligen, sier han til 
Siste Skup.

Idet Khomenok når Mezhyhirya-residensen er jour-
nalistene allerede godt i gang med å hente opp papirene

– Mange av dokumentene lå i plastmapper som fløt i 
vannkanten. Men vi fant ut at det også var dokumenter 
på bunnen av dammen, og fikk derfor tak i dykkere som 
kunne hente dem.

Journalistene tar så kontakt med en ekspert på arki-
vering. Han forteller dem at hvis dokumentene ikke blir 
hentet opp og tørket innen 72 timer, blir de ødelagt. Med 
andre ord: Journalistene har dårlig tid.

– Vi var 16 journalister som jobbet på skift. Noen hentet 
opp papirene, mens andre tørket dem. Innimellom prøvde 
vi å sove og spise, sier Khomenok.

I tillegg til journalistene, melder flere seg frivillige, 
og er med på arbeidet. På det meste består gruppen av 30 
personer. I starten samler de alle papirene i en hangar på 
presidentområdet, men flytter senere inn i presidentens 
gjestehus, der de har tilgang på en sauna som kan brukes 
til å tørke dokumentene. 

Laget et offentlig arkiv
Under redningsaksjonen oppstår det diskusjoner om 

Mens utenlandske medier dekket jubelscener i Kiev sentrum, prøvde 

en gruppe journalister, utstyrt med vifter og hårfønere, å redde 

hemmelige dokumenter fra Viktor Janukovitsjs presidentpalass.

DOKUMENTENE 
ingen skulle se

Tekst Astrid Øvre Helland Foto Yanukovych Leaks
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Vi forstod alle at dette var historisk– Det var tydelig at han hadde overvåket og samlet inn 
personlig informasjon om journalister 

– Det var tydelig at han hadde overvåket og samlet inn 
personlig informasjon om journalister. Vi fant også notater 
som kan knytte ham til overfallet på Tetyana Chornovol, 
sier Khomenok.

Journalisten Chornovol er kjent for å sette spørsmålstegn 
ved presidentens pengebruk. Hun ble brutalt overfalt og 
banket opp den 25. desember i fjor.

Tidkrevende arbeid
Noen dager etter dokumentfunnet i presidentpalasset blir 
det oppdaget et nytt arkiv. I lokalene til et selskap med tette 
bånd til presidenten finner journalister rundt 50 søppelsek-
ker med makulerte dokumenter. Også denne gangen får Oleg 
Khomenok en telefon.

– I starten var vi fortvilet over hvordan vi skulle få lest 
dem, men så fant vi et dataprogram som heter «Unshred-
der». Det kan lese hvilke dokumenter som hører sammen, 
og setter dem sammen igjen som et puslespill. Prosessen er 
tidkrevende, og vi er fremdeles i startfasen , men vi tror det 

kan ligge mye interessant informasjon i disse dokumentene, 
sier Khomenok.

Han utelukker ikke at det finnes dokumenter de ennå 
ikke har funnet, gjemt i hus og kontorer til ekspresidentens 
venner og ansatte.

– Dokumentene tilhører alle
At journalistene skulle offentliggjøre dokumentene var ikke 
et vanskelig valg, forteller Khomenok.

– Vi forstod alle at dette var historisk, at dokumentene 
tilhørte det ukrainske folk, og at de måtte få lese dem. Ved 
å lage et åpent arkiv gjør vi også papirene tilgjengelig for 
alle verdens journalister. Det er så mange dokumenter at vi 
umulig kunne lest alle på egen hånd, sier han.

De neste månedene skal en rekke ukrainske medier gjen-
nomføre journalistiske undersøkelser med utgangspunkt i 
dokumentene.

Avtalen er at sakene først vil bli publisert i journalistenes 
egne medier, før de legges ut på «Yanukovych Leaks».

Håper sakene får konsekvenser
Etter revolusjonen er det blitt lettere å arbeide som journalist 
i den ukrainske hovedstaden, forteller Khomenok.

– Det var mulig å drive med undersøkende journalistikk 
tidligere også, men forskjellen er at kildene nå er blitt mindre 
nervøse, og mer tilgjengelige. 

Khomenok håper at sakene de nå skriver vil bli tatt på 
alvor av myndighetene. 

− Vi har skrevet om korrupsjon og nepotisme i regjeringen 
også før revolusjonen, men det har aldri fått noen konse-
kvenser for politikerne. Vi ønsker at avsløringene våre vil 
få strafferettslige følger, at de ansvarlige blir stilt for retten. 
Hvorvidt vi lykkes vil tiden vise.

 
Intervjuet med Oleg Khomenok er gjort 18 mars. 

 ¢ Oleg Khomenok og journalist Vlad Lavrov forteller om 
det historiske prosjektet og om utviklingen i Ukraina i 
Osebergsalen lørdag klokken 15.30.

1 I den ukrainske presidentens forlatte palass fant journalister mange tusen hemmelige dokumenter. Noen hadde forsøkt å ødelegge dokumentene, enten ved å hive dem i en innsjø eller brenne dem. 
2 Med over 20 000 dokumenter ble det viktig med et godt system. Dokumentene ble sortert etter om de skulle bli scannet eller tatt bilder av, og journalistene og frivillige hadde ansvar for hver sin 

bunke av dokumentene. 3 For å gjenopprette makulerte dokumenter brukte journalistene et dataprogram som kan gjenkjenne hvilke dokumentdeler som passer sammen. 4 I kontorlokalet til et 
selskap med tette bånd til presidentenen fant en gruppe journalister over 50 søppelsekker med makulerte dokumenter. Jobben med å sette dem sammen foregår fremdeles.

