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Orienteringen mot samfun-
net førte også til at journalis-
tikken tok en sosiologisk ven-
ding.  

– Når de skulle peke på alle 
samfunnets problemer, nær-
met journalistene seg sam-
funnsvitenskapens problem-
stillinger. Nyhetskravet og av-
sløringer var ikke like viktig 
lenger.  

Venstreorientert
Det var ikke tilfeldig, for på 
denne tida hadde stadig flere 
journalister samfunnsviten-
skapelig skolering i bagasjen. 

– På 1970-tallet foregikk 
det også en akademisering 
av presse-Norge, sier Lind-
holm, og trekker fram den le-
gendariske Dagblad-redak-

tøren Arve Solstad som ek-
sempel på den nye journa-
listtypen. 

– Solstad, som var statsvi-
ter, hevet den politiske jour-
nalistikken over politikerne. I 
stedet for å tjene politikerne 
så han på dem som studieob-
jekter.  

Samtidig som journalistik-
ken ble mer akademisk, ble 
den også mer venstreorien-
tert. Lindholm bruker tids-
skriftet «Hverdag» som ek-
sempel. 

– Hverdag vekslet mellom å 
fortelle om enkeltskjebner og 
å angripe samfunnets sentra-
le institusjoner med utgangs-
punkt i samfunnsvitenska-
pen. Alt i menneskelivet skul-
le eksponeres. Man begynte å 

snakke om temaer som selv-
mord og homofili.

Da tidsskriftet fikk Narve-
senprisen i 1977, var det en 
hyllest til idealet om journa-
listisk autonomi, forteller 
Lindholm.

Etter hvert som avishusene 
ble omdannet til store medie-
konsern på 1990-tallet, ble 
også journalistrollen snevret 
inn. Det ble langt vanskelige-
re for journalistene å hevde 
sin rett i avisredaksjonene.

– Når det klages over øko-
nomien i dagens presse-Nor-
ge, er det et tegn på at spille-
rommet for den politiske 
journalistikken vi så på 
1970-tallet, har blitt mindre, 
sier han.

dageivindl@klassekampen.no

Journalistikken Skup premierer kan verken diskutere nye normer eller føre systemkritikk, hevder forsker:

Savner graving med dybde

STOR STÅHEI: Her jubler Dagbladet-redaksjonen i det Kristoffer Egeberg (nummer fire fra høyre) blir utropt som vinner av SKUP-prisen tidligere i år. Høyskolelektor Magne Lindholm vil ha flere SKUP-saker hvor systemkritik-
ken står i sentrum.  FOTO: MARTE CHRISTENSEN / NTB SCANPIX

KOMMER: Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.
 FOTO: AUDUN BRAASTAD / NTB SCANPIX

Fra loft og gjemmer 
hentes ukjente skatter 
fram. Forsvarsmuseet 
gjør seg klar til å mar-
kere at det er 75 år 
siden Tyskland invader-
te Norge.

9. APRIL
Av Bibiana Piene

9. april skal forsvarsminister 
Ine Eriksen Søreide (H) åpne 
spesialutstillingen «62 dager 
– kampen om Norge» på For-
svarsmuseet på Akershus 
festning.

Det er bare noen dager 
igjen, og prosjektleder og 
historiker Mads Berg fyker 
rundt og ordner opp mellom 
de buede veggene av mørke-
grå stålplater som er satt opp 
i utstillingslokalene. Det er 
som å komme inn i en kjem-
pesvær ubåt.

– Vi vil skape assosiasjo-
ner til noe truende og kao-
tisk, slik våren 1940 ble opp-
levd, sier Berg til NTB.

Vi er de eneste som har 
fått en snikkikk på utstillin-
gen.

Glemte hatten
I rommene bak montrene 
står tyske militære kjøretøy-
er fra krigen fortsatt innpak-
ket i plast. Men paradehat-
ten og epålettene til den tys-
ke marineattacheen for 
Skandinavia, Richard 
Schreiber, har allerede kom-
met på plass.

– Dette er en morsom his-
torie. Schreiber var i Oslo på 
Hotel Continental da inva-
sjonen skulle finne sted 9. 
april. Men det var jo en bety-
delig nervøsitet for hvordan 
det skulle gå. Og ting gikk jo 
ikke helt etter planen, sier 
Berg.

Da det tyske krigsskipet 
Blücher ble senket av kano-
nene på Oscarsborg på mor-
genkvisten, stakk Schreiber 
rett og slett av. Men kassen 
med hatten og epålettene ble 
stående igjen på hotellrom-
met. Nå skal det vises fram – 

for første gang. Senkingen 
av Blücher forsinket invasjo-
nen av Oslo og ga regjerin-
gen og Stortinget tid til å 
komme seg ut av byen.

Enda mer unikt stoff blir 
det 8. mai, når utstillingen 
«Krigskorset – Norges høy-
este utmerkelse» åpnes i an-
ledning 75-årsmarkeringen. 
Begge utstillingene erstatter 
den forrige 1940-utstillingen 
fra 1980 og blir stående per-
manent.

– En totalopplevelse
En kanon fra 1901 som ble 
brukt i fire trefninger i slaget 
om Narvik, og granater lik 
dem som senket Blücher, 
står oppstilt langs stålvegge-
ne, som skal dekkes av pla-
kater og fotografier. 

Blant dem er en offentlig 
mobiliseringsinnkallelse fra 
9. april 1940 der kommando-
en «Alle mitraljøsemannska-
per må møte!» er påført med 
rødblyant.

– Dette skal bli en total-
opplevelse, sier Berg. 
Sammen med kollega Gjer-
mund Fjeld har han plukket 
ut våpnene som skal vises 
fram fra Forsvarsmuseets 
rikholdige og strengt bevok-
tede våpensamling, som 
inneholder våpen fra 
1500-tallet og fram til i dag.
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Nye utstillinger 
om invasjonen

FAKTA
Utstillinger om 
kampen om Norge:
■ Permanent utstilling i 
Forsvarsmuseet på Akershus 
festning.
■ Den forrige utstillingen om 
1940 og invasjonen ble laget 
rundt 1980.
■ Det antas at mer enn en 
halv million vil se utstillingen 
de neste ti årene.
■ Utstillingen skal brukes i 
aktive formidlingsopplegg av 
mer enn 5.000 personer årlig.
■ Hovedtema er den norske 
forsvars- og sikkerhetspoli-
tiske utviklingen i perioden, 
og hvordan denne ble 
opplevd av både militære og 
sivile.
■ 1940-utstillingen skal vises 
sammen med og forsterke en 
ny Krigskors-utstilling.  
 (©NTB)


