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Jakten på «Elektron»
Øystein Bogen. TV2

15 oktober 2005 bordet inspektø-
rer fra den norske Kystvakten den
russiske tråleren «Elektron» i
den såkalte vernesonen utenfor
Svalbard. Inspektørene fant en
mengde ulovligheter og bestemte
seg for å ta båten i arrest. Men den
russiske kapteinen Valerij Jarant-
sev hadde andre planer. Under
påskudd av at han ikke anerkjen-
te norsk suverenitet i området og
Norges rett til å håndheve denne,
satte han kursen østover mot rus-
sisk sone. Ombord var ikke bare
hans eget mannskap men to ak-
terutseilte norske inspektører,
uten sjans til å komme seg av.
Med fem norske kystvaktskip,
spesialstyrker, fly og helikoptre i
hælene startet Jarantsev sin ville
flukt mot hjemlandet - overbevist
om at hans egen marine ville
komme til unnsetning.

Da vi i begynnelsen av desem-
ber 2005, etter halvannen måneds
iherdig arbeid klarte å få istand et
møte med kapteinen på den rus-
siske tråleren, viste det seg at
hans versjon av begivenhetene
var såpass oppsiktsvekkende at
Dokument2 i samarbeid med
TV2 Nyhetene satte i gang et has-
teprosjekt med tanke på å ha en
dokumentarfilm klar ca. 14 dager
senere. Jarantsevs historie slo
delvis beina under mange av de
påstandene som Forsvaret hadde
kommet med i løpet av den dra-
matiske jakten og satte spørs-
målstegn både ved lovligheten
ved selve oppbringelsen av
«Elektron», så vel som den angi-
velige iherdigheten Forsvaret
hadde vist i forsøkene på å stanse
den. Men i forsøkene på å få For-
svaret til å stille møtte vi ganske
snart på betydelige problemer.
Fra Forsvarets side var det nemlig
fortsatt mye man ønsket å hem-
meligholde.

Journalist-
utdannelse fra
University of
Georgia.
Cand.mag.,
Universitetet i
Bergen. Jobbet

i TV 2 siden 1995, blant annet som
utenriksreporter, vaktsjef og pro-
gramleder på Nyhetene. Har i til-
legg laget følgende dokumenta-
rer: 
■ «Arditas Krig», Sendt på TV2

år 2000
■ «Kursk -Tragedy in the Barents

Sea» (sammen med Odd Isung-
set og Per C. Magnus), 2000.
Sendt på bl.a. TV2, TV4, ARD,
NTV, PLTV, YLE, ORF mfl.
Vinner av Gullnymfen Cannes
International TV Festival 2001.
Nominert Amanda 2001.

■ «Letter from the Deep», 2001:
Sendt på bla TV2, HBO, NHK,
CBC mfl.

■ «Russerne Kommer», 2003
Sendt på TV2, TV4  og TV6
Russland

■ «En Bønn for Beslan» 2005.
Sendt bl.a på TV2, TV4 og
CNN International. Vinner av
det Russiske Medieforbundets
Spesialpris «The Golden
Word» 2005

■ «Jakten på Elektron», 2005.
Sendt på TV2 og TV4.

Hemmelige fangefly 
i Europa
Jan Petter Helgesen,
Stavanger Aftenblad

Et ukjent og anonymt amerikansk
fly mellomlandet 1. juni i fjor på
Stavanger lufthavn, Sola. Et bilde
som viste flyets registering gjor-
de at den store jetmaskinen  ble
avslørt å være et amerikansk
fangefly tilhørende den føderale
organisasjonen United States
Marshals Service som driver
fangetransport mellom ameri-
kanske fengsler i stort omfang.
Avsløringen førte til at det etter-
hvert ble kjent at amerikanerne
hadde et ukjent nett av anonyme
fangefly som opererte i hemme-
lighet med angivelige terrorfang-
er mellom en hel rekke europeis-
ke land samt Afganistan og Midt-
østen. Saken har vakt stor oppsikt
over det meste av verden og har
forsuret forholdet mellom Euro-
pa og De forente stater. Saken er
brakt inn for både Europarådet og
EU foruten at utenriksminister
Condoleezza Rice flere ganger
har prøvet å dempe kritikken som
har oppstått i kjølvannet av avslø-
ringene.

