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FREDAG
16:00 Åpning 

16:20 Joly fikk rett:  
Hvor var pressen?
2006 ble det store korrupsjonsåret i 
norske kommuner. Det kan vi takke 
Økokrim, banker og kommunerevisorer 
for. Hvor var alle gravejournalistene? 
Eva Joly tar på nytt tempen på korrups-
jons-Norge. Anne Hafstad og Siri Gedde 
Dahl (Aftenposten) har vært korrupsjon-
sjegere i Aftenposten i flere år og vant 
SKUP-prisen for Vannverksskandalen i 
fjor. Trond Eirik Schea forteller hvordan 
Økokrim oppsummerer året, sammen 
med Per Martin Svendsen, kommunere-
visor i Bærum.
Sted: Oseberg

17:30 Pause

18:00 Et nettorakel   
ser i glasskulen
David D. Gyimah er mannen som vet 
alt om neste generasjons Internett, og 
nettet som publiseringsplattform. Han 
har stort tro på videojournalistikk og at 
reportere må bruke seg selv i historiene. 
Han vet mye om hvordan brukervanene 
vil endres i fremtiden. 
Sted: Oseberg

18:00 Hvordan takle kilder 
som er kriminelle?
Du vet at kilden din er kriminell og over-
våkes nok av politiet. Og ikke minst av 
“venner” som vet hvem du er. Hvordan 
forholder du deg til det? Det er nå syv 
måneder siden noen skjøt flere skudd 
mot huset til Nina Johnsrud (Dagsavi-
sen). Harald Stanghelle (Aftenposten) 
var krimreporter i mange år. Johnny 
Brenna spanet for politiet i mange år. Nå 
er han TV2s krim-ekspert. PST-sjef Jørn 
Holme forteller overvåkingen forholder 
seg til kriminelle kilder, og til lovlydige 
journalisters kildenettverk. Rolf Widerøe 
(VG) har fått mange tips fra kriminelle 
miljøer. Og én drapstrussel. 
Sted: Ormen Lange 1

18:00 Mediemangfoldet  
til salgs?
Eierskapsstrukturen er endret drastisk 
i norsk presse. Hva skjer når færre ei-
ere får makt over flere medier? Hva vil 
eierne? Hvordan påvirkes journalistik-

kens rammevilkår? Stig Finslo fra Edda 
Medier, Marit Haukom fra Redaktørfor-
eningen og Elin Floberghagen fra NJ gir 
sine svar på spørsmålene.
Sted: Ormen Lange 2

18:00 Slik gjør du det:  
Graveledelse i praksis
Åsa Nicander leder gravegruppen i Hel-
singborgs Dagblad. I løpet av året gruppa 
har eksistert, har de tre faste reporterne 
samarbeidet med blant annet underhold-
ningsavdelingen og sportsredaksjonen - i 
tillegg til nyhetsavdelingen. Møt Åsa Ni-
cander og reporter Lars Andreasson.
Sted: Ormen Lange 3

18:00 Slik gjorde vi det: 
Skandalen i Agder Energi 
/ Bomba om byggesaks-
sjefen
Ole Dag Kvamme (Agderposten) avslørte 
en rå maktkamp og ukultur i Sørlandets 
største konsern.
Geir Kvile (BA) oppdaget at en bygge-
sakssjef hadde tatt seg kraftig til rette i 
strandsonen. Uten å byggemelde pro-
sjektet sitt.
Sted: Bolærne

18:00 Datakurs: Excel 1
SKUP-prisvinner Trond Sundnes (eks 
VG, nå DN) viser deg hvordan du syste-
matiserer researchen din i Excel. Begyn-
nerkurs, ingen forhåndskunnskaper om 
Excel forutsettes. Inneholder elementær 
innføring i inntasting, formler og impor-
tering av tabeller og statistikk. Krever 
forhåndspåmelding, varer til 1915
Sted: Færder

19:00 Pause

19:15 Årsmøte - Hva skal vi 
med SKUP?
Her bestemmes SKUPs fremtid. Møt 
opp og bruk din stemme!
Sted: Ormen Lange 3

20:00 Middag

21:30 Late Night Show 
– Knut Haavik og Håvard 
Melnæs om boka «En helt 
vanlig dag på jobben».
Se og Hør-gudfaren Knut Haavik styrte 
skuta da Håvard Melnæs lærte de skitne 
triksene. Historien er blitt en bestselger 

i bok-Norge.
Mandag starter Hans-Tore Bjerkaas som 
ny NRK-sjef. Dagblad-redaktør Anne 
Aasheim var en het kandidat til jobben. 
Nå skal de to kjempe om nyhetene og 
oppmerksomheten fra publikum.
VG-kommentator og kronprins-kompis 
Anders Giæver møter sjefsportrettør og 
nettverkskritiker Niels Chr. Geelmuy-
den.
Programleder: Svein Tore Bergestuen, 
Kanal 24.
Sted: Oseberg

