
Markering mot Stavanger Aftenblad 
 
 
Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa – 07.06.08 
 
Med et opplag på 68 010 (av det 5 198 i løssalg) er Stavanger Aftenblad det man kaller en 
Nummer 1 - avis i sitt område. Eierne er i hovedsak Schibsted ASA (74.6%) og Bank of New 
York (19.7%). 
 
Avisen har de siste to månedene markert seg svært sterkt i mot Bibelens Ord om homofilt 
samliv, der avisen på en ukritisk måte har satt til torgs informasjon (eksemplifisert i den 
såkalte ”Nordbø-saken”) som river ned vår nasjonale arv. Ukritisk fordi annen informasjon 
som belyser saken ikke vektlegges og publiseres i den grad som ville være naturlig om man 
ønsket å jobbe journalistisk.  
 
11 initiativtagere, bosatt i nedslagsområdet til Stavanger Aftenblad (SA), har tatt til orde for 
en aksjon mot SA og de skriver følgende: ”Vi har sett over lengre tid en negativ utvikling av 
Stavanger Aftenblad (SA) sin journalistiske vinkling knyttet til dekning og fremstilling av 
verdikonservative kristne og deres plass i samfunnsdebatten. Dette følges også opp på 
lederplass.” 
  
Legg også merke til fakta presentert i leserinnlegget til sist i denne saken ”Familiesak og 
presseetikk”. 
  
Under gjengir vi en e-post i denne anledning og et brev ført i pennen av 11 personer 
bosatt i nedslagsområdet til Stavanger Aftenblad. 
 
 
E-post fra Kåre Vigdel: 
”Etter siste ukers hendelse med presentasjon av saken som omhandlet Arnfinn Nordbø og 
hans familie er vi mange som opplever situasjonen som "nok er nok" i forhold til Stavanger 
Aftenblads (SA) journalistiske innfallsvinkel. 
  
Det som viser seg når en drøfter dette er at mange har de samme tankene med vurdering av 
oppsigelse av sitt abonnement. 
  
Vedlagt følger et skriv som oppsummerer dette, og kanskje gjør det enklere å argumentere for 
ens beslutning.  
  
Selv om vi har sett en tendens til litt andre toner fra SA (og på lederplass) fastholder vi at det 
er et betimelig tidspunkt å si "nok er nok".  Vi vet at flere allerede har sagt opp sitt 
abonnement, og håper at vi kan si så tydelig i fra at det legges merke til. 
  
Vennligst les gjennom vedlagte skriv og send denne mailen videre (eller ta en papirutskrift) til 
andre som du kunne tenke deg vurderer situasjonen likt. 
  
Vi ønsker å understreke at man ikke på noen måte skal føle seg forpliktet som mottaker 
av denne mailen. Vær frimodig til å sende den videre eller å la det være.  
  
Med vennlig hilsen, Kåre Vigdel, mob. 91 60 00 86” 



 
Brev fra 11 personer: 
”Vi har sett over lengre tid en negativ utvikling av Stavanger Aftenblad (SA) sin 
journalistiske vinkling knyttet til dekning og fremstilling av verdikonservative kristne og 
deres plass i samfunnsdebatten. Dette følges også opp på lederplass. Med dette, ønsker vi å 
skape et engasjement som kan bidra til å rette fokus på det vi oppfatter som en ensidig og 
dessverre tabloidisering av denne delen av nyhetsbildet.  

 
Sist er dette synliggjort i reportasjen som omhandlet familien Nordbø fra Randaberg, 

hvor det skapes et inntrykk av at misjonsfolket generelt er utstyrt med et språk og målbærer 
holdninger som er meget fjernt fra det budskap vi er med og forkynner. Videre må det være 
på sin plass å spørre kritisk om hvordan SA håndterer ”Vær varsom-plakaten” i nevnte sak, i 
det man trenger seg inn i den private sfære slik det her er gjort. Det forverrer også bildet når 
det som fremsettes mangler vesentlig informasjon for å sette saken i et korrekt lys. Her vil vi 
henvise til innlegget fra Berit Helgøy Kloster i SA mandag 26. mai (med tilsvar fra Tom 
Hetland i SA tirsdag 27.mai; begge to vedlagt).   

 
Da vi er mange som også finner mye av Stavanger Aftenblad av interesse, håper vi 

allikevel at så mange som mulig vil bidra til dette initiativet ved å avslutte abonnementet fra 
9. juni for to måneder. Enhver vil selvsagt stå fritt til å gjenoppta nytt abonnement etter dette, 
men vi understreker at abonnementet sies opp og det en måtte ha til gode hos SA 
tilbakebetales. Ved at så mange som mulig bidrar på denne måten, mener vi at signalet ikke 
kan misforståes! (Vi vet også i skrivende stund at mange allerede har sagt opp sitt 
abonnement.) 

 
Samtidig vil vi på det sterkeste understreke at dette ikke handler om å kneble den frie 

presse, som tross alt er ett av de viktigste instrumenter i et demokrati. Det er heller et sterkt 
signal til SA at de er sitt ansvar bevisst i å bestrebe seg på etterrettelighet og objektivitet i sin 
journalistikk. 

 
Dersom dette skulle skape et synlig engasjement, slik vi håper, er vi forberedt på å måtte 

svare pressen fra ulike hold. Kåre Vigdel har sagt seg villig til å stå som pressekontakt, og 
eventuell henvendelser den enkelte måtte få, kan kanaliseres videre til han på  
telefon 916 00 086. 
 
Med vennlig hilsen initiativtakere 
 
Magne Skårland – Ogna Lillian Skarding – Klepp stasjon Egil Vigdel – Sola 
Jarl Sirevåg – Ogna  Oddny Måland – Randaberg  Tove Braut – Varhaug 
Sverre Vestvik – Bryne Edvin Ydstebø – Kvitsøy  Torill Egeland – Klepp 
stasjon 
Kolbjørn Bø – Sola  Kåre Vigdel – Klepp Stasjon” 
 



 
 


