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Stipendierapport

Publicistklubbens stipendium m6jliggjorde min onskan som fotojoumalist att

fi praktisera bildjournalistik pfl New York Times. Studietiden under juli

minad 20L0 kommer jagattha oerhord nytta av i mitt framtida yrkesliv.

Att ha fbtt vara diir och se arbetsflddet pi webben, diir policyn iir att byta bild

en gang i timmen pi "huvudettan" samt att fdrtydliga bildjournalistiken i

kombination med grafik, finns ej att beskida i svenska medier och var mycket

inspirerande.

I{YT har mer 40 anstiillda bildredaktdrer som iir i tjiinst dygnet runt 365 dagar

om iret, dessutom 24 fastanstiillda fotografer, som vissa stiindigt iir pi resande

fot och va.rav tvi av fotojounralisterna i stort sfltt bara dokumenterar krig.

Fortfarande har fotograferna m6jlighet aftfi gOra liingre projekt om det

fdrankras hos bildcheferna, men det sltts alltid ett datum fdr deadline. Det 96r

ocksi att ft g6ra projekt pi film om det finns en bra motivering.

Jag borjade min praktik en vecka innan Wikileaks sl[ppte allt material till

NIYT och det giorde min praktikplats extra intressant.

Varje dag klockan 11.00 am.6r det nyhetsmote och da kopplar

nyhetsledningen upp sig per telefon med Intenrational Herald Tribune i Paris

som ilgs av NYT. Under eftermiddagarna 6r det 6verl6mningsm0te 16.00 i ett

rum diir varenda avdelningschef frin de 24 avdelningarna ndrvarar, en del

uppkopplade per telefon frfrn den politiska redaktionen i Washington. Mdtet

vara under cirka 40 minuter innan nattens tvi chefer tar over.

Under mtitet bestdms det vad som ska vara pi ettan. Vid ett tillfrille satt jag

bredvid en iildre redaktdr med ett eult A4 block i handen och jag sig att

han skissade pi NYT:s etta. Efter femton minuter hade han ritat hela sidan

inHusive rubriker, satt bildernas placeringar, var sen klar med layouten av



ettan pi det gula A4-blocket och sa: "jag ska bara gi ut pi redaktionsgolvet

och overfora layouten i datorn.

Det sfiger en del om hur man i USA tar vara pi erfarenhet, professionalism och

kunskap som medarbetare har skaffat sig genom minga irtionden i

mediebranschen, men som verkar vara totalt ointressant hos dgarna till svenska

medieftiretagen.

Jag liirde mig viildigt mycket under praktiktiden; utan stipendiet hade den varit

om6jligt att genomfdm.
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