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Hvor viktig journalisten er for å påvirke folkeopinionen ser vi av at 70-75% av journalistene 
tilhører Ap. eller ligger lengre til venstre. Vi ser det også av de håpløse angrepene på de 
kristne friskolene som vil lære barn og unge å respektere fakta og bygge sin vurdering på 
fakta og sunne rettsprinsipper. Og vi ser det ikke minst av de knallharde angrepene på 
Mediehøyskolen Gimlekollen i Kristiansand S som utdanner ungdommen til journalister. 
Givende er det da å se hvor følsomme media er når endelig kristenfolket samler seg og går til 
motangrep på deres hjemmebane – som med gratis annonseavis som Agder nå vil gi ut og 
tappe FV for viktige millioner som vi støtter oss selv med. Både reaksjonen på den og våre 
tall som vi presenterer under signaliserer at dette er ikke håpløst. 

På den bakgrunn er det derfor givende å la våre lesere få kikke litt inn i utviklingen av NKA 
som sakte men sikkert går rette veien. Og du kan hjelpe oss videre til å få de rette og viktigste 
fakta ut i folket vårt, gi det ditt og deres bifall og så feste tillit til det og ta det med ut i den 
videre kamp. 

 

Dagsrapporten identifiserer aktiviteten for hver dag innen rapportperioden:  

Husk at hvert side-treff kan forårsake flere forespørsler når bildene for hver side lastes. 

 



 

Det daglige sammendraget identifiserer aktivitetsnivået for hver dag i uken:  

Dette sammendraget sammenlikner også aktivitetsnivået for hverdager og helger i 
rapporttidsområdet.” 

 
 

 

Pkt. 18 viser antall forskjellige maskiner som har vært innom NKA siden vi startet 
skiftet server i feb./mars. 2005:  

Dette er de meste interessante tallene sammen med tallene forskjellige maskiner de siste          
7 dager. Her er det ikke snakk om flere tall pr. treff, men eksakte reelle tall (antall unike 
maskiner). 

18. Forskjellige maskiner betjent 7,215 Maskiner 

19. Forskjellige maskiner betjent siste 7 dager 635 Maskiner 

Her ser vi at det per siste 7 dager har vært innom 635 unike datamaskiner og dette tallet er 
stigende. 