Ansatt i Sta-
vanger Aften-
blad i 1970.
Utenriksmed-

arbeider med forsvars- og sikker-
hetsstoff som spesialfelt. Også
luftfart er en spesialoppgave. Le-
der for samfunnsavdelingen in-
kludert politikk og utenriks 1983-
1986. Vaktsjef 1986-1992. Deretter
utenriksmedarbeider i avisen.
Stipend fra det amerikanske
utenriksdepartement for å stude-
re sikkerhetspolitikk ved flere
amerikanske universitet i 1987.
Studieopphold i Moskva høsten
1994.

Med kamera på
sengekanten
Håkon Haugsbø, NRK
I dokumentarserien «Ut» fulgte
NRK tre tenåringsfamilier over
flere måneder. Hvordan skal man
jobbe når man kommer tett inn
på mennesker i sårbare situasjo-
ner? En av de tre ungdommene
serien fulgte, Dennis Krangnes

Chagula, ble påkjørt og drept
bare en uke etter siste opptak. Et-
ter ønske fra familien ble serien
sendt. Haugsbø forteller om de
praktiske og etiske erfaringene
teamet gjorde under arbeidet
med serien. 

Kom til
Brennpunkt
høsten 2004,
har jobbet i
NRK siden

1992, og har fartstid både som
programleder i Forbrukerinspek-
tørene og politisk reporter i
Dagsrevyen. Han har også vært
programleder for Sommeråpent
(1998) og TV-aksjonen (2003 og
2004).

Oljearbeiderne 
som fikk kreft
Asle Hansen, Dagbladet
Oljeventyret er blitt et mareritt
for mange av de 70 000 som har
jobbet i Nordsjøen. En rekke olje-
arbeidere er trolig skadd av ek-
sponering for ulike kjemikalier på
oljeplattformer. Dagbladet har
dokumentert en opphopning av
giftskadde, kreftsyke og døde ol-
jearbeidere. De skadde har job-
bet på ulike felter, for ulike sel-
skaper offshore. I en serie artikler
avslører Dagbladet at ConocoP-
hillips ikke fulgte opp en sjokk-
måling av benzen på Ekofisk-fel-
tet i 2002. I tillegg nektet Statoil,
Esso og Conoco Phillips å delta i
et benzen-prosjekt som ledes av
Universitetet i Bergen. Oljebran-
sjen trenerte Kreftregisterets
prosjekt om kreftfaren offshore i
seks år. Sykehuset Telemark me-
ner at Dagbladet har avdekket
systematisk feildiagnostisering
av løsemiddelskadde på Sykehu-
set Telemark. De fikk alvorlige
psykiatriske diagnoser. Rikstryg-
deverket sier at Dagbladet har

vist hvordan
yrkessyke blir
behandlet av
norske myn-
digheter.

Kristine-saken
Turid Ingebrigtsen 
og Gurid Ivarhus Næss,
Harstad Tidende

14. juni døde 78 år gamle Kristine
Nielsen på et sykehjem i Harstad.
Etter dødsfallet viste det seg at
datteren hennes hadde gjort et
oppsiktsvekkende lydopptak fra
morens seks siste timer. Oppta-
ket avslører brysk behandling av
den sterkt pleietrengende, hjel-
peløse pasienten, og kommer

Harstad Tidende i hende. 20. ok-
tober eksploderer saken i Har-
stad Tidende, og blir samme
kveld toppsak i nyhetssendinge-
ne på radio og tv. Dagen etter er
Kristine-saken toppoppslag i
både VG og Dagbladet, men først
sto den altså på førstesiden av
Harstad Tidende.

med
27 års erfaring
som nyhets-
journalist i
HT, derav ni år
som nyhetsle-
der. 

ek-
samen fra me-
dielinja i Volda
1993, frilan-
ser/firebarns-
mor, og snart 3
år i HTs ny-
hetsredaksjon.

