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– Jeg satt på jobb i sjet te eta sje i VG-byg get 
da bom ben smalt. Det var nær mest som et 
jord skjelv, hele byg nin gen ris tet. Brann alar-
men gikk og vi eva ku er te lo ka le ne. Jeg ba mine 
folk om å ta med ka me ra er og vi deo ka me ra er 
slik at vi kun ne do ku men te re det som skjed de.

I kao set og for vir rin gen ute på gata fil met 
Brænds høi med mo bi len. Også and re VG-kol-
le ger be gyn te raskt å job be jour na lis tisk. De 
an tok at det var en bom be som had de gått av, 
og for sto raskt at må let ikke var VG.

– Det var be hov for å få sa ken ut på VG 
Nett, så jeg løp inn igjen i VG-byg nin gen. Det 
sam me gjor de to and re fra VG Nett og vi pro-
du ser te de før s te ny hets mel din ge ne. And re 
slapp ikke inn igjen, men vi had de ikke fått 
noen of fi si ell be skjed om å eva kue re hu set. 
Po li ti et kom et ter et par ti mer for å sjek ke lo ka-
le ne, og vi fikk lov til å sit te vi de re der. Et ter 
yt ter li ge re tre ti mer ut vi det po li ti et sik ker hets-
so nen rundt re gje rings kvar ta let, og da flyt tet 
også vi over på Bris tol.

Der fra ble det pro du sert inn hold både til 
VG Nett og til nes te dags pa pir ut ga ve. En slags 
desk for pa pir ut ga ven ble etab lert i et rom hos 
Me dia Nor ge Trykk i Ny da len.

– Hvil ke etis ke vur de rin ger la dere vekt på i 
dek nin gen av ter ror an gre pet?

– De sam me som ved and re dra ma ti ske hen-
del ser, egent lig. Vi fore tok en nøye vur de ring 
av bil de ne fra Oslo og Utøya. Det var vik tig å 
do ku men te re hen del se ne, men uan sett om fang 
vil le vi ikke gå len ger enn vi plei de. Vi holdt 
igjen mel din gen fra New York Times om at en 
is lamsk grup pe ring had de tatt på seg skyl den. 
Det stem te ikke med rap por te ne fra Utøya om at 
gjer nings man nen had de nor disk ut se en de.

– Opp fat ter du at VG Nett, midt i den mas si ve 

rap por te rin gen, har klar å ret te et kri tisk blikk mot 
eks em pel vis po li ti ets inn sats?

– Både vi og and re me di er stil te fort lø pen-
de kri tis ke spørs mål til po li ti et om de uli ke 
tids punk te ne i hen del ses for lø pet, i alle fall fra 
lør dag av. Men for le ser ne var det nok and re 
as pek ter i den mas si ve dek nin gen som fikk 
ho ved fo kus. Spørs må le ne druk net i for hold til 
tra ge die nes om fang, de men nes ke li ge li del se-
ne og den na sjo na le sor gen.

Dags avi sen
Dags avi sens lo ka ler lig ger i Grub be ga ta 6, 
o m  t r e n t  1 5 0 
me ter unna der 
bom ben smalt. 
De an sat te ble 
eva kuert, men en 
snar rå dig le del-
se ble enig om at 
re dak sjo nen skul-
le job be fra Arne 
Strands lei lig het i 
nær lig gen de Pi le-
stre det Park.

For å få avi sa i 
tryk ken fikk des-
ken låne et kon-
tor hos Me dia 
Nor ge Trykk, 
sam me tryk ke-
ri som tryk ker 
VG. Der satt fem 
med ar bei de re og 
klar gjor de avi sa 
for pres sa.

«Man blir 
hy per fo-
ku sert i en 
slik si tua-
sjon.» 

  Dag bla dets Ha rald S. 
Klung tveit

NETTSJEF: VG Netts Christian Brænds-
høi tror debatten om politiets rolle vil 
komme sterkere etter hvert. 
 FOTO: KATHRINE GEARD

NÆR: Dagbladets Harald S. Klungtveit 
var like ved VG-huset da det smalt. 
 FOTO: BIRGIT DANNENBERG
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