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Sammendrag
DN avslørte den norske dopingmafiaen i to
dokumentarer.

 Vi avdekket den hemmelige dopingbørsen Anabolic
Forums og bakmenn.
 Vi viste hvordan dopinghandel i
det stille er blitt en kriminell milliardindustri, uten
at politiet hadde oversikt og grep inn.
 Avsløringen førte til tidenes største dopingaksjon
hvor 100 personer til nå er siktet.
 Markedsplassen for kjøp og salg av doping er lagt
ned.
 Politi og politiske myndigheter har gitt doping
høyeste prioritet etter avsløringene i DN.
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1 Innledning
I denne metoderapporten vil vi fortelle om hvordan vi har avslørt den norske dopingmafiaen. Det har
vi gjort i to store dokumentarer, en i oktober 2011 og en i februar 2012. I tillegg har vi skrevet en lang
rekke nyhetsartikler.
Arbeidet med å avsløre dopingmafiaen har vært et maratonløp. Vi startet sommeren 2011 og holdt på
kontinuerlig frem til mars 2012. Ettersom arbeidet først ble avsluttet våren 2012 blir SKUP-rapporten
sendt inn i år, og ikke i fjor.
Saken innebærer et stort antall metodemessige og presseetiske problemstillinger og valg. Vi vil i
denne rapporten forsøke å drøfte en del av de taktiske og etiske valgene vi har gjort underveis.
Vi ønsker å gjøre oppmerksom på at vi har vært nødt til å ta hensyn til både vår egen og våre kilders
sikkerhet i forbindelse med utformingen av denne rapporten. Mye tyder på at vårt arbeid og våre
artikler vil bli en del av rettsprosessen når saken kommer opp i løpet av året, og dette har også lagt
noen begrensinger i denne skrivingen. Men dersom SKUP-juryen ønsker utdypende og mer detaljert
informasjon om noen deler av arbeidet, oppfordrer vi dere til å ta kontakt med oss, så vil vi bidra til
dette.
Rapporten er organisert slik at fremdriften, metodene, kildebruk og kildekritikk er drøftet i kapittel
seks under overskriften ”Arbeidet med saken”. Etiske og mer spesielle problemstillinger er omtalt i
kapittel åtte under ”Spesielle erfaringer”.

2 Hvordan og når kom arbeidet i gang
Vi kom samtidig tilbake fra sommerferie i 2011. Det var en drøy uke etter 22. juli og naturlig å starte
høsten med journalistisk arbeid som hadde relevans til terrorhandlingene.
Gjennom nyhetene i dagene etter 22. juli var det kommet frem at Anders Behring Breivik hadde brukt
store mengder anabole steroider for å bygge seg opp til 22. juli.
Samtidig diskuterte vi rosetoget. Lars hadde vært på vei til Rådhusplassen da en venn av ham hadde
advart ham om å ”Ikke dra ned til rosetoget. Sjekk han som står bak ideen om å danne rosetog”. På
Facebook fant vi blant annet bilder av mannen i ridderuniform, bilder der han poserte med enorme
muskler og aggresjon i blikket foran speilet. Dopet?
Etter noen undersøkelser viste det seg at mannen bak rosetoget, Terje Bratland, hadde trent på det
beryktede helsestudioet Haralds Gym, akkurat som massemorderen Anders Behring Breivik.
Var det mulig at mannen bak rosetoget og Anders Behring Breivik hadde trent sammen og kanskje
kjente hverandre?
Vi hadde mange tanker i hodet samtidig. Vi bestemte oss for å se nærmere på doping, i første omgang
nokså bredt.
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3 Hva var den sentrale problemstillingen ved starten av
prosjektet?
I starten stilte vi oss noen helt overordnede spørsmål:





Hvorfor er anabole steroider så utbredt i kriminelle miljøer?
Hvor kjøpte Anders Behring Breivik doping?
Hvem er det som tjener penger på doping i Norge?
Og har Terje Bratland noe som helst med dette å gjøre?

Etter noen innledende dager med undersøkelser, slo det oss at det helt åpenbart var en god idé å grave
dypere i dopingmaterien. Men det er svært få eksperter på emnet i Norge.
Etter å ha gjennomgått flere dommer mot drapsmenn og voldtektsmenn, fant vi at anabole steroider
var tema i svært mange av dem. Nyhetsartikler i arkivene gikk aldri i dybden på problemene. Ingen
fulgte pengene. Ingen analyserte doping som marked. Jo mer vi snakket med folk og satte oss inn i
dopingproblemet, jo klarere ble det for oss at det er en dopingmafia i Norge. Det er tusenvis av
brukere, som blir stadig yngre og det finnes kurerer og hemmelige utsalgssteder over hele landet.
Dopingpreparatene er også farligere enn før. Men hvem er det som står bak?
Via gode kilder i kroppsbyggermiljøet fant vi ut at det fantes en dopingbørs: En markedsplass på nettet
der det i årevis har foregått hemmelig og ulovlig salg av dopingmidler. Vi stilte oss nye spørsmål:






Hvem er det som forsyner norsk ungdom med doping?
Hvem er det som forsyner norske idrettsutøvere med doping?
Hvor stor er omsetningen av doping i Norge?
Hvilke metoder brukes for å selge doping?
Hvem er bakmennene i den store, ulovlige industrien?

For å bli tatt opp som medlem på børsen, må man skaffe seg en hemmelig, kryptert epostadresse.
Børsen opererer med flere lag av krypteringer og sikkerhetssystemer av militær art. Vi skjønte fort at
det ville bli vanskelig å bli akseptert som medlem på børsen, for så i neste omgang å komme i kontakt
med selgerne direkte. Gjennom kontakt med selgerne kunne vi nærme oss toppen av hierarkiet, men
det ville ta lang tid.
Mye tydet på at de som stod bak dopingsalg i Norge, opererte som mafiaorganisasjoner. Med tydelige
tildelte oppgaver og streng disiplin. Og med bruk av vold for å opprettholde kontroll. Dette ville i så
fall bli en utfordring.
Vi spurte oss om den eneste måten å kunne infiltrere dopingmafiaen på, var ved å bruke falsk identitet.
Og for å beholde troverdighet og medlemskap på børsen, må man også kjøpe doping, som er ulovlig.
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4 Hva er nytt?


Basert på vår første dokumentar startet politiet i Trondheim i samarbeid med Kripos,
Økokrim, tollvesen, skattemyndigheter og flere andre politidistrikter ”Operasjon Gilde”. Ved
årsskiftet 2012/2013 var 98 personer siktet i 14 forskjellige politidistrikter i forbindelse med
denne saken. I tillegg er ti bedrifter og selskaper siktet. Etterforskningen pågår fortsatt og vil
pågå ut hele dette året. Antallet arrestasjoner og siktelser vil trolig fortsette å øke. De første
tiltalene er forventet klare i løpet av våren og de første rettssakene vil sannsynligvis starte opp
i løpet av høsten 2013 (kilde: politiadvokat Per Martin Utkilen ved Sør-Trøndelag
Politidistrikt)



Hvor stort omfanget av dopingbruk i Norge er, har tidligere ikke vært kjent. Det er forståelig,
ettersom det er mange parametre med høyst usikre faktorer. Likevel har vi gjennom vårt
arbeid og våre kilder i politi, toll, helsevesen og brukermiljøer her hjemme og i våre naboland
kunnet estimere hvor stor omsetning av doping er i Norge og i Skandinavia. Det selges ulovlig
doping for cirka ti milliarder kroner i året i Skandinavia og tre milliarder kroner i Norge hvert
år. (se artikkel 29. oktober 2011)



I våre artikler har vi vist hvilke avanserte metoder dopingmafiaen bruker for å smugle og selge
ulovlig doping i Norge. Vi har beskrevet produksjonslinjen helt fra råvarer blir kjøpt i Kina til
de selges gjennom en børs på nettet og havner i postkassen til brukeren. Vi viser også frem
hvor avansert og organisert denne kriminaliteten er, med tildelte oppgaver og streng disiplin
og kontroll. Dette underbygges av at flere av siktelsene i ”Operasjon Gilde” inkluderer brudd
på Straffelovens § 60 a - bestemmelsen om organisert kriminalitet. (se grafikk på side 40 i
artikkel 29. oktober 2011)



Dopingbørsen ”Anabolic Forums” (AB) er den største markedsplassen for kjøp og salg av
ulovlig doping i Norge og kanskje hele Europa. AB var tidligere ikke omtalt i norsk presse. I
detalj avdekker vi hvordan denne børsen er organisert og fungerer. Vi avslører hvem som står
bak. (se artikkel 29. oktober 2011 og artikkel 18. februar 2012)



Flere av hovedmennene bak Anabolic Forums har ledende og viktige roller innenfor trening,
kosthold og helse. Robert Eilertsen er grunnlegger og innehaver av Norges største kostholdsog helseblogg, Fitnessbloggen, og han har vært skribent og ekspert på temaet i Bergens
Tidende og Adresseavisen, der han hadde fast spalte. Eilertsen har også vært personlig trener
for flere toppidrettsutøvere. Flere av bakmennene er tilknyttet Kaliber Gym, et av landets mest
kjente og aktive treningsstudioer. Bedriftsledere flere steder i landet er arrestert og siktet i
forbindelse med operasjonen. (Se artikkel 18. februar 2012.)