4

3

hva journalistene skal gjøre med alle dokumen-
tene. Enkelte av journalistene ønsker å ta med noen 
av mappene, og lage saker basert på dem. Meng-
den dokumenter fører imidlertid til at de må være 
kreative. Løsningen blir å samle presidentarkivet 
i et offentlig arkiv, men samtidig la journalistene 
få lage saker de kommer over i arbeidet 

− Allerede 23. februar, dagen etter at vi fant ar-
kivet, opprettet vi internettsiden «Yanukovych 
Leaks». For å få papirene ut på nettsiden, scannet 
vi dem. De som var i dårlig stand tok vi bilder av, 
sier Khomenok.

– Folk tok med skannerne sine
Mens den internasjonale pressen spekulerer 
over hvor Janukovitsj kan befinne seg, fortsetter 
gruppen journalister arbeidet i eks-presidentens 
boligkompleks. 

Henting, tørking og skanning av dokumentene 

foregår parallelt, men arbeidet går ikke så fort som 
journalistene ønsker. Noen av dem tar i bruk so-
siale medier for å etterlyse flere skannere, og det 
gir utslag. 

– Det var utrolig å se hvordan frivillige hjalp til. 
Folk kom med alt mulig til oss, vi hadde masse 
mat og tepper. Flere tok også med datautstyr og 
skannere. På et tidspunkt hadde vi 18 skannere 
som jobbet samtidig.

I tillegg til papirene i dammen finner reporter-
ne flere arkiver inne i presidentpalasset. Med den 
enorme mengden dokumenter blir behovet for et 
system prekært.

– Vi bestemte oss for å tagge dokumentene på 
internettsiden med navnene som var nevnt, sel-
skapene som var beskrevet, eller stedene som var 
omtalt. Så inviterte vi folk til å «crowdsurfe» for å 
finne forklaringer og sammenhenger som de kunne 
poste på siden.

Etter tre dager har journalistene scannet 24 000 
dokumenter, og internettsiden «Yanukovych Leaks» 
har fått 300 000 unike treff. 

Fant profiler på journalister
Ettersom første prioritet er å redde arkivet, får ikke 
journalistene mye tid til å lese dokumentene. Det 
lille de får lest, gjør dem imidlertid opprørte. Mange 
av dokumentene handler om penger, og kaster lys 
over det luksuriøse livet Janukovitsj levde. De fin-
ner kvitteringer på oppussinger som aldri var gjort, 
bestillinger av sjeldne dyr til presidentens private 
dyrehage, og fakturaer på ekstravagante ferier med 
privatfly. Papirene viser også hvem Janukovitsj har 
hatt kontakt med, og hvilke finansmenn som har 
gitt penger til ham. Men det funnet som vekker 
mest avsky hos journalistene, er notater gjort av 
presidentens private sikkerhetssjef Kostyantyn 
Kobzar.

YANUKOVYCH 
LEAKS

21

§ Siden ble opprettet 23. 
februar, og 16 journalister 
står bak arbeidet med å 
legge ut dokumentene.

§ Den 16. mars lå det over 
10.000 dokumenter på 
siden. Hver dag blir det lagt 
ut flere. 

§ Siden er åpen for alle, men 
skal du kommentere eller 
legge ut oversettelser må du 
logge inn med en Facebook- 
eller Twitter-konto.
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- S lik vi ser det, har journalister i hovedsak to utfor-
dringer. Den ene er å forstå tallene og bruke dem på 
rett måte. Den andre, og kanskje viktigste, er å finne 
og bruke de rette tallene, sier informasjonsrådgiver 

Jon Olav Folsland i Statistisk sentralbyrå (SSB). 
Han snakker daglig med journalister som trenger hjelp til å 

finne statistikk til sin sak, og kommer også til SKUP for å svare 
på spørsmål om offentlig tallmateriale.

– Vårt inntrykk er at de fleste journalister har et godt kunn-
skapsnivå, men alt kan selvfølgelig bli bedre. 

Til sammenligning
Samfunnsdebatten baserer seg stadig mer på tall og fakta, ak-
tører i alle deler av samfunnet baserer seg på undersøkelser og 
statistikk for å fremme sine saker. Ikke minst er undersøkende 
journalistikk ofte avhengig av godt tallmateriale. Journalistenes 
utfordring er å se bak tallene – hvem har laget dem, hvem er 
spurt, hvordan er spørsmålene formulert? 

– Som leverandør av offisiell statistikk har SSB også et ansvar 
for å sørge for at tabeller og grafer gir mening. SSBs statistik-
ker har alltid en tilhørende tekst og kontaktinformasjon til 

Tallhjelp. 
Informasjonsrådgiver 
Jon Olav Folsland 
hjelper daglig norske 
journalister å finne 
tallene som passer 
for dem.

fagpersonene bak. Det kan være verdt å bruke noen minutter 
på å få bakgrunnsinformasjon, mener Folsland.

For å si det enkelt: Statistikk er å sammenligne tall. Dette 
kan gjøres på mange måter, men de viktigste er enten å se en 
utvikling over tid eller sette grupper opp mot hverandre – eller 
begge deler. Blir forskjeller større eller mindre? Endrer ulike 
grupper seg forskjellig fra andre? Samtidig er det viktig å huske 
at virkeligheten som oftest er mer sammensatt enn det som 
kommer fram i et tall eller en tabell.

Forskjeller på papiret
– Det er for eksempel et statistisk faktum at kvinner er mer 
sykemeldte enn menn. Men betyr dette bare at kvinner er mer 
sykelige enn menn, eller kan det forklares med at de har andre 
yrker, arbeidstider, ansvar og så videre? 

