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SAMMENDRAG 
Dette er en odyssé gjennom 1900-tallets historier om Sudan i Aftenposten. Utgangspunktet er 
spørsmålet: Hvilke bilder skaper pressen av land langt borte fra oss selv, og hvordan har disse 
bildene endret seg gjennom tidene?  

Ved å undersøke Aftenpostens samlede Sudan-dekning, avdekkes hvilke diskurser, 
retoriske mønstre, tolkningsrammer og ideologier som preger dekningen i ulike perioder, samt 
når og hvordan nye utviklingsmønstre oppstår. Studien er et pilotarbeid i en større kartlegging 
av utenriksjournalistikkens historie i norsk presse.  

Et markant trekk gjennom hele materialet er at nyhetene fra Sudan plasseres innenfor 
en  tolkningsramme som først og fremst fokuserer på hvilken betydning hendelsene har for 
vestlige maktstrukturer i ulike historiske epoker, som det britiske koloniveldet, den kalde 
krigen og -- i mer moderne tid -- bistandsveldet. Det gjøres kun sporadiske forsøk på å forstå 
begivenhetene og deres konsekvenser fra et sudansk ståsted. Slik blir Sudan redusert til et 
bakteppe for andre aktørers handlinger.  

Denne formen for diskursiv treghet er også markant på et annet område, nemlig i 
fremstillingen av sudanere som ’de andre’ i en orientalistisk forståelse av begrepet. Sudanere 
representeres innenfor en hierarkisk struktur der de gjennomgående blir plassert på et lavere 
trinn enn ’oss’: De er mindre utviklede, mindre viktige, og mer passive. Enkle 
dikotomiseringer som helt/offer (’oss’/’dem’) dominerer. Gjennom ulike former for 
stereotypifisering av de arabiske og afrikanske folkeslagene og et -- etter hvert -- nokså 
ensidig elendighetsfokus, skapes et endimensjonalt bilde av Sudan som et krigs- og sultherjet 
samfunn, der menneskenes leve- og tankemåter, kultur og tradisjoner forblir usynlig.  
 

 

SUMMARY 
This is a journey through the stories about Sudan in the Norwegian newspaper Aftenposten in 
the 19th century. The starting point is the question: What images does the press create of 
countries far away, and how do these images change through time?  

Through an analysis of the complete coverage of Sudan in Aftenposten, the aim is to 
uncover the discourses, rhetorical patterns, framing patterns and ideologies that are manifest 
in the coverage in different times, and show when and how changes in these patterns occur. 
The study is a piece in a greater work to uncover the history of foreign journalism in Norway. 

A distinctive pattern throughout the century is that news from Sudan are placed within 
a frame that focuses on the consequences of the events for Western power structures, such as 
the British colonial power, the cold war and -- in more modern times -- the introduction of 
aid. There are few attempts of trying to understand the news and events from a Sudanese 
point of view. Instead, Sudan is reduced to a backdrop of other actor’s doings. 

This form of discursive slowness is also manifest in the representation of the Sudanese 
as ‘the Other’, in an Orientalist understanding of the concept. The Sudanese are from the 
beginning of the century to the end represented within an hierarchical structure where they are 
seen as lower -- less developed, less important, and more passive -- than ‘us’. Simple 
dichotomies such as hero/victim (‘us’/‘them’) dominate. Through different forms of 
stereotyping the African and Arabic peoples of Sudan, together with a fairly onesided focus 
on conflicts and misery, an onedimensional picture of Sudan as a war- and famineridden 
country is created. The people’s ways of living, their thoughts, culture and traditions remain 
invisible. 
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FORORD 
 
”Kill your darlings” er en velkjent formulering innen både journalistikk og forskning. Å 

skrive en masteroppgave er kanskje mest av alt en øvelse i kunsten å begrense seg. Etter å ha 

jobbet meg gjennom den empiriske delen av oppgaven, innså jeg at jeg satt med nok materiale 

til en lengre avhandling mellom hendene. Jeg har derfor måttet velge, og mer smertefullt: 

måttet velge bort, en rekke interessante aspekter som det kunne være vel verdt å se nærmere 

på. Det er noe  jeg har lyst til å gjøre. Jeg ber derfor om at oppgaven leses som nettopp dette: 

Som en ansats til noe større.  

Uten manges hjelp ville jeg ikke greid å beholde den røde tråden og fokus på det 

viktigste. Mine varmeste takksigelser rettes først og fremst til min veileder Elisabeth Eide for 

verdifulle tilbakemeldinger og innsiktsfulle innspill, og til min mor Rannveig Dahle, som har 

stått last og brast og trodd på meg hele veien, og brukt sin akademiske tyngde til å gi meg nye 

tanker. Min søster Katinka ga tydelige og klare tilbakemeldinger i kritiske øyeblikk. Takk! 

I tillegg vil jeg gi en stor blomst til dokumentasjonsavdelingen på Aftenposten, især 

avdelingsleder Karen Thorshaug, som generøst har gitt meg adgang til både materiale og 

kopimaskiner, og stilt opp på kort varsel i en hektisk hverdag. 

Takk også til mine medstudenter, særlig Ragnhild som ga meg ros da jeg trengte det 

mest, og Cathrine og Maria og Solveig og Ruth for å gjort mange dager på IMK til et ekstra 

hyggelig sted å være. Og en takk til alle på skrivestua for trivelige stunder og - ikke minst - 

for å bidra til en god og konstruktiv arbeidsatmosfære. Og en stor klem til Ylva som gjør mine 

dager rikere og som uten protester har funnet seg i å bli nedprioritert til tider, og som ropte ut 

da siste punktum var satt: ”Er du FERDIG med oppgaven, mamma?? Yeah!!!”. 

 

 

Oslo i oktober 2006 

Bibiana Dahle Piene 
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KAPITTEL 1. INNLEDNING 
          

”[Sudan] was another example of the West’s inexcusable narcissism: the lazy refusal to see 
 beyond our salvation fantasies and look at Africa and ourselves for what we are.” 

Deborah Scroggins i “Emma’s war” 

I begynnelsen var bildet 
I mange år hadde jeg et bilde av Sudan som den aller mørkeste og mest gudsforlatte flekken 

på ”det sorte kontinent” - Afrika. Sudan var krig, sult og elendighet. Punktum. Sudan var 

befolket av levende skjeletter som ikke gjorde annet enn å motta nødrasjoner fra idealistiske 

hjelpere, og der en demonisk regjering styrte med hard hånd og bombet befolkningen i Sør. 

Derfor grudde jeg meg ganske mye da jeg i februar 2004 ble sendt til Sør-Sudan for 

NTB1. NTB ville ha ”grasrotreportasjer” fra det borgerkrigsherjede landet i forkant av den 

nye runden med fredssamtaler som skulle starte i Kenya samme måned. For meg som 

journalist, var dette en klassisk ”fallskjermsituasjon”: Jeg kunne svært lite om Sudan, men 

nokså mye om hvordan utenriksstoff anrettes på norsk. For å bøte på min manglende 

kunnskap leste jeg meg opp på journalisters vis. Jeg trålte meg gjennom de siste årenes 

Sudan-artikler i NTBs nyhetsarkiv og de siste månedenes artikler fra de internasjonale 

nyhetsbyråene, samt en (lettlest) bok. Deretter stålsatte jeg meg for å møte nøden og 

elendigheten.  

Det siste hadde jeg ikke behøvd. For det som møtte meg i Sør-Sudan var, for en 

nordmann, en enorm varme og vennlighet. Jeg møtte mennesker med en uvanlig evne til å 

utholde de verste prøvelser og likevel beholde smilet og latteren. Jeg møtte hverdagsliv, 

travelhet, mennesker som var opptatt av å ta grep om sine egne liv og som brukte enhver 

anledning til å danse. Jeg møtte en kultur jeg hadde få forutsetninger for å forstå, men der 

villigheten til å forklare alltid var tilstede.  

Med andre ord: Det som møtte meg var ikke passive og sultne ofre. Det var aktive, 

handlende og oppegående mennesker, med egne meninger og - sant nok - ofte rystende 

historier. Jeg møtte et Sudan langt mer sammensatt enn det bildet som var blitt preget i meg 

gjennom medienes skildringer.  

Spørsmålet som har forfulgt meg siden, og som kanskje er den viktigste 

inspirasjonskilden til denne oppgaven, er: Hvorfor var spriket mellom det bildet jeg hadde av 

Sudan og den virkeligheten jeg opplevde, så stort? Hvilket bilde gir vi som jobber i mediene 

egentlig av andre land, langt unna oss selv? Og hvilke krefter er det som styrer disse 

fremstillingene?  

                                                 
1 Norsk telegrambyrå. Jeg har jobbet  som utenriksjournalist i NTB siden 2002. 
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Forskningsfeltet: Utenriksjournalistikk  
Det er en alment akseptert påstand innen medieforskningen at vår kunnskap om verden i stor 

grad stammer fra mediene, særlig når det gjelder oppfatningene av fremmede land og 

folkeslag. ”The cultural functions of the media are to provide and distribute specific values 

and knowledge through which we perceive the ”worlds” and ”lived realities” of others”, 

påpeker de svenske medieforskerne Kristina Reigert og Patrik Åker (2004). Den tyske 

filosofen Jürgen Habermas (1998) fremholder at mediene spiller en betydelig rolle i å bringe 

ulike deler av verden inn i det nasjonale publikummets ”kunnskapskrets” og dermed deres 

bevissthet. Slik er medienes historier om verden mektige historier. 

Norsk utenriksjournalistikk har lange røtter, men forskningen på dette området er sørgelig 

forsømt, påpeker mediehistoriker Rolf Werenskjold i en artikkel i Norsk Pressehistorisk 

Tidsskrift (2006). Elisabeth Eide og Anne Hege Simonsen (2006) påpeker at den norske 

pressehistorien til nå har vært mest fokusert på lokale forhold, og mindre på hvordan pressen 

har dekket verden utenfor oss. Hva kjennetegner for eksempel utenriksjournalistikken, dens 

arbeidsfelt og metoder, i forhold til annen journalistikk?  

De siste tiårene er det gjort en håndfull kvalitative og/eller kvantitative studier av 

dekningen av utviklingsland i norske medier (Sognstad og Mellum 1985, Vaage 1987/1989, 

Gimnes 1992, Lothe 2002). Enkelte forfattere har også satt søkelyset på Norges rolle og 

opptreden i verdenshistorien, og hvordan dette har preget vår egen historie2. Felles for de 

fleste av disse er imidlertid at de undersøker dekningen i sin samtid, og ikke anlegger et 

historisk perspektiv.  

Det gjør derimot Eide og Simonsen i sitt pressehistoriske prosjekt Fra halvkoloni til 

humanitær stormakt: Hundre år med ’de andre’ i norsk presse. Her søker de blant annet å gi 

et hittil udekket innblikk i både politisk og kulturell utvikling (eller kunnskapsregimer) innen 

utenriksdekningen, og den journalistiske profesjonshistorien på dette feltet.3 I et annet 

historisk arbeid, avhandlingen Down ’there’ and up’here’ (2002), undersøker Eide hva som 

kjennetegner fremstillingen av indere i Aftenpostens helgebilag A-magasinet i ulike epoker på 

1900-tallet.  

Afrika i media 
I tillegg er det de senere årene også gjort noen få studier, især på hovedfags-/masternivå, som 

har hatt et særlig fokus på hvordan Afrika fremstilles i norske medier (Tornås 2006, Goa 

                                                 
2 Se blant annet Tvedt 1990, 2002. 
3 Denne oppgaven er en del av Eide og Simonsens prosjekt. 
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2005, Ulveseth 2004, Roti Dahl 2003). En felles konklusjon for disse er at stoff fra Afrika 

ikke havner høyt oppe på medienes dagsorden; de 54 afrikanske landene har til sammen en 

andel av utenriksstoffet på under 10 prosent i snitt (Tornås 2006).  

Den samme tendensen finner vi i annen skandinavisk medieforskning. I en fellesnordisk 

undersøkelse av skandinavisk presse, konkluderer Anne Hege Simonsen med at ”Africa 

receives little, fragmented and negative coverage [..]. Few articles are inspired by realities ”on 

the ground” and most are written by journalists sitting in one of the Nordic countries” 

(Simonsen 2003).  

En dansk undersøkelse fra 2000 anslår at bare 4 prosent av utenriksdekningen i ni danske 

aviser handler om Afrika sør for Sahara (Holm m.fl 2000). Flere undersøkelser antyder også 

at andelen Afrika-stoff har sunket over tid. En finsk studie fra 1995 finner for eksempel at 

stoff om Afrika har gått ned fra rundt 6 prosent i 1964, til 5 prosent i 1974 og  3 prosent i 

1995 (Pietiläinen 1997, sitert i Tornås 2006:4). Det er innenfor denne rammen vi må lese 

stoffet om Sudan. 

Dekningen av Afrika henger sammen med utenriksdekningen generelt. I en annen 

undersøkelse viser Simonsen (2006) at utenriksstoff hadde en helt annen betydning og status 

ved forrige sekelskifte enn i dag. I 1880 utgjorde utenlandsdekningen 53 prosent av alt 

nyhetsstoff, i 1930 hadde andelen riktignok sunket til 32 prosent, men er fortsatt relativt høy, 

sett med dagens øyne. Avisene var dessuten synlig stolte av sin utenrikssatsing: ”[..] det er 

åpenbart at å orientere seg om internasjonale spørsmål, så vel politiske som økonomiske, var 

viktig for Norge”, hevder Simonsen (2006:8).  

I moderne tid er situasjonen blitt en annen: På slutten av 90-tallet gjennomførte Sigurd 

Allern er analyse av innholdet i ti norske lokal- og riksaviser. Analysen av avisenes 

temaprioriteringer viste blant annet at avisene hadde en høyst begrenset internasjonal dekning 

med bare 8 prosent av den totale dekningen i snitt. ”Samlet sett uttrykker dette [..] et 

provinsielt trekk ved avisene”, skriver Allern (2002:141). Den den lave andelen utenriksstoff 

tyder på at leserne blir både tilfeldig og utilstrekkelig informert, mener han. 

Werenskjold tillater seg på sin side et lite hjertesukk på vegne av dagens 

utenriksjournalistikk: ”Paradoksalt nok har utenriksdekningen i norske medier aldri vært 

mindre omfattende enn i dag da globaliseringen bidrar til at verden blir mindre og stadig 

nærmere”, skriver han (2006:122).  

Hva slags bevissthet og hvilke bilder er det mediene har gitt (og gir) oss av land og 

kulturer som ligger fjernt fra oss selv? Jeg skal nærme meg dette spørsmålet ved å undersøke 

Aftenpostens fremstilling av Sudan og hvilket bilde av Sudan som har dannet seg gjennom 
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avisen dekning av landet gjennom et tidsspenn på hundre år. Eller mer presist: Hvilke ulike 

bilder av Sudan som har fremkommet i Aftenposten i ulike epoker i det 20. århundre. Hvilke 

diskurser og forestillinger om Sudan, politisk, kulturelt og menneskelig, ligger innleiret i 

materialet? Hvilke endringer inntreffer, og hvordan og hvorfor skjer de? Og hva kan dette 

fortelle oss om utenriksjournalistikkens utvikling mer generelt? 

Hvorfor Aftenposten? 
Jeg har valgt å undersøke Sudan-dekningen i nettopp Aftenpostens av flere grunner. Når jeg 

først hadde bestemt meg for å følge dekningen av ett land i én avis, fant jeg det naturlig å 

velge Aftenposten. Avisa har gjennom hele 1900-tallet vært det borgelige Norges fremste 

talerør og mest tiltrodde opinionsleder (Dahl 2004), og dermed en viktig aktør i det som 

gjerne kalles ”mainstream media”. Enda viktigere er det at  Aftenposten i denne perioden har 

vært - og fortsatt er - Norges desidert største abonnementsavis. Hver dag leses Aftenpostens 

morgenavis av 758 500 mennesker4, og representerer slik sett en kontinuerlig 

informasjonskilde for en stor del av Norges befolkning. Slik har Aftenposten, gjennom sin 

utenriksjournalistikk, vært en viktig premissleverandør for mange menneskers syn på verden, 

og derfor er det interessant å undersøke hvilke ideologier og framstillinger av verden som 

preger nettopp denne avisen.  

Aftenposten satset også tidlig på utenriksdekning. Etter 1. verdenskrig banket verden for 

alvor på Aftenpostens dør, skriver Gunnar Chr. Wasberg: "Verden er blitt én, ingen hendelse 

av noen betydning unngår å vekke oppmerksomhet; en oppfinnelse i Afrika eller en 

statsomveltning i Øst-Asia kan temmelig snart influere på hele den samlede utvikling. [...] 

Krigen viste oss mer enn noe annet hvor avhengig landet var av ytre forhold .." (Wasberg 

1960:246). Aftenposten hadde allerede begynt å bygge ut sitt korrespondentnett, som den 

første av de norske avisene, og hadde ved 2. verdenskrigs begynnelse korrespondenter i blant 

annet Stockholm, Berlin, London og Paris. Den dag i dag holder avisen, ved siden av NRK, 

det største antallet utenrikskorrespondenter blant norske medier, sju i alt, pluss to faste 

frilansere (stringere)5. Etter 2. verdenskrig utviklet Aftenposten også et nært redaksjonelt 

samarbeid med britiske Daily Telegraph, samt med Svenska Dagbladet og danske Berlingske 

Tidende, som et ledd i utenrikssatsingen.  

Hvorfor Sudan? 
Sudan-dekningen er valgt som empirisk analysegrunnlag av flere årsaker, først og fremst fordi 

                                                 
4 Kilde: Aftenpostens medielab Radar, www.aftenposten.no/radar/ 
5 NTB har til sammenligning én korrespondent i Brussel, mens Dagsavisen kun har en stringer i Midtøsten. 
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landet på mange måter rommer Afrikas - og verdens - mange konfliktlinjer i et nøtteskall: 

Nord versus sør, arabere versus afrikanere, islam versus kristendom, rik versus fattig. I tillegg 

står landet i en særstilling på det afrikanske kontinentet. I 1956 fikk Sudan, som ett av de 

første i Afrika, sin uavhengighet fra den tidligere kolonimakten Storbritannia. Siden 1898 

hadde Sudan formelt vært et britisk-egyptisk protektorat; men i praksis en britisk koloni (Jal 

1991). Landet er i areal Afrikas største og har en viktig regional betydning, ikke minst spiller 

Sudan en nøkkelrolle på grunn av vannressursene: Begge Nilens armer, den Blå og den Hvite, 

renner gjennom landet. I tillegg rommer Sudan urgamle spor av både arabisk og afrikansk 

kultur, som sete for årtusen gamle kongedømmer og sivilisasjoner. Med sine over 300 

pyramider og templer er Sudan et skattkammer for arkeologer, og verdens første nedskrevne 

lovverk skal  være funnet hos Fur-folket i den nåværende regionen Darfur vest i Sudan (Flint 

& de Waal 2005).  

I moderne tid er landet mer kjent for sine mange konflikter. Halve landet kan regnes til 

det arabiske Nord-Afrika, mens den sørlige delen tilhører det ”svarte” Afrika, og 

motsetningene mellom de ulike folkegruppene har utspilt seg i århundreder. Under slavetiden 

hentet for eksempel arabiske kjøpmenn fra nord slaver fra sør i stort monn, en handel som 

flere hevder har pågått helt fram til våre dager, som en del av borgerkrigen6. 

Sudan var også et av de første landene der et langsiktig norsk utviklingsprogram kom i 

gang (gjennom Kirkens Nødhjelp og senere Norsk Folkehjelp), og har siden spilt en viktig 

rolle i norsk bistandshistorie selv om landet aldri har vært et hovedsamarbeidsland for norsk 

bistand.7 

Trass i at Sudan er et land som ligger oss fjernt, både geografisk, kulturelt og politisk, har 

Aftenposten i perioder i det 20. århundre fulgt utviklingen i Sudan tett, både på grunn av den 

lange borgerkrigen (som pågikk fra 1956 til 2005, med et ”avbrudd” i årene 1972-83), og på 

grunn av landets regionale betydning og dets nærhet til stormakter som Egypt og 

Storbritannia. I tillegg har norske fagmiljøer innen blant annet historie og sosialantropologi 

gjennom tidene vært svært engasjerte i Sudan-spørsmålet, og Aftenposten var en av deres 

                                                 
6 Se f. eks. http://www.iabolish.org/slavery_today/sudan/un.html 
7 Norge har drevet utviklingshjelp siden Kerala-prosjektet i India ble startet i 1952, etter at FN besluttet å 
opprette et program for å bistå utviklingslandene, men det var først på 1970- og 80-tallet at bistanden virkelig 
skjøt fart. Mye av hjelpen har vært knyttet til en mindre gruppe såkalte hovedsamarbeidsland og andre prioriterte 
land. Sudan har aldri tilhørt denne gruppen, men det har i perioder blitt bevilget mye penger til nødhjelp og 
frivillige organisasjoner som arbeider i landet. På slutten av 90-tallet ble Norge også tett knyttet opp til den 
pågående fredsprosessen mellom Nord- og Sør-Sudan. Da fredsavtalen omsider ble undertegnet den 9. januar 
2005, lovte Norge å gi nærmere 1,8 milliarder kroner i bistand i årene 2005-2007. (Kilde: Norad 
(www.norad.no/default.asp?V_ITEM_ID=1218), UD (odin.dep.no/ud/norsk/tema/fred/sudan/engasjement/ 
utvikling/bn.html), Tvedt 2002). 



 14 

hovedkanaler ut i offentligheten. Dette innebærer at materialet er relativt stort (se under), og 

det er derfor rimelig å anta at et blikk på den samlede dekningen vil fange opp mønstre og 

utviklingslinjer som var fremtredende i utenriksdekningen i ulike historiske epoker.  

Jeg har også valgt Sudan av personlige grunner, først og fremst fordi jeg kjenner landet 

godt gjennom flere reportasjereiser og har satt meg inn i dets historie. Dette ser jeg på som en 

styrke: Min kunnskap gir bedre mulighet til å vurdere både fremstillingene av stoffet og - ikke 

minst - fraværet av stoff: Begivenheter som ikke blir dekket, årsaksforklaringer som ikke 

finnes eller eventuelle skjevheter i fremstillingene. I tillegg har jeg gjennom personlige 

kontakter muligheten til å få historisk (og hittil ukjent) kunnskap om Norges politiske forhold 

til Sudan, noe som i første rekke kan brukes til å sjekke Aftenpostens fremstillinger. 

Problemstilling  
Jeg har valgt en eksplorerende tilnærming til stoffet, det vil si at jeg ikke på forhånd har 

utviklet hypoteser som skal bekreftes eller avkreftes. Analysen er således empirigenerert, der 

det både er de eksplisitte historiene og hvilke bilder av Sudan som konstrueres journalistisk 

gjennom disse, og det ideologiske budskapet som ligger ”mellom linjene” i stoffet jeg er på 

jakt etter. Jeg leter først og fremst etter mønstre, tendenser og vendepunkter, innleirede 

ideologier og eventuelle ideologiskifter, samt hvilke stemmer som kommer til orde. 

Undersøkelsen føyer seg slik inn i en poststrukturalistisk, fortolkende tradisjon. Den konkrete 

hovedproblemstillingen kan deles i to, og blir da som følger:  
 

• Hvilke utviklingslinjer kan spores i Aftenpostens Sudan-dekning i det 20. 

århundre, hvilke endringer skjer over tid og hvilke bilder skaper dette av Sudan? 

• Hvilke underliggende ideologier og diskurser ligger innleiret i framstillingene og 

preger budskapet i tekstene?  
 

For å kunne håndtere disse problemstillingene innenfor rammen av en masteroppgave, er det 

nødvendig med noen avgrensinger og operasjonaliseringer. Materialet viste seg å være nokså 

overveldende og langt større enn forventet - noe som i seg selv er et viktig funn. Jeg har 

derfor vært nødt til å foreta noen grunnleggende valg. Den viktigste avveiningen har stått 

mellom å foreta en mer overfladisk skildring av mange ulike tendenser, eller å gå i dybden på 

noen få. Jeg har valgt en slags gyllen middelvei, ved å identifisere flest mulig tendenser og 

deretter gå i dybden på de jeg mener er de viktigste. Denne oppgaven er slik først og fremst 

en kartlegging av ulike utviklingstrekk ved Aftenpostens Sudan-dekning gjennom forrige 

århundre. 
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Som metode bruker jeg både kvantitativ og kvalitativ analyse. I den kvantitative analysen 

vil jeg først og fremst se nærmere på valg av tema, sjanger, vinkling og kildebruk, og hvordan 

dette har utviklet seg gjennom tidene. Dernest vil jeg gå mer kvalitativt til verks og undersøke 

hvilke rammer, hoveddiskurser og verdensbilder som kommer til syne under overflaten i 

tekstene. Hvilke endringer skjer, når, hvordan og hvorfor? Finnes det motdiskursive trekk i 

stoffet, og hvordan manifesteres de eventuelt? 

Kilder, makt og endringsaktører 
I en analyse av teksters innhold og budskap er en nærmere undersøkelse av aktørene 

essensiell. Innenfor postkolonial teori er fremstillingene av ’de andre’ et viktig kjennetegn for 

et hierarkisk verdensbilde som har preget - og fortsatt preger, hevder flere - vestlige medier 

(se bl.a. Eriksson et al. 1999). Denne oppgaven er også inspirert av postkolonial diskursteori, 

især den palestinsk-amerikanske litteraturhistorikeren Edwards Saids teori om orientalisme og 

hvordan den nedlatende holdningen Vesten har til ”orientaleren” preger fremstillingene av 

Orienten og dens folk, særlig innenfor de tidligere kolonimaktene (se kapittel 2). Selv om 

Norges historie som kolonimakt er svært beskjeden, er det interessant å undersøke i hvilken 

grad orientalistiske holdninger preger en avis som Aftenposten.  

Viktige forskningsspørsmål blir dermed: Hvilken kildebruk kjennetegner dekningen? 

Hvem får snakke? Om hva? Eksisterer det en systematisk tildeling av roller til artiklenes ulike 

aktører i de ulike periodene, og hvilke er de i så fall? Hvem får dominere? Hvilke stereotypier 

kommer til syne, og hvordan utvikles de?  

Jeg kommer også til å kaste et blikk på journalistrollen og utviklingen av den. Her har jeg 

spesielt ett spørsmål i fokus: Hvilken rolle spiller enkeltjournalister som endringsaktører når 

det gjelder budskapet i tekstene? 

Å vikle ut historien 
Terje Tvedt konkluderer i boka Verdensbilder og selvbilder med at ”det er behov for 

refleksjon over nyere norsk idéhistorie, tenkemåter og tradisjoner når det gjelder å forstå 

verdenspolitiske endringsprosesser og Norges plass i den globale siviliserings-prosessen”. 

Særlig er det behov for refleksjon rundt våre oppfatninger og forestillinger om ’den andre’, 

mener han: ””De andre” er tendensielt blitt abstrahert fra sin komplekse og alltid individuelle 

historie på bestemte måter”, skriver han (2002:188). Denne analysen har som sin ambisjon å 

føye en bit til det Tvedt kaller ”en større helhet”, nemlig historien om norske oppfatninger om 

og beskrivelser av andre land og folk, og hvordan og innenfor hvilke rammer disse har endret 

seg over tid. 
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I sin siste bok om mediehistorie skriver historieprofessor Hans Fredrik Dahl: ”For å 

forklare hvorfor mediene er som de er, må man fortelle deres historie - vikle ut hele deres 

kompliserte og sammensatte fortid” (2004:11). For egen regning legger jeg til: For å forklare 

hvorfor mediene fremstiller verden slik de gjør, må også historien om fortidens medieinnhold 

vikles ut. Hva har norske utenriksjournalister skrevet om opp igjennom tidene, og hvordan har 

de gjort det? Hva har påvirket dem? Kort sagt: Hva er det som preger - og har preget - norsk 

utenriksjournalistikk?  

Min ambisjon er altså å avdekke en liten flik av denne virkeligheten. Håpet er at analysen 

kan bidra til å si noe om utviklingen innen norsk utenriksjournalistikk generelt, og at ved å 

analysere og skildre fortidens tekster, eller mer presist: diskursen(e) i en bestemt type tekster 

fra hundre år siden og frem til i dag, og undersøke hva som styrte dem, kan vi bli mer bevisste 

på hvordan (vi i) pressen har konstruert og fortsatt konstruerer bestemte bilder av en fremmed 

verden.  
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Kapittel 2. ET TEORETISK BAKTEPPE 
 

”Så mektige kan historier være. De historiene vi forteller om oss selv og om vårt forhold  
 til andre mennesker, avgjør hvilke handlingsalternativer vi har når vi må forholde oss til hverandre.” 

Religionsforsker Torkel Brekke i Dagbladet, 25. januar 2006 
 

Medieforskningens univers 
Som en rød tråd gjennom en stor del av medieforskningen går spørsmålet: Hvilket bilde 

tegner mediene av virkeligheten, og hvorfor gjør de det slik? Den britiske medieforskeren 

Nicholas Garnham skriver: ”[…] the central question underlying all debates about the media 

and how we study them concerns the way in which humans learn and thus how through time 

identities are formed and actions motivated” (2000, sitert i Street 2001:8). 

Produksjonen av nyheter er en lang prosess der en rekke ulike aktører og krefter er 

involvert, og forskere har gransket prosessen fra ulike ståsteder. I artikkelen Sociology of 

news production (1997) strukturerer Michael Schudson medieforskningen i tre kategorer: Den 

politisk-økonomiske, som analyserer medienes innhold i forhold til medieorganisasjonenens 

eierstrukturer; her finner vi for eksempel Herman og Chomskys kjente studie Manufacturing 

Consent (1988), som hevder at (amerikanske) medier fungerer som propagandainstrumenter i 

hendene på en dominerende lederelite. De peker særskilt på hvordan medieeierskap legger 

føringer på og farger det ideologiske budskapet i pressen.  

Den andre kategorien er den mer ”mainstream” sosiologiske, som søker å forstå hvilke 

muligheter og begrensninger som farger journalisters daglige arbeid, og hva teknologiske, 

økonomiske, kulturelle og profesjonelle endringer innebærer for journalistikken. Til slutt har 

vi den  antropologiske eller ”kulturologiske”, som er mer opptatt av  kulturell symbolikk og 

iboende ideologier i medienes budskap. Denne oppgaven befinner seg i hovedsak innenfor 

sistnevnte kategori. 

Sosiale konstruksjoner og strukturell skjevhet 
I en historisk gjennomgang av den mer antropologiske medieforskningen viser John Street 

(2001) hvordan ideen om en iboende partiskhet eller skjevhet (’bias’) på et strukturelt og 

ideologisk plan har vært utgangspunktet for mange forskere i analysene av medieinnhold, for 

eksempel hvordan mediene mer eller mindre systematisk gjengir én (politisk) versjon av 

virkeligheten, men undertrykker andre. Glasgow University Media Group hevder for 

eksempel at ”news is not a neutral and natural phenomenon; it is rather the manufactured 

production of ideology” (ibid.: 25). 
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Dette står i kontrast til synet som fortsatt eksisterer blant mange pressefolk, om at de kun 

”speiler” virkeligheten (Schudson 1997). Deres jobb er å rapportere om det som skjer. 

Kravene til blant annet til saklighet og objektivitet8, samt felles yrkesoppfatninger om hva 

som er god og dårlig journalistikk, bygd på erfaring, kunnskap og normer, sikrer et godt og 

profesjonelt håndverk som i sin tur gir lesererne viktig og sannferdig informasjon, hevdes det 

i redaksjonene (Allern 2002). Allern kaller denne ”avspeilingsteorien” for en form for naiv 

realisme, der ”journalistens og nyhetsorganisasjonens selvstendige rolle blir ute av fokus” 

(ibid.:47). Han argumenterer for at journalistiske vurderinger er sterkt påvirket av både den 

enkelte mediets ideologiske ståsted, deres markedsstrategi og, ikke minst, kildenes innflytelse 

som agendasettere.  

De fleste av dagens medieforskere ser i likhet med Allern på journalistikk som en sosial 

konstruksjon av virkeligheten: Nyheter er en sosial artefakt, der sosiale konvensjoner, 

journalistiske praksiser, spesielle verdisyn og teknologisk-økonomiske muligheter og 

begrensinger sammen påvirker nyhetsproduksjonen. ”The journalistic text is viewed as the 

product of a wide variety of cultural, technological, political and economical forces, specific 

to a particular society at a particular time”, skriver den britiske mediesosiologen Brian 

McNair (1998:3). En ”nyhet” er med andre ord et resultat av en rekke sosiale prosesser, og 

slik et sosialt konstruert bilde av verden. Dermed er nyheter også i sin essens ideologiske, 

framholder McNair, ”a communicative vehicle for the transmission to an audience not just of 

the facts but of the assumptions, attitudes, beliefs and values of its makers” (ibid.:4). Pressen 

speiler altså ikke begivenhetene per se, men bestemmer både hvilke hendelser leserne skal få 

vite om og hvordan hendelsene skal forstås.  

Andre  bruker begrepet innramming (’framing’) for å vise hvordan nyheter blir omdannet 

til historier om virkeligheten, tilpasset medienes narrative struktur (se blant annet Tuchman 

1972; Street 2001; Allern 2001). Det viktige her er hvilken tolkningsramme nyheten blir 

presentert i; hva slags ståsted eller perspektiv fortelleren antar, hvilke elementer han/hun 

velger å vektlegge og hvilke som blir valgt bort, og hvordan dette kan bidra til å forvrenge 

virkeligheten. En ramme er med andre ord et verktøy journalister bruker for å velge ut og 

presentere visse aspekter av verden på, gjerne innenfor allerede etablerte tolkingsrammer. En 

bedre forståelse av tolkingsrammene kan blant annet bidra til å forklare hvorfor Afrika-

dekningen i vestlig presse ser ut som den gjør (Goa 2005). Allern påpeker at tolkingsrammene 

                                                 
8 De fleste journalister er i dag enige om at ’objektivitet’ er en ”umulig” ambisjon. I økende grad er imidlertid 
begrepet blitt erstattet av ’profesjonalitet’, som i praksis har samme innhold, nemlig at journalistene ikke skal la 
seg forføre av egne meninger og sympatier/antipatier. Dette er en interessant diskusjon, som det dessverre ikke 
lar seg gjøre å gå nærmere inn på her. 
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ofte er et resultat av kontakt og forhandlinger med kilder av ulik grad. ”Nyhetsmediene henter 

ofte sine tolkningsrammer gjennom samtaler og intervjuer med slike ”autoriserte vitere”, dvs. 

at forståelsen av verden rundt oss i stor grad ses gjennom de institusjonelle elitenes briller”, 

skriver han (2001:221).  

Som en forlengelse av dette, ser den amerikanske medieforskeren Barbie Zelitzer (1997) 

journalistisk praksis som et fortolkende fellesskap, der tolkningen foregår på to plan samtidig: 

Som en kontinuerlig diskusjon i redaksjonen om hvordan aktuelle problemstillinger og mulige 

nyhetshendelser bør forstås, og som en gjenfortelling av tidligere dekning av temaer. Nye 

hendelser settes med andre ord inn i og gis mening gjennom en historisk ramme, gjennom det 

vi vet fra før (Zelitzer 1997:406). Med andre ord er en ’nyhet’ både ny og gammel på samme 

tid. Gunilla Hultén er inne på det samme når hun peker på at for å gjøre nyheter begripelige 

og meningsfulle, må det ukjente og uventede plasseres inn i - for publikum - kjente 

sammenhenger. Slik skapes en praksis der nyheter både forutsetter og bekrefter en 

verdikonsensus, og derigjennom reproduserer allerede eksisterende maktstrukturer og 

dominerende ideologier (Hultén 2006:63).  

Alt dette er små biter i det store puslespillet om hva en nyhet er og hvordan den blir til. 

Hele praksisen er imidertid preget av det McNair hevder er den kanskje viktigste formen for 

skjevhet, det han kaller for ”nyhetens grammatikk”: En strukturering av virkeligheten som 

systematisk favoriserer hendelser framfor prosesser, mennesker framfor institusjoner, effekter 

over årsaker og konflikt over konsensus. 

Og nå: Utenriks 
Innenfor utenriksjournalistikken er den strukturelle skjevheten enda mer tydelig, hevder den 

svenske medieforskeren Anna Roosvall: ”Utrikesjournalistiken är en minimal representation 

av ofantliga områden, den utgör en stympad bild av verkligheten. Den er en lögn genom 

utelämnande” (Roosvall 2005:14). Den mest markante dimensjonen i utenriksjournalistikken 

er således fraværet, ting det ikke skrives noe om.   

Hva slags nyheter er det da som finnes verdige til en plass på utenrikssidene? Hvilke 

hendelser eller prosesser eller andre forhold er det som tilkjemper seg spalteplass? I artikkelen 

The structure of Foreign News (1965) setter Johan Galtung og Mari Holmboe Ruge opp en 

liste med det de betegner som ”common sense”-kriterier, som de mener i stor grad bestemmer 

om en internasjonal hendelse vil bli registrert som nyhet. De mest sentrale kriteriene er 

begivenhetens omfang, graden av nærhet (både kulturelt, tidsmessig og geografisk), 

elitefokus, konsekvenser, negativitet, om hendelsen faller inn i allerede kjente mønstre, og 



 20 

sist, men ikke minst: det enkelte lands internasjonale status. Også de danske medieforskerne 

Holm m.fl. (2000) påpeker at en av de viktigste enkeltfaktorene for om begivenheter i et land 

blir dekket eller ikke er dets betydning for de internasjonale maktstrukturene. 

Utenriksdekningen er dermed ”et spejl på den internasjonale magtstruktur” (ibid.:23).  

Jo flere kriterier som oppfylles, jo større nyhetsverdi har hendelsen. Vurderingen av 

nyhetsverdi er avgjørende for det bildet som utenriksjournalistikken gir av verden. En lang 

rekke hendelser, prosesser og ikke minst land, i særdeleshet de afrikanske, faller utenfor 

nyhetsbildet, ikke fordi de er uvesentlige eller ikke har betydning for oss, men fordi de ikke 

oppfyller et tilstrekkelig antall nyhetskriterier, som for eksempel nærhet og internasjonal 

status, og derfor har lav nyhetsverdi. Det afrikanske kontinentets smale plass i nyhetsbildet 

speiler slik sett ikke nødvendigvis begivenhetenes (u)viktighet, men heller hvilken rolle de 

ulike nyhetskriteriene spiller (Roti Dahl 2003).  

Galtung/Ruges undersøkelse har høstet en del kritikk, blant annet for å ha et noe statisk 

syn på nyhetsbegrepet (se f.eks Hjarvard 1993), men undersøkelsen er like fullt ett av de få 

forsøkene på å systematisere journalistiske utvalgskriterier for utenriksstoff, som det stadig 

henvises til. Ut fra min egen erfaring fra NTB virker mange av Galtung og Ruges 

observasjoner fortsatt umiddelbart gyldige. På desken velger vi saker ut fra disse 

spørsmålene: Har noe skjedd? Konkrete hendelser har større nyhetsverdi enn prosesser. I så 

tilfelle: Er det som har skjedd viktig nok - for eksempel målt i antall døde eller nærhet til 

storpolitikkens arenaer? Har det som har skjedd relevans for Norge, eksempelvis for norsk 

utenrikspolitikk? Etter at nåværende utviklingsminister Erik Solheim ble utnevnt som mekler 

på Sri Lanka, eller da tidligere utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson engasjerte seg i 

fredsprosessen i Sudan, økte for eksempel interessen for og antall spaltemillimetre om for 

disse konfliktene betraktelig.  

Nyhetsbyråenes rolle 
Innenfor utenriksdekningen spiller de internasjonale nyhetsbyråene (Reuters, Agence France-

Presse (AFP), American Press (AP) m.fl) en svært viktig rolle. En stor andel av 

utenrikssakene i norsk presse er hentet fra disse; for eksempel er 40 prosent av artiklene i mitt 

materiale rene byråsaker. Nyhetsbyråene fungerer også som kilder for egenprodusert stoff, og, 

kanskje enda viktigere, som premissleverandører for hva som er viktig i verden. Ifølge den 

amerikanske medieforskeren Chris Paterson har nyhetsbyråene stor makt som globale 

agendasettere, både når det gjelder hvilke saker nasjonale medier dekker og hvordan de gjør 

det: ”The dominance of a few powerful media alliances [..] means that news [..] from much of 
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the world is now determined and provided by what is essentially a single editorial perspective 

- that of a small number of allied Anglo-American news organizations” (Paterson 1998:94). 

Det er “the world seen mostly through London” og således influert av vestlig tenkning og 

ideologi, argumenterer han. Noe av det samme perspektivet anlegger den britiske historikeren 

Donald Read i en undersøkelse av nyhetsbyrået Reuters. Under ledelse av sin grunnlegger 

Julius Reuter var nyhetsbyrået helt fra starten  i 1851 av en ”busy servant of the British 

imperial idea”, skriver Read (1992:84). 