Gjennom våre artikler viser vi hvordan norsk politi i mange år har nedprioritert kampen mot
doping generelt, men bakmennene spesielt. Ikke minst viste vi at norsk politi mangler
kunnskap og oversikt over omfang, bakmenn og systemer. Det har ikke vært noe samarbeid
på tvers av politidistrikter og heller ikke over landegrensene. Dette har medført at de ikke har
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sett at mange tidligere ”små” og større dopingsaker henger sammen og at det er de samme
bakmennene som ofte trekker i trådene. (Se artikler 31. oktober 2011.)


Initiativtakeren til rosetoget etter 22. juli, Terje Bratland, hadde i mange år vært kurér i den
norske dopingmafiaen. (Se artikkel 29. oktober 2011.)

5 Ble problemstillingen endret underveis?
Etter flere ukers arbeid vokste mengden med dokumenter og kildesamtaler nokså dramatisk. Vi måtte
avgrense arbeidet.
Noen av spørsmålene vi hadde stilt oss i startfasen, var lette å finne svar på. Anders Behring Breivik
kjøpte anabole steroider på internett, men ikke gjennom kanalene vi undersøkte. I sitt såkalte Manifest
beskriver han faktisk nokså inngående hvordan han skaffet seg doping. Han var kunde av en
dopingselger på Balkan, som han også nevnte navnet på. Vi undersøkte denne selgeren som hadde
forgreininger til et syndikat i Thailand, som også har mistet posisjoner i markedet og uansett ikke er
spesielt relevant for det norske dopingmarkedet. Vi valgte å ikke forfølge det sporet.
Samtidig valgte vi å bruke mindre tid og ressurser på å gå gjennom de helsefaglige aspektene ved
doping, som i noen grad er gjort før. I stedet konsentrerte vi oss først og fremst om å spore opp
bakmennene.
Da vi ble tatt opp som medlemmer på dopingbørsen Anabolic Forums, hadde vi mulighet til å komme
i direkte kontakt med dopingselgere over hele landet. Vi brukte lang tid på å kartlegge markedet for
varer, priser, allianser og konkurransesituasjoner. Mye tid gikk på å samle inn data og sikre det både
digitalt og med utskrifter for senere dokumentasjon. Ved å sammenholde generell informasjon på
børsen med innholdet i vår direkte korrespondanse med dopingselgere, gjorde vi det vi kunne for å
forstå metodene dopingmafiaen bruker. Førsteprioritet var å kartlegge de avanserte mekanismene og
apparatene som er bygget opp gjennom mange år med ulovlig salg av doping. Vi begynte å forstå at
mafiaen består av hundrevis av selgere, kurerer, produsenter og pengeinnsamlere over hele landet – og
som samarbeider og driver utstrakt handel med og pengeplasseringer i utlandet. Og vi begynte å få en
anelse om hvem som satt på toppen av mafiaen.
Det ble for mye på en gang. Vi bestemte oss for ikke å lage bare én dokumentar, men to. Den første
skulle beskrive dopingmafiaens metoder og presentere noen av mafiaens prominente medlemmer. Den
skulle også handle om dopingen som milliardbusiness og voksende samfunnsproblem.
Underveis begynte vi også å se nærmere på norsk politis håndtering av dopingkriminalitet.
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6 Arbeidet med saken: Metoder og kildebruk
Å kartlegge kriminelle miljøer er komplisert. Det finnes lite skriftlig dokumentasjon, og man opplever
raskt at den muntlige fortelling har sine begrensninger. I tillegg til muntlige kilder, som ofte var
kriminelle og ikke alltid så troverdige, var vi derfor nødt til å lete etter andre spor og dokumentasjon
som kunne underbygge saken og hjelpe oss videre.
I denne saken har vi arbeidet etter tre forskjellige prinsipper:
a) Vi ville prøve å følge pengene (fra kunde til selger)
b) Vi ville prøve å følge dopet (fra selger til kunde)
c) Vi ville prøve å følge de elektroniske sporene rundt opprettelsen av børsen.
Vi jobbet parallelt med ni forskjellige metoder i forbindelse med disse tre hovedmålene.
Under hver av disse syv metodene forklarer vi hvordan vi har tenkt og jobbet, hvilke mål vi hadde for
akkurat den metoden og hvilke svar og dokumentasjon vi fikk.
Noen av metodene ble gjort samtidig, mens noen metoder var avhengig av å være avsluttet før andre
igjen kunne starte. Og noen av metodene gav oss ideen og utløste starten på nye metoder. Dette er
forsøkt forklart i kapittelet ”forholdet til andre metoder” under hver enkelt metode. Hvordan de
forskjellige metodene forholder seg til hverandre rent tidsmessig er forsøkt vist i Metode-diagram i
vedlegg 9.1.
Vi håpet at flere av metodene skulle gi oss de samme svarene og at konklusjonene skulle underbygge
hverandre. Noen av metodene var først og fremst beregnet på å få innsikt og informasjon, mens andre
handlet kun om å skaffe dokumentasjon.

6.1 Metode 1: På innsiden av miljøet
Vi startet umiddelbart et møysommelig arbeid med å prøve å skaffe oss kilder som på en eller annen
måte hadde hatt befatning med eller hadde kjennskap til doping. Enten som brukere, som selgere eller
som kjente til hvordan selgerne eller brukerne opererte. Vi hadde lite kilder i dette miljøet fra før og
måtte stort sett starte fra scratch. Ett unntak var i finansmiljøet hvor det er mange brukere av anabole
steroider og ikke minst veksthormoner. Her kunne vi bruke kilder vi hadde fra før gjennom vårt arbeid
som finansjournalister.
Dette arbeidet var vanskelig og krevende. Dopingmiljøet er preget av vold, trusler, våpen og store
muskler. Mange driver med kampsport og vold er en akseptert måte å løse konflikter og uenighet på.
Derfor skjønte vi raskt at denne delen av arbeidet ville bli tidkrevende. Kildene måtte få ”tid på seg”.
De måtte få tid til å tenke seg om før de eventuelt møtte oss, vi måtte bruke tid på å bygge opp tillit og
vi måtte være forsiktige i måten vi kommuniserte. Flere av kildene våre ba oss om å kommunisere via
applikasjonen ”Viber”, ettersom den ikke kan avlyttes. Andre krevde at møtene med oss fant sted på
hemmelige og ukurante steder.
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Underveis så vi at det var sterke allianser og betente konflikter mellom de enkelte selgermiljøene. Ved
å tyste og sladre på andre aktører så de muligheten til øke sin egen markedsandel og fortjeneste. Ved å
manøvrere i et slikt farvann, kunne vi kanskje skaffe oss flere kilder.
De viktigste kildene i denne delen av arbeidet, de som ga oss sensitiv informasjon, var anonyme og
beskyttet av kildevernet. Dette var ekstremt viktig ettersom de opplevde at de kunne bli utsatt for vold
og i verste fall risikere livet sitt ved å snakke med oss.
Vi klarte å få flere kilder på innsiden av den største dopingorganisasjonen i Norge. Dette ga oss
informasjon om hvordan markedet fungerte og hvor vi skulle lete videre for å finne flere kilder og mer
dokumentasjon.
Men vi jobbet også mot en annen type kilder som vi ønsket å få til å stå frem i artikkelen og fortelle
om sine erfaringer.
Vi bestemte oss for å jobbe oss inn i følgende miljøer:
 Finansmiljøet hvor det er mange brukere.
 Brukere og tidligere brukere i kroppsbyggermiljøet.
 Selgere og stråmenn og brukere i tungt kriminelle og organiserte miljøer
 Etterforskere av dopingkriminalitet i Norge og utlandet, spesielt Sverige.
 Dopingeksperter innen politi, toll, helsevesen osv.
a) Hva var målet?






Hvilke metoder og systemer bruker selgerne?
Hvem er de viktigste bakmennene i norsk dopingsalg?
Vi ønsket å kartlegge hvilke allianser og nettverk det var i dette kriminelle miljøet.
Vi ønsket å prøve å beregne omfanget av omsetning av ulovlig doping i Norge.
Vi trengte hjelp til finne navnene på alle de som var omtalt anonymisert i artiklene
rundt omkring i landet.

b) Hva fant vi ut?








Kjøp og salg av doping foregår nå først og fremst via forskjellige dopingbørser på
nettet.
Den største og viktigste markedsplassen for kjøp og salg av doping var Anabolic
Forums. Dette ble drevet av et miljø i Trondheim.
Kilder som hadde smuglet doping til Norge ukentlig i nærmere 20 år, hadde aldri blitt
tatt. Dermed antok vi at omfanget av dopingomsetningen måtte være mye større enn
offisielle tall.
Det var lite kunnskap og forskning på hva bruken av anabole steroider gjør med
brukeren når det gjelder aggresjon.
Vi ble i stand til å beregne omfanget av dopingtrafikken i Norge og Skandinavia. For
å beregne omfanget og omsetningen trengte vi et anslag på hvor mange brukere det er,
hvor mange doser hver enkelt bruker tar i gjennomsnitt i løpet av et år og hva prisen
er på disse dosene. Flere kilder som brukte eller hadde brukt doping hjalp oss med å
anslå et gjennomsnittlig forbruk i løpet av ett år.
Vi fikk kontakt med fabrikker i Kina, deriblant selskapet GL Biochem Ltd i Shanghai,
som solgte råvarer for doping de norske dopingsmuglerne brukte. På den måten fikk
vi detaljerte opplysninger om priser, råvarer og metoder. (Se vedlegg 9.9)
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c) Forholdet til andre metoder:
Arbeidet med muntlige kilder var viktig gjennom hele saken. Etter hvert fikk vi flere kilder
helt på innsiden av dopingmafiaen. De stolte på oss. Men vi kunne ikke stole fullt og helt på
dem. Kunne de være muldvarper?
Vi var avhengig av mye informasjon før vi kunne starte med walraffingen (metode 4 og
metode 7). Men vi måtte være forsiktig med ikke å røpe dette til våre kilder.
Etter noen ukers jobbing i denne fasen hadde vi nok informasjon til å starte walraffingen.
Idet vi fikk opplysninger om at Anabolic Forums var den største og viktigste markedsplassen
for doping, kunne vi sette i gang metoden med å følge de elektroniske sporene (metode 3).

