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Sammendrag
Denne studien undersøker ulikhetene i Høyreavisen Morgenbladets og Venstreavisen
Dagbladets omtale og dekning av Norges første sivile ulydighetsaksjon med fokus på
naturvern. Ettersom det var den første store direkte aksjonen i landet, hadde ikke alle gjort
seg opp en mening om virkemiddelet på forhånd. I denne studien finner vi diskusjoner i
offentligheten

om

hvorvidt

vern

av

naturen

kan

forsvare

bruk

av

ulovlige

demonstrasjonsformer, hvorvidt det har en hensikt eller om demonstrantene bare gjør seg selv
en bjørnetjeneste. Journalister, redaktører og avislesere kaster seg inn i debatten, og vi får se
redaktører som endrer mening om aksjonen underveis. De viktigste forskningsmessige
resultatene i oppgaven er at tolkningsrammene som dominerer er de som viser støtte til
demonstrantene, og fokuserer på at det er viktig å bevare fossen. Morgenbladet skriver mer
om Mardalsfossen måneden før aksjonen, men Dagbladet publiserer flest oppslag totalt sett.
Interessant er også at Arne Næss kun var til stede i leiren kort tid, men bildet av ham som
bæres bort av politiet har nærmest blitt et bilde på Mardølaaksjonen. Også i dag er
mediedekningen av sivil ulydighet for å verne naturen aktuelt. Organisasjoner anvender
samme virkemiddel i dag, og det er interessant å lære hvordan denne aksjonsformen startet
opp og fikk fotfeste i Norge for femti år siden.
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Abstract
This study examines the media coverage of the Mardøla movement, a protest in 1970 against
taming a waterfall to build a hydropower plant. The study compares the two papers
Morgenbladet and Dagbladet to inspect differences between a right wing- and a left wing
paper. Because the Mardøla movement was the first demonstration in Norway in which civil
disobedience was used to protect the nature, not everyone had made an opinion on the use of
civil disobedience beforehand. In this study, we find public discussion about whether
protecting nature can defend the use of illegal forms of demonstration or whether it is a threat
to democracy. Journalists, editors and newspaper readers join the debate, and at the editorial
board we see editors who change their minds about the movement during the movement.
Important findings in the study is that the most dominating media frames are the ones
focusing on protecting the waterfall and showing support to the protestors. Morgenbladet
publishes more articles the month before the demonstration, but Dagbladet publishes more in
total. The philosopher Arne Næss was only present at the camp for a short while, but a
picture of him being carried away by police officers has been known as a symbol of the
demonstration. The topic of civil disobedience is highly relevant today, and it is interesting to
learn how this started and gained a foothold in Norway fifty years ago. Nowadays there is
great media coverage of organisations that protest against climate change and intervention in
nature that also utilizes civil disobedience.
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prosjektene ettersom jeg var så heldig å få bidra på begge.
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1. Introduksjon
Måneden etter at denne masteravhandlingen leveres er det femti år siden Norges første sivile
ulydighetsaksjon med fokus på naturvern fant sted. Mardølaaksjonen pågikk sommeren 1970
i Møre og Romsdal, og var en protest mot avgjørelsen om å rørlegge Nord-Europas høyeste
fossefall, Mardalsfossen. I den forbindelse er det passende å se tilbake på aksjonen gjennom
et historisk blikk. Aksjonen er den første av sitt slag, og mange formet en mening både om
den og om sivil ulydighet som virkemiddel i løpet av tiden den pågikk. I denne studien vil jeg
sammenligne dekningen og omtalen Høyreavisen Morgenbladet og Venstreavisen Dagbladet
hadde av aksjonen, og av ukene som ledet opp til den. Jeg vil undersøke hvordan de ulike
avisene rammet inn diskusjonen om byggingen av et kraftverk, og diskusjonen om bruk av
sivil ulydighet som virkemiddel. Jeg vil studere hvilke stemmer redaktørene lot slippe til i
avisinnlegg, og hva de selv skrev på lederplass. Femti år etter Mardølaaksjonen ser vi at
denne typen protester fortsatt finner sted, og at sivil ulydighet brukes som middel. I april
2020 var det en gjeng som lenket seg fast foran Y-blokka i Oslo, og i mai-juni demonstreres
det mot utbyggingen av vindkraftverk på Haramsøy. Det er interessant å lære hvordan denne
aksjonsformen startet i Norge, og hvordan det ble tatt imot blant avislesere og skribenter i
1970. Også diskusjoner om industri versus miljø lever i beste velgående i 2020, et eksempel
er debatten om hvor iskanten skal gå, veid opp mot hvor langt nord vi skal kunne bore etter
olje. Det er ingen tvil om at kampen for å stoppe utslipp som forverrer klimaet vil bli mer
intens i årene som kommer. Det er derfor interessant å studere medienes dekning av sivil
ulydighet, også i et historisk perspektiv. Det er fruktbart å diskutere medienes deltakelse og
deres rolle når det gjelder å gi offentlig oppmerksomhet til aksjoner som kan anses som
nødvendige, men samtidig er ulovlige.
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1. 1. Avgrensing av og bakgrunn for studien
Den sivile ulydighetsaksjonen for å bevare Mardalsfossen varte fra 27. juli til 27. august
1970, men det er interessant å også følge mediedekningen forut for selve aksjonen. Jeg har
derfor valgt å analysere artiklene publisert omhandlende aksjonen i perioden 1. mai til og
med 31. august 1970 i avisene Morgenbladet og Dagbladet. Periodevalget baseres på at Terje
Grønningsæter, som skrev masteravhandling om mediedekningen av Mardøla i 1979, skriver
at disse månedene var de mest sentrale. Det er også samme periode som Ingrid Fadnes
undersøker i sin radiodokumentar om Romsdal Budstikkes dekning av aksjonen for NRK.
Valget av tema for oppgaven startet med at jeg leste en stipendutlysning fra
Morgenbladet på HF UiO sine sider, der de ønsket studier om avisens to hundre år lange
historie. Jeg søkte om å få bli med på prosjektet, og ble sammen med Håkon Gundersen i
Morgenbladet enig om å skrive en masteravhandling om avisens miljødekning på 1970-tallet.
Etter å ha fått en gjennomgang av de viktigste miljøsakene på denne tiden fra Per Flatberg i
Naturvernforbundet, falt valget på Mardølaaksjonen, som Norges første direkteaksjon for
naturvern. Som forberedelse til arbeidet leste jeg masteravhandlingen til Ida Helene
Andersen, som skrev sin avhandling for samme prosjekt, og analyserte Morgenbladets
dekning av Vietnamkrigen. I sin kritikk av utvalg står det skrevet at hun i ettertid tenkte hun
kunne dratt bedre nytte av en komparativ analyse (Andersen, 2018:32). Jeg bestemte meg for
å sammenligne Morgenbladets dekning med Dagbladets i min avhandling. På denne måten
kunne jeg lettere se likheter og ulikheter mellom to måter å presentere en avgjørelse foretatt
av, og en kritikk rettet mot, en regjering som besto av Høyre, KrF, Venstre og Senterpartiet.
Valget falt på Dagbladet slik at jeg kunne sammenligne en klassisk Høyreavis med en
tradisjonelt sett Venstreavis.
Jeg mener at min avhandling dekker et hull i forskningen. Selv om det er femti år
siden Norges første sivile ulydighetsaksjon for naturvern kan jeg ikke finne mange
avhandlinger om den, og ingen om høyrepressens versus venstrepressens dekning av den.
Øyvind Ihlen skrev i boka Medier og miljø at det ikke fantes noen større undersøkelse av
hvor mye plass mediene brukte på miljøspørsmål, hvilke tema de var opptatt av eller hvilke
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aktører de slapp til (Ihlen, 1999:11), og etter mye leting etter lignende undersøkelser, vil jeg
til en grad si at dette stemmer også tjue år senere. Rolf Werenskjold skriver at vi ikke vet mye
om hvordan media rammer inn nyhetsdekningen av demonstrasjoner (Werenskjold,
2008:426), og at flere komparative analyser må til for å kunne si noe mer generelt om
hvordan media dekket protester (Werenskjold et al., 2009). I min analyse ønsker jeg å finne
ut hvor omfattende dekning Mardøla-aksjonen får i de to aktuelle avisene, hvorvidt det
fokuseres på naturvern eller industri, og hvilke holdninger som utvises, samt hvem som
skriver oppslagene. I tillegg vil jeg studere hvordan sivil ulydighet som demonstrasjonsform
blir omtalt. Selv om jeg ikke undersøker flere temaer eller holder oversikt over alle som blir
intervjuet, er mitt bidrag likevel et tilskudd til forskningen omkring sivil ulydighetsaksjoner.

1. 2. Problemstilling og avhandlingens hensikt
Denne studien ønsker å formidle to riksdekkende avisers mediedekning av Norges første
naturvernaksjon der sivil ulydighet ble tatt i bruk. Jeg har formulert en problemstilling og tre
forskningsspørsmål. Problemstillingen min er som følger; “Hvordan artet Morgenbladets og
Dagbladets dekning av Mardølaaksjonen seg?”, og tre operasjonaliserte forskningsspørsmål
som skal hjelpe meg å svare på problemstillingen er disse:
1.

I hvor stor grad ble Mardølaaksjonen dekket i Morgenbladet og Dagbladet sommeren 1970?

2.

Hvilke tolkningsrammer dominerte de to avisenes mediedekning?

3.

Hvordan bidro pressefotografier til å fremstille aksjonen og ramme inn dekningen?

Forskningsspørsmål 1) besvares ved hjelp av en kvantitativ analyse. Jeg vil overføre alle
artiklene som omhandler Mardøla i de to avisene til et regneark, for så å sammenfatte og
presentere hvor mange oppslag som ble publisert i ulike perioder, hvor stor dekning de fikk
på avisenes forsider, etcetera. Jeg vil også inkludere navn og yrke på avisoppslagenes
forfattere, oppslagenes sjangere og størrelse, samt deres holdninger til kraftverkutbygging og
til sivil ulydighet. Jeg mener en kvantitativ metode passer best til dette, da jeg vil samle
informasjon fra en stor mengde data og fremstille det oversiktlig og visuelt.
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Forskningsspørsmål 2) vil jeg besvare med en rammeanalyse. På denne måten kan jeg skille
ut ulike måter journalister, redaktører og andre rammer inn en og samme nyhet på forskjellig
vis. En sak som handler om rørlegging av en foss, bygging av kraftverk og bruk av sivil
ulydighet vil kunne fremstilles på svært ulike måter avhengig av journalistens vinkling og
valg av tolkningsramme. Forskningsspørsmål 3) blir besvart ved hjelp av en rammeanalyse
av pressefotografiene publisert i forbindelse med Mardøla. Som Thale Sørlie sier i sitt
foredrag om fotografiske skildringer av klimaendringer i Arbeiderbladet/Dagsavisen
1945-2011 12.03.2020, er det viktig å se på historiske dokumentasjoner av fotografier, fordi
“fotografi former vår kunnskap og erkjennelse av verden” (Sørli, 2020:1 min 52 sek).

1. 3. Leseguide/avhandlingens oppbygging
Denne avhandlingen vil først gjøre rede for Mardølaaksjonen som forskningsobjekt, ettersom
det er det mest sentrale i studien. Deretter vil jeg gjennomgå noen sentrale begreper som er
viktige å ha med seg før jeg går videre til historiene til Morgenbladet og Dagbladet. Det er
viktig å kjenne til bakgrunnshistorien til de to avisene for å forstå hvordan de dekker
Mardølaaksjonen i 1970. Deretter presenterer jeg det metodiske rammeverket for analysen,
før selve analysen presenteres. Til sist kommer en oppsummering.
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2. Mardølaaksjonen som forskningsobjekt
I dette kapittelet vil jeg innledningsvis belyse bakgrunnen til den første sivile
ulydighetsaksjonen for naturvern i Norge utartet seg. Deretter vil jeg kort forklare hvordan
Stortinget gikk frem i prosessen om kraftverket skulle plasseres i Eikesdalen eller Grytten, før
jeg går dypere inn i selve aksjonen. Avslutningsvis i kapittelet vil jeg gjennomgå
mediedekning av Mardølaaksjonen og hvordan politikk og natur i kombinasjon ble sett på i
1970. Underveis vil jeg gjøre rede for begrepene sivil ulydighet og økofilosofi.

2. 1. Den første sivile ulydighetsaksjonen
Mardølaaksjonen regnes som den første sivile ulydighetsaksjonen i Norge. Likevel finner vi
eksempler på ulovlige streiker og aksjoner i Norge før 1970. I 1928 streiket norske
bygningsarbeidere og endte opp med å seire i lønnsforhandlingene (Hagtvet et al. 1981:120).
Tor Bjørklund skriver i Hagtvet et al. (1981:136) at det sommeren 1970 også var en sivil
ulydighetsaksjon i bydelen Ruseløkka i Oslo, der folk aksjonerte mot et planlagt bygg på
atten etasjer, der planene ble stanset. I tidsrommet rundt Mardølaaksjonen var det altså flere
små streiker, men Mardølaaksjonen ble den første store naturverndemonstrasjonen. Noen år
etter Mardølaaksjonen oppsto Altaaksjonen, som av mange blir regnet som forrige århundres
største

naturvernaksjon.

Aksjonistene

her

var

opptatt

av

å

bevare

Alta/Kautokeino-vassdraget, både for å verne naturen og samenes reindrift i området. Jeg
kunne skrevet mye om aksjonen ettersom det er en svært interessant sak, både med tanke på
naturvern og mediedekning. Fordi jeg skriver om en aksjon som foregikk noen år tidligere,
velger jeg å avgrense mitt fokus til hendelser som har skjedd før Mardølaaksjonen, ikke hva
som har hendt etterpå. Det som er viktig å ha med seg er at selv om Mardølaaksjonen var
mindre i omfang, la den grunnlag for en type demonstrasjoner som ikke hadde vært tatt i bruk
tidligere.
Ifølge Persen og Johansen (1998:24) kan sivil ulydighet identifiseres ved hjelp av fem
kriterier.

Disse

fem er åpenhet, ikkevold,
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lovbrudd, alvorlig overbevisning og

samfunnsmessig og/eller etisk siktemål. Mardøla-aksjonen har mange av de karakteristiske
kjennetegnene for sivil ulydighet. Utbyggingen ble sett på som urettferdig, og aksjonistene la
bevisst opp til en konfrontasjon mellom utbyggerne og seg selv. Aksjonistene holdt seg hele
tiden innenfor rammene for ikkevold, selv etter provokasjoner fra motdemonstrantene. Persen
og Johansen skriver at handlingene skiller seg fra vanlig kriminalitet fordi lovbruddet skyldes
samvittighet og overbevisning. “Man ser seg nødt til å bryte loven fordi den saken man
kjemper for er så viktig, for en selv, for medmennesker eller dem som kommer etter en”
(Persen et al. 1998:23-24). En av aksjonslederne for Mardølaaksjonen, arkitekten Per
Gaarder, viser i filmen Kampen om Mardøla at han er følelsesmessig opprørt over måten
anlegget føres frem på (Einarson, 1972:31 min 12 sek). Han sier at protestantene har forsøkt
alle andre måter å få “dem” til å høre på seg, men at ingen av måtene har nyttet (ibid). Derfor
måtte de ta steget ut og bryte loven ved å ty til sivil ulydighet. Også i et intervju fra 2010 sier
Gaarder at han så få problemer ved å utføre sivil ulydighet; “Vi hadde så mange argumenter
mot den urett vi mente misbruket av naturmiljøet vårt representerte” (Magnus, 2010). Dette
vil vi også finne igjen i leserinnlegg fra personer som var involvert i aksjonen i
rammeanalysen.

2. 1. Eikesdalen versus Grytten
Mardøla, eller Mardalsfossen, er en fellesbetegnelse på to mindre elver som til sammen
danner Nord-Europas høyeste vassdrag i Romsdalen (Berntsen, 1977:151). Mardalsfossen
renner ut i Eikesdalsvatnet, vest for bygden Eikesdalen, en liten bygd med få arbeidsplasser
og der fiske fra Eikesdalsvatnet i 1970 var sentralt for å kunne overleve (Grønningsæter,
1979:32). Da diskusjonen om å rørlegge Mardalsfossen til fordel for å bygge et vannkraftverk
dukket opp, ble flere eikesdølinger bekymret for konsekvensene det ville gi for jordbruk,
fiske og turistnæring, og fryktet det ville føre til fraflytting fra bygden ettersom et kraftverk
ikke vil veie opp for antallet faste arbeidsplasser (Bjørneset, 2017:18; Persen et al, 1998:188).
I november 1969 samtykket Stortinget til å utrede en rørlegging av Mardalsfossen for å bygge
ut et kraftverk som skulle plasseres enten i Eikesdal eller i nabobygden Grytten i Rauma
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kommune (Industridepartementet, 1970:1). Allerede i 1906, mer enn 60 år før
Mardaølaaksjonen, kjøpte en forretningsmann fallrettighetene til fossefallene i Eikesdal, før
han solgte dem videre til A/S Aura bare sju år senere (Grønningsæter, 1979:32;Gleditsch et
al. 1971:7). Eikesdølingene som solgte rettighetene til fossen i 1906, altså foreldrene og
besteforeldrene til dem som bodde der i 1970, ble lovet av forretningsmannen at utbyggingen
skulle foregå i Eikesdalen, men ingen utbygging ble gjort på mange år. På tross av hva
eikesdølingene ble lovet da de solgte rettighetene i 1906, ble det i 1969 vedtatt at Mardøla
skulle overføres til Romsdalen, og at kraftverket skulle bygges i Grytten, ikke i Eikesdal
(Eikesdal, 2016a). Et lite mindretall stemte for å utsette avgjørelsen i påvente av en samlet
fredningsplan for hele landet. Et noe større antall stemte for Eikesdal-alternativet, mens
gruppen som var for Grytten-alternativet var i flertall (Grønningsæter, 1979:35). I
Industridepartementet sin melding heter det at:
For at de konsesjonsgivende myndigheter ikke skal føle seg bundet, er alternativet mot Eikesdalen
bearbeidet likeverdig med alternativet til Romsdalen. [...] Skader på grunn og eiendom vil være omtrent
likeverdige for de to alternativene [Grytten/Eikesdal]. Gryttenalternativet medfører riktignok at
riksveien ved Venjestova må omlegges, men veisjefen i Møre og Romsdal fylke har pekt på at man i
alle fall har planer om å endre traséen på vedkommende punkt
Industridepartementet, 1970:5-6

Avgjørelsen deres ville føre til at Østre Mardøla fikk sterkt redusert vannføring, til det
punktet at Østre Mardalsfoss praktisk talt forsvant (Industridepartementet, 1970:9). I 1969
var tilløpet til fossen over 60 millioner kubikkmeter i gjennomsnitt per år, mens de anslo at
det ville reduseres til under tre millioner kubikkmeter etter utbyggingen. I meldingen står det
også at reduksjonen i vannføring vil få “noen innflytelse” på fiskeriaktiviteten i Eira, altså
hadde fiskerne grunn til bekymring. De skriver også at “Det ble forutsatt at de egentlige
anleggsarbeider ikke kunne igangsettes før Stortinget hadde behandlet reguleringssøknaden”
(ibid:5). Terje Grønningsæter (1979:34-35) skriver i sin masteravhandling om Mardøla at
grunnen til valget var at Grytten-utbyggingen ville bli hele 14 millioner kroner billigere, og at
den i følge NVE ville ligge gunstigere til, selv om ikke alle var enige i dette. Eikesdølingene
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som solgte rettighetene til fossen på starten av 1900-tallet ble lovet en lokal utbygging. Da
forslaget om å føre vann bort fra Eikesdalen, og bygge kraftverk i Grytten ble lagt frem,
protesterte innbyggerne i Eikesdalen, mens Raumaværingene på sin side stort sett var fornøyd
med avgjørelsen (Eikesdal, 2016b;Grønningsæter, 1979:35).
Det var ikke bare Eikesdølingene som protesterte mot rørlegging av Mardalsfossen.
Også en gruppe naturvernere engasjerte seg i saken, og tok til orde mot industrialisering på
bekostning av norsk natur. Samarbeidsgruppen for Natur- og Miljøvern, (snm), ble stiftet i
juni 1969, etter at Stortinget vedtok å bygge ut fossefallet i turistattraksjonen Aurlandsdalen i
Sogn (Reinertsen et al., 2010:25). Aura-saken førte til motstand både i det etablerte
Naturvernforbundet, og ga grunnlag for etableringen av (snm), startet av økofilosofen
Sigmund Kvaløy. Organisasjonen var basert på økofilosofi og la særlig vekt på natur- og
miljøvernarbeid kombinert med en gandhistisk ikkevoldstanke (Tvedt, 2014). Navnet på
organisasjonen ble skrevet med små bokstaver og i parentes, fordi det skulle være tydelig at
saken var i fokus, ikke folkene (Persen et al. 1998:186). (snm) ble til ved at Kvaløy kontaktet
generalsekretæren i NNV, Magne Midttun, og delte sine ideer om aksjonistisk
naturvernarbeid og passiv sivil ulydighet inspirert av Gandhi (Christensen, 2014). Disse
virkemidlene lå utenfor NNVs tradisjon, og den demokratiske medlemsorganisasjonen kunne
ikke bryte loven med direkte aksjon, men Midttun ga Kvaløy en liste på omtrent tredve navn
han trodde kunne være villige til å begå sivil ulydighet for å begrense vannkraftutbyggingen i
Norge, noe som ble starten av det vi i dag kjenner som Samarbeidsgruppene for natur- og
miljøvern (Christensen, 2014;Reinertsen et al., 2010:25). Sosiologen Christian Bay skriver i
1968 at “I USA som i Norge er det en utbredt tendens til å rygge tilbake for selv tanken på
ulydighet, den være seg aldri så passiv eller ikkevoldelig” (Bay, 1968:19). To år før
Mardølaaksjonen kan sivil ulydighet virke ganske fremmed i Norge. Likevel skriver han også
at “Sivil ulydighet vil sannsynligvis komme til å spille en stadig større rolle i det politiske liv
i moderne demokratier” (ibid:70). (snm) ble startet omtrent et år før Mardøla-aksjonen tok til,
og det var tilfeldig at rørleggingen av Mardøla var den første kampsaken etter at gruppen ble
stiftet (Persen et al. 1998:186). Etter at Sigmund Kvaløy hadde fått samlet en gjeng og startet
opp (snm), var neste steg å forberede landets første store sivile ulydighetsaksjon.
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Samarbeidsgruppen fikk raskt god kontakt med lokalbefolkningen i Eikesdal og Eresfjord,
hvor det var stor lokal motstand mot utbyggingen, i motsetning til i Aura-saken året før, hvor
utbyggingen hadde større lokal støtte (Reinertsen et al., 2010:26).
(snm) sin økopolitikk hadde en populistisk forankring, der de var opptatt av hvordan
man kunne opprettholde bosettingen i distriktene gjennom å ta vare på det tradisjonelle
ressursgrunnlaget - jordbruk og fiske (Persen et al. 1998:188), noe Eikesdølingene allerede
var opptatt av. Kvaløy Setreng forklarer at økofilosofi først og fremst er “et forsøk på å svare
på trusselen mot alt liv, spesielt menneskesamfunnet, som er representert ved en global,
akselererende økologisk og sosial krise” (Einarson, 1991:02 min 16 sek). I økofilosofien
fokuseres det på at alle komponentene fra et økosystem er viktig for at helheten skal fungere
som et komplett system (Tønnessen, 2018). Bjørneset skriver i sin masteravhandling at en
tørrlegging av Mardalsfossen ville gi store konsekvenser for fisk- og planteliv, og siden dette
var et så stort fokus kan derfor Mardøla-aksjonen sees på som starten på en helt ny
miljøbevegelse i Norge (Bjørneset, 2017:20). Planter, dyr og miljøfaktorer henger uløselig
sammen i et økosystem (Dahl, 1978:21). Persen og Johansen skriver at det i (snm) var en
parole som sa at alle som var med i “direkte-aksjonsgruppen” også måtte være med i
økofilosofigruppen (Persen et al. 1998:187). De skriver videre at med (snm) og
Mardøla-aksjonen kan vi si at vassdragsvernet gikk fra å handle om estetikk og tradisjonell
konservativisme, til økopolitikk og en grunnleggende vekstkritikk (ibid:188).
Den ikke-voldelige filosofien stammet blant annet fra Gandhis ideer. I 1968 skriver
Christian Bay at Mohandas K. Gandhi er den eneste som har klart å mobilisere store
folkemasser til sivil ulydighet (Bay, 1968:45). Filosofen Arne Næss bidro med å
systematisere mye av Gandhis tenking og håndtering av politiske konflikter i (snm) (Persen et
al. 1998:187). Næss skrev i boka Gandhi fra år 2000 at de fleste konfliktløsninger ble forsøkt
gjennomført ikkevoldelig, noe som ble berømmet av de fleste (Næss, 2000:11). Næss skriver
videre at Gandhi var aktivist i den forstand at når han mente grupper ble grovt urettferdig
behandlet, måtte han ta aktivt del i å hindre uretten (ibid). Videre skriver han at Gandhi hadde
stor tro på personlige møter, og den viktigste forutsetningen for å løse en konflikt er å være
åpen og lytte, ikke gjengi den andres synspunkter usaklig, men samtidig være påståelig på
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vegne av det man holder for viktige prinsipper. Næss skulle ideelt sett ønske det fantes flere
personer som brukte ikkevold enn personer i det militære apparatet. Han mente at
ungdommer burde få utdannelse og praksis i ikkevoldelig konfliktløsning basert på
gandhisme, altså en politisk retning basert på Mahatma Gandhis ideer (ibid:13). Næss skriver
at et sterkt mindretall er det som kreves for at ikkevold skal være en realistisk arbeidsmåte i
stadig flere konflikter (ibid).
Sigmund Kvaløy skriver at grunnlaget for å protestere var en fortvilelse over
nedbrytningen av naturlig mangfold (Kvaløy, 1971:153), noe han mente at rørlegging av
fosser ville føre til. I NRK-programmet Om jord og jazz og felles framtid forteller Kvaløy at
de ikke bare engasjerte seg i Mardøla-saken for Norge, men at hele det globale miljøet var
motivasjon (Einarson, 1991:8 min 12 sek). Kvaløy forteller at han er opptatt av fremtiden til
våre barn og barnebarn (ibid). Her viser han at (snm) i tillegg til å bry seg om lokale
arbeidsplasser og fiske, ting som kunne få ringvirkninger for lokalsamfunnet, også var opptatt
av naturen og miljøet flere generasjoner frem i tid. Arne Næss skriver at han har et lyst
menneskesyn, men bare hvis vi ser på lang sikt (Næss, 2000:13). Sigmund Kvaløy skrev i
Mestre fjellet (1971:5) at man i 1970 var utsatt fra et veldig press i retning av et sentralisert,
industritjenende samfunn og en ensidig brukt og forbrukt natur. Han skrev at
standardiseringen av mennesker og natur økte i tempo år for år, og at man var fortvilet over
nedbrytingen av naturlig mangfold og en sammensatt natur (ibid). Petter Pettersson skriver at
“Økofilosofen Sigmund Kvaløy Setreng regnes som den ubestridte lederen av aksjonen”
(Pettersson, 2013:322). Han skriver videre at Kvaløy sammen med Arne Næss utviklet ideer
om naturvern, økologi, og Gandhi-inspirert ikkevoldsfilosofi (ibid). Pettersson skriver at dette
var det ideologiske grunnlaget for aksjonistene som etterhvert etablerte leir i Sandgrovbotn
(ibid).
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2. 2. Aksjonen starter
Lørdag 25. juli 1970 reiser de første deltakerne til Sandgrovbotn for å aksjonere mot
rørleggingen av Mardalsfossen (Grønningsæter, 1979:38;Torgersen, 1971:163). Annabel
Torgersen skriver i sin dagbok fra naturvernleiren at flere journalister slår seg til i leiren
allerede søndag 26. juli, og Terje Grønningsæter skriver at tv og presse er til stede fra første
øyeblikk (ibid). Leiren blir opprettet i traseen til anleggsarbeiderne, slik at den hindrer dem i
å fortsette utbyggingen av veien (Reinertsen et al., 2010:26). Allerede på søndagen får
Torgersen og resten av aksjonistene, i følge henne selv, besøk av anleggets arbeidsleder, som
“i sinte ordelag forklarte at vi hindret arbeidet, og at vi måtte vente besøk av politiet”
(Torgersen, 1971:163). Sigmund Kvaløy forteller i et intervju fra 2010 at da aksjonen starter
mandag 27. juli, er de bare ni stykker før det senere ankommer folk fra Eikesdalen. På slutten
av dagen har de blitt femti stykker (Tveeikrem, 2010). Aksjonistene leverer et skriv til
anleggsarbeiderne der de protesterer mot utbyggingen (Grønningsæter, 1979:38). Brevet kan
leses i filmen Kampen om Mardøla (Einarson, 1972:30 min, 20 sek). I brevet står det at (snm)
protesterer “mot at Mardøla og Bruå overføres til Romsdal, mot at anleggsarbeidet føres så
raskt fram at rettssaken fra Eikesdal og Eresfjord blir illusorisk, mot at utkantsbygder blir
gjort avhengige av vannkraftanlegg, - anlegg som er ødeleggende for deres natur, fiske og
jordbruk, mot ødeleggelse av jordbruk og fiske i Eikesdal og Eresfjord” (ibid).
Tirsdag 28. juli svarer NVE med et skriv til politimesteren i Molde, der de ber politiet
om å fjerne demonstrantene. Torsdag 30. juli leverer grunneierne i Eikesdal sameie en protest
mot veiutbyggingen, og fredag 31. juli besøker lensmannen i Åndalsnes leiren og leser opp
vassdragsvesenets anmeldelse. Torgersen skriver at aksjonistene er fast bestemt på å være
vennlige (Torgersen, 1971:169). De håndhilser, serverer kaffe, og prater høflig om været.
Demonstrantene får frist til lørdag 3. august med å fjerne seg, noe de nekter, men fortsatt med
en høflig tone og håndtrykk, i tråd med Gandhis prinsipper om hvordan å vinne fram med
ikkevold. Samme dag beslutter Regjeringen i statsråd å gi endelig støtte til reguleringen og
utbyggingen av Grytten kraftverk, noe som altså ikke er offisielt før denne dag. Lensmannen i
Åndalsnes spør da leiren om ikke demonstrantene har fått nok “publicity” til å flytte seg
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frivillig, til alles beste, og å gå med sympati fra alle (Einarson, 1972:45 min 44 sek). Sigurd
Allern skriver i boka Når kildene byr opp til dans at kilder kan tilby “bytte av informasjon
mot oppmerksomhet” (Allern, 1997:48). Her kan det virke som om politiet mener
demonstrantene har fått nok oppmerksomhet fra pressen, og at det er på tide å trappe ned.
I filmen Kampen om Mardøla får vi se hvordan lensmannen nærmest prøver å
bestikke demonstrantene ved å si at de skal få “max stor-publicity” ved at politiet kan file
over lenkene deres og bære bort noen av dem under opptakene (Einarson, 1972:45 min 48
sek). Etter å ha sett dette kan vi stille spørsmål ved hvor mye av aksjonen som blir iscenesatt
for kameraene og hvor mye av konflikten som var ekte. Uansett svarer forsamlingen med
latter og et enstemmig nei til forslaget, og blir værende i leiren. Sigmund Kvaløy svarer at de
ikke kan gi opp saken før den blir tatt opp i Stortinget igjen. 1. og 2. august deler aksjonistene
seg inn i grupper og diskuterer strategi. De øver på hva de kan si til politiet samtidig som de
skal være så rolige som mulig (Einarson, 1972:53 min 48 sek). Tor Bjørklund skriver at “12
demonstranter i Mardøla-aksjonen ble derimot møtt av nærmere 50 politimenn da de la seg
ned foran gravemaskinene. En slik reaksjon er for ulydighetsaksjonen snarere et privilegium
enn en diskriminering.” (Hagtvet:1981:129). Han beskriver situasjonen som snarere
fordelaktig enn negativ for demonstrantene. Søndag 2. august ankommer rundt 40 nye
aksjonister rett fra jazzfestivalen i Molde (Torgersen, 1971:173), i Kampen om Mardøla
anslår de at det vil det være rundt 100 demonstranter i leiren innen mandag morgen 3. august
(Einarson, 1972:52 min 52 sek). Ettersom de da vil være så mange aksjonister ville det bli
vanskelig for politiet å fjerne alle. Blant andre kommer nå Odd Einar Dørum i Unge Venstre
(Einarson, 1972:48 min 51 sek). Det passerer også fly som slipper ned mat, aviser, og
oppmuntrende brev til demonstrantene (Einarson, 1972:47 min 45 sek). Mandag 3. august
11.00 utsetter politiet fristen om å flytte seg, mens aksjonistene sitter og synger
“vassdragsvesenet tror de kan gjøre som de vil” (Einarson, 1972:54 min).
Seieren skal likevel ikke vare lenge. Innbyggere fra Rauma begynner å bli lei av at
politiet ikke gjør noe (Einarson, 1972:59 min 30 sek). Blant disse er personer som vil få
inntekter av en kraftutbygging, særlig anleggsarbeidere som skal jobbe med veien, som nå
blir forhindret av aksjonistene. Når Vassdragsvesenet skjønner at arbeidet med veien stopper
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opp, begynner de å permittere noen av arbeiderne, som da står uten jobb. Sju lokale
entreprenører har kjøpt dyre maskiner som ikke blir brukt, og reiser erstatningskrav
(Einarson, 1972:1.02.29). Disse kan gå konkurs dersom det ikke blir noen utbygging, og vil
derfor reise et krav til demonstrantene. Aksjonistene i Sandgrovbotn hører stadig rykter om
innbyggere fra Rauma som planlegger en motdemonstrasjon. “Rykter fra bygda fortalte at
gemyttene var i kok, og om amper stemning”, skriver Annabel Torgersen (1971:173). På
dette tidspunktet er de fleste maskineiere og maskinkjørere permittert. 5. august blir
maskineierne presentert en bot på 30.000 kroner per dag de ikke får arbeidet (Grønningsæter,
1979:39). Aksjonistene svarer med en pressemelding der de angriper NVE og norsk
utbyggingspolitikk, og sier det er en avledningsmanøver å sette arbeiderne opp mot
demonstrantene. Dagen etter kommer politimesteren fra Molde og forklarer hvilke
konsekvenser demonstrasjonen kan få. Demonstrantene risikerer fengselsstraff i inntil åtte år,
kan bli nektet å fortsette studiene, og utenlandske studenter kan få problemer med å emigrere
ut av landet. Leiren har deretter et allmøte, hvor de bestemmer seg for å flytte leiren lengre
inn i traseen (Torgersen, 1971:177;Einarson, 1972:1.10.30).
Kvelden 6. august kommer motdemonstrantene. Annabel Torgersen og en annen
kvinne drar bort fra leiren i redsel den kvelden, men forteller at mennene som blir igjen ikke
har vært så redde før i sitt liv som når raumaværingene ankommer (Torgersen, 1971:178).
Kvaløy Setreng beskriver opplevelsen som at det nærmest er lynsjestemning blant
motdemonstrantene, og svenske medier trekker sammenligninger til KKK (Vestre et al.,
2010). Eivind Lervold forteller at personene fra Rauma ikke har fredelige hensikter. De stiller
opp med Molotov-coctails, og med plakater som sier ting som “Hippier dra hjem - om du har
noe”, “Romsdal for romsdalinger” og “Rampen ut av Sandgrovbotn” (Torgersen, 1979:179).
Raumaværingene avleverer et skriv til teltleiren hvor de fremstiller et ultimatum om at
demonstrantene må forsvinne fra Sandgrovbotn, ellers “kan hva som helst skje” (ibid).
Sigmund Kvaløy skriver under på ultimatumet sammen med to andre demonstranter, som
fører til vill jubel fra motdemonstrantene (Einarson, 1972:1 t 15 min 29 sek). 7. august blir
leiren flyttet ca. 1 km inn i terrenget, og utenfor traseen til anleggsveien. Der holder noen
demonstranter leir i ytterligere 20 dager. Aksjonen varer i ganske nøyaktig en måned. Tor
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Bjarne Christensen skriver at “Den 27. august har de fleste aksjonistene reist hjem, men noen
få holder stand oppe i fjellet. Blant dem er Sigmund Kvaløy Setreng. Han forstår at det går
mot slutten”. Kvaløy beskriver situasjonen slik:
Da vi skjønte at politiet snart ville fjerne oss, ringte vi Arne Næss og sa at nå får du komme. Han og
kona kom rett før regjeringa sendte minst 50 politimenn opp i fjellet i frykt for at anleggsvegen ikke ble
ferdig før vinteren [...] Da politiet kom var det over på fem minutter. Arne Næss var ikke med på
aksjonen bortsett fra i disse fem minuttene [smilte Kvaløy Setreng, journ. anm.]
Per Kåre Tveeikrem, 2010

Arne Næss var altså bare i Sandgrovbotn svært kort tid ifølge Sigmund Kvaløy, men rakk å få
mye medieoppmerksomhet da han ble båret bort av politiet..