På grunn av de store nyhetsbyråenes dominans går nyhetsstrømmen i stor grad fra nord til 

sør. En strukturell skjevhet blir dermed mangelen på utviklinglandenes egne ”bilder” og 

virkelighetsbeskrivelser. På slutten av 70-tallet forsøkte en rekke alliansefrie stater i tredje 

verden, med hjelp fra blant annet UNESCO, å løfte fram en debatt om dette og utfordre de 

vestlige nyhetsbyråenes hegemoni gjennom krav om en såkalt New World Information and 

Communiation Order (NWICO). Men både initiativet og debatten rant ut i sanden. Med 

dagens store medieutbud, ikke minst gjennom internettets raske ekspansjon, skulle man kunne 

tenke seg at mulighetene for alternative diskurser blir flere. Men slik er det ikke, mener 

Paterson (2001): Nyhetsutbudet på internett er dominert av et par svært tunge aktører, som 

Reuters og AP, og artikler fra disse byråene blir reprodusert på en uendelig mengde websider. 

Konsekvensen av dette er at ”[H]eavy public dependence on the limited news diet not only 

results in limiting and homogenizing public discourse on agency covered topics, but also 

limits the range of topics available for public consideration”, konkluderer Paterson (ibid.:89). 

I en analyse av nyhetsbyråenes u-landsdekning fant Knut Sogstad og Liv Mellum at 

dekningen i de vestlige byråene både var relativt liten og samtidig sterkt konsentrert om 

dramatiske enkelthendelser (Sogstad og Mellum 1985). Dette preger vår forståelse av disse 

landene: ”Vi har en langt dårligere bakgrunn for å sette disse nyhetene inn i en forståelig 

sammenheng enn for nyheter fra i-land [..]. De enkeltstående, oppsiktsvekkende 

nyhetsmeldingene former trolig lettere våre begreper om u-land enn om i-land, fordi vi stort 

sett vet langt mer om de siste og fordi vi der ikke behøver å krysse en bred og dyp kulturkløft 

for å få et tilnærmet riktig bilde av virkeligheten” (ibid.:125). 

Vi og ’de andre’ 
Hvordan mediene bidrar til å skape og gjenskape både andres og vår egen identitet er blitt et 

stadig mer sentralt tema innen medieforskningen. Utenriksjournalistikken utgjør utvilsomt en 

stor og viktig del av den overgripende diskursen om og fremstillingene av andre land og andre 

mennesker. ”[Det er] først og fremst mediene som via sin definisjonsmakt tilbyr oss 
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forestillinger om hvem våre ukjente andre er, og hvordan et postulert vi skal forholde oss til 

dem”, skriver Eide og Simonsen (2005:10). ’De andre’ er i mange studier blitt et samlebegrep 

for ikke-vestlige folkegrupper og for marginaliserte grupper i Vesten, men bør brukes med 

omhu, påpeker Eide og Simonsen (ibid.). Her vil begrepet først og fremst være knyttet til 

Aftenpostens tilnærminger til sudanerne.  

Utenriksjournalistikk inneholder ifølge Roosvall en egen antropologi, en egen lære om 

menneskene (Roosvall 2005). I utenriksjournalistikken skapes og dyrkes vårt bilde av andre 

land og andre mennesker. Denne kunnskapen er i stor grad styrt av maktrelasjoner, påpeker 

Roosvall, dels gjennom at journalistikken har beskrivelsesmakt, dels gjennom at de personer 

og de regioner som representeres på avisenes utenrikssider på ulike måter rangordnes i 

samspill med en mer overgripende verdensordning.  

Samtidig spiller medienes fremstillinger av ’de andre’ en viktig rolle i en nasjonal (og 

individuell) identitetsskaping. Gjennom medienes representasjoner formes både vår egen og 

andres identitet. ’De andre’ er det ’vi’ ikke er; de blir ofte fremstilt som vår motsetning, et 

omvendt speilbilde: Når ’den andre’ fremstilles som barbarisk villmann, innebærer der at ’vi’ 

er rasjonelle og siviliserte. Denne formen for dikotomisering er en viktig del av det Edward 

Said betegner som orientalisme, og som han mener har gjennomsyret hele den vestlige 

kulturen gjennom hele historien og fram til i dag (Said 1978/2001,1998). 

Et viktig poeng er at når en spesiell konstruksjon av ’den andre’ blir en gjentagende 

diskurs, er dette med på å befeste forestillinger som ikke så lett lar seg fortrenge. Det skapes 

stereotyper, som sørsudaneren som (kun) et passivt offer for underutvikling. Når en stereotypi 

først har festet seg, vil de neste historiene om samme tema med stor sannsynlighet bli tilpasset 

denne, påpeker den amerikanske medieprofessoren Arthur Asa Berger (2005). For slik skapes 

gjenkjennelse og identifikasjon: vi hører om noe som passer til det vi allerede (tror vi) vet. Vi 

får vår egen kunnskap bekreftet ved at nyheten, som tidligere nevnt, settes inn i en kjent 

kontekst (jfr. Zelitzer 1997). Berger advarer mot slik stereotypifisering: "They give millions 

of people oversimplified and sometimes perricious images of Blacks, Jews [...] - the list could 

be endless" (2005:124). 

Et interessant eksempel på hvordan stereotypifisering kan skje på et strukturelt plan i 

norsk presse, finner vi i Torill Eriksens undersøkelse av NTBs stoffutvalg gjennom et 

konstruert døgn i 2004 (Eriksen 2004). Hun fant at annenhver NTB-sak fra Afrika handlet om 

henholdsvis konflikt eller krig. Saker fra nyhetsbyråene9 om for eksempel streiker blant 

                                                 
9 NTB abonnerer i dag på tjenestene til nyhetsbyråene Reuters, Agence France-Presse (AFP) og Deutsche 
Presse-Agentur (DPA) 
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hotellansatte i Kenya eller nyvinninger blant bønder i Malawi ble effektivt luket vekk - saker 

som kunne utfordret stereotypiene og gitt leserne kunnskap om at arbeidere i Kenya og 

bønder i Malawi organiserer seg, slåss for sine rettigheter og arbeider for utviklingen av 

landbruket, der som her.  

Orientalismekritikk og postkolonial teori 
Med verket Orientalism (først utgitt i 1978) ga Edward Said støtet til det som senere er blitt 

kjent som postkolonial kulturteori. Boken er blitt stående som et hovedverk når det gjelder å 

beskrive innholdet i den geografisk-kulturelle relasjonen mellom ’de andre’ (Orienten) og 

’oss’ (Oksidenten), og hvordan disses ulike identiteter er blitt konstruert. (Jørgensen og 

Phillips 1999).  

Saids prosjekt var å undersøke hvordan den europeiske kulturen har lykkes i å styre og  

skape Orienten som tankestruktur og diskurs. Hans analyse av Vestens virkelighets-

beskrivelser av Orienten viser hvordan vi, Oksidenten, gjennom århundrer har fremmanet et 

bilde av Orienten som tilbakestående og uforanderlig. Vestlig litteratur, forskning og media 

har vært gjennomsyret av en idé som Said beskriver som ”den absolutte og systematiske 

forskjellen mellom Vesten, som er rasjonell, utviklet, human og overlegen, og Orienten som 

er villfaren, uutviklet, underlegen” (2001:340). Orienten er blitt fremstilt som en abstraksjon, 

fjern fra den faktiske virkeligheten, og oppfattes som uforanderlig, ensartet og ute av stand til 

å utvikle seg selv. Denne konstruksjonen bidro til å legitimere det vestlige 

”siviliseringsoppdraget” og derav kolonialiseringen. Orientalisme er dermed betegnelsen på 

en diskurs som inneholder ideologiske representasjoner eller framstillinger av ’de andre’ som 

er farget av en rekke ulike annengjøringsprosesser (’othering’)10: 

Orientalismen kan dermed ses som en form for regulert (eller orientalisert) skriving, innsikt og studium 
dominert av imperativer, perspektiver og ideologiske fordommer som øyensynlig er tilpasset Orienten.  
[..] Orientalisme var til syvende og sist en politisk oppfatning av virkeligheten hvis struktur fremmet 
forskjellen mellom det kjente (Europa, Vesten, ”vi”) og det fremmede (Orienten, Østen, ”de”). Denne 
oppfatningen skapte så de to verdenene, og ble siden deres tjener. (Said 2001:229/51) 

 
Saids poeng er at disse fremstillingene både gir et trygt og positivt bilde av Vesten til internt 

bruk, og legitimerer en bestemt (kolonialistisk) relasjon mellom Vesten og Orienten: Vesten 

ses som Orientens ”redningsmann” fordi det jo framgår av diskursen at Orienten er ute av 

stand til å seile sin egen sjø. 

                                                 
10 ’Annengjøring’ brukes her aom en samlebetegnelse på ulike former for autoritetsutøvelse i tale, skrift og 
handling, der ’den andre’ gjennomgående blir konstruert som mindre utviklet enn ’oss’. For en utdypende 
skildring av ulike former for annengjøring, se Eide 2002. 
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Said har inspirert en rekke akademikere til videre forskning på relasjonene mellom 

Vesten og ”resten”, ulike annengjøringsprosesser og deres konsekvenser, som med en 

fellesbetegnelse kalles den postkoloniale skolen. Postkolonial kritikk fokuserer på krefter i 

samtiden som virker undertrykkende og dominerende, og hvordan disse kreftene har sine 

røtter i historien. Diskurser fra tidligere tider henger med andre ord igjen i dagens tenkning, 

og vår koloniale og imperialistiske fortid må undersøkes fordi den har effekt på dagens 

maktstrukturer.  

Robert Young, professor ved universitetet i Oxford, understreker den systemkritiske, 

radikale siden av postkolonialismen:  

The origins of postcolonialism lie in the historical resistance to colonial occupation and imperial 
control, the success of which enabled a radical challenge to the political and conceptual structures of the 
systems on which such domination had been based […] The postcolonial is a dialectical concept that 
marks the broad historical facts of decolonization and the determined achievement of sovereignty - but 
also the realities of nations and peoples emerging into a new imperialistic context of economic and 
sometimes political domination. (Young 2001:57-60). 
 

Også medienes fremstillinger av verden er blitt gjenstand for postkoloniale analyser. I en 

Said-inspirert studie, som ble nevnt innledningsvis, viser Elisabeth Eide (2002) hvordan 

beskrivelser av India og indere i A-magasinet siden starten i 1927 er sterkt preget av et 

hierarkisk og asymmetrisk perspektiv: ”This tradition [..] may be read as part of a larger 

Orientalist tradition, in which the Eastern Other is placed below a Western ’we’: as backward, 

mystical and at times incomprehesible and irrational”, skriver Eide (2002:200). Et viktig 

element er posisjoneringen av ’den andre’ som et lidende offer, i behov av ’vår’ hjelp 

(ibid.:328). Noe av det samme finner Kari Ulveseth (2004) i sin analyse av fremstillingene av 

Nigeria og Sudan i Kirkens Nødhjelps medlemsblad KN-Nytt/Medmenneske fra 1960 til 

2000, der menneskene i artiklene dikotomiseres langs aksen ”hjelper - offer”, der førstnevnte 

uten unntak er (moderne) nordmenn, mens ofrene er (tilbakestående og underutviklede) 

nigerianere/sudanere. 

Lignende analyser er også foretatt i vårt naboland Sverige, der pressen har mange likheter 

med vår egen. Undersøkelsene viser at svensk presse er preget av den samme dikotomi-

seringen. I en analyse av Russlands-reportasjer i tre svenske aviser på 1900-tallet, finner den 

svenske medieprofessoren Jan Ekecrantz at også disse fortellingene struktureres etter 

motsetningsforholdet Vest (’vi’) og Øst (’de’) (Ekecrantz 2002). Vesten skildres med ord som 

rent, opplyst, moderne og trygt, mens Øst knyttes til begreper som mørkt, skittent og truende.  

Alle disse undersøkelsene omhandler imidlertid i hovedsak reportasjer og featureartikler. 

Det er dermed interessant å undersøke om også avisenes daglige nyhetsstoff er farget av de 

samme orientalistiske synet på ’de andre’.  
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Dikotomien ’de andre’ versus ’vi’ er også grunnleggende for professor i historie Terje 

Tvedts analyser av hvordan vi i Norge har konstruert våre verdensbilder. Han hevder at et 

fellestrekk i de ulike bildene er hvordan ’de andre’ gjennomgående er blitt abstrahert fra sin 

komplekse og individuelle historie. De konstruerte bildene av ’de andre’ er derimot gjerne 

bilder som gagner oss selv; de er enten nyttige i forhold til vårt eget selvbilde eller som 

legitimeringer for de handlinger vi velger å gjøre ute i verden, som for eksempel å drive 

bistand. Tvedt kaller slike konstruksjoner for konseptuelle erobringer, hvor bildene blir 

stereotypifisert gjennom det han kaller persepsjonelle filtre, et annet ord for det medievitere 

gjerne kaller tolkningsrammer.  

En av disse stereotypifiseringsmekanismene er ”fornorskingsfilteret” som nyheter fra 

fjerne himmelstrøk ofte må igjennom om de skal gi mening for norske lesere. Klassiske 

eksempler er historier om den norske misjonæren som trosser alle farer i den kongolesiske 

jungelen, der ikke-omvendte konglolesere blir fremstilt som truende, eller enda verre: 

kannibaler, eller de mange historiene om norske hjelpearbeideres heltegjerninger ute i verden. 

Verden ”der ute” stereotypifiseres med andre ord som tilbakestående, mørk og truende inntil 

’vi’ entrer scenen. 

Tvedt er på linje med postkolononialistene som påpeker at når Vesten observerer den 

ikke-vestlige verdenen, så ser de fleste som oftest et ”mirror of themselves and their own 

assumptions [rather] than the reality of what is really there” (Young 2003:2). Heller enn å se 

virkeligheten, ser vi med andre ord en projisering av våre egne forventninger og fordommer. 

Tvedt er blitt kritisert for å være noe unyansert i sin ”slakt” av våre verdensbilder11, 

likevel kan begrepet ’konseptuell erobring’ være fruktbart å ha i bakhodet under den videre 

lesningen. Tvedt mener også å kunne vise at norske myndigheter har hatt et gjennomgående 

paternalistisk syn på utviklingslandene, særlig etter at bistandsepoken ble innledet på 

begynnelsen av 1950-tallet, noe som ifølge Tvedt har influert norske verdensbilder og 

selvoppfatninger fundamentalt (2002:142).  

Kritisk diskursanalyse 
En stor del av forskningen omkring ’annengjøring’ hviler på diskursteoretisk grunn. Også i 

min analyse vil kritisk diskursanalyse være et viktig verktøy. Analysen, slik den er utviklet av 

blant annet den britiske lingvisten Norman Fairclough, hviler på en sosialkonstruksjonistisk 

språkfilosofi som hevder at vår tilgang til virkeligheten alltid går gjennom språket (Jørgensen 

                                                 
11 Se blant annet kritikken til Tvedts doktorgradsopponent, historieprofessor Randi Balsvik, i Historisk tidsskrift 
nr. 3/1994. 
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og Phillips 1999:17). Teksten er skapt av forfatteren, og er dermed en konstruksjon som 

danner en fortolkning av virkeligheten. Bak virkelighetsforståelsene og -beskrivelsene kan det 

ligge mange ulike erfaringer, tolkninger og ideologier. ”Det å velge språklige uttrykk er alltid 

en politisk og aldri en ”uskyldig” handling”, framholder professor i kommunikasjon Jan 

Svennevig (2001:159). 

Gjennom språket konstrueres ulike diskurser. En ’diskurs’ er ifølge Fariclough 

”constructions or significations of some domain of social practice from a particular 

perspective” (1995:94), med andre ord en bestemt måte å se og omtale verden eller deler av 

den på. Gjennom ulike diskurser konstrueres sosiale identiteter, sosiale relasjoner og systemer 

av kunnskap og forestillinger. Diskursene kan både avspeile virkeligheten og bidra til å 

omforme dem, og står dermed i et dialektisk forhold til andre sosiale dimensjoner (Fairclough 

1995; Jørgensen og Phillips 1999).  

Fairclough er opptatt av å spore samfunnsmessige endringer, og hans utgangspunkt er at 

særlig medietekster er gode barometre for å måle sosial forandring. ”The media are shaped by 

the wider society, but they also play a vital role in the diffusion of such social and cultural 

changes, and this should be one focus in analysis of media discourse”, skriver han (1995:51). 

I en kritisk diskusanalyse kobles språklige valg gjerne til ideologi, og analysens hensikt er å 

tydeliggjøre hvordan og hvilke ideologier som ligger innleiret i måten språket brukes på for å 

skildre virkeligheten. Poenget er å knytte analysen til en kritisk forståelse av av sosiale 

maktforhold, og vise hvilken rolle språkbruk spiller i å opprettholde - eller eventuelt endre - 

en sosial verden der en skjev maktfordeling råder. Slik sett er analyser av medienes språkbruk 

et viktig element innunder en mer sosiologisk forskning på sosiale og kulturelle 

endringsprosesser i samfunnet, mener Fairclough (1995:2).  

Diskursordener  
Fairclough opererer med et tvillingperspektiv i sin analyse, gjennom å påpeke nødvendigheten 

av å både analysere den enkelte kommunikative hendelsen (en tekst, tv-innslag etc., som 

egentlig er en kjede av kommunikative hendelser, manifestert i én enkelt tekst), og kombinere 

dette med en analyse av den diskursordenen hendelsen inngår i. En diskusorden konstitueres 

av alle diskursene innenfor ett og samme tema, felt eller institusjon, for eksempel medisin 

eller politikk - eller, som her, utenriksjournalistikk. Jørgensen og Phillips definerer 

henholdsvis ’diskursorden’ og ’diskurs’ slik: ”Diskursordenen er den fælles platform for 

forskellige diskurser, og diskursene er de mere entydige betydningsmønstre inden for 

diskursordenen” (1999:150). Diskursordenen betegner altså ulike diskurser som delvis dekker 
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samme terreng, og som ofte konkurrerer om hvordan terrenget skal beskrives. For å ta et 

eksempel: Innenfor den politiske diskursordenen vil en liberalistisk diskurs fremstille 

kapitalismen som eneste vei mot vekst og velstand, mens en marxistisk diskurs vil fremstille 

kapitalismen som et hinder for arbeidernes frigjøring. 

Noen ganger kan det være vanskelig rent praktisk å avgjøre grensene mellom diskursene; 

hvor den ene slutter og en annen begynner. Jørgensen og Phillips argumenterer derfor for i 

større grad å anvende begrepet ’diskurs’som en analytisk kategori, noe som innebærer at 

”man opfatter diskurser, som noget man som forsker konstruerer, snarere end som noget, der 

findes færdigt afgrænset i virkeligheden, som man bare kan afdække” (ibid.:149). Især når 

man, som her, analyserer diskurser i et historisk perspektiv, kan dette være et fruktbart 

utgangspunkt. Således må diskurser som jeg i analysen benevner som ”kolonidiskurs” eller 

”kald krig-diskurs” leses som konstruerte, analytiske kategorier. 

Diskursiv praksis 
Faircloughs metode er multidimensjonell, hvilket betyr at tekstene må analyseres i lys av den 

politiske, historiske og institusjonelle virkeligheten de til enhver tid er en del av. Selv deler 

Fairclough den kritiske diskursanalysen inn i tre nivåer: 1) en analyse av teksten12, 2) en 

analyse av diskursiv praksis, det vil si hvilke rammer og forhold som omgir både 

produksjonen og konsumpsjonen av tekster, og 3) en analyse av sosiokulturell praksis, det vil 

si den større samfunnsmessige konteksten som massemediene er en del av.  

To nøkkelbegreper hos Fairclough er interdiskursivitet og intertekstualitet. Ved å 

undersøke hvordan en konkret tekst trekker på tidligere tekster og stemmer (intertekstualitet) 

eller henter inn diskurser fra andre områder (interdiskursivitet), for eksempel en økende bruk 

av underholdningsdiskurser innenfor nyhetssjangeren, kan man undersøke hvordan diskursene 

reproduseres eller forandres. Hensikten med en intertekstuell analyse er ifølge Fairclough å 

”unravel the various genres and discourses” i en gitt tekst, og tolke disse i forhold til et større 

sosialt repertoar av diskursive praksiser, for eksempel de(n) diskursordenen(e) de inngår i 

(1995:61). 

I analyser av medietekster er det særlig viktig å skille mellom de representertes (kildenes) 

diskurser, og journalistens egne, framholder Fairclough (1995:97). Spørsmålet analytikeren 

må stille seg er hvor journalistene henter sine diskurser og virkelighetsbeskrivelser fra. Et 

viktig poeng er at mediene velger hvordan en sak eller hendelsesforhold skal presenteres ut 

fra en mengde ulike alternativer, som til sammen altså utgjør diskursordenen. Valgene er styrt 

                                                 
12 Med ’tekst’ menes her både skriftlige og audiovisuelle mediebudskap. 
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av en kompleks blanding av institusjonelle og individuelle faktorer, som til sammen utgjør 

den diskursive praksisen innen den enkelte redaksjonen. Gjennom en kritisk analyse av hvilke 

ord- og presentasjonsvalg som tas, hvordan teksten er strukturert, samt hvordan tekstens 

aktører (re)presenteres og hierarkiseres, kan man få tak i den underliggende ideologien og 

hvilket verdisyn som former og preger tekstene. Er for eksempel palestinere som skyter 

raketter mot Israel terrorister, eller tilhører de en legitim motstandsbevegelse? Skyldtes 

borgerkrigen i Sudan en urettferdig fordeling av ressurser, eller at regjeringen måtte forsvare 

seg mot “ekstreme neger-nasjonalister”13 i Sør-Sudan? ”Media texts do not merely ’mirror 

realities’ as is sometimes naïvely assumed; they constitute versions of reality in ways which 

depend on the social posistions and interests and objectives of those who produce them. […] 

The question is, what motivates one set of choices over another?” framholder Fairclough 

(2005:103).    

Kritisk diskursanalyse kan sies å være like mye et teoretisk perspektiv som en metodisk 

tilnærming. Analysens rammeverk er imidlertid en svært generell teori og tilbyr et vidt 

spekter av analyseverktøy. Som  Fairclough selv sier: ” [..] there is no set procedure for doing 

discourse analysis” (1992). Dette gir frihet til å analysere tekstene ut fra deres egne 

forutsetninger, og ut fra formålet med analysen.  

Retoriske mønstre 
I denne undersøkelsen kommer jeg ikke til å gå så detaljert til verks som Fairclough gjør. 

Ulempen med Faircloughs metode er at med den detaljeringsgrad han krever, er det ofte bare 

mulig å analysere et fåtall tekster i en konkret analyse (Jørgensen og Phillips 1995:152). 

Derfor vil jeg forsøke å trekke ut diskurser som jeg mener er representative for større deler av 

materialet, og bruke eksempler fra tekstene for å illustrere disse.  

Samtidig finner jeg det fruktbart å koble Faircloughs diskursanalytiske modell til den 

svenske medieforskeren (nå avdøde) Britt Hulténs (2001) metode for å avdekke det hun kaller 

retoriske mønstre i journalistiske tekster. Et retorisk mønster består både av de språklige og 

innholdsmessige valgene tekstprodusenten14 har gjort i den enkelte tekst. Mønstrene er nært 

knyttet til ulike tidsepoker og har en betydelig innflytelse over hvordan tekstene blir formet, 

hva de inneholder og hvordan tekstenes aktører blir gestaltet. Den journalistiske retorikken på 

1930-tallet var for eksempel preget av en underdaning holdning til autoriteter, mens 

marginale grupper aldri selv fikk komme til orde i spaltene. I moderne tid kommer en mer 

                                                 
13 Uttrykket er hentet fra en leder i Aftenposten, desember 1964. 
14 Hultén mener at det som regel er flere en én person som står bak utformingen av en medietekst, og definerer 
derfor tekstprodusenten som journalist + redaksjon.  
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kritisk holdning til syne, samtidig som flere stemmer komme til orde, noe Hultén knytter til 

profesjonaliseringen av journalistene gjennom framveksten av journalistutdanningene.  

Hulténs metode deler flere likheter med den kritiske diskursanalysen, men skiller seg fra 

denne på ett avgjørende punkt: Mens Fairclough ser den journalistiske prosessen som en 

kollektiv og ikke individuell prosess, gir Hulténs metode rom for å se den enkelte journalists 

individuelle innsats. Dette skal vi komme tilbake til senere i analysen. 

Pressens diskurstyper 
Når sjangre og diskurser opptrer i relativt stabile konfigurasjoner, oppstår det Fairclough 

benevner som diskurstyper, der ”particular genres are predictably articulated with particular 

discourses” (1995:66). For eksempel er konfliktdiskursen vanlig innenfor nyhetssjangeren. I 

avhandlingen Utrikesjournalistikens antropologi (2006), utvikler Roosvall begrepet videre. 

Hun definerer ’diskurstype’ som en (relativt) stabil konfigurasjon av sjanger, perspektiv, 

stemmer (kilder), stilistiske trekk, samt avstand/nærhet til en hendelse/utvikling. I en 

undersøkelse av hvilke diskurstyper som hersker på utenrikssidene i svenske aviser i tre ulike 

år (1987, 1995, 2002),  finner hun i alt sju ulike kategorier:  

På stedet-narrativ: Denne diskurstypen har mye til felles med reportasjesjangeren. 

Perspektivet er antropologisk og ofte eksotiserende, mange stemmer blir hørt. Diskurser av 

denne typen signaliserer nærhet til hendelsen. 

Elitehendelsesrapporter: Omhandler som regel elitepolitikk både innenfor enkeltland som 

internasjonalt. Elitepersonene selv uttaler seg (ikke bare politiske talsmenn), og er 

hovedpersoner i den omtalte hendelsen. Implisitt i denne diskurstypen er en imaginær nærhet 

til vår egen politiske elite. Denne diskurstypen framkommer ofte i notiser og korte 

nyhetsartikler. 

Katastrofehendelsesrapporter: Her finner vi gjerne notiser som forteller om ulykker, 

kriger og vold. Stilen er ofte informativ, prosaisk og tørr, og de som kommer til orde er helst 

myndigheter og autoriteter.  

Situasjonsrapporter: Denne diskurstypen kan i utgangspunktet handle om alt mulig, og er 

vanskelig å plassere i en spesiell sjanger. Den låner også trekk fra de andre diskurstypene, og 

kan således ha både et eliteperspektiv eller være eksotiserende. Et trekk er imidlertid at det 

ofte er talspersoner for myndigheter som uttaler seg, eller at indirekte tale blir brukt. Den er 

ikke sjelden en oppfølgingsartikkel til en større hendelse. 

Kommentarer: Subjektiv, antropologisk og analytisk tilnærming. Kildebruken er ofte 

skjult. Avstand til begivenheten som omtales. 
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I tillegg finner vi bildenotisen, som gjerne fokuserer på det eksotiske eller sensasjonelle, 

og sitatnotisen, som utmerker seg gjennom å være spektakulært eller sensasjonelt.  

Kort fortalt, utenriksnyheter er ikke én ting, men det er ikke hva som helst, heller, ifølge 

Roosvall. De følger bestemte mønstre, som igjen er avgjørende for representasjonene av ‘de 

andre’:  

I utrikesjournalistikens antropologi är det skillnad på folk och folk. […] I vilken mån dessa skillnader 
framhävs beror blant annat på i vilken diskurstyp respektive personer framträder. Olika diskurstyper 
framställer skillnader på olika sett. (2006:314) 
 

Verden på utenrikssidene er klassedelt, finner Roosvall. Sverige er ”verdens navle” mens 

visse (og hvite) deler av verden, som USA og Vest-Europa, framstår som ”finere” og 

viktigere enn andre. De diskurstypene som brukes i omtalen av disse landene er i første rekke 

”viktige” og ikke-eksotiserende diskurstyper som elitehendelsesrapporten og kommentaren. 

Kommunist-landene, Midtøsten og Nord-Afrika er på sin side viktige, ikke fordi de er ”fine”, 

men fordi de utgjør en trussel.  Og jo lenger unna et land er geografisk og kulturelt, jo flere 

eksotiserende elementer preger artiklene, finner Roosvall. 

Forholdet mellom diskurstypene endrer seg noe med tiden, for eksempel taper den 

dominerende diskurstypen ”situasjonsrapporten” terreng med årene, fra 57 prosent i 1987 til 

44 prosent i 2002, mens andelen kommentarer og på stedet-artikler øker. Men Roosvall finner 

få endringer når det gjelder representasjonene av ’de andre’, især representasjonene av 

kvinner: ”Both women and perpetually ignored regions appear as blind spots on the world 

map created in the foreign news pages. […] In this sense foreign news is quite conservative in 

its discourse practices” (2005, engelsk utgave:333-339). Dette er en form for diskursiv treghet  

som vi skal komme tilbake til i et senere kapittel.  

I min undersøkelse er ikke artiklene registrert i forhold til Roosvalls diskurstypeinndeling. 

Likevel kan det være nyttig å ha hennes diskurstyper i bakhodet under selve analysen, som ett 

av flere forklaringsverktøy på de diskursive mønstrene som oppstår i Aftenpostens Sudan-

dekning.  
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Kapittel 3. STUDIENS DESIGN 
 

… uten kvantitet kan det ikke være noen kvalitet. 
Mao Zedong, i ”Maos lille røde” 

 

Tallenes tale 
Denne oppgaven er først og fremst en reise gjennom tallenes fortelling. Gjennom en 

kvantitativ analyse av Aftenpostens tekster om Sudan i den 20. århundre, vil jeg undersøke 

hvilke trender og trekk som karakteriserer dekningen i ulike epoker. Analysen vil, som nevnt i 

forrige kapittel, bli supplert av en mer kvalitativ analyse av utvalgte diskurser i tekstene.  

Kvantitative innholdsanalyser er velegnet for å avdekke mønstre og utviklingstendenser i 

medieinnhold over tid (Østbye et al. 2002:216), og er en «måling av egenskaper som kan 

telles» (Allern 2001:76). Ved å undersøke hvordan temavalg, sjanger- og kildebruk, samt 

ideologier, representasjonsmåter med mer utvikler seg gjennom ulike tidsepoker, får 

undersøkelsen et dynamisk perspektiv. Hensikten er også å sammenligne artiklenes innhold 

med den virkelige verden og sette dem inn i en tidsmessig kontekst. 

Den amerikanske medieforskeren Bernard Berelson formulerte i 1952 følgende målsetting 

for kvantitative innholdsanalyser: ”Innholdsanalyse er en forskningsteknikk for en objektiv, 

systematisk og kvantitativ framstilling av det manifeste innholdet i kommunikasjonen” 

(ibid.:217, min kursivering). Når det gjelder målet om objektivitet, er dette snarere et ideal 

enn et krav. Østbye et al. stiller seg skeptiske til alle som hevder å være fullt ut objektive, og 

mener at ’objektivitet’ i denne sammenhengen betyr ’inter-subjektivitet’, nemlig at ulike 

personer koder materialet likt. Med andre ord må de ulike variablene og variabelverdiene er 

såpass entydige at (relativt) like enheter blir kodet på samme måte. 

Fordelen med en tallbasert opptegning er at den gir et godt bilde av hvilke saker og 

temaer som får spalteplass i ulike perioder, samt sjangerbruk, kildebruk, bruk av foto med 

mer. I tillegg har jeg valgt å registrere om artiklene er skrevet av Aftenpostens egne 

journalister eller om de kommer fra andre kilder, så som nyhetsbyråer, frilansere eller 

frittstående kommentatorer. Dette kan i sin tur gi et bilde av Aftenpostens vurdering av 

stoffet: Når velger de for eksempel å bruke egne ressurser på å dekke en sak, og når bruker de 

fellesstoffet som nyhetsbyråene sender ut? Finnes det et mønster i dette - og endrer det seg 

over tid?  

Målet med kvantitative innholdsanalyser er oftest å finne sammenhenger mellom 

variabler, og at disse sammenhengene avspeiler sammenhenger i virkeligheten (Østby m.fl 
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2002:157). Slike sammenhenger kan være enkle beskrivelser, men man kan også forsøke å 

nærme seg påstander om årsakssammenhenger eller mer allmenngyldige og generaliserbare 

teorier. Så langt det er mulig, vil jeg forsøke å strekke meg mot det siste. 

Styrker og svakheter ved metoden 
Arthur Asa Berger (2005) påpeker flere problemer i forhold til analyser av medieinnhold. For 

det første er det vanskelig å vite om materialet er representativt, og det kan være vanskelig å 

finne gode, operasjonaliserbare definisjoner på det som skal analysereres. Disse må kunne gi 

relevant innsikt i forhold til den overordnete problemstillingen, og slik sikre undersøkelsens 

validitet (Østby et al 1997:100).  

Fordelen med å se på den samlede dekningen15, slik jeg har gjort, er at dette - til en viss 

grad - sikrer materialets representativitet. Samtidig er det viktig å påpeke at representativiteten 

først og fremst gjelder Aftenpostens Sudan-dekning; det er ikke gitt at man kan finne 

generelle trender og mønstre i norsk utenriksjournalistikk ut i fra denne undersøkelsen. 

Snarere håper jeg å kunne antyde muligheten for slike trender, som kan bygges på gjennnom 

videre forskning.  

Når det gjelder definisjonene av variablene som brukes, vil kategoriseringen alltid være 

preget av en viss grad av skjønn og det vil alltid være tvilstilfeller. Det kan for eksempel være 

vanskelig å si hvor en krig slutter og en fredsprosess begynner, dersom en artikkel handler om 

begge deler. Dette har jeg imidlertid tatt høyde for i registreringen, og materialet er dessuten 

gjennomgått to ganger. I tillegg har jeg konferert med andre der det har vært nødvendig.  

Hverdagsjournalistikk 
Som metode har jeg altså valgt å registrere og lese samtlige arkiverte artikler om Sudan i 

Aftensposten et tidsrom på 100 år. Dette er så vidt vites ikke gjort tidligere, og spørsmålet 

som oppstår, er selvsagt: Hva vinner man på å bruke en slik metode?  

For det første får man et unikt innblikk i kontinuiteten i dekningen av ett land. Nettopp 

denne dimensjonen går tapt ved punktundersøkelser eller ved analyse av medieinnhold i 

konstruerte perioder. Gjennom å lese alt som er skrevet over et lengre tidsrom får man et helt 

annet innblikk i den hverdagslige pressedekningen, og dekningens kontinuitet: Når blir en 

hendelse nyhetsmateriale? Hvor lenge fortsetter den å være det? Når og hvorfor faller 

interessen?  

                                                 
15 NB: Jeg bruker uttrykket ”samlet dekning” med et klart forbehold: Så langt det har vært mulig, har jeg forsøkt 
å sikre at materialet er komplett. Men på grunn av manglende arkiveringsrutiner tidlig på 1900-tallet, er det 
usikkert om Aftenposten har alt materialet i sitt arkiv. Selv om alle Aftenposten-utgaver finnes på mikrofilm, 
ville det være for tidkrevende å gå gjennom flere titall årganger. Se nærmere omtale av dette på s. 27. 
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For det andre gjør denne metoden det mulig å tidfeste nøyaktig når ulike endringer 

inntreffer, for eksempel når en ny diskurs oppstår. Den dype innsikten i materialet vil også 

antydningsvis kunne gi forklaringer på hvorfor diskursendringer skjer. Et eksempel på dette er 

endringen fra et nokså ensidig negativt syn på den sørsudanske opprørsbevegelsen til et i 

hovedsak støttende syn. Vi skal se at dette til en viss grad kan tilskrives enkeltjournalisters 

rolle som endringsaktører.  

For det tredje gjør denne metoden det mulig å sammenstille dekningen med kartet over 

faktiske historiske hendelser i Sudan, og slik se hva avisen har valgt bort. Det kan også bidra 

til å gi et innblikk i mønsteret i dekningen og utvelgelsen av saker. 

Artiklene kan leses både som beretninger, altså historier om ett bestemt saksforhold, eller 

som historiske levninger. Gjennom å studere avistekstene som historiske levninger, kan man 

få et innblikk i hvilke virkelighetsbilder som pressen har konstruert opp gjennom tidene, 

påpeker historikeren Hallvard Tjelmeland (2004). ”Avisene skaper også røyndom, og er ikkje 

bare passive refleksar av si samtid. Slik kan avisene vera ei kjelde til korleis røyndommen 

[…] vart konstruert”, skriver Tjelmeland (2004:124). Nettopp på grunn av dette er det 

interessant å undersøke om det finnes særskilte budskap og ideologier som preger 

hovedstrømmen av tekstene, og som slik innprenter bestemte bilder av Sudan i vår bevissthet.  

Å studere den samlede dekningen gjør det også mulig å studere de intertekstuelle 

forholdene i dekningen nærmere. I hvilken grad påvirkes tekster av det som tidligere er blitt 

skrevet, og hvilken betydning har dette for de(n) løpende diskursen(e) og deres innebyggede 

ideologi?16 

Mot metoden kan det innvendes at å undersøke ett land i én avis blir nokså snevert. Som 

den svenske medieforskeren Gunnar Elveson (1979) skriver: Når man velger å konsentrere 

seg om stoffet i én avis, har dette selvsagt en pris. Man vinner noe på å gå i dybden, men taper 

samtidig på bredde. Ulempen ved å bruke ett land og en avis som utgangspunkt for en slik 

analyse, er dermed at fremstillingene - og dermed analysen - uvegerlig vil bli preget av dette 

landets spesielle situasjon og avisens ståsted. Ved å sammeligne Aftenpostens dekning med 

andre mediers, for eksempel NRK, ville muligheten for å lage generaliserbare analyser av 

utviklingslinjene vært større. En slik sammenligning ville også kunne gi et innblikk i hvordan 

ulike medier  påvirker hverandre. Det ville imidlertid blitt for omfattende innenfor rammen av 

et masterprosjekt, men er opplagt en spennende vinkel for videre forskning. Denne 

                                                 
16 Teun van Dijk påpeker at begrepet ’ideologi’ er et av de vanskeligste og mest flyktige begrepene innenfor 
sosialvitenskapen (van Dijk 1998). I denne oppgaven vil begrepet i all hovedsak innbefatte politisk budskap 
og/eller ståsted. 
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undersøkelsen bør derfor først og fremst betraktes som en pilotstudie av historiske trender 

innen norsk utenriksdekning.  

Utvalget  
Mitt utganspunkt var å undersøke Aftenpostens Sudan-dekning gjennom et helt hundreår, og 

tidsrommets yttergrenser er derfor satt til 1900 og 1999. Materialet består av i alt 965 artikler 

med stort og smått. Utvalgets første artikkel sto på trykk i januar 1924, den siste i desember 

1999. Også artikler fra A-magasinet er tatt med. 

Det knytter seg imidlertid visse forbehold til materialets kompletthet: I perioden 1/1-1960 

til 1/1-1984 er alle artiklene i Aftenpostens eget klipparkiv tatt med. Fra og med 1960 ble det 

gjort et vedtak i Aftenposten om systematisk klipping, og arkivet holdt flere personer 

sysselsatt med dette. Stoffet ble systematisert både tematisk og geografisk. Det er med andre 

ord grunn til å anta at materialet fra denne perioden er relativt komplett17.  

I perioden før 1960 ble det også klippet, men her er systematikken mer tvilsom. Fra 

begynnelsen av 50-tallet finnes det imidlertid relativt mye stoff i Aftenpostens klipparkiv. At 

utvalget inneholder flere små notiser, flere av dem endog uten tittel, tyder på en nokså 

systematisk innsamling av stoff fra Sudan.  

Fra årene 1924-50 finnes det kun sporadiske artikler, 15 i alt. Det er umulig å vite om 

dette skyldes at det ikke har vært skrevet noe om Sudan, eller om artiklene ikke har blitt 

arkivert. Jeg har imidlertid forsøkt å kompensere for mulige mangler ved å gå gjennom 

enkelte årganger - 1925 og 1938 (ikke representert i utvalget), samt  1946 (kun én artikkel) - 

på mikrofilm. Jeg fant ingen artikler om Sudan, noe som kan peke i retning av at mitt 

materiale faktisk er nokså komplett.  

I årene før 1924 finnes det ingen artikler om Sudan i Aftenpostens arkiver. Det ble heller 

trolig ikke klippet stort i denne tiden; heller ikke fra land som Egypt, der det blant annet var 

store opptøyer i 1919 (omtalt blant annet i Tidens Tegn, se Eide og Simonsen 2004) finnes det 

noe i arkivene. Usikkerheten mht. materialets kompletthet er med andre ord størst for denne 

perioden. På den annen side var det svært stille om Sudan i Vesten i denne perioden 

(Aschcroft 2006), og det er ikke umulig at det faktisk ikke ble skrevet noe om Sudan i denne 

tiden. Noe som peker i samme retning, er at i Eide og Simonsens undersøkelse om norsk 

presses utenriksdekning (2006), finnes det ingen artikler fra Sudan i de tre første 

undersøkelsesårene - 1902, 1919 og 1935. 

                                                 
17 Opplysning fra nåværende leder for Aftenpostens arkiv, Karen Thorshaug. 
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Derimot fikk to hendelser i Sudan mot slutten av 1800-tallet (1885 og 1898) rikelig 

omtale. Trass i at disse årene faller utenfor undersøkelsens opprinnelige yttergrenser, har jeg 

valgt å ta med noen eksempler fra disse årene som et preludium eller oppspark til den videre 

analysen. Artiklene fra disse årene er imidlertid ikke tatt med i den kvantitative analysedelen. 

I 1984 gikk Aftenposten over til et elektronisk klipparkiv, der jeg selv har søkt etter 

relevante artikler. Siden søkeordet ”sudan” fremkommer i et stort antall artikler, hvorav kun 

et mindretall faktisk handler om Sudan18, har jeg begrenset utvalget ut fra visse kriterier: Jeg 

har for det første kun valgt ut saker som er direkte vinklet på Sudan, i tittel eller ingress. 