6.2 Metode 2: Analysere tidligere dopingdommer
”En mann i 30-årene fra Sunnmøre er i Ofoten tingrett dømt til fengsel i tre og et halvt år for
innførsel, produksjon og salg av store mengder anabole steroider i årene 2009 og 2010”.
Dette er en typisk notis en norsk lokalavis. De siste årene finnes mer enn hundre liknende saker.
Vi ønsket å få tak i dommene som lå til grunn for alle disse notisene og småsakene i norske
lokalaviser og NTB. Blant annet var dommer knyttet til en tidligere opprulling på Vestlandet,
som ble kalt ”Operasjon Gullfugl” nyttige. Da vi hadde navnet på de dømte og hadde kartlagt
andre navn som ble nevnt i dommene, ville vi sjekke om det også var flere dommer på disse
personene. På denne måten ville vi nærme oss og etter hvert få et bilde av dopingmafiaen.
1) Først skaffet vi oss en oversikt over alle notiser og artikler som omtalte de store
dopingdommene i Norge de siste ti årene.
2) Via kilder i miljøet og det offentlige vi hadde kontakt med (metode 1) fikk vi navnene på
de omtalte i artiklene.
3) Med navn og fødselsnummer på den dømte tok vi kontakt med den aktuelle retten for å få
tilsendt dommen. Vi gikk gjennom nærmere 100 forskjellige dommer.
4) Vi finleste nå dommene med tanke hvilke andre navn som kunne knyttes til nettverket,
som for eksempel meddømte og andre personer som ble nevnt i dommen.
5) Nå tok vi kontakt med tingrettene rundt i landet for å skaffe eventuelle tidligere dommer
på de navnene som kom frem i dommene. Ettersom det ikke finnes noen sentral oversikt
over dommer måtte vi ta kontakt med alle tingretter som det kunne være aktuelt at den
personen var dømt i. Enten på bakgrunn av bopel, studiested, jobb eller annen tilknytning.

a) Hva var målet?






Skaffe nye kilder.
Se på historikken
Få en oversikt over metodene dopingmafiaen brukte
Hvem var de største bakmennene?
Var det mulig å finne allianser og nettverk?

b) Hva fant vi ut?
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Noe overraskende så vi at mange av dommene var tilståelsesdommer. Men i dommen kom
det frem at det var noen andre som sto bak de dømte. Hvem disse var ville de ikke fortelle.
Ofte var begrunnelsen at de var redde for represalier. Mye tyder på at fordi den tiltalte har
innrømmet skyld, har politiet ikke etterforsket saken til bunns, men bare slått seg til ro
med en raskt oppklart sak. Politiet hadde altså aldri gått etter bakmennene. (Se artikkel 29.
oktober 2011.)
Ved å se på hvem som var dømt sammen med hvem, og hvilke andre personer som ble
omtalt i dommene, kunne vi tegne oss et kart over de forskjellige dopingmafiaene i Norge.
I dommene kommer det fram at de samme personene som er dømt for dopinghandel også
ofte har tilknytning til narkotikamiljøet. I forbindelse med beslag av doping er det ofte
også gjort beslag av våpen og narkotika.
Dommene gav oss et innblikk i metodene for smugling og innførsel av ulovlig doping til
Norge.
Ved å analysere dopingdommer og tidligere dommer ser vi at de samme personene ofte
har drevet med dette i mange år. Mange har flere liknende dopingdommer, ofte i
forskjellige politidistrikter.
Ingen hadde røpet noen opplysninger om Anabolic Forums i forbindelse med at de var
dømt for dopinghandel.

c) Forholdet til andre metoder:
Dette er en jobb som vi startet med nesten umiddelbart, og som har pågått hele tiden parallelt
med de andre metodene.
For å klare å sette navn på alle de anonymiserte dopingdømte var vi helt avhengig av hjelp fra
folk på innsiden av miljøet. (metode1)
Mens vi jobbet med å gjennomgå tidligere dopingdommer så vi at dopingbeslag gjort av
Tollvesenet ikke alltid endte i rettvesenet. Dette initierte oppstarten av arbeidet med å se på
dopingbeslag. (Metode 5)

6.3 Metode 3: Følge de elektroniske sporene
Var det mulig å finne ut hvem som stod bak Anabolic Forums ved å lete etter
elektroniske spor på nettet? Her kom bakgrunn fra databransjen og gode kontakter i
avansert datamiljø både i Norge og utlandet, til god nytte. (Se også utfyllende
forklaringer i dokumentar 2.)
Alle opplysninger om hvem som sto bak Anabolic Forums på nettet var umulig å finne. Både
IP-adresser og hvem som har registrert domener var godt gjemt bak flere lag med proxyservere.

Domain: anabolicforums.cc
Status: Active
DNS:
ns1.offshorehosting.com
ns2.offshorehosting.com
Created: 2011-01-04 02:08:16
Expires: 2012-01-03 18:08:16
Last Modified: 2011-01-04 02:08:16
Registrant Contact:
Katz Global Domain Name Trust
Privacy Protected Domain Name Privacy Enhance Service
32 Maxwell Road #03-07 c/o
SG, SG, sg 069115
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Det var ikke mulig å få noen opplysninger ut av selskapet i Singapore.
Men ved å analysere kildekoden til andre dopingbørser klarte vi å dokumentere at Anabolic
Forums hadde knytninger til Craz.cc og Craz-biz.
<meta name="keywords" content="børsen, bestille steroider, kjøpe steroider,
anabolic børsen, anabolicsale.net, anabolicsale, craz, craz.cc, bolerbørsen, anabolic forums,
craz.biz, anabolicforums.cc, bolerborsen, kickme.to/bolerborsen, anabole steroider" />

Fra denne kildekoden kunne vi blant annet se at Craz tidligere hadde hatt et forum som het
nettopp ”Anabolic Forums”:
<meta name="keywords" content="vbulletin,forum,bbs,discussion,jelsoft,bulletin
board,anabolic borsen,anabolic
børsen,craz,boleborsen,bolebørsen,steroider,bol,vekst,sport,bodybuilding,muscle
,muscles,anatomi" /> <meta name="description" content="Anabolic Forums" />

I utgangspunktet var også opplysningen om hvem som egentlig sto bak Craz.cc utilgjengelig:
DOMAIN: CRAZ.CC
RSP: 1api GmbH
URL: http://www.1api.net/
created-date: 2005-09-08 20:12:53
updated-date: 2010-10-20 20:50:50
registration-expiration-date: 2012-09-08 20:12:53
owner-organization:
owner-name: Brandon Salazar
owner-street: Panama
owner-city: Panama
owner-state: Panama
owner-zip: 6-3783
owner-country: PA

Domenet var nå altså registrert hos en stråmann i Panama. Men det fantes opplyninger om at
domenet i september 2005 knyttes til tjc.no. Herfra går sporet videre til WebHost1.no, som ble
drevet av selskapet Thorbjørnsen Johansen Consult i Sarpsborg. (Se artikkel 18. februar
2012.) Denne opplysningen førte oss videre til et kriminelt miljø i Moss. Og derfra førte
sporene til Trondheim.

a) Hva var målet?
Var det mulig ved hjelp av IP-adresser, domener, administratorer og
registreringer på nettet å finne hvem som stod bak ”Anabolic Forums”?
b) Hva fant vi ut?
Vi endte altså opp med å ta utgangspunkt i de elektroniske sporene rundt
Anabolic Forums i dag, følge sporene tilbake til da siden ble opprettet i 2005
og så følge nye spor frem til i dag. Det gav resultater. Vi fant ut at de som stod
bak ”Anabolic Forums” i dag var et spesifikt miljø i Trondheim.
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c) Forholdet til andre metoder:
Arbeidet med å følge de elektroniske sporene pågikk mer eller mindre gjennom
hele arbeidsprosessen. Det vi fant ut her underbygget opplysninger vi fikk
gjennom de andre metodene.
Et konkret eksempel: Gjennom å følge elektroniske spor fant vi et firma i
Sarpsborg som for syv år siden fikk en kunde fra Moss. Denne kunden opprettet
dopingbørs i sitt navn. Kundens identitet og navn fikk vi via muntlige samtaler
(Metode 1), og da vi sjekket navnet opp mot strafferegisteret, fant vi ut at
vedkommende var med i et kriminelt miljø i Moss. Gjennom å lese dommer mot
ham (Metode 2), fant vi ut at han tilsto ulovlig handel med doping, men at han
gjorde det på vegne av bakmenn han ikke kunne eller ville navngi. Han var bare
en stråmann i systemet, selv om han kunne knyttes til opprettelsen av Anabolic
Forums.