2. 4. Aksjonen rundes av + konsekvenser av aksjonen
Grønningsæter (1979:39) skriver at en gruppe demonstranter flyttet tilbake i anleggstraseen,
Sigmund Kvaløy, Arne Næss, og sju andre. To år før Mardølaaksjonen gir Christian Bay ut
boka Når lov må brytes, som handler om sivil ulydighet i USA. Her skriver han at “Den mest
effektive teknikken når det gjelder sivil ulydighet i sør-statene har vært såkalte sit-ins. Som
navnet innebærer, består dette i å sette seg ned og nekte å rikke på seg, inntil ens krav er
imøtekommet.” (Bay, 1968: 55). På samme måte begår også demonstrantene sivil ulydighet i
Eikesdalen. Femti politifolk kommer og arresterer og bærer aksjonistene bort (Christensen,
2014). Idet utrykningspolitiet fra Oslo bærer demonstrantene bort, blir aksjonen i
Sandgrovbotn avblåst (Grønningsæter, 1979:39). “Aksjonen er over. Mardalsfossen er tapt”
(Christensen, 2014). Dette er første gang sivil ulydighet har blitt tatt i bruk i en naturvernsak i
Norge (Tvedt, 2017). Eikesdalen skriver på sine egne hjemmesider at det virker som en
etablert sannhet at Mardøla-utbygging var den første store interessekonflikten mellom
naturvernere og kraftoptimister (Eikesdal, 2016a). De skriver videre at det også er et klassisk
eksempel på en konflikt mellom utkant og storsamfunn (ibid), også i likhet med hva Odd
Einar Dørum sier; “Det var en allianse mellom by og land” (Vestre et al., 2010). Guttorm
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Hansen skriver i kapittelet Sivil ulydighet - en fare for folkestyret? at Mardølaaksjonen som
kjent ikke lyktes,“Jeg er ikke engang sikker på at det var aksjonens hensikt” (Hagtvet et al.
1981:143). Videre fortsetter han “Under alle omstendigheter ble den av opinionen ikke
akseptert som begrunnet, og i ettertid er den sett på som en protestdemonstrasjon” (ibid).
De aller fleste seriøse debattanter som forsvarer sivil ulydighet later til å være enige om at det er en
aksjonsform som trenger en sterk moralsk/etisk bakgrunn. I Mardøla lyktes det ikke å skape en slik, og
aksjonen avgikk ved døden før den helt var avviklet. Den engasjerte ikke det som blir kalt den
alminnelige opinion, og den møtte motvilje hos endel [sic] av distriktets folk.
Guttorm Hansen i Hagtvet et al. 1981:148

Aksjonistene vinner altså ikke fram, men Mardølaaksjonen blir i etterkant sett på som en
historisk hendelse som satte sine spor. Naturvernforbundet skriver i sin årsrapport at «Alt i alt
var 1970 et godt år for forbundet, tross enkelte tilbakeslag i viktige naturvernsaker». Sigmund
Kvaløy sa at “Aksjonen skapte stor oppmerksomhet og interesse for natur og miljø. Det
strømmet folk til Naturvernforbundet, og aksjonen inspirerte til lignende aksjoner, både i
Norge og i utlandet. Miljøbevegelsen har vunnet mange seiere på grunn av Mardøla og senere
bruk av sivil ulydighet” (Christensen, 2014). I et intervju førti år etter aksjonen sier Kvaløy at
verneplanene for vassdrag kom mange år før de ellers ville gjort (Vestre et al., 2010, video:35
sek). Lars Haltbrekken (2010) er enig i at aksjonen var viktig og hadde positive konsekvenser
selv om Mardøla ble lagt i rør, og skriver at langt flere norske elver ville vært lagt i rør nå,
hadde det ikke vært for Mardølaaksjonen. “Mardøla aksjonene satte standarden for hvordan
miljøkampen i Norge skulle utkjempes når det spisset seg til og ble nødvendig med bruk av
sivil ulydighet. Full åpenhet og ikkevold var og er rettesnoren” (Haltbrekken, 2010).
Miljøverner Per Flatberg mener også at aksjonistene oppnådde mye; “1970-årene ble naturog miljøvernets tiår, og fundamentet ble lagt i Mardøla. Aksjonen der og debatten som
aksjonen skapte nasjonalt og internasjonalt, gjorde Mardøla til et tidsskille. Vi hadde neppe
hatt noen samlet plan for vassdrag, hvis ikke Mardøla hadde vekket opinionen og
politikerne”, sa han i et intervju i 2014 (Christensen, 2014). Venstrepolitikeren Odd Einar
Dørum sa at uten Mardøla-aksjonen ville aldri Rauma/Ulvåa blitt vernet (Tveeikrem, 2010).
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Berntsen skrev også at etter Mardøla-aksjonen kunne ingen lenger debattere kraftutbygging
“uten iallfall verbalt å ta hensyn til natur- og miljøvernet” (Reinertsen et al., 2010:26). “NVE
var blitt et omstridt offentlig organ, etter i årevis å ha vært ‘nasjonalhelt’. Styrkeforholdet
mellom de ulike interessene var endret” (Reinertsen et al., 2010:26). En annen sannsynlig
konsekvens av aksjonen var at fossen fikk lov å renne på sommeren. Aksjonen fikk mye å si
for senere kraftutbygging, “og uten denne aksjonen hadde neppe Mardalsfossen fått renne
hver sommer (Eikesdal, 2016b). Vannmengden er sterkt redusert i forhold til hva det
opprinnelig var, men naturopplevelsen du får i Mardalen med og uten foss, er ifølge dem
“som natt og dag” (ibid).

2. 5. Mediedekning av Mardøla
I tiden opp mot sommeren 1970 arbeidet (snm) gjennom lobbying i Stortinget, i tillegg til å
skrive avisinnlegg for bevaring av fossen (Grønningsæter, 1979:38). I studien til Gleditsch
mfl. (1971:Appendiks B:6) står det at 49 prosent av de spurte demonstrantene i (snm) hadde
skrevet innlegg i avisen. Forfatteren Finn Alnæs, senere ansatt i Morgenbladet, skriver blant
annet om dekningen av Mardøla at “Johan Marsttrander fulgte med nye artikler i Aftenposten
og Dagbladet, og Ragnhild Slaatelid leverte solid støtte i Morgenbladet” (Alnæs, 1976:134).
Rolf Werenskjold (2008:422) har studert mediedekningen av demonstrasjoner, streiker og
opptøyer i 1968, og skriver at Dagbladet i liten grad dekket utenlandske demonstrasjoner to
år før Mardøla, slik som protester Vietnamkrigen eller lignende. I studien til Ida Helene
Andersen (2018) finner vi at Morgenbladet i stor grad dekket protester mot Vietnamkrigen,
spesielt demonstrasjonene i Norge. Dette kan tyde på at demonstrasjoner som ligger nært
avisleserne geografisk i større grad blir dekket av avisene. Som nevnt skriver både Torgersen
og Grønningsæter at mye presse er tilstede fra første stund når Mardølaaksjonen starter. Det
som kanskje sitter igjen som det mest minneverdige medieøyeblikket fra Mardølaaksjonen er
likevel fra aller siste dag av leiren, når Arne Næss m.fl. blir båret vekk av politiet.
Under Mardøla-aksjonen ble prof. Arne Næss og universitetslektor Sigmund Kvaløy avbildet i
utenlandsk og innenlandsk presse da de ble båret vekk fra demonstrasjonsstedet. Disse to lederne ble
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intervjuet og fikk, i forbindelse med aksjonen, formulert viktige læresetninger om sivil ulydighet. Ved
publisiteten omkring dem fikk de både styrket sin egen faglige og ideologiske profil selv om de også
måtte bære enkelte belastninger.
Berit Ås i Hagtvet, 1981:268

Bildet av Arne Næss som bæres bort av politiet har nærmest blitt et kjennetegn på hele
Mardøla-aksjonen, selv om han ikke var der lenge. Per Kåre Tveeikrem (2010) skriver; “I
riksmedia har professor Arne Næss ofte blitt feilaktig hedret som Mardølaaksjonens
frontfigur. Dette skyldes det berømte bildet av Næss der han ble båret vekk av to politimenn
da aksjonen sluttet. Bildet gikk verden rundt”. Også Per Arild Garnåsjordet og Kjell
Haagensen skriver at media overkommuniserte Arne Næss’ status i Mardøla (Garnåsjordet et
al., 1980:15). Aksjoner trenger frontfigurer, aller helst kjente navn. Sigmund Kvaløy skriver
at “Tidlig en mandag morgen satte vi oss foran maskinene, og ble straks båret bort. Det ble
sendt et bilde av Arne i politiets armer. Det gikk verden rundt, og siden er Arne Næss blitt
Mardøla-aksjonens leder!” (Kvaløy, 2007:66). For eksempel skriver Bredo Bertnsen
(1977:153) at “en av hovedmennene bak Mardøla-aksjonen, prof. Arne Næss, bæres bort av
politiet 26. august 1970” som bildetekst under det ikoniske NTB-bildet. Trond Hedde Bergh
skriver det var “årets bilde” i 1970 (Bergh, 1987:19). Sigurd Allern skriver at aksjonister
ønsker mediedekning fra demonstrasjonene:
Organizers of social protest movements, demonstrations, and meetings directed against the powers that
be often have a strained relationship with the news media. They want media coverage, and are
disappointed if the mobilization of thousands or even tens of thousands of people fails to make
headlines.
Sigurd Allern, 2014:1

Ettersom Mardølaaksjonen var Norges første sivile ulydighetsaksjon er det vanskelig å vite
hvorvidt de hadde lagt en mediestrategi i forkant av aksjonen og hvilken mediedekning de
hadde regnet med. Politikeren og psykologen Berit Ås sin datter var deltaker på
demonstrasjonen. Hun skriver at “Oppmerksomheten omkring de to kjente menn og deres
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engasjement virket sikkert i retning av å gjøre sivil ulydighet både mer «aktverdig» og
«respektabel»” (Hagtvet, 1981:268). Også Ås er tilsynelatende av den oppfatning at Næss var
sentral i aksjonen. Hun skriver også at ungdommene i gruppen, i motsetning til de eldre, var
en stor andel av dem som fikk forelegg etter Mardølasaken.
Nettopp disse [ungdommene] hvorav mange var kvinner var det som bare fikk være de negative
konsekvensene av sine handlemåter. De ble innkalt til forhør, ble bøtelagt, fikk sitt rulleblad såkalt
“plettet” og økte sjansen til å bli kalt for yrkesdemonstranter i framtida. Slike benevnelser våges neppe
brukt om statuspersoner.
Berit Ås i Hagtvet, 1981:268

Ingrid Fadnes la merke til at kvinner i liten grad er nevnt i avisene i forbindelse med
Mardølaaksjonen (Fadnes, personlig kommunikasjon, 11. mars 2020). Ei heller er mange
kvinner navngitt i bildetekster. Kanskje kan det være fordi de var mer utsatt og reddere for at
dette skulle forfølge dem senere. Likevel kan vi ikke vite om dette stemmer bare fordi Berit
Ås skriver det, hun kan ha en annen oppfatning ettersom hennes egen datter deltok i
aksjonen. Ås skriver også at “Ut fra i hvilken grad høystatuspersoner har engasjert seg i disse
tre aksjonene vil vi gjette at det er Mardøla-aksjonen som blir best bevart i historien, de to
andre dårligst” (Hagtvet, 1981:270). Hun kaller dem altså høystatuspersoner, som kan bety at
når de omtales i avisene er de elitepersoner.

2. 6. Kampen om Mardøla
Filmskaper Oddvar Einarson dro til Mardøla for å lage et magasininnslag for NRK
Ifølge Olaug Bjørneset som intervjuet Oddvar Einarson til sin masteravhandling i 2017,
mente Einarson at Mardøla-aksjonen var større enn for bare et magasininnslag, og startet
arbeidet med dokumentarfilmen Kampen om Mardøla (Bjørneset, 2017:2). Etter hvert brøt
NRK samarbeidet med Einarson. Hovedfunnene i Bjørneset sin masteravhandling er at
filmskaperen sympatiserte så sterkt med aksjonistene at det ble en for subjektiv film for NRK
(ibid). Rikskringkastingen ville altså ikke ville vise resultatet på fjernsyn da de mente det ble
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ensidig og partisk. Vi kan derfor ikke vite om Einarson har tatt med intervjuer og uttalelser
han mente passet med hans innfallsvinkel til aksjonen, eller at klippingen kan favorisere et
synspunkt. Likevel kan vi bruke noen av intervjuene som historiske dokument, blant annet
snakket Einarson med et utvalg politikere fra forskjellige partier om avstemningen og
avgjørelsen om hva som skulle skje med fossen og kraftverket.
I filmen får vi høre at Hans Hammond Rossbach fra Venstre har fremsatt et forslag
om å utsette avgjørelsen (Einarson, 1972:21 min 52 sek). Rossbach mener at andre
energimuligheter ikke er vurdert på en ordentlig måte, og at det planlagte kraftverket vil
ødelegge samfunnet i Eikesdalen og arbeidsplassene der. Einar Førde fra Arbeiderpartiet
mener også at regjeringen har tatt en avgjørelse uten å se på helheten (ibid:23 min 08 sek),
mens statsråd Sverre W. Rostoft fra Høyre anbefaler Stortinget å gå for Grytten-alternativet
(ibid:24 min 22 sek). Rostoft uttaler at han ikke kan forstå eller respektere et
utsettelsesforslag med en så svak begrunnelse, og påstår at alle alternativer er nøye vurdert.
Gunnar Garbo fra Venstre påstår at den totale vurderingen av alternativer, andre
energimuligheter, ikke er kjent for hele Stortinget (ibid:24 min 55 sek), men Rostoft er
overbevist om at varmekraftverk eller andre alternativer ville blitt dyrere enn et kraftverk
(ibid: 25 min 20 sek). Rossbach sier at andre har påstått det motsatte når det kommer til pris,
og at Stortinget burde fått ta en felles avgjørelse (ibid:25 min 39 sek).
Sonja Ludvigsen fra Arbeiderpartiet sier i intervju at om man unngår denne
utbyggingen til Grytten vil hundrevis av anleggsarbeidere stå uten arbeid (Einarson, 1972:26
min 44 sek). Her har Oddvar Einarson lagt på tekst som lyder “Utbygging for utbyggingens
skyld”, som på en litt sarkastisk måte viser hva han synes om det argumentet. Odd Vigestad
fra KrF stemmer i at Grytten er det eneste gode alternativet, og slenger på at det haster å
komme i gang (ibid:27 min 10 sek). Sverre Nybø fra Høyre synes også det haster, og sier han
ikke ser meningen med et utsettelsesforslag, særlig når Rossbach sier det kan ta så lang tid.
Nybø mener de trenger en utbygging raskt (ibid:27 min 18 sek). Sverre Walter Rostoft er
industrileder og representerer Høyre som industriminister fra 1965 til 1971. I 1954 er han
også medlem i styret for Morgenbladet A/S, som frem til utpå 70-tallet er finansiert av Høyre.
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Vi kan derfor tenke oss at Rostoft og Morgenbladet burde ytre mange av de samme poengene
om Mardøla-aksjonen, all den tid Morgenbladet var talerør for Høyre.
Kvaløy Setreng påsto i et intervju i Romerikes Blad fra 2010 at statsminister Per
Borten i etterkant hadde innrømmet at han var enig med Kvaløy og (snm), men at han
“selvfølgelig ikke [kunne] si det offentlig den gangen” (Tveeikrem, 2010). Om dette
stemmer, kan det støtte påstanden om at Stortinget ikke følte de hadde mye valg. Odd Einar
Dørum som også deltok på aksjonen var leder av Unge Venstre sommeren 1970. I et intervju
sier Dørum at “Jeg var bevisst på at miljøspørsmål var livsviktige spørsmål. Og jeg mente de
ikke var tatt på alvor i Norge”, sier Dørum (Magnus, 2010). I dokumentarfilmen Kampen om
Mardøla vises et klipp fra sommeren 1970 hvor Dørum sier:
Natur er en verdi som bør vernes. Aksjonen som sådan har berettigelse fordi at statsbyråkratiet er blitt
så velutviklet på så mange områder at å gjøre det på denne måten er en av de få måtene å bli hørt på.
Jeg tror det viktige i dette er at dette er en måte som flere og flere mennesker vil benytte for å gi uttrykk
for sine meninger på dersom man ikke kan få en bedre organisering av selve den demokratiske
prosessen
Einarson, 1972:48 min 51 sek

Vi kan likevel ikke være sikre på om Odd Einar Dørum representerte regjeringspartiet
Venstres syn på Mardøla-saken.

2. 7. Politikk og natur i 1970
For å forstå konfliktene som kriget i 1970 er det relevant også å vite noe om regjeringen og
om konfliktene mellom naturvern og industrivekst. 1970 var det første året Jordens dag
(bedre kjent som Earth day) ble arrangert (Askheim, 2013). Det var også europeisk
naturvernår (Valset, 1970), samt året Naturvernloven trådte i kraft (Jakobsen, 2015), noe som
sees på som et gjennombrudd for det moderne natur- og miljøvernet. Dette gjør det vanskelig
å forstå at dette er året regjeringen valgte å rørlegge Nordeuropas nest høyeste fossefall til
fordel for et kraftverk. Ifølge professor i medievitenskap Rolf Werenskjold vet vi om 2479
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protestaksjoner i verden i 1968, to år før Mardøla-aksjonen (Werenskjold, 2011:13).
Etterhvert ble også nordmenn inspirert av studentopprørene i blant annet Frankrike og USA,
og det det dannet seg grupper også her som engasjerte seg i samfunnet rundt dem (Sejersted,
2018).

Francis

Sejersted

beskriver

ungdomsopprøret

fra

1968

som

“en

ny

generasjonsmotsetning og nye måter å se verden på. Mediene ble fristilt − avisene fra
partiene og etermediene fra staten. Nye saker som miljøsaken og arbeidsmiljøet ble satt på
dagsordenen” (Sejersted, 2018). Terje Grønningsæter (1979:35) beskriver de såkalte
sekstiåtterne som radikale, ideologisk skolerte sosialister. En av kampsaken til sekstiåtterne
var “styrket engasjement om vern av naturen og økende kritikk av vannkraftutbygging og
forbruksmønsteret i det kapitalistiske samfunnet” (Helle, 2015). I mellom- og etterkrigstiden
ble det bygget ut mye aluminiumsindustri i Norge (Reinertsen et al., 2010:25), noe som gikk
hardt ut over fosser og stryk, som var billig og tilgjengelig (Christensen, 2014). Noen av de
største konfliktene rundt 1970-tallet dreide seg om energiutvikling, og da spesielt
vannkraftutbygging (Reinertsen et al., 2010:25). I denne perioden ble flere mennesker opptatt
av verdiene som lå i uberørt natur. Eilif Dahl skrev i 1978 at bare 20 år tidligere ble de som
kjempet for naturvern sett på som upraktiske romantikere (Dahl, 1978:9). Dette kan tyde på at
naturvern var noe ganske nytt på 60- og 70-tallet, men at det i denne tiden vokste betydelig.
I 1965 ble Einar Gerhardsens fjerde Arbeiderpartiregjering erstattet av en borgerlig
samarbeidsregjering (Garvik, 2018). Denne besto av Høyre, KrF, Venstre og Senterpartiet,
ledet av Per Borten (Sp) i spissen. Bortenregjeringen satt frem til 1971, altså til over
Mardøla-aksjonen som foregikk sommeren 1970. Statsminister Per Borten førte ifølge
politiker Bjørn Unneberg med seg “en ny lederstil og en åpning av det offentlige rom”
(Unneberg, 2009). Det kan likevel virke som om han var lite bestemt i avgjørelser, Bjørn
Unneberg (2009) skriver at enkelte kalte Per Borten “uklar”, fordi han så sjelden svarte
direkte “ja” eller “nei”. Terje Rasmussen gjengir et sitat fra Lars Korvald, som sa at
Bortenregjeringen led litt av en manglende evne til å fatte beslutninger. “Altfor ofte ble det av
ledelsen brukt formuleringer som: dette haster ikke, la oss utsette saken, dette må vi tenke
mer på, osv. Det manglet et element av dynamikk og besluttsomhet” (Rasmussen,
2017:131,f:166). En usikker fremtoning og en vegring mot å ta harde valg kan ha vært dumt i
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en diskusjon der NVE vil bygge kraftverk ved Mardalsfossen, mens en gruppe aktivister ber
Stortinget om å snu i saken. I flere saker på 1970-tallet sto mindre partier som Venstre og
Sosialistisk Folkeparti (SF), delvis også KrF og Senterpartiet, gjerne sammen mot Høyre og
Arbeiderpartiet (Benum, 2015). Statsministeren Per Borten var fra Senterpartiet, mens
statsråden i Industridepartementet var fra 1965-1971 industriminister Sverre Walter Rostoft
fra Høyre (Stortinget, udatert). Her kan vi lure på om det først og fremst var på grunn av
politisk overbevisning eller et resultat av press fra NVE som gjorde at regjeringen gikk inn
for alternativet som ble foreslått.
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3. Morgenbladet og Dagbladet: Bakgrunn
I dette kapittelet vil jeg først skrive om historiene til de to avisene jeg skal analysere, for å
bedre forstå bakgrunnen deres og dermed også ha bedre forutsetninger for å forstå det som
leder opp til deres dekning av Mardølaaksjonen i 1970.Jeg mener det er viktig å vite litt om
avisenes bakteppe, og hvorvidt de har vært et mikrofonstativ for sine respektive politiske
partier, eller om de historisk sett har vært frigjort og publisert et mer variert innhold. Dette
kan være viktig å forstå før man skal forvente noe om avisens dekning av Stortingets
avgjørelse i 1970. Jeg synes også det er viktig å vite noe om redaktørene og journalistene som
jobber i de to avisene i perioden jeg skal dekke. Jeg har derfor skrevet noe om bakgrunnen til
et utvalg skribenter. Noen av dem kommer vi til å se igjen senere i analysen, og det vil være
viktig å vite noe om bakgrunnen deres for å forstå konteksten til det de ytrer i avisen. Mot
slutten av dette kapittelet vil jeg redegjøre for noen mediebegreper som kan bidra til å
forklare medieoppmerksomheten Mardølaaksjonen fikk, og hvordan den ble fremstilt i
avisene. Også dette har jeg vurdert som relevant for å forstå mediedekningen i perioden jeg
skriver om, og hva som skiller avistradisjoner i 1970 fra dagens normer. Etter dette kapittelet
håper jeg leseren har et bedre grunnlag for å kunne forvente noe om mediedekningen i
Morgenbladet og i Dagbladet i 1970, og har en forståelse for mediehverdagen på denne tiden.

3. 1. Morgenbladet
Morgenbladet ble grunnlagt som Norges aller første dagsavis i 1819 (Pettersen, 2016).
Christian Friele var redaktør fra 1857-94, og gjorde i løpet av den tiden Morgenbladet til det
ledende høyreorgan i Norge (Pettersen, 2016). Friele gjorde avisen respektert med politisk
innhold (Flo, 2010:220). Morgenbladet ble sett på som en avis for elitene. Friele var en
redaktør med til dels skråsikre meninger som var spisst og bitende formulert (Eide, 2009),
noe som kan minne oss om en viss redaktør jeg vil komme tilbake til, som ledet
Morgenbladet under Mardøla-aksjonen i 1970. Under andre verdenskrig provoserte
Morgenbladet okkupasjonsmaktene, noe som førte til arrestasjon av redaktørene og en total
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stans i produksjonen (Eide, 2009). Da krigen var slutt startet utgivelsene igjen i 1945, men
etter flere år uten inntekter slet avisen økonomisk. For å kunne opprettholde produksjonen var
de avhengige av pengestøtte og måtte tigge penger fra partiet Høyre (Geelmuyden, 1993:52).
Selv om det i dag høres rart ut at en avis skal finansieres av et parti eller en blokk i norsk
politikk, og dermed gjøre det umulig å ha et ideal om å være objektive i sine nyhetssaker, var
det i denne perioden ikke unormalt at aviser var partibundne. I tillegg til hjelp fra Høyre fikk
også Morgenbladet karret til seg midler fra den nyoppstartede høyreorienterte organisasjonen
Libertas (Hjeltnes, 2010:36). Erik Rudeng skriver at Morgenbladet ved inngangen til
1960-årene av mange ble oppfattet som en mer og mer «mørkeblå» avis (Rudeng, upublisert)
Redaktøren i 1970 er kanskje en av de mest notoriske i Morgenbladets historie,
nemlig Christian Christensen, bedre kjent som CC. Den tidligere organisasjonssekretæren i
Libertas var redaktør i Morgenbladet fra 1962 til 1982 (Bonde, 2014). CC ble innsatt uten
tidligere aviserfaring, og selv om han kom med bakgrunn fra Libertas stilte han seg kritisk til
den politiske debatten i Norge, nettopp fordi den var så partibundet (Hjeltnes, 2010:87).
Christensen mente redaktører ikke møtte problemer med åpent sinn, men var bundet av hva
som er vedtatt på høyeste hold i partiet. Selv om CC kan minne om Friele med sine
spissformulerte, skråsikre meninger, brøt CC med Morgenbladets tradisjonelle linje i mange
verdispørsmål (Geelmuyden, 1993:52). Morgenbladet var for eksempel tradisjonelt mot abort
og for kongehuset, mens Christensen var en republikaner og for fri abort (ibid). Han brakte
altså med seg noen mer moderne tanker inn i avisen, og vi kan lure på om han tillot mer
nytenkende ideer på trykk enn hva Morgenbladet hadde vært avsender for før. CCs
næringspolitiske syn stod likevel i skarp motsetning til den enda mer moderne
kulturredaktøren Erik Egeland sine økofilosofiske sympatier (Geelmuyden, 1993:52). Dette
antyder en viss uenighet innad i avisen, noe vi også får bekreftet andre steder. Blant annet
skriver Geelmuyden at kulturredaksjonen drev et opprørsk og visjonært virke i nesten ti år
under CC, noe som ga avisen et stadig mer schizofrent preg (ibid). Også Håkon Gundersen
og Kari Slaatsveen omtaler avisen som schizofren i podcasten Da! i episode 26, “Mens vi
venter på ekofisk” (Gundersen et. al. 2018). Her uttaler Gundersen at “Morgenbladet står [i
1970] i en spagat mellom næringslivsavis og kulturavis (ibid:03 min 20 sek).
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Knut Bøckman begynte som journalist i Morgenbladet i 1961, og ble redaktør i
samme avis fem år senere (Brøymer, 2008). Der forble han til 1987 (ibid). Bjørn Brøymer
skriver at “Knut Bøckman var en personlighet som bidro til å skape et muntert og
inspirerende avismiljø” og at “Han boblet over av humoristisk sans og treffende replikker.
Han kunne til og med tillate seg å fjolle for at latter og humør skulle få sitt utløp.” (ibid).
Ellen Auensen var tegner i Morgenbladet fra 1969–1978 (Østby, 2013). Leif Østby skriver at
illustrasjonene Auensen laget til Knut Bøckmans tekster “gav en lang rekke humørfylte og
treffsikre politikerportretter, skildret med malisiøst lune og plassert i dagens skiftende
situasjoner, slik at disse hundrevis av tegninger utgjør en løpende kommentar til et helt tiårs
politisk historie.” (Østby, 2013). Tore Dyrhaug skriver at “I en radikal tid formidlet de til
avisens lesere en borgerlig og konservativ oppfatning av mennesker og miljøer, alltid
malisiøst treffende, men også bestandig med en humoristisk undertone som gjorde at
tegningene aldri ble drepende for ofrene”. (Dyrhaug, 2009)
Morgenbladets kultursider sto i kontrast til redaktørsidene. Kulturredaktør i 1970
Eirik Egeland skriver selv i boken Tidsinnstilt at Morgenbladet egentlig tiltalte ham lite
(Egeland, 1987:122). Likevel søkte og fikk økofilosofen Egeland jobb i avisen, muligens med
en agenda om å åpne opp skottene mellom eliten og allmennheten; “En av pressens viktigste
oppgaver måtte være å formidle nye tanker, erkjennelser, initiativ og verk fra elitemiljøene til
samfunnets bredere lag. Hurtigst mulig burde dette skapende liv bli opinionens debattstoff og
allmennhetens eie.” (ibid:121). Da Egeland fikk stillingen som kulturredaktør skrev
forfatteren Alf Larsen at “Erik Egeland er blitt kulturredaktør. Nu må vi alle skrive i
Morgenbladet.” (Morgenbladet, udatert). Egeland skriver ikke egne tekster i Morgenbladet
sommeren 1970, men jeg synes det er viktig å nevne hvem som ledet kulturredaksjonen.
En annen som fikk skrive i Morgenbladet i en periode, var naturvernpioneren
Ragnhild Slåttelid, som delte Egelands økofilosofiske syn (Geelmuyden, 1993:52). Slåttelid
kom fra en gård i Nord-Trøndelag, og var i følge Erik Rudeng “utpreget ikke-Oslo-vest” (E.
Rudeng, personlig kommunikasjon, 4. september 2019). Før hun fikk jobb i Morgenbladet
hadde Slåttelid karriere i Nationen (ibid). Geelmuyden skriver at ikke alle var like fornøyde
med Slåttelids spalter hvor hun for første gang i Norge systematisk presenterte en økologisk
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tankegang (Geelmuyden, 1993:52). Storindustrien, næringslivet og annonsørene reagerte
visstnok tydelig negativt på spaltene; “Portemoneen dikterte at Slåttelid måtte avskjediges.
Portemonarkene overtok bladet.” (ibid). Det kan med andre ord virke som om Slåttelid fikk
sparken på grunnlag av sine artikler, og at de ikke stod i stil med hva de som finansierte
avisen mente. Dette til tross for at redaktørplakaten fra 1953 skulle regulere forholdet mellom
hodet og portemoneen (Hjeltnes, 2010:62), altså mellom hva journalistene ønsket å skrive om
og hva de fikk betalt for å skrive om. Egeland skjuler ikke sin støtte til økofilosofien eller
misnøye med Libertas når han beskriver Slåttelids avskjed.
En av avisens anerkjent ypperste medarbeidere måtte “rasjonaliseres” bort, mens middelmådigheter satt
trygt i andre avdelinger. Årsaken var en annen. Noen hadde trukket en konsekvens av spenningen
mellom kulturredaksjonens først og fremst økofilosofiske sympatier på den ene side, og sjefredaktørens
og styreflertallets næringspolitiske Libetas-syn på den annen.
Eirik Egeland, 1987:289.

Bakgrunnen for at Slåttelid sluttet er likevel usikker, ettersom Frank Bjerkholt protesterte på
Geelmuydens uttalelser i Pressehistorisk tidsskrift nr 17 2012 (Bjerkholt, 2012), som også
Håkon Gundersen stiller seg bak i samme publikasjon. Vi kan altså ikke legge for mye inn i
denne avskjedigelsen, også ettersom flere ble sagt opp samtidig, og den formelle
begrunnelsen var nedskjæringer i avisen grunnet økonomiske problemer, som var reelle nok
(Rudeng, personlig kommunikasjon 4. september 2019). Vi kan likevel ane en konflikt
mellom det konservative næringslivet og de nye økofilosofiske tankene, noe også Gundersen
mistenkte (Gundersen, personlig kommunikasjon 28. nov 2017). Sven Kjærup Bjørnebo sa i
anledning Morgenbladets 150-årsjubileum at det var et vanntett skott mellom kultur og det
redaksjonelt politiske i avisen i 1970 (Gundersen et. al., 2018). Dette bekrefter også Erik
Rudeng i samtale 4. september 2019, der han beskriver en splittelse mellom den politiske
redaksjonen som skrev på side to i avisen mot kulturredaksjonen på side tre. Rudeng antar at
det i disse to redaksjonene vil være to forskjellige syn på Mardøla-utbyggingen.
Sentralt i Egelands kulturredaksjon var også Hjalmar Hegge, som Rudeng beskriver
som ideologen i Morgenbladet (E. Rudeng, personlig kommunikasjon, 4. september 2019).