22:30 DJ Jono El Grande
Han spiller. Du danser eller snakker 
med de 650 andre journalistene som 
kommer.
Sted: Lobbybaren

LØRDAG
09:00 Post Valla: Vi flokker 
oss sammen
Sigurd Allern har analysert dekningen 
av Valla-sakens første akt. Tallene får 
du først og eksklusivt på SKUP. Dagsa-
visens Kjell-Erik Kallset, forbundsleder 
Per Østvold, VGs Helje Solberg og pres-
seforbundets Per Edgar Kokkvold kom-
menterer tallene.
Sted: Oseberg

09:00 JAS Gripen og  
agentene
Programmakerne bak Uppdrag Grans-
kning på SVT har sjokkert svenske politi-
kere og opinionen med avsløringene om 
spillet, pengene, agentene og avtalene 
i Sveriges aggressive forsvarsindustri. 
Fredrik Laurin forteller om metodene 
bak, i en tid da vår egen forsvarsminister 
Anne-Grete Strøm Erichsen er på hand-
letur etter nye jagerfly.
Sted: Ormen Lange 1

09:00 Slik tvinger du  
byråkratene til åpenhet
Møt to sjeldne åpenhetsaktivister. Nils 
Mulvad ble “Årets europeiske journalist 
2006” for å ha ledet en journalist-aksjon 
for å publisere alle data om mottagerne 
av EUs landbrukssubsidier. 
Dataorakel Espen Andersen (Budstikka) 
kombinerte eiendomsregisteret og Go-
ogle Maps i en genial database om 
eiendomsoverdragelser. Da ble han truet 
med søksmål.
Sted: Ormen Lange 2

09:00 Den gode feature-
journalistikken
Du kommer ikke langt med en finurlig 
ingress og noen troverdige skildringer. 
Kari Hesthamar (NRK) gir deg triksene 
på SKUP. Hun har vunnet store priser 
for sine radio-dokumentarer.
Sted: Ormen Lange 3

09:00 Slik gjorde vi det: 
Fra møre til estisk mafia/ 
Egenhandel i DNB NOR
Svein Aam og Bent Botten i Sunn-
mørsposten om artikkelserien “I dårlig 
selskap”. En svindel-dømt sunnmøring 
drar til Estland for å unndra seg soning. 
Der møter han en utpressings-frikjent 
kvinnelig eiendomsmegler med mafia-
venner. De slår seg sammen og starter 
ulovlig utleie av estisk arbeidskraft til 
norske bedrifter. 
Iris Lyngmo (Avisa Nordland) om da hun 
i en omfattende artikkelserie avslørte 
egenhandel i DNB NOR. Kredittilsynet 
ga sin knusende dom: DnB NOR eien-
dom i Bodø måtte avvikle hele kontoret. 
Flere av meglerne måtte slutte.
Sted: Bolærne

09:00 Datakurs: Excel 2
SKUP-prisvinner Trond Sundnes (eks 
VG, nå DN) viser deg hvordan du syste-
matiserer researchen din i Excel. Kurset 
krever noen forkunnskaper og tar for 
seg formler, sortering, filter og delsam-
mendrag. Verktøy som gjør det mulig å 
lage egne saker av felles statistikk. Kre-
ver forhåndspåmelding, varer til 10:15.
Sted: Færder

10:00 Pause 

10:30 Undersøkende jour-
nalistikk i bakrommet
BBC Panorama gikk i fjor løs på den 
britiske stoltheten: Fotballen. De gikk 
undercover, men ikke i offside-fella.
Møt producer Tom Giles og reporter Alex 
Millar. Tidligere fotballproff Knut Auf dem 
Berge er mannen som infiltrerte sine 
gamle fotballvenner med skjult kamera 
og et fiktivt forretningsimperium som 
agn for korrupte fotballagenter. Dette er 
så hardcore metodebruk at du ikke tror 
det før du får se det. 
Sted: Oseberg

10:30 Kildekritikk og etikk i 
en ny verden
Journalister har lav troverdighet. Det blir 
ikke bedre av lettvint nettjournalistikk, 
sterkere økonomisk press på redaksjo-
nene, mer utspekulerte og teknisk be-
gavede PR-agenter og dårligere rutiner 
rundt kildekritikk.