En annen utfordring er sammenligninger mellom land. 
– Arbeidsledige kan for eksempel bli talt på vidt forskjellige 

måter innen EU. Det er ikke noe fasitsvar på hvordan slike ut-
fordringer løses på best måte, men bare man vet om noen av de 
utfordringene som finnes er man et stykke på vei.

Et eksempel er Adresseavisens spørreundersøkelse om 

Stadig oftere fyller norske journalister tallkvoten, men 

noen ganger snubler de på veien.

Tekst: Hanne Brønmo 

Foto: Marius Nyheim Kristoffersen

TR0LL 1 TALL
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JON OLAV 
FOLSLANDS STATI- 
STIKKGUIDE

NATE SILVER

hvorvidt man var for eller imot musiker Hans 
Rotmos tekst i hans nye låt. Teksten ble kritisert 

for å være rasistisk, og det at et høyt antall personer 
i spørreundersøkelsen svarte at de støttet Rotmos 
tekst, ble brukt som en indikator på nordmenns 
holdninger. 

– I en slik undersøkelse er det ikke mulig å be-
regne noe standardavvik, siden man ikke vet noe 
om de som har svart på spørsmålene. Dersom man 
gjør et utvalg eller bestiller undersøkelsen fra pri-
vate byråer, er det viktig å tenke gjennom hvordan 
spørsmålene blir formulert og dermed tolket av 
dem som skal svare, sier Folsland.

Ring en venn
Maria Berg Reinertsen er samfunnsøkonom og 
journalist i Morgenbladet, hvor hun ser på tallene 
bak ukens økonominyheter i spalten Finansgrisen. 
Hun er i utgangspunktet ikke negativt innstilt til 
tydelig vinklede statistikksaker.

– Noen ganger kan hard vinkling bli et problem 
for dem som blir stemplet av statistikken: Aften-
postens sak i fjor sommer om at sjansen for å bli 
ufør øker kraftig når foreldrene er det, NRKs sak i 
vinter om at psykisk syke er overrepresentert når 
det gjelder mord og VGs serie om hvorvidt barn er 
trygge i barnehagen fra i fjor er alle eksempler på 
at konklusjonene skaper mer frykt (VG og NRK) 
eller mer mismot (Aftenposten) enn tallmaterialet 
kanskje strengt tatt gir grunnlag for.

– Hva ser du etter når du lager kommentarer eller featu-
resaker med utgangspunkt i statistisk materiale?

– Ny statistikk er bra, men det beste er kanskje 
hvis man kan gi et nytt perspektiv på et tall eller en 
graf som alt er ganske mye omtalt, sier hun.

Når hun selv er i tvil, ringer hun en venn.
– Da ringer jeg min økonomvenninne, som er 

mye smartere og mer oppdatert enn meg, og spør 

om jeg har tenkt riktig.
Hun fremhever flere norske aviser som gode på å 

omdanne statistikk til nyhets- og debattstoff.
- Aftenposten, Dagsavisen og Dagens Næringsliv 

er alle flinke til å omdanne statistikker til interes-
sant nyhets- og debattstoff. Senest Aftenpostens sak 
om hvilke postnummer som vil tjene på avskaffelse 
av formueskatten. Ellers er det jo Klassekampen 
som er best på frekk bruk av statistikk.

Begrepsavvik
SSBs Jon Olav Folsland er glad i spalten «Statistisk 
sett» i Aftenpostens økonomimagasin, som hand-
ler om alt fra glemte lommebøker til brusdrikking.

– Spalten er et godt eksempel på at journalister er 
flinke til å lage historier rundt statistikker, både de 
lett tilgjengelige og de som i utgangspunktet kan 
oppfattes som litt vanskelige. De kan også vise for-
klaringene bak tallene på en god måte, sier Folsland.

Han mener det særlig er journalisters begreps-
bruk som fører til det dagligdagse talltullet i nor-
ske medier.

– 40 000 årsverk er ikke det samme som 40 000 
personer i jobb. En forveksling av disse to er fort 
gjort, skjer ikke sjelden, og gir et feil bilde. I SSB bru-
ker vi ikke begrepet «etnisk norsk», rett og slett fordi 
vi ikke har tall på etnisitet, mens mediene bruker 
begrepet. Passer man på definisjoner og begreper, 
blir risikoen mindre for å gjøre feil. 

Han minner også om standardavviket, som ofte 
ikke nevnes når valgmålinger eller meningsmålin-
ger blir nyhetsstoff.

– I spørreundersøkelser blir et representativt ut-
valg av befolkningen stilt det samme spørsmålet, 
for eksempel hva de skal stemme ved neste valg. Det 
normale utvalgsundersøkelser i Norge er å trekke 
et utvalg på cirka 1000 spredt utover landet, i ulike 
aldersgrupper og så videre. Men når man spør tusen 

§ Sjekk definisjoner: Hvordan 
er fenomenet definert? 
Hvem eller hva inngår i 
definisjonen som brukes 
i statistikken? Vil tallene 
du har funnet besvare 
spørsmålene dine, eller bør 
du finne andre tall i stedet?

§ Er indikatorene beregnet 
på en måte som gjør dem 
sammenlignbare? Er det 
for eksempel tatt hensyn til 
at to grupper kan ha svært 
ulik aldersstruktur; f.eks. 
innvandrerbefolkningen vs. 
den øvrige befolkningen. 
Og: Er enheten de samme – 
personer vs. husholdninger?

§ Gi artikkelen til en kollega – 
forstår han/hun det du har 
skrevet?

 

personer er det veldig mange flere som ikke blir 
spurt. Man får et unøyaktig resultat, og standardav-
vik er et mål på denne usikkerheten.

