
for de viktige seirene i journalistikkens 
navn. Han kan også alt om de brutale 
nedturene. Møt ham i samtale med Siri 
Lill Mannes (TV2). Hør Aftenpostens tid-
ligere Moskva-korrespondent Per Kris-
tian Aale og NJs Ann-Magrit Austenås 
refleksjoner.
Sted: Oseberg

12:30 Slik gjorde vi det: 
Kompisene i kommunen / 
Rot i virkeligheten
Kristin Monstad Lund og Jon Cato 
Landsverk (Tønsberg Blad) forteller om 
hvordan en stor entreprenør kapret en 
unormalt lang og utrolig lukrativ brøy-
tekontrakt med det kommunale selska-
pet Tønsberg Parkering AS. En måned 
senere pusser entreprenøren opp hytta 
til daglig leder i parkeringsselskapet. 
Mens politi og skattemyndigheter tar 
saken, lukker kommunen seg med en 
følelsesladet Frp-ordfører i spissen.
Hilde Garlid (Solabladet) bet seg fast, la 
seg ut med den lokale byggekomiteen 
og avslørte rot mellom kommuneadmi-
nistrasjon, politikere og innbyggere. Det 
fikk konsekvenser. 
Sted: Bolærne

12:30 Datakurs: Slik skra-
per du data fra nettet
Espen Andersen (Budstikka) og frilan-
ser Nils Mulvad viser hvordan du kan 
støvsuge tilgjengelige databaser på net-
tet for informasjon.
Sted: Færder

13:30 Pause

14:00 Mankell: Forræderi 
mot Afrika
Henning Mankell: -Vi får vite alt om 
hvordan “de i Afrika” dør, men ikke om 
hvordan de lever, sier Mankell. Hvordan 
kunne misjonærbildet av Afrika fra tidlig 
på åttitallet overleve TV-revolusjonen, 
nett-revolusjonen og ikke minst den 
journalistiske utviklingen? Afrika-kjen-
ner Mankell er provosert. Det blir kan-
skje du også.
Sted: Oseberg

14:00 Møt Sveriges frem-
ste graver
Prisbelønnede Janne Josefsson fra 
SVTs Uppdrag Granskning er Sveriges 
mest kjente gravejournalist. Josefsson  
stopper opp og begynner å grave der 
andre journalister haster videre.Han har 
også en egen evne til å komme langt 
ved å se tilbake, og gjenoppta sakene 
alle snakket om for få år siden. Det har 
gitt mange oppsiktsvekkende saker.
Sted: Ormen Lange 1

14:00 Når en varsler ringer
Telefonen ringer: -Jeg kan gi deg en 
veldig bra sak som er det er viktig blir 
offentlig kjent. Det er bare det; Jeg kom-
mer til å miste jobben og få et helvete, 
og jeg aner ikke hvordan jeg går frem. 
Har du svaret klart? Det hadde ikke 
Gunnar Kagge (Aftenposten). Det kom 
mye på trykk, likevel. Siemens-varsle-
ren Per Yngve Monsen og Arne Jensen 
(NR) kommer. Og Sissel C. Trygstad, 
FAFOforsker og medforfatter av boken 
“Varslere. Om arbeidstakere som sier 
fra”.
Sted: Ormen Lange 2

14:00 Bloggernes makt
Bruker du bloggen din til å oppsum-
mere ferien og helgeturene? Magnus 
Ljungkvist (blogger) fikk i fjor æren for å 
ha felt den svenske handelsministeren. 
Hans Rustad og Heidi Nordby Lunde 
(aka Vampus) er blant Norges fremste 
bloggere. Hvor mye makt har de? Er 
postene deres viktigere enn SMSene på 
Holmgang? Er VG Blogg en ekte blogg? 
Møt også VG Netts Geir Terje Ruud.
Sted: Ormen Lange 3

14:00 Slik gjorde vi det: 
Tine-skandalen / Sår som 
aldri leges
Bård Gultvedt (VG) om arbeidet med 
Tine-skandalen. 
Frilanser Ingebjørg Jensen om “Sår 
som aldri leges”. Hun fikk skolebarna 
som opplevde de alliertes bombing av 
Laksevåg og Holen skole i tale og satte 
søkelys på deres kamp for krigspen-
sjon.
Sted: Bolærne

14:00 Datakurs: Mapping - 
Interaktive kart
Espen Andersen (Budstikka) og Alf 
Endre Magnussen (Aftenposten) om 
hvordan du kan presentere dine excel-
ark i avanserte kart. Og hvordan du kan 
legge ut interaktive kart på nett.
Sted: Færder

15:00 Pause

15:30 Hva gjør Sandberg 
som ingen andre klarer?
Tore Sandberg alene ha avdekket tre 
justismord. Hvilken oppskrift er det han 
følger, som ingen andre skjønner? Møt 
en ekte norsk journalisthelt. 
Sted: Oseberg