Kvinner midt i Norge
Elin Fosshaug Olsø 
og Halldis Nergård,
Adressavisen

Midt-norske kvinner vil bære
fram syke fostre, de hater magen
sin og drikker snart som menn.
Slik kom vi bak sminken, under
huden og inn i hodet på midtnor-
ske kvinner. Journalistene Elin
Fosshaug Olsø og Halldis Ner-
gård laget en spørreundersøkelse
som resulterte i serien «Kvinner
midt i Norge» på 23 artikler i
Adresseavisen.

journalist i ny-
hetsredaksjo-
nen i Adresse-
avisen siden
2001. Tidligere
journalist i
Klassekam-
pen. Utdannet

fra Journalisthøgskolen i Oslo.
Cand. mag fra NTNU.

har
jobbet som
journalist ved
ulike avde-
linger i Adres-
seavisen siden
1980. Har også
journalisterfa-
ring fra Trøn-

der-Avisa og Nationen. Er cand.
mag. fra NTNU (norsk, historie
og psykologi).

Oljefondet
Harald Birkevold, 
Stavanger Aftenblad
Rikdommens dilemma; etiske ut-
fordringer ved Oljefondets inves-

teringer. Statens Pensjonsfond-
Utland, bedre kjent som Oljefon-
det, eier aksjer i selskaper over
hele verden. Mens fredsaktivist
Kjell Magne Bondevik og KrF satt
i regjering, satset Oljefondet mil-
liarder på våpen, sprit og inter-
nettgambling, og håvet inn peng-
er på regulært slaveri i ameri-
kansk landbruk.

er jour-
nalist i Sta-
vanger Aften-
blad siden
2000. Har i ho-
vedsak jobbet
med nærings-
livsjournalis-
tikk og er for

tiden konstituert som leder av
næringslivsavdelingen. Utdan-
nelse fra Universitetet i Bergen
og fra journalistutdanningen i
Stavanger. 

Sigøynerkvinnen
Sophie Aaserud, 
Kvinner og Klær
«Marias reise». Jeg kjøpte flybil-
lett til Romania for å finne en
kvinne jeg bare hadde fornavnet
på, og et sted som ikke sto på kar-
tet. Møtet med tiggeren Maria
Coral (25) på gata i Oslo, og sene-
re hos familien hennes i Roma-
nia, ble et KK-dokument om fat-
tigdom, mot og stolthet. For meg
ble det en utholdenhetstest i av-
visning og skepsis, med full åpen-
het som belønning til slutt.

er journa-
list i Kvinner
og Klær. Har
studert foto-
journalistikk
ved Universi-
ty of Colum-
bia Missouri
etter religi-

onshistorie på Blindern og et par
år som researcher i NRKs kultur
og – underholdningsavdeling.
Flyttet etter hvert til Washington
DC der hun i hovedsak jobbet
som frilanser for Aftenposten, og
etter hvert for KK. Fast ansatt
som journalist i KKs reportasje-
avdeling siden 2000.

Anbudssaken i Ski
Harald Wisløff og Elin
Svendsen, Østlandets Blad
Bestemte firmaer innen bygg- og
anleggsbransjen har fått tilslag på
oppdrag etter oppdrag for Ski
kommune. Delvis uten at det har
vært utlyst anbudskonkurranser,
og til en verdi av flere titalls milli-
oner kroner. Anbudssaken har
også påvist at firmaene som går
igjen regnskapene i Ski kommu-
ne, har gjort private oppdrag for
spesielt to sjefer i eiendomsavde-
lingen i kommunen. Firmaene
har gjort store arbeider på priva-

te boliger og hytter til de to kom-
munalt ansatte, og disse har på sin
side engasjert firmaene til kom-
munale oppdrag. De to sjefene sa
opp sine stillinger i Ski kommune,
og ble politianmeldt av politiker-
ne. Et stort flertall av politikerne
har også vedtatt en omfattende
kursendring i kommunens inn-
kjøpspolitikk og -etikk.

jour-
nalist i nyhets-
avdelingen
Østlandets
Blad. Jobbet i
ØB siden 1998,
før dette i bl.a.
Vårt Land,
fagpresse og

frilans for ØB. Hatt delansvar for
graveprosjekter de siste årene.

journa-
list i nyhetsav-
delingen i Øst-
landets Blad.
Jobbet i ØB si-
den 2002 , før
dette i Oslo-
posten og Fol-
loposten. Ho-

vedansvar for dekning av Ski
kommune.