- 26 -

Slåttelid var selv medlem av Samarbeidsgruppen for natur- og miljøvern, men hadde ikke den
samme filosofiske kompetansen som Hegge, som var universitetslektor i filosofi. Hegge var
fra Tromsø, med andre ord heller ikke en typisk Oslo-vest-person (ibid). Hegge sto langt fra
vanlige Høyre-oppfatninger og var landets første systematiske kritiker av bilismen - også det
i Morgenbladet, som noen den gangen mente like gjerne kunne kalles "Heggebladet"
(Rudeng, personlig kommunikasjon 5. juni 2020). Hjalmar Hegge etablerte faget økofilosofi
ved Universitetet i Oslo sammen med Sigmund Kvaløy i 1971 (Kvaløy, 2014:10).
På side 3 i Morgenbladet gjør også Finn Alnæs seg bemerket. Han var i 1970
forfatter, men ble også nattassistent i Morgenbladet (Rudeng, upublisert). I 1976 gir Alnæs ut
boka Svart snø eller samvern, hvor et kapittel er dedikert til Mardølaaksjonen. I kapittelet
“Seks år etter Mardølaaksjonen” skriver Alnæs at vi som deltok i aksjonen følte oss som
pionerer, og at ettertiden ville snakke om et “før og etter Mardøla” (Alnæs, 1976:85). Alnæs
deltok altså selv i aksjonen i Sandgrovbotn, og vi kan tenke oss at han har en egeninteresse i
oppslagene han skriver. Alnæs skriver om Mardalsfossens skjebne i Morgenbladet så vel som
i Dagbladet denne sommeren. Blant annet har han en diskusjon om sivil ulydighet med
redaktøren CC, som vi får se i rammeanalysen. I 1970-årenes venstreradikale klima ble
Alnæs av mange oppfattet som en reaksjonær forfatter, selv om han selv følte han hørte
hjemme på venstresiden (Rottem, 2014). Selv skriver han de var en tverrpolitisk gruppe i
Sandgrovbotn (Alnæs, 1976:90).
Morgenbladet ble i mange år holdt i live av økonomiske redningsaksjoner. Da det ble
mulig å søke om statsstøtte var de først imot dette, men Idar Flo (2010:220) skriver at da Oslo
Høyre ga sitt siste økonimiske bidrag til avisen i 1975, måtte Morgenbladet kaste sine
prinsipper og søke om statsstøtte. Høyre var altså de som holdt Morgenbladet i live fram til
1975, som sier noe om makten de hadde over dagsavisen. Siden 1970 var derfor et år hvor
Morgenbladet fortsatt var regnet som en partiavis, skulle man gjerne tro at Morgenbladet var
et direkte talerør for den borgerlige regjeringen, og støttet fullstendig opp under avgjørelsen
om å legge Mardalsfossen i rør. Ettersom de ikke var partiavis for et liberalt parti, men for et
konservativt, skulle vi også tro de var mot sivil ulydighet og alt som hadde med lovbrudd å
gjøre. Likevel kan vi lese at Morgenbladet oppfordret til lovbrudd i kampen mot samnorsk i

- 27 -

1950-årene (Morgenbladet, udatert), så avisen har vært uforutsigbar tidligere. Dette leder opp
til en nysgjerrighet om hvordan Morgenbladet dekket Mardøla-aksjonen.

3. 2. Dagbladet
Nokså nøyaktig et halvt århundre etter oppstarten til Morgenbladet, ble Dagbladet startet opp
som en radikal opposisjonsavis i 1869 (Flo, 2010:73). I boka Alltid foran skjermen skriver
Martin Eide og Christine Myrvang at Dagbladet fra første stund markerte seg i det politiske
landskapet (Eide et al. 2018:19). I motsetning til det konservative Morgenbladet, har
Dagbladet politisk sett fremmet norsk radikalisme og alternative perspektiver, og har vært
hovedorgan for partiet Venstre (Werenskjold, 2008:422). Selv om Eide og Myrvang skriver
at avisen tidvis regnes som partiets hovedorgan, hadde de “en betydelig grad av uavhengighet
vis-á-vis partiet” (Eide et al. 2018:19). Dagbladet har historisk sett vært hovedorgan for
partiet Venstre, men kanskje ikke alltid like lojal når man ser nærmere på forholdet. Avisen
skrev selv allerede i 1931 at de ikke lot seg avskilte som Venstreblad, og skulle ikke arbeide
for Venstres synsmåter (Dahl et. al, 1993:85). I etterkrigstiden begynte krefter i avisen å bryte
opp det tradisjonelle samarbeidet. Det liberale, kulturradikale Oslo-Dagbladet hadde for
eksempel vært kritisk til partiformann Bent Røiseland, som var avholdsmann, småbruker og
lekpredikant (Hjeltnes, 2010:87). Røiseland var på Stortinget for Venstre fra 1945 til 1973
(Forr, 2009), men gikk ikke overens med Dagbladets måte å være venstreliberale på.
Røiseland måtte flere ganger distansere seg fra Dagbladets meninger (Hjeltnes, 2010:87), noe
som viser at Dagbladet har vært skeptisk til visse aspekter ved Venstre over tid til og med i
partipressens tid. Guri Hjeltnes skriver at det var en utbredt forestilling blant journalister at
venstrepressen var den avisgruppen som hadde det frieste forhold til sitt parti, og det hadde
lenge eksistert et spenningsforhold mellom Dagbladet og Venstre (ibid). Vi kan derfor anta at
Morgenbladet støttet regjeringen mer lojalt enn Venstre i 1970. Gripsrud og Lindtner skriver i
Allmenningen at partipressesystemet på 1960-tallet fortsatt ga en viss struktur til den norske
offentligheten, men at Dagbladet sammen med VG fortsatt var uroelementer (Gripsrud et al.,
2017:392).
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I boka Utskjelt og utsolgt sies det at Christian Friele, den nevnte redaktøren i
Morgenbladet, “[ofte brukte] sin penn til å øse foraktfulle invektiver utover Dagbladet” (Dahl
et. al, 1993:327). I tillegg skal Hagbart Berner, stortingsrepresentant fra Venstre og den første
redaktøren for Dagbladet, ha fortalt at en av Morgenbladets faste medarbeidere jevnlig spyttet
på Berner, slengte skjellsord eller lite vennlige håndbevegelser mot ham (ibid). Vi kan altså
ane en rivalisering mellom de to avisene langt tilbake i tid. De to avisene har tradisjonelt sett
stått på hver sin side av politikken, noe som gir oss grunn til å tro at de også vil være uenige
om Mardøla-utbyggingen. Likheter mellom dem kan vi likevel finne. Idar Flo skriver at det
satte seg en personlighetsspaltning mellom å være en underholdningsavis og en kulturavis i
Dagbladet

i

mellomkrigstiden;

“Den

senere

så

myteomspunne

og

feirede

Dagbladet-schizofrenien er født” (Flo, 2010:73). Vi finner altså en “schizofreni” både i
Morgenbladet og i Dagbladet. Gripsrud et al. (2017:517) viser til at Martin Eide (2004)
hevder avisschizofreni var et nøkkelbegrep for å forstå norsk populærjournalistikk i denne
tidsperioden.
Ansvarlig redaktør i Dagbladet var i 1970 Roald Storsletten (Garvik, 2019). Etter en
overlapping med Helge Seip satt Storsletten som redaktør for avisen fra 1958 til 1980 (Dahl
et. al, 1993:548). Av Christopher Hals Gylseth blir Roald Storsletten omtalt som “en klassisk
redaksjonssekretærtype, en pressemann som kjente alle avisens sider og behov” (Gylseth,
2011:29). Dagbladets trykkeriklubb (1962:32) skriver at redaktørene er toneangivende for
avisen, og er avisens ansikt utad. “Produktet står eller faller med redaktørenes utvelgelse av
stoff – og av medarbeidere” (ibid). Redaktøren står ansvarlig for alt som publiseres
sommeren 1970, og skulle antatt at alle kommentarer og ledere står i stil med hverandre.
Redaksjonssekretær i politisk avdeling sommeren 1970 er tidligere Unge Venstre-medlem,
daværende journalist i Dagbladet, Arve Solstad. I oktober 1965 skrev Solstad en kommentar
som i etterkant blir sett på som starten på løsrivelsen fra Venstre og partipressen (Hjeltnes,
2010:69). I kommentaren kritiserte Solstad den norske pressen for ikke å ha informert om hva
som foregikk bak kulissene under dannelsen av Borten-regjeringen tidligere samme måned.
Selv om Dagbladets tidligere redaktør Helge Seip hadde fått permisjon fra avisen for å stille
som kommunalminister nettopp i Borten-regjeringen (Dahl et. al, 1993:365), mente Solstad
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likevel at avisen skulle kunne kritisere den nye regjeringen. Helge Seip var redaktør fra
1954-1965, og bare åtte år senere skulle ingen andre enn Arve Solstad ta over hans jobb. I
kommentaren til Solstad sto det at “Norsk presse trekker sjelden sløret vekk fra de
partipolitiske manøvreringer og forhandlinger. Politikerne får arbeide i fred” (Hjeltnes,
2010:86). Videre skrev han at “systemet med fortrolighet og hemmelighet har blitt både en
unnskyldning og metode” og stilte spørsmålet “hvordan skal pressen i det hele tatt fungere
som en kontrollinstans overfor det stadig voksende byråkrati?” (ibid). Helge Seip skriver
sommeren 1970 et oppslag om aksjonistene i Sandgrovbotn. Helge G. Simonsen jobbet
sommeren 1970 som journalist i Dagbladet, før han ti år senere ble redaktør (Gylseth,
2011:223). Simonsen ble anbefalt for jobben av sin tidligere arbeidsgiver, og deretter ansatt
av Solstad (ibid). Han skulle likevel vise seg å være en skuffelse, de to kom ikke overens.
Gylseth skriver at Solstad synes Simonsen var en rotekopp, og i 1980 ble Simonsen tegnet
som en illsint lemen av Jan O. Henriksen (ibid:238). Simonsen skriver flere kommentarer om
Mardøla i Dagbladet sommeren 1970.
Sentrale journalister i Dagbladet sommeren 1970 er blant annet trioen er Per
Vassbotn, Gudleiv Forr og Arne Finborud. De ble ansatt på omtrent samme tid av Trygve
Moe (Gylseth, 2011:88). Terje Rasmussen (2015:172) indikerer at de tre sammen med Arve
Solstad hadde stor innflytelse, og sammen var “et kraftsentrum”. Mens Gudleiv Forr og Arve
Solstad ble nære venner, skled Solstad og Arne Finborud fra hverandre over tid (Gylseth,
2011:89). Christopher Hals Gylseth skriver likevel at “Solstad anerkjente Finboruds faglige
evner” (Gylseth, 2011:89). Per Vassbotn var en politisk engasjert journalist, omtalt som en
“stjernereporter” (Rasmussen, 2015:205). Han skrev i sin tid mange oppslag om Per Borten
og regjeringen, og da den falt skrev han en bok om den (Vassbotn, 1971). Gudleiv Forr
skriver i Dagbladet i 2018 at tidspunktet han innså at han skulle være journalist var da han og
Finborud var på ferie i Praha etter sommerjobb i Dagbladet i 1968, to år før Mardøla. I løpet
av denne ferien invaderte Sovjetledede styrker Tsjekkoslovakia, hvorpå innbyggerne svarte
med ikke-voldelige protester (Forr, 2018a). En kan tenke seg at en slik protest gjorde
inntrykk, og fikk journalistene til å ta stilling til bruken av ikke-voldelig demonstrasjon. Forr
var medlem av Unge Venstre (Forr, 2018a). Arne Finborud skriver i Dagbladet i 2009 at
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“Sjøl i partipressens tid var det et uvanlig tett forhold mellom Unge Venstre og Dagbladet”
(Finborud, 2009). Arne Finborud var selv tidligere nestformann i Unge Venstre. Finborud
skriver videre at “Pengestøtten tok snart slutt, men Dagbladet støttet Unge Venstre i form av
gratis trykking og støtteannonser i medlemsavisa Vi Vil og andre publikasjoner helt opp til
1972.”, og vi forstår at Dagbladet og (Unge) Venstre hadde et innviklet gjensidig forhold,
også økonomisk. Forr (2018b) skriver at “Min generasjon ville frigjøre avisene fra partiene
og

gjøre journalistikken

til en

profesjon uten

bindinger til institusjoner eller

partiprogrammer”. Gudleiv Forr skriver tre oppslag om Mardøla sommeren 1970, der han
foreslår å velge andre alternativer enn å bygge vannkraftverk. Arne Finborud skriver tre
oppslag der han viser støtte til aksjonistene og mener fossen burde vernes, mens Per Vassbotn
skriver seks oppslag om Mardøla i Dagbladet sommeren 1970, med flere forskjellige
vinklinger. Flere som gjør seg bemerket med mange oppslag i Dagbladet sommeren 1970 er
blant andre Levi Fragell, kanskje først og fremst kjent som mangeårig generalsekretær i
Human-Etisk Forbund (Asbjørnsen et al., 2007:34). Fragell skriver en rekke oppslag om
aksjonistene som utsendt journalist i Sandgrovbotn. Leif Magne Flemmen skriver oppslag
som sympatiserer med aksjonistene. Johan H. Marstrander er arkitekt, men også tilknyttet
Dagbladet. Han skriver tre oppslag om Mardaøla i avisen, hvor han legger vekt på at det er
viktig å bevare fossen. Jeg har ikke klart å finne ut om han var ansatt i avisen eller ikke, så i
regnearket har jeg kodet oppslag fra ham som kronikker, og rolle arkitekt, eller akademiker,
ikke journalist. Marstrander var medlem av Vassdragsvernrådet i Norges Naturvernforbund
samtidig som Magne Midttun var leder (Norges Naturvernforbund, 1975:24).
Dagbladet undergikk noen forandringer i årene rundt 1970. Under løssalgspressens
norske kommunikasjonsrevolusjon i 1960- og 70-årene gikk Dagbladet også fra å være en
nokså lokal Oslosentrert avis til å bli en riksavis med et opplag på over 100.000 (Flo,
2010:73). Selv om Dagbladet løsrev seg mer og mer fra Venstres politikk, handlet ikke
forholdet deres bare om politikk, men også om økonomi (Dahl et. al, 1993:67). I 1970 hadde
Dagbladet nesten en million i underskudd (ibid:42), noe som kan tyde på at ikke Venstre
skjenket dem med mange midler, men at de likevel har vært nokså avhengige av dem. Arve
Solstad, tidvis sammen med Jahn Otto Johansen, satt som redaktører sammen med Storsletten
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frem til slutten av 1970-tallet. Det sies at Solstad omformet Dagbladet fra å være et
partiorgan for Venstre, til å bli en avis som ble ledende på kritisk og analytisk journalistikk
(Graatrud, 2016). Solstad uttalte i 1977 at “Vi er Dagbladet og representerer oss selv” (Dahl
et. al, 1993:92). Idar Flo skriver at Dagbladet sa et definitivt farvel til Venstre på 1970-tallet
(Flo, 2010:73), og Rolf Werenskjold skriver at “Since 1977, it [Dagbladet] has officially been
politically neutral, though it has kept its position as a liberal newspaper” (Werenskjold,
2008).

3. 3. Partipresse
Nyheter og journalistikk har ikke alltid sett ut slik vi er vant til i dag. Gjennom forrige
århundre har mange aviser gått fra å bli finansiert av politiske partier i bytte mot at de
publiserte oppslag til deres fordel, til å i dag bli sett på (av de fleste) som objektive
sannhetsformidlere. Selv om noen fortsatt anklager aviser og medier i dag for å være
partisympatisører, og NRK av noen blir kalt ARK1 på folkemunne, er det ikke like tydelig, og
gjort med overlegg, som i partipressens tid, så jeg lar det ligge der. For hundre år siden
trykket partiaviser tekster som fokuserte kun på sine respektive partier sine interesser
(Roksvold 1997:69). I 1946 åpnet både Høires [sic] Pressebyrå (Hjeltnes, 2010:34) og
Venstres Pressekontor (ibid: 40) sine virksomheter. Ulf Andenæs skriver at “I partiavisenes
tid dominerte den borgerlige og konservative presse. Særlig mektig var Høyrepressen”
(Andenæs, 2012). Etter krigen ble Libertas stiftet, en organisasjon som kjempet mot
Arbeiderpartiets reguleringspolitikk (Gisle, 2018) i en periode hvor Ap med rent flertall i
Einar Gerhardsens regjering hadde sin storhetstid (Garvik et. al, 2019). Libertas donerte
penger til konservative tidsskrifter og aviser de ønsket å støtte uten å ville avsløre hvem som
var avsender. (Hjeltnes, 2010:36). Siden de ville operere hemmelig, gikk hjelpen til avisene
formelt gjennom Høyre, selv om det reelt sett var Libertas som sto bak pengegavene
(ibid:37). Derfor kan vi tenke oss at Morgenbladet var en sterkere avis enn Dagbladet i årene

1

Blant andre Carl I. Hagen har omtalt NRK som ARK - “Arbeiderpartiets rikskringkasting”. Her fra hans
Facebook-profil 23.03.2015; “I Dagsrevyen fremstilles APs synspunkter med angrep på regjeringen først støttet
av ARKs valg av intervjuobjekt og ARRKs klipping.”  https://tinyurl.com/y4okhedd

- 32 -

med partipresse, og at det muligens er Morgenbladet som av de to vil ha råd til å sende
journalister ut av hovedstaden for å dekke nyheter i Romsdal.
Partipressen møtte etterhvert motstand, og nye finensieringsmuligheter dukket opp.
Redaktørplakaten som kom i 1953 skulle regulere forholdet mellom hodet og portemoneen
(Hjeltnes, 2010:62). Erklæringen ble til i samarbeid mellom Norske Avisers Landsforbund
(senere Mediebedriftenes Landsforening) og Norsk Redaktørforening. Likevel var noen
aviser fortsatt 17 år senere i 1970 tungt bundet av partiers støtte, og skrev i en tone som ville
fortsette den viktige pengestøtten. I 1971 meddelte Tønsberg Blad at de ikke lenger ville avse
gratis spalteplass til Høyres valgannonser (Hjeltnes, 2010:129). Frem til dette var det vanlig
at høyreavisene trykket partiets annonser gratis, altså kan vi regne med at også Morgenbladet
med sin støtte fra Høyre trykket annonser for dem som en selvfølge i 1970, kanskje også det
samme for Dagbladet og Venstre. Allerede på 1960-tallet begynner vi å se en misnøye med
partipressen, og folk ser etter nye løsninger. Som nevnt skrev Arve Solstad skrev i 1965 en
kommentar i Dagbladet hvor han avslørte at Borten-regjeringen hadde hatt store interne
samarbeidsproblemer (Hjeltnes, 2010:69). I kommentaren stilte Solstad seg kritisk til hvordan
pressen var ukritisk til myndighetene. I 1969, året før Mardøla-aksjonen ble statlig
pressestøtte innført i Norge (Sejersted, 2018). Guri Hjeltnes skriver at Stortinget drøftet
spørsmålet om statsstøtte til aviser første gang allerede i januar nevnte år (Hjeltnes, 2010:91).
I og med at pressestøtten kom året før 1970, kan vi tenke at mediene i dette året allerede var
begynt å bli litt friere, selv om ikke partipressen hadde opphørt helt. Hjeltnes skriver at
perioden 1945-1972 var partipressens siste store epoke (ibid:146). Etter at partiene ble fristilt
fra pressen, ble de samtidig fri for de økonomiske byrdene partipressen medførte (Sejersted,
2018). Ifølge Francis Sejersted ble også den politiske pressedekningen bedre med en friere
presse, selv om avisene ble det han kaller “utro tjenere” (ibid). Et samlet Høyre var mot
papirsubsidier i Stortinget (Hjeltnes, 2010:92), men Høyreavisen Asker og Bærum Budstikke
uttalte at “Den partibundne journalistikk er på vei ut av norsk presse, den som gjennom
generasjoner hadde villedet leserne, og gitt publikum en dårlig avis” (ibid:87).
Venstrepressen hadde før dette stått svakt, og vært i konflikt med eget parti, men etter
1965 begynte tendensen å merkes også i de andre avisgruppene (Hjeltnes, 2010:88). I
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høyrepressen ble man kritiske til Høyres medlemmer, og utenriksminister John Lyng ble i
1965-71 en omstridt statsråd i både venstre- og i høyrepressen (ibid:89). Yngvar Ustvedt har
skrevet om overgangen fra partipressen, og forklarer at partibundetheten i pressen denne
perioden ble mindre enn den hadde vært (Ustvedt, 1990:117). Videre skriver han; “Den
politiske ensidigheten ble mindre, sensuren løsere og man ga plass for innlegg som hevdet
avvikende oppfatninger. Man bestilte til og med innlegg skrevet av politiske motstandere.
Hele mediebildet ble rikere og mer nyansert” (ibid). Det vil være interessant å undersøke
hvilke politikere som slipper til i de ulike avisene sommeren 1970. Jostein Gripsrud skriver at
den statlige pressestøtten ble innført for å opprettholde partipressesystemet, “men som vi skal
se, ble ordningen ikke minst et bidrag til en delvis oppløsning av systemet: Med penger fra
staten hadde pressen i alle fall ikke like sterke økonomiske bånd til partiene” (Gripsrud et al.,
2017:392-393).
Årene fra 1965 til 1971 kan sees på som en overgangstid, hvor avisene fortsatt var
registrert som partiaviser tilhørende sine respektive partier, men samtidig tok i bruk en
mindre partipreget journalistikk. Denne friere journalistikken i aviser som fortsatt offisielt var
partiaviser kaller Guri Hjeltnes (2010:89) en differensiert partipresse, der aviser stilte seg
mer uavhengig fra parti. Mye skjer i medielandskapet i disse årene, og midt i denne
overgangsfasen er Mardølaaksjonen. I 1975, altså fem år etter Mardølaaksjonen, fikk Vær
Varsom-plakaten sin andre revisjon (Sørum et. al, 2012) . I den nye plakaten legges det til at
journalister ikke skal skrive noe som strider mot egen overbevisning, ikke gi etter for press,
ikke misbruke andres tillit eller det trykte ord, ikke utnytte sin stilling og aldri gi tilsagn om
redaksjonell omtale som motytelser for annonser, som å verne om sin integritet (ibid). Før
1975 sto altså ikke dette spesifisert i plakaten, og vi kan dermed tenke at 1970, fem år før
revisjonen, var en tid hvor aviser og journalister blir dratt litt mellom å være lojal mot partiet
versus å fortelle objektive sannheter.
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3. 4. Medievridning, nyhetskriterier og klimajournalistikk
Sosiolog Gudmund Hernes skrev i 1977 artikkelen “Det media-vridde samfunn”, publisert i
tidsskriftet Samtiden. I Norge på denne tiden var det en debatt om hvorvidt media var høyreeller venstrevridde, men i artikkelen lanserer Hernes et nytt begrep hvor han påstår at
fjernsynsprogrammer kan være medievridde (Hernes, 1977:8). Hernes er opptatt av hvordan
befolkningen i stadig større grad lever i en medieskapt virkelighet, og hvordan det setter sitt
preg på samfunnet. Selv om artikkelen er skrevet for mer enn førti år siden, kan vi kjenne
igjen de samme tendensene i dag. Hernes peker på at fordi vi er omgitt av så mye
informasjon, må mediene ta i bruk sterke virkemidler for at nyheter og andre medietekster
skal bli oppfattet (Hernes, 1977:7). Dette gjøres gjennom det Hernes kaller medievridning –
en måte å forme stoffet på slik at det vekker oppmerksomhet hos publikum. Teknikkene som
blir brukt er fem ulike; tilspissing, forenkling, polarisering, intensivering og konkretisering
(Hernes, 1977:7). Gleditsch et al. (1971:37) skriver at Mardølaaksjonen hadde en
polariseringsscore på 0,8 på en skala fra 0-1,0. Begrepet medievridning kan også settes i
sammenheng med dagsordenteorien, som gir en forklaring på hvordan nyhetsinnhold i
mediene former nyhetskonsumentenes syn på hvilke temaer som er viktig i samfunnet
(Potter, 2012, s. 74). Dagsordenteorien ble først testet ut av Max McCombs og Donald Shaw
i Chapel Hill-studien om det amerikanske valget i 1968, to år før Mardølaaksjonen
(Andersen, 2018:17).
Ikke alt som skjer i løpet av et døgn blir nyheter. Siden det er mye som skjer over hele
verden, må nyhetene kjempe om en begrenset plass (Vettenranta, 2017).For å bli regnet som
nyhetsverdig må en hendelse ha størst mulig nærhet både i tid, kultur, og i geografisk avstand
(Prakke, 1969). For at en hendelse skal omtales i media må den kvalifisere over
nyhetsterskelen (Allern, 2001:55). Noe av makten til en journalist ligger i å kunne sette
nettopp denne grensen (Berge 2012:31). Hvilke nyhetssaker som blir publisert i en avis
bestemmes blant annet av nyhetskriteriene, som først ble sammenfattet til tolv punkter av
Galtung og Ruge etter de kritiserte tendensene i utenriksnyheter i The Structure of Foreign
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News i 1965, altså fem år før Mardøla. Senere har Øystein Sande (1992) forenklet
nyhetskriteriene til ni stykker, nemlig 1) aktualitet, 2) informasjonsverdi, 3) nærhet (mulighet
for identifikasjon og personifisering), 4) sensasjon, 5) konflikt, 6) elitepersoner eller
-nasjoner, 7) konsonans, 8) nyhetskontekst, samt 9) omfang. Øyvind Ihlen har i boka Medier
og miljø satt opp en liste med nyhetskriterier for miljønyheter (Ihlen, 1999:23). For det første
bør en miljønyhet kunne relateres til spørsmål med klar appell til publikum, og den bør helst
passe inn i modellen til et sosialt drama med skurker, ofre, og helter. I tillegg bør problemet
være nåtidig, og hvorvidt saken har et godt illustrasjonsbilde eller ikke kan være avgjørende
for om den kommer på trykk (ibid:24). Ihlen skriver at det var utbyggingen av vassdrag som
for alvor gjorde at vi begynte å diskutere naturvern, og nevner Mardøla-aksjonen som en
tidlig

og

viktig

aksjon

(ibid:29). Han skriver

også

at journalister

som har

organisasjonserfaring fra miljøbevegelsen kan følge sine personlige interesser for å dekke
spesielle saker eller felt (ibid:21). Rolf Werenskjold skriver i sin studie “The global 1968
revolts in major Norwegian newspapers” at Galtung og Ruges nyhetskriterium om nærhet
ikke var så viktig der. Selv om det alltid vil være en større geografisk nærhet i
innenriksnyheter enn utenriks, kan det tenkes at noen hovedstadsinnbyggere synes en aksjon
for en foss i Rauma var langt geografisk unna. Soilikki Vettenranta (2005) skriver at den
psykiske nærheten er enda viktigere enn den geografiske. Altså er det kanskje viktigere å
kunne føle med andre folk, og sette seg inn i deres situasjon, enn hvor nært hendelsen er i
avstand.
Klimajournalistikk som et eget journalistisk felt har vokst betydelig de siste femti
årene. Robert Cox (2013:144) nevner 1960-tallet som oppstarten for det vi i dag kan kalle
miljøjournalistikk. Ettersom folk flest ikke leser forskningsrapporter for å oppdatere seg,
skriver Kris M. Wilson (2000:201) at medias dekning av natur- og miljøjournalistikk er
spesielt viktig. Wilson skriver hovedsakelig om klimaforandringer, men jeg tenker det kan
være interessant å overføre hvor viktig media er for folks oppfatning av et fenomen eller en
hendelse. Protester og demonstrasjoner fikk også økende oppmerksomhet i mediene i denne
perioden. Tore Roksvold skriver at aviser begynte å skildre mer aktiv vold fra 1970
(Roksvold, 1997:92). Arne Næss skriver i boka Gandhi at massemediene egentlig er lite
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interessert i ikkevoldelige tilnærminger til en konflikt, “Men så snart det kan rapporteres om
folk som blir drept, stiger interessen” (Næss, 2000:11). Mardøla-aksjonen viste jo at en
aksjon uten vold, kun ved bruk av en gandhistisk ikkevoldsfilosofi, fikk mye mediedekning
og oppmerksomhet. Her kan altså prinsippene om nærhet og aktualitet trumfe premisset om
vold og dramatikk, selv om dette gjerne var en dramatisk hendelse i norsk skala. Rolf
Werenskjold skriver at Dagsrevyen til sammen viste 979 innslag om demonstrasjoner rundt
om i verden i årene 1965-1979 (Werenskjold, 2011b, s 259). I Kampen om Mardøla sies det
at Mardølaaksjonen var 1970-sommerens sensasjon i Norge (Einarson, 1972:49 min 35 sek),
Sandes fjerde nyhetskriterium. Reinertsen et al. (2010:26) skriver at “Selv om aksjonen led
nederlag, skapte den bred offentlig debatt og fikk stor medieoppmerksomhet”. Også fra
dagboken til Annabel Torgersen forstår vi at Mardøla-aksjonen var en attraktiv historie for
mediene. “Journalister kryr det av. Naturvernleiren er antakelig godt stoff [...] Krohn fra
Dagsrevyen var på plass. Han tok bilder av leir og folk, og var spesielt interessert i våre
langhårete demonstranter - “yrkesdemonstranter” som det hevdes”. (Torgersen, 1971:164).
For at en slik aksjon med sivil ulydighet skal lykkes, skriver Grønningsæter (1979:37) at en
behøver mediedekning. Han mener at en slik type aksjon vil dø hen om den blir tiet ihjel, og
at en av hensiktene med en konfrontasjon nettopp er at massemediene skal ta det opp (ibid).
Grønningsæter avslutter med å si at hvilken mening en avisleser sitter igjen med avhenger av
måten stoffet blir presentert på (ibid). Nils Petter Gleditsch skriver at “Sommeren 1970 var
ordet “Mardøla” på førstesiden i alle norske aviser” (Gleditsch et al., 1971:4).
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4. Metodisk rammeverk
I dette kapittelet gjennomgår jeg det metodiske rammeverket jeg bruker i analysen. De tre
forskningsspørsmålene jeg stilte innledningsvis skal besvares med ulike metoder. I ettertid
har dette blitt en mer omfattende oppgave enn jeg innså i starten, og tror jeg kunne skrevet en
hel avhandling om hver av de tre forskningsspørsmålene. Metoden min blir likevel støttet av
Østbye m.fl. (2013:22), som skriver at “det kan være fruktbart å kombinere ulike typer data
og analyseteknikker for å se om de gir samme beskrivelse av et fenomen”. Jeg vil få en mer
representativ analyse med en kombinasjonen av kvantitativ og kvalitativ metode enn jeg ville
fått med bare en av dem. Med kombinasjonen får jeg både et oversiktlig overblikk over alle
oppslagene over tid i tillegg til et dypdykk i innramming og fremstilling. I kapittelet vil jeg
først

beskrive den kvantitative delen av analysen, etterfulgt av en gjennomgang av

rammeanalysen og de ulike tolkningsrammene. Deretter vil jeg forklare hvordan
bildeanalysen har blitt utført, før jeg avslutningsvis kommer med en kritikk av metoden som
er viktig å belyse for oppgavens etterprøvbarhet.

4. 1. Kvantitativ innholdsanalyse
Kvantitativ forskning innebærer registrering av data for å oppnå en systematisk fremstilling
av innholdet, for dermed å kunne gi en tallmessig beskrivelse av materialet (Østbye et al.,
2007:210). Jeg vil registrere data fra utvalget mitt, alle oppslagene i Morgenbladet og
Dagbladet som omtaler Mardøla fra 1. mai til og med 31. august 1970. Alle oppslagene
legges inn i et regneark og kodes med ulike variabler. Etter jeg har registrert dataen fra
utvalget vil jeg fremstille innholdet i mediedekningen ved hjelp av tabeller og diagrammer.
Medieforskerne Roger D. Wimmer og Joseph. R. Dominick identifiserer noen hovedmål for
kvantitativ analyse, blant annet å beskrive mønstre og utviklingstendenser i medieinnhold, og
å finne ut hvordan mediene fremstiller ulike grupper i samfunnet (Wimmer et al.,
1994:164-167, oversatt og gjengitt i Østbye et al., 2007:211). I presentasjonen av mine funn

- 38 -

vil jeg beskrive fremtredende mønstre fra mediedekningen, samt fremstillingen av aksjonister
som bryter loven med sivil ulydighet.