Skjevt på egen hånd
Særlig i den undersøkende journalistikken har 
det blitt vanligere å lage sine egne undersøkelser, 
i stedet for å ta utgangspunkt i allerede tilgjenge-
lig materiale. Både NRK og TV 2 ble kritisert for 
metodebruken før stortingsvalget i fjor. Informa-
sjonsrådgiveren mener det er farlig å presentere 
slike undersøkelser som fakta.

– I utvalgsundersøkelser trekkes et representativt 
utvalg av befolkningen, mens i egne undersøkelser 
svarer bare de som selv har lyst til å svare. Litt av-
hengig av tema og hvor undersøkelsen finner sted, 
for eksempel på nettsidene til en avis, kan det bli 
ekstremt store skjevheter i en slik undersøkelse. 

Morgenbladets Maria Berg Reinertsen mener 
alle journalister kan bli statistikkjennere med litt 
innsats.

– Heldigvis finnes det mange andre måter å 
lære seg å lese en statistikk på en fem års studier i 
samfunnsøkonomi.

SKUP arrangerer flere kurs om databasert jour-
nalistikk. Giannina Segnini og hennes graveteam i 
«La Nacion» har avslørt korrupsjon blant to tidligere 
presidenter i Costa Rica, og viser deg hvordan du 
kan følge kriminelle skipslaster fra land til land. 
Andrew W. Lehren fra The New York Times under-
viser i sosial nettverksanalyse og databaser. Flere 
norske journalister holder kurs: Lasse Lambrecht 
fra Bergens Tidende, Espen Andersen fra NRK og 
Dan Kåre Engebretsen fra VG er alle veteraner innen 
datajournalistikk og lærer sine triks. For den som 
ønsker seg en mer grunnleggende innføring ar-
rangeres det også kurs i excel med Trond Sundnes 
i Dagens Næringsliv.

Statistikk er ikke 
bare tall

Data må ha kontekst
Korrelasjon 
innebærer ikke alltid 
en sammenheng

«Take the average, 
stupid»12+88+P 25+75+P 37+63+P 50+50+P1 2 3 4

Magefølelse er en 
dårlig målestav for 
sannsynlighet

Kjenn fortiden og 
fotfestet ditt

Innsidekunnskap 
er det motsatte av 
objektivitet

Å offentliggjøre 
hypoteser og 
teorier bedrer 
etterretteligheten62+38+P 75+25+P 87+13+P 100+P5 6 7 8

§ Amerikansk statistiker.

§ Sjekk ut Nate Silvers 
nettside for nyhetsstoff 
om statistikk: 
fivethirtyeight. com

 

Nate Silver om åtte ting journalister kan lære av statistikere

tv2.no
Nyheter døgnet rundt
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Men lufta 
var ikke 
for alle
Dronekrigen tiltar i styrke. I påvente av nytt 

regelverk håper myndighetene at de glade 

amatørene holder seg på bakken.

Tekst David Bach Foto Marius Nyheim Kristoffersen

E n solvarm dag i februar, ved et badeanlegg sør for Oslo, står 
en åttemotors innretning til over hundre tusen kroner klar 
på bryggekanten.

– D a skrur jeg deg på, sier pilot Jakob Kahn.
– Jeg er på, svarer fotograf Jon Stabell Sauge raskt.
Han  stirrer konsentrert på monitoren sin, sjekker at bildet fra Sony 

HD-kameraet har riktig eksponering og fokus. Kahn kobler til noen 
flere ledninger på NRKs Cinestar oktokopter, dobbeltsjekker at alt er 
der det skal være, og trykker på kontrollbrettet.

Åtte høye pip i tett serie signaliserer at propellene, med hver sine to 
sylskarpe karbonfiberblader, er klare til å løfte kamera, kameravogge 
og batterier i 14 000 omdreininger i minuttet. Det er på tide å ta et steg 
tilbake for multikopterets tomannteam.

Strikt regelverk
NRK Marienlyst litt tidligere. Senioringeniør Reidar Otto Johnsen i 
NRK Luftfoto tar oss med inn på et rom hvor «monsteret» står og sover. 
Han har allerede brukt en stund på å liste opp alle begrensningene 
en multikopteroperatør – Johnsen bruker aldri ordet drone – må ta i 
betraktning før han kan ta av.

– Disse propellene er av karbon, sier han og slår en av dem rundt 
med en pekefinger.

– Det går en historie om at en tysker fikk en slik i bakhodet og 
mistet livet umiddelbart.

NRK Luftfoto og deres kolleger i andre norske mediehus har flydd 
i upreparert luftrom de siste få årene. Reglene har kommet med ut-
viklingen. Blant annet kan ikke maskinen fly mer enn 120 meter i 
høyde og 400 meter i avstand fra operatørene, uten at man har gitt 
beskjed til luftfartsmyndighetene. Den må aldri forlate synsfeltet. En 
NOTAM (Notice to airmen) må gis i trafikkerte områder. En nautisk 
mils omkrets rundt Slottsparken er no fly zone. Tromsø er av en eller 
annen grunn restriktivt område. Bodø og Ørlandet av naturlige årsaker. 
Operatøren må vite hvordan man kommuniserer med flytårn, lage 

Godkjent. Pilot Jakob Kahn og fotograf 
Jon Stabell Sauge i NRK Luftfoto samarbeider 
om å få de beste bildene av Ingjerdstrand 
bad sør for Oslo. Godkjenning fra Nasjonal 
sikkerhetsmyndighet, Luftfartstilsynet og 
grunneier er innhentet. 
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flyruter, vite hvor trafikken går. Nasjonal sikkerhetsmyn-
dighet må gi godkjenning.