Kvikksølv-sakene
Kjersti Knudssøn og Synnøve
Bakke, NRK Brennpunkt
Det begynte med en helt vanlig
klubb, med helt vanlige damer,
med helt uvanlige plager. De had-
de alle vært tannlegeassistenter,
og var svært syke. Historiene de-
res dannet grunnlaget for doku-
mentaren Kvikksølvjentene, som
ble sendt på NRK for ett år siden.
I dag har historien spredt seg i
Norden, og forskere fra flere land
skal finne ut av hva som har
skjedd med kvinnene. 

er utdan-
net TV-jour-
nalist ved Dis-
triktshøgsku-
len i Volda.
Hun begynte å
arbeide som
journalist i
NRK Horda-

land i 1993. Frem til  2002 jobbet
hun som journalist og vaktsjef  for
lokalsendingene på radio og TV.
Fra 2002 har Kjersti vært knyttet
til Fakta-avdelingen i Bergen, der
hun har laget dokumentarer for
Brennpunkt. Hun har laget blant
annet laget dokumentarene Hå-
pets hospital (kreftbehandling i
utlandet), Sistemann ut slukker
lyset(utflagging industri), Drøm-
men om rikdom (pyramidesvin-
del), Kvikksølvjentene og Kvikk-
sølvbarna.

har BA fra Poly-
technic of Central London i Foto,
video og film. Hun begynte å job-

be ved NRK
Hordaland i
1992, som pro-
dusent i Vest-
landsrevyen.
Senere har
hun jobbet
som produk-
sjonsleder og
produksjons-

koordinator ved NRK i Bergen og
Trondheim. I 1999 hadde Synnø-
ve permisjon fra NRK og jobbet 1
år ved Universitetet i Bergens
mediesenter. I 2005 begynte Syn-
nøve som researcher for Brenn-
punkt i Bergen. 

Gullgraverne
Frank Brandsås, Hamar
Arbeiderblad
Avslørte at 21 hedmarkinger har
brukt mange millioner kroner på
å kjøpe ei gullgruve i Elfenben-
skysten i Afrika. Landet er preget
av drap og vold, og de færreste
tør å nærme seg området. Hed-

markingene lot seg lokke til å kjø-
pe av en utflyttet ivorianer (per-
son fra Elfenbenskysten), men
kommer ikke i nærheten av gruva
si. Dermed har de tapt penger i
bøtter og spann på investeringen
sin, selv om det faktisk er store
mengder gull der.

næ-
ringslivsjour-
nalist i Hamar
Arbeiderblad.
Har tidligere
jobbet blant
annet i A-
pressens OL-
redaksjon på
Lillehammer.

Ga i 1997 ut «Idrettens lakeier -
om penger, makt og medier innen
idretten» (Forum Aschehoug for-
lag) –   en bok med kritisk blikk på
norsk sportsjournalistikk - sam-
men med Einar Odden. 

Her er årets SKUP-kandidater:

LO ved Kongens bord. Opptak på bakrommet

Anders Børringbo, 
NRK Brennpunkt
Foran stortingsvalget i 2005 laget
Brennpunkt en dokumentar om
den store innflytelsen til LO. Ved
en tilfeldighet fikk de tak i et opp-
tak av en samtale mellom Fagfor-
bundets leder Jan Davidsen og
Åslaug Haga. Etter en lang vur-
dering ble samtalen brukt i doku-
mentaren. Det skapte stor debatt,

og PFU-klagen mot programmet
er ferdigbehandlet akkurat tids-
nok til SKUP.

er politisk
reporter i NRK. Han har vært
vaktsjef og reporter i Dagsrevyen
siden 1996. Han var også klubble-
der 2002-2005. Fra mars til august
2005 jobbet han i Brennpunkt-
redaksjonen.