15:30 Islamsk ekstremisme: 
Dialog eller konfrontasjon?
Kan vi etter 11.september 2001 snakke 
om en ny verdensorden mellom “oss” 
i vest og “de” i øst? Vi setter fokus på 
utviklingen av islamsk ekstremisme og 
mediedekningen av den. Møt den bri-
tisk/arabiske journalisten og kommen-
tatoren Adel Darwish. Journalisten Isi-
oma Daniel (Stavanger Aftenblad) måtte 
flykte fra hjemlandet Nigeria i 2002 da 
ekstermister utstedte fatwah mot hen-
ne. I panelet sitter også Ole Berthelsen 
(Nettavisen), Jens Tomas Anfindsen 
(HonestThinking) og Dag Herbjørnsrud 
(Ny Tid).
Sted: Ormen Lange 1

15:30 Slik blir du en bedre 
portrettintervjuer
Niels Chr. Geelmuyden er en av Norges 
beste portrettintervjuere, med 22 års er-
faring fra bakgrunnsarbeid, kildebruk og 
teknikk i intervjusammenhenger. .
Sted: Ormen Lange 2

15:30 Stilling ledig: VJ 
(Hva er det for noe?)
Det hjelper ikke med fagkunnskaper og 
gode spørsmål hvis du ikke kan redigere 
råfilmen, ta med deg kamera og sjekke 
hvitbalansen før du trykker på REC. 
Tove Austad (NRK) og Bodil Voldmo 
Sachse (NRK) gir deg tipsene som gjør 
deg til en bedre videojournalist.
Sted: Ormen Lange 3

15:30 Slik gjorde vi det: 
Slik gjorde du det IKKE / 
Dansen rundt gullkalven
Jurist Ina Lindahl om hvordan du bør 
bruke den nye miljøinformasjonsloven, 
saken mediene glemte.
Lars Døvle Larssen og Dennis Ravndal 
(Tønsberg Blad) skrev om “Dansen 
rundt gullkalven”.
Sted: BolærneBolærne

15:30 Finn gullkorn   
med EPJ
Per Anders Johansen viser hvordan du 
finner de spennende dokumentene i 
Elektronisk Postjournal. Ikke bare alle 
de kjedelige notatene og brevene som 
er unntatt offentlighet.
Sted: Færder

16:30 Pause

17:00 Gravingen i det   
ganske land
I fjor var det ingen verdige kandidater 
til den lokale journalistprisen i Sogn 
og Fjordane. Hva er rikets tilstand for 

gravejournalistikken? Fritz Breivik leder 
SKUP-juryen og konstaterer at lokal-
pressen melder seg på i kampen om 
SKUP-prisen, men er bidragene gode 
nok? Alexander Øystå (Østlandets 
Blad), Frode Nielsen (Gudbrandsdølen 
Dagningen) og Hilde Garlid (Solabladet) 
debatterer hvorfor det ikke satses enda 
mer. 
Sted: Ormen Lange 1

17:00 Klimatruslene norske 
journalister ikke forstår
De fleste 15-åringer i Natur og Ungdom 
kan mer om vår største globale utfor-
dring enn norske journalister. Mye vann 
har rent i Alta-vassdraget siden Ole 
Mathismoen (Aftenposten) skrev sin 
første miljøsak. De siste månedene har 
han fått konkurranse. Møt også Frederic 
Hauge i Bellona og CICERO-direktør 
Pål Prestrud.
Sted: Ormen Lange 2

17:00 Gravejournalister 
avslørte Idretts-Sverige
Idretts-Sverige trodde de hadde en fet 
sponsoravtale med en solid sponsor. 
Gravejournalistene bak radiodokumen-
taren i Sveriges Radio fant ut at det hele 
var et luftslott. Anna Jaktén og Björn 
Tunbäck fra SR kommer til SKUP. 
Sted: Ormen Lange 3

17:00 Slik gjorde vi det: 
Kjemisk helsefare / Sex-
sakene i Kautokeino
Asle Hansen (Dagbladet) skrev alle 
“Kjemisk helsefare-sakene”.
Håkon Haugsbø og Kent Valio laget to 
dokumentarer om Kautokeino fra inn-
siden. En rystende historie om ukultur, 
sprit, ulovlig sex - og et bygdesamfunn 
som kjeppjagde varslerne.
Sted: Bolærne

17:00 Kos deg med 
KOSTRA
Statistisk sentralbyrå har en gullgruve 
av en databank om norske kommuner. 
Hvorfor ikke lære å bruke den? Så har 
du en kilde bedre enn de fleste andre i 
redaksjonen. Ole P. Pedersen fra Kom-
munal Rapport viser vei. Tallene er 
rykende ferske, så her kan du nesten 
garantert reise hjem med minst én sak!
Sted: Færder

19:00 Festmiddag,  
SKUP-prisen 2007,   
underholdning...