Frode Nielsen (Gudbrandsdølen Dag-
ningen) har sett nærmere på vilkårene 
for kildekritikk og etikk i vår “nye” hver-
dag og et amerikansk mediatoppleder-
møte om journalistikkens framtid.
Sted: Ormen Lange 1

10:30 Nyhetskanalene: 
Breaking news vs making 
news
Nyhetskanalene inntar Norge. TV 2 
har startet, NRK kommer til høsten. Er 
det folk nok til å produsere alt dette, og 
hvem orker å se på? Hva gjør den skri-
vende presse for å møte trykket? Jan 
Ove Årsæther i TV 2 forteller om sine 
erfaringer. Grethe Gynhild-Johnsen om  
hva NRK har tenkt.  Anders Giæver i VG 
og Magnus Åkerlund i SVT 24 gir sine 
svar på spørsmålene.
Sted: Ormen Lange 2

10:30 I terrorens tid:  
Journalister overvåkes?
Er det ok hvis politiet har intervjuet ditt 
fra i går på tape? Uten at du vet det? 
De har lov, hvis det er til beste for rikets 
sikkerhet. Hva med pressens arbeids-
vilkår? Harald Stanghelle er politisk 
redaktør i  Aftenposten. Matti Stenro-
sen (Svenske Gräv) leder et nordisk 
samarbeid om hvordan journalister skal 
forholde seg til overvåkning etter 11. 
september-angrepene i 2001. Nils E. 
Øy og Redaktørforeningen leder tilsva-
rende arbeid i Norge. PST-direktør Jørn 
Holme vet mer enn han kan fortelle om 
overvåkningen i Norge. Niklas Lysvåg, 
redaksjonssjef i TV2, forteller om sine 
erfaringer.
Sted: Ormen Lange 3

10:30 Slik gjorde vi det: Li-
tauiske arbeidere /  BDSs 
samarbeid med nazistene
Anders Normeland og Harald Sæterøy 
(Trønder-Avisa) om “Litauiske arbeider, 
doble kontrakter, og luselønn”. 
Terje Valestrand (BT) om Bergens 
Dampskipsselskap som jaktet på kom-
munister om bord på norske skip, og 
som etter krigen forsøkte å hindre kritisk 
søkelys mot selskapets egne, lyssky 
rolle.
Sted: Bolærne

11:30 Lunsj

12:30 Journalist med  
livet som innsats
Roman Shleynov (Novaya Gazeta) var 
Anna Politkovskajas redaktør, og job-
bet tett med henne i flere år frem til hun 
ble skutt og drept i en heis i Moskva i 
fjor. Han vet alt om de tøffe fightene 
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RomAn ShLEynov er redak-
tør i russiske 
Novaya Gazeta. 
Jobbet tett på 
Anna Politkov-
skajasi flere år 
frem til hun ble 

skutt og drept i en heis i Mos-
kva i fjor.

SiRi GEDDE-DAhL (46) er 
journalist i Aftenpostens øko-
nomiredaksjon. Har tidligere 
jobbet blant annet i NTB og 

Gudbrandsdølen. Vant Skup-
prisen 2006, sammen med Anne 
Hafstad og Alf E. Magnussen, 
for Vannverksskandalen på 
Romerike. Fikk Skup-diplom 
2003.

GunnAR KAGGE (46) var i 
NTB før han 
kom til Aften-
postens økono-
miredaksjon i 
1997. Han dek-

ker først og fremst arbeidsliv, 

lønnsoppgjør og handelspolitikk. 
Skriver også om internasjonal 
økonomi. Er utdannet histori-
ker fra Universitetet i Oslo.

ARnE JEnSEn er assisterende 
generalsekretær i Norsk Re-
daktørforening og offentlig-
hetsorakel. Har bakgrunn fra 
blant annet Dalane Tidende, 
Sandefjords Blad og Moss Avis. 
Organisasjonssekretær i Norsk 
Presseforbund 1995-1999.
 

niLS muLvAD (52) er journa-
list og partner i 
Kaas & Mulvad 
og lektor på 
Danmarks Jour-
nalisthøjskole. 
Han er tidligere 

direktør i Dicar – Center for 
Analytisk Journalistik. Blev til-
delt prisen som årets europeiske 
journalist i 2006.

AnnE hAFStAD har jobbet som 
helsejournalist i Aftenposten 

siden 1998. Har erfaring fra 
helsevesenet og medisinsk fors-
kning. Dr. philos, fra Det medi-
sinske fakultet, Universitetet i 
Oslo, 1997. Vant SKUP-prisen i 
2000 og 2006, og SKUP diplom 
i 2003.
 

PER AnDERS 
JohAnSEn 
(41) er ny-
he t s redak -
tør for NRK 
Dagsrevyen, 

Disse møter du på årets SKUP
SKUP 2007 består av 45 seminarer med til sammen 93 ulike innledere. Her presenterer vi noen av dem.