– Vi har sendt en søknad på over 100 sider til Luftfarts-
tilsynet, hvor vi redegjør for alle bruksområder og alle ru-
tiner hvis noe går galt. Vi blir et lite flyselskap, sier John-
sen, og viser frem en tjukk perm han kaller NRK Luftfotos 
«bedriftsmanual». 

Det er også NRK Luftfotos høyst verdsatte bedriftshemme-
ligheter. Om noen får tak i permen er konkurransefortrinnet 
tapt. Derfor er den også unntatt offentlighet hos mottaker 
Luftfartstilsynet. 

– Lufta er ikke for alle, poengterer Johnsen.

Over 70 tillatelser
Der får han støtte av flyoperativ inspektør Morten Raustein 

i Luftfartstilsynet. 
Stadig flere søker om tillatelse til å fly multikopter, og 

frykten for at kopterne til slutt skal skygge for solen gjør at 
tillatelsene ikke deles ut for fote.

Raustein står for de fleste RPAS-tillatelsene (Remotely 
Piloted Aircraft System), og kan fortelle at det per i dag er 
litt over 70 personer i Norge som har denne godkjenningen. 
Samtidig har Raustein 7–8 søknader i innboksen.

– Nå velger vi å lage en forenklet søknadsprosess for de 
minste maskinene, med vektbegrensning på 2 kilo, og for-
venter en liten søknads-boom. Men jeg tror det vil flate ut 
litt etter det. Jeg håper ikke det blir den samme veksten som 
det har vært det siste året, sier Raustein.

Samtidig arbeides det med et nytt regelverk for ubeman-
nede luftfartøy. Raustein tør ikke si annet enn at han håper 

forslaget kommer ut på høring til sommeren. 
Et fellesbrev fra Norsk Journalistlag, Norsk Presseforbund, 

Mediebedriftene og Norsk Redaktørforening til Luftfartstil-
synet ber samtidig om enklere regler og rutiner for tillatelse 
til bruk av droner, som svar på det varslede regelverket. 

Kraken tar av
På Ingjerdstrand bad er godkjenningene gitt og oktokopteret, 
døpt «Kraken», er straks klar til å fly.

– Jeg har bare fem satellitter, sier Kahn.
– Fokus er ikke helt bra, legger Stabell Sauge til.
Oktokopteret må flyttes fra bryggen på grunn av stål-

konstruksjoner under trebordene, som forstyrrer signalet. 
Noen sekunder og meter senere setter Kraken i en høylytt 
summing, og løfter seg raskt opp i luften. Et kampklart bol 

av illsinte veps setter avgårde ut over Oslofjorden. 
– Da håper jeg ikke det er noen som tror russerne 

kommer, spøker Stabell Sauge og gløtter opp fra 
monitoren noen sekunder.

Oktokopteret skal manøvrere seg inn fra fjor-
den og ta med seerne opp skråningen mot hoved-
bygget til Ingjerdstrand bad. Senere skal solister 
fra Kringkastingsorkesteret stå på utvalgte po-
sisjoner med sine instrumenter. Men først må 
det øves.

Brukes til alt
– Sportsarrangementer, underholdning, seremo-
nier, dramaproduksjoner, dokumentarer, Ut i na-
turen, nyhetshendelser. Vi har tatt bilder for alle 

avdelinger, sier Reidar Otto Johnsen på spørsmål 
om hvor bruken av multikopter slutter.

Nyhetshendelser er utfordringen, naturligvis, 
både etisk og sikkerhetsmessig. I Sverige kom en 
kopteroperatør til å fange bildet av et ulykkesof-
fer halvveis ut sitt eget bilvindu. Dette ville aldri 
NRK funnet på, mener Johnsen, samtidig som han 
erkjenner at bildet ved et uhell kunne bli tatt. Men 
aldri publisert.

Fra storbrannen i Lærdal skulle det vise seg at 
luftbildene var kjøpt av en privatperson uten lisens. 
Men da NRK argumenterte overfor en innsatsleder 
om at bildene ikke bare hadde nyhetsverdi, men 
også var historisk viktige, møtte de stor forståelse. 
Johnsen tror dessuten ikke skadestedene blir de 

verste for kopterkluss.
– Sportshendelser. Der skal vi få oppleve mye 

trøbbel. Det er så mange glade amatører som skaffer 
seg koptere på internett. Regelverket er rigid, og det 
skjønner vi, men det er håpløst med totalforbud. Vi 
som følger loven blir hindret, mens amatørene bare 
kjører på, spår Johnsen.

Han åpner for en «pool»-ordning, der de største 
mediene får fly først og så deler seg i mellom og til 
de mindre redaksjonene. Men ulykkene vil komme, 
det er han sikker på.

– Det er jævlig mange cowboyer der ute. Og vi 
merker allerede press fra andre leverandører som 
vil ta bilder vi ikke ønsker å ta. Menneskeliv kan 
gå tapt, sier Johnsen. 

DRONE/
MULTIKOPTER

§ RPAS = Remotely Piloted 
Aircraft System

§ Samlebegrep for fjernstyrte, 
ubemannede fartøyer

§ I sivil sammenheng 
brukt til blant annet 
hobbyfotografering 
og kommersielle 
videoproduksjoner

Kilde: aeroquad.com

Kraken. NRKs Cinestar 
oktokopter, passende kalt 
Kraken, venter på takeoff ved 
Ingjerdstrand bad. Batteriene 
på toppen varer omtrent 12 
minutter nå et lite kamera 
henger under. 

