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Aktuelt

– Du ut gir ak ku rat nå din and re ro man, 
«Englestien», en fritt stå en de opp føl ger av 
«Pa ra dis ha gen». Ho ved per so nen, dokumen
tarregissør Ju lie Dal gård, leg ger den ne gan gen 
ut på fjell tur og vand ring i barn dom mens land
skap med sin dødssjuke lil le bror. Det te er en 
nes ten rein selv bio gra fi?

– Ro ma nen byg ger vel dig på egne opp le vel
ser og det som skjed de med meg og min bror, 
som døde i 2008. Men sam ti dig hand ler boka 
om tu ren vi ald ri fikk gått. Jeg treng te fik sjo
nen for å ut vi de rom met. Der Sig run Slap gard 
er umu lig å sam ar bei de med, er Ju lie Dal gård 
en dør åp ner. Jeg bo rer djupt i egne er fa rin ger. 
Ma rio Var gas Llosa har sagt at alle ro ma ner er 
dis kré strip tease. Den ne er ikke så dis kré hel
ler. Mye jeg had de for trengt vel tet fram un der 
pro ses sen. Nok så mye er sånn som det var.

– Englestien, der ro man fi gu re ne vand rer, 
ek si ste rer også. Den er i Gud brands da len der 
du og dine til sam men tre brød re kom mer fra. 
Un der veis vek kes barn doms min ner, og sen
tralt står mors død og en fa mi lie i opp løs ning. 
Noe søs ken flok ken også opp lev de i det vir ke li
ge liv. Hva er es sen sen av boka i dine øyne?

– Den hand ler om over le vel se, om søs ken
kjær lig het, om å hol de fast og ikke vil le gi slipp 
og om å for so ne seg med et far vel. Samtidig 
hand ler den mye om ekspedisjonsglede. Da 
mor døde ble det vår måte å over le ve det van
ske li ge på. Lek, fjell tu rer og tøff hu mor. Opp le
vel ser i  barn dom men har du med deg uan sett. 
Det gjel der Ju lie Dal gård og i stor grad Sig run 
Slap gard. Men det fine med fik sjon er at du 
kan vel ge å gå inn i de rom me ne du vil. Og 
ute la te and re ting. Det jeg har for talt nå, er det 
som har vært på tren gen de for meg å få for talt.

– I juni vend te du til ba ke til NRK et ter fle re 
års per mi sjon. Du måt te ha en lang pau se?

– Jeg had de kom met i mål og skre vet fer dig 
boka om Sig rid Und set. Ing rid Be tan court, 
som jeg had de fulgt len ge, var slup pet fri, og 
jeg had de dess uten ver dens bes te jobb. Ytre 
sett var alt bra. Men det folk ikke viss te var at 
jeg sto oppe i den van ske lig ste kam pen i mitt 
liv. Nem lig at lil le bro ren min var svært sjuk og 

døde i lø pet av ett år. Så kom en set ning fly ven
de over sen tral des ken «Du, jeg så en døds an
non se med en Slap gard. Er det en slekt ning?» 
Den slo meg helt ut. Jeg had de vel gått rundt 
med et lag av voks. Jeg som all tid var opp tatt 
av å lage ster ke his to ri er om and re, føl te meg 
plut se lig som en av dem. Det er ikke så rart 
om folk ikke for står at en bror er så vik tig, men 
for meg var ta pet helt ek si sten si elt. Jeg måt te 
ut og vekk.

– Og så fikk du sti pend for å skri ve bok og 
tok per mi sjon?

– Ja, og da reis te jeg til La tinAme ri ka. Pla
nen var å opp sø ke tid li ge re in ter vju ob jek ter og 
skri ve om hvor dan det had de gått med dem. 
Men jeg kom ikke uten om mitt eget dra ma, og 
det end te opp med at jeg bruk te mye tid på på 
skri ve det som sei ne re ble Englestien. Jeg ble 
kas tet inn i noe nytt og fikk en for lags re dak tør 
som sat te meg på rett spor. Når jeg ving let og 
vil le flyk te, ut ford ret hun meg til å gå djupere 
inn i egne smer te punkt. Det te ar bei det har gitt 
meg en ny er kjen nel se av hva jeg som jour na
list har ut satt and re for, når jeg har for langt å 
få ta del i de res smer te ful le his to ri er.

– Du sier du møt te deg sjøl i døra?
– Jeg har bok sta ve lig talt sett folk dø i Af ri

ka, La tinAme ri ka, Midt øs ten og Ko so vo. 
And res død har jeg mest ret, men jeg var helt 
ufor be redt på død som an gikk meg per son lig. 
Det har lært meg noe om hva li vet egent lig 
hand ler om. Går det an å være så over fla disk at 
man all tid bare går vi de re, tenk te jeg plut se lig 
om meg sjøl. Å få slått bei na un der seg er en 
an nen type er fa ring enn in tel lek tu ell for stå
el se. 