Tittel Publikasjon Journalist(er)

01 Skjult barnesexmarked Dagbladet Rønnaug Jarlsbo
02 På politiets nåde NRK Brennpunkt Jan Erik Helleren og Tove Austad
03 En liten fisk Sunnmørsposten Svein Aam og Bent Botten
04 Anbudssaken i Ski Østlandets Blad Harald Wisløff og Elin Svendsen
05 De falske Mikel-kontraktene Dagbladet Tore Bergsaker
06 Kvikksølvjentene NRK Brennpunkt Kjersti Knudssøn og Synnøve Bakke
07 Kvikksølvbarna NRK Brennpunkt Kjersti Knudssøn og Synnøve Bakke
08 Thon sparker brune dørvakter NRK Dagsnytt Fredrik Solvang
09 Brutte løfter etter flodbølgen NRK Dagsnytt Annemarte Moland og Hege Moe Eriksen
10 Seroxat NRK Puls Ane Høyem
11 Statens ansvar for nordsjødykkerne Rogalands Avis Mari Rollag Evensen
12 Vannverksskandalen på Romerike Aftenposten Siri Gedde-Dahl, Anne Hafstad og Alf Endre Magnussen
13 World Games pyramiden Dagbladet Lars Inge Staveland, Per Arne Solend og Frode Nielsen
14 Smøring av pol-ansatte Dagbladet Erling Ramnefjell og Tormod Haugstad
15 Radarsaken Dagbladet Tone Vassbø og Frode Nielsen
16 Sprøytet galskap Dagens Næringsliv Bjørn Olav Nordahl og Lars-Erik Nygaard
17 Sår som aldri leges Advokatbladet/Sydvesten Ingebjørg Jensen
18 Kjemisk helsefare Dagbladet Asle Hansen
19 Lik i lasten NRK Brennpunkt Astri Thunold og Synnøve Bakke
20 Eldreomsorg med stoppeklokke VG Ingar Johnsrud, Frank Ertesvåg, Marianne Johansen,

Alf Bjarne Johnsen, Veslemøy Lode, Anbjørg Bakken, 
Heidi Ertzeid, Andreas Thorsheim, Johann D. Sundberg

21 Tineskandalen VG Bård Gultvedt med flere
22 Riktig liste sårt savnet VG Katrine Lia, Lars Håkon Grønning, Per Valebrokk, 

Jo Christian Oterhals, Jan Ovind, Ingar Johnsrud, 
Trond Myrvang, Line Dugstad

23 Misjonærskandalen VG Tor Strand og Stig Tore Laugen
24 Hauges 100-millionershonorar VG Robert Simsø
25 Hyllekunstnerne Dagens Næringsliv Jens M. Johansson, Jostein Løvås og Bjørn Olav Nordahl
26 Traffickingplan som ikke virket Dagsavisen Nilas Johnsen og Nina Johnsrud
27 Dødsranet i Stavanger TV2 Nettavisen Kjetil Mæland, Arne Lutro og Geir Selvik
28 Holdt OECD-rapport hemmelig før valget Dagsavisen Karin Lillian Fladberg og Hege Ulstein
29 Hygieneslurv NRK Dagsnytt Jan Rune Måsø
30 Jakten på Nokas-pengene NRK Brennpunkt Arve Bartnes, Tomm W. Christiansen, Bård Pleym, 

Kjetil Johnsen
31 Dop, drap og Gluntan Radiodokumentaren NRK Gyrid Listuen
32 Forbrytelse uten straff Dagens Næringsliv Knut Gjernes og Gøran Skaalmo
33 Hemmelige fangefly i Europa Stavanger Aftenblad Jan-Petter Helgesen
34 Rikdommens dilemma Stavanger Aftenblad Harald Birkevold og Stein Ove Grønsund
35 Grådigperer i veldedighetsham Kapital Camilla Birkeland
36 Systemsvikt i Helse-Norge Aftenposten David Krekling
37 Flystasjon på billigsalg Farsunds Avis Svein Morten Havaas
38 Det skipbrudne selskap Aftenposten Sveinung Berg Bentzrød
39 Svindleren og hans menn NRK Brennpunkt Renie K. Thorleifsson, Ståle Hansen og Lars Karelius Noer

Slik gjorde vi det Bli med bak scenen på saker som har slått
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