Ny lokasjon. Når er Red Epic-kamera henger i vugga 
under, er multikopteret verdt omtrent 500.000 kroner. 
Med et Sony «amatør»-kamera er det «bare» 125.000. 
Kahn og Stabell Sauge bærer likevel forsiktig. 
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Nye forskrifter på vei
Morten Raustein i Luftfartstilsynet er enig i at det er de 

useriøse aktørene som er problemet.
– Det er veldig mange som åpenbart har dette som hobby. 

En journalistkollega av dere fant ut at 4–5000 relativt små 
multikopter er solgt, og når vi har gitt litt over 70 tillatelser 
så sier det seg selv at det er et stort marked, som ikke nød-
vendigvis er på stell.

Raustein forteller at de er mest redde for pilotene som har 
den tekniske kunnskapen, men som ikke skjønner hvor stor 
risiko som er involvert. 

– Det er ikke tvil om at dette utgjør en ekstra aktør i luftfar-
ten. Under lavtflyvning i trange situasjoner kan uvettig bruk 
av droner føre til katastrofale følger. Om en helikopterpilot 
under landing plutselig observerer noe i sidesynet og reflek-
sene slår inn, kan det lede til tragedie. Det er sånne ting veldig 
mange småoperatører ikke tenker på. De har ikke noe luft-
fartsbakgrunn, og har ikke vilje til å gjøre seg kjent med det. 
Mange bagatelliserer det og sier at det bare er en liten drone, 
men en liten tue kan velte stort lass, minner Raustein om.

– Mister respekten
Og problemet stopper ikke ved de glade amatørene. Raustein 

sier han har stor tro på at mediebransjen som sådan har 
skjønt skadepotensialet, og påpeker at dialogen med redak-
tør- og journalistlag er god. Likevel er han ikke like begeistret 
for samtlige deler av den norske journaliststanden.

– Det er enkelte journalister som overhodet ikke skjøn-
ner alvoret i det. Jeg får henvendelser fra journalister som 
mener de har en gudbenådet rett til å gjøre akkurat det de 
vil for å få et bilde. Jeg har stor respekt for journalister og 
deres arbeid og behov, og ikke noe problem med det, men 
når de viser såpass åpenbar mangel på kunnskap om det 
store bildet, og heller ikke vil høre på fornuft, da mister jeg 
litt av respekten, sier Raustein.

Været utfordrer
Ved Ingjerdstrand bad skal solist Marinette Tonning-Olsen 
filmes fra 10-meteren. Vindkastene begynner å ta til. Anne 
Kjersti Goberg, som har regien på opptakene, har ankommet, 
og diskuterer mulighetene med Kahn og Stabell Sauge. Kahn 
er usikker på vinden, men får jobben gjort med Kraken, som 
tar flere runder rundt Tonning-Olsen oppe i vinden. Bildene 
blir noe man ikke kunne drømt om for tre–fire år siden. 

– Nydelig, utbryter Goberg idet de ser gjennom bildene.
Nok en vellykket arbeidsdag med Kraken, Kahn og Stabell 

Sauge. Batteriene, som holder i om lag 12 minutter, er klare 
for en pause, fotograf og vingemann likeså. Ifølge Reidar 
Otto Johnsen i NRK Luftfoto er det flynekt ved tolv sekund-
meter vind. Været er kanskje også den største utfordringen 
samlet sett.

– I lett snø går det fint, men regn er vi ikke glade i. Ti 
minusgrader går ikke, men det er bedre med 3–4 minus enn 
3–4 pluss og tåke. Ising på propellene kan fort bli et problem, 
jeg har hørt om multikoptere som har ramlet ned på grunn 
av det, sier han. 

Men så lenge man er klar over risikoene, og kan redegjøre 
for rutinene i hvert enkelt worst case scenario, som i NRK 
Luftfotos bedriftsmanual, er multikopterene uvurderlige 
verktøy for pressen. Kristine Foss i Norsk Presseforbund, 
som har forfattet brevet til Luftfartstilsynet om enklere 
regelverk, sa det best til Journalisten: 

– Det er viktig at mediene har mulighet til å ta i bruk denne 
typen teknologi. Det er viktig for samfunnet. Men samtidig 
skal man opptre varsomt og ikke utsette noen for fare.

 ¢ NRK Betas Eirik Solheim gjennomgår dagens lovverk og hva 
som kreves for å få fly fotodrone. Etterpå tar han deg med på 
en testtur. Fulehuk lørdag fra klokken 17.00.

Tomannsjobb. En promotasjonsvideo for Kringkastingsorkesteret er ett av mange bruksområder for NRK Luftfotos åtterotors 
Cinestar-drone. Jakob Kahn og Jon Stabell Sauge holder øye med hvert sitt instrument idet Marinette Tonning-Olsen tar med hornet opp 

på timeteren på Ingjerdstrand bad.

Er det din tur neste gang?
www.stupstipend.no

Stup er Mediebedriftenes Landsforenings (MBL) og Norsk Journalistlags (NJ) studiepermisjonsordning. 
NJ-medlemmer som arbeider i en bedrift som er medlem i MBL, kan få stipend.  

Hei! I disse 
dager får omkring 

30 journalister stipend 
for å gå på kurs eller ta 
annen videreutdanning. 

Vi deler ut stipender 
3 ganger i året.
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Innsikt til 
ditt SKUP

Stolt sponsor av SKUP 2014
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Husk årsmøtet!
Årsmøtet i SKUP holdes fredag klokken 17.45 i møterommet Ormen Lange 1. Alle konferansedeltakere som 

kvalifiserer til medlemskap i Norsk Journalistlag eller Norsk Redaktørforening har møte-, tale- og stemmerett 

på årsmøtet. Dagsorden og saksdokumenter finner du på skups nettsider.

