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MED HISTORIEN I RYGGEN: – Fjernsynsresepsjonen brukes ofte som bakgrunn for bilder, forteller Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Da var det rimelig at Øyene fotograferte ham
FOTO: SVEN OTTO RØMCKE
der. Bak til høyre er det byster av den tidligere kringkastingssjefen Torolf Elster (1972-1981). 
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For Sigurd er det
verdens viktigste jobb
Sigurd Falkenberg Mikkelsen fra Hårkollen på Nøtterøy ble i september ansatt som utenrikssjef i
NRK radio og TV. Han sier at det, for ham, er verdens viktigste jobb. Men akkurat nå er det viktigste
å skaffe seg oversikt over oppgavene.
Jobben er å lede og styre rundt
30 dyktige medarbeidere, slik at
de leverer ut fra det daglige nyhetstrykket, samtidig som han
planlegger for seks måneder fremover.
Et nytt tilbud har han også i ermet. Han og NRK planlegger et nyhetsbrev.
– Det blir et nytt format for å nå ut
til NRKs lyttere og seere og lesere,
og det kan bli et godt tilbud til de
mange utenriksinteresserte nordmenn. Vi jobber med et nyhetsbilde som kan bli nokså fragmentert.
Da må vi hjelpe folk å rydde i det
nyhetsbildet, sier han og nevner
saker som det amerikanske valget,
riksrettsprosessen i USA og brexit.
Da Øyene traff Mikkelsen på Marienlyst i slutten av november,
hadde han nettopp vært på en årlig konferanse for utenrikssjefer i
Paris. Der fikk han tenkt mye på
hvordan det står til i verden, noe
som han har ansvar for at blir dekket i NRK, og dekket godt.
– Da skal vi passe på at vi ikke
bare snakker om USA og brexit.
Samtidig er det store endringer
hos våre to nærmeste allierte. Brexit forrykker det europeiske samarbeidsprosjektet. Britisk politikk
er oppe i en krise vi ikke har sett
maken til. Nordmenns mange
bånd til Storbritannia gjør at vi
bruker mye tid på det.
Han legger til at Trump inn i
Det hvite hus forrykket det meste.
Da må NRK passe på at dekningen
ikke går på bekostning av noe annet.
– Vi er heldige som har ti korrespondenter over hele verden, og
jeg føler at vi fortsatt klarer å speile, for eksempel, det som skjer
med branner i Australia. Vi dekker
det ut fra et nyhetsperspektiv og
en avveining opp mot andre nyhetshendelser. Alt som har med
klima og klimaendringer er også
en viktig prioritering for oss. Vår
medarbeider Anders Magnus har
nylig vært i Alaska, og vi kommer
til å ha mye oppmerksomhet mot
det som skjer der fremover.
NRK har konkurranse om utenriksdekningen med Oslo-avisene,
enkelte regionaviser og, ikke
minst, TV2. Hva betyr det for statskanalen?
– Jo mer utenriksjournalistikk
det er i riksmedier, desto bedre.
Derfor er vi veldig glad for at de
andre satser på utenriksjournalistikk. Vi har et spesielt ansvar, men
når andre prioriterer området,

skaper det trykk i dekningen. Det
er generelt bra med konkurranse,
sier mannen som har formulert at
de tre viktigste tingene i utenriksjournalistikken er tilstedeværelse,
tilstedeværelse og tilstedeværelse.
– Hvis du ikke er på plass, skjønner du ikke hva som skjer. Da risikerer du å se verden fra utsiden.
Det dreier seg om å se verden med
andres sko på, og ta den utfordringen i virkeligheten. Det klarer du
bare hvis du er til stede for å forstå
hvordan verden er skrudd
sammen
– Hvorfor da skrivebordsjobb
på Marienlyst i relativt fredelige
Oslo?
– Jeg oppfatter ikke dette som
en skrivebordsjobb. Jeg føler meg
tett på korrespondentene, jeg
drøfter saker med dem hver dag.
Og jeg snakker med folket her, sier
utenrikssjefen og legger til at han
har mange tanker om hvordan
utenriksjournalistikken må utvikles i en verden med en annen
medievirkelighet. Det er nødvendig å være med og å styre utviklingen.
Og apropos utviklingen. Hvordan har veien gått fra Hårkollen
via verdens krigsskueplasser og
tilbake til det som fortsatt er NRKs
hovedkvarter ved Majorstuen i
Oslo?
– Det begynte med at jeg skrev
skoleavis, var med i styret for russeavisen og skrev leiravis i Forsvaret. Men det var ikke noe entydig
ønske om å bli journalist. Jeg var
åpen og søkende, både akademisk
og intellektuelt. I utdannelsen var
det mye samfunnsfag, og jeg har
alltid vært interessert i verden
utenfor Tønsberg og Norge. Interessefeltet mitt er bredt, sier han
og medgir at når han ser tilbake, er
det en viss sammenheng i det han
har gjort. Det gjaldt ikke minst et
år med språkstudier i Frankrike.
Det ble fulgt av et treårig studium i
samfunnsfag ved det prestisjetunge franske universitetet Science
Po.
– Det var en utdannelse det ikke
fantes maken til i Norge, og jeg
hadde lyst til å prøve meg blant de
beste. Jeg hadde også lyst til å gjøre noe annet enn å gå på de store
amerikanske universitetene. Jeg
ville ha en annen type utfordring.
Det angelsaksiske får vi inn med
morsmelken.
Sigurd Falkenberg Mikkelsen
har vært mye rundt, særlig i Europa og Midtøsten. Hvor trives han