Videre har jeg bare tatt med saker der ordet ’Sudan’ framkommer minst to ganger.  

Ikke uventet havner en rekke artikler i gråsonen - for eksempel en artikkel som egentlig 

ikke handler om Sudan, men som er et miniportrett av en hjelpearbeider som er hjemme på 

snarvisitt fra Sør-Sudan. Denne og lignende slike saker har jeg imidlertid inkludert, fordi 

Sudan i slike saker er interessant som et bakteppe for ”den norske heltehistorien”, et tema vi 

skal komme tilbake til. Derimot har jeg valgt bort saker av en mer tematisk karakter, som for 

eksempel tørke i Afrika eller ulike problemer i bistanden, der Sudan er nevnt som ett av flere 

land. Også artikler der Sudan framkommer i tittelen, men som egentlig handler om noe annet, 

for eksempel problemene for eritreiske flyktninger, er valgt bort. 

For å redusere usikkerheten og tilfeldigheten i utvalget, har jeg gått gjennom det 

elektroniske arkivet to ganger med et visst mellomrom, og markert de sakene jeg ønsker å ta 

med. Deretter har jeg sammenlignet like årganger. Utvelgelsen viste seg å være overraskende 

lik; kun i fire tilfeller hadde jeg oversett en artikkel (tre i den første runden og én i den siste), 

og i ni tilfeller hadde jeg tatt med artikler som jeg senere valgte å stryke fordi Sudan tematisk 

sett spiller en ”birolle” i artiklene.   

Registrering  
Registreringen av artiklene har foregått i statistikkprogrammet SPSS, der jeg har operert med 

27 ulike variabler19. For å oppnå et tilfredsstillende, komparativt grunnlag bør variablene være 

enkle og endimensjonale. Det har også vært viktig for meg å kunne sammenligne mine 

resultater med andre undersøkelser. Matrisen er derfor laget delvis på grunnlag av 

Eide/Simonsens matrise innenfor prosjektet Hundre år med ’de Andre’ i norsk presse. Jeg har 

imidlertid videreutviklet matrisen noe for å skape et større mangfold både når det gjelder 

variabler og variabelverdier, for i størst mulig grad å kunne finne svar på mine 

                                                 
18 Et søk på ”Sudan” fra 01.01.1984 til 31.12.1999 gir i alt 1312 artikler. Mitt utvalg fra denne perioden er totalt 
418 artikler. 
19 Se appendix. 
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utgangsspørsmål, og for å unngå å måtte bruke ”annet”-verdier. I det følgende vil jeg 

redegjøre nærmere for de ulike variablene og de tilhørende verdiene, der hovedkategoriene er 

klassifisering av tid, sjanger, tema, vinkling, kildebruk og journalist, samt kjønn og ståsted. 

Klassifisering i tid  

Alle artikene er registert på år og kvartal (1=jan/feb/mars, 2=mai/juni/juli, etc) Hensikten 

med å registrere kvartalene er å gjøre statistikken mer følsom for brudd i kontinuiteten. 

For å kunne fange opp tidsmessige endringer, har jeg delt materialet inn i fem ulike 

epoker, noe som gjør det mulig å sammeligne materialet på tvers og undersøke utviklingen av 

trender og mønstre. Inndelingen er begrunnet i historiske skifter og/eller hendelser, med også 

i klare tematiske ulikheter som har vært viktige for dekningen av Sudan. Fra 1900 til 1946 var 

dekningen som nevnt svært sporadisk. Etter 2. verdenskrig havnet imidlertid Sudan i større 

grad på den internasjonale dagsordenen, noe som skapte et nytt mønster i dekningen. Jeg har 

derfor valgt å sette et skille her. Den 1. januar 1956 fikk landet, som tidligere nevnt, sin 

uavhengighet, noe som igjen skaper et naturlig skille. Etter avkolonialiseringen fikk vestlige 

medier også et nytt blikk på Sudan, som et eksempel på utviklingen av de nye nasjonalstatene. 

Som for de fleste afrikanske koloniene, bar perioden etter frigjøringen preg av 

utviklingsoptimisme. 

Det neste skillet har jeg valgt å sette i 1972, av i hovedsak to grunner: Dette året inngikk 

Nord- og Sør-Sudan en fredsavtale (Addis Abeba-avtalen) som skulle få slutt på den blodige 

og stadig mer intense borgerkrigen i landet. Avtalen er beskrevet som unik både i afrikansk og 

3. verden-sammenheng, og skapte et tidsskille i sudansk historie (Harir/Tvedt 1994). Samme 

år startet Kirkens Nødhjelp opp et omfattende bistandsprogram i Sudan, noe som - som vi skal 

se - preget dekningen dramatisk.  

Et nytt historisk tidsskille skjer i 1989 med Berlinmurens fall. Norske utenriksredaktører 

har påpekt at denne dramatiske begivenheten også skapte et skille i utenriksdekningen i 1989: 

På grunn av alle hendelsene i Europa rundt 1989 og utover på 90-tallet ble særlig Europa-stoff 

opprioritert på bekostning av andre verdensdeler. Med andre ord ble nyhetsterskelen for 3. 

verdensstoff høyere (Røhnebæk og Imerslund 1996). Epokeinndelingen blir dermed slik: 

 
  1900 - 1945: Kolonitid, 2. verdenskrig 

  1946 - 1955: Etterkrigstid, kald krig, avkolonialisering 

  1956 - 1971: Nasjonalstaten i fokus 

  1972 - 1988: Starten på bistandsepoken 

  1989 - 2000: Murens fall og det moderne nyhetsbildet 
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Under skildringen av tendensene i de ulike epokene, vil jeg også beskrive nærmere de 

karakteriske trekkene ved hver enkelt epoke. Slik kan mønstrene og tendensene i materialet 

diskuteres i lys av sin historiske kontekst.  

Sjanger  

Valg av sjanger (presentasjonsform) er et viktig element i avisenes skjulte argumentasjon 

(Simonsen 2006). En saks plassering i avisen, høyt eller lavt på siden, dens omfang og 

typografiske utseende, herunder bildebruk, er alle virkemidler som påvirker leseren. Det 

finnes imidlertid ingen entydige regler for hvordan man kan avgrense mellom ulike sjangre. 

Forskere strides fortsatt om hva sjangre egentlig er, og det finnes flere ulike retninger innen 

sjangerforskningen. Ifølge Hågvar (2003) er grensene mellom diskurs, sjanger og stil - for å 

nevne noen kategorier - nokså uklare. Hos Fairclough flyter for eksempel begrepene ’diskurs’ 

og ’sjanger’ delvis over i hverandre. Han definerer imidlertid sistnevnte som ”a use of 

language associated with and constituting part of some particular social practice” (1995:56); 

med andre ord er det det formmessige, hvordan språket brukes som definerer sjangeren, for 

eksempel intervjusjangeren versus reklamesjangeren. Innholdet er alltid organisert i bestemte 

former, derfor er formen også en del av innholdet og har betydning for hvordan tekstens 

budskap oppfattes. Andre forskere ser sjanger som en form for sosial handling som oppstår på 

basis av bestemte retoriske situasjoner innen en gitt kulturkontekst (Hågvar 2003:43). Sjanger 

er dermed en konvensjonsavhengig og flytende størrelse, og utfordringen er å finne 

definisjoner som er så gode at de fungerer for hele tidsperioden (Simonsen 2006).  

Sjangrene sier først og fremst noe om hvordan avisen oppfatter og prioriterer stoffet. For 

eksempel oppleves saker som blir omtalt i en nyhetsartikkel, som viktigere enn de som havner 

på notisplass. Som Gunilla Byrman sier: I notisene får man rede på ”vad som är andra rangens 

nyheter en speciell dag” (1995, sitert i Tornås 2006). Man kan si det motsatte er tilfelle med 

reportasjen; især i de tilfeller hvor avisen sender egne journalister langt av sted for å dekke for 

eksempel en krigssituasjon eller sultkatastrofe, kan dette ses som et signal om høy 

prioritering.  

Thore Roksvold knytter den journalistiske forståelsen av sjangerbegrepet primært til 

metode, språklig utforming og stoffinnhold. ”Med sjanger forstår jeg en formidlingskode der 

bestemte valg av oppbygging, stil og fortellerteknikk er avstemt etter ulike typer innhold, 

arbeidsmetode og sosial kontekst”, skriver han (2001). Roksvold opererer med tre 

hovedkategorier, nemlig det han kaller nyhetsjournalistikk, meningsjournalistikk og 

pregjournalistikk (jfr. Roosvalls diskurstyper). Innunder disse hovedbegrepene finnes det en 
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mengde undersjangere. Jeg har tatt utgangspunkt i Roksvolds sjangerinndeling, men for blant 

annet å kunne fange opp noen flere stoffkategorier, for eksempel forskjellen mellom en notis 

og en lengre nyhetsartikkel, har jeg delt materialet inn i seks ulike sjangerverdier: (1) notis, 

(2) nyhetsartikkel, (3) reportasje/feature, (4) leder/kommentar,  (5) kronikk/bakgrunn og (6) 

annet. Disse er definert slik: 

Notisen kjennetegnes ved sin knappe form. Den er uten ingress, og skal (ideelt sett) gi 

svar på spørsmålene hvem, hva, hvor og når. Notisen er vanligvis ikke illustrert med bilde, 

men i mitt materiale finnes det noen få bildenotiser - et fotografi eller en annen illustrasjon 

ledsaget av en kort tekst. Dette ser ut til å være den foretruke formen i presentasjonen av 

kuriosanyheter, særlig i førkrigstiden. 

Nyhetsartikkelen har (som regel) både tittel og ingress, mens lengden kan variere fra én til 

mange spalter, avhengig av sakens prioritet. Den klassiske nyhetsartikkelen er komponert som 

en ’omvendt pyramide’ med de viktigste nyhetspoengene først. Artiklene inneholder oftere 

åpne kildehenvisninger enn notisene, og er gjerne produsert av avisens egne medarbeidere, i 

motsetning til notisene, som ofte er byråstoff. 

 Reportasjesjangeren brukes på lengre og mer fortellende artikler. Et vanlig krav, som 

jeg også stiller, er at journalisten må ha vært på stedet. Kravene til aktualitet er svakere 

innenfor denne sjangeren enn for nyhetsartikkelen og notisen; en reportasje kan i prinsippet 

være helt frakoblet det generelle nyhetsbildet (Eide og Simonsen 2006). Reportasjen har også 

gjerne en tydeligere underholdningsfunksjon enn nyhetsartikkelen.  

Ofte er det gjennom reportasjer at journalisten har mulighet til å gi levende skildringer av 

forhold som er ukjente for (de fleste) leserne. I mitt materiale finnes det flere skildrende 

reportasjer, men det viser seg at det ikke nødvendigvis er sudanske forhold og/eller kultur 

som står i fokus, noe vi skal komme tilbake til. 

I sjangeren leder/kommentar havner kommentarstoff som åpenbart er produsert av 

avisens egne medarbeidere. Denne sjangeren blir som regel definert som menings-

journalistikk, det vil si at journalistens/avisens meninger og holdninger kommer tydelig fram. 

Kildebruken er ofte lukket. Det er også ofte innenfor denne sjangeren at avisene (her 

Aftenposten) inntar en forklarende og - i enkelte tilfeller - en slags allvitende holdning. Også 

layoutmessig er ledere og kommentarer tydelig adskilt fra nyhetsstoffet. 

Kronikk/bakgrunn tilhører også meningsjournalistikk-sjangeren, men jeg har valgt å skille 

den ut som en egen sjanger fordi slike artikler ofte er produsert av frittstående skribenter. I 

mitt materiale virker det særlig vanlig i førkrigstiden å la historikere, sosialantropologer og 

andre interesserte fortelle og forklare om situasjonen i Sudan.  
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Under verdien annet havner først og fremst ulike leserbrev. Men i enkelte artikler blander 

skribentene sjangre som reportasje/bakgrunn. Også et par miniportretter og mer 

featurepregede intervjuspalter har funnet veien hit. 

Tema  

En artikkel handler ofte om flere forhold, og jeg har derfor operert med tre temavariabler for å 

skille mellom hovedtema (tema1) og undertemaer (tema2 og tema3), alle med de samme 

variabelverdiene. Ved kun å registrere ett hovedtema ville jeg mistet forholdsvis mye 

informasjon om innholdet i artiklene, slik Linda Lothe opplevde i sin undersøkelse av 

utenriksstoffet i tre norske aviser våren 1999 (Lothe 2002:35). Registreringen av tre temaer 

gjør det også mulig å måle hovedtendensene i temavalget, samtidig som hele temauniverset 

(tema1, tema2 og tema3 slått sammen) gjør analysen mer følsom for hva Aftenposten faktisk 

omtaler i sin Sudan-dekning, ikke minst fordi et flertall av artiklene handler om mer enn én 

ting.  

Som ’tema1’ har jeg som hovedregel valgt det Aftenposten har valgt å vinkle eller 

”toppe” artikkelen med i tittel/ingress, ’tema2’ blir det neste temaet som fremkommer i 

teksten osv.  

 Jeg har valgt å sortere artiklene innenfor 22 ulike temaverdier. Jeg har tatt utgangspunkt i 

Eide/Simonsens temamatrise (2006), som jeg har bearbeidet og tilpasset mitt materiale og 

analysemessige utgangspunkt. I to tilfeller har nye variabelverdier blitt lagt til underveis i 

registreringsarbeidet: (20) Flyktninger og (22) Terror og menneskerettighetsbrudd. Disse 

skilte seg såpass fra de andre temaverdiene at jeg fant det fruktbart å opprette egne 

variabelverdier. 

Under registreringen har det selvsagt oppstått tvilstilfeller: Skal for eksempel en artikkel 

med tittelen ”Flyktningleir bombet i Sudan” ha ’krig’ (1) eller ’flyktninger’ (20) som 

’tema1’? I dette tilfellet valgte jeg å registere ’tema1’ som ’krig’, fordi hele artikkelen 

(notisen) dreide seg om en ny angrepsbølge mot Sør-Sudan fra Khartoum-regjeringen. 

’Tema2’  ble da ’flyktninger’.  

Temamatrisen ser dermed slik ut: 
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Tabell 1: Temamatrise. 
 

Variabelverdier Definisjon 

(1) krig Militære angrep, borgerkrig 

(2) konflikt  Ikke-militære angrep, politisk konflikt, opptøyer 

(3) fred-forsoning Fredsforhandlinger, fredsinitiativ, fredsaksjoner 

(4) samfunn Allmenne samfunnsbeskrivelser; antropologisk / deskriptiv 

(5) nasjonal politikk 20 Sudansk innenrikspolitikk 

(6) regional politikk Politiske forhold mellom Sudan og nabolandene 

(7) internasjonal politikk Politiske forhold mellom Sudan og vestlige aktører 

(8) sult / tørke Sultkatastrofer 

(9) ulykker/katastrofer Naturkatastrofer som jordskjelv, flom o.l (ikke sultkatastrofer), 
ulykker 

(10) bistand/nødhjelp U-hjelp, innsamlingsaksjoner, bistandsprosjekter 

(11) religion/kultur Kunst, litteratur, film, og lignende; ulike sider av religionsutøvelse 

(12) misjon Artikler som direkte tar opp forhold rundt misjonsvirksomhet 

(13) økonomi Artikler som omhandler økonomiske forhold i Sudan 

(14) olje Artikler som omhandler oljeproduksjon i Sudan 

(15) 
industri/næring/handel 

Industriprosjekter, handelsavtaler, norsk business i Sudan med mer  

(16) miljø/vannressurser Nilen, vannboring 

(17) 
kriminalitet/rettsvesen 

Kriminalitet, arrestasjoner, bortføringer, rettssaker, dommer 

(18) kuriosa  Artikler med fokus på ”rariteter”, annerledeshet 

(19) helse/sykdom Sykdommer, epidemier, bistandsprosjekter med helseformål 

(20) flyktninger Artikler der flyktningproblematikk både i og utenfor Sudan står i 
fokus 

(21) annet Diverse temaer med mindre enn fem oppføringer 

(22) menneskerettighets-
brudd/terror 

Artikler der begrepet ”terror” blir brukt; konkret omtale av brudd på 
menneskerettighetene 

 

Foto  

Bruken av illustrasjoner kan antydningsvis si noe om vurderingen av viktigheten av stoffet, og 

ikke minst hvem (av artiklenes aktører) som blir ansett som viktigst. Jeg har derfor registrert 

om artikkelen er illustrert, og i tilfelle hvilken type illustrasjon det er snakk om. Her har jeg 

                                                 
20 Note til tema (5), (6) og (7): En artikkel som f.eks omhandler et britisk utspill overfor Sudan, blir registert 
som (7). Hvis artikkelen også omtaler reaksjoner blant sudanske partier/velgere, registreres den som (5) under 
tema2. En artikkel som omhandler forhold mellom Sudan og ett eller flere naboland blir registrert som (6).  
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operert med seks variabelverdier: (1) Sudan landskap, (2) portrett sudaner(e), (3) portrett 

nordmann(-menn), (4) portrett begge, (4) kart og (6) annet. 21 .  

Vinkling 

Vinklingen kan si noe om hvilke overordnede nyhetsrammer som til enhver tid preger 

dekningen. Er det for eksempel situasjonen i Sudan eller mellom grupper i Sudan som er 

artikkelens hovedfokus, eller legges det større vekt på internasjonale forhold? Her har jeg 

operert med fem ulike variabelverdier: (1) norsk - der handlingen foregår i Norge, artikkelen 

er vinklet på Norges forhold til Sudan eller på nordmenn i Sudan, norsk kildedominans, (2) 

sudansk - sudanske forhold, sudansk kildedominans, (3) afrikansk - Sudan i forhold til sine 

naboland/mellomstatlige relasjoner, afrikansk kildedominans, (4) internasjonal - der fokus i 

artikkelen er på andre lands forhold til Sudan, for eksempel Storbritannia under kolonitiden 

eller forholdet mellom Sudan og Sovjetunionen, og (5) annet. 

Posisjon 

Jeg har i tillegg kodet for journalistens geografiske ståsted (posisjon der artikkelen er skrevet 

fra), dette for spore om valget av ståsted endrer seg over tid. Drar journalister mer eller 

mindre ut i verden etter som utviklingen skrider frem? Hva kan dette si om prioriteringen av 

utenriksstoffet i avisen? 

Kildebruk 

Jeg har kodet kildebruken med variabelverdiene åpen, lukket (bruk av ingen eller bare 

anonyme kilder) eller begge deler. For verdiene åpen/begge deler har jeg registert antall 

kilder (1,2,3,>3), dernest type kilde (14 ulike variabelverdier)22 for tre variabler (kilde1, 

kilde2, kilde3) samt kjønn. Kildene er registrert i den rekkefølge de opptrer i artiklene. Her 

må vi skille mellom kilder og personer som blir omtalt. Jeg har valgt å bare registrere kilder 

som eksplisitt opptrer/uttaler seg i artiklene, og som slik får definisjonsmakt, blant annet over 

de som eventuelt blir omtalt.  

Journalist 

Til slutt har jeg registert om journalisten er Aftenpostens egen, en frittstående kommentator 

eller frilansjournalist, byrå eller ukjent, samt kjønn der dette fremkommer. Dette gir mulighet 

                                                 
21 En solid og gjennomarbeidet analyse av fotobruken blir dessverre for omfattende innenfor denne oppgavens 
rammer, men en mer overfladisk analyse kan likevel være fruktbar og hensiktsmessig til å illustrere andre deler 
av analysen. 
 
22 En merknad når det gjelder kildetype: Jeg skiller mellom f.eks verdiene ”elitekilder-sudan” og ”myndigheter-
sudan” ved at førstnevnte dreier seg om navngitte ledere, politikere eller akademikere, mens sistnevnte brukes i 
de tilfeller det er ”regjeringen i Khartoum” som eller ”en talsmann for myndighetene” som uttaler seg. 
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til å undersøke om kvinnelige journalister skriver om andre temaer enn sine mannlige 

kolleger, og det er ulikheter i kildebruk med mer. En mer inngående analyse av 

kjønndimensjonen i Aftenpostens Sudan-dekning er det imidlertid ikke rom for her. 

Bakom tallene: Huset med fem rom 
Mens tall og statistikker kan fange opp manifeste trender og mønstre, er det vanskeligere å 

telle latent meningsinnhold og ideologier i tekstene. For å komme bakom tallene og 

undersøke hvordan Aftenposten konstruerer bildet av Sudan, vil jeg, som tidligere nevnt, gå 

dypere inn i en del av tekstene. Under lesningen og registreringen av tekstene har jeg særlig 

sett etter eksempler på diskursive eller retoriske mønstre, representasjoner, aktørroller og 

aktørhierarki. Disse har jeg registrert og notert underveis. Eksemplene jeg bruker i den 

diskursive delen av analysen er således ikke hentet fra et særskilt utvalg av artikler. I stedet er 

de steget fram av empirien; jeg har brukt eksempler fra tekster som inneholder og 

representerer den diskursen, mønsteret eller trenden som jeg ønsker å belyse.  

Å lese fortidens tekster med nåtidens briller er alltid en utfordring. Samtidig gjør 

avstanden i tid det lettere å se utviklingsmønstrene: De ulike historiske epokenes 

karakteristika trer tydeligere frem nettopp fordi de er annerledes enn dagens. Dahl advarer 

mot såkalte impresjonistiske metoder, det vil si at man lar ens egne inntrykk styre 

fortolkningene. Samtidig skriver han at det er klart ”at i innholdsanalyse av pressen […] er 

impresjonisme - inntrykksvarhet - en helt nødvendig bestanddel” (2004:68). Et vesentlig 

kriterium for registreringen må være det ”en selv oppfatter som påfallende, spesielt og som 

avstikkende i forhold til det ventede”, fremholder han. Jeg vil i første rekke bruke denne 

inntrykksvarheten til å fange opp hvordan diskurser og underliggende ideologier blir etablert, 

og hvordan de holdes vedlike eller endrer seg over tid.  

Eide og Simonsen (2004) framholder at å analysere pressehistorie er å analysere 

produkter skapt av en yrkesgruppe – journalister – som arbeider innenfor rammen av ulike 

presseinstitusjoner og ulike historiske perioder med sine profesjons- og sjangerkonvensjoner. 

Enhver tekst kan betraktes ut fra en rekke forskjellige analytiske innfallsvinkler, fra den 

historiske, via den institusjonelle (avisens historie og profil) til den profesjonsrettede, den 

sjangerteoretiske og den lingvistiske. Med andre ord blir det nødvendig å anvende en 

multiteoretisk tilnærmingsmetode. Som et verktøy for den kvalitative analysen finner jeg 

deres analytiske modell, ”huset med fem rom”, inspirert av diskursanalytikerne Norman 

Fairclough og Vijay Bhatiya, fruktbar. De fem rommene, med åpne dører imellom, kan stilles 

opp slik: 
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Skjema 1: Rom for analyse av en avistekst 

ROM Tekst Sjanger Profesjon Samfunn Publikum 
 

SPØRS-
MÅL 

(eksempler) 

 
Tekst som 

lingvistisk praksis: 
Metaforer, 

Referentkjeder 
Anføringsord 

Intertekstualitet, 
interdiskursivitet 

etc. 

 
Tekst som 

sjangeruttrykk: 
stil, billedbruk, 

skildringer, 
argumentasjon 
Særtrekk ved 

sjangerutvikling i 
perioden osv. 

 
Tekst som 

journalistisk 
praksis. Forhold 

journalist - 
institusjon. 

Refleksivitet, 
regibevissthet, 
metaperspektiv 

 
Tekst som 

sosial praksis. 
Teksten i 

historien, i 
forhold til 
datidens 

diskurser. 

 
Tekst sett i 
forhold til 
publikum: 

Den 
implisitte 

leser. 

 

Fra dette ’huset’ har jeg utviklet spørsmål og analyseverktøy som kan anvendes i forhold til 

den enkelte tekst – og i forhold til grupper av tekster. Siden rommene har åpne dører, vil 

analysen ofte flyte fritt mellom dem. Som Eide (2002:92) også påpeker, kan det være 

vanskelig å integrere alle disse nivåene i analysen av en gitt tekst eller tekstmengde. Jeg 

kommer derfor til å bruke de ulike nivåene der jeg finner det hensiktsmessig og fruktbart. 

I mange hus blir noen rom brukt mer enn andre; slik er det også her. Jeg kommer i liten 

grad til å gå inn i rommet som handler om tekstkonsumpsjon (noe blant andre Fairclough ser 

som en vesentlig del av en diskursiv praksis); dette fordi det for det første er nødvendig å 

begrense et forskningsprosjekt av denne størrelsen, og for det andre fordi det er vanskelig å 

finne adekvate karakteristika og definisjoner på ”den implisitte leser” i et historisk perspektiv.  

Aftenpostens bilde av leseren har trolig også endret seg gjennom tidene, fra tidlig på 

1900-tallet da avislesing i hovedsak var forbeholdt en (konservativ) elite, til 

partipresseepoken som profilert Høyre-avis, til dagens markedstilpasning som borgerlig-

liberal abonnementsavis for i hovedsak urbane Oslo-beboere. Det finnes imidlertid svært lite 

dokumentasjon på hva Aftenposten selv har tenkt omkring dette opp gjennom årene. For å få 

et bedre innblikk i dette, har jeg supplert den kvantitative og kvalitative analysen med et 

semistrukturert dybdeintervju med nåværende leder for Aftenpostens utenriksavdeling, Nils 

Morten Udgaard, som har jobbet på avdelingen i stillinger som utenrikspolitisk kommentator, 

lederskribent og utenlandskorrespondent siden slutten av 1960-tallet. Udgaard er også 

professor i moderne europeisk historie ved Universitetet i Bergen. 

Ifølge Udgaard har hva som skal dekkes og prioriteres stort sett vært styrt av en uskreven 

policy, som har vært å konsentrere dekningen om de områdene, landene eller konfliktene 

”som betyr mest for Aftenpostens lesere: Det vil si NATO, Atlanterhavssamarbeidet, Europa 

og Russland”.  

Opplysninger fra intervjuet med Udgaard vil bli flettet inn i analysen der det synes 

hensiktsmessig for å få en dypere forståelse. 
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Kapittel 4.  DEKNINGENS KARTOGRAFI 
 

"[..] endelig forekommer det en sjelden gang at utlendinger har noe å fortelle 
 når de kommer tilbake fra de fjerntliggende områder i syd." 

Reportasje 25. mars 1971 

Et kvantitativt kart 
Hvilke utviklingsmønstre kan vi se i Aftenpostens hundreårige dekning av Sudan? Hva 

skriver avisen om, hvilke kilder er de foretrukne, hvilket ståsted velger avisen, og hvordan 

endrer dette seg gjennom tidene? Det er temaet for de neste kapitlene.  

I dette kapittelet skal det kvantitative kartet over dekningen tegnes. Føyer dekningen seg 

inn i det bildet som andre forskere har funnet om rapporteringen fra Afrika i norsk presse, 

med tungt innslag av såkalt ”4K”-stoff (Krig, Konflikt, Kriser og Katastrofe)23? Eller blir 

bildet annerledes når den samlede dekningen av ett land undersøkes, som her? 

Omfang  
Ikke overraskende er dekningen av Sudan langt fra jevn. Den spriker fra ingen artikler 

overhodet i enkelte år, til over seks artikler i måneden i snitt i andre år. Ofte er det 

enkelthendelser som styrer omfanget av dekningen, som da general Ibrahim Abboud foretar 

det første militærkuppet i Sudan i 1958, eller da den norske hjelpearbeideren Arne Olav Øyen 

blir kidnappet av sørsudanske opprørere i 1986. Men ikke alltid. I de to årene med tettest 

dekning, 1985 og 1998 (begge med 77 artikler), er det ikke én stor hendelse som dominerer 

dekningen, men heller mange mindre begivenheter. Et overordnet tema i begge årene er 

imidlertid den norske bistanden. Figur 1 gir et inntrykk av dekningens variende omfang: 

Figur 1: Dekningens omfang, år og absolutte tall. 
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23 Jfr. Eide og Simonsen (2006), Tornås (2006), Goa (2004) m.fl 
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I førkrigstiden er dekningen kun sporadisk. I mitt utvalg kan det gå år mellom hver artikkel 

om Sudan, og fram til 1950 er det ingen år som har flere enn tre artikler. I 1962 og 1968 

finnes det ingen artikler om Sudan; for sistnevnte år er det nærliggende å tro at skyldes det 

store fokuset på krigen i Vietnam. 1966, 1996 og 1999 er også svært nyhetsfattige år om 

Sudan, med kun to artikler i hvert av årene.  

Med andre ord har både fokuset på og interessen for Sudan svingt kraftig gjennom 

sekelet, noe som kan tyde på at terskelen for nyhetsverdi er bevegelig. Hva denne terskelen 

består i kommer vi tilbake til i neste kapittel. 

Tema 
Hva skriver så Aftenposten om? Hvilke temaer som velges forteller oss hva formidleren ser 

på som den viktigste informasjonen (van Dijk 1998). Er det Afrikas plager - sult, tørke, krig 

og konflikt - som dominerer dekningen, slik andre forskere har påpekt? I Vaages undersøkelse 

fra 1987 preger for eksempel temaene krig, konflikt, uro og nød nærmere 60 prosent av 

dekningen fra utviklingsland.  

Denne undersøkelsen gir et litt annet bilde. I mitt materiale er bistand, nasjonal og 

internasjonal politikk de tre desidert største hovedtemaene (tema1), med henholdsvis 23, 15 

og 11 prosent. Som største undertema (tema2) dominerer konflikt med 15 prosent, mens 

bistand kommer som nummer to med 9 prosent. Kriminalitet og krig er hovedtema i 8 og 7 

prosent av artiklene, noe som er mindre enn forventet ettersom Afrikas lengste borgerkrig 

pågikk i Sudan gjennom nesten halve sekelet. 

Lenger nede i temahierarkiet finner vi sult (4 prosent), industri/næring (3 prosent), 

religion/kultur (2 prosent), økonomi (0,7 prosent) og misjon (0,5 prosent).  Andelen 

kuriosasaker er bemerkelsesverdig lite, bare 0,4 prosent. I hele materialet finnes det kun fire 

kuriosaartikler - alle notiser. Tre er til gjengjeld illustert med bilder, to av dem sogar med det 

samme bildet (brukt på forsiden), som viser en sørsudaner som åler seg ut av et hull høyt oppe 

på en hyttevegg, noe Aftenposten finner ganske så eksotisk24.  

Dette gjelder altså Sudan-dekningen sett under ett. Men som vi kan se i tabell 2, endrer 

valg av tema seg over tid. Det er store forskjeller mellom epokene nå det gjelder artiklenes 

hovedtema: 

 

 

 

                                                 
24 Det Aftenposten ikke vet, eller i hvert fall ikke skriver, er at ”hytta” er et tradisjonelt kornlager, og at 
inngangshullet er satt nokså høyt oppe på veggen for å hindre dyr som rotter og slanger i å komme seg inn. 
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Tabell 2: Tema per epoke. Prosent. 

Tema1 * Historisk epoke Crosstabulation

% within Historisk epoke

7,1% 6,5% 10,1% 3,5% 10,9% 6,9%
7,4% 5,3% 1,4% 4,4%
,9% 3,5% 9,5% 3,8%

14,3% 6,5% 1,8% ,5% 1,5%
26,1% 36,9% 6,5% 5,2% 14,8%

7,1% 9,8% 9,7% 4,9% 6,6% 6,8%
35,7% 46,7% 14,7% 3,2% 3,3% 10,5%

3,2% 11,8% 4,0%
1,1% 1,8% 2,6% ,9% 1,9%

2,8% 39,4% 23,7% 23,4%
7,1% 2,8% ,9% 3,3% 1,9%
7,1% 1,8% ,5%

2,3% ,2% ,5% ,7%
7,1% ,9% 4,6% ,9% 2,6%
7,1% ,5% ,5% ,4%

1,8% 15,8% 2,4% 8,0%
7,1% 1,1% ,9% ,4%

,9% 1,4% ,7%
,7% 3,3% 1,0%

2,2% 2,8% 3,7% 8,1% 4,2%

6,6% 1,5%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

krig
konflikt
fred-forsoning
samfunn (antropologisk)
nasjonal politikk
regional politikk
internasjonal politikk
sult
ulykker/katastrofer
bistand/nødhjelp
religion / kultur
misjon
økonomi
industri/næring
miljø / vannressurser
krim / rettsvesen
kuriosa
sykdom
flyktninger
annet
menneskerettsbrudd,
terror

Tema1

Total

1900-1945 1946-1955 1956-1971 1972-1988 1989-1999
Historisk epoke

Total

 
I de tre første epokene er nasjonal og internasjonal politikk det dominerende hovedtemaet. 

Dette samsvarer med Eide og Simonsens (2006) funn; også i deres undersøkelse dominerer 

temaet ’politikk’ fram til 1950-tallet. Men i epoke IV endrer mønsteret seg dramatisk. I denne 

og den neste epoken er bistand/nødhjelp det absolutt dominerende hovedtemaet, med 

henholdsvis rundt 39 og 24 prosent, mens interessen for politikk stuper. For eksempel faller 

andelen artikler med internasjonal politikk som hovedtema fra rundt 47 prosent i epoke II til 

drøye 3 prosent i epokene IV og V.  

     Derimot øker elendighetsfokuset med tiden: På tampen av århundret er sult og krig blitt 

den henholdsvis andre og tredje største temakategorien. Utviklingstendensen blir enda 

tydeligere om vi ser hele temauniverset (tema1, tema2 og tema3) under ett, fordelt på epoke, 

som i figur 2 (bare de åtte største temaene er tatt med):  
 

Figur 2: Temaunivers per  epoke, prosent av antall artikler. 
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Som vi ser, faller andelen saker med politikk (både nasjonal, regional og internasjonal) som 

tema, samtidig som temaet bistand (rød linje) kommer inn. Bistandstemaets dominans er 

sammenfallende med starten på Kirkens Nødhjelps bistandsprosjekter i Sør-Sudan i 1972. En 

foreløpig konklusjon vi kan trekke av dette diagrammet, er at når det blir mulig for 

Aftenposten å bruke en norsk vinkel, så brukes den. Det mest interessante er imidlertid at 

fokuset på den norske bistanden i Sudan fortrenger tidligere viktige temaer som politikk. I 

epoke V ser vi at temaer som krig, sult, samt menneskerettighetsbrudd/terror (9 prosent, ikke 

tatt med i figuren) får stadig større plass. Det såkalte 4K-stoffet øker med andre ord med 

tiden. 

Kildebruk 
Tidlig i hundreåret er lukkethet det mest slående trekket når det gjelder kildebruken. I et stort 

flertall av sakene i epoke I, 85 prosent25, finnes det ingen åpne kilder. Men gradvis utvikler 

kildebruken seg mot mer åpenhet. I epoke II brukes åpne kilder i én av fem saker, i epoke V 

er seks av ti artikler helt åpne i sin kildebruk.  

Utviklingen mot en åpnere bruk av kilder kan først og fremst leses som et tegn på økende 

profesjonalisering og grad av bevissthet blant journalister. Thore Roksvold finner samme 

tendens i sin undersøkelse av norske innenriksnyheter i et hundreårsperspektiv (2001), der 

lukket kildebruk sank fra 44 prosent i 1903 til 17 prosent i 1993, samtidig som 

profesjonaliseringen av pressen skjøt fart.  

Hvem er det så som får snakke? Kildebruken reflekterer til en viss grad temafordelingen. 

Den største gruppen av primærkilder (kilde1) i hele materialet er norske bistandsarbeidere 

med 21,5 prosent, mens sudanske elitekilder kommer som en god nummer to med i overkant 

av 20 prosent. Den tredje største kildetypen, ”annet”, er svært ofte andre nyhetsmedier, som 

spesielt nyhetsbyråene sakser informasjon fra. 

Kildetypene er listet opp i tabell 3: 

 
 

                                                 
25 For sammenligningens skyld måler jeg artiklene også i epoke 1 i prosent, selv om det kun dreier seg om 14 
artikler. 
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Tabell 3: Primærkilder (kilde1). Absolutte tall og prosent. 

KILDETYPE ANTALL PROSENT 

Elite-norsk 63 9,2 

Elite-sudansk 140 20,3 

Elite-vestlig 39 5,7 

Elite-afrikansk 23 3,3 

Bistandsarbeider-norsk 148 21,5 

Bistandsarbeider-internasjonal 16 2,3 

Grasrot-Sudan 18 2,6 

Grasrot-Norge 6 0,9 

Myndigheter-Sudan 42 6 

Myndigheter-Norge 7 1 

Myndigheter-afrikansk 9 1,3 

Myndigheter-vestlig 15 2,2 

Organisasjoner 54 7,8 

Annet 108 15,7 

Total 688 100 
 

Innunder kilde2-variabelen utgjør sudanske elitekilder den største gruppen med 24 prosent, 

mens norske elitekilder og bistandsarbeidere kommer som nummer to og tre med henholdsvis 

12 og 11 prosent.  

Om vi ser på det totale kildeuniverset, altså alle kildene som blir brukt (kilde1, kilde2, 

kilde3)26, innenfor hver epoke, endrer bildet seg noe. I de to første epokene, da Sudan var et 

britisk-egyptisk protektorat, er det vestlige (i hovedsak britiske) og til dels afrikanske 

(egyptiske) elitekilder som dominerer. I epoke III, etter at Sudan er blitt selvstendig, er 

sudanske elitekilder den absolutt dominerende gruppen, mens norske bistandsarbeidere og 

elitekilder først kommer inn i epoke IV, som figur 3 viser27:  
 

Figur 3: Kildeunivers per epoke, prosent av antall artikler. 
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26 Kildeuniverset er egentlig større, men i hovedsak er bare de tre først opptredende kildene i artiklene registrert. 
27 Bortsett fra kildetypen ”grasrot-sudan” er kildetyper som får mindre enn 10 prosent, ikke tatt med. 
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Igjen ser vi at de norske stemmene kommer inn i epoke IV og til en viss grad fortrenger 

andre, især sudanske, stemmer. I epoke IV og V utgjør de norske kildene henholdsvis 39 og 

36 prosent av hele kildeuniverset, mens sudanske elitekilder dominerer sterkt i epoke III med 

rundt 40 prosent. Dette samsvarer med oversikten over temauniverset (figur 2), der nasjonal 

politikk var det største temaet i samme epoke. Andre sudanske stemmer kommer, som vi ser, 

lite til orde.   

Sjanger 
Nyhetsartikkelen er den klart dominerende sjangertypen i mitt materiale, med over 46 prosent. 

Notisen kommer som nummer to, med nærmere 39 prosent. En forventning om at historien 

om Sudan først og fremst utfolder seg i notisenes mikrokosmos, viser seg altså å ikke holde 

stikk. Det er de mange - og ofte lange - nyhetsartiklene som dominerer dekningen. Mer enn 

hver fjerde nyhetsartikkel (26,5 prosent) er dessuten illustrert, og dermed mer synlig.   

Denne undersøkelsen skiller seg dermed fra både Eide og Simonsens (2006) og Tornås’ 

(2006) undersøkelser, som begge finner at notisen er den dominerende sjangeren i 

rapporteringen fra Afrika. Det er uvisst om dette skyldes metoden, at ved å samle samtlige 

artikler får man et annet bilde enn ved punktvise tidsnedslag, eller om det skyldes at Sudan 

har spilt en viktigere rolle i nyhetsbildet enn andre afrikanske land. Mye taler for at sistnevnte 

kan være riktig, særlig med det norske engasjementet både bistandsmessig og politisk tatt i 

betraktning, men dette er det umulig å si noe om uten å sammenligne Sudan-dekningen med 

dekningen av andre land. Det er også viktig igjen å ta høyde for at materialet kan være 

mangelfullt og at artikler om Sudan kan ha blitt oversett av Aftenpostens arkivarer; da er det i 

tilfelle naturlig å tenke seg at det særlig er notisene som unnslipper arkivarens blikk28.  

Sjangrene reportasje/feature og leder/kommentar er representert med henholdsvis 6 og 5 

prosent, mens sjangeren kronikk/bakgrunn bare får i overkant av 2 prosent, som vist i tabell 4:  

Tabell 4: Sjanger. Absolutte tall og prosent. 

SJANGERTYPE 
ANTALL PROSENT 

Notis 374 39 

Nyhetsartikkel 449 46,5 

Reportasje / feature 58 6 

Leder / kommentar  48 5 

Bakgrunn / kronikk 21 2,2 

Annet 15 1,6 

TOTALT 965 100 

 

                                                 
28 Dette gjelder først og fremst for utvalget fra før det elektroniske klipparkivet ble innført i 1984. 
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I Allerns undersøkelse av journalistikken i ti norske aviser (2001), fant han at reportasjene 

utgjorde mellom 7 og 15 prosent av det redaksjonelle stoffet. Dette mener han er et negativt 

trekk ved avisenes prioriteringer, fordi dette fører til lite kontakt med andre miljøer enn de 

som alltid er ”i nyhetsbildet” og manglende utnyttelse av det levende livet (ibid.:119). Når det 

gjelder utenriksprioriteringer blir situasjonen noe annerledes: Først og fremst er mye mer 

kostnadskrevende å sende en journalist (og kanskje også fotograf) langt av sted. At det finnes 

såpass få reportasjer i materialet er derfor ikke unaturlig. Et trekk er imidlertid at når 

Aftenposten først sender en journalist til Sudan, så produserer han eller hun først og fremst 

reportasjer: Av de 75 av artiklene i utvalget som er skrevet av Aftenpostens egne journalister 

med geografisk posisjon i Sudan, er 58 (77 prosent) reportasjer.  