6.4 Metode 4: Første walraffing
Arbeidet med å avsløre dopingmafiaen krevde at vi kom på innsiden av systemene, og vi måtte
operere på innsiden inkognito. Ble vi oppdaget, ville det fått konsekvenser: Først ville vi blitt
kastet ut, deretter svartelistet og i verste fall kunne vi risikert forfølgelse. Etter flere vurderinger
frem og tilbake, bestemte vi oss for å operere med skjult identitet, såkalt walraffing.
Det store markedet er dopingbørsen, som heter Anabolic Forums. For å bli medlem av Anabolic
Forums må man gå gjennom noen strenge sikkerhetskontroller. Det er hemmelig hvem som
styrer børsen. Selgerne opererer med kodenavn. Det samme gjør kjøperne. Dersom noen tyster,
blir de ekskludert fra børsen og kan forvente represalier. På børsen er det en egen svarteliste
over personer som har brutt regler. De blir presentert med navn, adresse og årsak til
svartelisting. Kommentarene knyttet til svartelistene er skremmende.
Alle som handler på børsen, må opprette kryptert epostadresse, som skal brukes både på
forumets diskusjonssider og i den direkte dialogen mellom kjøper og selger. Vi valgte å gå til en
av de ledende utstederne av kryptert epost: Hushmail.
De avanserte elektroniske systemene til Anabolic Forums gjorde at vi ikke kunne jobbe fra våre
egne datamaskiner eller fra datamaskinene vi bruker på jobb. Vi opprettet kontoen på Hushmail
fra en datamaskin i et business centre på et hotell i Oslo, som er åpent for flere brukere og
følgelig ikke kan spores til noen direkte personer. All vår senere kommunikasjon med og via
dopingbørsen skulle foregå derfra.
Vi kjøpte konto, og søkte om medlemskap. Vi kalte oss GOLDENGUN.
Før vi søkte om medlemskap, brukte vi lang tid på å kartlegge hvordan samtaleformen er på
dopingbørsen. Relativt raskt forsto vi at det kryr av unge mennesker der. Skrivemåten til mange
av dopingbrukerne vitnet om at de ikke bare var unge, men også nokså usikre. Det var åpenbart
viktig for mange brukere å ha en servil holdning både til selgere og til dem som styrte børsen.
Det forekommer nesten ikke kritikk mot de markedsledende selgerne.
Vi diskuterte lenge hva slags profil vi skulle lage for GOLDENGUN. Til slutt valgte vi å skape
en skikkelse som var ung, uerfaren og søkende. En nybegynner. På den måten kunne vi stille
helt elementære spørsmål og likevel beholde en viss troverdighet. Vi vurderte det dithen at det
ville være risikabelt å skrive som en voksen journalist. Vi antok eller fryktet at det ville kunne
skape en viss skepsis blant selgerne og børsmedlemmene vi skulle kommunisere med, og i
verste fall føre til at vi ikke kom noen vei i våre forsøk på å infiltrere børsen.
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Undersøkelsene av børsen viste at det var én selger som var overlegen på markedet. Selgeren
kalte seg GURU. Vi oppdaget at GURU også skrev svært mange artikler og befalinger på
børsens forum. Det kunne se ut som om GURU hadde makt over markedet.
Vi valgte å kontakte GURU. Det tok bare noen timer, så svarte han første gang. Tonen var kort
og forretningsmessig. Etter lange diskusjoner om hvordan vi ville svare tilbake, bestemte vi oss
for å fortsette den usikre, nølende tonen. Vi stilte spørsmål om hvordan vi skulle gå frem og te
oss på børsen – og fikk svar. Svarene som kom fra GURU var til stor hjelp for vårt arbeid. I
nærmere tre måneder foregikk det nesten daglig korrespondanse mellom mektige GURU og
småkunden GOLDENGUN.
Mekanismene i dopinghandel er intrikate. I tillegg til å operere med kodenavn, måtte vi skaffe
oss en postboks. Der skulle vi motta dopingpreparatene etter at vi hadde betalt for dem. Vi
opprettet postboks i våre egne navn, og håpet at GURU ikke ville sjekke hvem som sto som
innehaver av postboksen. (Se vedlegg 9.11.) For sikkerhets skyld laget vi også et fiktivt navn
som hadde fullmakt til å åpne postboksen. Men før vi fikk varene, måtte vi betale for dem.
GURU ga oss nøyaktige instrukser, som vi fulgte til punkt og prikke, kun supplert med
elementære spørsmål for å få alt så tydelig forklart som mulig.
Dagen før deadline avsluttet vi denne walraffingen med å skrive til GURU hvem vi egentlig var.
At vi i virkeligheten var journalister i Dagens Næringsliv som ønsket et intervju med GURU om
doping. Selv om GURU er et kodenavn for lederen av et stort dopingsyndikat og ikke en
juridisk person, tenkte vi at det kunne våre i tråd med Vær Varsom-plakatens paragraf 4.14 å
tilby GURU samtidig tilsvar. Også denne gangen svarte han kort og forretningsmessig, men la
til med blunketegn at vi ikke var de eneste journalistene på dopingbørsen. Så hørte vi ikke mer
fra GURU. (Se vedlegg 9.6.)
a) Hva var målet:


Hvordan ble varene overlevert?



Hvordan foregikk betalingen?



Hvordan så varebeholdningen ut?



Hvilke funksjoner hadde de enkelte stråmennene i systemet?



Hvor ble varene sendt fra?



Hvilke detaljer i organiseringen og handelen kunne hjelpe oss videre i
arbeidet med å avsløre hvem som styrer dopingmafiaen?

b) Hva fant vi ut:


GURU er kodenavnet til Norges største dopingmafia; et hemmelig,
landsomfattende syndikat med forgreininger til utlandet.



Syndikatet har en forretningsmodell som en moderne bedrift, med avanserte
metoder for produksjon, logistikk og kontant betaling. Organisasjonen består av
flere ledd, som er gjensidig avhengig av hverandre. Hovedkvarteret tar seg av
bestillinger og kundebehandling. Dette skjer i kodet, men direkte dialog med
kjøperne. Kontakten opprettes via dopingbørsen, men handelen foregår bilateralt
utenfor børs. En underavdeling med medarbeidere spredt rundt i landet har ansvar
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for å ta imot penger fra kunder og sende dem videre til hovedkvarteret. En annen
underavdeling består av pakkere, som opererer som bindeledd mellom
hovedkvarteret og produksjonslokalene med tilhørende lager. Produktene lages i
hovedsak i Norge, i undergrunnsfabrikker som ikke finnes i normale
bedriftsregistre, men noe importeres også direkte fra utlandet. (Se artikkel 29.
oktober 2011.)


Vi fikk våre varer fra Trondheim, som våre muntlige kilder også hadde pekt på
som hovedsete for den norske dopingmafiaen.



Dopingmafiaen opererer med avanserte, elektroniske metoder for handel.
Sikkerhetsforanstaltingene er strenge. Kjøpere og selgere overvåkes av et
børsstyre. De som bryter reglene, eller mistenkes for å tyste på andre, blir
ekskludert og i verste fall forfulgt. Børsen har egne reglementer for hvordan
aktørene skal slette spor dersom politiet fatter mistanke. En detaljert manual for
sletting av harddisker er blant dokumentene vi fant.



Den ulovlige dopinghandelen krever ekstrem disiplin i rekkene. Kjøpere og
selgere har kodenavn. Alle som handler på børsen må ha kryptert epost, så de ikke
blir oppdaget. Og hvis de blir det: Se punktet over.

c) Forholdet til andre metoder:
Da vi først hadde besluttet at vi skulle bruke falsk identitet for å komme på innsiden
av dopingmiljøet, var problemstillingen når vi skulle sette i gang walraffingen. Vi
trengte en god del detaljinformasjon om miljøet og hvordan ting fungerte fra Metode
1 før vi kunne starte. På den andre siden kunne vi ikke vente for lenge med å starte
walraffingprosessen, ettersom den ville bli tidkrevende. Bortsett fra dette kunne denne
metoden gå parallelt med de andre metodene.
Vi var på sporet av hvem som sto øverst i dopingmafiaen gjennom samtaler med
kilder og skriftlige funn på børsen, men ble enige om å avslutte den første
walraffingen da vi hadde tilstrekkelig kunnskap om metoder, organisering og omfang
i den norske dopingtrafikken. Vi begynte å planlegge en ny runde med walraffing, der
målet var å finne ut hvem som er GURU og leder for den norske dopingmafiaen.

Korrespondansen med GURU bekreftet mye av det vi hadde fått vite gjennom
muntlige kilder (Metode 1) både tidligere i arbeidet og parallelt med at vi
kommuniserte med GURU.