Bordreservering til gallamiddagen

Til lørdagens gallamiddag og prisutdeling er det anled-
ning til å reservere bord i festsalen i forkant. Reserve-
ring gjøres i konferanseresepsjonen lørdag fra klokken 
10 til 14. 

Der deles det også ut adgangskort til banketten. 
Disse må medbringes til banketten for å slippe inn. 

Vi ber om at alle som bestiller bord kun reserverer 
plass til det antallet som faktisk skal sitte sammen. 

Det serveres tre glass vin til middagen. Det er mulig 
å forhåndsbestille drikke til ditt bord i forkant. Drikke-
bestilling gjøres i baren. 

Dørene til banketten åpnes klokken 19.15.»

T-skjorte og SKUP-kruset  
får du kjøpt i resepsjonen for  
henholdsvis 75,- og 50,-



Tekst: Hanne Brønmo  
Foto: Helle Gannestad

«Einskildsakene partiet kjempar for er 
viktige nok, men bevare meg vel for det 
samfunnet partiet ynskjer seg. Ja, får AKP 
makta, gjeld det å røma til Sverige som 
fortast råd er».

Helge Øgrim gikk ut av AKP-ML med 
nynorsk presisjon og brask og bram. Han 
var ML-sjefens fetter og mangeårige pro-
tesjé, noe som brått tok slutt da journalisten 
Harald Stanghelle gjorde intervjuet for Dag 
og Tid, hvor sitatet er hentet fra, i 1981.

– Journalistikken har ikke gjort meg noen 
skade. Det er fortsatt mange som ønsker 
seg dit. 

Det er et yrke hvor mye kan ligge på 
overflaten, men noen også kommer dypere. 
Tidligere var journalistikken plattformen 
hvor man virkelig kunne komme til orde, 
men i dag finnes ikke minst sosiale medier 
som man kan ytre seg på, sier han.

Øgrim har tidligere sagt at han i mørke 
tider forbanner dagen han tok avgjørelsen 
om å bli journalist. Men over en blå Farris 
på Youngstorget, med e-sigaretten ved sin 
side, er han ikke like bombastisk. Tvert om 
skulle man tro han besitter Mad Men-sjefen 
Roger Sterlings selvsikkerhet, der pressev-
eteranen sitter og damper uten sjenanse for 
andre gjester.
Rykende god journalistikk
Siden 2007 har Øgrim vært redaktør i 
fagbladet Journalisten, som gis ut av Norsk 
Journalistlag, samme år som e-sigaretten 
ble lansert internasjonalt. Bak seg har han 
17 år i NTB, i tillegg til flere år som redak-

sjonssjef og prosjektleder i Dagbladet. 
Fagbladet bringer nyheter, reportasjer, kom-
mentarer og debattartikler om den norske 
og utenlandske medieverden, og er også 
aktive mediekritikere. 

– Mye er bedre nå enn før. Særlig den 
økonomiske journalistikken og krimjour-
nalistikken er blitt mye bedre. Samtidig 
har mediene alltid vært en grunnleggende 
kommersiell virksomhet, som skal appellere 
til publikum. Grunnloven eller festtalene kan 
ikke styre dette, sier han. 

Han tar et dypt trekk av det batter-
idrevne vidunderet.

– Noe vi har vært mye opptatt av i 
Journalisten er annonsejournalistikken, som 
særlig preger ukeblader og bilagene. De 
befinner seg hele tiden på grensen av det 
som er etisk forsvarlig, sier han. 

Redaktøren ønsker likevel ikke å henge 
ut enkeltredaksjoner.
Uten filter
– Mediekritikk er preget av enkeltsaker. 
Det er ikke noen klar linje i mine uttalelser 
sånn sett. Mediene tar stadig raskere valg, 
eksempelvis når det gjelder identifisering av 
den siktede politimannen. Mange blir sinte 
på oss for det vi mener, men alle sitter i 
glasshus. 

Øgrim er likevel opptatt av å ta vare på 
de viktige enkeltstemmene i journalistikken. 

Samfunnsdebattant og tidligere frilans-
journalist Sara Mats Azmeh Rasmussen har 
fått flere kronikker publisert på nettstedet, 
og Øgrim startet en kampanje for at hun 
skal få statsstipend.

– Sara har en unik bakgrunn, som 

sekulær, lesbisk kvinne som vokste opp i 
et muslimsk miljø i Syria. Vi er heldige som 
har en slik stemme i Norge, og den synes 
jeg vi skal ta vare på. I tillegg mener jeg 
hun har et poeng i at kravene som stilles til 
frilansere begrenser, særlig eksklusivitetsk-
ravene og merpubliseringen uten ekstra-
betaling, sier Øgrim.

Han mener det er viktig at Azmeh Ras-
mussen ikke overses av norske medier. 

– Hun har ikke skadet noen med sine 
protester. 
Neste trekk

Fortiden hans i AKP-ML ligger langt 
tilbake, til en tid hvor man knapt var klar 
over tobakkens skadelige effekter. I dag 
føler Øgrim seg “ferdig snakka” om både 
ML-tiden og tobakkskader.

– Det skal liksom være sunnere, dette 
her da, sier han om sin amerikanske 
Halocig, fylt med smakstilsatt Premium E-
Liquid TM.

– Hva er du villig til å aksjonere for i dag?
– Ingenting. Aksjonistposisjonen er ikke 

så uproblematisk for en redaktør. Jeg har 
klippet ankerfestene, og har ikke en sterk 
tilhørighet i noen leir lenger. Men et rosetog 
kan jeg gå i, det gikk jeg vel for så vidt i 
også.