Sjangrene fordeler seg imidlertid noe ulikt i de forskjellige epokene. Dette kommer vi 

tilbake til i neste kapittel. 

Forfatter  
Nyhetsbyråene står for den største delen av Sudan-dekningen, med 40 prosent. 38 prosent av 

artiklene har Aftenposten selv produsert, mens i overkant av 3 prosent kommer fra frittstående 

skribenter og kronikører. 18 prosent av artiklene, først og fremst notiser, har ukjent opphav.  

Fordelt på sjanger, endrer bildet seg noe: Byråenes dominans er, ikke overraskende, 

særlig markant i notisverdenen med 60 prosent, mens Aftenposten selv står bak brorparten av 

nyhetsartiklene (51 prosent) og nesten fire av fem reportasjer (78 prosent).  

Byråene dominerer også når det gjelder dekningen av ”harde” temaer som krig, konflikt 

og politikk, mens det i første rekke er Aftenpostens egne skribenter som dekker 

temakategoriene ’bistand’ og ’sult’. 

Et kvinneblikk 
Selv om jeg i denne undersøkelsen ikke spesifikt legger an en kjønnsperspektiv, kan det være 

verdt å kaste et blikk på den kjønnsmessige balansen i dekningen. I det følgende legger jeg 

bare den delen av materialet som er produsert av Aftenpostens egne journalister, 371 artikler, 

til grunn.  

Av dette materialet er i overkant av 25 prosent skrevet av kvinnelige journalister. Men her 

skjer en markant utvikling gjennom etterkrigstiden (i epoke I og II finnes ingen kvinnelige 

journalister): I epoke III er 6 prosent av Sudan-reporterne kvinner, i epoke V er andelen 

kommet opp i over 45 prosent.  

Kvinnenes inntogsmarsj skjer første gang i 1959, da Aftenpostens reporter Jorunn 

Johnsen drar på reportasjereise til Sudan, og skriver i alt tre artikler derfra. Deretter 
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forstummer den kvinnelige reporterstemmen fram til 1972. Men med Kirkens Nødhjelps nye 

engasjement i Sudan, åpner det seg nye dører. Det norske hjelpearbeidet synes å være godt 

stoff for de kvinnelige skribentene: 52 prosent av artiklene som er skrevet av kvinnelige 

journalister har bistand som hovedtema, mens det samme gjelder for 23 prosent av artiklene 

med herresignatur. De kvinnelige journalistene skriver også mye om sult (71 prosent av alle 

egenproduserte sultartikler er skrevet av kvinner), men derimot lite om krig og enda mindre 

om politikk. Av artiklene som har internasjonale politiske forhold som hovedtema, er ikke én 

skrevet av en kvinne. De mannlige journalistene skriver på sin side mest om bistand29, 

politikk, krig og konflikt - i nevnte rekkefølge.  

Materialet bekrefter også tendensen som andre forskere har påpekt (se f. eks. Allern 2001, 

van Zoonen 1998) om at kvinnelige journalister i større grad enn sine mannlige kolleger 

bruker kvinner som kilder: I de kvinnelige journalistenes artikler er 28 prosent av kildene 

kvinner, mens tilsvarende andel for mannelige journalister er i underkant av 6 prosent. Dette 

kommer jeg tilbake til i et senere kapittel. 

Bildebruk  
I materialet sett under ett er hver fjerde artikkel illustrert med enten fotografier eller kart, eller 

i noen tilfelle tegninger. Ikke overraskende er reportasjesjangeren den sjangeren der 

illustrasjoner oftest forekommer. 56 av de 58 reportasjene i utvalget er illustrert, ofte med 

mange bilder30.   

Det er mer illustrerende bilder av landskap i Sudan og portretter av sudanere som 

dominerer bildebruken, med i overkant av 30 prosent hver. Portretter av nordmenn 

forekommer i 18 prosent av de illustrerte artiklene, mens 6,5 prosent av bildene viser både 

sudanere og nordmenn. Dette henger trolig sammen med at det er reportasjesjangeren som 

trekker bildebruken opp; innenfor denne sjangeren er det en tendens til å bruke illustrerende 

bilder av mennesker og landskaper i Sudan. Når det gjelder illustrerte nyhetsartikler, er det 

omtrent like mange bilder av nordmenn som av sudanere totalt sett - 26 mot 28 prosent. Men 

også her endrer dekningen seg med tiden. I epokene IV og V, etter norske bistandsarbeideres 

                                                 
29 At både kvinner og menn skriver mest om bistand, skyldes at dette er den desidert største temakategorien. 
30 I registreringen er kun hovedbilder tatt med. Statistikken kan dermed bli noe misvisende i forhold til 
fordelingen av ”norske” versus ”sudanske” ansikter. Ofte er f.eks artiklene utstyrt med et miniatyrportrett av 
sakens hovedkilde (især når dette er en norsk bistandsarbeider) mens hovedbildet er et illustrasjonsfoto som 
havner i kategorien ’landskap Sudan’. En annen svakhet er at fra 1984, da Aftenposten gikk over til digital 
arkivering, kommer ikke bildene med. Registreringen er dermed gjort på grunnlag av eventuelle bildetekster. 
Hvilken type bilder det er snakk om og - eventuelt - hvilket bilde som er hovedbildet, har det enkelte ganger vært 
vanskelig å fastslå. Som en løsning har jeg valgt å forholde meg til den første bildeteksten som antatt hovedbilde. 
Der det har vært umulig å fastslå bildetype, har jeg registert bildet under variabelen ’annet’. 
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inntogsmarsj, er det flest portretter av nordmenn. Slik bekrefter bildebruken ytterligere 

tendensen mot ”norskhet” i Sudan-dekningen. 

Bilder kan brukes som et mer eksotiserende ”krydder” i sakene, noe vi finner en del av 

særlig i de tidlige epokene. Noen ganger er det illustrasjonene i seg selv som gjør en sak 

trykkverdig, som bildenotisen på forsiden. Den blir sogar trykket to ganger med tre års 

mellomrom.  

Oppsummering 
Dette kvantitative oversiktskartet viser flere ting: Historiene fra Sudan dreier seg i sum mest 

om bistand og politikk, og mindre om krig, konflikt og katastrofe. Men samtidig endrer 

fokuset seg med årene: Fra internasjonal og nasjonal politikk i de tidlige epokene, til bistand 

og nød i de seneste. Med andre ord kan det virke som om utviklingen er gått mot en stadig 

økende dominans av konflikt- og elendighetsfokus. I moderne tid er det Afrikas plager og den 

norske innsatsen på hjelpesiden som dominerer dekningen.  

Temaer som ikke blir berørt i særlig, om noen, grad i alle epokene er religion og kultur, 

misjon og - ikke minst - økonomi og industri/næringsvirksomhet, deriblant oljeproduksjon, 

som ikke nevnes med et eneste ord. Det disse temaene har til felles (bortsett fra misjon) er at 

de i høy grad handler om indre sudanske forhold. Det virker derfor rimelig å trekke den 

konklusjonen at Aftenposten mener at slike temaer ikke er interessante for avisens lesere.  
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Kapittel 5. BILDER AV SUDAN 
 

"Hva gjør nordmenn her, i dette dirrende hete, fjerne og meget tilbakeliggende 
 stykke Afrika? Én ting er sikkert: De ferierer ikke!". 

Reportasje 28. april 1980 

Et innholdsmessig terreng 
Med kartet fra forrige kapittel i hånden, skal vi nå bevege oss dypere inn i dekningens terreng. 

Hvilke verdisyn, menneskesyn og underliggende ideologier farger dekningen? Hvilke bilder 

av Sudan konstrueres?  

Vi skal gå kronologisk til verks, og gjennom epoke for epoke undersøke hva som 

karakteriserer temavalg, sjanger- og kildebruk, nyhetsrammer og diskursive mønstre. Etter 

hvert som historien om Sudan folder seg ut i Aftepostens spalter, vil de ulike 

analyseverktøyene bli tatt i bruk i skildringen av trender og utviklingstrekk som oppstår. Der 

det er mulig vil dekningen bli sammelignet med den historiske virkeligheten, for å undersøke 

hvilke hendelser som blir dekket og hvilke som ikke blir det. Finnes det et mønster her? 

Men aller først skal vi, av både historiske og analytiske grunner, foreta et langt sprang 

tilbake i tid. Året er 1885, og det er på mange måter her Aftenpostens historie om Sudan 

begynner. For første gang retter nemlig vestlige medier oppmerksomheten mot Afrikas største 

land. Dekningen av de historiske hendelsene fra denne tiden skal, som vi vil se, danne et 

bakteppe for Aftenpostens senere bilder av Sudan. 

Preludium: Hvite helter og røverske arabere 
I 1884 ble en av det britiske koloniveldets store helter, generalmajor Charles G. Gordon, eller 

Gordon pasja som han gjerne ble kalt, sendt til Sudan for å demme opp for et gryende arabisk 

opprør, anført av en islamsk profet, den hellige Mahdien31. Gordon tar oppgaven alvorlig. I ett 

år holder han stand i hovedstaden Khartoum, mens opprørshæren står utenfor byens grenser. 

Gordon trygler om militære forsterkninger, men først etter sterkt press fra mediene gir den 

britiske regjeringen motstrebende etter. Vinteren 1885 blir 1500 soldater sendt til Gordons 

unnsetning.  

Historien om felttoget og Gordons skjebne finner også veien til norske aviser. I januar og 

februar 1885 preger nyhetene om britenes framrykking i Sudan Aftenpostens forsider. I lange 

                                                 
31 Mahdiens egentlige navn var Mohamed Ahmed. Han hevdet å være ”en utvalgt” med en direkte kanal til 
Allah, som hadde gitt ham ordre om å befri Sudan fra den ”hvite overmakten” og være en spydspiss i en islamsk 
revolusjon over hele Midtøsten.  I 1881 etablerte han seg i Kordofan i Sudan med en hær av tilhengere, som i 
vestlige medier ble omtalt som ”dervisjer”.  Ordet ’dervisj’ har persisk opprinnelse, og betegner en tilhenger av 
et muslimsk religiøst brorskap. Ordet er også blitt brukt i betydningen ’tigger’. (Kilde: Aschehoug og 
Gyldendals Store Norske Leksikon, 1993) 



 55 

artikler omtales felttogets marsj mot Khartoum og kampene med ”de arabiske villmend”. Med 

i felttoget var også to britiske korrespondenter. Deres historier settes på trykk i britiske aviser, 

som Aftenposten sakser fra: ”De sidste engelske Blade bringer nærmere Beretningen om den 

blodige Kamp, som General Stewart havde at bestaa ved Abu Riea-Brønden [..] Men fortsat 

er Gordons Skæbne ukjendt” skriver Aftenposten den 27. januar.  

De britiske unnsetningsstyrkene kommer imidlertid for sent: Den 26. januar 1885 stormet 

Mahdien og hans opprørere - de såkalte ”dervisjene” - Khartoum og drepte Gordon og alle 

byens europeiske innbyggere. Men dette får ikke offentligheten vite før hele tre uker senere, 

den 16. februar. Noen dager tidligere trykker Aftenposten en lengre epistel om Gordon. I 

redaksjonen er det liten tvil om mannens beskaffenhet:  

Gordon i Khartum. Den Soldat, hvis Skæbne for Øieblikket er ubekjendt, og på hvem hele den 
civiliserede Verdens Øine har hvilet med Sympati og Bekymring i over et Aar, hører til Nutidens 
mærkværdigste Personligheder. Der gives neppe nogen Mann, Menneskeslægtens største Heroer 
undtagne, hvis Navn er naaet videre til Jordklodens fjerneste Egne, og dette skyldes ikke blot hans Geni 
og Bedrifter, men tilllige i væsentlig Grad hans personlige Karakter. Han er et av de faa fremragende 
Nutidsmennesker, hvis Navn omstraales av en vis eventyrlig Nimbus; et eget romantisk Sving, fast Tro, 
en ædel og hæderlig Karakter og noget middelalderlig Ridderligt er forenet i hans skikkelse, hvortil 
kommer, at den blinde Gudinde: Lykken, hidttil aldrig har sviktet ham. Man har sammenlignet ham 
med Banard, ”Ridderen uden Frygt og Dadel”, man har kaldt ham en Profet og Seer, maaske med nogen 
satirisk Bismag, praktiske Mænd have rystet paa Hovedet av ham, men han har aldrig svigtet den Ideen 
for hvilken han levede, og vek aldrig en Tomme det Maal, han hadde sat sig. I Kina blev han Mandarin 
av første Klasse, i Tyrkiet Pascha, i England Generalmajor, i Kaabaen i Mekka bede Muhammedanerne 
for ham, i Sudan betrakte de Sorte ham som sin Ven og Beskytter. (9.2.1885) 

 

Den store helten fikk imidlertid et tragisk endelikt: Han fikk hodet hugget av på trappen til sin 

residens i Khartoum. Etter det forsmedelige tapet trakk britene seg stille ut av Sudan og 

overlot landet til Mahdien (som for øvrig døde bare et halvt år senere. Hans høyre hånd, 

kalifen Abdallah, overtok makten). Verdens første radikale muslimske statsdannelse var et 

faktum (Asher 2005). I 13 år skulle det holde stand mot både indre og ytre fiender. 

I disse årene hørte man ikke stort om Sudan, som på arabisk betyr ”De sortes land”. Men i 

1896 bestemte Storbritannia seg for å gjenvinne kontrollen over landet. Britene hadde allerede 

sikret seg herredømmet i Egypt, og ønsket kontroll over Nildalen og Nilens vann. Dessuten 

ville britene demme opp for franske planer om danne et sammenhengende fransk belte fra 

Atlanterhavet til Rødehavet. Det geografiske krysningspunktet mellom britiske og franske 

interesser lå nettopp i Sudan. Dermed ble det gitt grønt lys for det største britiske felttoget i 

Afrika under hele kolonitiden, ledet av en av Storbritannias mest kjente offiserer, Herbert 

Kitchener (senere Lord Kitchener of Khartoum). Med i følget var også den unge offiseren og 

krigskorrespondenten Winston Churchill. I 1898 inntok de britisk-egyptiske troppene 

Omdurman nord for Khartoum, og nærmest utslettet dervisjhæren.  
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Også dette felttoget ble fulgt tett i Aftenposten, om enn ikke i samme omfang som 

Gordons redningsaksjon. Men i september 1898 trykket Aftenposten nesten daglig notiser og 

mindre nyhetsartikler (noe som ifølge Eide/Simonsen (2006) gjerne var det formatet som 

nyheter ble presentert i den gangen) om felttogets suksess. Kildene for nyhetene er enten 

Kitchener selv, eller hans medbrakte reporter Churchill. Britenes absolutte kildedominans 

stilles det ikke spørsmålstegn ved. Som i denne notisen:  

Det ægyptiske Felttog. Sir Herbert Kitchener telegraferer til Krigsministeriet, at en Kanonbaad, som 
føres av Kaptein Keppel, fuldstændig har renset Nilens høire Bred for Fiender samt ødelagt alle 
Forskansninger paa denne Flodbred samt paa Øen Juti, der ligger ligeoverfor Omdurman. Englænderne 
havde intet tab. (4.9.1898) 
 

Dagen etter kunne man lese følgende: 

Felttoget i Sudan. Til ”Reuters Office” meldes fra Kairo32: General Kitchener rykkede Torsdag 
Formiddag indtil 1½ Mil fra Kineri, forjog de fiendtlige Forposter og gjorde Holdt for at afvente 
Resultatet av Kanonbaadenes Angreb paa Kalifens Stridsmagt. 35.000 Mand staar ved Omdurman. 
General Kitchener telegraferer, at Derwisdjerne forholdt sig rolige indtil Torsdag Aften. Tidlig Fredag 
Morgen angreb de den britisk-ægyptiske Hær, men var slaaet tilbage Kl. 8 1/2 . Englænderne rykkede 
frem mot Omdurman, men ble atter angrebne paa høire Flanke av Derwisdjerne, som nu førtes av 
Kalifen personlig. Ved Middagstid var Derwisdjernes Hær fuldstendig avsplittet. Kalifen flygtede og 
forfølges av kavaleri. Kl. 2 Eftermiddag besatte Englænderne Omdurman. Englændernes sandsynlige 
Tab er 100 Mand, Ægypternes 200. (5.9.1898)  
 

I midten av september er felttoget over. Britene har vunnet en – slik vi kan lese mellom 

linjene – velforjent seier. Kalifens skjebne får ingen omtale, ei heller dervisjhærens tap. Man 

talte kanskje ikke  ikke døde fiender den gang - som nå33, noe som kan leses som et utslag av 

en annen- eller mindregjøringsprosess. Fiender er mindre verdt enn helter.  

Samme år braket Storbritannia og Frankrike sammen i et stort slag ved Fashoda i 

Kordofan, omtrent midt i Sudan. Britene vinner slaget, og Frankrike må gå med på en avtale 

som overlater kontrollen over Sudan til britene. Året etter blir herredømmet over Sudan 

formelt delt mellom Egypt og Storbritannia, men i realiteten er det britene som styrer (Jal 

1991).  

Deretter blir det stille i Aftenposten i nærmere et kvart sekel, før spørsmålet om Sudan 

igjen havner på den internasjonale dagsordenen. Men som vi skal se, skal det ta mange år før 

heltehistoriene om Gordon og Kitchener er glemt. 

                                                 
32 Reuters, etablert i 1851, åpnet kontor i Kairo i 1879, etter at det britiske koloniveldet var vel etablert i Egypt 
(Reed 1992).  
33 Jfr. USAs general Tommy Franks utsagn under angrepet på Irak mars 2003: ”We don’t do body counts”. 
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Epoke I (1900-1945): En ”uordnet” stat 
 

"[D]en europeiske, dannede befolkning i Sudan, som eventuelt måtte ta ledelsen, 
 er forsvinnende liten." 

Kronikk, 2. oktober 1944 
 
Den første artikkelen i utvalget er datert 9. januar 1924. Artikkelen, en leder som kort og godt 

har tittelen ”Sudan.”, starter med en presentasjon av landet (den gangen ble også de 

franskkontrollerte områdene Kamerun, Tsjad og Mali kalt for Sudan), som lyder slik:  

”Sudan er det veldige land, som strekker sig helt fra Abyssinien i øst til Senegambien i vest og beboes - 
antar man - av en 60 millioner negre. Noen ordnet stat har det aldri vært, verken i gamle eller nye tider”. 

 
Fra første stund etableres Sudan som annerledes enn ’oss’,  som en”uordnet” stat i motsetning 

til vår ”ordnete”, både i eldre og moderne tid. Den noe upresise antakelsen om at landet bebos 

av ”en 60 millioner negre” skaper distanse og understreker annerledesheten. 

Aftenpostens dekning begynner idet en konflikt mellom Storbritannia og Egypt om hvem 

som skal ha herredømmet over Sudan setter sitt preg på den internasjonale politiske 

dagsordenen. Egypt, som hadde blitt selvstendig to år tidligere, krevde å få kontroll over 

Sudan, noe britene bestemt motsatte seg. De hevdet å ville beskytte Sudan og dets folk fra 

egyptisk påvirkning (Jal 1991). I samme leder som ovenfor levnes det ikke tvil om hva 

Aftenposten mener: 

Engelskmennene hevder, at det er dem som har skapt ordnede tilstander i Sudan, og at det bare er dem, 
som er sterke nok til å gjøre livet tålelig for den store befolkning og befri dem fra de røverske arabere. 
Der ligger sikkert megen sannhet i dette. Egypten har foreløpig fullkomment nok å gjøre med å ordne 
sine egne saker. (9.1.1924) 

 
I lederen inntar Aftenposten en tydelig pro-britisk og pro-kolonialistisk holdning, som også 

skal prege dekningen i årene framover. Araberne beskrives ganske enkelt som ”røverske”, 

akkurat som nesten 40 år tidigere, i motsetning til britene som er de eneste som er ”sterke nok 

til å gjøre livet tålelig for den store befolkning”, som videre skal ”befris” fra ”de røverske 

arabere”. Aftenposten avslører her en smule kunnskapsløshet om forholdene i Afrika: Minst 

halvparten av befolkningen i Sudan regnet seg den gang, som nå, som arabere..  

Det viktigste her er imidertid hvor gjennomsyret artikkelen er av en orientalistisk diskurs. 

Dette henger sammen med forholdene tidlig på 1900-tallet; på denne tiden var det i Vesten 

svært få, om noen, som stilte spørsmål ved kolonimaktenes rett til å herske over andre land. 

Rundt første verdenskrig kontrollerte de imperialistiske vestmaktene ni tideler av jordens 

territorier; Storbritannia alene regjerte over en femtedel av verden og en fjerdedel av dens 

befolkning (Young 2001), og orientalistisk tankegang og diskurs stod sterkt. Ifølge Said 

hadde orientalismen på denne tiden en ”så overveldende posisjon at jeg ikke tror noen har 
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kunnet skrive, tenke eller foreta seg noe om Orienten, uten å ta hensyn til de begrensninger 

orientalisme har satt for tanke og handling” (Said 2001:5).  

Tema  
Antall artikler fra denne perioden er lite, 15 i alt, og det er derfor urimelig å trekke klare 

konklusjoner når det gjelder tydelige mønstre i dekningen. Likevel kan det spores en klar 

tendens i temavalget: Fem av artiklene, altså en tredel, har internasjonal politikk som 

hovedtema. Slå vi sammen hele temauniverset av hovedtemaer og undertemaer (tema1, tema2 

og tema3), blir tendensen enda tydeligere: I epoke I er internasjonal politikk det absolutt 

dominerende temaet, omtalt i  ni (over 64 prosent) av sakene.  

En annen tendens er en klar interesse for Sudan av mer sosialantropogisk karakter. To av 

de 15 artiklene har skildringer av samfunnet som hovedtema (tema1); like mange har det som 

første undertema (tema2). Med andre ord dreier fire av 15 artikler seg om å skildre det 

sudanske samfunnet.  I figur 1 vises fordelingen i temauniverset34: 

Figur 1: Temafordeling epoke I (prosent) 
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Inntrykket av den sosialantropologiske interessen for Sudan befestes av det store omfanget 

disse artiklene har: De er lange, gjerne rikt illustrerte, og skrevet av intellektuelle med en 

spesiell interesse for landet - som Anton Mohr (1890-1968), dosent og senere professor i 

handelshistorie ved Norges handelshøgskole i Bergen, og forfatteren Georg W. Sejerstedt 

(1896-1982). Disse to skriver i alt fire lengre kommentarartikler om Sudan og bakgrunnen for 

den egyptisk-britiske konflikten i denne perioden. Begges tekster er forklarende, og skrevet i 

den hensikt å opplyse leserne. Som Mohr skriver: ”Jeg skal i det følgende gi nogen faktiske 

oplysninger, som det er mit haab i nogen grad vil kunne klarlegge de problemer det her 

gjelder” (29.11.1924).  

                                                 
34 Temaer som får mindre enn 5 prosent, er ikke tatt med i de grafiske oversiktene. Jeg har valgt å bruke prosent 
her selv om antall artikler er lite (15 i alt) for å kunne tydeliggjøre tendensene, samt for å kunne sammenligne 
oversiktene mellom epokene.  Merk at alle temaer som er representert med under 10 prosent, kun framkommer i 
én artikkel i Figur 1. 
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Det interessante her er at Aftenposten slik overlater det jeg vil kalle forklaringsmakten om 

forholdene i Sudan, til eksterne skribenter. Det er de som får legge rammene rundt og 

premissene for forståelsen av begivenhetene. Dette harmonerer til en viss grad med Britt 

Hultén (2001) sine funn av pressen som noe underdaning i forhold til den politiske og 

akademiske eliten på 1930-tallet. Eide og Simonsen (2004) postulerer også at 

utenriksjournalistenes rolle i denne tiden stort sett var å stå ved telexmaskinen og klippe 

telegrammer. Å analysere og forklare nyhetsbildet blir overlatt til ”bedre vitere”. Slik er de 

selvbestaltede Sudan-ekspertene35 med på å legge premissene og grunnlaget for ettertidens 

diskursive bilder av Sudan. 

Ekstra viktig blir dette poenget fordi Mohrs og Sejerstedt artikler blir liggende i 

Aftenpostens arkiver som en kunnskapsbase for nye journalister. Blant annet finner vi Mohrs 

glorifiserende omtale av general Gordon og omtale av britene som Sudans redningsmenn 

nærmest ordrett sitert i en reportasje av journalist Albert Henrik Mohn nesten 30 år senere. 

Dette er et godt eksempel på det Fairclough betegner som intertekstualitet, som faktisk slår 

begge veier: Også Mohr henter sin tolkningsramme fra den fordums kolonihelthistorien om 

general Gordon, og setter slik forklaringene om de nye begivenhetene i Sudan inn i en 

gammel kontekst. 

Sjanger og kildebruk  
Journalistikkens sjangre slik vi kjenner dem, er ennå ikke utviklet i de første tiårene på 1900-

tallet. I denne perioden blander både journalister og frittstående skribenter sjangrene (slik de 

er definert i denne oppgaven) friskt. Et eksempel er et såkalt ”specialtelegram til Aftenposten” 

fra 1924. Artikkelen er delvis et referat fra et møte i det britiske Underhuset, der den britiske 

statsministeren avviser Egypts krav på Sudan, og delvis en kommenterende analyse av den 

egyptiske statsministerens politiske manøvre: 

”[Han] indleverte sin avskedsansøkning. Den ble ikke indvilget, og det hadde han vel heller ikke ønsket. 
Det var bare en manøvre for at styrke sin stilling utad” (mine understrekinger). (1.7.1924) 
 

Gjennom bruken av småordene ”vel” og ”bare” trer en tydelig kommentatorstemme fram. 

Bortsett fra nyhetsnotisene, som skiller seg klart ut både gjennom sin korte form og bruk 

av dateline, er det vanskelig å vurdere ut fra utseendet hva slags sjangertype den enkelte tekst 

tilhører. Ledere og leserbrev, innsendte kronikker og nyhetssaker ligner til forveksling på 

hverandre. Innsendte bidrag er imidlertid signert, noe redaksjonelt produsert stoff (som regel) 

ikke er. Det er mulig at sidetopper eller stoffets plassering i avisa bidrar til å holde de ulike 

                                                 
35 Verken Mohr, Sejerstedt eller Aftenposten opplyser noe sted om hvor de henter sin kunnskap om Sudan fra. 
Samtidig har begge en svært autoritær og allvitende holdning i sine artikler. 
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stofftypene fra hverandre; dette er det imidlertid umulig å vite slik artiklene er klippet. Men 

det virker rimelig å hevde at sjangerbevisstheten ikke er særlig utviklet i første del av 1900-

tallet. 

Dette kommer også fram av registreringen, vist i figur 2, der nesten hver tredje artikkel 

havner i kategorien ’annet’: 

Figur 2: Sjanger epoke I (prosent, N=15) 
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Når det gjelder kildebruken i denne epoken, er, som tidligere nevnt, det mest slående trekket 

dens lukkethet. I et stort flertall av sakene, 85 prosent, finnes det ingen åpne kilder. Kun tre 

personer er navngitt og sitert i hele perioden, to britiske og én egyptisk statsminister. Derimot 

brukes gjerne lukkede betegnelser som ”ansvarlige britiske kretser” eller ”politiske kretser”, 

samt ofte det helt upersonlige ”man”, som i denne NTB-notisen fra 1943: 

”På foranledning av den britiske guvernør i Sudan drøfter man nå i ansvarlige britiske kretser et  
prosjekt som går ut på å instituere en selvstendig sudanesisk regjering med hovedsæte i Khartum. At 
man omgås med en slik plan har skapt stor forbitrelse i Egypt, hvor man betrakter Sudan [..] som en del 
av Egypt.” (23.2.1943, mine understrekinger) 
 

Den upersonlige kildebruken gir inntrykk av en ukritisk og nærmest andektig holdning til 

autoriteter (jfr. Hultén 2001). Samtidig uttrykker graden av upersonlighet en implisitt 

rangering av aktørene: Gjennom uttrykket ”ansvarlige britiske kretser” aner vi i alle fall 

mennene som utgjør maktens sentrum og deres autoritet. Egypt er derimot bare representert 

gjennom et ”man”.  

Sammenblandingen av sjangre og den lukkede kildebruken kan henge sammen med 

journalistenes rolleforståelse på denne tiden. I sin historiske analyse av India-dekningen i A-

magasinet, finner Eide (2002) at reportere i denne perioden (omkring 1920) hadde en 

rolleforståelse som innebar å opplyse allmennheten gjennom å fortelle om sine egne 

erfaringer. Journalistene oppsøkte i liten grad aktivt muntlige kilder, men var en ”spectator 

and commentator; (s)he reflects and analyses, but seldom interviews other people. This 

implies more of a textual distance to people observed” skriver Eide (2002:118). 
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Den representerendes makt 
Et avgjørende spørsmål når journalistiske tekster analyseres, er hvem som tillates å 

representere hvem (Eide 2002:22). Journalister og medier tilhører en profesjon der noen blir 

gitt retten til å snakke, andre ikke. Den som får snakke på vegne av andre, får samtidig mer 

autoritet og klatrer raskt oppover i kildehierarkiet.  

Gjennom hele denne perioden glimrer sudanske kilder med sitt absolutte fravær. 

Representasjonsmakten ligger i første rekke hos de britiske koloniherrene, som et tydelig 

retorisk mønster. Samtidig har over halvparten av artiklene en sudansk vinkel, det vil si at 

artikkelens tittel og ingress setter situasjonen i Sudan i fokus. Likevel finnes det som vist 

ingen sudanske stemmer, sudanere gis med andre ord ingen mulighet til å representere seg 

selv. Dette kan ses som et eksempel på hierarkisk annengjøring, eller som Eide skriver: ”the 

Oriental is a being denied individuality” (2002:14). Vestlig presse finner sudanere kort og 

godt ikke verdt å låne øre til.  

Sudan som bakteppe  
Som kildebruken antyder, er hovedaktørene i Sudan-dekningen Egypt og Storbritannia. Det er 

maktkampen mellom disse to som er den overordnede rammen for disse tekstene, eller 

artiklenes sentrale, narrative fokuspunkt. Sudans ”rolle” i dekningen blir slik redusert til å 

danne et bakteppe for maktkampen. Dette poenget blir enda tydeligere når vi sammenligner 

dekningen med det som faktisk skjedde i Sudan på dette tidspunktet: Den sudanske 

nasjonalismen hadde gjennom flere tiår vokst seg sterk, og i 1943 ble Sudans første politiske 

partier, det radikale Ashiqqa og det mer moderate Umma, dannet. Begge partiene stilte klare 

krav om (større grad av) selvstyre (Harir /Tvedt 1994).  

Denne dimensjonen er totalt fraværende i Aftenposten. Derimot blir det britiske 

kolonistyret fremstilt som initiativtakeren til en ny politisk virkelighet for Sudan, som uttrykt i 

tittelen på notisen ovenfor: ”Engelske planer om å opprette et uavhengig Sudan” 

(23.2.1943).36 Storbritannia er her (implisitt) agens, og artikkelen er satt inn i en 

tolkningsramme som handler om hva britene vil gjøre. 

Gjennom slike rammer, samt fraværet av sudanske stemmer,  konstrueres et bilde av en 

nasjon og et folk som ikke er i stand til å styre seg selv. I oktober 1944 uttrykkes denne 

tanken i klare ordelag i et brev til Aftenposten på lederplass: 

                                                 
36 Her må vi ha in mente pressesituasjonen i Norge under krigen. I 1941 overtok nazistene Aftenposten, sparket 
de daværende redaktørene og satte inn sine egne i avisledelsen. Dette kan selvsagt ha påvirket avisens dekning, 
for eksempel representasjonene av Storbritannia, Tysklands fiende. Samtidig kan det synes som om den 
probritiske, kolonialistiske diskursen forblir upåvirket (jfr. sitatet over). Kilde: Norsk Krigsleksikon.   
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”Det er tegn som tyder på at England kan ha til hensikt å gjøre Sudan mer eller mindre selvstendig. Men 
i praksis lar det seg vanskelig gjøre å danne en moderne, uavhengig stat her, for den europeiske, 
dannede befolkning i Sudan, som eventuelt måtte ta ledelsen, er forsvinnende liten.” (2.10.1944) 

 
Her uttrykkes et skille mellom ’dem’ og ’oss’ helt konkret. Den europeiske befolkningen er 

”dannet”, mens teksten tar for gitt at den sudanske ikke er det. En annen presupposisjon, eller 

iboende forutsetning, er at for å kunne styre må man være dannet, i den vestlige betydningen 

av ordet, noe sudanere altså ikke er. De er mindreverdige og avhengige av ’oss’, de hvite.  

 

Epoke II (1946 - 1955): Veien mot selvstendighet 
 

”Slik en orden og renslighet skulle en knapt kunne tenke seg.  
Gatene er brede og velholdte, og de svartes hvite klær er merkelig rene.  
Det er engelskmennene som styrer her, og de har ære av sitt styresett!” 

Kronikk, 8. juli 1950 
 
Epoke II starter året etter den andre verdenskrigens slutt. Den kalde krigen er i sin spede 

begynnelse, konturene av kolonitidens slutt begynner å avtegne seg og verden preges av et 

internasjonalt geopolitisk maktspill. Dette er kort fortalt den ytre rammen om Aftenpostens 

Sudan-dekning.  

I etterkrigstiden er Aftenposten den avisen i Norge som satser sterkest på utenriksstoff 

(Werenskjold 2006). I 1945 etablerer avisen sitt første korrespondentkontor i London, som 

den deler kontor med danske Berlingske Tidende og Svenska Dagbladet, i samme bygning 

som den britiske, konservative storavisen Daily Telegraph (DT). Aftenpostens første 

korrespondent er Ingebrigt Løberg, som jobbet fra London fra 1945 til 1952, og som signerte 

en rekke Sudan-artikler i dette tidsrommet. Løberg tilhørte, ifølge Werenskjold (ibid.), den 

gruppen av journalister som bidro til å legge grunnlaget for den norske opinionenes forståelse 

av verden rundt seg de to første tiårene etter krigen. Tidlig på 50-tallet utvikler Aftenposten 

også et formelt redaksjonelt samarbeid med DT.  

Fra denne perioden finnes det i alt 92 artikler i Aftenpostens arkiver. Det utgjør om lag 15 

artikler i året i snitt.37 Dekningen topper seg imidlertid i 1952 og 1953, med henholdsvis 22 

og 21 artikler, eller til sammen 47 prosent av alle artiklene i epoke II.  

Tema 
Også i epoke II fortsetter politikk å dominere nyhetsdekningen, især på det internasjonale 

planet. Hele 46 prosent av artiklene har internasjonal politikk som hovedtema. Ser vi hele 

                                                 
37 Fra årene 1947, 1948 og 1949 finnes det ingen artikler i utvalget. 
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temauniverset under ett, blir dominansen enda tydeligere, over 60 prosent. Også nasjonale og 

i noe mindre grad regionale politiske forhold preger dekningen.  

I denne epoken kommer også ”krig” inn som det fjerde største temaet; årsaken til dette er 

starten på den første runden av den sudanske borgerkrigen i 1955. Derimot ser (den 

sosialantropologiske) interessen for sudansk kultur, historie og samfunnsliv ut til å dale, fra 

nærmere 30 prosent i epoke I til godt under 10 prosent her, slik figur 3 viser. I absolutte tall er 

det likevel en økning; i epoke II er temaet ’samfunn’ registrert i sju artikler mot fire i epoke I. 

Figur 3: Tema epoke II i prosent 
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Det sterke fokuset på politikk har, som i forrige epoke, først og fremst sammenheng med det 

britiske engasjementet i Sudan. I britiske aviser er kolonilandenes løsrivelse fra det britiske 

herredømmet et stort og viktig tema. Flere av dem har investert i egne korrespondenter på det 

afrikanske kontinentet, blant dem Daily Telegraph. Dette innebar et større fokus på Afrika, 

påpeker den britiske medieforskeren Suzanne Frank:  

“The fact that newspapers and broadcasters had invested in correspondents meant that they were then 
inclined to take their material and the story was reported in a steady, incremental way - informed by 
locally based expertise. In retrospect it appears that Africa was interesting as long as it was perceived as 
an end of Empire narrative. The overwhelming trend of the coverage, for British media purposes, was 
the move away from white rule.” (Frank 2005:2).  

 
Hvor stor andel Aftenpostens Afrika-dekning, herunder Sudan, utgjør av den totale 

utenriksdekningen i denne perioden, er umulig å si noe om her, siden dette ikke er målt. Det 

virker likevel rimelig å konstatere at Afrika var viktig for kolonimaktene, mens britisk 

politikk var viktig for Aftenposten. Slik fikk Afrika - og derigjennom Sudan - en annen 

stilling i nyhetsbildet enn dagens 4K-stoff på notisplass (Tornås 2006). Eide og Simonsen 

finner noe av det samme i undersøkelsen Hundre år med ’de andre’.. (2006). I de to 

undersøkelsesårene som tilhører denne epoken (1947 og 1953), er ’politikk’ den andre største 

temakategorien, under ’konflikt’. Dette gjelder imidlertid verden som helhet. I Afrika er det  

”de afrikanske nasjonalistbevegelsene som skaper de største overskriftene, sammen med 
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opprørbevegelser som Mau-Mau i Kenya. […] Likevel holder stereotypier om afrikanere og 

deres ”enkle” og ”primitive” liv stand”, skriver Eide og Simonsen (ibid.:100). 

Kildebruk 
Kildebruken preges fortsatt av lukkethet i denne epoken. I 40 prosent av artiklene finnes 

ingen åpne kilder, like mange saker har kun én kilde. Bare 18 av de 92 artiklene (10 prosent) 

er helt åpne i sin kildebruk.  

Hvilke kilder blir så brukt? Som hovedkilde (kilde1) er den største gruppen vestlige 

elitekilder med 15 prosent. Sudanske og afrikanske (i all hovedsak egyptiske) elitekilder blir 

også brukt; disse gruppene har 10 prosent hver. I tillegg brukes andre medier også som kilder, 

særlig i notiser fra nyhetsbyråene.  

Om vi ser på hele kildeuniverset (alle registrerte kilder) under ett, blir elitekildenes 

dominans enda tydeligere: 

Figur 4: Kildebruk epoke II i prosent (totalt antall kilder = ) 

Kildeunivers epoke 2

0

5

10

15

20

25

1

Kildetype

%

 elitekilde-norsk 
elitekilde-sudansk
elitekilde-vestlig
elitekilde-afrikansk/arabisk
bistandsarbeider-norsk
bistandsarbeider-internasjonal
grasrot-sudan
grasrot-norge
myndigheter-sudan
myndigheter-norge
myndigheter-afrikansk
myndigheter-vestlig
annet 

 
 

Hva innebærer dette? En nærliggende forklaring er selvsagt at de fleste sakene handler om 

politikk, og innenfor den politiske diskursen er det eliten som regjerer. Den danske 

medieprofessoren Stig Hjarvard advarer imidlertid mot å tolke slike funn for langt: ”It is 

impossible to know whether a predominance of elite persons as actors in the news is due to a 

bias in the selection and presentation of news, or to the fact that elite persons actually play a 

greater role in the events reported”, påpeker han (2002:94). Her synes det imidlertid rimelig å 

argmentere for at det nettopp er en skjevhet i temautvalget som fører til elitens dominans. 

Historier som involverer vanlige folk i Sudan er tilsynelatende ikke interessant for den 

vestlige pressen. 

Til forskjell fra den foregående epoken får sudanerne selv komme til orde i denne 

perioden. Men ofte fremstilles de kun som gruppe, uten navngitte personer, som her:  

”18 stammerepresentanter i Sudans lovgivende forsamling anmodet…” (16.11.1951) 
”Den nasjonale front i Sudan uttaler…” (17.12.1951) 
”De sudanske ledere fra alle partier […] erklærer…”. (17.8.1955) 
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I stedet for å navngis som individer, blir sudanerne framstilt som en homogen gruppe. Dette 

kan både leses som en form for stereotypifisering, de er alle ”like”, og som usynliggjøring i 

den orientalistiske forståelsen av begrepet: En hierarkisk annengjøring der ’den andre’ 

fremstår som navnløs og annerledes (jfr. Eide 2002).  

Sjangerutvikling 
I epoke II blir sjangerbevisstheten mer tydelig. Innlegg fra frittstående kommentatorer er 

tydelig skilt ut med egne henvisninger, nyhetsartikler og kommentarstoff holdes adskilt med 

blant annet egne fonter. Også sammenblandingen av nyhetsreferat og kommentar, slik vi så 

eksempler på i epoke I, er det mindre av her. 

Størst andel saker finner vi i sjangerkategorien ’nyhetsartikkel’, med over 42 prosent, 

mens 31 prosent er notiser. 73 prosent av artiklene er med andre ord rent nyhetsstoff, et 

kraftig hopp fra epoke I der nyheter utgjorde 42 prosent av dekningen. Figur 4 gir en grafisk 

fremstilling av sjangerfordelingen. Her ser vi også at kategorien ’annet’ har krympet 

betraktelig: 

Figur 5: Sjanger epoke II (prosent. N=92) 
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En endring fra epoke I ser vi også når det gjelder forfatterne av artiklene. I epoke II står 

Aftenposten selv for nesten halvparten av sakene (48 prosent), over dobbelt så mange som i 

den forrige epoken (21 prosent), mens nyhetsbyråer og frittstående skribenter står bak 

henholdsvis 30 og 10 prosent av artiklene. 38 Når det gjelder de lengre nyhetsartiklene, er 

imidlertid fordelingen en annen. Her er det er Aftenpostens egne journalister, især London-

korrenspondent Løberg og hans etterfølgere, samt Daily Telegraphs journalister i Kairo og 

Khartoum39, som skriver flesteparten (70 prosent), mens notisene for det meste er byråstoff. 