SØNDAG

10:00 Syv triks for   
et bedre intervju
Metodekurs med NRKs Snorre Tønset. 
Intervjuobjektene dine vil helst at du so-
ver forbi dette.
Sted: Oseberg

10:00 I Skriftestolen:  
Jarle Aabø
SKUP-vinneren 1997, Jarle Aabø (Aabø 
& Co), fikser ti år etterpå PR til de som 
kan betale for det.
Sted: Ormen Lange 1

10:00 Skriver    
med vidvinkel
Aleksander Nordahl er frilans fotojo-
urnalist med bakgrunn fra Norsk Tele-
grambyrå og Dagbladet. Han brenner 
for den viktige reportasjen i inn-og 
utland, fra Nordsjødykkere til en livred-
dende slankeoperasjon, og har vunnet 
en rekke priser i inn- og utland.
Sted: Ormen Lange 2

10:00 Slik gjorde vi det: 
Farvel til gammelt gress / 
Falske kontrakter og ulov-
lige lønninger
Espen Sandli (DT) vant Buskerud Jour-
nalistlags pris for historien som startet 
med en sak om at Strømsgodset ikke 
var fornøyd med Marienlyst. Det ble en 
rekke saker som belyste de ulike sidene 
ved prosjektet, og synliggjorde maktspil-
let og alle kreftene som har vært og er til 
stede i debatten
Under Dagbladets arbeid med polak-
ker og sosial dumping fikk journalistene 
opplysninger om et prosjekt med kon-
trakter som viste 60 kroner i timelønn, 
og timelister som viste over 70 timer i 
uka. Arbeiderne måtte overnatte på 
arbeidsplassen. Her var det noe som 
skurret, tenkte Sindre Granly Meldalen 
og Halldor Hustadnes (Dagbladet).
Sted: Bolærne

11:00 Pause

11:30 Slik vant jeg/vi 
SKUP-prisen
Vinnerne forteller historien bak.
Sted: Oseberg

12:30 Lunsj og hjemreise
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Dagsnytt og Magasinet. Fikk 
Skup-prisen i 1993 for «Serbia-
saken», samt Skup-diplomer i 
1994 og 1996 om «Våpen-Nor-
ge», «Havets verstinger» og «Pa-
lestina-bistanden».

ISIomA DANIel er journalist i 
Stavanger Aften-
blad, og stude-
rer også engelsk 
språk og littera-
tur ved Universi-

tetet i Stavanger. Hun kommer 
fra Nigeria og har bodd i Norge 
i tre år. Hun måtte flykte fra Ni-
geria i 2002 på grunn av et fat-
wa utstedt av islamske myndig-
heter i nord-Nigeria. Fatwaet 
ble offentliggjort i på grunn av 

en artikkel skrevet om profeten 
og missekonkurransen, Miss 
World, i Nigeria.

FreDrIk lAurIN er en prisvin-
nende gravejour-
nalist fra Sverige. 
Han har arbeidet 
for tv-program-
met Kalle Fakta 

på TV4 siden 2000, og før det i 
flere lokalaviser og nyhetsbyrå-
et TT, samt graveprogrammet 
Striptease på SVT.

Tom GIleS er produsent i 
BBCs dokumentarprogram Pa-
norama. Giles har hele verden 
som sitt arbeidsfelt, og har tid-
ligere produsert prisvinnende 

dokumentarer blant annet fra 
Irak og Afghanistan.

Alex mIllAr er reporter i 
BBCs dokumentar-program 
Panorama, og har vunnet flere 
internasjonale priser for sitt 
tidligere arbeid. I 2005 ble han 
kåret til årets unge journalist 
av britiske Royal Television So-
ciety.

kNuT AuF Dem BerGe jobbet 
undercover for BBC Panorama. 
Han har spilt fotball i de lavere 
divisjonene i Tyskland. Nå er 
han talentspeider og trener med 
UEFA-lisens. Han har jobbet i 
England de siste 8 årene.

STIG FINSlo (52) er direktør 
for utgiver-
spørsmål, Edda 
Media. Han 
har jobbet som 
journalist og 
redaktør siden 
1977.

erIk NorD er viseadministre-
rende direktør 
i Telenor Broa-
dcast Holding 
AS, styrefor-
mann i A-pres-
sen, og sitter i 
styret i Norges 

Televisjon AS.

mATTI STeNroSeN (44) er le-
der for den svenske foreningen 
Grävande Journalister. Han 
vant Guldspade i 2001 for artik-
kelserien «Aktiebolaget Kristi-
anstadsbyggen».

HåkoN HAuGSBØ (33) er jour-
nalist i NRK. 
Har arbeidet tre 
år i Brennpunkt 
og var tidligere 
politisk reporter 
i Dagsrevyen, 
programleder 

i Forbrukerinspektørene, pro-
gramleder i to TV-aksjoner og 
for Sommeråpent.

ForTSeTTer NeSTe SIDe...


