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Vinnerne av Journalistprisen 2020/2021 har gått rett til kjernen av det samfunnsoppdraget som fremheves i 
statuttene for prisen. Gjennom usedvanlig grundig, systematisk og veldokumentert journalistisk arbeid, har 

to journalister og avisens redaktør maktet å gå bak kulissene i en sak hvor det bokstavelig talt har vært mange 
motbakker å forsere og hvor sentrale kilder ikke bare har vegret seg for å medvirke, men tidvis også direkte 

motarbeidet prosjektet.

Rondablikksoga er historien om et tradisjonsrikt høyfjellshotell som fikk nye eiere og ble omgjort til 
asylmottak, hvor store deler av staben sluttet, et lokalt næringsliv satt igjen med ubetalte regninger mens 

offentlige midler tikket inn på hotelleierens kontor, og hvor det hele kuleminerte med en uoppklart brann. I 
stedet for å nøye seg med den ofte litt overfladiske rapporteringen som disse hendelsene lett kunne resultert 
i, ønsket redaksjonen i Dølen å gå i dybden på de ubesvarte spørsmålene saken reiste, for å bruke ordene fra 

deres egen metoderapport. Det gjorde de til gangs.

Å drive kritisk journalistikk i små og tette lokalsamfunn kan være vanskelig. Det krever både faglig og etisk 
bevissthet, i tillegg til sterk integritet i møte med krefter i lokalsamfunnet som helst vil at vanskelige spørsmål 
ikke skal røres ved. Dølens redaksjon har på en forbilledlig måte tatt Vær Varsom-plakatens kapittel 1 på alvor. 
Når dette kombineres med stor journalistfaglig kompetanse og et nært faglig samarbeid med NRK og Senter 

for Undersøkende Journalistikk i Bergen, blir resultatet et fremragende stykke norsk lokaljournalistikk. Måten 
stoffet er formidlet på, ikke minst i digital versjon, bidrar til å løfte prosjektet ytterligere. Dette er rett og slett 

norsk journalistikk på sitt beste.

LLAs journalistpris for 2020/2021 går til Sigrid Gausen, Guro Vollen og Tone Sidsel Sanden fra avisa Dølen.
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