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lær vertinne for AUF-ungdommen på Utøya. 
Hanne Ekroll Løvlie (30) mistet livet da bom-
ben gikk av i regjeringskvartalet i Oslo.

Margrethe fikk oppdraget med å kontakte de 
pårørende. Det skjedde søndag 24. juli, da iden-
titeten til de drepte var kjent i hele lokalsamfun-
net via Facebook. Ringerikes Blad hadde valgt å 
vente med å gjøre navnene kjent på nettutgaven 
sin.

– Jeg hadde all kommunikasjon med de 
pårørende. Familien til Monica Bøsei ønsket 
ikke å la seg intervjue, men jeg hadde likevel 
en god dialog med dem om bruk av bilder. 
Hanne Løvlies familie stilte opp på intervju.

– Følte deg du deg på noen måte presset, at 
det hadde vært bedre at en mer erfaren journalist 
hadde ringt de pårørende?

– Nei, absolutt ikke. Det var jeg som var 
frampå og selv sa jeg ville gjøre det. Jeg ønsker 
hele tiden å lære nye ting og å få prøve meg i 
forskjellige situasjoner.

Skjerpet
Karoline beskriver sin egen tilstand som svært 
skjerpet og konsentrert mens hun jobbet med 
Utøya-sakene. Reaksjonene kom i etterkant.

– Jeg har kjent på grensen for hvor langt en 
journalist kan gå. Det skjedde for eksempel 
da helseministeren besøkte ett av ofrene på 
Ringerike sykehus, og jeg jaktet rundt for å få 
det beste bildet. Men også da jeg ringte folk i 
AUF og spurte hva de visste, og da jeg snakket 
med båteiere som hadde dratt ungdommer 
opp av vannet. Det var veldig sårbart. Men de 
jeg snakket med skjønte jo at jeg hadde en 
jobb å gjøre. Følelsen av å være ved en grense 
lå mest hos meg, tror jeg.

Begge sommervikarene erklærer at arbei-
det med Utøya-tragedien har økt lysten deres 
til å satse videre på journalistyrket. Men først 
venter studier: Journalistikk ved Høgskolen 
i Oslo for Margrethe og Europastudier ved 
NTNU i Trondheim for Karoline.

Filmet
Fotograf Frode Johansen var på plass ved ferge-
kaien på landsiden klokka 18.20 fredag 22. juli. 
Han så ingen andre journalister eller fotografer 
på det tidspunktet. Frode har i ettertid gjort en 
interessant observasjon:

– Jeg gjorde et 20-sekunders videoopptak 
som ifølge kameraklokka, sammenholdt mot 
atomuret på nettet, startet klokka 18.30. På 
opptaket høres tre skudd. Det vil si at Breivik 
fortsatt skyter, tre minutter etter at han ifølge 
politiloggen var pågrepet.

Videoen er lagt ut på YouTube og hadde i 
forrige uke tett oppunder 200.000 treff.

Frode berømmer redaksjonsledelsen for 
å ha hentet inn profesjonelle psykologer som 
hjelper de ansatte med å bearbeide de sterke 
opplevelsene.

22. juli

Man ge me die an sat te opp lev de ter ror an sla get i 
Oslo på nært hold. Bil bom ben som drep te åtte 
per so ner og la sto re de ler av re gje rings kvar ta let 
nær mest i grus ram met også VG og Dags avi-
sen. An sat te i beg ge avi se ne ble raskt eva kuert. 
VG im pro vi ser te pro duk sjo nen fra rom og sui-
ter på Ho tel Bris tol, mens Dags avi sens re dak-
sjon ryk ket inn i lei lig he ten til sjef re dak tø ren.

Drønn
Til fel dig he te ne gjor de at Dagbladets krim re-
por ter Ha rald S. Klung tveit be fant seg uten for 
Oslo ting hus, på hjør net mot VG-byg get, da 
bom ben gikk av.

– Jeg dek ket fengs lings mø tet i Bis lett-draps-
sa ken og sto på ut si den med et in ter vju ob jekt 
i en pau se. Jeg hør te og kjen te det van vit ti ge 
drøn net, og så der et ter støv sky en. Selv ble jeg 
ikke skadd, og løp umid del bart opp mot re gje-
rings kvar ta let. Det var helt stil le på det te tids-
punk tet, in gen si re ner, for tel ler han.

Klungtveits før s te inn sky tel se var at det 
drei de seg om en bom be mot Cap pe len 
Damm i Akers ga ta. Det had de vært ster ke 
re ak sjo ner mot at for la get utga boka "Taus he-
tens ty ran ni", med Mu ham med-ka ri ka tu re ne 
til tid li ge re kul tur re dak tør Flem ming Rose i 
Jyllands-Pos ten.

– Men det var ikke så sto re ska der der. Der-
imot så jeg at VG-byg gets fa sa de var knust, og 
da trod de jeg at det var et an slag mot VG. Jeg 
ring te vakt sje fen i Dag bla det og vars let om eks-
plo sjo nen.

Hjalp tu ris ter
Vi deo en fra et over vå kings ka me ra på VG-byg-
get vi ser at Klung tveit lø per opp mot ho ved inn-
gan gen få se kun der et ter smel let. Han hjalp 
fire tys ke tu ris ter som blød de kraf tig og var i 
sjokk. Der et ter be gyn te han å ta bil der og vi deo 
med mo bil te le fo nen. Da den før s te am bu lan-
sen kom for sto krim re por te ren at smel let had-
de skjedd i Grub be ga ta.

– Det var et in fer no, folk var i sjokk og des-
ori en tert. Det var ikke snakk om å gjø re in ter-
vju er på det te tids punk tet. Men jeg hu ket tak 
i en fri lans fo to graf og fikk ham til å job be for 
oss. Man blir hy per fo ku sert i en slik si tua sjon. 
Jeg føl te at jeg var på jobb og at det var vik tig 
å rap por te re nøy ak tig. Jeg var opp tatt av at 
Dag bla det ikke skul le spre spe ku la sjo ner, og 
tok der for alle for be hold. Blant an net da over-
le ven de fra et de par te ment be skrev en mu lig 
bil bom be.

Klung tveit var ute i fel ten i to ti mer før han 
dro til ba ke til re dak sjo nen. Da kom mel din ge-
ne om mas sak ren på Utøya.

– Det gikk på rent ad re na lin til langt ut over 
nat ta for min del, og til utpå mor gen da gen for 
and re. Der et ter job bet jeg sam men hen gen de i 
over en uke, for tel ler han.

Eva kuert
Man ge i VG har ster ke his to ri er å for tel le om de 
dra ma ti ske da ge ne. Re dak sjons sjef Chris ti an 
Brænds høi i VG Nett er en av dem.

Tett på bom ben

AV BJØRN ÅGE MOS SIN

Se kun der et ter at bom-
ben gikk av løp Dag bla dets 
Ha rald S. Klung tveit blant 
skad de men nes ker, glass og 
be tong res ter.