4.1.1. Avgrensing av utvalg og innsamling av data
Da jeg startet på min mastergrad i august 2017 var ikke Morgenbladets aviser fra 1970 enda
digitalisert hos Nasjonalbiblioteket. Jeg startet derfor mitt arbeid med å bla gjennom aviser på
ruller med mikrofilm i bibliotekets lokaler. Først skummet jeg gjennom avisutgaver fra hver
måned gjennom året 1970 for å få et inntrykk av mediedekningen og hvor ofte jeg så
overskrifter som omtalte Mardøla. Jeg fant raskt ut at dekningen var omfattende, og at saken
gjerne ble omtalt som Eikesdal/Grytten-saken, eller andre formuleringer som gjorde det
utfordrende å hente ut alle oppslagene uten å bruke svært lang tid på nærlesing. Jeg bestemte
meg derfor for å avgrense et tidsrom basert på Terje Grønningsæter sin inndeling av
aksjonens perioder. Grønningsæter delte dekningen inn i fem perioder, hvorav periode to til
og med fire utgjør mai, juni, juli og august (Grønningsæter, 1979:43). Jeg avgrenser mitt
utvalg til å omfatte disse tre midterste periodene for å dekke opptakten til og
gjennomføringen av Norges første sivile ulydighetsaksjon for naturvern. Etter å ha bladd
gjennom Morgenbladets avisutgaver fra 1.05.1970-31.08.1970 på mikrofilm, tok jeg bilder av
oppslag som handlet om Mardølaaksjonen og la inn data om dem i et regneark. Etter en stund
ble

både

Dagbladets

og

Morgenbladets

arkiver

digitalisert

og

tilgjengelig

på

Nasjonalbibliotekets nettsider, og det ble dermed mulig å legge inn søkeord for å finne fram
til artikler. Selv om jeg hadde bladd gjennom Morgenbladets aviser fra før av, brukte jeg
2

likevel Nasjonalbibliotekets søkemotor til å søke på ordene Mardal* og Mardøl* for å se hva
som dukket opp i begge avisene. Her fant jeg at jeg hadde oversett noen oppslag da jeg leste
gjennom manuelt, der Mardøla var nevnt perifert i oppslag som hovedsakelig handlet om
andre ting. Et viktigere funn var at maskinen ikke plukket opp alle versjonene jeg hadde
funnet manuelt. I noen tilfeller skriver journalistene bare “elva”, eller “fossen” eller
“demonstrantene på fjellet” eller andre beskrivelser som ikke søkemotoren klarer å skille ut
som saker om Mardøla med mindre jeg søker etter de spesifikke ordene. Vi vil se noen
2

Med stjernen på slutten av ordet inkluderes alle versjoner av ordet, som Mardalsfossen, Mardlsaksjonen, osv.
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eksempler på slike oppslag i rammeanalysen. Jeg bestemte meg derfor for å bla gjennom
Dagbladets avisutgaver fra samme periode på samme måte som med Morgenbladet, utgave
for utgave gjennom sommeren 1970, for å få et resultat som var så riktig som mulig. Til slutt
satt jeg igjen med 200 oppslag som utgjorde mitt endelige utvalg som jeg deretter kunne lese
nøyere gjennom og analysere.

4.1.2. Forklaring på frekvensanalysen
Alle oppslagene i utvalget mitt ble lagt inn i et regneark, hvor jeg kodet tolv ulike variabler
for hvert avisoppslag. De ulike variablene jeg har kodet er dato, avis, sidetall, overskrift,
størrelse på oppslag (lite, medium, stort), sjanger (nyhetsartikkel, leder, debattinnlegg, notis,
karikatur eller annet3), navn på forfatter, rolle til forfatter (journalist, redaktør, politiker,
avisleser, etc.), syn på utbygging (positivt, negativt, nøytralt/ikke nevnt), syn på aksjonen
(positivt, negativt, nøytralt/ikke nevnt), tema (viktig å bevare fossen, utbygging som
nødvendig, Stortinget som maktesløse, burde vurdere andre alternativer, søker politisk
standpunkt, støtte til aksjonistene, avstand fra aksjonistene, eller nøytralt). Temaene kladdet
jeg ned etter å ha skumlest alle oppslagene ved den første gjennomgangen, og ble
omformulert etterhvert som jeg ble bedre kjent med nyhetsdekningen. De siste variablene jeg
har kodet i regnearket er hvorvidt oppslaget inkluderer fotografi fra aksjonen eller av
forfatter.
Variablene “syn på utbygging” og “syn på aksjonen” måtte jeg lage noen koderegler
for før jeg gikk i gang med analysen. Alle oppslagene er gjennomgått manuelt, og jeg har
foretatt kvalitative vurderinger for hvert enkelt oppslag. Hvert oppslag i utvalget er vektet
innenfor en tredelt skala (positiv, negativ eller nøytral/ikke nevnt) når det kommer til omtale
av kraftverkutbygging og til sivil ulydighet. Hvert oppslag er vurdert ut ifra om det gir et
fordelaktig eller ufordelaktig bilde av forhold knyttet til utbygging og aksjonen. For det første
bestemte jeg meg for at valget “nøytral til aksjonen” også må inkludere oppslag før aksjonen
startet, der det ikke er aktuelt, og ikke kan måles i oppslaget. Ellers er nøytrale oppslag ofte
NTB-meldinger som nøytralt forteller hva som skjer, uten en merkbar tone i oppslaget. Andre
3

“Annet” er f.eks. reklamer for pengeinnsamling til demonstrantene eller til filmen Kampen om Mardøla
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oppslag har jeg forsøkt å markere som positiv eller negativ, selv om det ikke alltid har
kommet tydelig fram. Det har vært interessant å oppdage at oppslag både kan være negativ til
utbygging av kraftverk, men også negativ til sivil ulydighet, og at oppslag kan være positive
til utbygging og nøytrale eller ikke nevne aksjonen. Også når det gjelder variabelen “tema”
har jeg ønsket å plassere oppslagene i en bås så langt det lar seg gjøre. Noen oppslag vil være
totalt nøytrale, uten vinkling, men de fleste har jeg plassert innenfor ett av de nevnte temaene.
En utfordring her har vært at mange oppslag har flere fokus, og noen innleder med å snakke
om vern av naturen, for så å slå fast at sivil ulydighet er feil måte å gjøre det på. I slike
tilfeller har jeg markert oppslaget med temaet som får mest gjennomslag, og som jeg mener
styrer oppslaget. Det er vanskelig å få et helt etterprøvbart resultat her, men når jeg har kodet
et par hundre oppslag vil det gjøre lite utslag på en graf dersom en håndfull av oppslagene
skulle vært kodet annerledes. Ut fra resultatene fra regnearkene har jeg laget kvantitative
oversikter over oppslagene. Jeg har laget tidslinjer som viser utviklingen av mediedekningen
i de to avisene over tid, og diagrammer som viser fordelingen mellom de ulike variablene.

4. 2. Rammeanalyse
Den neste delen av oppgaven min er en kvalitativ analyse. Helge Østbye skriver at kvantitativ
og kvalitativ metode skal brukes “hver til sitt bruk” og gjerne “både og” (Østbye, 1990:24).
Jeg mener at denne oppgaven gir en bedre bredde og dybde for å forstå mediedekningen av
Mardøla når jeg kombinerer de to analysemetodene. Ifølge Sigmund Grønmo (2020) er en
forskjell mellom kvalitativ og kvantitativ metode at kvantitative data gjerne fremstilles ved
hjelp av tall og mengdetermer, mens kvalitative data er mer tekstbasert. Michael Quinn
Patton skriver at kvalitative undersøkelser har en naturalistisk tilnærming og ønsker å forstå
kontekst-spesifikke fenomener (Patton, 2001:39). I min analyse vil jeg bruke en gren innenfor
kvalitativ innholdsanalyse som heter rammeanalyse, eller framing analysis.
Medier vinkler nyhetssaker på ulike måter, og kan ramme inn en nyhet til å gi ulike
inntrykk til mottakeren. En slik innramming gir en punktbelysning av virkeligheten, i
motsetning til å speile den nøyaktig, ettersom journalisten ikke gjengir alt som skjer i
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virkeligheten, men fremhever noen ting og utelater andre (Allern, 2001:68). Sigurd Allern
siterer Gaye Tuchman (1978:1) som skriver; “the view through a window depends upon
whether the window is large or small, has many panes or few, whether the glass is opaque or
clear, whether the window faces a street or a backyard” (i Allern, 2014:5). Tolkningsrammer
gir en kontekst, og promoterer en bestemt tolkning av fenomenet (Ihlen, 2007:24).
Journalisten velger ut kilder til intervjuer, og adapterer gjerne rammer fra kildene (Allern,
2001:220). I dette kapittelet vil jeg forklare hva tolkningsrammer er, og hvordan jeg har utført
min rammeanalyse.

4.2.1. Tolkningsrammer
Det engelske begrepet “framing theory” er en teori om hvordan konteksten og vinklingen til
en tekst kan inneholde informasjon som påvirker hvordan vi oppfatter den. Medieviter Jostein
Gripsrud skriver at begrepet hører hjemme i den hermeneutiske samfunnsforskningen, der
fokuset er på dialogen mellom teksten og leseren, og på hvordan teksten får mening hos
leseren (Gripsrud 1999:137). To år etter at Mardølaaksjonen fant sted, uten sammenheng
forøvrig, ble Gregory Batesons Steps to an Ecology of Mind g itt ut. Sosialantropologen
Bateson definerte der psykologiske rammer, eller frames, som en “spatial and temporary
bounding of set of interactive messages” (Bateson, 1972:197). Bateson snakker om hvordan
konteksten til en tekst blir målt som en metakommunikasjon for budskapet i teksten. Dette er
akkurat dette jeg vil måle i mediedekningen om Mardøla-aksjonen; hva konteksten og
vinklingen har å si for hvordan leserne kan oppfatte nyheter fra avisene. Sosiologen Erving
Goffman benyttet begrepet i boken Frame Analysis fra 1974, og mediesosiologen Gaye
Tucman var en av personene som overførte framingbegrepet til studier i medievitenskapfaget.
I Tuchmans artikkel Telling Stories fra 1976 skriver hun innledningsvis at “Frame analysis
may help in the study of the principles of organization that underlie the selection and
definition of news events” (Tuchman, 1976:93). Tuchman baserer seg på Goffmans
framingteori, men drar den videre fra teori til praksis idet hun gjennom feltarbeid undersøker
hvordan en nyhetssak blir til. I artikkelen belyser hun blant annet hvordan journalistene
forteller historier mellom seg, som sprer ladede versjoner av nyhetssaker (ibid:95).
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Medieforskeren Martin Eide skriver i boka Nyhetens interesse a t vi kan se på nyheter
som kontinuerlige reproduksjoner av journalistens forståelse av nyheten, og at det i seg selv
bidrar til reproduksjon av journalisters forståelse av nyhetsprosessen og de sosiale prosessene
(Eide, 1992:82). John H. Pavlik skriver at i stedet for å la hendelsen og faktaene snakke for
seg selv, blir journalistene spurt av redaksjonen hva vinklingen på nyheten er (Pavlik,
2001:312). Robert Entman skriver at “[t]here is a reciprocal relationship between frames in
the text and these event schemata or frames in the audience’s thinking” (Entman, 1991:7).
Også Audun Beyer (2010:163) skriver at tolkningsrammer brukes for å konstruere et budskap
og at det nok er med på å påvirke hva avislesere tenker om ulike saker, og også hvordan de
diskuterer verden rundt seg. John P. D’Angelo (2002:876) skriver at tolkningsrammer som
dominerer nyhetsbildet vil dominere publikums inntrykk av hendelsen, og Amelia Manuti
(2013:66) skriver at dersom flere tolkningsrammer konkurrerer om nyhetsdekningen vil det
gi publikum en større mulighet for å forstå saken, i tillegg til at de har større sjanse til å gjøre
seg opp egne tolkninger og forståelser. John V. Pavlik (2001:312) skriver at rammer kan være
nødvendig for at en historie skal gi mening for leseren, men hevder samtidig at dominerende
bruk av enkelte tolkningsrammer kan føre til en opprettholdelse av status quo (ibid:316).
Tuchman (1976:94) mener at måten journalister legger til informasjon de selv mener er
viktig, men som ikke er en objektiv fremstilling av hva som skjer, er med på å forme
nyhetshistorien. Allern (2014:3) skriver at nøkkelord her er utvelgelse, eksklusjon, og
vektlegging. Tuchman avslutter artikkelen Telling stories m
 ed å si at “News [...] are public
documents that lay a world before us” (Tuchman, 1976:97).
Det går nesten tjue år etter Tuchmans feltarbeid og etter Goffmans patent på begrepet
før rammeanalyse virkelig får fotfeste i medievitenskapen. Robert Mathew Entman skriver i
1991 om hvordan mediedekningen av et sovjetisk og et amerikansk militært angrep blir
fremstilt vidt forskjellig i amerikanske medier på tross av at de to angrepene objektivt sett var
ganske like. Entman gjør her ikke bare rede for hvordan tolkningsrammer fungerer, men han
forsøker å lage en oppskrift på hvordan man skal kunne identifisere rammer i en tekst, for slik
å kunne foreta en rammeanalyse – noe som er grunnen til at denne artikkelen er sitert i så stor
grad i medievitenskapen. I likhet med flere typer innholdsanalyser undersøker vi også i
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rammeanalyse hvordan teksten er skrevet, men spesielt for denne analysen er at vi vil finne
de ulike måtene nyhetene vinkles på og rammes inn ved hjelp av kontekst. I Entmans studie
sammenligner han blant annet hvordan de omkomne i ulykken blir omtalt. Han viser hvordan
nøytrale eller ladede ord kan påvirke leserens oppfattelse av hendelsen: “Among the phrases
used were «innocent human beings», «269 stories of personal poignancy», «loved ones», and
«269 people». They used neutral terminology-terms like «travelers», «civilians»,
«passengers», «victims», «those who died», and «269 lives».” (Entman, 1991:8). Ved hjelp
av de forskjellige måtene å omtale mennesker på kan journalisten få leseren til å føle mer
eller mindre medfølelse og identifikasjon med ofrene. På samme måte vil jeg undersøke
hvordan nyhetsoppslag fra Mardølaaksjonen omtaler demonstrantene i Sandgrovbotn som
sympatiske naturvernere eller som opprørske hippier.
I artikkelen Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm skriver Entman
(1993:52) at en tekst blir rammet inn ved at vi velger å trekke ut aspekter ved en opplevd
virkelighet og gjøre dem mer fremtredende enn før. På denne måten mener han vi kan 1)
definere og avgrense et bestemt problem, 2) identifisere årsakene til problemet, 3) gi
grunnlag for moralske vurderinger, og/eller 4) antyde løsninger og tiltak (Entman, 1993:52).
Jeg vil presentere tolkningsrammene i kapittel 8 gjennom Entmans firedelte modell. For å
identifisere en tolkningsramme fra en tekst skriver Entman at rammen kun må inneholde de
elementene i meldingen som er kritiske for innvirkningen på informasjonsbehandling; ellers
ville det ikke være noe skille mellom ramme og tekst (Entman, 1991:8, min oversettelse). Det
er altså ikke alle ord i en tekst som er like viktige, og i motsetning til andre typer
innholdsanalyser må man i rammeanalysen også studere hvordan teksten kan oppfattes i en
kontekst. For eksempel er ordene brukt om de omkomne i det nevnte eksempelet kun
interessante dersom vi ser dem i lys av den kulturelle konteksten hvor vi ser forskjellen
mellom hvordan amerikanerne og sovjeterne blir omtalt. Målet for en rammeanalyse skal
være å fastslå hvilke ord og bilder som er komponenter fra en bestemt ramme, og hvilke som
ikke er det (Entman, 1991:8). Noen ord i et nyhetsoppslag kan tyde på en ramme, for
eksempel hvis artikler om Mardølaaksjonen beskriver aksjonistene som opprørske og naive,
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kan det tyde på en ramme som tar avstand fra aksjonistene, mens bruken av ord som
naturvernere kan tyde på en støtte til dem.

4.2.3. Utførelse av rammeanalysen
Den kvalitative forskningen har en løsere fremgangsmåte enn den kvantitative. Mens jeg til
den kvantitative analysen hadde alle variablene fastsatt på forhånd, og kodet oppslagene inn
etter kodemanualen, kan jeg tilpasse analysen mer underveis i den kvalitative delen, for
eksempel endre noe på navnene på rammene. Kuypers (2010) skriver at man i en
rammeanalyse først må legge fram tema en antar vil forekomme i tekstene, og senere utvikle
dem til rammer. Her har jeg en fordel ettersom jeg har gjort et grundig grunnarbeid til den
kvantitative analysen før jeg starter på rammeanalysen som kan bygge på den, selv om noe
justering må til. Med temaene fra den kvantitative delen foran meg kan jeg starte med å
trekke fram de største temaene, slå sammen et par temaer som ligner hverandre, og utelate
noen av de minst viktige temaene. Til slutt står jeg igjen med fem rammer jeg synes
representerer dekningen av Mardølaaksjonen sommeren 1970.

→

Temaer fra den kvantitative analysen

Rammer

Viktig å bevare fossen

Viktig å bevare fossen og naturen

Stortinget som maktesløse + burde vurdere andre
alternativer

Andre alternativer hadde vært bedre

Utbygging som nødvendig

Utbygging er nødvendig

Avstand fra aksjonistene + skumle motdemonstranter

Avstand fra aksjonistene

Støtte til aksjonistene + skumle motdemonstranter

Støtte til aksjonistene

Søker politisk standpunkt + nøytralt

(Droppet fra rammeanalysen grunnet få oppslag eller
utydelig vinkling)

Temaet “Stortinget som maktesløse” blir slått sammen med temaet “burde vurdere andre
alternativer”, og danner til sammen rammen “andre alternativer er bedre”. “Stortinget som
maktesløse” består av oppslag der journalisten/innsenderen mener Stortinget har blitt presset
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av NVE til å ta en avgjørelse de egentlig ikke har lyst til, og insinuerer at Stortinget egentlig
har hatt lyst å gå for et annet alternativ. Derfor vurderer jeg at dette temaet, sammen med
oppslag som direkte sier at andre alternativer hadde vært bedre, er hensiktsmessige å slå
sammen. Temaet “skumle motdemonstranter” har forsåvidt en tydelig vinkling, men består av
få innlegg helt mot slutten av utvalgsperioden. Det er derfor ikke mange nok oppslag til å
danne en egen ramme i denne avhandlingen. Fordi motdemonstrantenes viktigste mål var å
demonstrere mot gruppen med sivil ulydighet mot utbygging av kraftverket, har jeg flyttet
noen av disse oppslagene til å favnes under rammen “avstand fra aksjonistene”. Selv om
oppslagene ikke handler om hvorvidt bruken av sivil ulydighet er riktig, men heller hvorfor
de er uenige i demonstrasjonen, synes jeg det er riktig å plassere noen av dem som avstand til
aksjonen. Andre oppslag fra temaet “skumle motdemonstranter” er derimot plassert under
rammen “støtte til aksjonistene” dersom fokuset ligger på at motdemonstrantene er urimelige
og skremmer aksjonistene. Temaene som ikke er inkludert i rammeanalysen er små temaer
som i liten grad preger dekningen. Temaet “søker politisk standpunkt” er et par oppslag der
innsendere oppfordrer politikere eller partier til å ta et offentlig standpunkt vedrørende
aksjonen. Dette temaet, i tillegg til temaet “nøytralt”, som i hovedsak består av artikler fra
NTB, er oppslag uten en egen vinkling fra avisene, og er temaer jeg har vurdert som ikke
viktige å trekke frem når jeg vil gjøre rede for Morgenbladets og Dagbladets holdninger til
aksjonen. Etter å ha identifisert fem tolkningsrammer som rammer inn Mardølakonflikten,
gjennomgår jeg alle oppslagene på nytt, og foretar kvalitative vurderinger for å finne ut
hvilken ramme de ulike oppslagene passer under. I analysen inkluderer jeg både ledere,
nyhetssaker, kronikker og leserinnlegg, men spesifiserer hvem de ulike oppslagene er skrevet
av. Jeg synes det er interessant å også inkludere tilfeller når avisene inviterer og inkluderer
meningsmotstandere på trykk, spesielt med tanke på partipressetradisjonen i 1970. I analysen
min finner jeg at politikere fra både høyre- og venstresiden skriver innlegg i både
Høyreavisen Morgenbladet og Venstreavisen Dagbladet. Likevel vil jeg først og fremst
fokusere på ledere og nyheter skrevet av journalister all den tid det er mest representativt for
avisenes innramming av aksjonen.
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4. 3. Bildeanalyse
I dette kapittelet vil jeg gjennomgå teori og tidligere forskning om rammeanalyse av bilder.
Jeg vil deretter gjøre rede for måten jeg har utført min bildeanalyse. Dersom bildeanalyse
hadde vært den eneste metoden jeg skulle bruke for å analysere mediedekningen av
Mardølaaksjonen ville jeg gjerne valgt en annen bildeanalysemetode, gått mer detaljert til
verks og beskrevet hvert bilde, motiv, komposisjon og hvilken størrelse fotografiene får i
avisen. Når jeg derimot skal bruke bildeanalyse som verktøy for å komplettere de to
skriftanalysene, synes jeg det vil gi best samlet resultat å gjennomføre en rammeanalyse for
bildene. På denne måten kan jeg se hvorvidt bildene skiller seg fra rammeanalysen av de
skriftlige tekstene i samme periode, eller om bildene speiler vinklingen.
Denne bildeanalysen blir et bidrag til Dagbladets etterlysning etter masteroppgaver
med utgangspunkt i deres bildearkiv fra 1950-1970. I utlysningsteksten skriver de selv at
“Dagbladet regnes blant de ledende på utvikling av bildebruken i norsk presse i den perioden
arkivet dekker” (Norsk Folkemuseum, udatert). Vi kan derfor på forhånd anta at Dagbladet
har flere bilder enn Morgenbladet, og en bredere bildedekning. Også Eide og Myrvang
skriver at Dagbladet som populæravis har lagt sterk vekt på bildebruk i sin
nyhetsjournalistikk (Eide et al. 2018:34).

4.3.1. Rammeanalyse av pressefotografi
Erling Sivertsen (2003:27-28) skriver at bilderaten i norske aviser økte fra 15 % til 30 % fra
1950 til 1970. Dette er delvis grunnet teknologiske fremskritt, og delvis fordi pressestøtten
førte til større papirinnkjøp. Året Mardølaaksjonen foregår er altså pressefotografiet midt i en
viktig utvikling, og blir satset på i mye større grad enn tidligere. Sivertsen skriver at
Dagbladet fikk et virkelig gjennombrudd med pressebilder i 70-årene (ibid:28).
Mardøla-aksjonen var en fotovennlig sak, så det er interessant å se hva fotografene og
avisene fokuserer på. Rolf Werenskjold og Erling Sivertsen har foretatt en kvantitativ analyse
av alle fotografier om protestfenomenet i det globale 1968-opprøret i de tre største avisene i
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Norge4, som i stor grad inspirerer hvordan jeg velger å utføre min bildeanalyse. I sin
publikasjon, Det globale 1968-opprøret i pressefoto, forklarer de to at fotografier av protester
spiller en viktig rolle for å kunne tolke dem i etterkant (Werenskjold et al., 2009). De skriver
videre at bilder blir en del av det kollektive minnet om konfliktene mellom demonstranter og
myndigheter. I sin analyse skriver de at aksjonistene hevdet at media rammet inn dekningen
ved å fokusere mest på de voldelige aspektene ved demonstrasjonen, på tross av at det i
hovedsak foregikk fredelig, mens andre mente at bildene sørget for folkelig sympati og
engasjement. Werenskjold og Sivertsen skriver at etterdønningene fra det globale
1968-opprøret ikke slo helt rot i Norge før i starten av 1970-tallet. Werenskjold og Sivertsen
skriver at ikke bare skriftlige artikler, men også pressefotografier anvender framingmetoder
for å ramme inn nyheter. I analysen står det at en stadig større del av virkeligheten ble
indirekte erfart gjennom bilder fra 1960-årene, altså noen år før Mardølaaksjonen. De mener
“en historisk analyse av pressefoto kan gi innsikt i hva pressefotografene la vekt på, hva de så
etter og hvilke grep de brukte for å legge til rette for valg av den ene eller den andre
nyhetsframing” (ibid). Selv om ikke journalisten nødvendigvis har tatt alle bildene selv, er
det likevel noen i avisen som velger ut bildene som skal publiseres, hva motivet skal være,
hvordan de er beskåret og hvor store de er. Den nevnte analysen har delt inn motivet på
bildene etter ulike kategorier. Enten bilder av elitepersoner, for eksempel politikere, eller
bilder av demonstranter. Jeg vil også dele inn bildene i mitt utvalg etter motiv, men noen
andre, og flere, kategorier enn Werenskjold et al. De to forskerne har også vurdert tendensen
til fotografiene.
I denne analysen er det lagt vekt på hvordan avisene gjennom de seks ulike fototyper framstilte den
etablerte orden eller protestene. Kategoriene er derfor gjort enkle og kvantifiserbare for å få fram
hovedtendensene i materialet – og skiller kun mellom en positiv, nøytral og en negativ framing.
Rolf Werenskjold og Erling Sivertsen, 2009

4

Aftenposten, Arbeiderbladet og Dagbladet
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Werenskjold et al. (2009) undersøkte hvilken tendens fotografiene hadde, altså hvorvidt
foto-framingen var positiv, nøytral eller negativ til demonstrasjonene som fenomen. I likhet
med dem, og i likhet med hvordan jeg har kategorisert oppslagene til den kvantitative
analysen, deler jeg også inn bildene etter tendens, men fokuserer bare på positiv og negativ
framing. Werenskjold og Sivertsen skriver at det enkelte foto kun har fått én klassifisering i
deres analyse, selv om flere klassifiseringer har vært mulig. De kategoriserer foto av
demonstranter som et ordensproblem som en negativ framing, og fredelige demonstranter
med engasjement som positiv framing. I analysen Det globale 1968-opprøret i pressefoto fant
de to forskerne at Dagbladet var avisen som publiserte flest nyhetsfotoer, selv om de var
avisen som publiserte færrest nyhetsoppslag totalt sett. Dagbladet var avisen som trykket flest
bilder av personer som i analysen ble vurdert som elitepersoner (Werenskjold et al., 2009). I
den samme analysen finner vi at den konservative avisen Aftenposten var avisen med størst
andel foto med negativ framing av demonstrasjonen. Morgenbladet er ikke nevnt i analysen. I
min studie har jeg regnet bildeteksten som en del av bildet, og derfor inkludert den som med
på å sette en bestemt vinkling.

4.3.2. Gjennomføring av bildeanalysen
Til sammen har jeg analysert 70 bilder fra juni-august 1970, 22 i Morgenbladet, og 48 i
Dagbladet. I likhet med behandlingen av de skriftlige oppslagene, kopierte jeg alle bildene fra
utvalget mitt og limte dem inn i et regneark. I tillegg noterte jeg ned kommentarer om
motivene til hvert bilde. Deretter, inspirert av Werenskjold og Sivertsen, kategoriserte jeg
bildene etter motiv og etter hvilke rammer de representerte. Bildeanalysen vil i likhet med de
to andre analysene både peke ut forskjeller mellom Morgenbladets og Dagbladets dekning, i
tillegg til å gi et samlet inntrykk av mediedekningen av Mardølaaksjonen. Bildeanalysen, i
likhet med rammeanalysen, kommer bare til å fokusere på de viktigste og mest sentrale
funnene, fremfor å gi en komplett gjennomgang av bildene. Jeg har kategorisert bildene inn i
motivene “demonstranter”, “elitepersoner”, “fossen”, “forfatter”, eller “annet”. Hvert bilde er
deretter kodet som enten positiv til demonstranter, negativ til demonstranter, positiv til
aksjonen eller negativ til aksjonen.
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4. 4. Kritikk av metodene
4.4.1. Kritikk av utvalg
Dersom jeg hadde hatt ubegrensede ressurser og ubegrenset tid til denne masteravhandlingen,
er det flere ting som kunne gjort den til en grundigere undersøkelse. For det første kunne jeg
utvidet utvalgsperioden min. Dersom jeg hadde inkludert hele 1969 og 1970 kunne jeg fått
med enda flere diskusjoner i forkant av utbyggingen, og også hva som ble sagt om aksjonen i
etterkant av dens oppløsning. Dette kunne vært løst ved å ikke se på alle oppslagene fra disse
to årene, men kun dem skrevet av journalister og redaktører, kun inkludert annet hvert
oppslag eller færre, eller lignende. Jeg synes likevel at mitt utvalg gir en fin oppsummering
av hva som skjedde akkurat sommeren 1970, selv om jeg ikke får med noe mer. En bredere
men mindre grundig undersøkelse kunne gitt en bedre forståelse av dekningen over en lengre
periode, men en dårligere representasjon av dekningen ettersom jeg ikke ville fått med tilsvar
til alle oppslag etc. Jeg tok til meg et tips fra tidligere forskning, nemlig at Andersen (2018)
mente man burde sammenligne flere aviser. I forlengelsen av dette kunne jeg gjennomgått
flere enn to aviser. Jeg kunne gjort en grundigere research av de ulike avisenes standpunkt til
industri, og ettersom Morgenbladet viste seg å ikke være så uforbeholdent for utbygging av
industri som jeg trodde på forhånd, kunne jeg for eksempel sammenlignet dekningen med
Arbeiderbladet (nåværende Dagsavisen) som var Arbeiderpartiets avis. Det kan tenkes at
denne avisen, med Arbeiderpartipolitiker Reidar Hirsti som redaktør i 1970, ville vært enda
mer opptatt av industrivekst enn andre partiaviser. I likhet med Andersen hadde også jeg en
induktiv tilnærming til utvalget, hvor det ikke forelå noen teorier som skulle testes, men
heller et mål om å grave fram et stykke mediehistorie. Derfor vil jeg forsvare valget om å
bestemme meg for aviser på forhånd, da det ville vært ressurskrevende å gjennomgå
dekningen av flere aviser før jeg bestemte meg for hvilke jeg ville inkludere i oppgaven.
Oppgavens generaliserbarhet ville vært høyere dersom jeg hadde inkludert flere aviser i
studien. Jo flere aviser jeg inkluderer, jo mindre mulighet har jeg til å gå i dybden i
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mediedekningen, så dette ble en avveining. Mitt utvalg på to aviser gjør at jeg ikke får et
bredere bilde av mediedekningen til flere aviser, men samtidig får jeg større mulighet til å
sette meg mer inn i de ulike medieoppslagene.

4.4.2. Validitet og reliabilitet
Olav Dalland (2012:52) skriver at det som måles i en studie må ha relevans for problemet
som skal undersøkes. Sigmund Grønmo (2004:221) presiserer at en studie har høy validitet
dersom den innsamlede dataen bidrar til at forskeren får relevant kunnskap som kan svare på
problemstillingen. Jeg har valgt å inkludere alle oppslagene som handler om Mardøla i et
avgrenset tidsrom, noe som gjør at jeg kan svare på min problemstilling som omhandler
mediedekningen av Mardøla fra mai-august 1970. Måten jeg søkte etter oppslag på kunne
vært gjort mer effektivt. Selv om jeg allerede hadde bladd fysisk gjennom Morgenbladets
utgaver før avisene ble digitalisert, kunne jeg valgt å kun bruke Nasjonalbibliotekets
søkemotor når det gjaldt Dagbladets dekning. På denne måten ville jeg ikke fått med alle
oppslagene jeg har i utvalget mitt nå5, men det ville vært en lettere og mer effektiv metode.
Selve utførelsen av den kvantitative analysen kunne også vært gjort annerledes. Det vil ligge
subjektive oppfattelser til grunn for hvor jeg plasserer de ulike oppslagene, noe som går ut
over reliabiliteten til studien, altså hvorvidt målingene utføres korrekt (Dalland, 2012:52). De
ulike temaene kan gli over i hverandre, og en forfatter kan gjerne nevne to eller flere
argumenter i en artikkel. I disse tilfellene har jeg måttet velge temaet som er mest
fremtredende, men det er ikke sikkert alle forskere ville ment det samme.
Jeg fikk en medstudent til å kode hvert tiende oppslag fra utvalget mitt i et eget
regneark. Han valgte den rammen han synes passet best for oppslaget, og her fikk vi helt like
resultater. Dette er likevel ikke en sikker prøve, ettersom den er gjennomført av en person
med mye av den samme bakgrunnen og de samme erfaringene som meg selv. Samtidig mener
jeg at det gir en liten bekreftelse på at noen andre koder temaene likt som meg, som en
uoffisiell etterprøving.