best?
– Jeg elsket å være i Paris, jeg elsket å være i Bagdad da det skjedde ting der, og jeg likte meg godt i
Beirut. Og så har jeg et nært forhold til Kairo. Min yngste datter er
født der. Det krevende ved å bo
slik jeg gjorde i Midtøsten, er at du
behandler en så brutal virkelighet.
Og så blir det personlig, fordi du
blir kjent med folk, sier han og slår
fast at han stor sett trives i verden.
Han er opptatt av at han hele tiden
må ha noe meningsfylt å gjøre.
Det har han hatt ute i verden, og
det får han definitivt når han skal
styre NRKs utsiktspunkt mot verden.

– Det var mest dramatisk i Bagdad
2006. Det var i fase to eller tre av
den krigen at Bush bestemte seg
for å sende 30.000 soldater. Da reiste jeg mye ut med de amerikanske soldatene, forteller han. – Det
var en spesiell følelse å sitte i et
amerikansk militærkjøretøy og
vente på at bilbomben smeller.
Slikt er en utrolig stor belastning.
– Og det smalt rundt øra på oss.
Det er nok det mest konkrete jeg
har opplevd. Litt nervøs var jeg
også da jeg intervjuet Taliban. Da
metallporten smalt igjen bak meg,
tenkte jeg at hvis jeg forsvinner
inn i fjellene nå, kan ingen finne
meg.

Mikkelsen kommer rett som
det er tilbake til tiden i Kairo. Det
er det eneste stedet ute han har
bodd med familien, og de var der i
fem år.
– Det var i utgangspunktet veldig bra, men det var ikke et A4 familieliv. Det var de mest krevende
årene Egypt har vært inne i på
svært lang tid. Vi opplevde kupp,
demonstrasjoner og terror. Da lever du på en annen måte, og vi
passer ekstra på hverandre. Man
blir mer var på hvor sårbar man er,
hvor avhengig vi er av hverandre.
Vi var der alene, og merket behovet for å ha noen rundt oss som du
stoler på. Men det fikk vi etter
hvert. Det tar man for gitt hjemme, så reising har en pris.

Både som utegående reporter og
som utenrikssjef er han opptatt av
at han aldri må ta unødvendig
sjanser verken med medarbeidere
eller seg selv.
– Samtidig må vi kunne snakke
med folk, også med dem som ikke
er våre venner. Og vi må tåle å se
det vi ikke liker, med egne øyne.
Det er noe av utenriksjournalistikkens primærformål!

– Du lærte fransk i Frankrike. Lærte du arabisk i Midtøsten?
– Jeg studert arabisk i Damaskus
i 2006, men jeg har gått i den fella
at det er blitt mer jobbing enn studier. Jeg kan lese og dechiffrerer
språket, men det er ikke et arbeidsverktøy. Arabere er svært
åpne når det gjelder språk. Og er
det noe de er gode til, så er det
språk. De med utdannelse håndterer flere varianter av arabisk og
gjerne flere fremmedspråk.
Sigurd Falkenberg Mikkelsen
forteller at det som skjedde 11.
september 2001 var en så kraftig
nyhetshendelse at alt annet ikke
ble viktig nok. Det ble en utløsende faktor.
– Jeg hadde arbeidet som journalist et par år i forkant, men det
var da jeg satte alle kluter til. Jeg
hadde jobbet i Dagsrevyen under
Afghanistan-krigen og fant ut at
neste gang det skjer noe, skal jeg
være i felt. For å kunne snakke troverdig om krigen ville jeg ha sett
den på nært hold.
Og det fikk Mikkelsen etter
hvert gjort rikelig.

Det er en stund siden Sigurd Falkenberg Mikkelsen har bodd i Hårkollen. Men det med skjærgården
og sjøen sitter veldig i kroppen. Og
han har fortsatt en vennekrets
som kommer fra øyene.
– De fleste har flyttet ut, men vi
har fortsatt mye fellesskap. Og så
har jeg hatt familie der siden
1500-tallet, så jeg føler meg på
trygg grunn.
Han har dessuten nokså nylig
fått seilbåt av sin kone. Det var en
litt større presang enn det pleier å
være. Han kaller det en felles gave
og et felles prosjekt. Men nokså
naturlig for en som kommer fra en
familie med mye sjøfolk, og hvor
sjøen er svært nær.
En annen fritidsbeskjeftigelse
har vært å skrive bøker. Han har
rukket tre. Nå har han ikke skrevet
på en stund. Han har hatt det nokså travelt. Men boken om Pakistan
og Taliban skrev han mellom fire
og seks om morgenen. Han sier
han skriver mellom slagene. Men
det er én forutsetning.
– Du kan ikke skrive bøker i dag
uten at du har en lidenskap for det
skrevne ord, sier mannen som i tiden fremover har verdens viktigste jobb som formidler av levende
bilder og talte ord.

Sven otto Rømcke