At andelen nyhetsartikler er større enn andelen notiser, sier også noe om at dette stoffet 

                                                 
38 Det er imidlertid grunn til å anta at det reelle tallet på artikler som ble produsert i Aftenpostens redaksjon er 
høyere, fordi det var vanlig å ikke bruke byline på denne tiden. For eksempel er 35 prosent av lederartiklene 
registert med ”forfatter ukjent”, selv om det med stor grad av sannsynlighet kan sies at disse ble skrevet av 
Aftenpostens medarbeidere. 
39 På grunn av det redaksjonelle samarbeidet er Daily Telegraph registert som ”egen journalist”. 
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vurderes som viktig. I tillegg kan den høye andelen egenprodusert stoff være et tegn på at 

Aftenposten i større grad satser på å ha en tydelig egen stemme innenfor utenriksdekningen.  

Forklaringsmakt 
Det er derfor ikke overraskende at et ny og interessant tendens oppstår i denne perioden: 

Aftenposten innfører en systematisk bruk av ledere for å forklare nyhetene om Sudan, og sette 

disse inn i ulike tolkningsrammer. Mellom 1951 og 1955 trykkes i alt 13 ledere om temaet, 

foruten seks bakgrunnsartikler/ kronikker, mange signert avisens egne medarbeidere.  

Lederartiklene faller inn i en rytme: Etter fire-fem nyhetsoppslag blir begivenhetene diskutert 

- og ofte satt inn i en større kontekst, som for eksempel den historiske bakgrunnen for det 

egyptiske kravet på Sudan. 

Slik tar Aftenposten forklaringsmakten tilbake, og gir derigjennom større autoritet til seg 

selv. Men dette endrer ikke de diskursive mønstrene i særlig grad. Aftenposten står fortsatt, 

som vist overfor, solid plantet på britenes side i konflikten med Egypt. På grunn av det tette 

samarbeidet med Daily Telegraph samt den ikke uvesentlige rolle Storbritannia spilte som vår 

nærmeste allierte, virker det rimelig at det har skjedd en budskapsoverføring eller 

”temasmitte” fra britiske til norske aviser. Aftenposten adopterer med andre ord diskursene og 

ideologiene til den (konservative) britiske pressen.  

Tolkningsramme: Den egyptiske skurken 
På slutten av 40-tallet og begynnelsen av 50-tallet pågår det en heftig debatt i britiske medier 

om hva man skal gjøre med koloniene i Afrika. Egypt, ”imperiets perle”, har allerede løsrevet 

seg fra Storbritannia, og Sudan vil også ha sin frihet. Men samtidig framfører Egypt sterke 

krav på Sudan; egypterne ønsker kontroll over Nilens vann (Jal 1991). I britisk presse blir 

Egypt derfor gjerne fremstil som en ”skurk” i denne perioden (Frank 2005). 

I Aftenpostens dekning er titler som ”Også Sudan krever selvstendighet” (18.7.1951), 

”Britene foreslår Egypt å diskutere Sudan-problemet” (5.6.1951), ”Britene vil gi Sudan 

selvstyre i 1952” (26.9.1951) og ”Britisk forslag til ny grunnlov for Sudan” (2.4.1952) 

typiske for temavalg og vinkling i denne perioden. Som tittelutvalget antyder, er det oftest 

”britene” og delvis ”Sudan” som stilles i subjektposisjon som den handlende aktør (agens). 

Siden titlene ofte er historienes ”kjerne” der artiklenes narrative struktur ofte har sitt utspring 

(Toolan 2001), gir dette Storbritannia en autoritet i fremstillingen; det er de som har ”the 

power to do, to cause and to affect” (ibid.:235). I de få artiklene der Egypt har 

subjektposisjonen i titlene, er sakene ofte negativt vinklet, som i”Egypt vil forkaste det 
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britiske Sudan-forslag” (12.5.1953), ”Naguib40 skaper vanskeligheter i Sudan-spørsmålet - 

Søker å undergrave engelskmennenes stilling” (9.1.1953) og ”Naguibs manipulasjoner har 

skapt frykt i Sudan” 29.1.1953). Den negative holdningen til Egypt kommer tydelig til syne 

en rekke ganger. I en artikkel som er vinklet på den egyptiske kong Faruks krav om at britiske 

tropper skal trekkes ut av landet, og at Sudan og Egypt skal ”forenes under den egyptiske 

krone”, svarer britene med å mistenkeliggjøre kong Faruk. Aftenpostens London-

korrespondent Ingebrigt Løberg skriver:  

”Det kan anses som utelukket at Storbritannia vil gå med på det egyptiske krav. [..] I London anser man 
det for mulig at kong Faruks erklæring ikke minst har til formål å lede det egyptiske opinions 
oppmerksomhet fra forskjellige misforhold i landets administrasjon og forvaltning.” (17.11.1950, mine 
understrekinger). 
 

Bak den lukkede kildebruken i dette eksempelet skjuler det seg en kun britiske kilder og en 

sterk pro-britisk diskurs, som særlig kommer til syne i mistenkeliggjøringen av kong Faruk. 

Om britene heter det derimot: ”Det er ingen grunn til å trekke engelskmennenes ærlighet og 

gode vilje i tvil når det gjelder å opptre korrekt og upartisk overfor sudaneserne” (19.7.1951). 

Et annet eksempel finner vi i en leder fra oktober 1951, der Aftenpostens lederskribent 

finner en egyptisk beslutning om å kaste ut britiske tropper ”oppsiktsvekkende”, og går langt i 

å latterliggjøre kravet på Sudan:  

”Statsministeren meddelte videre, under parlamentets stormende begeistring, at kong Faruk heretter vil 
bære tittelen ”konge av Egypt og Sudan””. (10.10.1951, min understreking). 
 

I stedet griper Aftenposten til en skildring av de historiske hendelsene for å legitimere det 

britiske herredømmet i Sudan: 

”Da ”Mahdien” Muhamed Ahmed begynte å husere i Sudan i 1880-årene, ble han snart landets 
virkelige herre, og han hadde antagelig erobret hele Egypt hvis ikke Storbritannia hadde grepet inn og i 
1898 gjort ende på hele Mahdist-veldet”. (10.1.1951)41 

 

I en annen leder samme år setter Aftenposten like godt hele begrepet ’kolonipolitikk’ i 

anførselstegn, som om kolonialiseringen av Sudan ikke var en realitet, og har sin klare 

mening om det egyptiske kravet på Sudan:  

”Statsminister Nahas Pasha gikk sterkt i rette med den britiske ”kolonipolitikk”. [..] Egypts krav på 
Sudan er nu ikke særlig vel begrunnet” (26.5.1951).  
 

Også i denne lederen referes det i et lengre avsnitt til historien om mahdien og Sir Kitchener. 

Med andre ord trekker Aftenposten på tolkingsrammene fra forrige århundre, der britiske 

helter gikk inn og ”reddet” Sudan. Denne diskursen, som jeg har valgt å kalle 

                                                 
40 General Mohammad Naguib var statsminister under kong Faruk i 1952, og ble utnevnt til Egypts første 
president i 1953, etter at kong Faruk var styrtet. Han regjerte fram til november 1954. (Kilde: wikipedia.com) 
41 Her utelater Aftenposten for øvrig det faktum at egyptiske tropper selv stanset dervisjhærens frammarsj før 
britene rykket inn i 1898. (Asher 2006) 
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kolonidiskursen, må ses i lys av Aftenpostens stilling som Norges ledende konservative avis. 

Eide definerer kolonidiskursen som ”a complex of signs and practices that organise social 

existence and social reproduction within colonial relationships – and thereby making people 

accept these relationships more easily” (2005:9). Slik sett er det ikke overraskende at avisen 

tar stilling for britene - våre fremste allierte, og nødig stiller kritiske spørsmål ved deres 

politikk. Dette kommer blant annet tydelig fram i flere av London-korrespondent Løbergs 

artikler, som ofte har en fremtredende pro-britisk undertone, som her: 

General Naguib har tydelig til hensikt å undergrave britenes posisjon i det sydlige Sudan. 
Negerbefolkningen her står på et langt lavere trinn enn den vesentlig arabiske 
muhammedanerbefolkning i Nord-Sudan, og det er nettopp av denne grunn at det har vært så 
maktpåliggende for Storbritannia å sikre den britisk generalguvernørs myndighet i Sør-Sudan i 
overgangsperioden. (9.1.1953) 
 

Her videreføres en underliggende tanke om at det er britenes oppgave å ”redde” Sudan, i dette 

tilfellet Sør-Sudan, slik de reddet landet fra mahdien i 1898. Det tas for gitt at dette er 

Storbritannias rett. Det som derimot ikke nevnes, er at det var Storbritannia som under 

kolonialiseringen av Sudan, bestemte at utviklingen skulle skje i nord, mens Sør-Sudan skulle 

forbli urørt, som en slags ”sosialantropologisk hage”. Først da toget mot avkolonialisering 

begynte å gå så hurtig at det ikke lenger var mulig å snu, skjønte britene at dette ville kunne 

skape problemer (Jal 1991, Scroggins 2004). 

Kolonidiskursen preger mye av dekningen i denne epoken. Et element i denne diskursen  

er det tidligere omtalte ”skurkebildet” av Egypt. I en leder fra 1953 skildrer Aftenposten et av 

Egypts diplomatiske fremstøt overfor Sør-Sudan, nemlig da den egyptiske majoren Saleh 

Salem besøker området for å samle støtte til kravet om at Sudan skulle legges under den 

egyptiske krone, på denne måten: 

”Denne herre synes å ha grepet til ganske eiendommelige diplomatiske metoder. [..] For å vinne de 
innfødtes fortrolighet deltok han sommesteds i deres danser og hoppet og sprang, bare iført en liten 
underbukse foran de grinende negre. [..] Formålet med denne opptredenen var blant annet å få negrene 
til å erklære at de ikke behøvet den britiske garanti mot egyptiske overgrep” (16.1.1953) 

 

Her tyr Aftenposten til en eksplisitt mindregjøring av Egypts utsendte diplomat. Historien om 

”den dansende major” blir for øvrig gjentatt i en rekke senere artikler, og slik brukt 

intertekstuelt som et bevis på Egypts manglende seriøsitet i forhandlingene med Storbritannia. 

Mindregjøringen av majoren står i kontrast til måten britene representeres på, som for 

eksempel i en kommentar fra 1952, som omtaler et besøk av Mahdiens sønn i London. Her er 

det først og fremst britenes autoritet og raushet som blir fremholdt: 

”Britene har på sin side gitt sudaneserne løfte om at de skal få bestemme over sin egen skjebne. [..] At 
britene har latt opprørerens sønn bli mangemillionær, forteller ikke så rent lite om britisk  
kolonipolitikk.” (27.9.1952) 
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Her er det verdt å legge merke til at britene igjen får agensrollen: Det er de som har makt til å 

gi løfter og som ”har (til)latt” en sudaner å bli mangemillionær. Slik får Storbritannia framstå 

som den sterke parten i relasjonen med Sudan. 

Sitatet overfor er dessuten hentet ordrett fra en av journalist Albert Henrik Mohns 

reportasjer samme år (se under). Slik er både dette sitatet og historien om den dansende major 

eksempler på intertekstualitet i Aftenpostens Sudan-dekning: Tidligere bemerkninger og 

påstander blir gjentatt, og konstituerer dermed vedtatte ”sannheter”. Dette illustrerer også et 

av Faircloughs viktigste poenger, nemlig at diskurser både er konstituerte (skapt av noen, 

gjerne i en bestemt hensikt) og konstituerende: Måten verden konstrueres på gjennom ord, 

preger vår forståelse av den (Fairclough 1995:2003). Den canadiske forskergruppen Ericsson 

m.flere er inne på det samme når de skriver at ”Når hendelser i verden oppdages og 

konstrueres journalistisk, blir både journalisten og leseren blinde for andre måter å se verden 

på” (1987:9, sitert i Ekecrantz & Olsson 1991:64, min oversettelse).  

Det første reportasjemøtet 
I denne perioden kommer reportasjen inn som egen sjanger. Som den første norske 

journalisten reiser den etter hvert berømte reporteren Albert Henrik Mohn42 til Sudan i 1951, 

muligens ansporet av den heftige krangelen mellom Egypt og Storbritannia. I desember 

samme år og januar året etter trykker Aftenposten en serie på fire lengre reportasjer fra hans 

reise. Serien representerer det første ordentlige møtet med Sudan for Aftenpostens lesere, og 

det er derfor interessant å studere tekstene nærmere. Her vil jeg i første rekke ta for meg den 

første reportasjen, ”Ingen skyfri himmel over Sudan”, som sto på trykk den 4. desember 1951.  

Den ytre rammen for både denne og de øvrige artiklene er fortsatt den egyptisk-britiske 

konflikten om kontrollen over Sudan. Men for første gang tas også spørsmålet om 

selvstendighet opp i sin fulle bredde, der også sudanske røster får komme til orde.  

Tekstens ideologiske budskap følger likevel langs de samme pro-britiske og anti-

egyptiske linjer som tidligere. Mohns hovedkilde (kilde1) er den britiske guvernøren Sir 

James Robertson, som skildres som ”robust” og ”handlekraftig” og omtales som ”Sudans 

”Sterke mann”” som ”bedre enn noen annen forstår at dette kjempemessige landet [..] er 
                                                 
42 Albert Henrik Mohn (1918-1999) var en av Norges første profesjonelle utenrikskorrespondenter. Allerede 
under krigen var Mohn aktiv i radio gjennom de norske sendingene fra BBC i London, samt skrev en rekke 
artikler i den londonbaserte avisen Norsk Tidend. Han fortsatte i NRK etter krigen, og hadde et fast 
radioengasjement fram til 1959. Fra da av ble norske aviser en viktigere arena for Mohn og han skrev en kolossal 
mengde artikler. Hans siste notis stod på trykk etter hans død, i mai 1999. Gjennom førti år reiste Mohn nesten 
årlig på utenlandsoppdrag. Han oppsøkte steder preget av krig og uro, og var ofte i Afrika og Asia - i Vietnam 
hele 30 ganger. Mohn lå gjerne i forkant av begivenhetene. Allerede i 1998 advarte han under titlene "Verdens 
verste terrorist" og "Terrorist og mangemillionær" mot Osama bin Laden - flere år før de fleste andre hadde hørt 
om ham.  (Kilde: www.oppslagsverket.no) 
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skremmende uensartet”. Egypts kong Faruk beskrives derimot som en ”levemannskonge” 

som ”tidligere har innskrenket seg til å spille poker på luksushotellene ved Rivieraen”, mens 

regjeringen i Kairo omtales som ”propagandakvernen”. Samtidig skildres lederen for et av 

Sudans største partier, det pro-egyptiske og anti-britiske Ashigga-partiet på denne måten: 

Stor og bred satt han bak det store, tomme skrivebordet i det primitive kontoret. Av og til tok han 
brillene med gullinfatning av, pusset dem og plasserte dem deretter på nesen og bak ørene med hull i. 
Bak ham stirret kong Farouk med blasse øyne i glass og ramme på Ismails gjester. (22.12.1951) 

 
Ashigga-partiets leder skildres altså som den rake motsetningen til Robertsons 

handlekraftighet, der han sitter bak sitt tomme skrivebord og pusser brillene. Teksten 

gjenspeiler Mohns inntrykk av mannen som tung, stillesittende (”stor og bred satt han”), 

uengasjert (gjennom kong Faruks ”blasse øyne”), og inneholder videre eksotiserende uttrykk 

som ”primitiv” og ”ørene med hull i”. Er dette en mann som kan ta over den politiske ledelsen 

av Sudan? Åpenbart ikke, mener Mohn - og formidler inntrykket videre til Aftenpostens 

lesere. 

I flere av reportasjene bruker Mohn mye plass på skildringer av Gordons og Kitcheners 

heltegjerninger, hentet fra Mohrs artikler 30 år tidligere, som til dels blir brukt som argument 

for fortsatt britisk styre i Sudan. Budskapet i artikkelen er kort og godt: Å innføre demokrati 

og holde valg i Sudan, med andre ord å oppgi det britiske styret, kan ikke føre til noe godt. I 

skildringen av Sudan heter det: 

Slavehandel er forbudt, menneskeeting likeens, men begge deler forekommer, og i et slikt primitivt 
samfunn løser en neppe alle politiske problemer ved å holde valg. Her som andre steder kan 
selvstendighet bli det første steget mot kaos og verre ting. (22.12.1951) 

 

Rammen kommer enda tydelig til syne i dette avsnittet:  

Britene har lovt Sudan en selvstendig forfatning  [..] og dermed vil deres kontrollerende myndighet 
antagelig opphøre. Det store spørsmål blir da: Hvem skal erstatte dem? (ibid.) 

 

Spørsmålet ”Hvem skal erstatte dem?”, skjuler en klar forutinntatthet, nemlig at det er 

utelukket at sudanerne kan kontrollere landet selv. Dette synet gjenspeiles i mangelen på 

sudanske kilder; bortsett fra Ashigga-partiets leder får ingen sudanere komme til orde. 

Derimot blir de representert gjennom en av sine britiske herrer, plantasjeeieren Gaitskell:  

– Vet de hva de synger om, spør Gaitskell. Det er en sang om de fremmede undertrykkere, det vil si oss, 
fortsetter han. – Vi har ikke greid å skape noe paradis her, jeg er den første til å innrømme det, men det 
har da gått framover... 

 

Det er ikke utenkelig at budskapet i Mohns reportasjer er sterkt inspirert av synet til en av sine 

hovedkilder, den britiske guvernør Robertson. Britene hadde nemlig meget motstrebende 

lovet Sudan selvstyre, ikke fordi de ønsket å oppgi kolonien, men fordi de måtte demme opp 

for den egyptiske ekspansjonsiveren (Jal 1991). 
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Ifølge den polske journalisten og Afrika-korrespondenten Ryszard Kapuscinski (2002) 

hadde britene en klar hensikt med å fremstille Sudan som tilbakestående, især da 

kolonimaktens hegemoni nærmet seg slutten: 

In those years, the European powers were convinced that they could formally give up their colonies, 
while continuing de fact to govern them - the British being needed in Sudan, for example (2002:194). 

 

Dette synes å ha smittet over på Aftenpostens bilde av Sudan. En gjennomgående diskurs i 

artiklene på slutten av 50-tallet er at det som er bra i Sudan, skyldes britenes "sivilisering" og 

arven fra kolonitiden. Dette synet uttrykkes helt konkret i en kronikk av professor Edvard 

Hambro:  

De var stolte av sin respekt for lov og orden. Da jeg spurte om justisministeren om det var noe spesielt i 
den sudanske folkekarakter som lå til grunn for denne tendens, svarte han at det var en arv fra 
engelskmennene som Sudan var meget takknemlig for. (14.10.1959) 
 

Fravær: Analyse 
Som i epoke I, står den orientalistiske diskursen sterkt også i denne epoken. Bildet av Sudan 

som norske lesere blir framvist, er fortsatt av et land som vanskelig vil kunne klare seg uten 

sine hvite herrer. Et framtredende retorisk mønster er at arabiske og muslimske Egypt blir 

framstilt som en ”skurk” med mistenkelige hensikter. Storbritannias hensikter vies imidlertid 

ingen plass overhodet; beskrivelser og analyser av deres kolonipolitikk er helt fraværende. 

Det ideologiske budskapet som dermed tas for gitt er at britisk politikk er ”riktig”, noe det 

ikke er grunn til å stille spørmålstegn ved, trass i at kolonilandenes kamp for selvstendighet 

blir stadig mer markant gjennom perioden. Frigjøringskjemperne blir derimot enten 

usynliggjort eller mindregjort. 

Dette mønsteret kan ses både som et utslag av journalistenes underdanige holdning til 

autoriteter og maktpersoner i denne tiden (jfr. Hultén 2001), og samtidig som et utslag av 

Aftenpostens konservative holdning, som sannsynligvis medførte en lojal holdning til den 

britiske - vår viktigste allierte - herskerelitens politikk. Tolket innenfor et dominans- eller 

hegemoni-paradigme (se bl.a McNair 1998) virker det slik rimelig å hevde at Aftenposten 

ganske enkelt adopterer synet (og ideologien) til britene, og med andre ord blir (den riktignok 

avtroppende) hersker- eller kolonielitens ”klakør”. 
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Epoke III (1956 - 1971): Den ferske frihet 
 

”Heller ikke Sudan var modent for moderne demokrati.” 
Leder, 18. november 1958 

 
Den 1. januar 1956 blir Sudan, som det første landet i Afrika sør for Sahara, formelt frigjort 

fra kolonimakten Storbritannia. Landet har allerede fått sin egen statsminister og et eget 

parlament, og skal heretter stå på egne ben (noe Aftenposten var tydelig skeptisk til i forrige 

epoke) i en verden preget av hurtige endringer, stormaktspill og kald krig. Maktkampen 

mellom USA og Sovjetunionen skal særlig komme til å utspille seg på det afrikanske 

kontinentet i denne perioden, også i forhold til Sudan, noe vi skal se vil prege dekningen i 

Aftenposten. Dekningen preges også av det faktum at den antibritiske og antiimperialstiske 

general Gamal Abdel Nasser er kommet til makten i Egypt43. Nasser var en sterk tilhenger av 

å gjenreise arabisk stolthet, også i nabolandet Sudan.  

Materialet fra denne perioden omfatter i alt 217 artikler. Årene 1958 og 1971 peker seg 

imidlertid kraftig ut i forhold til resten med henholdsvis 42 og 47 artikler hver, noe som til 

sammen utgjør over 40 prosent av materialet. Jeg har derfor valgt å (delvis) konsentrere 

analysen om disse årene.  

Et markant trekk i denne perioden er nyhetsbyråenes økende dominans. Nesten 60 prosent 

av notisene og hele 67 prosent av alle nyhetsartikler er byråprodusert, noe som er langt mer 

enn i de øvrige periodene44, mens Aftenposten selv står bak henholdsvis 14 og 17 prosent. Et 

flertall av nyhetsartiklene som er signert Aftenposten, stammer imidlertid fra Daily 

Telegraphs korrespondenter i Khartoum og Kairo. Bortsett fra lederartiklene er dermed lite av 

stoffet produsert i Aftenpostens hjemmeredaksjon. Dette innebærer at de overordnede 

diskursene og nyhetsrammene i større grad enn i epokene før er formet av internasjonale 

nyhetsprodusenter. Slik vi var inne på i del I, er disse i vesentlig grad preget av vestlige 

stormakters ideologi og politikk (Peterson 2001).  

Tema  
I starten av denne epoken er dekningen først og fremst preget av en nysgjerrighet på hvordan 

det skal gå med Sudan. ”Sudan ble selvstendig republikk nyttårsdag” (2.1.1956) er tittelen på 

den første artikkelen i denne perioden. I ingressen heter det: ”En ny nasjon ble født nyttårsdag 

da det frie sudanske flagg ble heist […]”, mens resten av artikkelen er viet jubelen over 

                                                 
43 General Gamal Abdel Nasser bidro til å styrte kong Faruk i 1952, og ble innsatt som Egypts president den 17. 
november 1954.  
44 I materialet som helhet står nyhetsbyråene for 60 prosent av notisene, og 34 prosent av nyhetsartiklene. 
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selvstendigheten i Khartoum. Gleden over å endelig få være en fri nasjon er det diskursive 

hovedelementet, noe mange norske lesere trolig kunne identifisere seg med, med våre egen 

frigjøring etter andre verdenskrig relativt friskt i minne. Men dette betyr ikke at den gamle 

kolonialistiske ideologien er død. Allerede påfølgende dag konstaterer Aftenposten i en leder 

med tittelen ”Frihet med problemer” (3.1.1956) at frigjøringsprosessen ”nærmest kan 

betegnes som et kup” og at den unge staten vil stå overfor ”ikke så rent små problemer. Og 

det kan vel være at sudaneserne av og til, uten åpent å innrømme det, sender britene en 

vennlig tanke”, konkluderer Aftenpostens lederskribent. 

I den følgende tiden er det absolutt dominerende temaet totalt sett indre politiske forhold i 

Sudan, samt i noen grad regional og internasjonal politikk. Den samme tendensen er tydelig 

når vi bare ser på artiklenes hovedtema (tema1). Også her dominerer nasjonal politikk med 

36,9 prosent, mens internasjonal politikk har 14,7 prosent.  Sagt på en annen måte: Det som 

skiller denne epoken fra de foregående (og de neste, som vi skal se) er en større interesse for 

Sudan som et land i kraft av seg selv, noe som (delvis) kommer til syne i figur 6:  

Figur 6: Temaunivers epoke III45   
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Det er, som vi ser, omtalen av indre politiske forhold som vies mest oppmerksomhet, mens 

internasjonale og regionalpolitiske forhold blir dekket i mindre grad enn i de foregående 

epokene. Til en viss grad ses Sudan som eksempel på frigjøringsbevegelsene som blomstrer i 

de afrikanske koloniene på denne tiden: ”Det svarte Afrika er våknet og er på stormløp mot 

friheten, og her i Sudan merkes uroen som raske, blodløse små statskup” skriver Aftenposten 

(12.5.1959). Ordlyden i setningen impliserer at ”det svarte Afrika” (sør for Sahara) tidligere 

har ”sovet”, noe som gir assosiasjoner i retning av at frihetskampen er en ny ting. Det er en 

beskrivelse av situasjonen som historikere neppe vil gi Aftenposten rett i (jfr. 

frigjøringsbevegelsen i Sudan som jeg har omtalt tidligere, samt Young 2001). 

                                                 
45 Temaer som får mindre enn 4 prosent er ikke tatt med. 
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I denne epoken seiler også krig og særlig konflikt som større temaer. Sistnevnte dreier seg 

i hovedsak om interne politiske konflikter: I denne perioden skjer det flere kupp og 

kuppforsøk, ofte med påfølgende gateopptøyer, i Sudan.  

Kildebruk og vinkling 
Sudans nye rolle som selvstendig nasjon gjenspeiles også i kildebruk og vinkling: Over 

halvparten prosent av stemmene i kildeuniverset er sudanske i denne perioden, betydelig mer 

enn i de andre epokene. 40 prosent av alle registrerte kilder er sudanske elitekilder, 14 prosent 

er sudanske myndigheter og 3 prosent er grasrotkilder. Samtidig synker antall vestlige 

(elite)kilder betraktelig, fra rundt 20 prosent i forrige epoke til rundt 7 prosent i denne.  

Samme tendens ser vi i vinklingen av sakene: 65 prosent er vinklet på Sudan (i 

tittel/ingress), mens 42 prosent, en klar økning fra forrige periode, er skrevet fra Sudan. En av 

årsakene til dette er at Daily Telegraph, som Aftenposten har et redaksjonelt samarbeid med, 

har opprettet et korrespondentkontor i Khartoum.  

Den ”norske vinkelen” kommer så smått inn i dekningen på slutten av 50-tallet. Den 

norske skatteeksperten S. B. Skottum skal bistå Sudans regjering med å legge om det 

sudanske skattesystemet, og blir i den anledning intervjuet i Aftenposten. Intervjuet er et 

interessant eksempel på det rådende synet på Sudan som primitivt og tilbakestående:  

”– Hvordan har De tenkt å innføre selvangivelser og skatt av årets inntekt der?” spør 

journalisten. Det tilsynelatende uskyldige spørsmålet tar flere ting for gitt, og lar oss slik ane 

hvilket bilde av Sudan som eksisterer i Norge på den tiden: For det første at Sudan ikke har et 

skattesystem, og for det andre at det er tilnærmelsesvis umulig å innføre et slikt system i et 

land som Sudan. Det siste bekreftes for øvrig av Skottum: ”- Nei, de plagene skal jeg ikke 

forsøke å gjennomføre”. (5.3.1959) 

Dagen etter harselerer Aftenposten i en petit, signert ”Tittern”, med både det norske 

skattesystemet og Sudans behov for skatteekspertise. Også her er budskapet gjennomsyret av 

primitivitetstanken: ”Folket i Sudan skal nå få lære hva det vil si å være sivilisert, og fremfor 

alt hva det koster”, skriver Tittern. Han fortsetter:  

Allikevel er det tvilsomt om det ville blitt noe av kontorsjefens reise hvis sudaneserne hadde vært som 
oss. Når vi søker bistand i utlandet starter vi, som kjent, alltid med å sende ut en rekke mannsterke 
studiekommisjoner. Sudan nøyet seg med å stole på FNs anbefaling. (6.3.1959)  

 

Igjen manifesterer orientalismediskursen seg som en overordnet ideologi: Sudanerne er 

annerledes - og mindre smarte - enn oss. 

Når det gjelder kildebruken, glimrer vanlige sudanere fortsatt med sitt fravær. I hele 

kildeuniverset i denne perioden finnes bare seks sudanere som ikke tilhører eliten eller 
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myndighetene. Det er også verdt å merke seg at kvinner er helt fraværende i hele 

kildeuniverset i denne epoken. Som vi kan lese av figur 7 (under), er kildekategorien ”annet” 

derimot relativt stor, over 25 prosent. Dette har å gjøre med at særlig nyhetsbyråene bruker 

andre medier som kilder, for eksempel sudansk radio eller arabiske nyhetsbyråer. Denne 

tendensen øker kraftig gjennom denne perioden, noe som muligens kan ses som et tegn på 

økende nyhetsutveksling over grensene46.  

Figur 7: Kildeunivers i epoke III (prosent). 
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Et interessant eksempel på ulikheten i bruken av vestlige (hvite) og sudanske kilder finner vi i 

et lengre intervju fra 1959 med en, trolig høytstående, sudaner. Intervjuet er gjort av Jorunn 

Johnsen, den første norske kvinnelige reporteren som drar til Sudan. Intervjuobjektet er en 

”mann i et liberalt erhverv, med en europeisk utdannelse bak seg og med en viss negroid 

eleganse over sin høye slanke skikkelse”, skriver Johnsen. Men mer får vi ikke vite om ham, 

ikke navn, ikke stilling, ikke utdanning eller politisk ståsted. Derimot blir han framstilt som 

”det farvede Afrika” i ingressen: 

Hvis Vesten tror på demokratiet… Da må det støtte oss i vår kamp for frihet og rettferdighet, sier det 
farvede Afrika. (10.4.1959). 

 

”Mannen”, som Johnsen ofte betegner ham som, får snakke ut i en sjelden grad: Bortsett fra 

tre små avsnitt er den fem spalter lange teksten et sammenhengende sitat, som i tillegg 

innholder sterk kritikk av vestlig kolonial tankegang. Intervjuet er slik et møte mellom ’dem’ 

og ’oss’ som utfordrer den rådende kolonidiskursen og introduserer alternative tenkemåter. 

Men samtidig får vi ikke vite hvem denne mannen er, annet enn som en representant for et 

diffust kollektiv. Dermed fratas han både autoritet og kanskje også troverdighet. Spørsmålet 

som uvegerlig melder seg, er: Kunne dette ha skjedd med en vestlig, hvit kilde? 

                                                 
46 Her må vi imidlertidig nøye oss med å registrere denne tendensen; en nærmere analyse av dette fenomenet er 
det dessverre ikke rom for her. 
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Forestilt nærhet 
Byråartiklene dominerer som nevnt i denne perioden. Dette medfører et særskilt retorisk 

mønster, som ligger tett opptil den diskurstypen som Roosvall (2006) betegner som 

elitehendelsesrapport. Denne diskurstypen kjennetegnes først og fremst ved at det er politiske 

eller andre lignende hendelser i elitesjiktet som omtales, og der uttalelser fra elitepersoner 

utgjør en viktig del av artiklene. Formatet er gjerne notiser eller kortere nyhetsartikler, mens 

stilen er ofte er referende eller protokollaktig. Det viktigste her er imidlertid at hendelser og 

personer omtales på en slik måte at det forutsetter en forestilt nærhet mellom elitesjiktet i vårt 

eget land (eller som i Roosvalls undersøkelse: Sverige) og det landet som artikkelen handler 

om. Politikere og maktpersoner representeres med andre ord på samme måte ute som hjemme. 

”Denne föreställda närhet spelar ibland mot et föreställt kulturellt avstand”, skriver Roosvall 

(2006:78), eller sagt på en annen måte: (Politiske) forhold i andre land, som i utgangspunktet 

kan synes fjerne, settes i en kjent ramme, et eget journalistisk rom der personer opptrer og 

hendelser skildres på en bestemt måte, uavhengig av geografisk eller kulturell avstand (jfr. 

Ekecrantz og Olsson 1992). Slik bringes en større grad av nærhet og muligheter for 

identifikasjon inn i dekningen. 

Et flertall av artiklene i denne epoken kan beskrives på denne måten. Når artiklene leses i 

sammenheng, slik jeg har gjort, forsterkes inntrykket av ”ikke-annerledeshet”: Sett under ett 

er fremstillingene av Sudan og sudanere i høy grad preget av nøytralitet og saklighet, med få 

innslag av annerledeshet og eksotisme. Dette henger trolig også sammen med nyhetsbyråenes 

dominans og et framtredende retorisk mønster innenfor disse: Siden nyhetene skal tilpasset et 

stort antall medier i ulike land, blir adjektiver og ladde uttrykk som kan gi et skinn av 

(ideologisk) farge i artikene ofte ”skrelt” vekk.  

Dette poenget blir tydeligere om vi ser på hvilke sjangre som benyttes. Det overveiende 

flertallet av artiklene, 86 prosent, er rene nyheter (notiser/nyhetsartikler), mens sjangrene 

reportasje/leder er representert med henholdsvis 6 og 4 prosent. Det er med andre ord 

gjennom nyhetsspråkets nøkternhet at inntrykket av Sudan først og fremst dannes i denne 

perioden. Derimot er det lite av mer fargerike eller eksotiserende skildringer, som jo oftest 

fremkommer innen reportasjesjangeren.  

Kolonidiskursen fortsetter 
I forrige epoke tok Aftenposten tilbake forklaringsmakten over hendelsene gjennom å fortolke 

nyhetene gjennom en aktiv bruk av ledere. Denne tendensen fortsetter i denne epoken, om enn 

i noe mindre grad. Fra 1956 til 1972 trykker Aftenposten i alt 12 ledere og sidekommentarer 
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om Sudan, litt færre enn i forrige epoke, og over et større tidsrom. Temaene i lederne 

reflekterer temabildet for øvrig; de handler mest om politikk, og litt om krig og konflikt. 

Trass i at Sudan er blitt selvstendig, er Aftenposten fortsatt kritisk til avkolonialiseringen. 

I den tidligere omtalte lederen den 3. januar omtaler avisen selvstendighetsprosessen som et 

”kup”. ”Formelt sett tar man neppe feil at den sudanske regjering har begått et traktatbrudd”, 

skriver avisen. Ifølge Aftenposten skulle nemlig selvstendigheten først innføres høsten 1956 

(at britene og sudanerne sammen bestemte datoen, nevnes ikke). Skylden er delvis 

”egypternes klossete og egenmektige opptreden”, mener Aftenposten, og bruker igjen den 

dansende major som eksempel på, eller stereotypifisering av, Egypts udugelighet: ”Hvem 

glemmer vel den egyptiske propgandaminister, major Salah Salem, som danset for Sør-

Sudans negrer i bare underbuksene?” (3.1.1956) ironiserer avisens lederskribent (med 

signaturen M), som i samme leder spekulerer på om ikke sudanerne egentlig skjenker britene 

en vennlig tanke når det kommer til stykket. Slik videreføres den gamle kolonidiskursen. 

Det samme gjør Georg W. Sejerstedt, som samme dag har en lengre kronikk om Sudan på 

trykk i Aftenposten. I ”Sudan, den nye selvstendige republikk” (3.1.1956) skildrer han landets 

historie før frigjøringen, med særlig fokus på hvor ille det var i Sudan før britene kom til: 

”Den ene krigen avløste den andre. […] Men da den tyrkisk-egyptiske redselstid begynte, ble 

det verre enn noen sinne”. Igjen er det britene som får æren av å ha reddet landet. De gamle 

heltehistoriene om generalene Gordon og Kitchener trekkes fram; Gordon skildres som en 

mann med ”utrolig heltemot”, og først etter at Kitchener ”overmannet dervisjene” begynte ”et 

gjennomgripende oppbygningsarbeide”.  

Her er det interessant å sammenligne Aftenpostens trofaste fremstilling av britene som 

helter i dekningen av Sudan, med dekningen av boerkrigen i Sør-Afrika i 1902 (se Eide og 

Simonsen 2006). Der inntok norske aviser, også Aftenposten, mer eller mindre uforbeholdent 

et standpunkt for den hvite boerbefolkningen og mot den britiske overmakten, for øvrig ledet 

av den selvsamme Lord Kitchener. Eide og Simonsen forklarer dette med at krigen leses som 

en Davids kamp mot Goliat, der mye av boernes heroisme skyldes at de er små og slåss for 

selvstendighet - en klar parallell til den norske kampen for selvstendighet på den tiden. Men 

også i Sudan dreide kampen seg om hvem som skulle styre landet. Så hvorfor inntar 

Aftenposten her et så krystallklart pro-britisk ståsted?  

En klar forskjell i forhold til boerkrigen var at der sto kampen mellom to hvite hærer. I 

Sudan var mørkhudete arabere fienden. 

Kolonidiskursen kommer på ny til syne i en leder i mars 1958, med tittelen ”Den ferske 

frihet” (14.3.1958): ”Det ligger et ganske betraktelig risikomoment i den britiske 
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dekoloniseringspolitikk som har tatt slik fart de siste årene”, fastslår Aftenpostens 

lederskribent M i første setning, og fortsetter: ”[…] det er […] ikke alltid så lett å overbevise 

de lokale politikere og deres partier om at det helst følger mer eller mindre barnesykdommer 

med den ferske frihet”.  

Lederen er slik et eksempel på en hierarkisk annengjøringsprosess; det er ’vi’ (Vesten) 

som vet, som har oversikt, mens ’de’ ikke helt forstår sitt eget beste. Annengjøringen kommer 

særlig til syne i ordvalget:  

I negerrepublikken Ghana, som for få dager siden kunne feire et års tornefull selvstendighet, meldte 
vanskelighetene seg meget snart. Den unge statsminister Nkrumah viste en pinlig tilbøyelighet til å 
praktisere rene diktaturmetoder for å innføre det han oppfattet som moderne demokrati. (mine 
understrekinger).  
 

Videre er de landene som har fått sin frihet ”høyst primitive samfunn” med ”overdrevne 

forventninger”, som ”nasjonale propagandister” (det vil her si selvstendighetsforkjempere) vet 

å utnytte.  

Sett fra et postkolonialt ståsted kunne en alternativ diskurs være at det var på høy tid at 

koloniveldet med dets utbytting av koloniene opphørte, og at kolonimaktene nå hadde ansvar 

for å sørge for en smidigst mulig overgang til selvstyre i de tidligere koloniene. En slik 

diskurs finnes det – ikke spesielt overraskende kanskje, Aftenpostens konservative ståsted tatt 

i betrakning – ikke spor av.  

Tolkningsrammer: Kupp og kald krig 
I november 1958 kupper den sudanske hæren ledet av general Ibrahim Abboud makten i 

Sudan. Kuppet kommer høyst overraskende på Vesten, og i november og desember dette året 

trykker Aftenposten i alt 14 artikler, de fleste større nyhetssaker, om kuppet, i tillegg til flere 

ledere og kommentarer. 

Dekningen dreier seg lite om hvordan Sudan var blitt styrt i denne perioden, og hva som 

var de konkrete årsakene til kuppet. Derimot settes hendelsen raskt inn i en ramme om hva 

dette vil bety for britiske interesser i landet og - ikke minst - Sudans forhold til Egypts 

sovjetvennlige president Nasser. ”London: Store vestlige interesser er berørt” rapporter 

korrespondent Bjørn Bøstrup fra London (17.11.1958). ”Statskupet i Sudan kom fullstendig 

overraskende på London [..] som betrakter det mer som et indre oppgjør enn som et kup som 

vil komme Nasser  til gode. […] Men om han beveger seg i retning av Nasser, vil det påvirke 

balansen i en vital del av det afrikanske kontinentet”, skriver han. Denne tolkningsrammen 

fortsetter å prege dekningen: ”Observatører i London mener at statskupet betyr at Sudan vil 

styrke sin uavhengighet [..], og at statskupet ble satt i verk for å hindre Nasser-vennlige 
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krefter i Sudan i å overta regjeringsmakten”, heter det i en lengre byråartikkel dagen etterpå 

(18.11.1958). (Merk for øvrig hvordan både nyhetsbyråene og Aftenposten i stor grad bruker 

anonyme kilder, som ”observatører i London” eller rett og slett bare ”London”. ) 

Etter at vestlig presse langt på vei er blitt enig om at dette er den riktige versjonen, 

begynner man å bruke betegnelsen ”den fredelige omveltning” på kuppet: ”Uansett hva 

utfallet blir av kupet i Sudan, vil det gå over i historien som en av de fredeligste omveltninger 

som har funnet sted” skriver Aftenposten (19.11.1958). I en NTB-signert artikkel samme dag 

hevdes det at ”mye tyder på at regjeringen [i Sudan] kommer til å velge en steil kurs overfor 

president Nasser”.  