6.5 Metode 5: Analysere tidligere dopingbeslag
Vi bestemte oss også for å se spesielt på dopingbeslag, for å få et komplett bilde av den ulovlige
dopingtrafikken til Norge
Vi valgte å ikke stole på opplysningene fra Kripos’ rapporter, men bestemte oss for å
gjennomgå dette på egen hånd. Bakgrunnen for dette var at vi hadde sett at norsk politi så langt
vi hadde jobbet med saken, hadde vist at de ikke hadde skikkelig oversikt.
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Mange av dopingbeslagene i forbindelse med innførsel til Norge blir gjort av tollvesenet. Mest
på grensen til Sverige, men også ved andre grenseoverganger, samt på Oslo lufthavn
Gardermoen og andre flyplasser, i tillegg til sjøveien langs kysten.
Mange av disse sakene endte aldri i rettsapparatet. Det var ofte enkle forelegg og
tilståelsesdommer, og ble derfor ikke fanget opp av jobben med å gjennomgå tidligere dommer.
Å få tak i disse dokumentene er en tung affære.
Nå startet arbeidet med å jobbe seg inn på kilder i Tollvesenet og i relevante politidistrikter som
kunne hjelpe oss med å skaffe disse dokumentene.
Underveis fikk vi sakte, men sikkert en oversikt over hvordan innførsel av doping til Norge
foregikk. Det aller meste gikk over grensen fra Sverige. Dette medførte at vi tok kontakt med
svensk politi. Det viste seg fort at de i Sverige hadde en helt annen innstilling til hvordan
dopingkriminalitet skulle bekjempes.
Våre artikler om den norske dopingtrafikken ble senere tema i et spesialnummer i tidsskriftet til
Svenska Narkotikapolisföreningen. (Se vedlegg 9.8.)
a) Hva var målet:
Vi ønsket først og fremst å gjøre vår egen kartlegging av omfanget, samt se på
metodene for smugling inn til Norge.
b) Hva fant vi ut:






Vi fant ut at den viktigste smuglerruten var fra Kina, og spesielt Hong Kong,
til Storbritannia, videre til postbokser i Sverige og så over grensen til Norge.
Før ble det smuglet inn ferdige dopingpreparater til Norge, som gjerne var
kjøpt rimelig på apotek i utlandet. Slik var det ikke lenger. Nå var det råvarer
kjøpt på fabrikker i Kina til produksjon i norske fabrikker som ble smuglet
inn. En kilo råpulver tilsvarer langt flere kilo ferdig doping. Avhengig av hva
slags preparater man tilvirker, kan det fort være snakk om 50-60 ganger så
mange dopingenheter som ved smugling av ferdigvarer.
Kripos’ statistikker inneholdt derfor grove feil. De offisielle tallene over
smuglet doping viser bare en brøkdel av det som ble beslaglagt.,
Vi så at vi måtte gjøre et arbeid i Sverige, ettersom det meste av dopingen ble
smuglet inn over grensen fra Sverige.

c) Forholdet til andre metoder:
Mens vi jobbet mot svensk politi for å få en oversikt over smugling av doping fra
Sverige til Norge, bestemte vi oss for å analysere ”Operasjon Liquid”, som inntil da
var den største dopingaksjonen i Europa noen gang.

6.6 Metode 6: Analysere ”Operasjon Liquid”
Operasjon Liquid er Europas største og viktigste dopingaksjon, av dem som er avsluttet. Vi
bestemte oss for å analysere denne dommen, som var helt fersk
4. august 2011 ble 57 personer dømt til sammenlagt 65 års fengsel. Aksjonen var ikke omtalt i
norsk presse og ingenting tydet på at noen nordmenn hadde vært involvert. Stemte det? (Se
artikkel 29. oktober 2011.)
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Sverige har en helt annen praksis rundt åpenhet når det gjelder dommer. Etter mye om og men
fikk vi tilgang til om lag 20.000 sider med dokumenter, inkludert avhør, bilder av alle bevis,
beslagsprotokoller, tusenvis av e-poster mellom de involverte etc. Alt som inngår i den såkalte
”Förundersökningen”. Det er som å komme til himmelrike for en gravejournalist. Dette ville gi
oss en unik mulighet til å forstå hvordan bakmennene opererte.

Nå startet arbeidet med å søke etter norske forbindelser i de mange tusen dokumentene.
Det var mange. I referat fra avhør fant vi for eksempel:
”Den första teorin bygger på att Stefan har fått hjälp av en person som
Kerstin kallar för "norrmannen". Denna norrmannen ska heta Henning
eller Hemming. Kerstin tror mest att det är åt Henning-hållet som han
heter”, står det i avhørsprotokollen til hovedpersonens samboer.
I et annet avhør med hovedmannens kone:
Kerstin ger sig till minnes en adress dit det skickades paket både från
Spanien och från Portugal innehållande dopingprodukter. Adress är
Scandinavian Pro Nutrition och till denna adress så skickades allting
som skulle gå till Norgemarknaden gällande Dutchlab.
Vi skjønte også at en del av dopingen hadde havnet i det norske markedet. I en epost sto
følgende:

”då utgår jag ifrån att du kan köra ca 400 flaskor i helgen.
Norrmannen vill fortfarande ha 4 flaskor skickat i ett paket till sig. Det
är bra för då kan vi ta några flaskor från hans paket till den svenska
marknaden. Så paketet från Gävle är för den svenska marknaden, sedan
så tar vi några flaskor från paketet som skickades från götet och resten
skickas ner till norrmannen.”, står det i en e-post som er beslaglagt.
Etter hvert forsto vi at en nordmann har vært en av de mest sentrale personene i
dopingnettverket som det svenske politiet hadde aksjonert mot. En nordmann som ikke
ble dømt i den svenske rettsaken, og som hadde flere nordmenn i sin stab. Dette
forundret oss, ettersom verken det norske politiet eller noen andre i Norge har
interessert seg for denne aksjonen. Hvordan kunne det ha seg?
a) Hva var målet?




Var det noen norske forgreininger i Operasjon Liquid?
Kunne dommen fortelle oss noe mer om hvordan dopingen ble smuglet fra
Sverige til Norge?
Var det mulig å få noen mer oversikt over hvordan norsk politi opererte i forhold
til dopingkriminalitet?

b) Hva fant vi ut?


En nordmann hadde vært sentral i dopingmafiaen som svensk politi hadde rullet
opp. Han hadde ingen prøvd å få tak i.
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Det var en omfattende kurervirksomhet med doping fra Sverige til Norge.
Vi fikk dokumentasjon på at mannen bak rosetoget etter 22. juli, Terje Bratland,
hadde operert som dopingkurer i en organisasjon som drev med doping både i
Norge og utlandet.
Vi fant ut at norsk politi både manglet innsikt og hadde nedprioritert jakten på
dopingmafiaen. Vi så også hvordan norsk politi hadde avslått samarbeid med
svensk politi. Dette hadde medført at en av bakmennene, nordmannen, fortsatt
gikk fri.

c) Forholdet til andre metoder:
Denne arbeidsoppgaven dukket opp i forbindelse med at vi så på dopingbeslag på
grensen til Sverige. (Metode 5)

6.7 Metode 7: Andre walraffing
I denne fasen var målet å avsløre hvem som sto bak dopingbørsen Anabolic Forums – og hvem som
står bak syndikatet som kaller seg GURU. Dopingmafiaen styres som et system, men ikke av et
system. Det er mennesker som står bak.
Vi møtte umiddelbart flere utfordringer. For det første var vi ekskludert fra dopingbørsen etter våre
artikler i oktober 2011. GOLDENGUN sto på svarteliste. Dagens Næringsliv var upopulær i
dopingmiljøet. (Se vedlegg 9.4)
Vi fant også ut at systemet Hushmail ikke var noe trygt eller tilstrekkelig kryptert system. Det var
nybegynnernes og de uerfarnes system. Vi måtte finne en annen leverandør av slike systemer, og
valgte Countermail, som regnes som det sikreste av alle. Vi husket også at både GURU og flere andre
store selgere benyttet seg av Countermail.
Vi kjøpte oss en konto og laget en ny profil. Det var viktig at den nye profilen var svært annerledes
GOLDENGUN, som var en ung, uerfaren og søkende nybegynner. Nå skapte vi en skikkelse med
langt større selvtillit og erfaring, som søkte om å bli medlem av Anabolic Forums. Det tok lenger tid
enn forrige gang å bli tatt opp som medlem, trolig på grunn av sterkere mistanker og skepsis blant
børsens ledere, men vi fikk til slutt medlemskap.
Det første vi gjorde, var å lese og skrive ut alle relevante artikler og kommentarer siden vi sist var
medlem, for å sikre oss skriftlig dokumentasjon for senere. Etter våre avsløringer høsten 2011 hadde
Anabolic Forums endret seg. Sikkerhetsrutinene var enda strengere – og enda tydeligere kommunisert.
GURU var borte fra børsen. Helt borte. Men vi forsto nokså raskt at GURU bare hadde byttet navn, og
nå het KARMA. KARMA hadde også begynt å kommunisere mer på engelsk enn før, og det var
stadig flere tegn som tydet på at KARMA ikke bare var børsens dominante selger, men også den som
styrte hele børsen. (Se vedlegg 9.7.)
Instrukser, formaninger, tips og brev fra børsstyret var nesten uten unntak forfattet av KARMA.
Av sikkerhetsmessige årsaker kan vi ikke skrive kodenavnet til vår nye bruker, som vi her kaller XX,
men vedkommende hadde til hensikt å komme i kontakt med KARMA. Det var enkelt. KARMA
svarte kort tid etter første henvendelse. Brukeren XX bestilte større kvanta med doping og kom i rask
dialog med KARMA. Korrespondansen foregikk i en periode nærmest daglig, men denne gangen var
det ikke elementære spørsmål som sto på dagsorden. Planen var at XX etter noen uker med bestillinger
og forhandlinger med KARMA skulle tilby seg å jobbe for KARMA som partner og underleverandør
av anabole steroider til finansmiljøet i Oslo.
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Vi skaffet oss en ny postboks, men denne gangen i en kommune utenfor Oslo. Personen som skulle ta
imot dopingmidler var en fiktiv, velstående mann. Ved hjelp av postvesenets egne tjenester kunne vi
spore opp hvor varene vi kjøpte ble sendt fra. (Se vedlegg 9.3)
Vi skaffet også oversikt over hvor vi sendte pengene, for å se om det var noe mønster. Alle betalinger
skjedde som før med kontanter, som skulle pakkes inn etter nøye reglementerte metoder instruert av
KARMA. Hver kontantforsendelse skulle inneholde en følgeseddel med en kode. Vi fikk etter hvert
flere adresser, flere steder i Norge.
For å kartlegge KARMAs bevegelser, laget vi en oversikt over samtlige tidspunkter og dager
KARMA, og tidligere GURU, svarte på våre henvendelser. (se vedlegg 9.2) Med et tresifret antall
eposter mente vi å kunne inneha en viss empiri, eller i hvert fall kunne se en tendens. Slik oppdaget vi
at personen(e) som kalte seg KARMA hadde faste rutiner og tidspunkter for kundehenvendelser.
Pakkene vi fikk ble sendt fra ulike postkontorer. Vi sendte pakker videre for undersøkelse av
fingeravtrykk, undersøkte hvem som hadde opprettet postboksene vi sendte penger til og skaffet oss en
oversikt over flere personer vi kunne finne sammenhenger mellom.
a) Hva var målet:



Hvem er KARMA, som før kalte seg GURU?
Hvem er det som står bak Anabolic Forums?

a) Hva vi fant:


Vi fant identiteten til flere av personene som sto bak Anabolic Forums og var
sjefer i hele mafiaorganisasjonen. (Se artikkel 18. februar 2012.)

b) Forhold til andre metoder:
Denne metoden ble ikke påbegynt før den første dokumentaren var publisert og første del
av walraffingen var helt avsluttet.
Gjennom vår parallelle kontakt med muntlige kilder i miljøet, som vi hadde fått flere av
underveis, fikk vi stadig flere bekreftelser på hvem som var KARMA. Vi kom i enda
hyppigere kontakt med muntlige kilder i Trondheim.

6.8 Metode 8: Sosiale medier
I vårt arbeid med å avsløre dopingmafiaen brukte vi Facebook, Twitter og diverse blogger
aktivt i våre undersøkelser.
Det er nemlig et viktig paradoks knyttet til det norske dopingmiljøet:
På den ene side er de ekstremt opptatt av diskresjon og hemmelighold. Siden all handel med doping er
ulovlig, foregår all korrespondanse på dopingbørsen med krypterte eposter, kodenavn og nøye
planlagte tidspunkter og steder for møtevirksomhet, betaling og levering.
Men på den annen side er mange aktører i det norske dopingmiljøet ekstremt ekshibisjonistiske.
Mange av aktørene er svært stolte av kroppen sin. De vil vise den frem til så mange som mulig, og
poserer der det lar seg gjøre. De liker også å skrive ned treningstips til andre. Mange av de hemmelige
bakmennene i norsk doping er svært synlige på Facebook, enten gjennom sitt egentlige navn eller med
kodenavn. Mange av dem har helt åpne profiler. Vi fikk lett tilgang til både bilder, vennelister og
kommentarer fra sentrale folk. Noen hadde også samme eller beslektede kodenavn på Facebook og
dopingbørsen. Andre avslørte sin dopingidentitet i blogger og på Twitter.
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Facebook var likevel mest nyttig, og av flere grunner: Gjennom å undersøke bilder, hvem som var
tagget hvor og hvem som kjente hvem, kunne vi også se at flere av dopingorganisasjonenes folk blant
annet reiste på ferie sammen, festet sammen og trente sammen. Vi skrev ut og tok vare på flere
bildebeviser.
Etter hvert hadde vi et stort Facebook-kart med folk i dopingmiljøet. Vi forsto etter hvert at det var
nyttig å systematisere funnene på Facebook. Det var mulig å finne nettverk, allianser – og til dels også
fiendeskap. I senere faser konsentrerte vi oss om å analysere dopingmiljøets folk i Trondheim, der
nettverket var mer konsentrert og sammenvevd – og hvor mafiaens hovedpersoner holdt til.
Kommentarer og artikler på Facebook, Twitter og ikke minst blogger var nyttige verktøy. Noen av
aktørene er svært aktive skribenter og veiledere, og vi analyserte skrivemåter på åpne nettsteder med
hvordan de mest sentrale aktørene på dopingbørsen skrev. Det var påfallende likheter mellom for
eksempel KARMA, GURU og administratorene på børsen – og artikler på kjente, åpne nettsteder.
Noen artikler var identiske. Andre steder fant vi snodige formuleringer som ble gjentatt. Vekslingen
mellom norsk og engelsk, og ikke minst den bevisste bruken av helt spesielle engelske ord, gikk igjen.
Uttrykket ”B/C” dukket opp flere steder, gjerne brukt feil.
Dette i seg selv var ikke nok til å bekrefte identiteter, men det var nyttige indiser vi kunne ta med oss i
det videre arbeidet.
Til sammen analyserte vi rundt 30 profiler på Facebook.
a) Hva var målet?
 Finne personer i dopingmiljøet, deres interesser, bilder og kommentarer
 Identifisere nettverk og allianser i dopingtrafikken
 Sammenligne skrivemåter og nettadferd og finne andre likheter mellom personer på
Facebook og dopingbørsen
b) Hva fant vi?
 At det norske dopingmiljøet er tett sammenvevd. Mange kjenner hverandre. Mange følger
hverandre og er venner på sosiale medier.
 At sentrale personer på dopingbørsen legger igjen spor og informasjon i blogger og sosiale
medier.
c) Forholdet til andre metoder.
 Gjennom walraffingen og jobbingen med elektroniske spor fant vi flere kodenavn på
dopingbørsen, som dukket opp i tilknytning til faktiske personer på sosiale medier.
 Ved å gå gjennom vennelister på Facebook fant vi flere personer vi søkte etter i
strafferegisteret. Flere av dem hadde dopingdommer fra før, og ved å gå gjennom dem
fant vi flere forbindelseslinjer.
 Den direkte korrespondansen med GURU og KARMA under walraffingen avdekket flere
likheter med skrivemåter og nettadferd vi fant på blogger og sosiale medier
 Vi oppdaget at perioder der vi ikke kom i kontakt med bestemte skikkelser via walraffing
på dopingbørsen falt sammen med perioder der de samme personene på Facebook
rapporterte og viste bilder fra pågående ferier.

6.9 Metode 9: Spaning
Fotodokumentasjon var en utfordring helt fra begynnelsen. Vi var inne i et miljø der aktørene skjuler
seg bak kodenavn på en hemmelig børs med en server som er gjemt i utlandet. Det kom til å bli en
vrien problemstilling. I tillegg til å drive fotoresearch blant kilder i utlandet og på sosiale medier,
måtte vi sikre oss egne bilder.
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Som en viktig del av de overordnede målene våre om å følge sporene etter dopet og pengene, brukte vi
derfor en metode som kanskje er mer vanlig i politiet, nemlig spaning. Mer presist handlet det om å
holde øye med enkelte adresser/personer over en tidsperiode. Av forståelige grunner ønsker vi ikke å
være konkrete på hvem og hvilke adresser vi har holdt et øye med, bortsett fra det som kommer frem i
artiklene.
Gjennom vårt arbeid med de andre metodene fikk vi oversikt over en rekke navn og adresser på
bakmennene, samt personer som utgjorde de forskjellige dopingnettverkene. Som en del av målet vårt
om å følge sporet etter dopet og pengene startet vi en omfattende spaning på en lang rekke adresser vi
hadde fått i forbindelse med walraffingen. Det var firmaer, lagre, treningsstudioer, postkontor,
postkasser, biler og privatadresser. (Se vedlegg 9.10.) Det samme gjaldt adresser som var knyttet til
personer vi hadde fått navnet på i kildesamtaler eller fra dommer.
b) Hva var målet:
 Følge dopet og pengene
 Sikre dokumentasjon
 Få bilder av bakmennene
 Få en oversikt over hvem som traff hvem for å få oversikt over nettverkene?

c) Hva vi fant:
 Vi tok en rekke bilder som underbygget det vi skrev og som derfor fungerte
som selvstendig dokumentasjon og som var med på å dokumentere hvem som
var bakmennene.
 Vi fikk bilder av bakmennene til bruk i artiklene.
 Dette var med på å følge sporene etter dopet og pengene.
d) Forhold til andre metoder:
Først og fremst brukte vi denne metoden mot slutten av de to walraffingsprosessene
(Metode 4 og 7). Vi brukte også denne metoden i forbindelse med navn og adresser som
dukke topp i metodene 1,2 og 5.