I 2017 fyller Øgrim 67 år og er nødt til 
å gå av. Da ønsker han å bruke tiden på 
å lese sakprosa, historie og “dampende 
het” økonomisk historie. Foreløpig må han 
tilbake til det åpne kontorlandskapet i Torg-
gata. Pliktene kaller og e-siggen må lades.

E-sigaretter kan kjøpes på: friskedrag.no
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●  MARIUS THORSEN
Journalist i Ságat siden 2010. 

Tidligere i Finnmark Dag-
blad. Han har fått finnmark 
journalistlags pressepris 
for IT-avsløringene i 
Karasjok. Kommer til SKUP 

for å snakke om hvordan de 
gjorde dette.

●  JENNY KÜTTIM
Svensk journalist i Sveriges 

Television og Sveriges 
Radio.Sammen med Dan 
Josefsson dokumentaren 
«Kvinnan bakom Thomas 
Quick», som bygger på 

hans bok «Mannen som 
slutade ljuga».

●  NINA PLONKA
Journalist og spesialist i digi-

tal research og dokument-
analyse. Hun har arbeidet i 
Sterns gravegruppe siden 
2010. Hun har også bak-
grunn fra Deutsche Welle 

og Propublica. 

●  LINN K. HILLESTAD
Nyhetsjournalist i Dagbladet. 

Linn er nyhetsreporter i 
Dagbladet. Hun er statsvi-
ter og har sju års erfaring 
som journalist. Hun har 
vært med på flere av Dag-

bladets grave prosjekter.

●  INGRID MICHAELSEN
Journalist i Lindesnes Avis. 

Har bakgrunn fra Fædre-
landsvennen, hvor hun i 
fjor mottok Sørlandets 
pressepris for saken om 
«Sørlandssenteret i  

Singapore».

●  KJERSTI LØKEN STAVRUM
Er generalsekretær i Norges 

Presseforbund, og med 
en bred bakgrunn som 
medie leder, blant annet 
som sjefredaktør i KK og i 
flere forskjellige redaktør-

stillinger i Aftenposten. 
Stavrum har også jobbet som 

avdelingsleder i NHO.

●  STEFFEN FJÆRVIK
Jobber som journalist og 

programskaper i NRK. Han 
har flere radiodokumen-
tarer bak seg og jobber 
denne våren med sesong 
to av TV-serien Tidsvitne. 

Akkurat nå er hans favoritt-
spørsmål «hvorfor ikke?».

●  PAUL JOHNSON
Paul er assisterende sjef-

redaktør i Guardian News 
and Media og leder avi-
sens nyhets-, økonomi- og 
sportsredaksjon. Det siste 
året har Johnson vært leder 

for redaksjonen som har 
arbeidet med Snowden-filene. 

●  GIANNINA SEGNINI
I mange år har hun undervist 

journalister i Latin-Amerika 
og USA i bruk av datakil-
der i det undersøkende 
arbeidet. Hun har ledet 
graveteamet i «La Nacion» 

hvor arbeidet har ført til at 
to tidligere presidenter i Costa 

Rica er dømt skyldig i korrupsjon. 

●  OG ALLE DE ANDRE
Disse 17 og mange andre 
møter du på SKUP. 
Detaljert program og 
fullstendig programoversikt 
finner du på www.skup.no.

●  ATIAF ALWAZIR
Researcher og blogger basert 

i Sana’a, Jemen. Hun er 
også en av grunnleggerne 
av organisasjonen Support 
Yemen, som blant annet 
står bak prosjektet «Usyn-

lige ofre» om USAs drone-
operasjoner i landet.

●  HÅKON OKKENHAUG
Journalist i Trønder-Avisa 

med ansvar for næringslivs-
dekning. Er utdannet 
ingeniør, journalist med 
en MBA i næringslivs-
journalistikk fra Univer-

sitetet i Nordland. Sitter i 
NJs landsstyre og er styreleder 

i etterutdanningsordningen STUP.

●  FREDRIK GRØNNINGSÆTER
Journalist i Gudbrandsdølen/

Dagningen. Vant Gull & 
Gråstein-prisen i 2013 for 
artiklene om utnytting av 
utenlandske elever ved 
skolen DHR-Norway.

●  ANDREW LEHREN
Reporter i The New York 

Times, der han har job-
ber med undersøkende 
journalistikk, ofte basert 
på dataverktøyer. Han har 
blant annet vært delaktig i 

avisens dekning av Wiki-
leaks-dokumentene.

●  SUBHRA PRIYARDARSHINI
Redaktør i Nature India. 

utdannet zoolog og jobber 
for Nature India, der hun 
dekker vitenskap og miljø. 
I januar i år mottok hun 
South Asia Climate Change 

Award for sin dekning av 
klimaforandringer i India.

●  LASSE LAMBRECHTS
Multimediejournalist i 

Bergens Tidende som leter 
etter nye fortellerteknikker 
til å formidle journalistikk 
med. Elsker å jobbe med 
visualisering av datasett 

og har bakgrunn som web-
utvikler. Vant SKUP-diplom i 

både 2012 og 2013.

●  INGRID FREDRIKSEN
Featurejournalist i Bergens 

Tidende, der hun har jobbet 
siden 2010. Hun har de 
siste årene vært sentral 
i flere større saker om 
omsorgssvikt, fosterbarn 

og barn i kommunale leilig-
heter.

●  ASBJØRN RACHLEW
Politioverbetjent og er en 

landets fremste eksperter 
på avhørsteknikk. Har en 
doktorgrad i kriminologi 
og rettssosiologi. Han var 
rådgiver under avhørene av 

Anders Behring Breivik og 
brukes hyppig som foreleser.

Disse møter du i Tønsberg