5

Som nevnt var det ikke alle oppslagene omhandlende Mardøla som dukket opp i Nasjonalbibliotekets
digitaliserte søkemotor.
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Nahid Golafshani skriver i artikkelen Understanding Reliability and Validity in
Qualitative Research at reliabilitetsbegrepet er sterkest knyttet til den kvantitative
forskningstradisjonen, men at vi i kvalitative studier snakker mer om kvaliteten på studien
(Golafshani, 2003:601). Jeg kan ikke påstå at rammeanalysen er hundre prosent nøytral, i og
med at jeg har utført den etter mine subjektive vurderinger. Sigurd Allern (2014:4) skriver at
en av svakhetene ved rammeanalysen er at de subjektive avgjørelsene kan variere mye
avhengig av forskerens interesser og tolkninger. Dette gjelder nok også meg. Jeg vil plassere
oppslagene i de respektive rammene for eksempel avhengig av hvorvidt jeg tolker et oppslag
om utbygging eller sivil ulydighet som oppriktig eller ironisk. Validiteten til oppgaven kan
også kritiseres. Jeg mener selv at medieoppslagene jeg har valgt ut som eksempler på de ulike
rammene er typiske for mediedekningen, men andre forskere kunne valgt ut andre artikler,
eller fokusert på andre tolkningsrammer. Audun Beyer (2010) skriver at analyser som lager
saksspesifikke rammer, og som har til formål å kartlegge hvordan ulike saksfelt presenteres i
mediene, er problematiske fordi de kan være vanskelige å gjenta for andre forskere. Jeg vil
argumentere for at rammene jeg har målt i denne studien er overførbare til videre forskning.
Dersom det skal forskes på medieinnrammingen av for eksempel vindraftverk på Haramsøya,
vil det fortsatt være interessant å måle fokuset på å bevare uberørt natur, medieoppslag som
mener kraftverket må bygges ut, mediedekningen av hvordan for eksempel vindkraft til sjøs
eller vannkraft presenteres som bedre alternativer, og hvordan støtte og avstand til
aksjonistene fremstilles. Som Beyer poengterer, kan studier av hvordan mediene fremstiller et
saksfelt kan si noe om hvordan prioriteringen av ulike aspekter har endret seg over tid.
Under utførelsen av analysen har jeg flere ganger støtt på tilfeller av oppslag hvor jeg
har måttet velge mellom flere mulige rammer. I slike tilfeller har jeg, i likhet med bl.a.
Strömbäck og Aalberg (2008), valgt den rammen som er mest framtredende i oppslaget. For å
sikre en høy interkode-reliabilitet burde jeg gjerne, som Beyer (2010) foreslår, stille konkrete
og etterprøvbare spørsmål til hver ramme. Jeg har synes det har vært vanskelig, da hver
artikkel krever en kvalitativ vurdering for hvor den passer inn. Jeg kunne nok med fordel
også her fått noen andre til å kontrollplassere oppslagene under rammene de mener er riktig,
men det hadde jeg ikke mulighet til. En svakhet ved den kvalitative undersøkelsen min, og
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måten jeg har utført rammeanalysen på, er at jeg har “tvunget” oppslagene inn i en ramme.
Oppslag som passer mer og mindre inn innenfor en ramme er plassert der selv om vinklingen
kanskje ikke ville vært like tydelig for en leser som ikke har rammene i bakhodet når hen
leser. Dette har jeg gjort for å markere færrest mulig oppslag som “nøytral”, for å trekke fram
holdningene som fantes til Mardølasaken, selv om noen oppslag kun har vist en svak dreining
til en ramme. I sin artikkel med forslag til metodiske forbedringer for rammeanalysen skriver
Beyer en ny mulig løsning for en mer presis rammeanalyse, nemlig å kode hver ramme på en
flerdelt skala fra ikke til stede, til å være artikkelens hovedfokus. Dette ser jeg i ettertid at
kunne vært en mulig løsning også for meg. Med denne metoden kunne jeg vist hvordan et
oppslag kunne vist noe avstand fra demonstrasjonen, men der hovedfokuset var å bevare
fossen. Jeg synes likevel jeg har klart å få fram noen nyanser ved dekningen ettersom jeg har
kodet hvert oppslags holdning til utbyggingen og til aksjonen i den kvantitative studien.
En kritikk av fremstillingen av rammeanalysen er at jeg ikke har plass til å gjengi hele
avisartikler, men må trekke frem korte sitater. Dette fører til at jeg nærmest rammer inn min
egen avhandling, og det kan hende andre forskere ville trukket fram andre sitater enn jeg gjør
for å vise andre poenger. Alle oppslagene jeg omtaler i oppgaven ligger digitalt i
Nasjonalbibliotekets arkiver og er enkle å oppsøke, så dersom ønskelig er det mulighet for å
lese fulle artikler med kontekst. En siste kritikk av metoden min er menneskelige feil under
utførelsen av analysen. Jeg kan ta talt feil antall oppslag, skrevet feil i regnearket, eller
misforstått avisoppslag. Jeg har vurdert det til at selv om det kan være feilmarginer, vil de
lange linjene i mediedekningen stemme, ettersom det er snakk om et raust antall
medieoppslag. Likevel presiserer jeg at dette er min tolkning av mediedekningen, som jeg
ikke vil kunne få absolutt objektiv.
Også til denne analysen måtte jeg avklare noen kodedilemmaer på forhånd. Bilder
som er publisert til en NTB-melding kunne blitt ekskludert siden jeg har markert det
tilhørende oppslaget som nøytralt, men jeg har valgt å inkludere disse i bildeanalysen likevel,
da jeg synes journalistens eller deskens valg av illustrasjon til en nøytral melding er
interessant å registrere. Også i denne analysen dukket det opp utfordringer med tanke på å
plassere oppslag i båser. Flotte bilder av fossen blir kanskje plassert i en ramme som stiller
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seg positiv til vern av fossen og naturen, på bakgrunn av inntrykket det gir å se bildet, uten å
inneholde konkrete bevis for at det er hensikten med bildet. En utfordring med bildeanalyse
er at bilder er åpne for tolkning, og det er ikke sikkert andre oppfatter dem på samme måte
som meg. For eksempel kan et bilde av demonstranter som blokkerer veien for gravemaskiner
oppfattes som opprørske og aggressive, eller standhaftige og modige. Hågvar (2007:68)
skriver også at bildets konnotasjoner er avhengig av mottakerens kulturelle betingelser og
erfaringer. Med andre ord er det heller ikke sikkert at jeg med min bakgrunn oppfatter bildene
på samme måte som en avisleser gjorde i 1970. Kanskje noen automatisk ville tenkt
demonstranter med langt hår ser opprørske ut, mens jeg tolker dem som fredelige.
Barrie Gunter skriver at “operational definitions and rules for the classification of
variables should be explicit, so that other researchers might repeat the procedure” (Gunter,
2002:220). De aller fleste av mine variabler vil være funn andre forskere vil enes om, som
sjanger, sidetall, og så videre. Jeg har valgt å sortere oppslagene i små, middels eller store.
Ettersom jeg har lest digitaliserte utgaver på pc-en var det vanskelig å telle fysiske
spaltecentimeter nøyaktig, men jeg kunne valgt å telle antall ord for å gjøre det mer presist og
etterprøvbart. Dette valgte jeg likevel bort grunnet mangel på tid og ressurser. Jeg har kodet
hvorvidt de ulike oppslagene er positivt, nøytralt, eller negativt innstilt til hhv. utbygging, og
til demonstrasjon. Det kan hende andre forskere ville lest tekstene ulikt fra meg, og dermed
kommet fram til andre funn her.
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5. Kvantitativ innholdsanalyse
Basert på kombinasjonen av å manuelt bla gjennom avisutgaver, og å digitalt søke på
nøkkelord omhandlende aksjonen, har jeg gjort et utvalg på 200 oppslag, herav 68 fra
Morgenbladet og 132 fra Dagbladet. Alle grafene og diagrammene jeg viser til i denne
kvantitative presentasjonen ligger vedlagt som figurer i appendiks. Figur 1 viser antall
oppslag fra mitt utvalg i Morgenbladet og Dagbladet gjennom sommeren 1970. Morgenbladet
er representert ved en blå linje og Dagbladet med en rød. I likhet med de neste grafene, viser
y-aksen til venstre antall oppslag fra null til ti, og den vannrette x-aksen viser datoene
gjennom tidsperioden min. Merk at det ikke er publisert noen oppslag i Morgenbladet eller
Dagbladet før 1. juni. Jeg synes likevel det er riktig å omtale utvalget mitt fra 1. mai, siden
det er gjennomgått, men ikke funnet noe omtale i mai måned. Jeg kunne valgt å la x-aksen
starte på 1. mai for å illustrere dette, men synes det gir en mer tydelig avlesning å kun
inkludere perioden som inneholder oppslag. Grønningsæter (1979) skrev masteravhandling
om nyhetsspredningen til Mardølaaksjonen, og har laget en graf over spredningen til alle
norske aviser gjennom året 1970. Jeg har sammenlignet tallene hans med tallene
Nasjonalbiblioteket gir av dekningen til Dagbladet og Morgenbladet gjennom året 1970, og
sammenlignet dem i figur 2. Vi kan se at trenden følger samme linjer, med en topp i
mediedekningen i august.

5. 1. Avisoppslag
Fra kakediagrammene vedlagt som figur 3 og 4 ser vi at Dagbladet (figur 4) har betydelig
flere små oppslag enn hva Morgenbladet (figur 3) har. Disse oppslagene består både av
nyheter i form av notiser og leserinnlegg i form av små kommentarer. Kommentarene står
gjerne på “kort og godt”-siden i avisen, side 15 eller 17 avhengig av hvor tykk utgaven er den
aktuelle dagen. De to avisene har omtrent like stor andel store oppslag, om lag en femtedel av
oppslagene i hver avis er regnet som store. Der andelen består av 24 oppslag i Dagbladet,
utgjør den 14 oppslag i Morgenbladet. Av disse er sju skrevet av Ragnhild Slåttelid. Slåttelid,
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som skriver sju store oppslag og ett av medium størrelse. Selv om det ikke er så mange i
antall får hun altså mye spalteplass når hun først skriver om Mardalsfossen. Seks av
nyhetssakene til Slåttelid er illustrert med bilder. I Morgenbladet (figur 5) finner vi størst
andel innsendt stoff (43 prosent), deretter nyhetsartikler (38 prosent). I Dagbladet (figur 6) er
trenden motsatt, med 54 prosent nyhetsartikler og 37 prosent innsendt stoff. På tross av at
Dagbladet hadde flere små innlegg enn Morgenbladet, har høyreavisen større andel notiser.
Fordi jeg bruker kakediagram istedenfor stolpediagram han det se ut som om Morgenbladet
har flere lederartikler enn Dagbladet, men det er seks lederartikler i hver avis.
Figur 7 viser en ordsky laget av de 250 mest brukte ordene av totalt 429 ord brukt i
overskriftene. Ordskyen er laget ved å kopiere alle overskriftene fra oppslagene om Mardøla i
Morgenbladet og Dagbladet mai-august 1970 i en generator som lager en ordsky som
illustrerer hvor hyppig ulike ord forekommer. Ordenes størrelse avhenger av hvor ofte de
opptrer; jo større ord i ordskyen, desto oftere står de skrevet i de nevnte overskriftene. På
denne måten får vi et visuelt inntrykk av hva avisene fokuserte på når de skrev om
Mardalsfossen. Vi ser for eksempel at “naturvernåret” er et fremtredende ord, sammen med
“demonstrantene”.
Tabellen under viser at det er 14 forsideoppslag i Morgenbladet og 19 i Dagbladet.
Forsiden av avisen gir et bilde av hva avisen prioriterer. Her kan vi se at Dagbladet har noen
flere førstesidesaker enn Morgenbladet, men at begge fronter Mardøla i betydelig grad. Merk
at format på avisene og design på førstesidene i 1970 ikke var den samme i 2020. Som
Werenskjold et al., (2009) påpeker kunne forsidene ha opp til 15-16 ulike saker for å gi
leserne informasjon om hva utgaven inneholdt. Det er også interessant å måle side nummer to
og tre i avisene, mens lederartikkelen står på side to i Morgenbladet står den på side tre i
Dagbladet. Morgenbladets daglige kronikk står på side tre, sammen med kulturstoffet, og
Dagbladets kommentar står på side to.
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Morgenbladet

Dagbladet

Side 1

14

19

Side 2

14

28

Side 3

30

15

5. 2. Forfattere
Som vi ser på figurene 8-9 er bare omtrent halvparten av innleggene i utvalget skrevet av
journalister. Kombinert med redaktører er under 60 prosent av oppslagene skrevet av ansatte i
avisen. I figurene 8-9 inkluderer kategorien “annet” avislesere, bygdefolk, illustratører og
andre, som her er slått sammen fra en rekke mindre kategorier fra oversikten i regnearket.
Kategorien “akademikere” inkluderer filosofer, antroposofer, advokater, arkitekter, og så
videre. Totalt er åtte innlegg skrevet av politikere i mitt utvalg. Yngvar Ustvedt (1990:117)
skriver at politiske motstandere skrev innlegg i aviser etter oppløsningen av partipressen. I
mitt utvalg finner jeg at politikere fra Senterpartiet skriver innlegg i begge aviser, Teddy
Dyring i Morgenbladet og Per Magnar Arnstad i Dagbladet.
Ettersom vi allerede vet at Ragnhild Slåttelid var en viktig person i kulturredaksjonen
i Morgenbladet, og jeg kan røpe at vi legger merke til henne i rammeanalysen, er det lett å få
et inntrykk av at det er fremtredende kvinnelige journalister. Diagrammet vedlagt som figur
10 viser at likevel at kun 16 prosent av innleggene i Morgenbladet er skrevet av kvinner, null
prosent i Dagbladet (figur 11). Dersom vi slår avisene sammen står kvinnelige forfattere for
16 prosent. Av disse oppslagene er ni nyhetsoppslag skrevet av Ragnhild Slåttelid, og tre er
leserinnlegg skrevet av kvinnelige avislesere. Menn er illustrert ved blå farge, kvinner ved
rød, og ukjent ved gul. Variabelen “Ukjent” inkluderer artikler fra NTB, NVE, Unge Høyre,
eller anonyme skribenter, der kjønnet til forfatter(ne) er ukjent. Etter jeg leste gjennom
Morgenbladets aviser første gang, hadde jeg et etterlatt inntrykk av at Ragnhild Slåttelid
bidro mye i dekningen av Mardøla. Det er derfor overraskende å se hvor få oppslag det
faktisk utgjorde. Kanskje hun blir husket som en viktig bidragsyter all den tid hun var tidlig
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ute med å dra i gang dette temaet, og satte det på dagsorden før det ble et tema i Dagbladet,
men ikke fordi hun var en del av en spesielt tydelig kvinnelig dekning.

5. 3. Holdning til utbygging
I tillegg til å plassere alle oppslagene i utvalget mitt i ulike temaer, har jeg også kodet hvilken
holdning oppslagene viser til utbygging og til aksjonisme. På denne måten får jeg ut ekstra
informasjon fra alle oppslagene som ikke bare er hovedvinklingen, temaet eller rammen, til
oppslaget. Et oppslag kan for eksempel havne under rammen “viktig å bevare fossen og
naturen” i neste analysedel, men være for eller mot demonstrasjon og bruk av sivil ulydighet.
Dermed kan vi i denne delen av oppgaven få et bedre inntrykk av holdningene som vises i
hvert oppslag uavhengig av hovedrammen Dette er informasjon jeg mener er viktig å få fram,
og har derfor vurdert hvert oppslag som positivt, nøytralt eller negativt rettet mot den sivile
ulydighetsaksjonen, og positivt, nøytralt eller negativt rettet mot (rørlegging av fossen og)
utbygging av kraftverk. Noen oppslag kan for eksempel være negative til aksjonistene, uten
at “avstand fra aksjonistene” er hovedvinklingen eller temaet i oppslaget. Selv om jeg har
kommet frem til resultatene ved hjelp av kvalitative vurderinger i en tekstanalyse, fremstiller
jeg dataene kvantitativt ved hjelp av en tidslinje.
Figur 12 viser oppslag fra Morgenbladet som er positivt, nøytrale og negativt innstilt
mot kraftverkutbyggingen. Vi ser fra oppslagene publisert i Morgenbladet at det faktisk er
mer negativ enn positiv innstilling til å bygge kraftverk, på tross av en antagelse om at
avisens ansatte vil ønske industrivekst grunnet avisens politiske tilhørighet. Morgenbladet er
hovedsakelig for å verne fossen, men viser støtte til byggingen av et kraftverk i Eikesdalen
dersom det kunne gå. Selv om vi ser flere røde linjer enn grønne linjer på grafen for
Morgenbladet, er de likevel mer positive til utbygging enn de er i Dagbladet. Vi kan se at
Dagbladet (Figur 13) gjennom hele sommeren har en overvekt av negative oppslag om
utbygging av vannkraftverk, men at antallet øker betydelig i måneden før aksjonen. Vær obs
på at mange innlegg per dag ikke nødvendigvis betyr stort areal i avisen, da det noen dager er
mange små leserinnlegg samlet på en side som er kodet under hver sin overskrift. Jeg kunne
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laget denne grafen på en måte som gjorde at ett stort oppslag tilsvarte to medium eller flere
små, men jeg synes det ble vanskelig å gjøre på en fornuftig måte, og mener denne
fremstillingen tross gir er en mer ekte representasjon.

5. 4. Holdning til aksjonen
Figur 14 viser antall oppslag per dag som viser positive, nøytrale eller negative holdninger
mot Mardølaaksjonen i Morgenbladet. Her kunne jeg latt y-aksen stoppe på tre, siden det er
det største antallet oppslag som forekommer på samme dag, men ønsker å ha samme verdier
på alle grafene i figurene 12-15 for å unngå falske inntrykk. Leseren reagerer gjerne på at vi
finner både et oppslag som er kodet positivt rettet mot aksjonen og et negativt, allerede i juni.
Den aller første grønne streken vi ser 1. juni kodes positiv til aksjon, selv om det ikke handler
om hovedaksjonen i juli-august. Dette kunne vært kodet nøytralt, siden det ikke nevner
hovedaksjonen, men jeg synes det gir en bedre samlet presentasjon å trekke fram dette
oppslaget. Nyheten handler om en skoledemonstrasjon, og som Ingrid Fadnes nevner i sitt
foredrag 12. mars, er det kanskje Norges, kanskje verdens første barneklimademonstrasjon
(Fadnes, 2020). Jeg synes det er en såpass viktig hendelse at jeg vil markere den som positiv
mot en aksjon, og fremhever den derfor i min analyse. Mer om oppslaget kan leses i
rammeanalysen under “støtte til aksjonen” i Morgenbladet. Det negative oppslaget er en
karikatur som illustrerer uvitende Oslofolk som skal opp og demonstrere for en sak eller sted
de ikke kan noe om. Mer om karikaturen, tegnet av Ellen Auensen, under rammen avstand fra
aksjonen i Morgenbladet. I Dagbladet (figur 15) nevnes ikke skoledemonstrasjonen 1. juni.
Det første positive oppslaget mot aksjonen finner vi 3. juli, og er et nyhetsoppslag under
overskriften “Protest fra kjente kvinner og menn”. I oppslaget står det skrevet at “En rekke
norske kvinner og menn offentliggjør i dag et protestskriv mot vedtaket om å regulere
Mardøla-vassdraget”. Oppslaget beskrives nærmere under rammen “støtte til aksjonistene” i
Dagbladet. Heller ikke dette kan sies å være tydelig for sivil ulydighet enda, men det er en
tydelig protest mot utbyggingen som skal foregå, og jeg synes derfor det er riktig å trekke
fram som en støtte til personer som står opp mot myndighetene og viser uenighet mot
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Mardøla-utbyggingen. Generelt sett ser vi et høyt antall artikler med støtte til aksjonistene i
tidsperioden rundt demonstrasjonen i Sandgrovbotn, illustrert ved de høye grønne linjene
f.o.m. onsdag 29. juli. Merk at dette er hele to dager etter at aksjonen er i gang mandag 27.
juli. Dagbladet kommer altså litt sent inn med en tydelig dekning av og holdning til
demonstrasjonen, men når de først er tilstede, blir den massivt dekket. Også her må jeg dog
nevne at mange innlegg per dag ikke automatisk betyr mange avissider, da det er varierende
størrelse på oppslagene. Denne trenden i dekningen, både med tanke på utbygging-grafen og
aksjon-grafen kan tyde på at Dagbladet ikke var like interessert i lange diskusjoner rundt
Mardølasaken i forkant av aksjonen som det Morgenbladet var, men at de er mer opptatt av
de journalistiske poengene i en sivil ulydighetsaksjon. For å illustrere andelen positive,
negative og nøytrale oppslag har jeg også gjort disse tallene om til kakediagram, vedlagt som
figurer 16-19. Her kan vi se at over halvparten av Morgenbladets oppslag (figur 16) viser en
negativ holdning til utbygging av kraftverk. Før jeg startet på analysen antok jeg at flere var
positive. På samme måte er det noe overraskende at bare 22 prosent av oppslagene er
negative mot en sivil ulydighetsaksjon (figur 17), på tross av at man kunne tenkt seg at
Morgenbladet viste tydeligere konservative holdninger til dette. I Dagbladet er de likevel
enda tydeligere mot en kraftverkutbygging (figur 18), hele 74 prosent av oppslagene viser
dette. De viser også mer støtte til aksjonistene (figur 19), presentert gjennom 61 prosent av de
analyserte oppslagene. Funnene i Dagbladet er derfor mye tydeligere, men mindre
overraskende enn i Morgenbladet.

5. 5. Tema
Jeg har delt alle oppslagene inn i ulike temaer som preger dekningen av Mardølasaken
sommeren 1970. Temaene som viste seg å prege denne dekningen er som følger; 1) At det er
viktig å bevare fossen. Under dette temaet finner vi oppslag som fokuserer på naturaspektet
ved bevaringen, og hvordan rørlegging av fossen vil være synd for turismen, samt floraen og
faunaen rundt vannet hvor fossen renner ut. 2) Stortinget som maktesløse. Under dette temaet
finner vi journalister og innsendere som skriver at Stortinget ikke hadde noe valg da de
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godkjente rørleggingen av Mardalsfossen, at de ble presset av NVE uten å ha så mye de
skulle sagt. 3) Burde vurdere andre alternativer. Her finner vi oppslag der forfatteren foreslår
andre alternativer til kraftkilder, som for eksempel atomkraftverk. 4) Oppslag om utbygging
som nødvendig. Dette temaet fokuserer på oppslag som er for en rørlegging av fossen for å
bygge kraftverk, gjerne med et fokus på at innbyggerne i området trenger arbeidsplassene
kraftverket vil gi for å unngå utflytting fra bygden. 5) Avstand fra aksjonistene. Et kanskje
selvforklarende tema hvor forfatteren er uenig i aksjonistenes avgjørelse om å anvende sivil
ulydighet for å vinne frem deres sak. Disse oppslagene kan være både positive og negative til
utbygging av kraftverk, men negative til aksjonistenes aktiviteter. 6) Motsatt syn finner vi
under temaet støtte til aksjonistene. Disse oppslagene synes det er nødvendig og rett å ty til
sivil ulydighet for å verne om Mardalsfossen. 7) Oppslag under temaet søker politisk
standpunkt er innlegg fra personer som oppfordrer politikere, ungdomspartier eller partier, til
å ta et offentlig standpunkt om hva de synes om Mardølaaksjonen. 8) Temaet skumle
motdemonstranter oppstår helt på slutten av perioden til utvalget mitt. Disse oppslagene
handler om motdemonstranter fra Rauma som var uenige med demonstrantene som ville
verne fossen. Motdemonstrantene ønsket gjennomføring av rørleggingen, slik at kraftverket
kunne bygges. Grunnen til at jeg kaller dem skumle, er at avisene omtaler dem slik, og
beskriver hvordan de nærmest kom som en mobb med molotovcocktails. 9) Et siste alternativ
har jeg valgt å kalle nøytralt. Her plasserer jeg oppslag som ikke passer inn under de øvrige
temaene, uten en spesiell vinkling. Dette er gjerne oppslag fra NTB, hvor det kun står nøytralt
forklart hva som foregår.
Figur 20 som ligger vedlagt viser temafordelingen i Morgenbladet, og figur 21 viser
temafordelingen i Dagbladet. Det som skiller de to diagrammene tydeligst fra hverandre er at
temaet “støtte til aksjonistene” utgjør 24 prosent av oppslagene i Morgenbladet men hele 45,5
prosent av oppslagene i Dagbladet. I Morgenbladet viser 25 prosent av oppslagene avstand
fra aksjonistene, omtrent like mange prosentpoeng som viser støtte i samme avis. I Dagbladet
er tilsvarende tall 11 prosent avstand fra aksjonistene. I figur 22ab ser vi to fremstillinger av
de største temaene i utvalget mitt. De fem er “støtte til aksjonistene”, “viktig å bevare
fossen”, “avstand fra aksjonistene”, “burde vurdere andre alternativer” og “utbygging som
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nødvendig”. Disse temaene vil jeg overføre til rammer for rammeanalysen i neste kapittel.
Selv om også “nøytralt” er et tema med mange oppslag er det ikke like interessant å gå videre
med i en kvalitativ studie av de to avisene ettersom det hovedsakelig består av oppslag fra
NTB.
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6. Rammeanalyse
I dette kapittelet vil jeg gjennomgå de mest fremtredende tolkningsrammene for
mediedekningen av Mardølaaksjonen i Morgenbladet og Dagbladet sommeren 1970. Som
nevnt baseres tolkningsrammene på temaene jeg har identifisert i den kvantitative studien.
Jeg har valgt å skille mellom Morgenbladets og Dagbladets oppslag i presentasjonen. Jeg vil
derfor gå gjennom hver av de to avisenes mediedekning under hver ramme. I analysen min
inkluderer jeg både nyhetsoppslag, innsendt stoff og redaksjonelt meningsbærende tekster.
Dette fordi jeg ikke bare synes det er interessant å se hva som blir skrevet av journalister og
redaktører, men også hvilke stemmer de lar slippe til i avisen. Jeg vil presisere hvilke typer
oppslag de forskjellige er.
Viktig å bevare
fossen og
naturen

Utbygging som
nødvendig

Burde vurdere
andre alternativer

Avstand fra
aksjonistene

Støtte til
aksjonistene

Morgenbladet

15

4

4

17

15

Dagbladet

24

4

10

16

61

Samlet

39

8

14

33

76

I likhet med fordelingen av temaer i kapittel 5.5, kan vi også se vedlagt som figur 23 at den
klart største tolkningsrammen er “støtte til aksjonistene”, etterfulgt av “viktig å bevare fossen
og naturen” og “avstand fra aksjonistene”. Med andre ord er det mye oppmerksomhet rundt
aksjonen med sivil ulydighet. Når flere tolkningsrammer konkurrerer om mediedekningen av
en sak, skriver Amelia Manuti (2013:66) at publikum får et mer variert inntrykk av nyheten,
og har en større sjanse til å gjøre seg opp egne tolkninger av den, og John V. Pavlik
(2001:316) forklarer at dersom enkelte tolkningsrammer dominerer mediedekningen
opprettholder det status quo. Vedlagt som figur 23 kan vi se at rammene “støtte til
aksjonistene” og “viktig å bevare fossen og naturen” til sammen dekker hele 67 prosent av
mediedekningen. Dette kan ha overskygget andre måter å oppfatte Mardøla-konflikten på
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blant avislesere. Likevel ser vi også at andre motstridende rammer er representert, så personer
som viser støtte til utbyggingen får også sine meninger på trykk, om enn i mindre grad.
Figurene 24-25 viser rammene i de to avisene hver for seg, og vi ser at støtte til aksjonistene
er langt tydeligere i Dagbladet enn i Morgenbladet. Figurene 26-28 illustrerer hvordan
rammene utarter seg over tid gjennom sommeren. Jeg har delt månedene inn i to, for å følge
utviklingen til rammene. Jeg vurderte at å dele x-aksen inn i enda mindre perioder, for
eksempel en søyle for hver dag, ville gjøre utviklingen mindre synlig. Vi kan se at
engasjementet rundt aksjonen naturlig nok er størst i starten av august. I Morgenbladet (figur
27) kan vi se at rammen “viktig å bevare fossen og naturen” gjør seg bemerket helt fra første
periode. Alle temaene er representert siste periode, som eneste periode med alle temaene. I
Dagbladet (figur 28) ser vi at rammen “andre alternativer” gjør seg bemerket særlig i slutten
av juni, en måned før aksjonen.
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6. 1. Ramme 1: Viktig å bevare fossen og naturen
Den første tolkningsrammen jeg vil presentere er “viktig å bevare fossen og naturen”. Alle
rammene innledes med Entmans firedelte modell for å sette rammen for leseren.
Problem

Mardalsfossen er en vakker foss og et landemerke, i sin fulle lengde Nord-Europas høyeste. En
rørlegging av fossen vil påvirke floraen og faunaen i nærområdet, ha store konsekvenser for
fisk- og planteliv. Det vil fjerne en drikkevannskilde for dyr, og fjerne en attraksjon for
tilreisende. I tillegg vil det gå ut over jobbene til fiskerne, noe som kan være grunn til
fraflytting fra bygden. Det er viktigere å bevare naturen enn å bygge et kraftverk.

Årsak

Mardalsfossen er en attraksjon vi må bevare. 1970 var europeisk naturvernår, samt året
Naturvernloven trådte i kraft. Med disse gjennombruddene for det moderne natur- og
miljøvernet vil det være helt feil å ødelegge en foss.

Moralsk
vurdering

Naturen burde være viktigere enn et kraftverk, vi kan få strøm på andre måter. Fossen er for
viktig til å ødelegges. I tillegg sørger den for arbeidsplasser.

Løsning

Vi burde la fossen ligge i fred og bevare naturen som den er.

Under denne rammen finner vi 39 oppslag, noe som gjør den til den nest største rammen
denne sommeren. Herunder er 15 fra Morgenbladet og 24 fra Dagbladet. I Morgenbladet
finner vi fem nyhetssaker og ni kronikker, mot seks nyhetssaker, seksten kronikker og en
leder i Dagbladet. Oppslagene under denne rammen handler ofte om viktigheten av å bevare
naturen, at vi ikke har ubegrensede ressurser, og at det vil være synd å ødelegge en så vakker
foss.

6.1.1. Viktig å bevare fossen og naturen, Morgenbladet
Som vi ser i stolpediagrammeet vedlagt som figur 27, er rammen “viktig å bevare fossen og
naturen” den mest fremtredende i de to første periodene, 1.-30. juni, i Morgenbladet. Dette er
mye takket være Ragnhild Slåttelids interesse for Mardalsfossen, og hennes skildringer av
naturen i Romsdal. Det første oppslaget hennes finner vi tirsdag 9. juni 1970, samme dato
som vi finner det første oppslaget om Mardøla i Dagbladet. Begge disse oppslagene 9. juni
havner under rammen “viktig å bevare fossen og naturen”. Under overskriften “Å ta
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Mardalsfossen er som «å skyte de siste løver i Afrika»” åpner Slåttelid oppslaget med å
skrive;
Jeg har gjestet en av Norges vakreste daler. Leserne må derfor unnskylde meg om jeg, beruset av
duften fra hegg, bjørkesaft og epleblomst, blendet av det mest intense høyfjellslilla dekke av skogfiol
og bedøvet av alle de levende lyder fra små og store fosser, elver og bekkefar har tapt balansen og
gangsynet. Eikesdalen er farlig i juni - for en hovedstadssjel.
Ragnhild Slåttelid i Morgenbladet 09.06.1970

Som overskriften antyder, er Slåttelid opptatt av å bevare det hun mener er noe av det siste
som er igjen av spektakulær fri natur av sitt slag. Slåttelid skriver at fossen er den tredje
største i verden når den faller fritt, og forteller om historien til fossen og takrenneprosjektet
fra 1958. “Igjen er Eikesdal i faresonen: nu vil man ta ifra dem de siste vanndråper”. Valg av
ord som “faresonen” legger ikke skjul på at Slåttelid synes det hadde vært synd om fossen ble
rørlagt. Etter de nydelige naturskildringene innledningsvis skriver Slåttelid at “siden vi er i
Naturvernåret kunne det være en akseptabel gest [å utsette avgjørelsen]” [...] “Overføres
Mardøla til Romsdal, blir Eikesdalsvannet mer stillestående. Ingen vet hvilke ulemper dette
vil føre med seg - også klimatisk sett”. Det er med andre ord ikke tvil om hvordan Slåttelid
stiller seg til utbygging og eventuell plassering av et kraftverk. Slåttelid skriver at
“Kommunaldepartementet har frarådet utbygging, mens Industridepartementet anbefaler det”,
og bruker her nyhetskriteriet polarisering for å fange publikums oppmerksomhet, og tvinge
dem til å ta stilling til avgjørelsen.
I tillegg til å være bekymret for de klimatiske følgene av tukling med naturen, legger
Slåttelid til at de eldre i byen ser med bekymring på at folketallet blant de unge i bygden
faller. “Blir bygden tømt for de siste rester av vann, blir den også tømt for de siste rester av
ungdom”. Et av argumentene for utbygging av kraftverket er å sikre arbeidsplasser til
innbyggerne for å hindre fraflytting. Slåttelid har en annen tilnærming til situasjonen, nemlig
at dersom kraftverket blir en realitet vil nettopp dette føre til fraflytting. Å bevare fossen
handler altså ikke bare om å redde naturen, men også om å redde bygden. Denne teksten
fremstår mer som en skildring av den vakre naturen i Eikesdalen enn en objektiv nyhetssak
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slik vi kjenner det. Ettersom Slåttelid vokste opp i Nord-Trøndelag og var en “utpreget
ikke-Oslo-vest”-dame (Rudeng, personlig kommunikasjon 4. september 2019), er det
interessant å se hvordan hun omtaler seg selv i denne teksten. Slåttelid skriver at “Eikesdalen
er farlig i juni - for en hovedstadssjel”, og identifiserer seg således som en Osloborger. Vi kan
spekulere i hvorvidt hun skriver om Eikesdalen som noe eksotisk for å treffe sine lesere i
hovedstaden, og appellere til deres syn på by og bygd. Selv om dette oppslaget kanskje
speiler journalisten Slåttelids personlige mening, har den relativt fattige avisen Morgenbladet
sponset en tur for at hun skal skrive avisinnhold fra Romsdal, og Slåttelids nyhetsartikler blir
publisert med ofte og med stor synlighet. Nyhetsartikkelen er komplettert av et bilde av en
lang rekke med anleggsbrakker, lagt ved som “bilde 1” i vedlegg. Senere, under rammen
“utbygging som nødvendig”, svarer NVE at disse brakkene ble oppført i 1964 for byggingen
av Grytten transformatorstasjon og overføringslinjen fra Aura til Giskemo.
“Et ord er et ord og en mann er en mann - i Eikesdalen”. Slik lyder overskriften på
Slåttelids andre oppslag om Mardalsfossen denne sommeren, 10. juni. Her er Slåttelid tydelig
kritisk til at anleggsveien allerede er påbegynt før det er vedtatt noe fra Stortinget om
Mardøla. Hun mener derfor at Stortinget nå ikke har noe reelt valg, men at NVE har påbegynt
arbeidet på en sånn måte at de bare må godta det. Journalisten viser sin motvilje mot at
kraftverket nå skal bygges i Grytten i stedet for i Eikesdalen. Slåttelid får svar på innlegget
fra NVE, kodet under rammen “utbygging som nødvendig”.
23. juli skriver Ragnhild Slåttelid innlegget “Teknikk-ekspertene råder og Stortinget
forråder?”. Slåttelid skriver at flere eksperter uttaler at en kraftstasjon burde legges til
Grytten, ikke til Eikesdal. I oppslaget skriver Slåttelid at de tekniske eksperter har hatt fullt
spillerom i vassdragsutbyggingssakene, og stiller spørsmålet “har Stortinget noe selvstendig
mening?” etterfulgt av å skrive “selvfølgelig må Stortinget nære tillit til faginstansene, men
tillit er noe ganske annet enn blind eftergivelse”. Det kan virke som om Slåttelid synes
politikerne snakker om vern av vassdrag uten å gjøre noe med det.
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Sikkert ¾ av Stortingets debattanter etterlyste landsplanen for fredning av våre vassdrag, og positivt
var det. Enda mer positivt hadde det vært om alle disse hadde satt noe aktivt inn på å tvinge frem en
slik lov. Det står dem fritt å nekte å godkjenne enhver konsesjonsansøkning før en slik plan foreligger!
Ragnhild Slåttelid, Morgenbladet 23.07.1970

Under et bilde av Hans Hammond Rossbach (V) står det at politikeren måtte tåle atskillig
kritikk fra sine kolleger da han fremmet forslaget om å utsette avgjørelsen. I artikkelen
beskriver Slåttelid reaksjonen Rossbach fikk da han fremmet utsettelsesforslaget som
interessant – men også skremmende. Under et bilde av Teddy Dyring står det at Dyring i
Stortinget nok en gang etterlyste en landsplan for fredning av våre vassdrag. I artikkelen
skriver Slåttelid at Teddy Dyring, Industrikomitéens formann, skal ha sagt at “jeg håper det
må bli siste gang at en så viktig sak behandles på denne måten”. Slåttelid skriver også at
Dyring sa at industrikomitèen ikke kan få arbeidsro før vi får på plass en landsplan for
fredning av vassdrag. Hele artikkelen avslutter med følgende;
Det ble fra visse hold til og med ytret at det var illojalt fra Rossbach sin side å fremme et slikt forslag i
salen under debatten. Hva som er illojalt ved det, må man nok være politiker for å oppdage. For det er
vel ikke meningen at stortingssalen fremfor alt skal være et trygt arbeidssted der man uforstyrret kan
lese avisen og hvor man er skånet for ethvert overraskelsesmoment? Så snevre arbeidsformer kan man
umulig være tjent med på Løvebakken. Iallfall kan ikke velgerne være tjent med det.
Ragnhild Slåttelid, Morgenbladet 23. juli 1970

Teddy Dyring svarer på denne artikkelen 31. juli, under rammen “avstand fra aksjonistene”.