Men bare fem dager senere blir Vestens forhåpninger gjort til skamme. Den 24. november 

erklærer general Abboud at han vil besøke Nasser i Kairo, og at den egyptiske presidenten 

”har gjort stort inntrykk på ham”. I tillegg erklærer han demokratiet i Sudan for dødt.  

Kuppet tas også opp på lederplass, der Aftenpostens lederskribent ”M” setter det inn i en 

klar kald krig-ramme. Blant annet omtaler han et sudansk besøk i Moskva noen måneder 

tidligere (med utilslørt ironi) som en foranledning til kuppet:  

[…] formannen for det såkalte nasjonalitetsråd i Sovjet [..] sukret besøket med sine retoriske glansbilder 
av Sovjetregimets velsignelsesrike virke til fordel for de underutviklede folk. [..] Sudan er altså kommet 
i donasjonskryssilden mellom stormaktene i øst og vest. (18.11.1958) 
 

Når det etter hvert viser seg at Abboud likevel ikke har Nasser- eller sovjetvennlige 

sympatier, flyttes artiklene nedover i sjangerhierarkiet fra lengre nyhetsartikler til notiser. Og 

når Abboud - tilsynelatende - går av i 1959, noteres dette kun i en kort enspalter. (Litt senere 

blir han igjen landets leder, uten at dette blir registrert overhodet.) 

Hva kan dette bruddet i dekningen skyldes? En forklaring kan være at det skjedde noe 

annet og viktigere i verden, men dette er det vanskelig å si noe om her siden den totale 

utenriksdekningen ikke er undersøkt. En annen, og kanskje mer nærliggende, forklaring er at 

mediene ble ”mettet” på stoff om Sudan. Og når den viktigste dimensjonen, nemlig Sudans 

eventuelle forhold til Egypt og Sovjet, var klarlagt i favør av vestlige interesser, tapte Vesten 

interessen. 

Mot 1970-tallet blir kald krig-diskursen enda tydeligere. I et nytt militært statskupp i mai 

1969 tar Sudans nye ”sterke mann”, generalmajor Jafaar Nimeiri47 makten fra landets første 

folkevalgte regjering. Også her er det forholdet mellom Sudan og Sovjet som er av særlig 

interesse for den veslige pressen. I begynnelsen antar man at Nimeiri er pro-sovjetisk innstilt, 
                                                 
47 Som en liten observasjon kan nevnes at Aftenposten staver ’Nimeiri’ på en rekke ulike måter: Nimeiri, 
Nimeyri, Nimeiry, Nymeiri, Numeiri, Numeiry. Dette kan henge sammen med at de ulike byråene har 
forskjellige rutiner for transkribering (fra arabisk), men det kan også antyde noe om stoffets prioritering ettersom 
Aftenposten ikke har tatt en redaksjonell beslutning om stavemåten. 
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noe som får Aftenpostens lederskribent til å konkludere slik: ”Klokken er skrudd tilbake i 

Sudan. […] Programerklæringen styrker inntrykket av at det er venstreorienterte krefter som 

har tatt makten.” (27.5.1969) 

Etter hvert viser det seg at forholdet mellom Nimeiri og Moskva er mer komplisert, særlig 

etter et kuppforsøk mot Nimeiri i 1971. Men det er når Nimeiri vender seg mot Sovjet og 

kommunismen at de virkelig store overskriftene kommer: ”Nimeiri raser mot kommunister” 

(23.7.1971), ”Kommunistjakt i Sudan” (28.7.1971), og ”Spent mellom Sudan og Sovjet” 

(30.7.1971). Inntrykket av dramatikk blir enda større når Nimeiri anklager Sovjet for å stå bak 

kuppforsøket, og lar både påståtte kuppmakere og kommunister føres til galgen, noe 

Aftenposten rapporterer om i flere artikler. Spekulasjonene går høyt om hva dette vil ha å si 

for forholdet mellom Sudan og Sovjet. I lederen ”Tenkepause i Moskva?” heter det:  

På overflaten er det umulig å se hva som har fått de sovjetiske ledere til å sette hele sitt veldige 
propagandaapparat inn mot herskerne i Khartum. […] Så mye som Sovjet har investert i militær og 
økonomisk hjelp til denne delen av verden, ville det være høyst overraskende om Moskva lar det 
komme til et brudd med det sudanske regime. (14.8.1971) 
 

Utløsermekanismen for Aftenpostens interesse for Sudan er med andre ord ikke Sudan i seg 

selv, men landet som en del av en antikommunistisk diskurs som Aftenposten, som en 

borgerlig-liberal og antiradikal avis48, fører på flere fronter. Slik blir Sudan en brikke i det 

ideologiske spillet som pågår på avisens utenrikssider.  

Jafaar Nimeiri ble for øvrig sittende som president helt fram til 1986. Under hans ledelse 

ble Sudan en av USAs viktigste støttespillere i Afrika, og - nest etter Egypt - den største 

afrikanske mottakeren av amerikansk økonomisk bistand. Dette faktum blir imidlertid ikke 

omtalt i Aftenposten før på et langt senere og mer retrospektivt stadium. 

Borgerkrig og rasestrid 
I denne perioden blir verden - og Aftenposten - også oppmerksom på at det pågår en 

borgerkrig i Sudan. Dekningen av krigen, som har pågått med varierende intensitet siden 

1955, er imidlertid svært sporadisk. Først høsten 1963 blir krigen hovedtema i en kort 

nyhetsartikkel av Daily Telegraphs korrespondent med tittelen ”64 drept under opprørsforsøk 

i det sørlige Sudan” (10.11.1963). I ingressen skapes et inntrykk av at opprøret kun har vart i 

kort tid: ”Urolighetene, som nu har vart i seks uker [..]”. Ifølge historiebøkene og Sudan-

kjennere var Sør-Sudan derimot i en kontinuerlig, men riktignok lavintensiv, konfliktsituasjon 

siden 1955, noe regjeringen i Khartoum forsøkte å holde skjult for omverdenen. Khartoums 

lukkede informasjonsstrategi kommer til syne mellom linjene i artikkelen, som bærer sterkt 

                                                 
48 Aftenposten var, som tidligere nevnt, sterkt knyttet til Høyre-partiet i denne perioden. 
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preg av at journalisten, Daily Telegraphs korrespondent, befinner seg i Sudans hovedstad, 

med de kildebegrensningene det medfører. Selv om en større nærhet til hendelsene i teorien 

burde kunne gi journalistene et bedre kildegrunnlag, det det medienes elitefokus som først og 

fremst setter sitt preg på dekningen: DTs kilder er utelukkende offisielle (og anonyme) 

militærkilder; myndighetene i Khartoum har med andre ord full kontroll over informasjonen 

og framstillingen av situasjonen. Geriljabevegelsen i Sør blir blant annet omtalt som 

”terroristorganisasjon”, og gis skylden for ”de verste blodsutgytelsene landet har opplevet 

siden 1955”. 

Først nærmere et år senere, i august 1964, kommer en norsk journalist, Egil Remi Jensen, 

seg inn i Sør-Sudan. Hans rapporter forteller en helt annen historie: ”Tusener av sudannegre 

er på flukt for den terror som øves av den arabiske regjering”, skriver han i reportasjen 

”Stengte grenser i Afrika” (4.8.1964). Jensen forklarer konflikten med en historisk 

undertrykking av sørsudanerne, som ”de senere årene har samlet seg til væpnet motstand”. 

”En del europeere har kommet igjennom Sudan […] og kan fortelle om brente landsbyer og 

stor trafikk av militære styrker. Fly som føres av engelske piloter kaster bomber over 

opprørske landsbyer”, heter det videre. De fører krig mot ”negre bevæpnet med pil og bue”, 

og finner ifølge Jensen situasjonen ”meget ubehagelig”.  

Jensens artikkel er den første som bryter med den hittil dominerende diskursen som 

støtter Khartoum-regjeringen mot opprørerne, og er som sådan et vendepunkt. Artikkelen 

eksemplifiserer også et funn som gjelder for resten av materialet, og som vi skal komme 

tilbake til, nemlig at nærhet til hendelsene (ofte) er en forutsetning for at motdiskurser og 

alternative betraktningsmåter kan oppstå. 

Men artikkelens ”avsløringer” av grusomhetene skaper ikke større ringvirkninger. Først 

sensommeren 1965 dekkes krigen mer samlet, med i alt ni kortere og lengre artikler, de fleste 

fra byråene. Deretter blir det stille helt fram til 1969, da Aftenposten trykker én lengre 

reportasje om den ”glemte” krigen, og så stille igjen fram til 1970/71. Da kommer flere 

reportasjer og nyhetsartikler om krigen, trolig inspirert av den danske avisa Berlingske 

Tidende49, samt av flere fjernsynsreportasjer av Per Øyvind Heradstveit og Øystein Stabrun. 

De to er blant de første vestlige reporterne som drar til Sør-Sudan i denne perioden. Deres 

programmer fører til et skarpere fokus på konflikten i norsk presse, og ikke minst til at 

Aftenposten sender sin egen reporter, Fredrik Schjander, til Sudan. 

                                                 
49 Flere av BTs reportasjer om krigen er tatt vare på i Aftenpostens klipparkiv. 
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Aftenposten setter raskt borgerkrigen inn i en rasemessig tolkningsramme. Dette er en 

”regulær rasestrid” mellom ”negerfolkene i syd” og ”araberbefolkningen i nord”, skriver 

avisen i en leder i desember 1964, med tittelen ”Afrikansk rasestrid” (17.12.1964). Her tar 

Aftenposten delvis parti for myndighetene i Sudan, noe som kommer til syne gjennom de 

nokså negative betegnelsene som brukes i omtalen av sørsudanerne. Krigen blir beskrevet 

som et ”opprør” av ”negerbefolkningen i syd”, og opprørerne blir betegnet som ”hedninger” 

og ”neger-nasjonalister”, hvorav ”de mest ytterliggående har tatt til orde for full løsrivelse”. 

Den sørsudanske geriljabevegelsen Anyanya omtales som en ”terroristorganisasjon”. Om 

Sudans ledere heter det derimot at de ”arbeider iherdig for å hindre at den langvarige uroen 

blant negrene i landets tre sydligste provinser skal eksplodere”, men det er tvilsomt om 

”statsminister Khalifas oppriktige fredsfremstøt” vil føre fram (ibid., mine understrekinger). 

Ordvalget vitner om en klar sympati for og tiltro til den nye Khartoum-regjeringen50. 

Samtidig blir Sudans nylig avsatte president Abboud tildelt noe av skylden for den 

eskalerende konflikten: ”Juntaen forsøkte å knuse all uro med våpen. Hærstyrkene skal ha 

rasert hele landsbyer og skutt ned tusener av negre”. Merk for øvrig forbeholdet i uttrykket 

”skal ha”, som uttrykker tvil om sannhetsgehalten.  

I en annen leder året etter, ”Afrikansk-arabisk rasestrid” (12.8.1965), fremheves også 

rasedimensjonen i konflikten. Her omtales stridens kjerne som ”et meget ømtålelig problem i 

afrikansk politikk: Forholdet mellom arabere og negre”. Dette kan leses som en form for 

annengjøring, eller primitivisering, av konflikten: Den er annerledes, nesten eksotisk, i all sin 

grusomhet har den lite eller ingenting med ’oss’ å gjøre. Fremhevelsen av rasedimensjonen 

bidrar med andre ord til å skape distanse.   

Det tidligere synet på konflikten kommer også til uttrykk her. I første avsnitt heter det: 

Regjeringen anser forhandlingsmulighetene for uttømt og mener den ikke har noe annet valg enn å gripe 
til våpen efter at opprørerne har ignorert regjeringens ultimatum og tilbud om amnesti.  [..] En sterkt 
medvirkende årsak til Mahgoubs harde linje er at opprørerne har vært uhyre aktive de siste månedene. 
(ibid.:mine understrekinger) 
 

I den samme lederen blir opprørerne igjen betegnet som ”ekstremister” og ”ytterliggående”. 

De er også, underforstått, selv skyld i ”Mahgoubs51 harde linje”. Samtidig er lederskribenten 

(”Hede”) en smule ambivalent til situasjonen, og introduserer for første gang et mer kritisk 

syn på britenes kolonipolitikk: 

                                                 
50 Etter den såkalte Oktoberrevolusjonen i 1964, som tvang Abbouds militære regime til å gå av, ble Sirr Al-
Khatim Al-Khalifa Al-Hassan utnevnt som statsminister for en overgangsregjering fram mot et sivilt styre. 
Aftenposten omtaler situasjonen i totalt 18 notiser og mindre nyhetsartikler sensommeren og høsten  1964. 
(Kilde: wikipedia.com) 
51 Mohamed Ahmad Mahgoub var Sudans statsminister fra juni 1965 til juli 1966, og fra mai 1967 til mai 1969, 
da han ble styrtet av general Jafaar Nimeiri i et militærkupp. (Kilde: www.sudan.net/government) 
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Det er ingen tvil om at negerbefolkningen har solid grunnlag for en del av sine klager. Den er blitt 
stemoderlig behandlet, både i kolonitiden og efter at Anglo-egyptisk Sudan ble uavhengig. Britene må 
derfor bære sin del av ansvaret for utviklingen. (ibid.) 
 

Dette har historiefolk senere gitt ham rett i; britenes kolonipolitikk fokuserte på å utvikle 

Nord-Sudan, mens Sør mer eller mindre fikk seile sin egen sjø. Da selvstendigheten kom i 

1956 og britene hastig måtte trekke seg ut, overtok de langt mer utdannede nordsudanerne alle 

viktige maktposisjoner i Sør-Sudan, og iverksatte det mange sørsudanere har beskrevet som 

ren utbytting (Jal 1991; Harir/Tvedt 1994). 

Men i all hovedsak tar Aftenposten parti for regjeringen i Sudan. Det samme gjelder de 

internasjonale nyhetsbyråene, som omtaler opprøret slik i en notis i mars 1965:  

Innbyggerne i de sydlige provinser ble bedt om å slutte å stelle til uroligheter , slik at den 
rundebordskonferanse som nu blir holdt om de fremtidige forhold i landet ikke blir forstyrret i sitt 
arbeide. (12.3.1965, min uthevelse) 

 

Et opprør mot langvarig undertrykking blir redusert til ”å stelle til uroligheter”, nærmest en 

umyndiggjøring. Her skinner Khartoum-regjeringens syn igjennom, og notisen er slik et 

eksempel på hvordan byråenes elitefokusering fører til et hegemonisk paradigme, nemlig at 

de herskende får makt over medienes diskurser.  

Et politisk spetakkel 
Alt i alt trer Sudan i sin nyvunne frihet fram for leserne som et land preget av politisk 

dramatikk, krig og spetakkel. I starten preges dekningen av en viss interesse for landets 

egenart, kultur og mennesker, men nokså raskt kommer samme tendens til syne som i forrige 

epoke: Dekningen faller inn i et mønster der Sudan bare ses som en del av, eller et bakteppe 

for, et større geopolitisk maktspill mellom øst og vest. Vanlig sudanere og deres liv, skjebner, 

tro og tvil er nesten totalt usynliggjort. De fanger ikke nyhetsskapernes interesse. 

Dette henger trolig sammen med den omfattende bruken av nyhetsbyråer i denne 

perioden, og samsvarer også godt med analysen til de danske medieforskerne Holm et al. 

(2000) av diskursive praksiser i danske utenriksredaksjoner. De finner at dekningen og valget 

av temaer i stor grad er styrt av nyhetsbyråene. Byråenes prioriteringer er igjen styrt av 

internasjonale maktstrukturer, fremholder de danske forskerne: 

 ”Analyser [..] har vist, at den internasjonale magtstruktur er den viktigste enkeltfaktor til forklaringen 
af, hvorfor vi dækker verden, som vi gør. [..] Dækningen av begivenhedene er et spejl på den 
internasjonale magtstruktur ”. (2000:23) 
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Faksimile fra Aftenposten. Gjengitt med tillatelse. 
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Epoke IV (1972-1988): Sudan for nordmenn 
 

”Kirkens Nødhjelp skal gi en halv million mennesker i Syd-Sudan en ny start i livet.” 
Nyhetsartikkel, 19. desember 1974 

 

Epoke 4 starter idet en fredsavtale, den såkalte Addis Abbeba-avtalen, trer i kraft mellom 

Nord- og Sør-Sudan etter 17 års borgerkrig. Aftenposten er ikke så veldig opptatt av avtalen, 

som bare blir omtalt i noen få notiser og korte nyhetsartikler, samt én leder. Dette til tross for 

at det var første gang i Afrikas historie at afrikanerne selv, gjennom Organization of African 

States (OAS) selv sto bak framforhandlingen av en fredsavtale. Slik sett var avtalen en seier 

eller i alle fall et stort steg framover for afrikansk diplomati (Harir/Tvedt 1994).  

Her hjemme sliter pressen båndene til de politiske partiene i løpet av denne perioden. 

Partipresseepoken er over. Hvilken betydning dette får for Aftenpostens utenriksdekning er 

det imidlertid vanskelig å si noe sikkert om her. Derimot skjer det noe annet i 1972 som 

skaper en dramatisk endring i det tematiske mønsteret som mer eller mindre har preget 

Aftenpostens Sudan-dekning fram til nå: Som følge av fredsavtalen setter Kirkens Nødhjelp 

(KN) i gang et større nødhjelp- og distriktsutviklingsprosjekt i Sør-Sudan. Dette er 

begynnelsen på det som skal bli organisasjonens største program noensinne, for en stor del 

finansiert av norske myndigheter gjennom Norad (Ulveseth 2004:29). Det norske 

engasjementet manifesterer seg raskt i Aftenpostens dekning; herfra og fram til slutten av 

århundret er bistand det absolutt dominerende temaet. Som analysen vil vise, skaper dette et 

nytt bilde av Sudan i Aftenposten. 

Tema, sjanger og kildebruk 
Materialet fra denne perioden består av i alt 431 artikler, i overkant av 25 i året i snitt, altså 

langt mer enn i de forrige epokene. Som før går dekningene i bølger: Årene 1985 og 1986 

skiller seg kraftig ut, med henholdsvis 77 og 63 artikler hver, mens dekningen i 1974, 1975 og 

1987 er på åtte-ni artikler. I 1985 dreier dekningen seg først og fremst om den norske 

bistanden (41 artikler har dette som hovedtema), og hvilke konsekvenser det faktum at 

borgerkrigen har blusset opp igjen får for de norske bistandsarbeiderne. I 1986 er det først og 

fremst kidnappingen av den norske hjelpearbeideren Arne Olav Øyhus som dominerer 

dekningen. Kidnappingen er tema i 27 av de 63 artiklene dette året. 

Temauniverset, slik det er framstilt i figur 9 viser hvordan epoke IV skiller seg markant ut 

fra de foregående epokene: 
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Figur 9: Temaunivers epoke IV, i prosent. 
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Figuren viser tydelig hvordan temakategorien ’bistand’ er kommet inn og dramatisk endrer 

temafordelingen fra tidligere. Også temakategorien ’kriminalitet/rettsvesen’ er langt større i 

denne epoken enn tidligere. Dette skyldes først og fremst den overfor omtalte Øyhus-saken, 

samt et angrep fra den palestinske gruppa Svart September mot den amerikanske ambassaden 

i Khartoum i 1973, der tre amerikanske diplomater ble tatt som gisler og senere skutt. Saken 

fikk stor internasjonal oppmerksomhet, og ble omtalt i Aftenposten i 21 artikler. 

Særlig interessant er det at de tre temakategoriene om politikk, som jo dominerte 

temauniversene i alle de tidligere epokene, har alle falt til under 10 prosent. I absolutte tall har 

bare ni notiser og 14 nyhetsartikler nasjonal politikk som hovedtema, mens bistand blir 

omhandlet i 52 notiser og 102 nyhetsartikler.  

Hvorfor har sudansk politikk ikke lenger nyhetens interesse? Rent historisk foregår det 

mye i Sudan i denne perioden. Blant annet er landet det første i Nord-Afrika som innfører 

muslimsk sharia-lovgivning i 1983, som som endret sudansk samfunnsliv og politikk 

dramatisk (Harir/Tvedt 1994). Dette skiftet blir imidlertid knapt omtalt, annet enn i et par 

notiser og én lengre artikkel der journalisten eksotiserer den politiske omveltningen gjennom 

å i første rekke fokusere på det nyinnførte alkoholforbudet:  

Nilen duftet av whisky og cognac en dag sist i september. Med elven som blandevann gjorde politi og 
soldater kål på alt som fantes av alkoholholdige drikkevarer i Khartoum. […] Sudan tar avskjed med 
fortiden og går inn i en fremtid der islam skal være landets lov. Det betyr tørrleggelse. (8.10.1983) 

  
Svaret på spørsmålet over finner vi med andre ord ikke i den sudanske virkeligheten. Der 

skjer det en hel del. Det er norsk virkelighet som har endret seg, gjennom et nytt 

bistandsengasjement - noe som igjen skaper nye forutsetninger for dekningen. Her kan vi 

trekke en parallell til Vaages undersøkelse fra 1987, der han finner at når noen temaer får 

dominere, blir andre tilsvarende mindre dekket. Med andre ord, når Aftenposten vender 

blikket mot bistandsarbeidet, tapes politikken av syne. 

Sjangermessig endrer imidlertid dekningen seg nesten ikke fra den foregående epoken. 

Nyhetsartikkelen dominerer fortsatt sjangerbildet, med i overkant av halvparten av artiklene, 
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mens notisene har en andell på rundt 35 prosent. Sjangeren ’leder/kommentar’ fortsetter 

derimot å tape terreng, med en svak nedgang fra 6 prosent i epoke III til 4 prosent her, og 

langt under nivået fra epoke II, der andelen lederartikler var over 14 prosent.  

Bistandsfokuset får også følger for stoffproduksjonen: Mens Aftenposten i forrige epoke 

lente seg tungt på de internasjonale nyhetsbyråene, stiger andelen egenprodusert stoff kraftig i 

denne epoken: Nesten halvparten av artiklene (47,8 prosent) er signert avisens egne 

journalister, mens 30 prosent er byråstoff. 12 prosent av artiklene har ukjent opphav, men det 

er nærliggende å tro at Aftenpostens egne journalister står for en god del av dette siden 

praksisen med å identifisere byråstoffet synes å ha blitt godt innarbeidet med tiden. Byråene 

dominerer i notisverdenen, med 51 prosent mot Aftenpostens 11 prosent. I de ”tyngre” 

sjangrene, som nyhetsartikkel og reportasje, er hhv. 55 og 92 prosent produsert av 

Aftenpostens medarbeidere.  

Endringen i temamønsteret reflekteres også i kildebruken. Mens nordmenn knapt syntes i 

artiklene om Sudan tidligere, er mer enn hver fjerde kilde en norsk bistandsarbeider i denne 

epoken, slik figur 10 viser: 

Figur 10: Kildeunivers epoke IV, prosent. 
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I tillegg har kategorien ‘elitekilde-norsk’52 vokst betraktelig, til 12 prosent, nær en tredobling 

i forhold til epoke III. Om vi bare ser på hovedkildene (kilde1), blir kontrasten enda større: I 

epoke IV er 49 prosent av primærkildene norske, mot 4,3 prosent i epoke III. 

Med andre ord er ”norskhet” blitt en markant bestanddel av Aftenpostens Sudan-dekning. 

Også artiklenes vinkling (se s. 34) peker klart i retning av dette: Nesten 53 prosent av 

artiklene har norsk vinkling, mens 33 prosent er vinklet på Sudan. Tendensen er enda 

tydeligere for de lengre artiklene, som nyhetsartikler og reportasjer, med henholdsvis 60 og 

54 prosent. Bare når det gjelder ledersjangeren er hovedfokuset rettet mot sudanske forhold. 

                                                 
52 Verdivariabelen ’elitekilde-norsk’ brukes om norske eksperter, forskere, navngitte myndighetspersoner eller 
politikere. 
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Denne nye tendensen, som gjerne kan kalles ”den norske knaggen”, er i og for seg ikke 

unaturlig; norske medier - og lesere - var naturlig nok interesserte i den norske bistands-

innsatsen i Sudan. Men hvilket bilde skaper dette av landet? 

Bistandens diskursorden 
Som en ramme om den videre analysen, skal vi først kaste et blikk på de ulike diskursene som 

har vært framtredende innen bistandsuniverset, eller med andre ord bistandens diskursorden. I 

Norge har tredje verden-ideologien, det vil si en mer eller mindre politisk konsensus om at det 

er viktig og riktig å yte økonmisk hjelp til fattige land, stått sterkere enn i mange andre 

europeiske land, og norske myndigheter og offentlighet har etter hvert dannet seg et selvbilde 

som en humanitær stormakt (Tvedt 2002).  

Siden Norge startet sitt første u-hjelpsprosjekt i Kerala, India i 1952, har 

bistandsdiskursen(e) gått gjennom flere stadier. På 60-tallet dominerte moderniseringsteorien 

med sine ideer om en lineær utviklingsstige der Vesten var kommet lenger enn ”resten”, og 

derfor måtte være seg sitt ansvar som ”formynder” bevisst. Bistand handlet om å introdusere 

ny teknologi og tilhørende tankesett til utviklingslandene, noe som i sin tur ville føre til 

raskere utvikling, med andre ord en teknokratisk tilnærming til utvikling. Når utviklingen ikke 

kom som forventet, noe som etter hvert ble erfaringen i mange land, ble dette gjerne forklart 

med uvilje blant folk i utviklingsland mot å la ’våre’ tankesett trenge igjennom; de satt fastlåst 

i gamle tradisjoner (Ulveseth 2004).  

Ut fra moderniseringsteorien oppsto utviklingsdiskursen, der bistand ble forstått som en 

katalysator for en utvikling som uvegerlig ville komme. Utvikling ble forstått som naturlig, 

som historiens gitte gang (ibid.:41). Parallelt med dette oppsto en alternativ diskurs om en Ny 

Økonomisk Verdensordning (NØV) og den såkalte avhengigshetsskolen på 70-tallet, som 

utfordret tanken på Vesten - ’oss’ - som formynder og i stedet satte fokus på det 

internasjonale økonomiske systemet som et hinder for utvikling. Løsningene skulle nå komme 

fra den tredje verden selv, framholder Terje Tvedt: ”Ideen om at Historien ble skapt i ”Den 

tredje verden”, og at deres nasjonale kamp mot gammelt og nytt kolonivelde var den akse 

historien dreide seg rundt, hadde en uvanlig sterk posisjon i det akademiske Norge.” 

(2002:25) 

Tvedt viser imidlertid hvordan de bildene av ’de andre’ som oppsto, i realiteten var 

(narsissistiske) bilder av oss selv, tilpasset en (norsk) gruppes drømmer og forventninger, eller 

det han betegner som ’tiermondisme’: ”Verden utenfor Europa ble objekter plassert inn i et 
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marxistisk-leninistisk språkunivers [..] som gjorde land og folks partikulære historie og kultur 

uinteressant og irrelevant. [..]” (2002:26). 

Andre land ble dermed en kulisse for den politiske venstrevinden som feide over landet 

på 70-tallet. De norske revolusjonære gjorde dermed det samme som kolonialistene før dem, 

hevder Tvedt: De puttet hundrevis av millioner mennesker inn i en bås, en kunstig kategori, 

hvor viljen (og evnen) til å forstå disse menneskenes egenart, politikk, livssyn og kultur ble 

fordrevet og opphevet til fordel for enkle stereotypier. 

Med liberalismens gjennombrudd på 80-tallet kom en ny vektlegging av individet og 

individets retter. Menneskerettighetene og individet som mottakerstatens suverene subjekt, 

ble heretter den rådende doktringen innen bistanden (Ulveseth 2004). Dermed fikk man, i 

hvert fall i teorien, et nedenfra og opp-perspektiv på bistanden: De som skulle utvikles, skulle 

kontrollere prosessen selv. Dette var forløperen til dagens rådende idé om partnerskap, 

nedfelt i offisiell bistandspolitikk, som indikerer en slags jevnbyrdighet i relasjonen 

giver/mottaker. Begrepet fordrer også at man fjerner det tradisjonelle skillet mellom ’oss’ 

(givere) og ’de andre’ (mottakerne), påpeker Ulveseth. Det gjenstår imidlertid å se om dette er 

blitt og blir gjort journalistisk, noe som først og fremst kan gjøres gjennom å undersøke hvem 

som er de handlende (aktørene) i tekstene. Hvordan blir ’de andre’, i vårt tilfelle sudanere, 

fremstilt, og har dette endret seg over tid? 

Spørsmålet som stiger fram av dette, og som er relevant for den videre analysen, er:  Ble 

disse ulike diskursene, representasjonene og debattene reflektert i pressen? Finner vi spor av 

dette i Aftenpostens artikler om den norske bistanden i Sudan?  

Tolkningsramme: Den norske helten 
Våren 1972 kommer de første reportasjene om ”norske helter” i Sudan. I to artikler omtales 

doktor Halvor Nordskog og hans strabasiøse opphold i Sør-Sudan vinteren og våren det året, 

da han i fire måneder vandret rundt i landet som utsending for den norske Syd-Sudan-

komitéen. Aftenposten forteller hans historie i to artikler, ”Til fots 5 750 km i Sudan” 

(26.2.1972) og ”Norsk humanist i jungelen” (A-magasinet 15.4.1972). Reportasjene er 

forunderlig like: Begge er helt og holdent bygget på Nordskogs egne beretninger om 

oppholdet, og man kan lure på hvorfor Aftenposten velger å trykke den samme historien, om 

enn i noe ulik form, med seks ukers mellomrom. 

Et nærliggende svar er at Nordskog er den første nordmannen som har gjennomført en 

slik tur (der han blant annet måtte spise råttent krokodillekjøtt og drikke urin blandet med 

melk), han er med andre ord en foregangsmann, en norsk viking, en ekte helt. Eller som 



 90 

Aftenposten skriver (i begge artiklene): ”Halvor Nordskog [..] har selv operert som en 

humanitær pirat, den første hvite mann i Syd-Sudans bush på årtier”. Blant annet viser 

begrepene ”humanitær pirat” og ”den første hvite mann” Aftenpostens beundring for 

Nordskog. 

Artikler om det norske bistandsarbeidet kommer snart på løpende bånd: ”Syd-Sudan får 

hjelp fra kirker og fra Røde Kors” (15.5.1972), ”Norsk hjelp til Syd-Sudan på over 2,7 

millioner” (17.7.1972), ”Freden i Sudan avhengig av norsk hjelp” (26.8.1972), ”Sudan-

hjelpen utvides til 40-millioners prosjekt” (19.12.1974), ”Norsk innsats under nådeløs sol” 

(28.4.1980) og ”KN i Sudan: Behov for oss i mange år” (30.4.1980) er typiske titler på 

nyhetsartikler om bistandsarbeidet i denne perioden. I alt finnes det 170 artikler, i overkant av 

én per måned i snitt, som har bistand som hovedtema i denne perioden.  

Hvordan framstilles henholdsvis nordmenn og sudanere i artiklene? I reportasjen 

”Vann!” (A-magasinet 19.7.1980) som handler om KNs brønnboringsprosjekt i Sør-Sudan, 

WATER, bruker journalist Harald Brynildsen metaforer fra filmverdenen for å understreke 

KNs viktige (helte)rolle: 

For dette er også en frydefull scene, der det rene og friske vannet spiller hovedrollen. Og regissøren her 
er WATER, Sudan-prgrammets vannprosjekt. […] Tilskuerne til slike moderne aktører er små grupper 
av menn med eller uten spyd. […] Kvinnene sitter i skyggen av et tre, og ser storøyde på det 
merkverdige foran seg.  
 

KN er regissør med grep om utviklingen, mens sørsudanerne er passive tilskuere. Kontrasten 

mellom det moderne Norge og det uutviklede Sudan understrekes gjennom skildringene av 

spydbærende menn og storøyde kvinner. Dette er også et eksempel på det Fairclough betegner 

som interdiskursivitet: Gjennom bruken av adjektiver som ”storøyd”, som gir assosiasjoner til 

barn og barnlighet, trekker journalisten på en barne- eller oppdragerdiskurs, noe som 

medfører en infantilisering av sudanerne. Slik foregår det flere ulike annengjøringsprosesser 

samtidig i teksten.  

Kildene i reportasjen er utelukkende norske, som gjerne uttaler seg på vegne av 

befolkningen, slik vannprosjektets leder Knut Buer gjør om sudanernes problemer med å 

vedlikeholde brønnpumpene:  

– De er flinke mennesker, de kan avgjort lære. Men så kommer dette med motiveringen. Det skorter på 
vilje til å ta fatt på en jobb og fullføre den. […] Du kan mange ganger bli oppgitt og sint når det liksom 
ikke nytter. Men så husker du at menneskene her befinner seg på et lavt utviklingstrinn og lite har lært 
seg om tekniske ting.  

 

Igjen blir oppdragerdiskursen benyttet som refereanseramme. Aftenpostens journalist gjør i 

teksten ingen (eksplisitte) forsøk på å få lokalbefolkningen i tale om hva problemene kan 

skyldes, og undersøke om det finnes alternative forklaringer. Dermed får KN helt og holdent 



 91 

makten over tekstens virkelighetsbilder og diskurser. Resultatet er at helterollen befestes og at 

glansbildet av KN som ”den gode hjelper” blir stående og glitre.53 

En annen reportasje, ””Helsa” og høvdingen” (28.4.1980), starter slik: 

Hva gjør nordmenn i det dirrende hete, avsides stykke Afrika som heter Sudan? Jo, de gjennomfører et 
ærgjerrig utviklingsprosjekt: Kirkens Nødhjelps oppgave i Sudan er å høyne levestandarden for alle på 
landsbynivå i et stort område.” 
 

Igjen er dikotomien uutviklet-moderne framtredende: Sudan er ”avsides”, mens KN er 

”ærgjerrig”. I artikkelen introduseres bistandsarbeideren Jan Krag, som er ute og kjører bil i 

ulendt terreng, sammen med en (nokså imponert) journalist:  

Nesten ubegripelig hva en yrkesskolelærer fra Stavanger kan prestere av terrengkjøring der under en 
brennende sol i Sør-Sudan. ”Helsa” kommer fram her også, representert ved søster Liv, […] og selve 
helsestasjonen er ferdig. Jan Krag har besørget den ting. 
 

Igjen er sudanske kilder helt fraværende. Alle virkelighetsbeskrivelser kommer enten fra 

journalisten selv eller KN. 

En annen heltehistorie er Øyhus-saken, som dominerer dekningen våren 1986. Arne Olav 

Øyhus fra KN ble kidnappet av den sørsudanske SPLA-geriljaen og var seks uker i deres 

fangenskap. Aftenposten følger saken tett. I disse ukene produseres hele 27 artikler, og når 

Øyhus omsider blir satt fri i Etiopias hovedstad Addis Abbeba, er Aftenpostens journalist Per 

Arne Langen den første som hilser ham velkommen tilbake. ”Øyhus ankommet Addis Abeba 

med helikopter: Fri mann i lykkerus” (10.5.1986), rapporterer Aftenpostens utsendte.  

 I artiklene fremstilles Øyhus som en sindig nordmann, en ekte og rettferdig helt: ”Men til 

tross for redsel og usikkerhet mener Øyhus at den gode behandlingen han fikk også skal 

trekkes frem” skriver Aftenposten i et intervju med Øyhus etter løslatelsen (12.5.1986). Noen 

dager senere fokuserer avisen på Øyhus mot og engasjement:  

Til tross for mange uhyggelige opplevelser i fangenskapet på afrikansk jord, er han ikke blitt skremt. 
Tvert imot, så snart det blir fred i Syd-Sudan kan han godt tenke seg å vende tilbake som norsk 
bistandsarbeider på Kirkens Nødhjelps prosjekt i området”. (29.5.1986) 
 

Etter noen måneder trykker Aftenposten Øyhus’ egen beretning over en helside. Her 

understreker han sin egen og Kirkens Nødhjelps rolle i Sør-Sudan:  

Hvis ingenting skjedde, ville de alle dø i løpet av noen få måneder, og her var ingen til å hjelpe dem 
etter at Kirkens Nødhjelp nå var ute. […] Offiserene [..] fikk høre at jeg var en god mann som året før 
hadde reddet tusener fra sultedøden. (2.8.1986) 

 

På midten av 80-tallet etablerer også Norsk Folkehjelp seg i Sør-Sudan. Lederen for 

Folkehjelpens Sudan-program, Egil Hagen, blir raskt en medieyndling. I en reportasje signert 

                                                 
53 Her er det fristende å nevne at KNs brønnboringsprosjekt slett ikke var så vellykket som KN og Aftenposten 
fremstiller det. De nye brønnene førte nemlig raskt til store folkeforflytninger. Hele landsbyer flyttet seg ganske 
enkelt dit det fantes vann. Dette skapte i sin tur problemer for jord- og beitemarksfordeling, noe som igjen førte 
til et økt konfliktnivå mellom ulike stammer. (Kilde: Tidligere Folkehjelp-ansatt Dan Eiffe.) 
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Vetle Lid Larssen, skildres Hagen som en helt, nærmest på linje med den fordums general 

Gordon, med hundretusener av liv mellom hendene:  

I ett år har Egil Hagen ført sin private lille krig mot byråkrati, regntid og dårlig økonomi, med livet som 
innsats og ett mål for øye: Å hindre at to hundre tusen afrikanere havner i massegraver under tre fot jord. 
[…] – Hadde ikke Norsk Folkehjelp vært her, hadde ingen vært her. Ikke engang disse barna. De hadde 
vært døde, sier Hagen.  (12.11.1988) 

 

Krigermetaforen gir assosiasjoner til den norske vikingen, som setter alt inn på å nå sitt mål. 

Det er ene og alene Egil Hagens fortjeneste at ikke to hundre tusen afrikanere dør. Hva 

sudanerne selv gjør, får vi derimot ikke vite. Deres egeninnsats er usynlig.  

Samtidig bruker journalisten eksotiserende trekk i skildringen av en sørsudansk høvding i 

den samme reportasjen: 

Chief  Iko […] har vært høvding i Toposa-stammen siden annen verdenskrig. Han har blå hatt og grønne 
sokker og 43 koner som alle er i live. 

 

Her er fokuset på det som er annerledes, tydelig, især i den lett ironiserende frasen ”43 koner 

som alle er i live”. En annen skildring av en sørsudaner lyder ganske enkelt slik: 

En ensom dinka gynger over savannen, kan hende er han på vei til en av de improviserte hyttebyene 
rundt Kapoeta. 
 

Var det ikke for at setningen inneholder det mannlige pronomenet ”han”, kunne man kanskje 

tro at dinkaen var et av de mange dyreslagene som ferdes på savannen.  

En en hierarkisering av artikkelens aktører kommer også til syne ved at det kun er 

europeere, Egil Hagen og en europeisk lege, doktor Karlo, som får snakke. Ingen sudanere 

blir viet direkte sitater.  

Eksotiserende elementer finner vi i flere artikler. I en reportasje (som for én gangs skyld 

ikke handler om bistand, men om bøffeljakt) skriver reporter Harald Brynildsen: 

Et fantastisk syn, for en nordbo i alle fall. En scene så uvirkelig som en drøm. Men vi ser da faktisk, i 
det gnistrende solskinnet, et stort følge, en liten hær av skinnende svarte skikkelser, unge, spenstige, 
nakne bortsett fra en liten bukse, alle med et spyd i neven.  (12.4.1980) 
 

I en senere artikkel i A-magasinet viser samme journalist trekk av selvrefleksivitet. Han er en 

”tilreisende” som ikke vet hvordan man skal te seg i dette ”fremmede” landet - og skriver det 

åpent. Men journalisten bruker også blikket på sin egen reporterrolle og sin kunnskapsløshet 

om Sudan i en eksotiserende hensikt:  

Hvor dumt kan ikke en tilreisende te seg! Noe så tåpelig som å spørre en toposa-mann hvorfor han og 
andre mannfolk ikke avløste kvinnene i langekjeden. Mannen ble meget forundret. Skulle DE gjøre det? 
Visste vi kanskje ikke hvor mange kuer de hadde betalt for konene sine? (19.7.1980) 

 

Aktive givere og passive mottakere 
Av de tidligere omtalte bistandsdiskursene, er det den eldste, modernitetsdiskursen, som 

trenger tydeligst igjennom i Aftenposten. Eksempler på denne finnes en rekke steder, som i en 
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artikkel fra 1984, der en norsk sykepleier som har jobbet fire år i Sudan blir intervjuet etter 

hjemkomsten: 

Blant toposafolkets 80 000 innbyggere måtte alt starte fra bunnen. Annet var ikke mulig i en befolkning 
hvor kumøkk er et statussymbol. [..] Et av de første tiltakene Liv Ditlefsen var med på, var å fortelle 
sudaneserne at verken dyr eller mennesker måtte gjøre sitt fornødne i nærheten av elven der man hentet 
drikkevann. (20.10.1984) 
 

Igjen domineres skildringen av sudanerne av fokuset på deres underutvikling, kontrastert mot 

’vår’ kunnskap og innsats. En annen gjenganger er hvordan de norske hjelperne blir framstilt 

som de aktive, mens sudanerne spiller en mer passiv og underordnet rolle, som i artikkelen 

”Sudan-hjelpen utvides til 40 millioners prosjekt”. Den første setningen i ingressen lyder:  

Kirkens Nødhjelp skal gi en halv million mennesker en ny start i livet. (19.12.1974) 
 

Lenger nede i teksten heter det: 

Det er intet mindre enn å bygge opp freden i landet som Kirkens Nødhjelp nå skal arbeide for. […] Det 
er ikke gjort i en håndvending å få landet i drift igjen. Kirkens Nødhjelp har drevet et prosjekt i Sudan, 
hvor hjemvendte flyktninger er blitt hjulpet i gang.  (mine understrekinger) 

 

Her er det underforstått KN som skal få hjulene i gang i Sudan. KN og (den halve millionen) 

sørsudanerne fremstilles her som binære motsetninger innenfor en hierarkisk struktur: KN er 

agens, den handlende, som har makt til å gi, mens sørsudanerne blir fremstilt som passive 

mottagere av KNs hjelp (”er blitt hjulpet”). Leseren får heller ikke vite hvem den halve 

millionen sørsudanere er, og hva de eventuelt selv har å bidra med. De blir fremstilt som en 

avindividualisert menneskemasse, mens artikkelens fokus utelukkende er på KNs arbeid.  