– Men du had de jo per son lig er fa ring, du 
mis tet mo ren din al le re de som 12år ing?

– Ja, men det had de jeg pak ket vel dig godt 
ned. Jeg trod de den opp le vel sen had de gjort 
meg mer ro bust og i stand til å hånd te re ver
den. Men plut se lig gikk det opp for meg i hvor 
stor grad jeg had de for nek tet egen sann het. 
Man ge uten riks jour na lis ter spret ter litt ep le
kjekt rundt i ver den fra kon flikt til kon flikt, og 
jeg var en del av det. Men noe har skjedd, jeg 
fø ler ikke be hov for det len ger.

– Så det te har for and ret deg som jour na list?
– Jeg be gyn te å skri ve for å kom me et an net 

sted, og jeg fø ler vir ke lig at det har skjedd. Jeg 
er blitt en an nen jour na list. En som bru ker tid 
og er nøye re med å gå inn på hva som er vik
tig og dy re bart for hvert en kelt men nes ke. Og 

mer enn noen gang sy nes jeg li vet er for kort 
til å kas te bort tida på uve sent li ge his to ri er. 
Dess uten inn bil ler jeg meg at hele pro sjek tet, 
det å gå inn i de mest skyld be tyn ge de rom, 
som jeg ikke tur te røre før, har gjort meg mer 
uredd. Kan skje til og med gla de re. Det vi ser 
be tyd nin gen av å være ær lig om det en står 
midt oppe i.

– Ja, had de det ikke vært na tur lig å for tel le 
kol le ge ne om din bror?

– Det var for tøft å vise meg så sår bar. Skul
le jeg kla re job ben, måt te jeg hol de meg oppe 
trod de jeg, så jeg tok på meg smi let og gikk inn 
i re dak sjo nen. Jeg had de rik tig nok et par nære 
kol le ger som jeg len te meg på og som støt tet 
meg mak si malt. Men el lers viss te in gen. Det 
kos tet meg nok et par eks tra år, jeg gikk ned 
for full tel ling. Og fik set ikke len ger den kjek
ke fa sa den, de kvik ke kom men ta re ne og søk te 
per mi sjon. 

– Hvor dan er det å være i re dak sjo nen 
igjen?

– Nå som jeg er til ba ke, sy nes jeg det er 
ver dens bes te plass å være. På en av mine før
s te Dags re vyvak ter fikk vi inn bil de ne fra det 
kje mis ke an gre pet i Sy ria. Det er mye krig, 
elen dig het og død. Jeg plei er å si at vi job ber i 
Dødsrevyen. Og bil de ma te ria let fra Sy ria. Det 
mes te kun ne vi ikke sen de. Men jeg kas tet 
meg over det. Nå tak ler jeg det, kan skje til og 
med bed re enn før. 

– NRK får kri tikk fra fle re hold for tida. 
Hvor dan opp le ver du de bat ten?

– Etikk opp tar meg vold somt, og jeg fø ler 
vi har en god sam ta le i gang om det te in ternt. 
Drag kam pen om pri ori te rin gen fore går hver 
dag. Jeg me ner de som tror på at so lid pro
duk sjon tar tid og kre ver inn sats har størst 
gjen nom slags kraft nå. De har styr ket seg et ter 
de bat ten.

– Men selv på en dag der FNs kli ma pa nel la 
fram sin rap port, top pet langt mind re ve sent
lig ny het sen din gen, på pe ker kri ti ke re?

– Den da gen var jeg på vakt og had de 
an svar for uli ke ra dio sen din ger. FNs kli ma rap
port var på topp i samt li ge sen din ger ut over 
et ter mid da gen. Så kan det hen de at pri ori te rin
gen for skjøv seg når man kom så seint som til 
Dags re vy en. Had de jeg vært vakt sjef, vil le jeg 
sik kert satt kli ma sa ken på topp, men det te dis
ku te res jo all tid, og det er in gen fa sit svar. Men 
uten riks har en klar plass og får pri ori tet. 

- Jeg er blitt en an nen 
jour na list
Sjukdom og død i nær fa mi lie fikk Sig run 

Slap gard til å inn se hva hun som jour na list 

har ut satt in ter vju ob jek ter for.
AV KATH RINE GEARD

Profilen
• Navn: Sig run Slap gard 
(59)
• Jobb: For fat ter og uten
riks jour na list i NRK
• Hob by: Eks pe di sjo ner. 
Gjer ne fjell tu rer inn i util
gjen ge lig ter reng og over 
2000 me ter.