6.1.2. Viktig å bevare fossen og naturen, Dagbladet
9. juni, Samme dag som Ragnhild Slåttelid sitt første innlegg som forsvarer bevaring av
fossen i Morgenbladet, finner vi det første innlegget om Mardøla i Dagbladet på lederplass.
Under overskriften “Utsettelse det riktigste” tar redaktør Roald Storsletten avstand fra
forslaget om å la fossen renne i sommermånedene:
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Industrikomiteen har avgitt sin innstilling om reguleringen av Eikesdal-Grytten-vassdraget. Den største
interesse i forbindelse med dette vassdraget har vært knyttet til Mardalsfossens skjebne. Fossen er en
av de høyeste og vakreste frie fossefall i Europa, ja, kanskje i hele verden. [...] Vi har tidligere gått
sterkt imot en slik løsning [å la fossen renne om sommeren, min anm.]. En timesordning ville i
virkeligheten gjøre fossen til en kunstig opplevelsesmaskin. [...] Det riktigste ville etter vår oppfatning
være å utsette denne saken.
Roald Storsletten i Dagbladet 09.06.1970

Dette oppslaget kunne altså også vært plassert under rammen “andre alternativer hadde vært
bedre” siden det foreslår å utsette avgjørelsen, men fordi hovedfokuset i oppslaget handler
om å bevare fossen og naturen er det plassert her.
11. juni kommer et oppslag skrevet av arkitekt Johan H. Marstrander. Leserinnlegget
blir først solgt inn på forsiden under overskriften “Midt i naturvernåret: Mardalsfossens
skjebnetime”. Selve debattinnlegget på side fem har fått overskriften “Rovdrift i tidsnød”, og
smykker seg med et imponerende bilde av Mardalsfossen som renner nedover i to trappetrinn.
Oppslaget innleder med en skildring av “den storslåtte fjellheimen mellom Romsdalen og
Sunndalsfjorden”, og fortsetter med å skrive om hvor høyt fossefallet til Mardalsfossen er.
Etter å skrive hva resultatet av Stortingets industrikomités innstilling til NVEs
konsesjonssøknad om Eikesdal/Grytten-reguleringen, slår Marstrander fast at “[Det er] påvist
at kraftutbyggingen vil forårsake ubotelige skader for næringer og miljø, – noe som suverent
bagatelliseres og/eller tilbakevises av utbyggerne”. Marstrander avslutter innlegget med å
skrive:
Utbyggingssaken er forsert fram til sluttbehandling i Stortinget mandag den 15. juni – en snau,
sommerheit

uke

etter

komitéinnstillingen.

Hvorfor

dette

hastverk? Er det presset fra

utbyggingsinteressentene, – eller frykter man at fjernsynsopptakene fra Eikesdalen i forrige uke kan
avsløre sannheten omkring vannkraftutbyggingen i dalen? Den er en lite vakker og verdig historie som
vil bli nærmere omtalt i morgendagens artikkel.
Johan H. Marstrander, Dagbladet 11.07.1970
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Neste dag finner vi et innlegg med overskriften “Mardøla, farvel?” av nevnte arkitekt.
Illustrert ved en mann som ser ut av vinduet til Mardalsfossen, skriver Marstrander mer
inngående om historien til Aurstupet fra begynnelsen av 1950-årene. Innlegget avrundes med
en beskjed:
Til deg som skal “gjøre” Norge i sommerferien. Ta din bil eller bussen til Eresfjord, og båten over
vannet til Eikesdal Derfra er du overlatt tilfeldig skyss, – eller beina om du vil vidt omkring. Er du
motivert for det, vil du oppleve et sjeldent fint stykke Norge. Enten du søker ro og vennlighet i den
intime “bydelandsbyen” og i fjellet, eller veldigheten ved fossen. Du vil trolig mene at det ville grense
til hærverk å tørrlegge den.
Johan H. Marstrander, Dagbladet 12.07.1970

31. juli skriver Per Vassbotn oppslaget “– Politiker-snakk likt i alle land” på side 2. Her
skriver han at Helge Seip i Stortinget uttaler at han er mot at fossen skal ofres. Kåre Willoch,
på den andre siden, hevder at et medlemsskap i EEC vil gi oss bedre mulighet til å drive en
god miljøvernspolitikk. Finn Alnæs skriver i Dagbladet 8. august innlegget “Naturkatedral”. I
lik stil som Ragnhild Slåttelid, beskriver han naturen og fossen:
En høy hvit søyle mot en svart fjellvegg som buer seg loddrett og konkavt, og hvis horisont krummer
seg i en jevn majestetisk linje mot himmelen, kom til syne over tretoppene, og jeg stanset, la hodet
bakover for å se bedre. En stund hadde jeg allerede kjent den særegne eimen fra en vegetasjon som
bestandig har ligget uberørt av mennesker, hadde hørt fugler jeg ikke kjente navn på, skrittet over trær
som bare tidens tann har gnagd ned og latt ligge og morkne på myk mose [...]
Finn Alnæs i Dagbladet, 08.08.1970

De vakre skildringene av naturen fortsetter, og det er ikke vanskelig å forstå at Alnæs
verdsetter natur uberørt av mennesker. Senere skriver han også at “tar man disse fosser bort,
berøver man landets mest særegne naturkatedral”, og det er ikke tvil om at Alnæs ønsker å
bevare fossen.
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6. 2. Ramme 2: Utbygging er nødvendig
Problem

Vi trenger kraft og energi, vi trenger arbeidsplasser. Ved å bygge vannkraftverk vil vi
både sysselsette arbeidere under konstruksjonen, og noen kan arbeide ved verket
senere.

Årsak

Det har lenge vært planlagt et kraftverk. Innbyggerne er avhengige av arbeidsplasser for
å hindre for mye fraflytting. Det er viktig å bevare bygden og arbeidsplasser. I tillegg er
vannkraft renere enn andre typer kraft

Moralsk vurdering

Det er viktigere å få strøm og arbeid enn å bevare en foss når vi har mange fosser i
Norge. Ved å bygge ren energi fra denne store fossen kan vi dessuten spare mange
mindre fossefall. Dessuten kan Mardalsfossen renne i sommermånedene. Vi lider
økonomiske tap ved å vente med å bygge ut og ved å la være.

Løsning

Vi må bygge kraftverket og la litt natur gå på bekostning av kraft til folket og
arbeidsplasser til innbyggerne.

Utbygging som nødvendig er den minste rammen i denne studien, altså rammen som består
av færrest oppslag. Av de totalt åtte oppslagene finner vi fire i Morgenbladet og fire i
Dagbladet. I Morgenbladet er det publisert tre kronikker og en lederartikkel, og i Dagbladet
en nyhetsartikkel og tre kronikker. Oppslag under denne rammen mener at Mardalsfossen
burde bygges ut, og kan sees på som en “motramme” til at det er viktig å bevare fossen og
naturen.

6.2.1. Utbygging er nødvendig, Morgenbladet
15. juni finner vi det første oppslaget i Morgenbladet som er kodet under rammen “utbygging
som nødvendig”. Dette er et innlegg skrevet av NVE, som et svar på Ragnhild Slåttelids
oppslag 10. juni. Selv om Morgenbladets innramming av Mardalsfossen handler om hvilke
vinklinger journalistene har, synes jeg også det er interessant hva meningsmotstanderne
svarer på journalistenes oppslag. I dette innlegget skriver NVE at;
I slutten av innlegget [til Slåttelid, 10.06.1970] har hun spurt om hvor stort valg Stortinget har ved
vurderingen av om kraftutbyggingen skal skje i Eikesdalen eller i Grytten. Grunnlaget for hennes
spørsmål er imidlertid en feilaktig oppfatning av hvilke arbeider som er gjort i marka før
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konsesjonsbehandlingen i Stortinget, en oppfatning som bygger på manglende kjennskap til følgende
forhold:
NVE - Statskraftverkene, datert 11.06.1970, publisert i Morgenbladet 15.06.1970

Deretter følger en forklaring på hva som er brukt penger på av anleggsveier og brakker, samt
en forsikring om at uansett hvilken avgjørelse Stortinget tar, kan brakkene flyttes til der
utbyggingen skal foregå. De skriver også at den påbegynte anleggsveien er nødvendig uansett
om stasjonen blir lagt til Eikesdal eller Grytten. NVE mener altså at Slåttelid tar feil om
pengebruken, og at avgjørelsen ikke er så forhåndsbestemt som hun skal ha det til.
I den eneste lederartikkelen som publiseres om at utbygging er nødvendig, finner vi
Christian Christensen fra Morgenbladet. 29. juli. Christensen skriver fire ledere som handler
om Mardøla denne sommeren, de tre andre er kodet som avstand til aksjonistene. Lederen 29.
juni er positiv til utbygging, selv om redaktøren nesten virker usikker på om naturvernerne
har rett i sin sak.
I løpet av forbausende kort tid er stemningen slått om i vårt land. Inntil for et par år siden heistes flagg
under jubel når en foss var temmet og utnyttet – eller en statsråd tok det første spadetak det industri
skulle legges. I dag er store deler av folket – særlig ungdom – urolig, engstelig – der hersker en frykt
for at naturen skal ødes, for at landet skal brukes opp. Kanskje er stemningen pisket frem – kanskje er
hysteri med i billedet. Eller kanskje er det naturvernerne som ser riktig – og som har reagert i tide. [...]
Samtidig må nøkternheten gjenvinnes. Når det blir opplyst at 25 hjem må rømmes fordi Hydro skal
bygge en ny stor bedrift – er dette trist. For 25 familier. Men man kan ikke få både i pose og sekk. Skal
vi fortsatt bygge industri, må industrien gis hensiktsmessig plass. I enkelte tilfelle [sic] vil det gå ut
over enkelte mennesker. Disse må til gjengjeld gis skikkelig kompensasjon. Vi er på vei til å bli en
industrinasjon. Til pluss og til minus. Vi må avfinne oss med at industrien bruker endel [sic] av
naturen, endel dyrket mark, og at endel hjem må flyttes. Men folket har krav på å bli orientert om
prosjektene.
Christian Christensen i Morgenbladet 29.07.1970

Selv om lederen først stiller spørsmål ved hvem som har rett i spørsmålet om rørlegging av
fossen, avslutter den ved å vise sin støtte til en utbygging, som er grunnen til at den er
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plassert under denne rammen. Her blir det tydelig at Morgenbladet er en Osloavis, jeg tror
ikke en lokalavis ville tatt så lett på at industrien spiser naturen og hjemmene til innbyggerne.
17. august skriver Teddy Dyring innlegget “Om naturen, Lavinia og de brødløse”.
Dette er Dyrings andre oppslag denne sommeren, kronikken “Naturen - tempel eller
verksted” fra 31. juli er kategorisert under rammen “avstand fra demonstrantene”. I dette
andre oppslaget fokuserer Dyring på at utbygging er nødvendig, eller hvert fall at det ikke er
så farlig. Han mener campingplasser, bilisme og turister ødelegger mer natur enn hva
vassdragsreguleringene gjør. Dyring skriver også på den ene siden at “Jeg finner ingen grunn
til å ta avstand fra Mardøla-demonstrasjonen. Jeg håper at myndighetene må innse det
berettigede i de fleste av de krav som er fremsatt”, men han slipper samtidig ut “et lite
hjertesukk over hvor inderlig lei” han er av idealistisk hundegalskap.
18. august skriver advokat Trygve Fjeld oppslaget “Om tre avisnotiser”.
Hvor mange kroner er gått tapt fordi man ikke bygget ut Aurlandsdalen for 10-15-20 år siden? Hvor
meget kaster man rett og slett ut av vinduet fordi man ennu ikke har somlet seg til å få regulert
Vøringsfossen? Konklusjonen må være klar: det er de vassdrag vi taper mest på å ligge urørt, som først
må bygges ut!
Trygve Fjeld i Morgenbladet 18.08.1970

Fjeld mener vi burde prioritere utbygging av vassdragene av økonomiske hensyn.

6.2.2. Utbygging er nødvendig, Dagbladet
I Dagbladet finner vi ingen oppslag under denne rammen før august. Avisen slipper til to små
leserinnlegg, en lengre kronikk og en nyhetssak. 4. august skriver Johannes Ringman
leserinnlegget “Fossene bør vekk”, hvor han argumenterer for at fossen bråker og at det er en
fordel for alle parter dersom fossen temmes. Nyhetsoppslaget 15. august er et intervju med
administrerende direktør i NVE, Harry Werner Bjerkebo, som er talsmann når Hveding har
sommerferie. Intervjuet går nesten over to fulle sider i avisen, og ettersom Bjerkebo får uttale
seg om utbyggingen av Mardøla, har jeg falt ned på å plassere det under rammen “utbygging
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er nødvendig”. Dette på tross av at journalisten stiller kritiske spørsmål, som hvorvidt det
bygges ut på slump. Journalisten har også inkludert samtaleutvekslingen “– Har Dagbladet
forstått? – Jo. – Godt, det er ikke alltid dere gjør det” i intervjuet, som illustrerer et betent
forhold. Likevel får Bjerkebo sagt at det er Stortinget som tar den endelige avgjørelsen, og
blir hovedaktør i oppslaget uten andre motsigelser i samme oppslag. De som leser oppslaget i
avisen ser at Dagbladet har valgt å publisere et dikt tilegnet Mardølademonstrantene ved
siden av Bjerkebo-intervjuet. I stor font står det skrevet at “Det er no vi må bolte oss fast”.
18. august skriver Rolf Askevold leserinnlegget “Vannkraften, mest skånsom mot
naturen”, som handler om at vi har mye natur her i landet, og burde prioritere å produsere ren
kraft.
Vi hører stadig, at nå haster det med å verne det lille vi har igjen av uberørt natur her i landet. Reiser vi
litt rundt i landet vårt og i andre land virker det slett ikke så kritisk [...] I Norge er tre fjerdeparter av
landet helt uberørt natur. [...] Hvis vi i det hele tatt ønsker elektrisk kraft er antakelig bygging av
vannkraftverk den mest skånsomme måten å skaffe kraft på.
Rolf Askevold i Dagbladet 18.09.1970

22. august skriver Sivilingeniør Reidar Goyer kronikken “Kraftutbygging og naturvern”. Her
skriver han at “Mange aviser, bl.a. Dagbladet, har tatt saken opp på lederplass og erklært sin
sympati med demonstrantene. Som syndebukk for den kraftutbyggingspolitikk som føres her
i landet er særlig [NVE] hengt ut [...] Er det virkelig så ille?”. Goyer mener altså at Dagbladet
har vist større støtte til demonstrantene enn til NVE. Han svarer også dem som mener
Stortinget ikke har noe de skulle sagt i saken: “Man glemmer at NVE er en statsetat som
ledes at et hovedstyre som er valgt ut av Stortinget”. Sivilingeniøren skriver at som avisene
burde kjenne til, så er det også en plan om å etablere atomkraftverk i Porsgrunn. Ifølge Goyer
er det altså feil at det ikke vurderes andre alternativer. Dersom de ikke hadde bygget ut
Rjukanfossen, skriver han, hadde de ikke hatt all den røyken som er der nå, men de hadde
heller ikke hatt industribyene Rjukan og Notodden og alle arbeidsplassene vi har fått. Dermed
bruker Goyer også argumentet med at området rundt kan bli mer attraktivt for tilflytting.
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Det er mange som hevder at vi her i Norge nå kan sakke av på tempoet i kraftutbygginga og heller
redusere noe på vår levestandard. Dermed får vi beholde flere fosser og mer urørt natur i fjellet. Et slikt
standpunkt er forståelig for mange som bor i byer og har mer enn de behøver av materiell velstand.
Men politikere og andre som arbeider med distriktsutbygging, vet hvor vanskelig det er å skaffe
industri og derved arbeidsplasser til utkantstrøkene. [...] Det er liten hjelp i å holde kraftverket borte,
dersom et slikt område parteres av en vei, eller punkteres av en hytteby. Derfor må en fredning, om den
skal ha noen hensikt, omfatte mer enn bare kraftutbyggingen [...] Da er vi like langt.
Reidar Goyer i Dagbladet 22.09.1970

Reidar Goyer hinter til at Oslofolk sitter og mener noe om hvordan de skal bevare naturen i
distriktene uten å kjenne forholdene. I samme stil som Teddy Dyring i Morgenbladet legger
også Goyer vekt på at området rundt Mardøla uansett kan ødelegges av hytter og veier, slik at
man like gjerne kan bygge ut kraftverket.
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6. 3. Ramme 3: Andre alternativer hadde vært bedre
Problem

Et kraftverk er ikke nødvendigvis den beste løsningen, vi burde vurdere andre
alternativer. For eksempel vil ikke et atomkraftverk ødelegge naturen.

Årsak

Dette er en forhastet beslutning, andre alternativer er ikke en gang ordentlig utredet eller
vurdert. Stortinget er presset til å ta denne avgjørelsen.

Moralsk vurdering

Stortinget sier de er for utbygging fordi de ikke har noe reelt valg. De som er for å
rørlegge fossen velger det letteste alternativet.

Løsning

Vi burde vurdere andre alternativer, for eksempel atomkraftverk, eller utsette
avgjørelsen.

Rammen “Andre alternativer hadde vært bedre” er en sammenslåing av temaene “andre
alternativer bedre” og “Stortinget er maktesløse”. Oppslag handler gjerne om at Stortinget
ikke har hatt en reell makt i dette spørsmålet, og at avgjørelsen ble tatt av NVE før man
hadde rukket å undersøke andre muligheter. Flere maner at avgjørelsen om å rørlegge
Mardalsfossen burde utsettes frem til alle alternativer er utredet, for å ikke gjøre en forhastet
beslutning. Rammen “andre alternativer hadde vært bedre” består av 20 oppslag. Av disse er
sju publisert i Morgenbladet og 13 i Dagbladet. I Morgenbladet finner vi tre nyhetsartikler og
fire kronikker, i Dagbladet seks nyhetsoppslag, fire kronikker og tre ledere.

6.3.1. Andre alternativer hadde vært bedre, Morgenbladet
17. august finner vi et nytt innlegg fra Ragnhild Slåttelid. Etter overskriften
“Eikesdal/Grytten og myndighetene”, skriver hun at hun er takknemlig for Statskraftverkenes
innlegg i Morgenbladet 15. juni (nevnt under rammen “utbygging som nødvendig”). Slåttelid
skriver at:
Min hensikt var ikke å starte en polemikk med Statskraftverkene. Jeg mistenker nemlig ikke
Statskraftverkene for å drive en krafttyvstart som er juridisk uriktig. Jeg hadde heller ikke
Statskraftverkene mistenkt for - i nattens mulm og mørke - å ha stukket ut en vei, betalt fra deres eget
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pengeskap. [...] Det jeg gjerne ville - enda en gang - var å påpeke hvor uholdbart det er at
kraftutbygging skal ha de særprivilegier som de har i Norge.
Ragnhild Slåttelid i Morgenbladet, 17.08.1970

Det kan virke som om Slåttelid oppfatter NVEs innlegg overdrevet defensivt, og viser til at
hun ikke har beskyldt dem for noe. Jeg synes understrekingen “enda en gang” setter en tone
for innlegget, det virker som om Slåttelid oppgitt må gjenta hva hun mente, at NVE
misforstod poenget med innlegget hennes da de svarte. NVE skrev i sitt innlegg at Slåttelid
tok feil mht. utbygging, at veien som ble bygget var nødvendig uansett hvor kraftanlegget
endte opp med å bli plassert. Likevel svarer Slåttelid ved å fortsette argumentet med at de
ikke hadde fått noen straff for å starte utbyggingen.
Det som interesserer meg [...] er at veien er bygget før Stortinget har gitt konsesjon - enten til Eikesdal
eller til Grytten, eller unnlatt å gi konsesjon i det hele tatt. Jeg finner det heller ikke så interessant å få
stadfestet hvor mobile anleggsbrakkene som ligger nedenfor Trolltindene er. Det som er interessant [...]
er at det er blitt bevilget 20 millioner kroner til forberedende arbeider i forbindelse med denne
utbyggingen - som ennu ikke er godkjent. Fem av disse 20 millioner kan brukes uten Stortingets
godkjennelse. Jeg har ikke sett Statskraftverkenes regnskap, og kan derfor ikke bedømme om de har
gått ut over denne sum. Og hva verre er: Stortingets industrikommité vet det heller ikke. Min artikkel
var ikke i første rekke et angrep på Statskraftverkene, men på myndighetene.
Ragnhild Slåttelid, Morgenbladet 17. 06.1970

Idet Slåttelid poengterer hva som er interessant og ikke interessant å diskutere, viser hun både
en bestemt tone mot NVE, og at hun ikke lar dem spore av debatten. Man kan her diskutere
hvorvidt Slåttelid er oppriktig eller om hun kritiserer Statskraftverkene indirekte. R.S.
avslutter innlegget med et post scriptum:
Det kan vel kanskje stilles et spørsmål ved den juridiske gyldighet i den annonse som Statskraftverkene
innrykket i landets aviser fredag 23. januar 1970 - altså et halvt år før konsesjonssaken ny blir
behandlet i Stortinget. Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen søker her personale til Grytten
kraftanlegg i Romsdal [...] I annonsen er det ikke tatt et forbehold når det gjelder Stortingets samtykke.
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Ut ifra en slik annonse kan man få lov til å stille et spørsmålstegn om hvor stor betydning Stortinget
blir tillagt.
Ragnhild Slåttelid, Morgenbladet 17.06.1970

Ved siden av Slåttelids oppslag på side 3 har Morgenbladet publisert hele denne
stillingsutlysningen slik at det ikke skal være noen tvil for leserne om hva som stod der. Dette
gir en følelse av at Slåttelid tar NVE “på fersken” i å ha gjort noe galt, som de benektet i
forrige innlegg. Husk at Industridepartementet (udatert:5) skrev at “Det ble forutsatt at de
egentlige

anleggsarbeider ikke kunne igangsettes før Stortinget hadde behandlet

reguleringssøknaden”.
19. juni, dagen etter avgjørelsen i Stortinget, kommer beskjeden om at fossen skal
legges i rør til Morgenbladet. På avisens førsteside lyder overskriften “Mardalsfossen blir
tørrlagt!”, til ergrelse for flere av Morgenbladets skribenter. Innlegget er likevel rimelig
nøkternt, og stadfester at:
Med 117 mot 16 stemmer avviste Stortinget i går å utsette endelig avgjørelse i saken om regulering av
områdene Eikesdal/Grytten, der bl.a. de to berømte fossene Mardalsfossen og Mongefossen inngår”.
[...] “Av de to alternativene for utbygging som forelå, valgte Stortinget med 88 mot 41 stemmer å gå
inn for Grytten-alternativet, mens Eikesdal-prosjektet ble forkastet med 78 mot 56 stemmer”.
Hans Henrik Ramm i Morgenbladet, 19.06.1970

I oppslaget fokuseres det på at Stortinget ikke gikk inn for en utsettelse, selv om det var et
forslag som dukket opp sent og kan virke urealistisk. Oppslaget avsluttes med setningen
“Industrikomitéens formann, Teddy Dyring (Sp) sa i Stortinget igår [sic] at det kunne
forsinke utbyggingen opptil to år, hvis slik rettssak ble reist. Og da var det nok mange som
heller ville stemt for Rossbach’s forslag”. I innlegget hintes det om at Rossbach’s forslag
med å utsette avgjørelsen kanskje hadde vært det beste totalt sett.
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6.3.2. Andre alternativer hadde vært bedre, Dagbladet
20. juni har Dagbladet lederen “Skjev saksbehandling” der det står at Stortinget ikke lenger
kan finne seg i at viktige aspekter ved saker ikke blir utredet. Storsletten skriver at det ble lagt
fram to alternative utbyggingsplaner til Mardøla-vassdraget, og “Vi mener det er en selvfølge
at de utredende organer gis ressurser nok til å legge fram alternative utbyggingsplaner”.
Lederen foreslår flere alternativer, enten fredning av fossen, et varmekraftanlegg å importere
elektrisitet fra naboland, eller å bygge ut på andre, mindre verneverdige steder i Norge. I
tillegg skriver Storsletten at “Før eller siden vil alle utbyggbare vannkraftressurser være tatt”,
så kanskje vi burde se til Sverige og bygge atomkraftverk. Lederen slutter med at Hveding
har uttalt at varmekraft vil være et alternativ til vannkraft, men at det ikke er utredet seriøst.
31. juli skriver Roald Storsletten en ny leder, “Makt og avmakt”. Her skrives det om de
økonomiske tapene NVE lider av, og om demonstrantene i Romsdal.
Det er vel ingen som har noen illusjoner om at utbyggingen nå lar seg stanse etter det klare vedtak
Stortinget har gjort. Det er heller ikke realistisk å regne med at saken vil bli tatt opp igjen eller at nye
utredninger vil bli satt i gang. Dette tror vi demonstrantene selv er på det rene med.
Roald Storsletten i Dagbladet 31.07.1970

Lederen sier videre at NVE har blitt en stat i staten, og i likhet med R.S. i Morgenbladet
skriver R.S. i Dagbladet at NVE søkte etter personell til kraftstasjonen før det i det hele tatt
var forbehold om hva Stortinget mente. Hverken Storsletten eller demonstrantene tror de
klarer å redde Mardalsfossen, men vil protestere for å vise avmakten de føler. Storsletten
skriver at en slik aksjon som de nå opplever på Eikesdal-Grytten-platået ville vært fullstendig
utenkelig for få år siden. “I framtida vil vi kanskje oppleve flere direkte aksjoner av liknende
karakter”.
15. august står lederen “Alternativ til vannkraft?” på trykk. Merk at her er ikke
Mardøla nevnt direkte, men jeg synes det virker overveiende sannsynlig at det er
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Mardaølaaksjonen det snakkes om når lederen diskuterer vannkraft. Det økonomiske motivet
til NVE kritiseres.
Generaldirektør Hveding uttaler til Morgenbladet: –Vår jobb er å skaffe elektrisitet så godt og billig
som mulig. Administrerende direktør Bjerkebo innrømmer til Dagbladet i dag at det ligger en strikt
økonomisk tankegang bak hans vurdering av hvilke energikilder vi skal satse på. Det er greit å få dette
bekreftet. [...] Det må være noe galt i denne vurderingen. Vi raserer ikke store deler av vår natur fordi
det gir en viss økonomisk gevinst på kortere sikt. De skadene som gjøres, kan unngås hvis vi en
overgangsperiode er villige til å betale en del mer for elektrisk kraft fra atomverk. Industriminister
Sverre W. Rostoft vil nå trolig innkalle en del naturvernfolk for å høre deres syn på disse spørsmålene.
Det er på høy tid, og vi får håpe møtet gir resultater. Det er foruroligende at et mulig alternativ til
fortsatt vannkraftutbygging ikke blir utredet. Så lenge vi har denne situasjonen, vil folk som
demonstrerer mot fortsatt utbygging av våre vassdrag ha gode argumenter på hånden.
Roald Storsletten i Dagbladet, 15.08. 1970

Her kan vi se at Dagbladet, på tross av noe rivalisering, bygger på journalistikken fra
Morgenbladet. Storsletten er tilsynelatende for å bevare fossen, og viser også støtte til
demonstrantene. Jeg har likevel vurdert det til at hovedvinklingen i lederen fokuserer på
alternative kraftkilder, for eksempel atomkraft, selv om det avvises av NVE.
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6. 4. Ramme 4: Avstand fra aksjonistene
Problem

Når Stortinget har bestemt noe må vi høre på det, og ikke sette oss opp mot dem. Vi må
stole på det de folkevalgte myndighetene bestemmer. Dessuten er mange av
demonstrantene tilreisende studenter fra Oslo som ikke kjenner til nærområdet der og
hva et kraftverk vil bety for arbeidsplassene.

Årsak

Demonstrantene er en trussel mot demokratiet.

Moralsk vurdering

De er unge og opprørske. Hvis vi ikke stopper dem, hva blir det neste?

Løsning

Vi må ta avstand fra sivil ulydighet og involvere politiet.

Denne rammen er den tredje største, med sine 32 oppslag. 16 oppslag er publisert i
Morgenbladet og 16 i Dagbladet. Rammen består av temaet “avstand fra aksjonistene”, samt
enkelte oppslag fra “skumle motdemonstranter”. I Morgenbladet finner vi hele fem
lederartikler, og i Dagbladet en. Oppslag som havner under denne rammen fokuserer på at
demonstrantene er opprørske, og enten at de demonstrerer uten skjellig grunn, eller at de
utgjør en trussel mot demokratiet ved å ikke godta det Stortinget avgjør og sette seg opp mot
myndighetene.