Et annet eksempel er artikkelen ”Norge tar opp kampen mot blindhet i Sudan” (11. juli 

1980) av Liv Brandvold. Her er det altså Norge, eller mer presist: Det Norske Råd mot 

Blindhet, som er den agerende allerede i tittelen. I intervjuet med lederen for rådet, Kjell 

Holthe, heter det: 

”[..] det er svært viktig å få folk til å innse betydningen av å bruke vann og såpe, og å bygge latriner i 
stedet for å gjøre sitt fornødne hvor det faller seg. […] Våre leger vil følge opp det innfødte 
helsepersonell, håpet er at de flinkeste helsearbeiderne kan læres opp til å foreta små, enkle inngrep” 
(mine understrekinger) 

 

Også i dette eksempelet er det tydelig hvordan fremstillingen av sørsudanerne som passive 

mottakere og en hierarkisk annengjøringsprosess, går hånd i hånd. ”Våre leger” er handlende, 

de vil ”følge opp”, mens det bare er håp (og dermed tvil) om at ”de flinkeste” blant de 

”innfødte” vil kunne greie å lære seg små inngrep. Kontrasten mellom ’oss’ og ’dem’ 

understrekes også i skildringen av sørsudanernes manglende kunnskaper om vann og såpe og 

avføring, noe som jo tilhører ’vår’ barnelærdom. Igjen trekker Aftenposten på en 

oppdragerdiskurs i omtalen av sudanerne. 
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Det myldrer av eksempler på denne formen for annengjøring i materialet fra denne 

perioden. I en usignert artikkel fra 1980 omtaler journalisten problemene rundt 

brønngravingen i Sudan: 

Når pumpene går i stykker, hender det gang på gang at de voksne ikke gjør noe for å få dem reparert. I 
stedet begynner de igjen å gå lange veier for å finne drikkevann. De voksne har ikke utviklet holdninger 
til de ideene nødhjelpen har presentert, og det er nesten umulig å påvirke dem. (5.6.1980) 

 

Her er både annengjøringen og den tradisjonelle bistandsdiskursen tydelig: ’De’ er  dumme 

og upåvirkelige. Et underforstått ’vi’ er det motsatte av dette, og de ideene bistanden 

representerer, er utbestridelig av det gode.  

Her er det også et poeng at teksten slik den er skrevet, står for journalistens egen regning; 

det er ikke en kilde som uttaler seg. Dermed er det viktig å ha Faircloughs spørsmål om hvor 

journalistene henter sine diskurser fra, i bakhodet. I dette eksempelet har journalisten åpenbart 

gjort hjelpearbeidernes diskurs til sin egen. 

Fravær: Kildekritikk 
Kildene i artiklene om den norske bistanden tilhører i stor grad hjelpeorganisasjonene: Nesten 

seks av ti primærkilder (58 prosent) og en av tre sekundærkilder (32 prosent) i de 170 tekstene 

er norske bistandsarbeidere. Hjelpeorganisasjonene får dermed i stor grad påvirke og 

bestemme tekstenes diskurser og virkelighetsbilder; her er det de som ”fører an i dansen”, for 

å låne et uttrykk fra Allern (1997). 

Et påtakelig trekk ved dekningen er det absolutte fraværet av kritiske spørsmål. 

Hjelpearbeidernes fremstillinger av virkeligheten i Sudan får stå helt uimotsagt, og de blir en 

rekke ganger også brukt som ekspertkilder, uten at Aftenposten noen gang skjeler til at 

hjelpeorganisasjonene faktisk har en klar agenda, nemlig å fremstille situasjonen slik at 

penger strømmer inn både fra statlig og privat giverhold. Hjelpearbeidernes ensidige 

elendighetsdiskurs bidrar til to ting: For det første å sementere et endimensjonalt bilde av 

Sudan som en pøl av elendighet, for det andre å klebe etiketten ”den gode hjelper” til seg selv 

og understreke nytten og nødvendigheten av de frivillige organisasjonenes arbeid.54  

Et eksempel på kildestyring kan ses i den tette kontakten mellom Norges Blindeforbund 

og Det Norske Råd for Blindhet, og journalist Liv Brandvold. Mellom 1980 og 1985 skriver 

Brandvold nærmere 30 artikler om Blindeforbundets planer om og igangsettelse av et prosjekt 

for blinde i Sudan. ”Sudanesere lærer å behandle øyelidelser” (30.6.1982) er tittelen på en 

                                                 
54 Med dette mener jeg ikke å antyde at situasjonen i Sør-Sudan IKKE var forferdelig under krigen. Poenget er at 
alternative diskurser og virkelighetsbeskrivelser, som for eksempel sudanernes egen innsats, aldri kommer til 
syne. 
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større artikkel, formet som et intervju med prosjektets leder Kjell Holthe, som også er 

avbildet: 

– Er øyehelsesenteret blitt kjent blant befolkningen? 
– Det er ikke bare blitt kjent, men også meget populært!  
 

Artikkelen fortsetter med en detaljert redegjørelse av Det Norske Råd for Blindhets planer om 

å opprette mobile øyeklinikker i Sør-Sudan. Den endelige avgjørelsen er imidlertid ennå ikke 

tatt, for Rådet venter på svar fra norske myndigheter om støtte til prosjektet. Noen måneder 

senere følger Brandvold opp med en ny artikkel, ”Nytt liv i Zuras øyne”: 

Den blinde småpiken Zura […] er nå i stand til å se. Norske bistandsarbeidere i Syd-Sudan tok hånd om 
barnet [..] med et vellykket resultat. – Selv om det ikke er mulig å måle hvor godt syn hun har, 
innebærer dette en fantastisk forbedring av Zuras livssituasjon, sier dosent dr. med Henry Aasved. 
(18.1.1983)  
 

Men hva Zura selv mener, får vi ikke vite. Slik fungerer historiene om øyehelsesenteret og 

Zura som ren reklame for Rådets innsats, kanskje i den hensikt å påvirke norske myndigheter 

til å gi støtte til prosjektet?  

Bakteppe for et norsk selvbilde 
I denne epoken rettes altså oppmerksomheten mot Sudan først og fremst fordi landet er blitt 

en arena for nordmenns utfoldelse. Bistandsdiskursen og fokuset på de norske hjelperne 

skaper i sin tur et selvbilde av ’oss’ som gode, generøse og hjelpsomme. Med andre ord er det 

den norske identiteten som først og fremst konstrueres gjennom Sudan-dekningen i denne 

perioden. Sudan som nasjon blir igjen redusert til et bakteppe for andre og - tilsynelatende - 

viktigere aktører. I de første epokene var dette de britiske koloniherrene; i denne (og den 

neste) epoken er det de norske hjelperne som er dekningens hovedaktører. Bildet av Sudan er 

dermed i realiteten først og fremst med på å fremme et narsissistisk selvbilde av oss selv som 

”den gode hjelper”, slik også Tvedt har påpekt. 

Å konstruere et hyggelig selvbilde gjennom skildringer av andre land og folk er ikke bare 

et norsk fenomen. Gunilla Hultén finner den samme underliggende dypstrukturen i sin 

analyse av hvordan innvandringen til Sverige ble dekket i et tidsspenn på 60 år. ”Ett stråk som 

drar gjennom hela materialet är en självbild av Sverige som ett i grundet gott, rättvist och 

tryggt land, befolkat av välvilliga, upplysta och rättrådiga medborgare”, skriver Hultén 

(2006:183). 
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Epoke V (1989 - 2000). Det moderne nyhetsbildet: Krig og elendighet 
 

”– Dette er Sør-Sudan, og det virker som om ingen bryr seg.” 
FN-talskvinne til Reuters, 7. april 1998 

 

I 1989 faller Berlinmuren, og verden blir en annen. Den kalde krigen er over, tidligere fiender 

kommer inn i varmen. Dette førte til at journalister måtte se på verden gjennom nye linser, 

hevder flere medieforskere (Seib 1997; Hannerz 2004). Det bipolare verdensbildet under den 

kalde krigen tillot journalister å klassifisere nasjoner etter enkle standarder som god/dårlig, 

venn/fiende eller helt/skurk. Men med de geopolitiske begivenhetene i 1989-1991 setter 

globaliseringen og svekkelsen av nasjonalstaten inn for fullt (Riegert et al. 2004). Den gamle 

rammen omkring en stor del av utenriksdekningen og -prioriteringene, nemlig forholdet 

mellom supermaktene USA og Russland er borte; tilbake står en verden full av nasjoner som 

krever oppmerksomhet på nye - og egne - premisser.  

Den amerikanske medieforskeren Philip Seib bruker Polen som eksempel på hvordan 

dette endret nyhetsdekningen: Under den kalde krigen var alle nyhetssaker om Polen rammet 

inn av Øst-Vest-konflikten; de handlet om Polen som sovjetstyrt satellittstat, Polens kamp for 

å komme løs fra sovjetisk dominans og så videre. Etter oppløsningen av Sovjetunionen mistet 

denne rammen sin relevans. Dermed endret kriteriene for nyhetsverdighet seg, og journalister 

kunne i langt større grad rapportere om helt andre sider av det polske samfunnet og landets 

politikk og kultur, uten å behøve å nevne Kreml (Seib 1997). 

Også i Norge retter mediene et langt kraftigere fokus på Europa, især de østlige delene, i 

denne perioden. I de norske utenriksredaksjonene blir Europa-stoff opprioritert på bekostning 

av andre verdensdeler fra 1989 og utover på 90-tallet (Røhnebæk og Imerslund 1996). Det 

innebærer at nyhetsterskelen for tredje verdensstoff blir høyere; afrikanske land og deres 

konflikter kan ikke lenger aktualiseres innunder ”kald krig”-rammen. Maktaksen går ikke 

lenger over kontinentet, og den viktigste faktoren for om et område får oppmerksomhet eller 

ikke, nemlig dets betydning for de internasjonale maktstrukturene (Holm et al. 2000:23), er 

ikke lenger tilstede.  

Tema, sjanger og kildebruk 
Dette forholdet reflekteres i dekningen av Sudan gjennom en markant mindre interesse for 

landet. Materialet fra denne perioden er på i alt 211 artikler, eller om lag 19 saker i året i snitt, 

en nedgang på over 20 prosent fra forrige epoke. Dekningen fordeler seg imidlertid svært 

ulikt fra år til år: I 1998 er dekningen svært omfangsrik, med 77 artikler, mens vi i årene før 

og etter, 1996, 1997 og 1999, bare finner mellom to og fire artikler - på notisplass.  
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I denne epoken er det igjen bistand, men også borgerkrigen og ikke minst de store 

sultkatastrofene i 1991 og 1998, som dominerer dekningen, som vist i figur 11:  

Figur 11. Temaunivers epoke 5, prosent. 
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Innenfor temauniverset som helhet er bistand fortsatt det suverent største temaet, med i 

overkant av 40 prosent. Nærmere en fjerdedel, 24 prosent, av artiklene har bistand som 

hovedtema (tema1). Den nest største temakategorien i temauniverset er sult, med nesten 30 

prosent (12 prosent av artiklene har sult som tema1). Like bak kommer artikler som handler 

om krig og konflikt (tema1 i 12 prosent av artiklene). En del artikler handler også om 

forsøkene på å få i stand en fredsavtale (9 prosent har dette som tema1), mens kategorien 

’menneskerettighetsbrudd/ terror’ er kommet inn og er hovedtema i rundt 7 prosent av 

artiklene. Til sammen er disse temakategoriene hovedtema i nesten 63 prosent av alle 

artiklene. Det synes derfor rimelig å trekke en slutning om at det moderne nyhetsbildet er mer 

preget av det såkalte 4K-stoffet (Krig, Konflikt, Krise og Katastrofe) enn  tidligere.  

Interessen for sudansk politikk synker stadig, og er lavere enn i noen av de øvrige 

epokene. Bare i én av ti artikler omtales nasjonale politiske forhold, og kun 5 prosent av 

artiklene har nasjonal politikk som hovedtema (tema1). Et eksempel på hvordan dette slår ut i 

dekningen, er omtalen av et dramatisk kupp i 1989, der nåværende president Omar al-Bashir 

grep makten og satte sluttstrek for et sivilt, demokratisk styre i Sudan. Kuppet, som fikk store 

konsekvenser for blant annet den pågående borgerkrigen, blir omtalt i en enslig kort 

nyhetsartikkel (1.7.1989). 

36 prosent av alle artiklene har bistand som første bitema (tema2). En interessant 

observasjon er at omtale av bistanden svært ofte henges på som en ”hale” i artiklene som 

handler om krig, sult eller politikk. Dette diskursive mønsteret skaper et inntrykk av at det er 

vi i Vesten som gjør det ”gode”, nemlig hjelper sivilbefolkningen, mens sudanerne selv står 

for det ”onde”, i dette tilfelle krigføringen, eller med andre ord: Det orientalistiske skillet 

mellom ’dem’ og ’oss’ består, om enn i en ny form. Et viktig fravær i denne sammenhengen 

er omtale av sudanernes egen innsats for å avhjelpe nøden, med andre ord gjøre ”gode” ting. 
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Blant annet var den sørsudanske SPLA-geriljaens humanitære arm, Sudan Relief and 

Rehabilitation Assembly (SRRA), en meget viktig aktør i matutdelingen under 

sultkatastrofene i denne epoken55. SRRA blir imidlertid kun nevnt i én artikkel.  

Sjangermessig endrer dekningen seg i særlig to retninger: Andelen notiser øker, fra 36 

prosent i epoke IV til 47 prosent i denne, mens andelen nyhetsartikler faller fra 52 til 37 

prosene. Notisen er dermed for første gang den dominerende sjangerkategorien. Også andelen 

ledere fortsetter å synke, fra over 4 til 0,9 prosent. I absolutte tall finner vi bare to ledere i 

denne epoken. Bare andelen reportasjer ligger omtrent på samme nivå som før. 

Den synkende andelen ledere kan i noen grad forklares med at det klare skillet mellom 

nyheter og ledere er blitt svekket, mener utenriksredaktør i Aftenposten Nils Morten 

Udgaard56. Den tørre nyhetsmeldingen er blitt mindre vanlig, i dag føyer man gjerne til både 

bakgrunn, sammenheng og analyse på nyhetsplass, hevder han. 

Færre ledere og flere notiser kan imidlertid også leses som et tegn på at Sudan rykker 

nedover i nyhetshierarkiet. Dette samsvarer også med Tornås’ undersøkelse av norske avisers 

afrikadekning. Han finner at mellom 1991 og 2002 stiger andelen notiser fra 34 til 37 prosent, 

mens andelen nyhetsartikler faller fra 49 til 37 prosent, noe som tyder på at det brukes mindre 

ressurser på afrikastoffet i 2002 (Tornås 2006:50).  

Når det gjelder kildebruken er det kun mindre endringer fra forrige epoke. Norske 

bistandsarbeidere er fortsatt den desidert største kildegruppen (24 prosent mot 26 prosent i 

epoke IV), mens sudanske og norske elitekilder utgjør den andre og tredje største gruppa med 

henholdsvis 16 og 12 prosent av det totale kildeuniverset. 

Kompleksitet og feminisering 
Derimot skjer det utvikling på det formmessige planet i denne epoken. Det er en klar tendens 

til større kompleksitet i artiklene, både når det gjelder tema og kildebruk. Trass i at 

temauniverset domineres av noen få temakategorier, er artiklene blitt mer komplekse og tar 

opp flere temaer samtidig. Dette gir blant annet utslag i statistikken, der nærmere 20 prosent 

av artiklene i epoke V er registrert med tre temaer, mot 13 prosent i materialet som helhet. 

Også kildebruken utvikler seg i retning av en vilje til å la flere stemmer komme til orde. I 

denne epoken har i overkant av 14 prosent av artiklene tre eller flere kilder (til tross for 

overvekten av notiser, der gjerne få kilder blir brukt), mot i underkant av 9 prosent i den 

forrige epoken. Her finner jeg også en forskjell mellom mannlige og kvinnelige journalister: I 

                                                 
55 Kilde: Dan Eiffe 
56 I intervju 4.9.2006. 
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overkant av 21 prosent av artiklene som er skrevet av kvinner, har tre kilder eller mer, mot 16 

prosent for mennenes del.57  

Et annet utviklingstrekk er at andelen sudanske grasrotkilder øker fra 2 prosent i epoke IV 

til 5 prosent i denne (i alt 12 personer). Her er det verdt å merke seg at et overveiende flertall 

av grasrotkildene, 10 stykker, er intervjuet av kvinnelige journalister. Dette må delvis 

tilskrives at et flertall av reportasjene fra Sudan i denne perioden, åtte av 15, er skrevet av to 

kvinnelige reportere, Tove Gravdal og Hege Opseth, med henholdsvis tre og fem reportasjer 

hver. Det er først og fremst innenfor reportasjesjangeren at vanlige mennesker får komme til 

orde, men den klare økningen skyldes muligens også at det nettopp står kvinnelige 

journalister bak reportasjene.  

Dette er i så fall et mønster som samsvarer med det tidligere forskning har vist. Eide 

(2002) mener at kvinner er mer oppatt av forandring og av å være solidarisk med de 

undertrykte, og skildrer kvinnelige journalister som ”the empatic reporter”. Interessen for 

’den (ikke-euroepiske) andre’ blant norske journalister (og akademikere) har til en viss grad 

en kjønnsdimensjon, framholder hun (ibid.:292). Den nederlandske medieforskere Liesbet van 

Zoonen (1998) mener synliggjøringen av kvinner er et moderne fenomen, en del av det hun 

kaller den ”feminiserte” journalistikken: Flere kvinnelige journalister medfører blant annet et 

større fokus på tradisjonelle ”kvinneverdier” som nærhet og omsorg, eller ”soft facts”. 

I dette materialet er Gravdal og Opseth de første som lar vanlige sudanske kvinner få 

komme til orde i spaltene. Dette skjer imidlertid ikke før i 1989, da to kvinner forteller om 

hvordan borgerkrigen har innvirket på deres liv til Tove Gravdal i artikkelen ”Frigjøringshær 

på fremmarsj” (26.8.1989). Men kvinnene spiller fortsatt i hovedsak en birolle i artiklene, og 

da først og fremst som ofre eller ”konsekvenseksperter”. Deres rolle er å fortelle om hvordan 

krigen og sulten oppleves på bakken. 

Første gang en kvinnelig grasrotkilde blir registert som hovedkilde, skjer så sent som i 

1998. I Hege Opseths reportasje ”Makaos kamp for lillebror” (1.8.1998) får den unge jenta 

Makao fortelle om hvordan hun har det, som et offer for sultkatastrofen i Sør-Sudan dette 

året. Artikkelen har en klassisk ”human touch”-vinkel, noe som anses som et typisk trekk ved 

feminisert journalistikk, og som kan gi et større rom for kvinnelige deltakere. Ingen mannlige 

journalister bruker noen gang en vanlig sudansk kvinne som hovedkilde.  

                                                 
57 Her må vi ha i mente at en forholdsvis større andel av ”kvinneartiklene” er reportasjer, som jo gir større 
muligheter for bruk av mange stemmer. I overkant av 53 prosent av de kvinnesignerte artiklene i denne epoken 
er reportasjer, mot i underkant av 27 prosent for mennenes del. 
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Mot denne bakgrunnen virker det rimelig å hevde at sjansen for at den mest 

marginaliserte gruppa av alle, de kvinnelige ’andre’ (jfr. Eide 2002), skal blir synlig for et 

norsk publikum, er størst når kvinnelige journalister møter virkeligheten ”på bakken” i Sudan.  

Heltediskursen fortsetter 
Trass i utviklingen mot en mer sammensatt journalistikk, henger flere av de gamle diskursive 

mønstrene fortsatt igjen. For eksempel bli norske bistandsarbeidere fremdeles framstilt som 

helter. ”Ingenting kan stoppe de norske nødhjelpsentusiastene i Røde Kors når 240 000 

menneskeliv er i fare”, heter det i ingressen i en nyhetsartikkel den 14. mai 1990. Artikkelen 

handler om at Norges Røde Kors har fått ansvar for å få en spesiallekter på Nilen som skal 

frakte nødmat til sultofre. Men organisasjonen er bekymret: ”Vi mangler en særdeles dyktig 

norsk elvekaptein”, sier prosjektleder Geir Andreassen (min uthevelse), og forutsetter dermed 

implisitt at at sudanere ikke er i stand til å føre en lekter på Nilen.  

I en artikkel samme år om en ny sultkatastrofe som er under oppseiling, heter det:  

Kirkens Nødhjelp har beredskap på begge sider av fronter, og er rede til å trappe opp formidlingen av 
det som skal til for å avverge en alvorlig hungerskatastrofe. (5.10.1990) 
 

KN har med andre ord makt til å stanse katastrofen, som en slags bistandens Supermann. 

Med tiden blir heltediskursen likevel mer nyansert. I 1992 trekker mange 

hjelpeorganisasjoner seg ut av Sør-Sudan etter drapet på den norske fotografen Helge 

Hummelvoll. Men Norsk Folkehjelp bestemmer seg for å bli, og offentliggjør i oktober 1992 

planene for det videre arbeidet. Men noen helteglorie vil ikke organisasjonen ha, ifølge 

Aftenposten: 

Programansvarlig [..] i Norsk Folkehjelp, Arne Ørum, er meget forsiktig med å presentere NFs planer 
som om organisasjonen nå skal begå en heltedåd etter at flere hjelpeorganisasjoner har trukket seg ut av 
det borgerkrigsherjede landet. (21.10.1992) 

 

Aner vi en undertone her av at journalisten gjerne vil at NFs planer skal framstå som en 

heltegjerning? Bruken av ordet ”heltedåd” i artikkelens første setning innebærer uansett at 

heltedimensjonen trekkes inn og danner en ramme for artikkelen, især fordi NF blir 

kontrastert mot de andre organisasjoner som har trukket seg ut. Hadde ikke ordet blitt brukt, 

hadde leserne kanskje aldri tenkt i de baner.  

Denne epoken skiller seg likevel fra den foregående ved at de rene ”halleluja”-

reportasjene om bistanden er på vei ut. Det kan synes som om avisen har tatt innover seg at 

virkeligheten er mer kompleks, noe som gjenspeiles både innholdsmessig og formmessig, slik 

vi så ovenfor. I Sudan har borgerkrigen og dens grusomheter økt i intensitet, især på 

begynnelsen av 90-tallet da det i tillegg til krigen mellom Nord- og Sør-Sudan, også oppsto 

innbyrdeskrig mellom de to største stammene i sør, nuer og dinka. Mellom 1991 og 1999 
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drepte nuerene og dinkaene hverandre for fote (Rolandsen 2005; Scroggins 2002). I tillegg til 

massakrene kom sultkatastrofene, i stor grad et resultat av krigen, på løpende bånd, og alle 

problemene rundt den internasjonale nødhjelpsoperasjonen Operation Lifeline Sudan (OLS), 

den største og mest langvarige operasjonen i FNs historie. Disse ulike dimensjonene og den 

komplekse virkeligheten ”på bakken” reflekteres også i Aftenpostens dekning.  

Rollebytte og endringsaktører 
En viktig årsak til dreiningen mot et mer komplekst og flerdimensjonalt bilde av situasjonen i 

Sudan, skyldes også reportasjene til Gravdal og Opseth. Begge er godt oppdaterte på 

situasjonen, og gjennomfører flere reportasjereiser til Sør-Sudan.  

Et interessant funn er at deres reportasjer skaper endringer i den overordnede diskursen 

om Sudan. I 1989 skjer for eksempel en påtagelig endring i hvordan den pågående 

borgerkrigen framstilles: Hittil har Aftenposten nokså trofast, om enn noe tvilende, stått på 

den sudanske regjeringsmaktens side. Den sørsudanske opprørsgeriljaen er i hovedsak blitt 

omtalt med negativt ladde benevnelser som ”regjeringsfiendtlige opprørere”, ”negermilits” 

og, som vi så tidligere, ”ytterliggående neger-nasjonalister”. Men i august 1989 drar Tove 

Gravdal på reportasjereise til Sør-Sudan. Hennes første artikkel bærer tittelen ”Sudans 

frigjøringshær på fremmarsj” (26.8.1989, min understreking). Begrepet ’frigjøringshær’ 

bringer langt mer positive assosiasjoner enn de tidligere representasjonene, og legger en ny 

ramme om tolkningen av krigen. Tidlig i artikkelen beskrives en av SPLA-geriljaens ledere, 

kaptein Wilson Deng, slik: ”Kaptein Wilson er høy, flott og vennlig. […] Med løftet hode 

bærer han sin Kalashnikov…”. SPLA skildres som ”frigjørere” som ”feirer revolusjonen” og 

”taktfast erobrer by etter by”. Men Gravdal nyanserer også bildet: 

De som kritiserer SPLA, blir slått. Slik som rektor på byens eneste skole. Underleppen hans er hovnet 
opp efter brutal behandling med en geværkolbe. 
 

Dette til tross, etter Gravdals reportasjer er ”frigjøringshær” den benevnelsen som 

hovedsakelig blir brukt i omtalen av SPLA fram mot årtusenskiftet. Diskursen har endret seg. 

Slik spiller journalist Gravdal en viktig rolle som en endringsaktør: Gjennom sin kunnskap og 

sine erfaringer fra flere reportasjereiser, hennes ”symbolske kapital” for å låne et uttrykk fra 

Pierre Bourdieu (i Benson/Neveu 2005), har hun makt til forandre den rådende diskursen og 

synet på hvem som er helter og skurker i den pågående borgerkrigen i Sudan.  

Nå bør det imidlertid også nevnes at Gravdal ikke sto alene om et endret syn på SPLA i 

denne tiden. De norske bistandsorganisasjonene i Sør-Sudan, især Norsk Folkehjelp, arbeidet 

tett med geriljabevegelsen, og hadde klare sympatier i den retning. I denne perioden (like etter 

kuppet i 1989) endret også USA holdning og begynte aktivt å støtte SPLA-geriljaen, blant 
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annet med våpen (via Israel) og med penger kanalisert gjennom blant andre Folkehjelpen. 

SPLA-leder John Garang, som for øvrig var utdannet ved et amerikansk universitet, ble 

invitert til Washington for første gang i 1991 (Scroggins 2002). Gravdals nokså positive 

fremstilling av geriljabevegelsen er med andre ord i tråd med en større internasjonal holdning 

eller diskurs på denne tiden. 

Demonisering 
Tidlig på 1990-tallet skjer også en annen diskursiv endring, denne gang i begrepsbruken 

omkring Sudans regjering. Den første tiden etter kuppet i 1989, da generalløytnant Omar 

Hassan al-Bashir grep makten, dominerer begreper som ”militærregime” med president 

Bashir som landets ”militære hersker” eller ”radikale leder”. Men etter krigen i Persiabukta i 

1991, da Sudan var ett av ytterst få land som åpent ga sin støtte til Iraks president Saddam 

Hussein (men samtidig fordømte Iraks invasjon av Kuwait), endrer begrepsbruken seg. Herfra 

og ut blir regjeringen i Khartoum nærmest konsekvent omtalt som et ”islamistisk-

fundamentalistisk regime”. Dette skjer samtidig som USA setter Sudan på sin etter hvert 

berømte liste over ”skurkenasjoner” (rogue states), sammen med blant andre Iran, Syria og 

Nord-Korea.  

Det amerikanske terrorstempelet blir raskt adoptert av Aftenposten, og kommer til syne 

både i egenproduserte artikler og byrånotiser. I en artikkel den 16. mars 1993, med tittelen 

”Sudan anklages for terrorstøtte”, skriver Aftenposten at hensikten med militærkuppet i 1989 

og islamiseringen av Sudan var å gjøre landet til ”et bolverk for islamsk fundamentalisme i 

Afrika”. Dette er en nokså bastant påstand som får stå udokumentert i artikkelen, som 

utelukkende har anonyme amerikanske etterretningsfolk som kilder. Noen dager senere, den 

1. april 1993, forsøker Sudans ambassadør i Norge å imøtegå påstanden, og påpeker blant 

annet at regjeringen er i ferd med å organisere en internasjonal fredskonferanse i et forsøk på 

å bygge bro over motsetningene mellom Nord- og Sør-Sudan. Høyt oppe i artikkelen kommer 

imidlertid journalisten selv med en kommentar om konferansen, som fungerer som en slags 

subtil demonisering: ”Hensikten (med konferansen, red.anm.) er tydeligvis å motvirke 

internasjonal isolasjon på grunn av påstander om at Sudan er et fundamentalistisk regime som 

støtter internasjonal terror” (min understreking). Selv om ordet ’påstander’ kan sies å virke 

modifiserende, vil jeg likevel hevde at det her er journalistens skepsis til sitt intervjuobjekt 

som trer tydeligst fram. Ordet ’tydeligvis’ fungerer som en markør for journalistens egen tvil 

om intervjuobjektets troverdighet, noe som i sin tur gir leseren et inntrykk av at det ikke er 

fred, men eget omdømme som er Sudan-regjeringens fremste anliggende.  
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Her er det igjen på sin plass å minnes Faircloughs spørsmål om hvor journalistene henter 

sine diskurser fra. Artikkelen over føyer seg inn i det jeg vil kalle en demoniseringsdiskurs, en 

diskurs som etter hvert blir framtredende i dekningen. For å ta noen flere eksempler: 

• ”Vatikanet har beskyldt Khartoums islamistisk-fundamentalistiske regjering for brudd på 
menneskerettighetene” (7.2.1993) 

• ”..den muslimskfundamentalistiske regjeringen i Sudans hovedstad Khartoum. [..] Regjeringen 
er henfallen til den muslimske polemikk som betrakter verdens protester som angrep på deres 
hellige mål om å utbre islam.” (3.8.1993) 

• ”Sudans islamske ledere er vertskap for muslimske fundamentalister fra hele verden” (i omtale 
av konferanse for en rekke muslimske organisasjoner for å bilegge konflikter mellom disse) 
(12.12.1993) 

• ”Den blodige krig mellom det muslimske, fundamentalistiske nord og det sorte, kristne syd..” 
(14. 12.1993) 

• ”Rapporten kritiserer også den fundamentalistiske, muslimske militærregjeringen i Sudan…” 
(11.2.1994) 

• ”I 12 år har det pågått en borgerkrig i Sør-Sudan, hvor hovedsakelig kristne sorte gjør opprør 
mot det islamistisk-fundamentalistiske regimet i Khartoum.” (4.4.1995) 

• ”[Kirkens Nødhjelp] kjemper  mot terror fra sentralregjeringen i Khartoum…” (9.7.1998) 
 

Mitt poeng her er ikke om dette er en riktig eller gal beskrivelse av den sudanske regjeringen. 

Poenget er at Aftenposten adopterer og stereotypifiserer ett bestemt syn på sudanske 

myndigheter uten noen gang å sette spørsmålstegn ved det; fraværet av artikler som forsøker å 

analysere og forstå Khartoum-regjeringens politikk, motiver og maktgrunnlag er absolutt. 

Dermed får stereotypen av den maktgale, sharia-elskende og slemme muslimen, 

eksemplifisert ved den arabiske eliten i Sudan, god grobunn. Som i denne artikkelen:  

Sudan er i dag blitt den nye sentrum for terroristgrupper i den arabiske og muslimske verden . […] Den 
skjeggete muslimske fundamentalisten har legemliggjort den største trusselen den nye verdensorden står 
overfor på slutten av det 20. århundre”. (19.1.1994) 
 

Her ser vi med andre ord en eksplisitt kobling mellom Sudan og det stereotype fiendebildet av 

”den skjeggete muslimske fundamentalisten”. Den gjentagende representasjonen medvirker til 

at stereotypien oppleves som en vedtatt sannhet, som vi ikke setter spørsmålstegn ved.58  

Bare ett sted utfordres diskursen og det stereotype bildet av sudanske myndigheter, 

nemlig når Sudans utenriksminister Ali Osman Taha besøker Norge, og inviterer norske 

representanter for Amnesty International til et møte. Der blir han konfrontert med Amenstys 

dokumentasjon av de mange menneskerettsbruddene i Sudan, noe han reagerer sterkt på:  

”–Tahas forbitrelse eller reaksjoner på disse virket troverdig. Han gjentok at vi håner 

islam og at vi ikke har dekning for våre rapporter”, uttaler Amnestys generalsekretær til 

Aftenposten etter møtet (5.4.1995). Slik introduseres et diskursivt motelement av tvil om 

sudanske myndigheter er så ille som mediene - og organisasjoner som Amnesty - beskriver 

                                                 
58 Jeg har selv sittet på desken i NTB og nærmest automatisk adoptert den negative begrepsbruken om 
Khartoum-regjeringen uten egentlig å vite særlig mye om den.  
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dem. Men tvilen følges ikke opp, for eksempel av en analyse av de politiske forholdene i 

Sudan. Tilbake står de etablerte - og demoniserende - virkelighetsbeskrivelsene. 

Representasjoner: Snille givere og lidende ofre 
I 1998 figurerer som nevnt Sudan i relativt stort omfang i Aftenposten, og i norske medier for 

øvrig. Dette skyldes først og fremst en kampanje som hjelpeorganisasjonene har iverksatt for 

å få inn penger til nødhjelp i Sør-Sudan, der en alvorlig sultkatastrofe herjer. Etter hvert 

utvikler katastrofedekningen seg til å bli et nasjonalt prosjekt59. Mer enn halvparten av Sudan-

artiklene (56 prosent) dette året er vinklet på Norge og innsamlingsaksjonen. Dekningen 

preges av titler som ”Nordmenn åpner lommebøkene” (10.7.1998), ”Gir bursdagsgaven til 

barn i Sudan” (26.8.1998), ”Selgere lekene sine for Sudan” (5.8.1998), ”RBK gir til Sudan” 

(5.8.1998) og ”Sterke reaksjoner på sultedøden” (31.7.1998). I ingressen til sistnevnte 

artikkel heter det: 

Folk reagerer voldsomt på hungersnøden i Sudan. Bare i løpet av det siste døgnet har det strømmet inn 
over 1 million kroner til innsamlingsaksjonen. […] Alt fra nordmenn i NATO-hovedkvarteret i London 
til speidere på speiderleir samler inn penger til de nødlidende i Sudan. 
 

Her er det det norske selvbildet som generøs hjelper som først og fremst kommer til uttrykk. 

Gjennom bruken av begrepene ’folk’ og ’alt fra nordmenn i NATO-hovedkvarteret […] til 

speidere’ skapes et inntrykk av at givergleden gjelder oss alle - eller nordmenn som folkeslag. 

Vi er alle helter.  

Sudanerne blir på sin side i all hovedsak fremstilt som ofre for sultedøden og som passive 

mottakere for nødhjelpen. Historier om enkeltskjebner brukes for å belyse tragedien, som 

historien om 20 år gamle Nyanaluath: 

Hun sitter sammenkrøpet på den støvete bakken og stirrer mot inngangen til matstasjonen. Der inne 
finnes det som kroppen har skreket etter i flere måneder. […] En lang stund sitter hun stille, så dytter 
hun matskålen fremover, før hun kryper etter. Flere timer går før hun får maten. Når den kommer, 
prøver hun å spise, men klarer det ikke. [..] Hun lever fremdeles, men helsepersonellet forteller at det er 
for sent for den unge kvinnen. (29.7.1998) 
 

Stemmene i denne artikkelen tilhører utelukkende helsearbeiderne. Hovedmønsteret er at 

ofrene blir beskrevet, men får selv ikke snakke. 

Hege Opseth bryter dette mønsteret i den tidligere omtalte reportasjen ”Makaos kamp for 

lillebror”. Her er Makao den handlende aktør, og fremstilles som en liten hverdagsheltinne. 

                                                 
59 For en nærmere beskrivelse av hvordan dekningen av sultkatastrofer faller inn i et bestemt mønster, se bl.a. 
Moeller 1997, Tornås 2006. Sultdekningen i Aftenposten passer i stor grad inn i dette mønsteret, som utvikler 
seg gjennom fire faser: Fase 1: Notisdekning - sult truer mange millioner, internasjonale organisasjoner påpeker 
stort hjelpebehov, fase 2: Journalister fra de store byråene drar til stedet, fase 3: Avisenes egne journalister reiser 
til katastrofeområdet, katastrofen blir forsidestoff, fase 4: Katastrofen blir en del av et kulturelt og moralsk 
prosjekt som samler nasjonen.  
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Journalisten bruker både personifisering og patos for å fange lesernes interesse. Sitatet under 

er hentet fra forsideingressen: 

I ti timer hver dag sitter hun på matstasjonen og venter, for ikke å miste lillebroren sin. […] 
Lillesøsteren er allerede død. Men ”faren min lever ennå”, sier Makao, en ni år gammel jente i Sør-
Sudan, med livet mellom hendene. Og for første gang på flere timer sprekker ansiktet opp i et stort smil. 
(23.7.1998) 
 

I et intervju med Eide (2001) forteller Opseth at hun bevisst gikk inn for å lete etter 

”Makaoer” som kunne være bærende i reportasjene, og bryte den tradisjonelle hjelpe- og 

elendighetsdiskursen. ”Det handlet selvsagt om å lage sultreportasjer som er annerledes. 

Verden er trett av vandrende skjeletter. Dessuten ønsket vi å få fram lengselen etter livet, 

innsatsen for livet, å kunne portrettere mennesker som mer enn klienter”, sier Opseth. Et 

annet sted i den samme artikkelen skildres en sudansk kvinne på denne måten:  

Ajoul [..] tilhører dinkastammen. Og bøkenes lærdom om stammefolkets stolthet blir bekreftet under det 
svære treet i Sør-Sudan. Til tross for den daglige fattigdommen de lever i, er det en verdighet og stolthet 
over måten de utfører sine daglige gjøremål på. (23.7.1998, mine understrekinger) 

 

Her er det verdier som verdighet og stolthet, som bringer assosiasjonene videre til ære og 

respekt, som er bærende i beskrivelsen. 

I en annen artikkel lar Opseth en sudansk hjelpearbeider for første gang spille en 

helterolle. En lokal Kirkens Nødhjelp-ansatt, Modest, har greid å rømme etter å ha blitt tatt til 

fange av den ugandiske geriljaen Herrens motstandshær (LRA). Etter å ha sluppet fri og 

kommet seg tilbake til landsbyen Parajuk, oppdager han at SPLA har tatt noen LRA-soldater 

til fange.  

– Jeg gikk bort til dem og ga dem tepper. Det var min plikt som arbeider i en humanitær organisasjon, 
sier Modest. […] Han bærer ikke nag til geriljagruppen som tok ham til fange. (23.7.1998) 
 

Avsnittet inneholder en iboende forutsetning om at det - for oss - ville vært naturlig å bære 

nag. Fremstillingen av Modest blir konstrastert mot dette. Slik kan et underforstått budskap 

leses ut av artikkelen: ’De’ er annerledes enn ’oss’, men på en positiv måte. Vi har noe å lære 

av dem.  

Opseths artikler illustrerer, i likhet med Gravdals, at det ofte er enkeltjournalisters 

kunnskap og bevissthet som er avgjørende for diskursive endringer, og om motdiskurser skal 

oppstå. Mye tyder også på at det særlig er når journalistene kommer seg vekk fra redaksjonen 

med alle dens påvirkninger utenfra, ut av ”det lukkede rom” så å si, og får frihet til se, 

oppleve og møte virkeligheten der ute, at hegemoniske diskurser, stivnede retoriske mønstre 

og stereotypier kan brytes. Slik er også enkeltjournalister med på å endre journalistisk praksis. 
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Refleksivitet  
Men også innad i redaksjonen oppstår nye tendenser. Et annet trekk i denne epoken er at 

journalistenes begynner å kaste et blikk på og problematisere sin egen og medienes rolle, det 

jeg vil kalle åpen refleksivitet; åpen fordi den tydeliggjøres for leseren. Dette kommer særlig 

til syne under dekningen av hungerskatastrofene, som i en sultreportasje av Tove Gravdal: 

”Her er det nok av utmagrede småunger med oppblåste maver å ta bilde av” (6.3.1991). 

I et intervju med tidligere generalsekretær i Røde Kors, Svein Mollekleiv, stiller journalist 

Henning Hellebust til dels kritiske spørsmål om medienes rolle i forhold til innsamlings-

aksjoner - og hele den norske ”givergleden” forøvrig: 

Etter nyhetssendinger på TV fikk det norske folk plutselig billedgjort at over to millioner mennesker 
sulter i Sør-Sudan. Først da begynte vi å gi penger, selv om hjelpeaksjoner har pågått i månedsvis. 
– Hva skal til for at nordmenn begynner å gi?  
– Folk må ha det litt opp i fanget, bli gjort oppmerksom på hva som foregår av kriger og konflikter, 
svarer Mollekleiv. (14.7.1998) 
 

Her lar journalisten Mollekleiv rette en underforstått kritikk mot mediene som gjør for lite for 

å dekke disse krigene og konfliktene. 