7 Arbeidstid og organisering
7.1 Arbeidets lengde
Vi begynte arbeidet med dopingmafiaen sensommeren 2011. I startfasen brukte vi tid på å sette oss inn
i grunnleggende sider ved dopingtrafikken. Det gikk naturlig nok mye tid på å sette seg inn i dommer,
rettspapirer og regnskaper knyttet til dopingbakmennenes firmaer. Vi var også til stede i flere
rettssaker mot mennesker i det norske dopingmiljøet.
Siden dette var et nytt felt for oss begge, brukte vi imidlertid enda mer tid på å oppsøke muntlige
kilder i miljøet. Kildene var spredt rundt over hele landet, og noen møtte vi også i utlandet. Noen av
kildene var svært vanskelig å få møte med. Hvorfor i all verden skulle de snakke med journalister fra
en næringslivsavis? Vi opplevde imidlertid at de aller fleste kildene lot seg overtale til ikke bare ett,
men flere møter. Møtene i seg selv kunne ta lang tid, siden barrierer med skepsis sto i veien. Vi vil
imidlertid mene at det i lengden var lurt å bruke så mye tid på vinne kildenes tillit.
Fra august 2011 til mars 2012 jobbet vi konsentrert med kun doping. I tillegg har vi i kortere og lengre
perioder senere jobbet med oppfølgingssaker og forberedelser til senere dokumentarer. Våre
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avsløringer av norsk dopingtrafikk har avstedkommet politietterforskning som allerede har vart i over
ett år, og som vil fortsette i ett år til.

7.2 Organisering
Vi er begge vant med å jobbe i team på større graveprosjekter, men dette var første gang vi jobbet
sammen på et stort prosjekt.
Som journalister har vi ulike styrker og svakheter. Vi har både ulik erfaring, kunnskap og
kildenettverk, men har også utviklet forskjellige tilnærminger til ulike problemstillinger. Dette
forsøkte vi å utnytte så godt vi kunne.
I store deler av perioden mellom august og mars lånte vi et eget kontor, der vi hadde god plass og
tilgang til tavler. Det ble vårt faste møtested hver morgen. Mengden med dokumenter ble så vidt stor
at det ble upraktisk å sitte ved våre egne skrivebord i redaksjonen. Dokumentene ble organisert og
sortert i mapper som nå måler svært mange meter.
Blant annet har vi tatt utskrifter av alle relevante artikler, kommentarer og korrespondanser fra
Anabolic Forums. Dette fordi vi antok at det avanserte, men nokså paranoide miljøet som står bak ville
kunne slette spor.
Under walraffingprosessene jobbet vi utenfor huset. Dopingmiljøets kyndige dataeksperter ville enkelt
kunne finne IP-adresser dersom vi surfet rundt på dopingbørsen fra datamaskinene på jobben. Under
første walraffing var vi trolig litt naive, men lærte underveis. Da vi satte i gang den andre og mer
ambisiøse walraffingen tok vi færre sjanser. Vi brukte forskjellige datamaskiner i et felles
gjestekontorlandskap på et hotell i Oslo.
Etter vår første dokumentar, endret organiseringen seg noe. Den første dokumentaren handlet i stor
grad om dopingtrafikkens aktører og systemer i Oslo og det øvrige Østlandet, samt forbindelser til
Sverige og utlandet forøvrig. Men vi hadde funnet flere beviser på at det reelle maktsentrumet var et
annet sted.
Vi flyttet i perioder utover vinteren til Trondheim, der dopingmafiaen har sitt hemmelige
hovedkvarter. Etter hvert utvidet vi fra å være to journalister til å bli tre. DNs journalist i Trondheim
kom inn i prosessen under arbeidet med dokumentar to.
Vårt kildearbeid i Trondheim førte til at vi fikk oversikt over når politiet ville slå til mot
dopingmafiaen. En snau uke før det koordinerte tilslaget mot bakmennene skulle finne sted, etablerte
vi et eget kontor på et hotell i Trondheim. Tre journalister og fire fotografer. Der la vi opp planer for
de kommende dagene - og jobbet både dager og netter med å få biter i puslespillet til å komme på
plass.
På dette tidspunktet hadde vi gjennom et halvt års konsentrert jobbing tilegnet oss mye kunnskap om
norsk dopingtrafikk generelt og de viktigste bakmennene spesielt, men det er gjerne slik at når man
nærmer seg deadline og det begynner å koke, så dukker det opp nye og viktige biter i siste liten.
Vi ga hverandre klare og avgrensede oppgaver den siste uken før publisering av dokumentar nummer
to. De siste to dagene spredt vi oss. To journalister og fotograf ble igjen i Trondheim for å jobbe med
de aller siste oppdateringene til dokumentaren, mens en journalist reiste tilbake til Oslo for å bli med
redaktør og advokat på å lande saken.
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8 Spesielle erfaringer
8.1 Bruk av skjult identitet
Vær varsom-plakaten sier:
3.10. Skjult kamera/mikrofon eller falsk identitet skal bare brukes i unntakstilfeller.
Forutsetningen må være at dette er eneste mulighet til å avdekke forhold av vesentlig
samfunnsmessig betydning.
I forhold til VVP innebar bruk av falsk identitet et ”catch 22”. Hvordan først finne ut at falsk identitet
er eneste mulighet til å avdekke dopingmafiaen i Norge, uten å ødelegge muligheten for å walraffe?
I praksis er det svært vanskelig å ”snu alle steiner” uten at det blir kjent at man jobber med en sak. I
denne saken bestemte vi oss tidlig for å bruke skjult identitet, men vi jobbet en stund før vi startet
”walraffingen”, og var beredt på å avlyse bruken av metoden hvis det skulle vise seg unødvendig.
At forholdet vi skulle beskrive var av samfunnsmessig vesentlig betydning var ingen av oss i tvil om.

8.2 Trusselbilde
8.2.1 Trusler mot kilder
Dopingmiljøet er farlig. I flere av sakene vi har jobbet med, har beslag av doping ofte vært ledsaget av
beslag av narkotika og våpen. Det er en krig mellom de ulike dopingbandene i Norge, det handler
simpelthen om markedsmakt, og det er vanlig å ty til brutale metoder.
En av våre kilder på Vestlandet fortalte om hvordan han selv hadde operert som torpedo for
dopingmafiaen i Trondheim. På vegne av sin oppdragsgiver truet han en ung selger på livet. Med
pistol. På den måten ble mafiaen kvitt en brysom konkurrent som hadde begynt å dumpe prisene.
Den samme kilden var livredd for at hans navn på noen som helst måte kunne knyttes til vår sak. Han
visste hva han selv hadde gjort. Og visste like godt hva andre kunne være i stand til å gjøre mot ham,
dersom det ble kjent at han hadde vært i samtaler med journalister.
En annen av, som vi hadde kontakt med i en periode, forsvant plutselig en dag. Vi hørte ikke noe fra
ham på lang tid. Etter mange uker fikk vi vite at han hadde hatt fått besøk på døren. Han våget ikke
lenger snakke.
De fleste kildene våre opererte med kryptert epost i sin skriftlige korrespondanse med oss. Av gammel
vane og frykt vet de at det kan være farlig å bli oppdaget.
En politikilde i Sverige ble truet på livet av den svenske dopingmafiaen. Vedkommende hadde vært en
viktig kilde også for oss, men måtte slutte i jobben av frykt for kriminelle bander.
Politikilder også i Norge uttrykte i samtaler med oss at de var redd for dopingmafiaen. De fleste ville
være anonyme. Flere av dem fortalte at dopingmafiaen er mye farligere enn narkotikakartellene. En av
grunnene er at politiet i stor grad har oversikt over personer, miljøer og bevegelser i narkotikabandene,
der de er godt infiltrert og informert og der store deler av miljøet er nokså ressurssvakt.
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Dopingmafiaen er annerledes. På grunn av sviktende interesse og etterforskning av bakmenn, har de
fått gått fri og tillatt seg å utvikle meget avanserte og brutale metoder for å oppnå markedsmakt. Og
mens narkotikabandene ofte er styrt fra undergrunnen, er dopingtrafikken styrt av ressurssterke
mennesker i de store byene. I våre reportasjer ble det avslørt at dopingmafiaens ledere blant annet er
profilerte skribenter, kostholdseksperter, personlige trenere og innehavere av kjente, norske
treningssentre. Vi vet også at mange av de store kjøperne i den norske dopingtrafikken har høytstående
stillinger i finans- og næringsliv.