6.4.1. Avstand fra aksjonistene, Morgenbladet
I Morgenbladet finner vi allerede 11. juni på første side av avisen en karikaturtegning som jeg
har kategorisert under rammen “avstand til aksjonistene”. Bildet er lagt til som “Bilde 2” i
vedlegg. Selv om det er et par uker før selve aksjonen startet, er det tegnet personer som
vurderer å dra opp til Sandgrovbotn for å demonstrere. Øverst i venstre hjørne finner vi
signaturen “Ellen A.”, kort for Ellen Auensen. Karikaturen viser en rekke statsråder som
hviler under er tre. Under tegningen står det skrevet: “— Jasså — dere er ute og driver med
naturvern, karer? — Ja, vi leiter i grunnen etter Mardalsfossen, men vi har ikke funnet den
ennå — veit du om den ligger øst eller vest for Blankvannsbråten?”. Blankvannsbråten er et
sted i Nordmarka, og det kan virke som om Auensen anser statsrådene som Oslosentrerte
personer som ikke kjenner til noe utenfor hovedstaden. Noen av politikerne holder flora- og
faunabøker, peker på fuglene i trærne og plukker blomster. Dette får dem etter min
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oppfatning til å se enda mer naive ut. Denne karikaturen er et eksempel på et oppslag som
ikke nødvendigvis viser en tydelig avstand fra demonstrantene, men som samtidig gjør narr
av folk som planlegger å dra opp og demonstrere ved Mardalsfossen uten egentlig å vite noe
om den. Som nevnt i kapittel 3.1. var Ellen Auensen med på å formidle en borgerlig og
konservativ oppfatning av virkeligheten i en radikal tid. I en periode der personer brydde seg
om naturvern og tydde til sivil ulydighet for å bli hørt, oppfattet Auensen på redaktørsiden i
Morgenbladet demonstrantene som uvitende, og som om de sluttet seg til en aksjon uten å
vite hva det innebar.
31. juli finner vi en kronikk fra Teddy Dyring på side 3. Kronikken heter “Naturen tempel eller verksted”, og under et bilde av kronikkforfatteren står det “Svar til R.S. fra
stortingsrep. Teddy Dyring”. Det står at innlegget skal være et svar på en artikkel Slåttelid
har publisert 22. juli 1970, men etter det jeg finner må han henvise til hennes artikkel 23. juli,
“Teknikk-ekspertene råder og Stortinget forråder?” (nevnt under rammen “viktig å bevare
fossen og naturen”). I innlegget 31. juli skriver Dyring at Slåttelids gjengivelser av hans
sitater fra Stortinget er tatt ut av kontekst, og at det ikke var landsplanen han tenkte på da han
uttalte at det måtte være siste gang en sak behandles på denne måten. Han benekter også at
saksbehandlingen vitner om ekspertdyrkelse. Videre fortsetter han med noe som kan ligne
personangrep mot journalisten, og påstår at hun ikke følger godt nok med i politikken.
Når R.S. skriver, at Stortinget ikke lenger har noen markert, selvstendig mening, og at
Stortings-representanter i for stor grad er sandpåstrøere for de avgjørelser faginstansene treffer, så
våger jeg den påstand, at R.S. følger utillatelig dårlig med i det rikspolitiske arbeidet. [...] Jeg er
igrunnen forundret og ikke så lite forskrekket over hvor dårlig journalister følger med i det store og
samlende spill.
Teddy Dyring i Morgenbladet 31.07.1970

I stedet for kun å svare konsist på Slåttelids artikkel, inkluderer han altså en mediekritikk av
journalisters kunnskapsnivå. Dyring skriver videre at “Naturen er til for så mangt.
Videnskapen [sic] trenger urørt natur for sin grunnforskning, menneskesinnet trenger naturen
og menneskekroppen styrkes også ved det friluftslivet som naturen innbyr til.” I midten av
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kronikken finner vi logoen til Naturvernåret 1970. Etter å ha sagt disse fine tingene om
naturen kan man nesten tro han er enig med naturvernerne, før han fortsetter;
Naturdyrkelsen er følgelig et middel, men la den aldri bli et mål. Naturvern er et viktig arbeidsområde,
men ville miste all mening om det ble en religion. [...] Min redsel er nu, at likesom historien til slutt ble
Gud selv for Hegel, slik vil nu naturen tre i Faderens sted for våre ekstreme naturdyrkere.
Teddy Dyring i Morgenbladet 31.07.1970

Dyring sier seg altså enig i at naturen er et tempel, men han mener det ikke er en gud. Måten
han tar avstand fra naturdyrkerne på, nesten med redsel, er noe av grunnen til at kronikken er
plassert under denne rammen, selv om han ikke nevner selve aksjonen i Sandgrovbotn.
Kronikken avsluttes på denne måten:
Hvis det var noe naturvernerne burde bekjempe, så var det - foruten sin egen selvopptatthet som de vel
har til felles med de fleste mennesker - de perspektivsanalyser og den fremtidsplanleggingen som
forespeiler oss en fordobling av det almindelige forbruk [...]. Nu vil jeg ikke på noen måte påstå at RS
og hennes meningsfelle [(snm)] driver avgudsdyrkelse. Jeg synes bare, at tiden var moden for en liten
eftertanke.
Teddy Dyring i Morgenbladet 31.07.1970

1. august starter en diskusjon mellom redaktøren CC og forfatteren Finn Alnæs i
Morgenbladet. Jeg vil minne om at forrige leder vi så fra CC var kodet under “utbygging som
nødvendig”, der han leverte en nærmest tvetydig leder som konkluderte med at vi trenger
industri mer enn vi trenger natur, men likevel inkluderte sitatet “kanskje er det naturvernerne
som ser riktig – og som har reagert i tide”. Lederen lørdag 1. august åpner med ordene “hvor
enig i sak vi enn er med naturvernaktivistene”, som nok en gang kan tyde på at CC var mer
for naturvern enn en skulle trodd.
Hvor enig i sak vi enn er med naturvernaktivistene som nu har slått seg ned i Mardøla og har til hensikt
å forhindre utbyggingsarbeidet i Eikesdal-Grytten-vassdraget så lenge de kan - så beklager vi å måtte si
at vi tror demonstrantene gjør sin og vår sak en stygg bjørnetjeneste ved denne aksjonen. Ifølge

- 83 -

uttalelser fra enkelte av aksjonistene, håper de at en demonstrasjon av denne art skal føre til at
myndighetene betenker seg og at saken blir tatt opp påny [sic] i Stortinget. Vi frykter for at dette er en
ren og skjær ønsketenkning - og vi vil tilføye: det bør være ønsketenkning. Hvor skulle vi havne hen i
dette vårt [sic] samfunn om aksjonsgrupper som er uenige i de beslutninger våre lovlig valgte og
utnevnte myndigheter treffer, gikk inn for i handling å legge hindringer i veien for at de fattede
beslutninger settes ut i livet?
Christian Christensen i Morgenbladet 01.08. 1970

På tross av at det kan virke som om CC synes naturvernaktivistene hadde et poeng, er han
tydelig mot metoden de anvender. Redaktøren stiller spørsmål ved hvor vi skulle havne
dersom aksjonsgrupper legger hindringer i veien for alle beslutninger de er uenige i, som
understreker at han er mot sivil ulydighet. En interessant detalj er at vi i løpet av disse fire
første setningene av lederen finner ordet “vi” hele seks ganger. Mon tro om dette er for å
legitimere meningene sine, for at det ikke skal framstå som om dette kun er noe CC mener,
men at han har mange med seg. Rosvold (1997:16) skriver at en leder skal uttrykke
medieorganets syn, og er gjerne holdt i en upersonlig tone uten bruk av pronomenet jeg. Det
kan kanskje likevel være vanskelig å snakke for hele medieorganet med en såpass tydelig
splittelse innad i avisen.
[Demonstrantene] sitter - som alle vi andre - med et bestemt inntrykk av at både Mardøla-utbyggingen
og en lang rekke andre prosjekter som innebærer rasering av våre vakreste og mest verdifulle
naturområder, er blitt bestemt én gang for alle. [...] Det tales om Vassdragsvesenet som en stat i staten og om et ugjennomtrengelig byråkrati som har satt seg pladask ned på sin bestemte oppfatning for all
fremtid. Dette er farlig, ja, livsfarlig for vårt demokrati. Følelsen av at vår styreform reduseres til et
skinndemokrati hvor byråkratiet i realiteten har tatt innersvingen på folkestyret - den er farlig, den. Det
innebærer en minst like stor trussel mot demokratiet som den nu pågående Mardøla-aksjon.
Christian Christensen i Morgenbladet 01.08. 1970

I dette sitatet kan vi se at CC er enig med naturvernerne i at Mardøla-utbyggingen raserer et
av de mest verdifulle naturområdene, og at bestemmelsen er gjort på forhånd. Han virker
også å være skeptisk til NVE, i likhet med RS, og også Storsletten i Dagbladet, men mest
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opptatt av å ha et velfungerende demokrati der alle blir hørt og ingen tar egoistiske
avgjørelser. Jeg vil trekke slutningen her at CC synes det er synd at naturen ødelegges, og at
NVE har opptrådt uredelig, men at aksjonen som demonstrantene driver med er feil måte å
svare på.
Vi hopper til lørdag 8. august. En uke senere, samme dag som Sigmund Kvaløy
undertegner Raumabeboernes ultimatum på forsiden av Morgenbladet, svarer forfatter og
medlem av (snm) Finn Alnæs på lederen til Christensen. NB. dette innlegget er plassert under
rammen “støtte til aksjonistene”, men jeg skriver om det her for en mest mulig oversiktlig
lesing i og med at det blir et ledd i en samtale mellom CC og Alnæs. På side 3 åpner Finn
Alnæs et langt innlegg med å si at Christensens leder “egner seg utmerket som utgangspunkt
for en diskusjon om sivil ulydighet”. Videre skriver Alnæs;
Lederen var to-delt [sic]: På den ene side erklærte den seg enig i sak, på den andre side uenig i denne
metode som nu anvendes av SNM”. [...] “Ingen av oss i SNM nærer noen spesiell glede over å benytte
sivil ulydighet som et middel. Enhver er klar over at det er utenomparlamentarisk og strider mot praksis
[...].
Finn Alnæs i Morgenbladet 08.08. 1970

I likhet med Sigmund Kvaløy sier Finn Alnæs at de ikke demonstrerer for gøy, men fordi de
ikke ser noen annen utvei. Merk at også Alnæs skriver SNM uten parentes. Alnæs virker
nesten mer enig enn uenig med Christensen, bortsett fra at han mener sivil ulydighet er
nødvendig, selv om (snm) ikke nærer noen spesiell glede av det. De virker begge enige om at
det hadde vært fint å verne om naturen.
Direkteaksjonen ved Sandgrovvann støtter seg til de følgende ord av Gandhi: «I ethvert samfunn er borgerlig
ulydighet en borgers medfødte rett. Den som gir opp denne rett, gir opp sin rett til å være menneske». Gandhi
uttaler også at slik ulydighet ikke kan føre til anarki slik som kriminell ulydighet kan det, hvis ulydigheten er
basert på alvorlig indre overbevisning og pliktfølelse.
Finn Alnæs i Morgenbladet 08.08.1970
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Finn Alnæs’ leserinnlegg dekker en god halvside av avisen. Kun de to ovennevnte setningene
mot slutten av innlegget handler om Gandhi, men det er nok til at Christensen kaller den
neste lederen, som publiseres mandag 10. august, for “Gandhi i Mardøla”. CC åpner her med
å slå fast “I en artikkel i Morgenbladet lørdag [...] argumenterer forfatteren Finn Alnæs på en
rolig, ordentlig og uhysterisk måte som gjør det mulig å føre debatten i avbalanserte og
saklige former.” Debatten foregår altså på en vennskapelig måte. Videre skriver han:
Slik Alnæs fremfører sine synspunkter til forsvar for Mardøla-aksjonen, synes debattgrunnlaget
mellom Morgenbladet på den ene side og Alnæs og den gruppe av naturvernforkjempere han
representerer på den annen, å være følgende: Begge vi er enige om at “naturbeskatningen”, raseringen
av våre naturherligheter til fordel for kraftutbygging o.l. er gått altfor langt – og at vi i dag står overfor
nye trusler om ytterligere naturødeleggelser. Begge er vi videre enige om at [NVE] synes å ha etablert
seg som en stat i staten og nærmest tar det som en selvfølge og en formalitet at Stortinget med servile
bukk vedtar NVEs utbyggingsplaner (jfr. de forberedende arbeider før saken overhodet har nådd
Stortinget).
Christian Christensen i Morgenbladet 10.08.1970

Her ser vi at det er noen enigheter og noen uenigheter mellom Morgenbladet på den ene siden
og (snm) på den andre siden. Christensen distanserer seg fra “den gruppen” som han kaller
(snm), selv om han har ansatte som er medlemmer. Hele det første avsnittet fortsetter i
samme stil, om at naturen burde vernes og at NVE har oppført seg kritikkverdig, og slutter
med ordene “Så langt er vi enige”. Deretter starter neste avsnitt: “Derimot er vi ikke enige på
følgende punkt (...) Vi mener at man i et parlamentarisk demokrati, med full stemme- og
ytringsrett, er nødt til å respektere spillereglene”, og henviser da til at det ikke er demokratisk
riktig å utøve sivil ulydighet.
Demokratiet, slik vi kjenner det og ønsker å beholde det, er ingen fullkommen samfunnsordning – det
er helt sant og visst. Men av de hittil kjente systemer mener vi det er det beste – og vi må vokte oss
meget vel for ikke å uthule det innenfra. [...] Vi har stor respekt både for Gandhi og hans etikk, men i
motsetning til Alnæs og dem han representerer, er vi ikke tilbøyelig til å gi den noen bibelsk autoritet.
Vi mener at Gandhis leveregel kan appliseres på enkelte samfunn –[...] men ikke på alle, og slett ikke
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på vårt. [...] Vi er skjønt enig med Alnæs når han skriver: «Fordi demokratiet er en bevegelig størrelse
i praksis, må vi alltid være parate til å kjempe for å justere det, og undertiden forsøke kursendringer».
Men disse kursendringer må foregå med lovlige midler, ikke med ulovlige. Ellers deltar vi i en
kursendring bort fra demokratiet.
Christian Christensen i Morgenbladet 10.08.1970

Morgenbladet med CC i spissen fremstår i denne lederen som den fornuftige part, som på alle
måter tenker på hva som er best for landet, både når det gjelder bevaring av naturvern og av
et sunt demokrati. Igjen ser vi bruken av ordet vi, CC virker som om han snakker på vegne av
hele avisen. Disse innleggene er en god illustrasjon på hvor uenige folk var om metoden sivil
ulydighet, og hvorfor det er interessant å foreta en rammeanalyse som skiller disse fra
hverandre. Som vi så under rammen “viktig å bevare fossen og naturen” 31. august
kommenterer Erling Mikkelsen disse to lederne, og omtaler CCs språk på denne måten: “den
nedlatenhet, billige ironi og klapp-på-skulderen-tone redaktøren har tatt frem i de nevnte
ledere, er både dum og unfair.”
CC har også skrevet en leder 7. august, denne kalt “Demonstrasjon og alvor”. Her
skriver han at Morgenbladet har vært med på å opplyse folket om naturens begrensninger,
men selv om han kan være enig med tanker om naturvern, støttes ikke middelet
demonstrantene bruker
Med sympati følger vi dem som arbeider aktivt for at norsk natur ikke skal forbrukes. I all beskjedenhet
synes vi selv vi har medvirket til å slå en pel gjennom den oppfatningen at vi har ubegrensede
ressurser, og at vi uhemmet kan gjøre innhugg i naturen. [...] Om vi stopper videre utbygging, så vil
dette medføre økonomiske utslag. Levestandarden vil ikke høynes – i fremtiden vil den synke. Det er
nu på tale å igangsette en pengeinnsamling til fordel for Mardals-demonstrantene. Vi beklager at vi
ikke kan støtte denne innsamlingsaksjon. Hadde det dreiet [sic] seg om en generell innsamling til
naturvernsarbeide [sic], skulle det ha vært oss en sann glede. Men ingen som ønsker å følge rettsstatens
og demokratiets spilleregler, kan yde økonomisk støtte til en så eklatant lovstridig aksjon som
Mardalsdemonstrasjonen.
Christian Christensen i Morgenbladet 07.08.1970
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24. august har CC lederen “Veis ende er nådd” på trykk i Morgenbladet. CC skriver at
myndighetene ikke er klare over hvor alvorlig folket ser på kraftutbygging, og at det ryster å
høre Vidkunn Hveding si at vi skal bygge ut like mye som vi allerede har bygget ut i dette
landet. CC tar delvis til orde for at det ikke bare er bråkmakere som er mot ødeleggelse av
naturen, men viser likevel en avstand til demonstrantene i Sandgrovbotn:
Heller ikke kan man avvise problemet ved å hevde at i dag protesteres det mot alt – og at protestantene
er yrkesbråkmakere og politisk forførte individer. Kanskje gjør det ikke inntrykk når vi opplyser at
flertallet av de temmelig mange som har henvendt seg til Morgenbladets redaksjon i sakens anledning,
er konservative og veletablerte borgere. [...] Vi har selv påpekt at naturvern-iveren har tatt overhånd –
at der er kommet adskillig hysteri frem i naturvernåret.
CC i Morgenbladet 24.08.1970

I lederen kommer det frem at “til og med” advokater, revisorer, pedagoger og andre også er
rystet over ødeleggelsen av naturen. “Selv kjølige hjerner” sitter med følelsen av at nå
forbrukes landet uten at noen har oversikt. Lederen foreslår at vi må tenke oss om og legge en
langsiktig plan. Den avsluttes med at CC har en følelse av at “det ikke lenger folkets
representanter, de folkevalgte, som avgjør hvordan rikets ressurser skal disponeres, men
effektive, velmenende teknokrater og utbyggere”.

6.4.2. Avstand fra aksjonistene, Dagbladet
I Dagbladet blir demonstrantene på fjellet nevnt flere ganger i spalten “Kjendistoppen”.
Spalten var en lettbent, ironisk men humoristisk spalte, med en rangering av ukens mest
PR-kåte person (Pedersen, 2019; Rudeng, personlig kommunikasjon). 1. august går for
eksempel en kåring til “Lenkegjengen i Eikesdal (Med bolter skal fossen reddes)”. Merk at
her nevnes ikke ordet Mardøla, så dette er et eksempel på et oppslag som ikke har dukket opp
i Nasjonalbibliotekets søk, men som jeg har plukket opp ved manuell gjennomlesing. Vi ser
at aksjonistene fremstilles som PR-kåte, og uttalelsen “Med bolter skal fossen reddes” kan
virke sarkastisk. Selv om spalten ble ansett som humoristisk, har jeg likevel plassert disse
oppslagene under rammen “Avstand fra aksjonistene”.
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Under denne rammen finner vi også en kommentar fra redaktør Helge G. Simonsen i
Dagbladet 11. august 1970. Selv om Simonsen var redaktør i Dagbladet, er ikke dette en
leder. Roksvold (1997:16) skriver at kommentaren gjerne er skrevet av en redaksjonell
medarbeider med spesiell innsikt og bakgrunnskunnskap i det emne som kommenteres.
Kommentaren åpner med ordene “Adresseavisen uttrykte sikkert det tause flertalls mening da
den skrev at naturvern og naturverndemonstrasjoner er bra og fortjener støtte. Men
Mardøla-demonstrantene har nå gått for langt. De må stoppes”. Igjen kan det virke som om
nesten alle i Norge bortsett fra NVE enige om å verne naturen, men motstanden til
demonstrantene er overraskende til Dagbladet å være.
Det er lett å akseptere ufarlige demonstrasjoner for respektable saker. Verre blir det når en
demonstrasjon går over til å bli aksjon. Da skilles bukkene fra fårene, da trer skinn-helligheten [sic]
fram – mellom de som ønsker resultater raskt, og de som bare ønsker å markere et standpunkt.
Helge G. Simonsen i Dagbladet 11.08.1970

Simonsen tar altså ganske tydelig avstand fra aksjonistene, og anklager dem for å bare ville
markere et standpunkt. Videre skriver redaktøren at “Helge Seip hadde rett da han hevdet at
Mardøla-aksjonen kunne komme til å skremme ved så mange som den overbeviste. Antakelig
skremte den flere enn den overbeviste”, og viser her overraskende like synspunkter som
redaktøren i Morgenbladet, CC. “I virkeligheten var demonstrantene svært lite flinke til å
formidle sine argumenter”, fortsetter Simonsen, fortsatt med en avstand til demonstrantene.
Redaktøren dukker opp senere i rammeanalysen med en ny kommentar om aksjonen og
aksjonistene.
På side åtte den 11. august, ved siden av et intervju med høyesterettsadvokat Alf
Nordhus, som tviler på at politiet har rett til å nekte studenter å gå på skolen grunnet
deltakelse i Mardølaaksjonen, finner vi et oppslag om at demonstrantene i Sandgrovbotn har
sittet fire timer på usikrede dynamittladninger. Dette er et eksempel på et oppslag som
kanskje ikke tar direkte avstand fra demonstrantene, men som likevel fremstiller dem som litt
uansvarlige og lovløse. “Hvorledes kunne dette skje?” spør Dagbladet lensmann Ringstad i
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Åndalsnes. “– Demonstrantene hadde fått beskjed om å fjerne seg innen klokka tolv,
Vassdragsvesenet gikk ut fra at så var gjort – og satte umiddelbart i gang med utlegning av
dynamitt, forteller lensmannen”. Dette viser at det på den ene siden er NVE som var
uansvarlige og la dynamitt i veien, men at faren likevel var avhengig av hvorvidt
demonstrantene oppførte seg eller trosset oppfordringen om å flytte seg.
12. august 1970 skriver lektor Inge Lønning innlegget “Interessekollisjon ved fossen”.
Holder man seg til den aktuelle illustrasjon, er det mer iøynefallende enn noensinne at det er
naturverninteressene som har aminnelig good-will. Holdt man seg til den fjerde statsmakt alene
(bortsett da fra den til enhver tid berørte lokalpresse), måtte det fortone seg som noe av en gåte hvordan
det kan henge sammen at naturverninteressene igjen og igjen trekker det korteste strå i kampen mot
næringsinteressene. Dersom det forholder seg så at opinionen er på naturvernets side, – hvordan kan
det så ha seg at de folkevalgte organer bestandig kapitulerer overfor næringsinteressene?
Inge Lønning, Dagbladet 12.08.1970

Lønning skriver her at naturvernerne har fått alminnelig good-will, noe som gir inntrykk av at
han ikke stiller seg bak støtten. Lektoren påstår også at mediene holder mer med
demonstrantene enn med næringslivet, på tross av at blant andre Geelmuyden (1993:52)
skriver at Morgenbladet representerte næringslivet på redaksjonssidene og økofilosofi på
kultursidene. Lønning utviser en kritikk mot mediene, og ser vi på kakediagrammene vedlagt
som figurene 15-18, ser vi at han kan ha rett i at støtte til aksjonen er tydeligere representert i
avisene enn støtte til utbygging. Det er likevel ikke lett å vite hvorvidt pressen hadde en egen
agenda eller om de representerte virkeligheten.
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6. 5. Ramme 5: Støtte til aksjonistene
Problem

Regjeringen hadde lovet å ikke bygge ut flere kraftverk i Naturvernåret. Når de likevel
går inn for dette må vi stå opp og si ifra. Sivil ulydighet er en rettferdig måte å si ifra på.
Demokratiet må vike for det rette å gjøre.

Årsak

Demonstrantene er flinke ungdommer som sier nei til en viktig sak.

Moralsk vurdering

Demonstrantene gjør en viktig jobb, er flinke som støtter noe de tror på. Vi burde støtte
dem. De som vil bygge kraftverk bryr seg ikke om naturen.

Løsning

La dem aksjonere i fred og hør på dem.

Rammen med klart flest oppslag i denne studien er “støtte til aksjonistene”, som illustrert ved
figur 23. 15 oppslag i Morgenbladet og hele 62 i Dagbladet utgjør til sammen 77 oppslag.
Oppslag under denne rammen inkluderer oppslag som tydelig eller indirekte viser en støtte til
den sivile ulydighetsaksjonen foran Mardalsfossen. I tillegg har jeg plassert et oppslag om
skoledemonstrasjonen i Romsdal 1. juni her. Selv om dette er den største rammen målt i
antall oppslag, er det mange oppslag som ligner hverandre. Jeg vil derfor ikke gjengi mange
eksempler, men trekke fram et par oppslag som er typiske for dekningen.
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6.5.1. Støtte til aksjonistene, Morgenbladet
På tross av at Mardølaaksjonen startet ordentlig i slutten av juli, har jeg valgt å plassere et
oppslag allerede fra 1. juni under denne rammen. Oppslaget er som nevnt i den kvantitative
fremstillingen, et oppslag fra en skoledemonstrasjon i slutten av mai, to måneder før
hovedaksjonen i Sandgrovbotn. Denne nyhetsartikkelen lyder som følgende;
«Fred Mardøla», «Øydelegg ikkje bygda vår», «Pengar er ikkje alt». Dette var teksten på noen av de
plakater som skolebarn i Eresfjord i Romsdal møtte Stortingets industrikomité med da den kom til
befaringen i Eikesdal-grytten-området i begynnelsen av forrige uke. [...] Eresfjordingene var
kategoriske i sitt krav om fredning av Mardøla, planen som har vært lansert om en Mardalsfoss efter
trykk-knapp-systemet ble der oppfattet som en spøk.
Morgenbladet, 01.06.1970

Artikkelen handler om skolebarn som protesterer med plakater mot industrikomiteen og deres
plan om å rørlegge Mardalsfossen. Artikkelen kunne vært plassert under rammen “viktig å
bevare fossen og naturen”, siden det er det skolebarna i teksten er opptatt av, men jeg synes
denne demonstrasjonen er såpass spesiell at jeg vil trekke den fram under denne rammen. I
den kvantitative analysen kan vi se at den også er markert som positiv til demonstrasjon. Som
Ingrid Fadnes sa i sitt foredrag 12. mars 2020, er dette trolig Norges første, kanskje også
verdens første, barnedemonstrasjon for naturen (Fadnes, 2020 [tidspunkt?]). Som vi ser, er
artikkelen publisert mandag 1. juni, men selve aksjonen foregikk “i begynnelsen av forrige
uke”. Det tar altså litt tid før nyheten når hovedstaden.
Neste oppslag er i forbindelse med hovedaksjonen i juli. Jeg minner om at de første
demonstrantene ankom Sandgrovbotn helgen 25.-26. juli, og at aksjonen så vidt er i gang
mandag 27. juli. Tirsdag 28. juli finner vi det første oppslaget om aksjonen i Morgenbladet.
Ragnhild Slåttelid kaller oppslaget på førstesiden av avisen 28. juli for “Parlamentarisk
fremgangsmåte ubrukelig i naturvernsaker”, og åpner det slik:
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I går ble det skrevet Norgeshistorie i Eikesdalen: det ble da for første gang her i landet arrangert en
direkte aksjon i forbindelse med en naturvernsak. En gruppe på 40 personer (i alderen 17-60 år) lå i
teltleir og blokerte [sic] veien da anleggsarbeiderne klokken 6 mandag morgen kom opp til
Sandgrovbotn.

Dette

er

første

etappe

på

en

demonstrasjon

rettet

mot den ensidige

vassdragsutbyggingen generelt og mot utbyggingen i Grytten spesielt. – Tidligere har jeg trodd at man
utelukkende måtte virke gjennom parlamentarisk virksomhet, men jeg har forandret mening, sier
arkitekt John H. Marstrander, som er en av de mange som slutter opp om naturvernaksjonen i
Eikesdalen.
Ragnhild Slåttelid i Morgenbladet 28.07.1970

Noe av det første Slåttelid poengterer er at det blir skrevet Norgeshistorie, dette er noe som
aldri er blitt gjort før. Hun bruker altså nyhetskriteriet sensasjon for å skape ekstra
oppmerksomhet rundt det som nå skjer i Eikesdalen. Mot slutten av sitatet ser vi at Slåttelid
har valgt å intervjue arkitekt Johan H. Marstrander, som allerede har skrevet to innlegg i
Dagbladet 11. og 12. juni, plassert under rammen “viktig å bevare naturen”. Slåttelid skriver
at han er “en av de mange” som deltar i aksjonen, og inkluderer med dette sin egen
oppfatning av størrelsen på gruppen. “Det som er så galt er at våre vassdrag er i hendene på
en utelukkende teknisk økonomisk ekspertise, som har kilowatt som eneste formål, og
politikerne lytter til denne ekspertise i andektighet,” siterer Slåttelid Marstrander på, i likhet
med hva hun selv skrev 23. juli, at Stortinget må ha tillit til faginstansene, men ikke må
ettergi seg blindt. Videre skriver Slåttelid: “De som er med i aksjonen er medlemmer av
Samarbeidsgruppen for miljø- og naturvern i Oslo, men bortimot halvparten av gruppen er
folk fra Eresfjord, Eikesdal og Lesjaskog. Det er også med endel [sic] kjente mennesker fra
Rauma kommune.“ Jeg synes en svært interessant detalj her er at Slåttelid ikke kaller gruppen
for navnet (snm), men for “Samarbeidsgruppen for miljø- og naturvern”. Dette er til og med
feil rekkefølge på ordene, som korrekt skal hete Samarbeidsgruppene for natur- og miljøvern,
derav bokstavene snm. Hvorfor hun gjør dette kan vi ikke vite, men det kan tenkes at det for
en avisleser kan oppfattes som en distanse til (snm), og at denne artikkelen er skrevet av en
uavhengig journalist uten inngående kjennskap eller sympati til (snm).
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I tillegg til den spesielle måten å skrive navnet på gruppen, ser vi at Slåttelid
poengterer at noen av demonstrantene er fra Oslo, men bortimot halvparten av
demonstrantene er lokalbefolkning. Kanskje kan dette få demonstrasjonen til å virke mer
legitim, at det ikke bare er tilreisende fra Oslo, i motsetning til hva Auensen karikerer. Mot
slutten av dette sitatet ser vi at Slåttelid også har skrevet at det er med en del kjente
mennesker fra Rauma kommune, uten å nevne noen ved navn. Kanskje er dette fordi de ikke
er så kjente for innbyggerne i Oslo som leser Morgenbladet. Slåttelid skriver: “Det ble fra
gruppens side tydelig gitt uttrykk for at aksjonen på ingen måte var rettet mot
anleggsarbeiderne, at dette var en ikke-voldelig aksjon og at man ikke hadde i sinne å
ødelegge maskiner eller annet utstyr. Her viser R.S. sympati med demonstrantene,og
forsikrer om at de er fredelige og snille. Hun snakker konsekvent som om hun er på utsiden
av gruppen, og skriver de/dem og ikke vi.
Hjalmar Hegge skriver 11.august oppslaget “Mardøla-protestantene og demokratiet”.
Her skriver han et svar på lederen i Morgenbladet 1. august, “Melodrama i Mardøla”. Hegge
skriver at Morgenbladet kommer i skade for å gjøre Sandgrovvatn-demonstrantene stor urett.
Hegge omtaler demonstrantene som “den stillfarne flokk naturvenner i alle aldre som
praktiserer passiv motstand (efter beste Gandhi-mønster)”. Han mener de har forsøkt de
parlamentariske veier til det ytterste, men nå burde det følge en folkeaksjon mot den
Stortings-legitimerte naturødeleggelsen. Det er ganske spesielt å lese en kritikk rettet mot
lederen publisert i samme avis.

6.5.2. Støtte til aksjonistene, Dagbladet
I likhet med i Morgenbladet er det også i Dagbladet en nyhetssak jeg har plassert under denne
rammen før selve aksjonen starter i gang. 3. juli har Dagbladet følgende oppslag på trykk:
En rekke kjente norske kvinner og menn offentliggjør i dag et protestskriv mot vedtaket om å regulere
Mardøla-vassdraget i Møre og Romsdal. [...] Det heter videre at denne vassdragsreguleringen har en
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bismak av lokal ulykke og nasjonal skam som verken kan oppveies av næringsfond til de skadelidte
eller de innvunne megawatt strøm til distriktet.
Dagbladet, 03.07. 1970

I innlegget påpekes det at personene som protesterer er kjente, uten at de nevnes ved navn.
Jeg vil forsvare at dette oppslaget hører til under rammen “støtte til aksjonistene” siden de
omtalte personene protesterer mot NVEs avgjørelse. På forsiden 29. juli finner vi overskriften
“dramatisk kamp ved Mardalsfossens stup”. På side fire finner vi reportasjen skrevet av de
utsendte reporterne Stein Dag Jensen (skribent) og Arne Pedersen (foto). I artikkelen står det
skrevet “Sikkert er det at aksjonen har vakt oppsikt - hva man nå måtte mene om
fremgangsmetoden”. Sivil ulydighet er altså en omstridt metode.
Levi Fragell skriver sju oppslag denne sommeren som viser støtte til aksjonen. 1.
august finner vi oppslaget “Ulykkelig lensmann: - Forlatt i Mardøla”, som forteller at
aksjonistene har fått en ny frist til å flytte seg. Lensmannen begynner å bli utålmodig, og
tilbyr dem publisitet i form av å bli båret bort av politiet og klippe over lenkene deres foran
media, mot at de gir opp demonstrasjonen og flytter seg. Ettersom lensmannen tilbyr å skjære
over lenkene til demonstranter som nekter å flytte seg, og han uttaler at han begynner å bli
utålmodig, kan det bli oppfattet som om han tar avstand fra aksjonistene. Likevel er forholdet
deres skildret slik av Fragell: “Hans egne bygdefolk sitter på steinene. Han skjønner at dette
er snille og greie mennesker”. Dermed velger jeg å vurdere oppslaget som støtte framfor
avstand til aksjonistene. Fragell har også skrevet et par oppslag som opprinnelig ble kodet
under temaet “skumle motdemonstranter”, som er blant oppslagene som flyttes til rammen
“støtte til aksjonistene”. Den utsendte journalisten Levi Fragell skriver også 3. august
oppslaget “Hold ut - Gi ikke opp – Det gjelder vår framtid”, som havner på forsiden av
Dagbladet denne dagen. Ved siden av et bilde av forfatter Kjell G. Rosland, Odd Einar
Dørum fra Unge Venstre og en ikke navngitt kvinne skriver Fragell at fjelldemonstrantene
hadde siste frist for å flytte seg i morges. Fragells skildringer får gruppen til å høres stor,
mektig og mangfoldig ut:
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“Ikke-voldsekspertene” på fjellet har “mangedoblet sin «styrke» - i morgentimene i dag teller den ca.
150. [...] Forsterkningene har strømmet til hele helga. Seint i går ettermiddag ankom f.eks. en
ekstrabuss fra Molde med naturverninteressert jazz-ungdom. Ellers vitenskapsmenn, forfattere,
studenter, bønder osv.
Levi Fragell i Dagbladet, 03.08.1970

Demonstrantene flytter seg ikke, og politiet ender opp med å gi dem seks dager utsatt frist.
Neste dag skriver Levi Fragell, nok en gang på forsiden, at “Mardøla-demonstrantene vant
strategisk seier i går”. 5. august står følgende melding på Dagbladets førsteside:
“Demonstrantene i Mardøla fortsetter. Er blitt turistattraksjon”. På side 2 i samme avis står
postgironummeret til innsamling til Mardalaaksjonen, og senere i avisen står det:
Dagbladets oppslag i går om støtteaksjon for Mardøla-leiren ble hilst med vill jubel. Den uendelige
ventetida har tæret sterkt på proviantlageret og det fins demonstranter som ikke har spist en varm
matbit på snart fjorten dager. Brød, smør og salt pølse for nesten 1000 kroner ble revet vekk i løpet av
en dag.
Levi Fragell i Dagbladet, 05.08. 1970

Det er lett å få sympati med demonstrantene av å lese avisen. På samme side skriver Fragell
oppslaget “Hele verden følger fjell-demonstrantene!”. Journalisten og avisen sensasjonerer
lenkegjengen, og forsikrer avisleserne om at dette er noe hele verden bryr seg om. Oppslaget
illustreres av et fotografi av fire demonstranter som er lenket fast. Bare Unge
Venstre-formannen Odd Einar Dørum er nevnt i bildeteksten (lagt ved som bilde 3).
Levi Fragell og Arne Finborud skriver 10. august at Mardøla-demonstrantene
vurderer å anmelde politiet. Formannen i tillitsmannsgruppen for grunneierne i Eresfjorden
forteller de to utsendte journalistene at “både grunneierne og befolkningen for øvrig
sympatiser[er] med demonstrantene”, selv om han også mener det er på tide å avvikle leiren.
Saken startet på forsiden og avslutter på side 17, her vi finner et bilde av demonstrantene som
sitter og leser Dagbladet (vedlagt som bilde 4). Det er uvisst om det er de to journalistene
som har levert avisene, men det skaper utvilsomt en identifisering med de som leser avisen.
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11. august skriver Per Vassbotn innlegget “Veisperringen åpnet igjen for pressen”. Her gjør
han rede for forhandlingsmålene til (snm), med samarbeidsgruppene som eneste kilde. 14.
august skriver Arne Finborud:
Regjeringens vedtak i går om å møte representanter for Eikesdal og Eresfjord om
Mardøla-utbyggingen, er bare en halv innrømmelse på de forhandlingskravene som er satt fram fra de
forskjellige hold. Naturvernfolkene skal ikke tas med på forhandlinger, til tross for at de er representert
i de komiteer som har sendt henvendelser til regjeringen. Således kan gårsdagens vedtak oppfattes som
et forsøk på å skvise ut både demonstrantene på fjellet og Norges Naturvernforbund, og spille partene
ut mot hverandre.
Arne Finborud i Dagbladet, 14.08.1970