”Hungerpornografi - eller nødvendig virkemiddel?” er tittelen på en sidekommentar av 

Lene Skogstrøm noen dager senere (1.8.1998), der hun problematiserer medienes rolle og 

framferd i dekningen av sultkatastrofen i Sudan. ”Må bildene av sultofrene være så grinende 

grusomme og uten håp, for at vi skal åpne lommebøkene? Er det slik at mediene overgår 

hverandre i hungerpornografi og fråtser i fluer og halvdøde barn?” spør Skogstrøm, og 

synliggjør slik en kritisk holdning til den institusjonen hun selv er en del av. Men samtidig 

velger hun to intervjuobjekter som begge sier at ”det er nødvendig å bruke sterke bilder” og 

”dette må vi tåle”, noe som dermed blir stående som artikkelens konklusjon og 

hovedbudskap.  

Medlidenhetstretthet  
I 1998 skjer det et markant brudd i Aftenpostens dekning av sultkatastrofen: Mellom 

begynnelsen av juli og midten av november trykker Aftenposten i alt 61 artikler om 

katastrofen. Men den 16. november tar det brått slutt. Etter denne datoen finnes det ingen 

artikler før i desember 1999, og da står kun tre små notiser om at det er erklært 

unntakstilstand etter et mulig statskupp, på trykk. 

Hva skjedde med de sultne? Gikk katastrofen over? Hvor mange overlevde - og hvor 

mange døde? Dette får ikke Aftenpostens lesere vite, til tross for avisens langvarige 

solidaritetskampanje. Det er lite i selve tekstene som kan forklare dette bruddet i dekningen; 
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så sent som den 25. oktober 1998 ber nestkommanderende i den sørsudanske SPLA-geriljaen  

Salva Kiir, som er på norgesbesøk, om mer penger til mat til krigens nødlidende.  

En nærliggende forklaring er at journalistene har gått lei av å skrive om problemene. Det 

skjer jo heller ikke noe ”nytt” i Sudan. Sulten, nøden og døden går sin gang. Dette er et ikke 

ukjent fenomen i pressen. Mediemarkedets logikk er blant annet ”vis oss hva som skjer, men 

ikke for mye av det”. Når en katastrofe blir langvarig, som for eksempel sultkatastrofen i 

Sudan, eller hiv/aids-katastrofen i Afrika, eller for den del dagens krise i Darfur, mister 

publikum og mediene - eller vice versa - interessen. 

Flere forskere omtaler denne mekanismen som medlidenhetstretthet (compassion fatigue): 

”The more suffering that people see on their TV screens, the less concerned they feel” skriver 

den amerikanske medieforskeren Keith Lester (2001:5). Han legger delvis skylden for 

medlidenhetstrettheten på pressen selv: Dens manglende evne til især å sette begivenheter inn 

i en kontekst og peke på sammenhenger, og til å fokusere på problemer snarere enn på 

løsninger (jfr. McNair om nyhetenes skjevhet), gir leserene en følelse av maktesløshet, mener 

Lester. Da er det lett å skru av fjernsynet eller bla over til neste avisside.  

Andre forskere, blant dem Bourdieu (ifølge Lester 2001), mener at medlidenhetstrettheten 

kan ses som et utslag av en kamp mellom to retninger innen pressen, den tradisjonelt 

objektive og observerende og den mer moderne og sensasjonsorienterte. Det vil føre for langt 

å trekke hele resonnementet inn her, men det markante bruddet i Aftenpostens dekning av den 

sudanske sultkatastrofen kan fungere som et springbrett for videre forskning på dette feltet. 

Fraværet som symbol 
Når alt dette er sagt, er det også verdt å kaste et blitt på det Aftenposten ikke skriver om i 

denne epoken: Temaer som økonomi, industri og næringsliv er helt og holdent fraværende. 

Dette er nokså bemerkelsesverdig sett i lys av at det på slutten av 70-tallet ble gjort store 

oljefunn i Sudan. I løpet av 80-tallet ble oljeindustrien, ledet av amerikanske Chevron (som 

senere trakk seg ut) bygget opp. Et svensk fima, Lundin Oil, var også involvert i å bygge en 

gigantisk oljerørledning fra oljefeltene til Rødehavet. ”Det svarte gullet” var i høy grad med 

på å gi næring til borgerkrigen, ettersom de rikeste oljefeltene ligger i Sør-Sudan.  

Et annet fravær er omtalen av norske myndigheters engasjement i å få i stand en 

fredsavtale i Sudan. Allerede tidlig på 90-tallet opprettet Utenriksdepartementet en bakkanal 

for hemmelige samtaler mellom partene - i både Norge og Sudan (Vraalsen 2005). Dette er 

det imidlertid ikke så rart at Aftenposten ikke skriver om; samtalene ble gjennomført i største 

hemmelighet og norske myndigheter var beredt til ”total fornektelse”, skriver tidligere FN-
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ambassadør og Sudan-ekspert Tom Vraalsen i en artikkel om den sudanske fredsprosessen. 

Mer bemerkelsesverdig er det at da tidligere utviklingsminister Hilde Frafjord Johnsen60 i 

1998 åpent besluttet å forsterke det norske engasjementet i fredsprosessen, og løftet Sudan 

opp på den norske utenriks- og bistandspolitiske agendaen - ble ikke dette ofret et ord i 

Aftenposten. 

Hvorfor nevnes ikke dette i avisens spalter? Igjen er det nærliggende å tro at fokuset på 

elendigheten overskygger andre sider ved den sudanske virkeligheten. Fraværet av artikler 

som ikke handler om sult, krig eller bistand, bidrar til å befeste inntrykket av Sudan som et 

land kun preget av fattigdom, krig og nød, en pøl av dyster elendighet. Fraværet blir et 

symbol på det bildet av landet som Aftenposten presenterer for sine lesere. Som Roosvall 

skriver: ”en stympad bild av verkligheten […] en lögn genom utelämnande” (2005:14). 

 

 

 

                                                 
60 Opplysning fra Hilde Frafjord Johnson selv. 
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Kapittel 6. DEN DISKURSIVE TREGHET 
 

”I dag er vi som grekerne var for 2500 år siden: eurosentriske. Vi vet best.” 
Ryszard Kapuscinski til Aftenposten, 26. september 2006  

En endimensjonal scene 
”Massemediene fylles med beretninger om hvordan afrikanere dør. Hvordan afrikanere lever, 

levnes knapt noen interesse”. Sitatet av den svenske forfatteren Henning Mankell (fra 

Fellesrådet for Afrikas årbok 2002) kan brukes til å ramme inn et av de viktigste funnene i 

denne undersøkelsen av Aftenpostens Sudan-dekning i det 20. århundre.  

Det denne undersøkelsen viser, er en på mange måter uforanderlig scene, både i tid og i 

rom: Bildet av Sudan som fjernt, annerledes, preget av et politisk spetakkel og lidelser vi 

vanskelig kan identifisere oss med, går som en rød tråd gjennom dekningen. En 

underliggende dypstruktur er at Sudan blir brukt som et bakteppe, enten for internasjonale 

begivenheter som avkolonialisering og kald krig, eller som åsted for nordmenns 

heltegjerninger. Dette gir i sin tur et svært endimensjonalt bilde av Sudan. La oss gå tilbake til 

et spørsmål jeg stilte i forrige kapittel, om det finnes noe mønster i hvilke hendelser i Sudan 

som blir dekket, og hvilke som ikke blir det. Uten å trekke konklusjonen for langt, noe som 

ville innebære en langt mer nøyaktig sammenstilling av Aftenpostens dekning med historiske 

fakta, er det et slående trekk at hendelser og prosesser som er viktige for Sudans egen 

utvikling, vies lite plass, både tidlig og sent på 1900-tallet (dog med unntak for 1950- og 60-

tallet, da den kalde krigen skapte oppmerksomhet rundt Afrika). Leserne får vite svært lite om 

landets indre liv, om sudanernes levemåte, tanker, deres tro og tvil, hverdagsliv og kultur, 

samt tyngre temaer som økonomi. Leserne får med andre ord få redskaper til å lære å kjenne 

og forstå Sudan og dets folk.  

Dette fraværet, som kan betegnes som en reduksjonistisk framstilling, er et trekk som går 

igjen i utenriksdekningen i skandinavisk presse, viser Riegert et al. (2004:82): ”The mediated 

worlds consist of simple dichotomies contrasting the present with the past, communism vs. 

capitalism, the East vs. the West, backwardness vs. modernity; the complexities and 

paradoxes of everyday life in these societies are ignored”.  

Et spørsmål som kan stilles i denne forbindelse er om medienes sterke konfliktorientering 

bidrar til å styre dekningen i denne retningen. Journalister flest har, for å sette det på spissen, 

lært å fremheve konflikten – enten den er konkret eller abstrakt – i sine historier for å skape 

dramaturgisk og narrativ spenning. I Norge er de viktigste nyhetskriteriene listet opp i 
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KVISA: Konflikt, Vesentlighet, Identifikasjon, Sensasjon og Aktualitet (Øvrebø og Østlyngen 

2000), som nyhetsformidlingen ser ut til å gruppere seg rundt. Når konfliktkriteriet står såpass 

sentralt i journalistenes diskursive praksis og på mange måter blir det narrative 

omdreiningspunktet, er det kanskje ikke annet å forvente enn at de enkle dikotomiene 

(god/dårlig, uutviklet/moderne, øst/vest, helt/skurk mm) får en dominerende plass, slik både 

denne og andre undersøkelser viser.  

Dette er også en del av medielogikken: Journalistikken er en del av et marked, og for at 

historier skal selge bør de inneholde dramatikk og pirrende elementer som skaper interesse. 

Men konfliktorienteringen har en bakside, blant annet fører den til at andre historier må vike; 

de blir ikke ansett som spennende eller dramatiske nok. Dette kan være med på å forklare det 

jeg personlig opplever som det aller største fraværet i dekningen, nemlig gapet mellom mitt 

mentale bilde av Sudan, skapt av mediene, og den virkeligheten jeg møtte på bakken. En 

virkelighet som også inneholder sudanernes evne til glede, deres sterke kulturelle uttrykk, 

fargerikdommen, deres sindighet, mot og verdighet. Kort sagt: Hvem de er som mennesker. 

Individer. 

Diskursenes uforanderlighet 
Også når det gjelder enkeltdiskurser, viser mitt materiale en iboende treghet i utviklingen. 

Dette gjelder særlig den - nærmest banale - orientalistiske framstillingen av sudanerne. Trass i 

en viss utvikling mot slutten av århundret, blir den sudanske befolkningen gjennomgående 

(re)presentert som under ’oss’ på en utviklingsmessig rangstige. Særlig iøynefallende er den 

hierarkiske annengjøringen av sudanerne som laverestående, underutviklede og passive, ute 

av stand til å klare seg selv. Her har det skjedd liten utvikling siden de første historiene om de 

britiske generalenes hærtog i Sudan. Med andre ord: Det bildet av Sudan og sudanerne som 

’de andre’, i Edward Saids orientalistiske forståelse av begrepet, som ble skapt på slutten av 

1800-tallet og tidlig på 1900-tallet, er i stor grad det samme i dag.  

Slik Sudan er delt i to, det arabiske nord og afrikanske sør, preges også skildringen av 

sudanerne av to hoveddiskurser, som vi noe forenklet kan betegne som ”den slemme 

araberen” og ”den stakkars afrikaneren”. Det interessante er imidlertid at begge diskursene 

består med stor uforanderlighet. Når det gjelder beskrivelsene av araberne i Nord-Sudan ble 

de, som vi har sett, i 1885 og 1924 skildret som røverske, upålitelige og maktsyke. Så sent 

som i 1998 blir det arabiske regimet i Khartoum stereotypifisert og demonisert på omtrent 

samme vis. Et slikt ensidig syn på muslimer og islam er det Edward Said skarpt kritiserer i 

boka Covering Islam (1997). Her trekker han tanken om orientalismen videre og hevder at 
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vestlig akademia og media både før og nå har dyrket et endimensjonalt fiendebilde av den 

muslimske verden, ”reducing them all to a special malevolent and unthinking essence. Instead 

of analysis and understanding as a result, there can be for the most part only the crudest form 

of us-versus-them” (ibid.:8). Nettopp denne mangelen på analyse og forståelse er det jeg har 

påpekt i min gjennomgang. 

En annen stereotypifisering trer fram i skildringen av den afrikanske befolkningen i Sør-

Sudan, som lidende, passive og underutviklede. Dette henger sammen med, særlig i mer 

moderne tid, en vanlig underforstått referanseramme som både mediene og leserne tar i bruk 

når det gjelder nyheter fra Afrika, nemlig synet på afrikaneren som et lidende offer, med 

behov for vår hjelp. Dette henger sammen med en annen gjennomtrengende diskurs, både i 

mediens u-landsdekning generelt og Aftenpostens Sudan-dekning spesielt, nemlig 

bistandsdiskursen. Denne diskursen har ifølge Elisabeth Eide vært dominerende ”as a 

guideline for Norwegian relations to so-called developing countries. An important element of 

this othering is the positioning of the Other as the suffering receiver […]” (2002:328). Eide 

skriver videre:  

When seeing images of the ’distant Other’ […] ’our’ associations wander towards suffering, poverty, 
and eventually the question of how ‘we’ could possibly help. This is a continuation of what seems like a 
long history of mentality. Do we ever imagine this ‘external Other’ helping us? (ibid.; kursiveringer i 
original) 
 

Som vi har sett, blir den norske bistandsarbeideren framstilt som en helt, med et uplettet rykte 

som det overhodet ikke stilles kritiske spørsmål ved. Som en kontrast til den aktive ”gode 

hjelperen”, blir lokalbefolkningen i Sudan gjerne framstilt gjennom et infantiliserende filter - 

som storøyde barn som har mye å lære, eller gjennom mer eksotiserende filtre som forsterker 

fremmedgjøringen og opplevelsen av annerledeshet. 

I hele materialet finnes det bare en håndfull artikler der sudanere blir framstilt på  lik linje 

med vestlige aktører. Kun én eneste sudansk hjelpearbeider er intervjuet og presentert som  

mer eller mindre jevnbyrdig med sine vestlige kolleger. Derimot blir sudanerne, som sagt, i 

all hovedsak framstilt som lidelsens ofre. Det eneste som endrer seg med tidens gang, er at de 

etter hvert får lov til å representere seg selv og med egne ord fortelle om sine lidelser, framfor 

at vestlige hjelpearbeidere gjør det. Men den underliggende dypstrukturen - der ’vi’ er de 

aktive og utviklede som hjelper ’dem’, mens ’de’ er de passive og underutviklede - er likevel 

den samme.  

Et interessant poeng som bør nevnes her, er at denne hierarkiseringen av ’oss’ og ’dem’ 

ikke bare gjelder for Afrika. Riegert et al. finner det samme når det gjelder framstillingen av 

folk i de baltiske landene i skandinaviske medier, trass i at dette er mennesker som står langt 
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nærmere ’oss’, både kulturelt og historisk. Selv etter murens fall i 1989 og starten på en 

politisk-økonomisk sammensmelting mellom øst og vest, oppheves ikke det medierte skillet 

mellom ’vi’ og ’de andre’:  

Despite the fundamental changes that have been taking place in the Baltic Sea Region since 1989, 
Scandinavian media continue to depict our eastern Baltic neighbours as fundamentally different from us 
and ”backward” […]. Thus, it may not be surprising to discover that such stereotypes are little different 
from those found in Swedish news coverage 80 years ago, long before 1989. (Riegert et al. 2004:9) 

 

I mitt materiale gjøres det kun noen sporadiske forsøk på å bryte det stereotypiske bildet, 

drevet fram av enkeltjournalister. Dette skjer imidlertid først mot slutten av perioden, og kan 

være et signal om at disse dypstrukturene er i ferd med å endre seg i moderne 

utenriksjournalistikk. Mitt materiale på dette området er imidlertid for lite, ikke minst på 

grunn av tidsavgrensningen, til å dra noen bastante slutninger. Her åpner det seg derimot en 

spennende vinkel for videre forskning (se nedenfor): I hvor stor grad er moderne norsk 

utenriksjournalistikk preget av oss/dem-dikotomien?  

Det er et av vår tids store paradokser, mener Jan Ekecrantz (2002), at til tross for at den 

teknologiske utviklingen har ført til at mediebudskap kan sendes kloden rundt med et 

tastetrykk, noe man skulle kunne forvente ville kunne bringe ulike kulturer nærmere 

hverandre, preges (svenske) medier av en treghet i hvordan de ser og fortolker verden. Hans 

forklaring på denne diskursive tregheten er først og fremst at mediene igjen og igjen 

reproduserer allerede eksisterende forestillinger av ’de andre’, og nekter å ta innover seg mer 

komplekse bilder av virkeligheten: 

[…] mainstream media tend to (re)produce rather atavistic images of the Other. […] A practical 
conclusion would be that multicultural, transnational, late modern social realities are far beyond the 
imagined communities of modern journalistic discourse. […] All this adds up to a professional and 
institutionalized denial of complexity as well as for cultural transformation. News does not simply 
produce “simplifications “ of the complex. Rather, it constructs a very special and homogenized view of 
the world that has long been ensconced in the mutual exchange and misunderstanding across borders. 
(2004:62) 

 

Andre ser derimot ikke dette som et parados, men som en logisk forlengelse av teknologiens 

nye muligheter. Chris Paterson (2001) hevder blant annet at internett tilbyr en overveldende 

mulighet for sterotypifisering, knyttet til globalisering, fordi de samme historiene - og dermed 

diskursene - fra noen få større (og vestlige) nyhetsbyråer spres på nettsider verden over med et 

tastetrykk.  

Et annet paradoks er at i en verden som preges av intens globalisering, er det en klar 

tendens til at andelen utenriksnyheter synker, skriver den svenske medieantropoligen Ulf 

Hannerz (2000)61. Med andre ord: Samtidig som grensene mellom nasjonalstatene gradvis 

                                                 
61 Flere norske undersøkelser (se f.eks Allern 2002) kan tyde på det samme. I Eide og Simonsens undersøkelse er 
derimot 2002 det året med klart flest utenrikssaker gjennom hele 1900-tallet. Det er imidlertid ikke klart om 
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brytes ned, mens den politisk-økonomiske avhengigheten over landegrensene øker, får vi vite 

stadig mindre om våre globale medborgere på ’den andre’ siden. 

Elendigheten i fokus 
De norske hjelpernes inntogsmarsj i Sudan i 1972 endrer dramatisk det medierte bildet av 

landet. Fokus blir flyttet fra politiske begivenheter til hjelpearbeidernes gjerninger, noe som 

medfører en langt større grad av elendighetsbeskrivelser enn i tidligere epoker. Hvorfor skjer 

dette? Et åpenbart svar er at særlig fraværet av kritiske spørsmål til de norske hjelpe-

arbeiderne gir disse et diskursivt overtak. Som vi har sett, adopterer og videreformidler 

Aftenposten i stor grad hjelpeorganisasjonenes (konstruerte) bilde av Sudan til sine lesere - et 

bilde som er til gagn for både dem selv og deres virksomhet. Bistandsarbeiderne er oppnevnt 

til autoriserte vitere (Allern 2001). Men tragedier og elendighet filtrert gjennom den gode, 

hvite samaritans blikk, representerer problematiske aspekter. Det er, for å si det kort og 

brutalt, i hjelpearbeidernes interesse å presentere forholdene som så ille som mulig for å 

legitimere sitt arbeid - og sørge for en stadig tilflytende pengestrøm. Det finnes få 

solskinnshistorier i materialet; den lille håndfullen saker med positive vinkling tjener bare den 

hensikt å vise resultatet av hjelpeorganisasjonenes gode gjerninger.  

Derimot brukes heltediskursen aktivt i oppbyggingen av vårt nasjonale selvbilde. Dette 

samsvarer med Terje Tvedts påstand om at de bildene vi - og mediene - konstruerer av de 

andre stort sett er de som gagner oss selv, enten som nyttige i forhold til vårt eget selvbilde 

eller som legitimeringer for de handlinger vi gjør ute i verden, for eksempel gjennom bistand. 

Denne konseptuelle erobringen, som han kaller det, er det som mest av alt preger norske 

verdensbilder, hevder han (Tvedt 1990, 2002). 

En konklusjon vi kan trekke ut av dette, er at det bistandspolitiske paradigmet om 

partnerskap og jevnbyrdighet (se s. 81) har hatt lite gjennomslag i Aftenpostens skildringer av 

norske hjelpeprosjekter i Sudan. Relasjonen mellom giverne (’oss’) og mottakerne (’dem’) er, 

som vi har sett, i høy grad preget av en hierarkisk annengjøring. 

Møter som forandrer 
Innledningsvis stilte jeg spørsmålet: Når og - og eventuelt hvordan - oppstår motdiskurser, 

altså diskurser som bryter med det etablerte bildet av Sudan? Ifølge Norman Fairclough er et 

poeng med diskursanalysen å vise systematiske forbindelser mellom tekster, diskursiv prakis 

og sosiokulturelle praksiser (Fairclough 1995:16-17). Et  trekk som går igjen i mitt materiale, 

                                                                                                                                                         
dette også innebærer en økt andel av den totale stoffmengden, eller om det store antallet artikler i dette året 
skyldes tilfeldigheter. 
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på tvers av tid, er at det er i de direkte møtene med Sudan eller representanter for landet at 

alternative diskurser oppstår. Ett eksempel vi har vært inne på, er Jorunn Johnsens lange 

intervju i 1959 med en sudansk (dog navnløs) intellektuell, som får mye spalteplass til å 

fortelle om de kolonialisertes syn på kolonialismen og egen fremtid (se s. 45), et syn som 

kraftig utfordrer den etablerte vestlige diskursen. Et annet eksempel finner vi i en artikkel året 

før, da kontorsjefen i det sudanske parlamentet besøkte Oslo. ”Sudan, et demokrati i rivende 

utvikling” (20.8.1958) er tittelen på artikkelen, som, slik tittelen indikerer, gir et helt annet 

bilde av Sudan enn det som dominerte i pressen på den tiden. I stedet for et land preget av 

underutvikling og hjelpeløshet, skapes et bilde av Sudan som et dynamisk og fremtidsrettet 

samfunn: ”På et møte med Oslopressen i går fortalte den sympatiske sudaneser at de 

parlamentariske institusjoner i Sudan er i hurtig utvikling. […] Det eneste vi krever er å få 

styre Sudan selv, uten innblanding utenfra, sier kontorsjef Mohamed Amer Beshir”, skriver 

Aftenposten.  

Et tredje eksempel er intervjuet med Sudans utenriksminister Ali Osman Taha (se s. 96), 

der det blir satt spørsmålstegn ved pressens stereotypiske demonisering av regjeringen i 

Khartoum. Gjennom det direkte møtet kommer et tydelig element av tvil fram, noe som kan 

åpne for alternative diskurser og tolkninger. I tillegg har vi sett hvordan enkeljournalister, 

gjennom direkte reportasjemøter med det sudanske samfunnet og folket der, bidrar til å tilby 

alternative forestillinger.  

Det ville være uhyre interessant å sammenligne diskursene i ”skrivebordsproduserte” 

artikler versus artikler der et direkte møte er utgangspunktet. En slik undersøkelse ville gått ut 

over denne oppgavens rammer, men kan være en spennende innfallsvinkel til videre 

forskning. 

Veier videre 
Som understreket innledningsvis, er denne undersøkelsen først og fremst en kartlegging, en 

begynnelse på et større arbeid i å identifisere historiske trekk og utviklingsmønstre i norsk 

utenriksjournalistikk. Å undersøke dekningen av ett land i én avis blir for snevert for å kunne 

trekke substansielle konklusjoner av materialet. Men som vi har sett, finnes det flere 

tidstypiske trekk, særlig når det gjelder sjangerbruk og temavalg, og slik kan min 

undersøkelse utgjøre et utgangspunkt for videre forskning. Et nærliggende neste skritt ville 

være å sammenligne Aftenpostens dekning med Sudan-rapporteringen i andre medier, især de 

med et annet politisk-ideologisk ståsted, noe som kunne korrigere en eventuell betydning av 

Aftenpostens borgelig-liberale plattform når det gjelder både dekningens form, innhold og 
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underliggende ideologier. Hvor gjennomtrengende har for eksempel kolonidiskursen, 

orientalismediskursen og bistandsheltdiskursen vært i sosialdemokratiske og/eller 

venstreradikale medier? Et slikt komparativt perspektiv ville samtidig kunne gi en pekepinn 

på hvor viktig et enkeltmediums politiske ståsted faktisk er når det gjelder 

utenriksjournalistikken, eller om det er andre krefter som ”farger” journalistikken og styrer 

det ideologiske budskapet. Hvor preget er for eksempel norske medier av de internasjonale 

nyhetsbyråene?   

I sin innholdsanalyse av utenriksstoffet i tre norske aviser (Aftenposten, Arbeiderbladet 

og Klassekampen) samt NTB våren 1996, gjør Røhnebæk og Imerslund (1996) en interessant 

observasjon: Både det geografiske nedslagsfeltet og valg av tema var forbausende likt i de 

ulike mediene. Men samtidig artikulerte avisene temmelig ulike syn på de forskjellige sakene. 

Dette er med andre ord en spennende vinkel å gå videre på. Hvor og hvordan avviker avisene 

fra hverandre i sin diskursive praksis? Og hvilke diskurser er ”fellesgods”?  

En slik utvidelse av denne undersøkelsen kan også være nyttig som et supplement til Eide 

og Simonsens pågående undersøkelse ”Hundre år med ’de andre’ i norsk presse” (se omtale 

s. 2), som er en klassisk punktnedslagsundersøkelse med tiår imellom, og som slik kun 

kartlegger biter av utenriksjournalistikkens tradisjon. 

Jeg har valgt å ta et i hovedsak innenfra og ut-perspektiv ved å ta utgangpunkt i de 

konkrete tekstene, og det kunne være interessant å supplere dette med et motsatt, utenfra og 

inn-perspektiv, for eksempel ved bruk av Pierre Bourdieus feltteori, for å undersøke 

dynamikken i  profesjonsendringene som vi antydningsvis har vært inne på her, og hvordan 

disse manifesteres i tekstene. Terje Tvedt (2002) hevder at det ikke er tilstrekkelig å forstå 

hvordan aktører konstruerer en sosial verden gjennom å studere tekster. Tekstene må 

plasseres innenfor en historisk og sosial kontekst og en diskursiv tradisjon dersom det skal 

være mulig å få fatt på og avdekke hvordan de ulike verdensbildene konstrueres, og hvilke - 

for å brukt et av Tvedts sentrale begreper - perseptuelle filtre som får innflytelse. Jeg har i 

noen grad forsøkt å plassere de ulike epokene i en spesifikk historisk og profesjonsmessig 

kontekst, men innenfor rammen av en slik oppgave har dette nødvendigvis måttet bli nokså 

overfladisk.  

En annen vei videre ville kunne være å undersøke dekningen av Sudan etter 

årtusenskiftet. I de siste årene har Norge hatt et høyprofilert engasjement i arbeidet med å få 

på plass en fredsavtale mellom Nord- og Sør-Sudan, og etter at avtalen kom på plass i januar 

2005 har Sudan seilt opp som det største mottakerlandet av norsk bistand i Afrika. På hvilken 
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måte preger den åpne norske involveringen dekningen av Sudan? Og bryter dette med 

tidligere tiders dekning? 

Et tredje perspektiv kunne være, med utgangspunkt i både denne og andre undersøkelser, 

å gå nærmere inn på noen av de journalistiske aktørene i materialet, som Albert Henrik Mohn, 

Gunnar Filseth og Jorunn Johnsen. Disse tilhører en gruppe journalister som har satt dype 

spor etter seg i norsk utenriksjournalistikk, som ”reisende i historier”. Hvem var de, og hva 

sto de for? Hva påvirket dem i deres samtid, i hvilken grad bidro de til å forme sin samtids 

bilder av verden – og finner vi spor av disse i dag? 

En oppdagelsesreisendes epilog 
Jeg begynte på min oppdagelsesreise gjennom dette materialet i håp om å få et svar på et 

personlig spørsmål om hvorfor mitt mentale bilde av Sudan var av et mørkt, dystert og 

gudsforlatt land, når virkeligheten på den sudanske bakken også er så fargerik og full av liv. 

Gjennom dette arbeidet har jeg funnet en del av svaret. Jeg har avdekket hvordan særlig 

journalistenes bruk av eksisterende tolkningsrammer og deres repeterende bruk av ”gamle” 

diskurser virker begrensende og stereotypifiserende på det medierte bildet som konstrueres av 

Sudan. Jeg har også vist hvordan det å gi én bestemt gruppe, i dette tilfellet 

bistandsarbeiderne, (et visst) hegemoni over virkelighetsbeskrivelsene, har styrt beskrivelsene 

i én bestemt retning, og hvordan fraværet av beskrivelser av andre deler av samfunnslivet 

ytterligere bidrar til et ensidig virkelighetsbilde. 

Som forsker har det vært spennende å gå bakover og undersøke fortiden; som journalist 

må jeg også se framover. Hva kan vi lære av det forgangne? Hvordan kan vi bedre skape 

møter mellom norske lesere og mennesker fra andre kulturer som er preget av respekt og 

jevnbyrdighet framfor en hierarkiserende ovenfra og ned-holdning? 

Dette er utfordringen. Særlig i dag, hvor demoniseringen av arabere og muslimer har nådd 

uante høyder etter 11. septemberangrepene i USA. Vi lever i en tid som krever mer og bedre 

forståelse av andre folkeslag og kulturer. Det er også vårt, journalistenes og journalistikkens, 

samfunnsansvar å bidra til dette.  

Samtidig er bildet av den hvite mann (eller kvinne) som reiser ut for å redde de stakkars 

afrikanerne, fortsatt i høyeste grad levende i nordmenns bevissthet. I en kronikk i Dagbladet 

den 14. oktober 2006 skriver Anne Hege Simonsen at det nå er høyst nødvendig å se på 

hvilken tradisjon norsk Afrika-dekning skriver seg inn i. Kronikken er skrevet i et mildt sjokk 

over et spørsmål fra en 12-årig nevø, som lurer på om det er slik at det er Statoil som 

siviliserer Afrika. ”Kjære NRK, når får jeg se afrikanere diskutere politikk på TV?” spør 
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Simonsen i kronikken. ”Det et paradoks at selv Latin-Amerika, som er det kontinentet som 

dekkes absolutt minst i norske medier, oppfattes med langt flere nyanser. […] Den offisielle 

norske Afrika-historien er snill og god og består av velmenende misjonærer og 

hjelpearbeidere”, oppsummerer hun. 

Et par dager senere denne oktobermåneden 2006, mens jeg skriver avslutningen på denne 

oppgaven, ser jeg en reportasje på NRK1 om en norsk hjelpearbeiders hverdag i Sør-Sudan. 

Sykepleier Rakel Ludviksen fra Leger uten grenser er stasjonert i byen Bor (avdøde 

geriljaleder John Garangs fødeby), og det norske TV-teamet følger henne gjennom en hektisk 

uke. Riktignok er programmet vinklet som et portrett av Rakel, men det er like fullt en 

gjentakelse av den klassiske heltehistorien om den norske hjelpearbeideren: Rakel blir 

framstilt som en ekte helt(inne), som snakker, handler og ordner opp, mens sørsudanerne nok 

en gang blir redusert til objekter for hennes heltegjerning og framstilt som umælende statister 

i sitt eget land. Heltediskursen er på ingen måte passé i norsk journalstikk.    
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APPENDIX 1.  
 

VIKTIGE ÅRSTALL I SUDANS HISTORIE  
 

1899:  Kolonimakten Storbritannia oppretter felles britisk-egyptisk styre over Sudan, med  
britene som de reelle makthaverne. 

 
1910:  Sør-Sudan blir isolert i et forsøk på å etablere en buffersone mot islam. Kristne 

misjonærer ønskes velkommen, muslimske handelsmenn blir stengt ute. Gradvis  
innføres et indirekte styre i Sør-Sudan. 

 
1943:   Sudans første politiske partier, Umma og Ashiqqa, dannes. 
 
1955: Første militære konflikt mellom Nord- og Sør-Sudan. Et væpnet opprør i Sør  

blir slått ned av store styrker fra Nord. Storbritannia undertegner avtalen som gir                     
Sudan selvstendighet. 

 
1956:  Sudan blir formelt uavhengig. Storbritannia trekker seg ut, vel vitende om at dette vil  
            føre til at konflikten mellom Nord og Sør vil eskalere. Sudans første sivile regjering ledes  

av Ismail al-Azhara. 
 
1958: General Ibrahim Abboud kupper makten. 
 
1960:  Den første sørsudanske frigjøringsbevegelsen Anyanya dannes. Soldatene blir i  

hovedsak rekruttert blant studenter og deltakerne i 1955-opprøret. Den første runden  
i borgerkrigen er i gang. Den sprer seg etter hvert til samtlige provinser i Sør-Sudan, og varer i 
12 år. Sovjetunionen støtter regimet i Khartoum med massive våpenleveranser. 
 

1964:  Det militære regimet til Abboud går av etter massiv folkelig motstand, den såkalte Oktober- 
 Revolusjonen. Sirr Al-Khatim Al-Khalifa Al-Hassan utnevnes som statsminister for en  

overgangsregjering fram mot et sivilt styre. 
 

1969:  Hærens leder general Jafaar Nimeiri gjennomfører et militærkupp og styrter Khalifas  
sivile regjering. Han erklærer demokratiet for dødt og forbyr politiske partier. 

 
1972:  Den første fredsavtalen mellom Nord og Sør undertegnes. Hittil har én million  

mennesker mistet livet i krigen. Men militærdiktator Jafaar Nimeiri får ikke politisk støtte for  
avtalen i Nord. Fredsavtalen blir brutt på en rekke punkter, blant annet får ikke Sør reell  
politisk innflytelse eller selvstyre slik avtalen forutsatte. Oppstanden fortsetter på lavbluss. 

 
1978:  Gjennom satellittovervåking oppdager USA store oljeforekomster i Bentiu i Sør- 

Sudan. På rekordtid inngår regimet i Khartoum en avtale med det amerikanske  
oljeselskapet Chevron om oljeleting.  

 
1983:  Regimet i Khartoum og president Nimeiri vedtar å innføre islamsk lov (sharia) i hele  

Sudan. Sør-Sudan reiser seg i protest mot den nye loven. Anyanya-bevegelsen blir  
aktiv igjen, men skifter navn til Sudan People Liberation Movement/Army (SPLM/A)  
under ledelse av John Garang – tidligere oberst i regjeringshæren. Andre runde av  
borgerkrigen er i gang.  

  
1985: Umma-partiets leder Sadiq al-Mahdi gjennomfører et militærkupp, president Nimeiri blir styrtet.  
 Kampene i Sør-Sudan fortsetter – opprøret skal slås ned med alle midler.  
 
1988: Krigen trappes opp. Millioner av mennesker flykter og Sør-Sudans økonomi bryter  

helt sammen. I tillegg blir området hardt rammet av tørke, og på grunn av krigen er  
det ikke mulig å få inn nok nødhjelp. Ifølge FN dør en kvart million mennesker av sult  
dette året. 
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1989:  Nytt militærkupp i Khartoum. Idet Mahdi forsøker å få en fredsavtale med Sør på  
plass, blir han overraskende styrtet av Sudans nåværende president, oberst Omar 
Hassan al-Bashir, med støtte fra det fundamentalistiske islamistpartiet NIF. Både  
Bashir og NIF er imot fredsplanene.  
Krigen mot Sør trappes ytterligere opp; krigsmaskineriet smøres av oljepenger fra  
oljefeltene i Sør, der en rekke vestlige oljeselskaper nå er involvert. Befolkningen i  
området blir drevet vekk gjennom teppebombing og den brente jords taktikk.  
 

1996:  Bashir vinner presidentvalget i Sudan, et valg som karakteriseres som en farse. All  
politisk opposisjon er forbudt og pressen er kneblet.  
 

1998: En av tidenes verste sultkatastrofer herjer sør og vest i Sudan. Nesten én million mennesker  
dør. Norges utviklingsminiser Hilde Frafjord Johnsen tar en beslutning om at Norge skal  
engasjere seg sterkere for å bidra til å få slutt på konflikten. 
 

2001:  Myndighetene i Sudan og SPLA kunngjør overraskende at de er blitt enige om en  
våpenhvile. Et møysommelig arbeid mot en endelig fredsavtale begynner å ta form.  
USA, Norge og Nederland engasjerer seg aktivt i fredsarbeidet, gjennom den  
afrikanske organisasjonen IGAD.  

 
2004:  Fredsavtalen er på det nærmeste ferdigforhandlet, men den endelige undertegnelsen 

av avtalen blokkeres av den eskalerende konflikten i Darfur-provinsen i Nord.  
 
2005:   Den 9. januar undertegnes fredsavtalen mellom Nord og Sør. Konflikten i Darfur er  
            fortsatt ikke løst. 
 
 
(Kilder: CIA factbook, Wikipedia, Bistandsaktuelt, Scroggins 2001, Tvedt/Harir 1994, Rolandsen 2005) 
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APPENDIX 2. ANALYSESKJEMA - KODEBOK  
 
1. Artikkel-ID 
 
2. Tittel  
 
3. År 
 
4. Kvartal  
 
5. Sjanger 
 (1) notis 
 (2) nyhetsartikkel 
 (3) reportasje / feature (deltakende observasjon, journ. på stedet) 
 (4) leder / kommentar 
 (5) kronikk / bakgrunn 
 (6) Annet 
  
6. Tema I 
 (1) krig 
 (2) konflikt  
 (3) fred-forsoning 
 (4) samfunn (antropologisk -deskriptiv) 
 (5) nasjonal politikk  
 (6) regional politikk 
 (7) internasjonal politikk  
 (8) sult / tørke 
 (9) ulykker/katastrofer 
 (10) bistand/nødhjelp 
 (11) religion/kultur 
 (12) misjon 
 (13) økonomi 
 (14) olje 
 (15) industri/næring/arbeidsliv/handel  
 (16) miljø/vannressurser 
 (17) kriminalitet/rettsvesen 
 (18) kuriosa  
 (19) helse/sykdom 
 (20) flyktninger 
 (21) annet 
 (22) menneskerettighetsbrudd/terror 
 

Note til tema (5), (6) og (7): Kategoriene blir brukt i forhold til hvilke aktører som blir omtalt: En artikkel som f.eks 
omhandler et egyptisk utspill overfor Sudan, men der adressaten er Storbritannia, bli registert som (7). Hvis 
artikkelen også omtaler reaksjoner blant sudanske partier/velgere, registreres den som (5) i kategorien tema II. En 
artikkel som omhandler forholdet mellom Sudan og dets naboland, f.eks et besøk av sudanske politikere i Egypt (el 
annet land), el vice versa, blir kategorisert som (6).  

 
7. Tema II (som over) 
 
8. Tema III (som over) 
 
9. Foto / illustrasjon 
 (1) ja 
 (2) nei 
 
10. Foto type 
 (1) Sudan landskap  
 (2) Portrett sudaner(e) 
 (3) Portrett nordmann (menn) 
 (4) Portrett begge 
 (5) Kart 
 (6) Annet 
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11. Vinkling 
 (1) norsk - vinklet på Norges forhold til Sudan, nordmenn i Sudan, norsk kildedominans 
 (2) sudansk - sudanske forhold, sudansk kildedominans 

(3) afrikansk - Sudan i forhold til sine naboland/mellomstatlige relasjoner, afrikansk                     
      k.dominans 

 (4) vestlig (internasjonal) - fokus på vestlige lands (f.eks Storbrit. under kolonitiden) forhold  
       til Sudan,  vestlig kildedominans, samt forholdet mellom Sudan og  Sovjetunionen  
 (5) annet 
  
12. Posisjon (skrevet fra) 
 (1) Sudan 
 (2) Norge 
 (3) Annet 
 
13. Kildebruk 
 (1) åpne kilder 
 (2) lukket 
 (3) begge deler 
    
14. Kilder  - antall      
 (1) 1 
 (2) 2 
 (3) 3 
 (4) <3  
 
15. Kilde1 
 (1) elitekilde-norsk  
 (2) elitekilde-sudansk 
 (3) elitekilde-vestlig 
 (4) elitekilde-afrikansk/arabisk 
 (5) bistandsarbeider-no 
 (6) bistandsarbeider-internasj. 
 (7) grasrot-sudan 
 (8) grasrot-norge 
 (9) myndigheter-sudan 
 (10) myndigheter-norge 
 (11) myndigheter-afrikansk 
 (12) myndigheter-vestlig 
 (13) organisasjoner 
 (14) annet  
 
16. Kilde1 - kjønn 
 (1) kvinne 
 (2) mann 
  
17. Kilde2  (koding som over) 
 
18. Kilde2 - kjønn 
 
19.  Kilde3 (koding som over) 
 
12. Kilde3 - kjønn 
 
21. Journalist  
 (1) egen  
 (2) frilans (herunder frittstående kommentatorer) 
 (3) byrå 
 (4) ukjent 
 
22. Journalist - kjønn 
 (1) kvinne 
 (2) mann 
 
23. Fakta om  innhold (tekst) 
 
24. Representasjoner (tekst) 
 