8.2.2 Trusler mot oss
Det kan være ubehagelig å møte folkene i dopingmafiaen. Selv kildene vi hadde et godt forhold til,
kan ha en truende adferd. Mange av dem er tungt rammet av mange års misbruk av dopingmidler, og
kan være aggressive når man minst aner det.
Vi kan også med sikkerhet slå fast at mange av dem ikke er spesielt stabile. Det ene øyeblikket kan de
være hjelpsomme og interesserte. Det andre øyeblikket krever de oss for penger.
Dette er likevel kilder man kan leve greit med, siden de på sett og vis er ute i felles ærend gjennom å
stille opp til intervjuer for å hjelpe til med å avsløre dopingtrafikken.
Det er langt verre med andre aktører. Gjennom arbeidet med våre dokumentarer er vi blitt truet på
livet. I starten av 2012 ble det opprettet et eget nettsted som handlet om at Knut og Lars skulle drepes.
Flere artikler, tegninger og lydspor underbygget at vi ikke hadde rett til å leve. (Se vedlegg 9.5)
En av oss har også fått tilsendt "presanger" i posten til hjemmeadressen. Varene har hatt innhold og
navn som enkelt kan knyttes til doping.
Truslene er blitt politianmeldt.
En av oss opplevde også å bli truet av en av de større dopingselgerne i Oslo. Dette skjedde før
publiseringen av en artikkel, der det kom frem at det var storstilt aksjon mot hans kostholdsbutikk like
før han selv ble Norgesmester i kroppsbygging.
På dopingbørsen er vi blitt truet flere ganger. Etter den første dokumentaren i 2011, der det kom frem
at Anabolic Forums er den sentrale dopingbørsen i Norge, ble vi først ekskludert av børsens styre.
Deretter ble vi svartelistet og presentert for alle børsens medlemmer, selgere og kjøpere til spott og spe
på forumet. Kommentarene til oss som personer og DN som avis tydet på at det ville være en fordel
om vi ikke levde.
Vi har mottatt flere truende eposter fra anonyme personer. Vi har også fått merke aggresjonen til noen
av landets mest sentrale kostholdseksperter og personlige trenere på diverse blogger på internett. Dette
har vi imidlertid ikke tatt oss bryet med om å forfølge.
Det var aldri aktuelt å la trusler og truende adferd påvirke vår dekning av dopingmafiaen.

8.3 Operasjon Gilde
I vår første dokumentar og påfølgende artikkelserie høsten 2011, kom det frem at norsk politi hadde
gjort lite for å få bukt med den voksende dopingtrafikken i Norge.
Mens vi arbeidet med vår andre dokumentar, ble vi i november 2011 kontaktet av norske
politimyndigheter. De gjorde det klart at politiet hadde bestemt seg for en radikal kursendring i
arbeidet mot doping, og det var våre artikler om den ulovlige dopingbørsen Anabolic Forums som var
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årsaken til det. På det tidspunktet var vi kommet langt i arbeidet med å kartlegge og avsløre hvem som
står bak Anabolic Forums. Planen var å publisere avsløringene over nyttår, i en ny dokumentar.
Vi ble gjort kjent med at sentrale norske politimyndigheter og flere politidistrikter hadde snudd og
bestemt seg for å sette i gang et omfattende arbeid for å ta bakmennene i norsk dopingtrafikk.
Onsdag 15. februar, tidlig om morgenen, gikk politi flere steder i landet til koordinert aksjon mot dem
som sto bak dopingbørsen Anabolic Forums. I alt 60 politimenn deltok i aksjonen. Gjennom vårt
arbeid og spaning hadde vi klare indikasjoner på enkelte av stedene de skulle slå til mot. For
sikkerhets skyld stilte vi selv opp med seks medarbeidere på forskjellige steder i Trondheim og
omegn. Utover dagen flyttet vi oss rundt til flere mulige aksjonssteder.
Underveis forsto vi at politiets arrestasjoner og siktelser underbygget vår egen dokumentasjon og
journalistiske arbeid siden høsten 2011.
Politiadvokat Per Martin Utkilen i Sør-Trøndelag politidistrikt er mannen som nå leder
etterforskningen av det store, norske dopingmiljøet. Han sa etter aksjonen i februar 2012:
Vi ble først oppmerksomme på dette systemet etter DNs artikler i fjor høst.
Ved inngangen til 2012 hadde norsk politi tatt ut til sammen 108 siktelser i saken, hvorav 10 bedrifter.
Tallet er ventet å vokse ytterligere. Tiltaler vil bli tatt ut fortløpende gjennom 2013 og saken vil ifølge
politiet bli etterforsket videre også i 2014.
Operasjon Gilde er i ferd med å bli den største dopingsaken i Europa.

8.4 Kriminelle handlinger
Det er ulovlig å kjøpe doping i Norge. Vi valgte likevel å gjøre det, for å komme så langt inn i de
kriminelle dopingmiljøene som mulig. Det må imidlertid legges til at vi hver gang kjøpte
dopingmidler i en så lav størrelsesorden at det i henhold til forsikringer fra relevante myndigheter ikke
ville bli gjenstand for straffeforfølgelse.
Beslutningen om å kjøpe doping var gjenstand for flere vurderinger og samtaler med våre overordnede
redaktører. Sjefredaktør ga sin velsignelse, og begrunnelsen var at dette var en journalistisk metode
som var forenlig med det overordnede oppdraget vårt: Å avsløre den ulovlige dopingtrafikken i Norge,
og finne ut hvem som står bak.

Oslo, 14. januar 2013

Lars Backe Madsen

Knut Gjernes

Stig Tore Laugen

Mikaela Berg
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9 Vedlegg
9.1 Metode-diagram
2011

ID

Task Name

Start

Finish

2012

Duration
aug

1

Andre dokumentar

20.02.2012

20.02.2012

0d

2

Første dokumentar

31.10.2011

31.10.2011

0d

3

Metode 1: På innsiden av miljøet

01.08.2011

01.06.2012

220d

4

Metode 2: Analysere tidligere dommer

10.08.2011

01.02.2012

126d

5

Metode 3: Følg de elektroniske sporene

15.08.2011

13.01.2012

110d

6

Metode 4: Første walraffing

01.09.2011

18.11.2011

57d

7

Metode 5: Dopingbeslag

01.09.2011

01.02.2012

110d

8

Metode 6: Operasjon Liquid

12.09.2011

31.10.2011

36d

9

Metode 7: Andre walraffing

21.11.2011

21.02.2012

67d

10

Metode 8: Facebook

20.10.2011

20.02.2012

88d

11

Metode 9: Spaning1

01.11.2011

18.11.2011

14d

12

Metode 9: Spaning2

10.02.2012

21.02.2012

8d

13

Analyse av innsamlet materiale

01.08.2011

20.02.2012

146d

14

Innledende samtaler og lese tilgjengelig
materiale

01.08.2011

15.08.2011

11d

sep

okt

nov

des

jan

feb

mar

apr

mai

jun

jul
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9.2 E-poster fra Karma og Guru
En oversikt over e-poster vi mottok fra Karma, Guru og Admin i forbindelse med vår
walraffing.
Dag
fredag
fredag
fredag
fredag
fredag
lørdag
lørdag
mandag
mandag
mandag
onsdag
onsdag
onsdag
onsdag
onsdag
onsdag
onsdag
onsdag
onsdag
onsdag
onsdag
onsdag
tirsdag
tirsdag
tirsdag
tirsdag
tirsdag
tirsdag
torsdag
torsdag
torsdag
torsdag
torsdag
torsdag
torsdag
torsdag

Klokke
01:39
12:04
12:47
14:02
15:55
01:14
23:20
12:49
16:30
16:34
00:20
00:20
00:45
12:26
12:30
12:41
13:12
13:16
13:28
14:12
14:21
18:33
00:11
00:30
12:52
15:17
15:23
16:29
12:29
12:52
13:32
13:58
15:18
16:07
18:01
18:25

Språk
norsk
norsk
norsk
engelsk
engelsk
engelsk
engelsk
engelsk
engelsk
norsk
engelsk
engelsk
norsk
engelsk
engelsk
norsk
engelsk
norsk
engelsk
norsk
norsk
engelsk
norsk
engelsk
norsk
engelsk
engelsk
norsk
engelsk
engelsk
norsk
norsk
engelsk
norsk
engelsk
norsk

Avsender
Karma
Guru
Guru
Karma
Karma
Admin
Karma
Karma
Karma
Guru
Karma
Karma
Guru
Karma
Karma
Karma
Karma
Guru
Karma
Guru
Guru
Karma
Guru
Karma
Guru
Karma
Karma
Guru
Karma
Karma
Guru
Guru
Karma
Guru
Karma
Guru
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9.3 Sporing av pakker

25

9.4 ”You are banned”

26

9.5 Trusel

27

9.6 VV 4.14 med Guru
Fredag 28. oktober 2011 klokken 12:13 sendte vi denne eposten til Guru og fortalte at vi
hadde brukt falsk identitet. Samtidig spurte vi om å få et intervju:

Svaret fra Guru kom kjapt (på grunn av feil tidsinnstillingen hos Guru er klokkeslettet feil).
Av svaret kan det se ut som om han ikke helt har forstått i hvilken hensikt vi har brukt falsk
identitet. Vi funderer mye på hva hen mener med at vi ikke er de eneste journalistene på
forumet. Senere finner vi ut at Guru selv er ”journalist”:

28

Fire dager senere gjentar vi forespørselen:

Dagen etter svarer Guru. Etter det hørte vi ikke noe mer fra ham:

29

9.7 Karmas prisliste

30

9.8 Svensk narkotikapolitis tidskrift

31

9.9 Produktkatalog fra Kina
Denne katalogen fra en fabrikk i Shanghai ligger ikke på nettet og ble sendt i posten.

32

9.10 Spaningsobjekter
Her er noen eksempler på steder og personer som vi har holdt et øye med. Personene er
sladdet.

33

9.11 Postpakke
Denne pakken med doping ble sendt oss fra et fiktivt selskap. Pakken er sendt fra et
postkontor i Trondheim:
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9.12 Artikler i DN

Artikler om ”Dopingmafiaen” i Dagens Næringsliv i 2011 og 2012.
Til sammen 53 avissider.
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