Det hersker liten tvil om at journalisten har sympati med naturvernerne. I innlegget står det at
både Gunnar Garbo fra Venstre og Jon Dale fra Senterpartiet nå drar opp til Mardalen.
Elitepersonene inkluderes i nyheten for å gjøre saken enda mer troverdig, og for at lesere skal
forstå hvilken side de skal være enige med. Her er en polarisering mellom demonstranter,
politikere og Naturvernforbundet på den ene siden, mot regjeringen på den andre siden.
Overraskende nok dukker Helge G. Simonsen opp igjen under denne rammen. Etter
han tok avstand fra demonstrantene i Dagbladet 11. august, skriver han en ny kommentar i
samme avis 25. august. Fjorten dager senere ser det ut til at han har endret ståsted. Om det
ikke er en total snuoperasjon, virker han her mer positiv enn negativ til den sivile
ulydigheten. Simonsen skriver om Høyres holdninger til aksjonen, noe Simonsen
karakteriserer som “gamle konservative holdninger som hadde vært forvist fra det gode
politiske selskap siden 1965”. Simonsen prøver her å distansere seg fra Willochs og Høyres
standpunkt. Redaktøren skriver at “aksjonen er nemlig ikke i første rekke et utslag av
“tendensen til å ta seg selv til rette”, som Willoch hevder. Den er en reaksjon mot det han
kritikkløst kaller “omhyggelig saksbehandling i ordnede, parlamentariske former”. Simonsen
avslutter hele innlegget med å si at “det er visse ting som tyder på at Willoch tar mål av seg
til å bli landets nye statsminister. Men skulle valget komme til å stå mellom ham og Borten,
får vi håpe på Borten. Tross alt”. Om Simonsen ikke er helt for sivil ulydighet, tar han i alle
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fall kraftig avstand fra Willoch. I og med at Simonsen tilsynelatende har endret standpunkt
fra forrige leder, kan det tenkes at Dagbladet ikke helt har funnet sin plass enda, ettersom det
er første gang en slik aksjon har foregått i Norge. Det kan virke som om folk i denne perioden
fortsatt holder på å gjøre seg opp en mening om fenomenet.
Leif Magne Flemmen publiserer tre oppslag under denne rammen denne sommeren.
24. august skriver han et langt oppslag om historien til Eikesdalen. Her beskriver Flemmen
hvordan fossene ble solgt i 1906, og forteller at eikesdølingene har tatt vare på kontraktene,
som blir sentrale i rettssaken mot NVE ettersom de ikke får hva som ble lovet ved salget.
Flemmen har tatt bilde av en person fra Eikesdalen som holder opp kontraktene for kamera,
lagt til som bilde 5. Personen på bildet sier til journalisten:
– Da fossene ble solgt var det en utrykkelig forutsetning at en eventuell utbygging eller annen
virksomhet i tilknytning til fossene skulle skje i Eikesdal. Det var selvsagt aldri på tale at fossene skulle
overføres og utbygges utenfor dalføret.
Leif Magne Flemmen i Dagbladet, 24. august 1970

Eikesdølingene får her som en del av demonstrantene sympati og forståelse fra Flemmen,
som forteller deres side av historien. Fredag 28. august skriver samme journalist oppslaget
“Fortsatt vakthold ved Sandgrovbotn”. Illustrert ved et bilde av Arne Næss som bæres bort av
politiet (Vedlagt) skriver Flemmen at onsdagens symbolske aksjon etter alt å dømme
markerer slutten på (snm)s demonstrasjon i forbindelse med Mardøla-utbyggingen. Det
fremstår som om bildet av Næss må være tatt to dager tidligere, og at det er aksjonen som
skrives om på fredagen.
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7. Bildeanalyse
I denne delen av avhandlingen vil jeg presentere en oversikt over bildene som er publisert i
Morgenbladet og Dagbladet i forbindelse med oppslag om Mardøla sommeren 1970. Ihlen
(1999:23) skriver at det er større sjanse for at en sak kommer på trykk dersom avisen har
bilder fra hendelsen, og Eide og Simonsen (2009:95) skriver at bildet gjerne er det første vi
ser når vi leser avisen. Bildene er derfor avgjørende både for nyhetsterskelen og for hvordan
mottakeren oppfatter teksten. Bildene er med på å konstruere rammene for oppslagene. Jeg
skulle gjerne foretatt detaljerte analyser av hvert bilde, men grunnet plassmangel, og fordi
rammeanalysen var min hovedanalyse, forholder jeg meg til å kun presentere en
rammeanalyse av bildene. Til sammen finnes 70 bilder i forbindelse med mediedekningen av
Mardøla i Morgenbladet og Dagbladet 1. mai-31. august 1970. Av de 70 bildene er 22
publisert i Morgenbladet og 48 i Dagbladet, noe som gir Norsk Folkemuseum rett i at
Dagbladet var ledende på bildebruk, hvert fall publiserer de flere bilder enn Morgenbladet i
denne perioden. Selv om det er flest bilder totalt sett publisert i Dagbladet, finner vi seks
forsidebilder i Dagbladet men sju i Morgenbladet. Dette kan tyde på at aksjonen var vel så
synlig i Morgenbladet enn i Dagbladet. Werenskjold et al., (2009) skriver at forsidene i 1968
hadde mye tekst, og opp til 15-16 ulike saker. Det samme finner jeg i Morgenbladet og
Dagbladet i 1970, hvor det slett ikke er alle førstesideoppslag som har bilder. Blant 33
forsider som nevner Mardøla i mitt utvalg er det 13 bilder på forsiden. 14 forsider i
Morgenbladet nevner Mardøla, sju av dem har bilder. 19 forsider i Dagbladet nevner
Mardøla, seks av dem har bilder.
Jeg har, inspirert av Rolf Werenskjold, plassert bildene i en av fire rammekategorier:
positiv til utbygging, negativ til utbygging, positiv til aksjon eller negativ til aksjon. I likhet
med Werenskjold og Sivertsen har jeg delt inn rammene etter tendens, men jeg har ikke valgt
å inkludere nøytral vinkling. Dette fordi jeg ønsker å fokusere mest mulig på bilder som
forteller noe om avisens vinkling av utbyggingen og av aksjonen. I bildeanalysen får jeg
samme utfordring som ved rammeanalysen for avisoppslag, der noen bilder kan bli tvunget

- 99 -

inn i en ramme selv om det ikke er en tydelig vinkling på dem. Som nevnt er også bilder
svært åpne for tolkning, men jeg synes likevel en rammeanalyse gir et inntrykk av
mediedekningen.
Bildene er delt inn i en av fem motivkategorier; bilder av demonstranter, bilder av
elitepersoner, av Mardalsfossen, bilder av forfatteren bak avisoppslaget, og annet. Deretter er
bildene kodet etter Werenskjold et al. sitt rammesystem, og hvorvidt de er positive eller
negative til utbyggingen og til aksjonen. Bilder av demonstranter består hovedsakelig av
bilder av unge aksjonister (lagt ved som bilde 6). Et bilde av demonstranter er ikke alltid
innlysende om det er positivt eller negativt rettet mot aksjonsformen. I slike tilfeller har jeg
latt bildeteksten virke inn på budskapet. Rammen negativ til utbygging er ofte vakre bilder av
den storslåtte fossen, som overføres til tanker om at den ikke burde rørlegges (lagt ved som
bilde 7). Rammen positiv til utbygging kan være bilder av en gravemaskin (lagt ved som
bilde 8).
Figurene 29-30 i appendiks viser hvilke motiver som er på bildene i utvalget.
Motivene på bildene er delt inn i fem mulige kategorier. I Morgenbladet (figur 29) er størst
andel (åtte bilder, 36,4 %) motiver av demonstranter. Nest flest (fem stk) er bilder av
Mardalsfossen, deretter bilder av forfattere bak avisinnlegg. I Dagbladet (figur 30) er det
ganske likt antall motiver fra hver kategori. Avisen viser flest bilder (tolv stk, 25 %)
demonstranter, deretter er det like mange bilder (ti stk) av elitepersoner og av fossen.
Kategorien elitepersoner inkluderer bilder av politikere og fylkesmenn. Selv om både Arne
Næss og Sigmund Kvaløy er og var kjente navn, og Berit Ås omtalte dem som “de to kjente
menn” (Hagtvet, 1981:268), har jeg kategorisert dem som demonstranter, ikke som
elitepersoner. I Werenskjold og Sivertsen (2009) sin studie, fant de at Dagbladet hadde flest
nyhetsfoto av elitepersoner. I min studie finner jeg like mange bilder av elitepersoner som av
demonstranter. I Werenskjold og Sivertsen sin studie finner de også at Dagbladet har høyest
andel bilder av protestledere. I min studie har jeg ikke skilt ut bilder av protestledere spesielt,
de inngår i kategorien “demonstranter”. Dette ble gjort fordi det ble utfordrende å
kategorisere bilder som viste både Kvaløy og andre demonstranter. I tillegg virker det som
om flere fra (snm) var med å organisere demonstrasjonen, og det blir vanskelig å skille ut
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hvem som er ledere og hvem som er vanlige demonstranter. Mine funn viser, i likhet med
Werenskjold og Sivertsen sin, at demonstranter blir tydelig dekket i fotografier i Dagbladet,
mer enn i Morgenbladet.
Vi ser at både Morgenbladet (figur 31) og Dagbladet (figur 32) har flest bilder som
forholder seg negativ til utbygging, og positiv til demonstranter. Dersom vi sammenligner
bilderammene med holdningene kodet i den kvantitative analysen, men tar bort de nøytrale
oppslagene (figur 33-34) ser vi at de samme tendensene er de største både i bildeform og som
skrift, men at de er enda tydeligere i bilderammeanalysen. Werenskjold et al. (2009) fant at
Aftenposten var avisen med størst andel foto med negativ framing av demonstrasjonen.
Ettersom Morgenbladet ikke ble undersøkt i deres studie antar jeg at Aftenposten er den mest
sammenlignbare konservative avisen. I min studie har Morgenbladet større andel bilder som
er negative til demonstranter enn hva Dagbladet har (18 prosent i Morgenbladet mot fire
prosent i Dagbladet).
Til sammen er det elleve bilder av innleggsforfattere i utvalget. Jeg skriver forfattere
og ikke journalister, fordi listen inkluderer politikere og andre som sender inn leserinnlegg til
avisene. Her er ikke bildene nødvendigvis like lette å tolke som vinklet i seg selv, så her har
jeg inkludert bildetekst for å vinkle bildene likt som innlegget forøvrig. De sju bildene av
forfattere i Dagbladet inkluderer Finn Alnæs, Reidar T. Larsen (NKP) og Gunnar Garbo (V)
som negative til utbygging av kraftverk, i tillegg til Inge Lønning som er positiv til utbygging
og Per Magnar Arnstad som er negativ til demonstranter. Til slutt er det et bilde av Helge G.
Simonsen hver av de to gangene han stiller seg hhv. negativ og positiv til demonstrantene.
Fire bilder i Morgenbladet viser også Finn Alnæs (her med hunden sin), Hjalmar Hegge,
Frederik M. Bugge og Ivar Sekne. Samtlige av de fire innleggene er vinklet positivt til
demonstranter, som noe overraskende avslører hvem som får bildet sitt på trykk i den
konservative avisen. Elitepersoner på bildene inkluderer politikere som Hans Hammond
Rossbach, Teddy Dyring, Kåre Willoch, Odd Einar Dørum, Gunnar Garbo, John Dale og
Helge Seip, sistnevnte lagt ved som vedlegg (bilde 9). Werenskjold et al. (2009) skriver at
Dagbladet ofte brukte arkivbilder av elitepersoner i deres studie. Også i min undersøkelse er
Dagbladet avisen med flest bilder av elitepersoner (ti stk mot Morgenbladets to), og de
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fremstår ofte som arkivbilder. I Morgenbladet er 16 av 22 bilder publisert etter aksjonen
startet 27. juli. I Dagbladet er antallet 41 av 48. Dette viser at det fotovennlige ved
Mardølakonklikten uten tvil er aksjonen som foregår i Sandgrovbotn.
Til slutt vil jeg rette oppmerksomheten mot Arne Næss og hans rolle i aksjonen. Som
nevnt tidligere i denne avhandlingen var Næss tilstede kun kort tid ved Sandgrovvatn, og ble
bare båret få meter av politifolket. Likevel har bildet av Næss som blir båret bort for mange
nærmest blitt et bilde på Mardølaaksjonen. Noen oppfatter ham også som en tydeligere leder
for aksjonen enn noen av de som var der en hel måned, noe som viser hvor mye et bilde av et
kjent ansikt kan gjøre. Til sammen finnes det det fem bilder av Arne Næss blant de 70
bildene i mitt utvalg. Herunder er fire bilder publisert i Dagbladet og ett i Morgenbladet. Tre
av bildene er lagt til som bildevedlegg 10-12. Selv om det ikke høres veldig mye ut med fem
bilder, betyr det at sju prosent av bildene har motiv av en person som kun var til stede kort tid
i løpet av en måneds aksjon. 13. august, på forsiden av Dagbladet, finner vi et intervju med
Arne Næss der han uttaler at “det er galt å oppfatte Mardøla-aksjonen som den første i en
lang rekke liknende aksjoner”. I artikkelen står det at “Professor Næss har hittil ikke selv vært
aktiv i denne demonstrasjonen, men reiser i dag opp til leiren ved Sandgrovvatn for «å gjøre
det de ber meg om»”. Dette sitatet kan tyde på at Næss ikke trodde aksjonen ville føre til en
rekke lignende aksjoner, og at han ikke var så involvert i Mardølaaksjonen som noen kanskje
tenker. Likevel har avisen publisert et stort bilde av ham i forbindelse med aksjonen, og han
fremstilles i media som en av lederne.
27. august finner vi i samme avis et bilde av Arne Næss, Sigmund Kvaløy og tre
andre demonstranter som sitter utenfor et telt. Bildet er vurdert som positivt til demonstranter.
Det tidligere nevnte bildet av Arne Næss som bæres bort mellom to politifolk er publisert på
side 20 i Dagbladet 28. august 1970. Under bildet står bildeteksten “Resolutt, men likevel
muntert opptrinn: politiet bærer professor Arne Næss, aksjonsdeltaker, ut av veitraseen og
plasserer ham 10-12 m utenfor”. Selv om aksjonisten her kan oppfattes som opprørsk, er
bildeteksten bestemt på at opptrinnet er muntert. Samme dag er Arne Næss “dagens navn” på
side 3 i Dagbladet, det han omtales som “en av de rikeste inspirasjonskilder til sterkere
naturvern-bevissthet”. 28. august 1970 finner vi også i Morgenbladet et bilde av Arne Næss
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som bæres bort av politiet. Dette bildet er tatt fra en annen vinkel, og inkluderer to andre
demonstranter som bæres bort på hver side av professoren. Politimennene på bildet smiler,
som gjør at jeg har vurdert også dette bildet som positivt vinklet for demonstrantene. Bilder
er av dårlig kvalitet, og det er vanskelig å identifisere noen av demonstrantene. Bildeteksten
lyder “Demonstranter bæres vekk. Professor Arne Næss i midten”. Både Dagbladet og
Morgenbladet titulerer Næss med professortittel. Det er ingen bilder av at Kvaløy blir båret
bort hverken i Morgenbladet eller i Dagbladet.
Av plasshensyn har jeg valgt å ikke legge til alle de 70 bildene fra studien som
vedlegg, bare noen få, ettersom alle ligger søkbart tilgjengelig i avisene på www.nb.no.
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8. Avslutning
8. 1. Oppsummering og funn
I denne studien har jeg undersøkt hvordan Morgenbladet og Dagbladet dekket
Mardaølaaksjonen sommeren 1970. Som jeg nevnte innledningsvis skrev Øyvind Ihlen
(1999:11) at det manglet forskning på hvor stor plass mediene bruker på miljøspørsmål,
hvilke tema de er opptatt av og hvilke aktører de slipper til. Over 20 år senere ser vi fortsatt få
undersøkelser som tar for seg dette, og jeg tror derfor at min studie vil være nyttig. Rolf
Werenskjold (2008:426) skriver at det også trengs mer forskning på hvordan media rammer
inn nyhetsdekning av demonstrasjoner, spesielt med et fokus på pressefotografier. I min
oppgave ønsket jeg å undersøke hvor omfattende mediedekning aksjonen i Eikesdalen fikk i
de to avisene. Jeg ønsket å undersøke hvorvidt fokuset lå på utbygging eller på naturvern, og
hvordan sivil ulydighet ble omtalt. Problemstillingen for studien har vært “Hvordan artet
Morgenbladets og Dagbladets dekning av Mardølaaksjonen seg?”, og tre operasjonaliserte
forskningsspørsmål har vært 1) I hvor stor grad ble Mardølaaksjonen dekket i Morgenbladet
og Dagbladet sommeren 1970? 2) Hvilke tolkningsrammer dominerte de to avisenes
mediedekning? Og 3) Hvordan bidro pressefotografier til å fremstille aksjonen og ramme inn
dekningen?
Oppgaven startet med en gjennomgang av teorien jeg har ment har vært nødvendig å
ha med for å forstå bakgrunnen til aksjonen. Etter et introduksjonskapittel hadde jeg et
kapittel hvor jeg gjorde rede for Mardølaaksjonen som forskningsobjekt. Der gikk jeg
gjennom hva som skjedde både før og under aksjonen basert på tidligere forskning og bøker
skrevet om temaet. I løpet av kapittelet gjorde jeg rede for begreper som sivil ulydighet og
økofilosofi, noe som sto sentralt i Mardølaaksjonen. Mot slutten av kapittelet diskuterte jeg
også oppveksten av demonstrasjoner i årene før 1970, som får oss til å forstå tiden rundt
Mardølaaksjonen litt bedre. I kapittel tre forankret jeg bakgrunnene til Morgenbladet og
Dagbladet i et historisk perspektiv. Vi lærte at det tradisjonelt sett har vært splittelser både
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mellom de to avisene og innad i deres egne redaksjoner, her spesielt i Morgenbladet der
Ragnhild Slåttelid produserer saker om naturvern i en konservativ avis. Mot slutten av
kapittelet la jeg fram relevant medieteoretisk bakgrunn for å få innsikt i hvordan den sivile
ulydighetsaksjonen kunne få oppmerksomhet i media og hva avisene vil fokusere på. I et
samfunn som er medievridd må en journalist tilpasse nyheter til å engasjere publikum.
For å svare på problemstillingen min har jeg tatt i bruk tre ulike metoder. I kapittel 4
gjorde jeg rede for utvalget og hvordan jeg har utført analysene, før jeg i kapitlene 5-7
presenterte funnene. Ved hjelp av den kvantitative studien ønsket jeg å svare på
forskningsspørsmål 1, i hvor stor grad Mardølaaksjonen ble dekket i Morgenbladet og
Dagbladet sommeren 1970. For å finne ut av dette har jeg kodet variabler for 200
avisoppslag, og presentert dem visuelt vha. diagrammer. Jeg har funnet ut at
Mardølaaksjonen ble dekket i utstrakt grad i begge avisene, med 68 oppslag i Morgenbladet
og 132 i Dagbladet. I Dagbladet er det betydelig flere oppslag som stiller seg positiv til
aksjonen enn i Morgenbladet (figur 17 og 19). På samme måte er det betydelig flere oppslag i
Dagbladet som stiller seg negativt til utbygging av kraftverk (figur 16 og 18). Likevel er det
et tydelig fokus på vern av fossen også i Morgenbladet. Vi ser at Morgenbladet har flere
oppslag tidlig i utvalgsperioden, men Dagbladet tar igjen med flere oppslag i perioden rundt
selve aksjonen 27. juli-27. august.
I den kvalitative rammeanalysen identifiserte jeg hvilke tolkningsrammer som
dominerte mediedekningen i de to avisene, altså forskningsspørsmål nummer 2.
Tolkningsrammen med flest oppslag totalt sett er rammen “støtte til aksjonistene”. Dette
skyldes dekningen i Dagbladet, som bidrar med 61 oppslag under denne rammen. I
avisartiklene til blant andre Levi Fragell blir demonstrantene i Sandgrovbotn omtalt som
“snille og greie mennesker”, og som en sterk og utholdende gruppe. I Morgenbladet er
rammen “støtte til aksjonistene” nest størst, etter “viktig å bevare fossen og naturen”. Spesielt
gjennom Ragnhild Slåttelid ble bevaring av Mardalsfossen satt på dagsordenen i
Morgenbladet allerede i juni. Slåttelid leverer storslåtte skildringer av naturen, og snakker til
et hovedstadspublikum som hun prøver å overbevise om at fossen burde vernes. Det samme
gjør Finn Alnæs, som skriver oppslag både i Dagbladet og i Morgenbladet sommeren 1970.
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Alnæs var selv demonstrant, og kan tenkes å ha en del innflytelse på leserne ettersom han
allerede i 1970 var en anerkjent forfatter. Øyvind Ihlen (1999:21) skriver at journalister som
har organisasjonserfaring fra miljøbevegelsen kan følge sine personlige interesser for å dekke
spesielle saker eller felt. I mediedekningen av Mardøla er det flere medlemmer fra (snm) som
skriver om vern av fossen i avisene. Sigurd Allern (2001:220) skriver at journalister gjerne
adapterer tolkningsrammer fra kildene de intervjuer. Vi ser også eksempler på at journalister
intervjuer demonstranter uten motsvar fra NVE eller andre. Tolkningsrammen “avstand fra
aksjonistene” er den tredje største rammen i min studie, større i Morgenbladet enn i
Dagbladet. Ellen Auensen karikerer demonstranter som uvitende, og redaktøren Christian
Christensen sier demonstrantene gjør seg selv en bjørnetjeneste. Han mener vi tross alt må
stole på demokratiet. Likevel viser CC en sympati med demonstrantene i form av å uttrykke
at naturens ressurser ikke er uendelige og evigvarende. Christensen var altså ikke så
uforbeholdent for industriutbygging og mot naturvern som kan først kunne trodd. En annen
redaktør som overrasker i løpet av denne perioden er Helge G. Simonsen i Dagbladet.
Simonsen publiserer først en kommentar som forholder seg skeptisk til bruken av sivil
ulydighet, før han senere virker å ha endret mening. Dette illustrerer hvor nytt fenomenet var,
og viser at ikke alle hadde gjort seg opp en mening om det som skjedde i Sandgrovbotn før
aksjonen er godt i gang. I Dagbladet gjør også demonstrantene seg bemerket i spalten
“kjendistoppen”. hvor de under denne tolkningsrammen omtales som PR-kåte. De to
rammene med færrest oppslag er “andre alternativer hadde vært bedre” og “utbygging som
nødvendig”. I Morgenbladet skriver Christian Christensen at naturen må gå på bekostning av
industri, mens Ragnhild Slåttelid skriver at NVE har tatt den avgjørelsen uten at Stortinget
protestere. I Dagbladet setter Roald Storsletten fokus på alternativer til vannkraft, som for
eksempel atomkraft.
I bildeanalysen har jeg også identifisert hvilke tolkningsrammer som dominerer
mediedekningen i de to avisene, her med utgangspunkt i pressefotografiene i utvalget.
Rammen “negativ til utbygging”

består av flest oppslag i bildeanalysen, etterfulgt av

rammen “støtte til demonstrantene”. Det er tydelig at aksjonistene fikk mye oppmerksomhet i
media, og at det var en bildevennlig aksjon med de ungdommelige demonstrantene med store
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skilt. I tillegg til rammer har jeg også registrert hvilke bildemotiver som oppstår oftest på
pressefotografiene i forbindelse med oppslag om Mardøla. Bilder av fossen publiseres ofte i
forbindelse med skriftlige oppslag under rammen “viktig å bevare fossen og naturen”, men
motivet “demonstranter” er kategorien med flest oppslag. En direkte aksjon er avhengig av
pressedekning, og vi ser tydelig at mediene er på ballen etter at aksjonen starter. Den største
andelen av bildene er publisert i perioden aksjonen pågår i Sandgrovbotn, 27.juli-27. august.
Å invitere Arne Næss til leiren for å bli båret bort av politiet var uten tvil et medievennlig
grep gjort av Sigmund Kvaløy og demonstrantene. Mediedekningen av filosofen som befant
seg i leiren en dag er uproporsjonalt i forhold til dekningen av demonstrantene som bodde der
en måned, noe de nok visste da de inviterte ham. Selv om demonstrantene flere ganger i løpet
av aksjonen fikk tilbud fra politiet om “publicity” ved å bli løsnet fra lenkene og båret bort
foran kameraene, gjør de det ikke før helt mot slutten, når de forstår at slaget om fossen er
tapt. På tross av at dette var første gang en stor direkte aksjon foregikk i Norge, ser vi at
deltakerne visste hva som skulle til for å få media til å bry seg. En sivil ulydighetsaksjon er
avhengig av medieoppslag for å få sine meninger på trykk, og som Ihlen (1999:23) skriver er
det større sjanse for at en sak kommer på trykk dersom avisen har bilder av hendelsen. En kan
argumentere for at aksjonen, særlig den siste dagen da Arne Næss ble invitert opp, er et
“media event”. Etter å ha studert dekningen i de to avisene ser vi at Morgenbladet i større
grad fokuserer på økofilosofiske verdier i forkant av aksjonen mens Dagbladet på sin side er
mer opptatt av det sensasjonelle ved den sivile ulydighetsaksjonen. I tråd med avisenes
slagord kan vi se at Morgenbladet serverte “morgendagens tanker i dag” med diskusjoner om
naturvern i forkant av demonstrasjonen, mens Dagbladet var “først med siste nytt” om
Mardølaaksjonen, med sterk journalistisk tilstedeværelse i Sandgrovbotn.
I studien har vi sett flere grunner til at Mardølaaksjonen var en medievennlig
nyhetssak. Ikke bare var det en fotovennlig aksjon med demonstrantene på fjellet, men både
nyhetskriterier og medievridningsteknikker blir oppfylt. Som nevnt kan det virke som om
demonstrantene visste at media kom til å bry seg om Arne Næss sluttet seg til
direkteaksjonen. Selv om jeg har registrert Arne Næss som demonstrant og ikke eliteperson i
bildeanalysen min vet vi at han var en godt kjent person for avisleserne i 1970, og jeg vil
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påstå at han oppfyller nyhetskriteriet om elitepersoner. På samme måte ser vi at bilder av Odd
Einar Dørum og andre demonstranter kun nevner Unge Venstre-formannen i bildeteksten, og
flere steder poengterer journalister at kjente kvinner og menn støtter seg til protestene.
Aksjonen var også svært aktuell. For det første ser vi at demonstrasjoner og sivil ulydighet så
smått blir tatt i bruk før 1970, og fossen som skal rørlegges midt i Naturvernåret treffer godt i
tid for at mediene skal bry seg. Selv om Mardalsfossen ikke er så nært Oslo og
Morgenbladets og Dagbladets lesere i luftlinje, sørger flere skribenter for å appellere til deres
publikum, og beskriver området som et flott sted å dra på tur for tilreisende. I tillegg er
aksjonen spekket med konflikter. Noen er for å bevare fossen for enhver pris, mens andre
mener utbygging av ren energi må trumfe vern av naturen. Andre er for å bevare naturens
ressurser, men mener ikke sivil ulydighet er måten å gjøre det på. Både på side 2 og på side 3
i avisene ser vi dessuten konflikt med NVE, der de omtales som “en stat i staten” som har
fått gjennom vedtaket på en uredelig måte. I likhet med hva Allern (2014:10) skriver om
nyhetsdekningen av Vietnam-protester, er det også i mediedekningen av Mardaølaaksjonen
fokus

på

polarisering.

Hernes

(1977:7)

forklarer

at

mediene må

ta i

bruk

medievridningsteknikker for at nyheter skal bli oppfattet, og Ihlen (1999:23) skriver at
miljønyheter helst skal passe inn i modellen med skurker, ofre og helter. Vi ser noen
eksempler på dette, for eksempel forenkles medietekstene ved at det er lite diskusjon rundt
økofilosofi. Det kan tenkes at dette er et for komplekst tema å ta opp i dagsavisene. På den
ene siden kan jeg også si at si at offeret i denne saken er fossen, heltene er demonstrantene og
skurken er NVE. På den andre siden synes jeg nyhetssaken er mer kompleks enn som så. I
noen oppslag ser vi at personer som kunne vært satt opp mot hverandre egentlig er mer enige
enn uenige. De fleste virker samstemt når det gjelder å bevare mest mulig natur, selv om noen
mener det betyr å rørlegge Nord-Europas lengste fossefall for å kunne bevare flere mindre
fosser.
Mardølaaksjonen som mediestrategi er som andre sivile ulydighetsaksjoner et
tveegget sverd. På den ene siden skapes det oppmerksomhet rundt fossen, med fokus på det
urettferdige, og en andel mediemottakere vil synes innsatsen demonstrantene gjør er bra. På
den andre siden vil personer som mener at sivil ulydighet er en trussel mot demokratiet stille
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seg negativ til aksjonen, og fokusere på at det de gjør er ulovlig. Sivile ulydighetsaksjoner er
på denne måten et paradoks for samfunnet, de er både ulovlige og nødvendige. Samtidig er de
helt avhengige av mediedekning, og journalistikken er med på å forme den offentlige
oppmerksomheten som aksjonene får. Vi vet at naturvern har fått mer og mer oppmerksomhet
i media og blant befolkningen de siste femti årene. I motsetning til hva Arne Næss trodde, ser
vi at Mardaølaaksjonen ble den første i en lang rekke av demonstrasjoner som står opp for
naturvern, senest illustrert ved organisasjonen Motvinds engasjement om å redde uberørt
natur fra vindkraftverk. Mediene påvirker hvordan publikummet oppfatter en sak, blant annet
gjennom valg av tolkningsrammer. Dette plasserer journalistikken i en veldig interessant og
spennende posisjon som objekt for medieforskning, ikke minst i et historisk perspektiv.

8. 2. Videre forskning
Sivil ulydighet i forbindelse med naturvern blir mer og mer aktuelt. Fra sin oppstart med
Mardølaaksjonen til dagens protester er det mye som vil være interessant å forske på. Som
nevnt tidligere i oppgaven vil det være interessant å sammenligne hvilke tolkningsrammer
som dominerte under Mardølaaksjonen med rammene som dominerer en mer moderne
aksjon, for eksempel skolestreikene for klimaet eller protestene mot vindkraftverk. Jeg vil
anbefale å prøve Audun Beyer (2010) sin nye metode, noe jeg tror kan gi interessante
resultater.
En utfordring jeg har hatt er det store utvalget av avisartikler som skal forklares på et
begrenset antall sider. Jeg tror at en oppgave som kun studerer lederartiklene i avisene vil
være minst like fruktbart, ettersom det er lederne som skal formidle avisens synspunkt. På
denne måten vil man kunne gå mer i dybden i en tekstanalyse. I motsatt fall kan det også
være interessant å sammenligne enda flere aviser i en kvantitativ analyse. En annen
begrensning i min oppgave er at jeg bare studerte to aviser. Ingrid Fadnes vil se nærmere på
hvordan lokalavisene dekket aksjonen, jeg tror også det kan være interessant å sammenligne
en lokalavis og en riksavis sin mediedekning av Mardølaaksjonen. Studier som ønsker å
undersøke pressedekningen av nyhetsfotografier fra demonstrasjoner vil kunne dra nytte av
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bilderammene til Werenskjold og Sivertsen (2009), samt de presentert i denne oppgaven. En
sammenligning vil kunne si noe om utviklingen over tid. Dette kan være interessant både ved
studier av eldre demonstrasjoner som Altaaksjonen, eller moderne demonstrasjoner fra dette
århundret. En annen metode som vil være interessant er intervjuer, der man vil kunne få en
dypere innsikt i aksjonen fra journalister som dekket den.
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Figur 1 - Antall oppslag dag for dag juni-august 1970

1

Figur 2 - Antall oppslag gjennom året 1970

Figurer 3-4 - Størrelse på innlegg
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Figurer 5-6 - Type oppslag

Figur 7 - Overskrifter

3

Figurer 8-9 - Rolle til forfatterne

Figurer 10-11 - Kjønn

Figur 12 - Holdning til utbygging i Morgenbladet
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Figur 13 - Holdning til utbygging i Dagbladet

Figur 14 - Holdning til aksjonen i Morgenbladet
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Figur 15 - Holdning til aksjonen i Dagbladet

Figurer 16-19 - Holdning til utbygging og aksjonen i begge aviser

Figurer 16-17, holdning til utbygging og til aksjonen i Morgenbladet

Figurer 18-19, holdning til utbygging og til aksjonen i Dagbladet
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Figur 20 - Tema i Morgenbladet

Figur 21 - Tema i Dagbladet
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Figur 22a+b - Samlet tema for begge aviser

Figur 22a

Figur 22b
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Figur 23 - Rammeandel for avisene samlet

Figur 24-25 - Rammeandel i avisene separat
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Figur 26 - Rammer over tid for begge aviser

Figur 27 - Rammer over tid i Morgenbladet

10

Figur 28 - Rammer over tid i Dagbladet

Figurer 29-30 - Bildemotiv i Morgenbladet og Dagbladet
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Figurer 31-32 - Bilderammer i Morgenbladet og Dagbladet

Figurer 33-34 - De skriftlige oppslagene
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9. 2. Bilder
Alle bildene vedlagt er skjermdumper fra de to avisenes arkiver hos Nasjonalbiblioteket.

Bilde 1: Brakker

Oppslag 09.06.1970, Ragnhild Slåttelid. Nevnt under 6.1.1., Viktig å bevare fossen og naturen i Morgenbladet.

13

Bilde 2: Karikatur av Ellen Auensen

Karikaturen til Ellen Auensen 11.07.1970. Nevnt under 6.4.1. Avstand fra aksjonistene i Morgenbladet.

14

Bilde 3: Odd Einar Dørum nevnt i bildetekst

Oppslag i Dagbladet 05.08.1970, journalist Levi Fragell. Nevnt under 6.5.2. Støtte til aksjonistene i Dagbladet.

Bilde 4: Demonstrantene leser Dagbladet

JournalisteneLevi Fragell og Arne Finborud 10.08.1970 Nevnt under 6.5.2. Støtte til aksjonistene i Dagbladet.

15

Bilde 5: Eikesdøling med salgskontrakter

Oppslag 24. 08.1979, journalist Leif Magne Flemmen.

Bilde 6: Unge aksjonister

Morgenbladet 30.07.1970, forsiden. Nevnt under bildeanalysen.

16

Bilde 7: Mardalsfossen

Dagbladet, 11.06.1970. Nevnt under bildeanalysen.

17

Bilde 8: Gravemaskin

Morgenbladet, 06.08.1970. Nevnt under bildeanalysen.

Bilde 9: Helge Seip

Dagbladet 06.08.1970. Nevnt under bildeanalysen.

18

Bilde 10-12: Arne Næss
Alle nevnt under bildeanalysen.

Bilde 10: Dagbladet 27. 08.1970

Bilde 11: Dagbladet, 28.08.1970: Næss bæres bort. Nest siste side
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Bilde 12: Morgenbladet 28.08.1970. Bilde fra avisens forside.
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