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1. INNLEDNING 
Oslo tingretts dom av 12. januar 2015 (14-067448MED-OTIR/06), som denne begjæring 
angriper, lider av en rekke særlig alvorlige saksbehandlingsfeil, og skal av den grunn 
settes til side som en nullitet, eller – om nødvendig – gjenopptas. Hjemmelen for 
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herværende begjæring er straffeprosessloven § 390, § 391 (1) og (3), samt § 392, annet 
ledd, og grunnlaget er som følger:  
 

1. Dommen er avsagt av en dommer uten autorisasjon (jf strpl § 390) 

2. Det forhold som det er avsagt straffedom over er en lovlig handling, jf strpl § 392, 
annet ledd 

3. Dommere har gjort seg skyldig i straffbart forhold under domstolsbehandling, jf 
strpl § 391 (1), første alternativ 

4. Tjenestemenn i politiet/påtalemyndigheten har gjort seg skyldig i straffbart 
forhold under etterforskning og domstolsbehandling, jf strpl § 391 (1), første 
alternativ 

5. Påtalemyndighetens kronvitne er gitt beskyttelse av påtalemyndigheten og har 
avgitt falsk forklaring, jf strpl § 391 (1), annet alternativ 

6. Tiltaltes forsvarer antas å ha gjort seg skyldig i straffbart forhold under 
etterforskning og domstolsbehandling, jf strpl § 391 (1), første alternativ  

 
Ovennevnte punkter danner hver for seg selvstendige grunnlag for gjenåpning, og skal 
gjennomgås i detalj nedenfor. Som det vil fremgå av punktene 4 til 6, er 
straffeforfølgelsen mot Olav nært knyttet til deler av straffesaken mot Gjermund Maack 
Thorud (aka Gjermund Cappelen) og Eirik Jensen, både mht faktum så vel som med 
hensyn til forsvareroppdraget. Gjennomgangen nedenfor gir sterke indikasjoner på at 
straffesaken mot Jensen er benyttet som ledd i et arbeid med å forhindre avsløringer av 
sentrale deler av Cappelens narko- og hvitvaskingsvirksomhet samt 
bakmennene/infrastrukturen, og at dette har påvirket straffeforfølgelsen mot Hans Eirik 
Olav, herunder forsvareroppdraget, i negativ retning. Cappelens pengevasker er gitt full 
beskyttelse av påtalemyndigheten, samtidig som påtalemyndigheten har benyttet 
vedkommende som kron- og sannhetsvitne i saken mot Olav. 
 
Før vi går inn på gjenåpningsgrunnlaget, må det gis en kort redegjørelse over problemets 
kjerne, samt en kort fremstilling over de faktiske forhold som ligger til grunn for 
domfellelsen. 

2. GRUNNLAGET FOR DOMFELLELSE 
2.1 Innledende bemerkninger 
Grunnlaget for straffeforfølgelsen og dommen er en avtalt gjennomføring/fullbyrding av 
en gyldig selskapsrettslig beslutning, nærmere bestemt; utbetaling av honorarer. Oslo 
tingrett har i ovennevnte dom gjort handlingen straffbar. 
 
Å gjennomføre en lovlig selskapsrettslig beslutning, er ikke straffbart. For at 
gjennomføringen skal kunne straffes, må den selskapsrettslige beslutning først kjennes 
ugyldig. Dersom gjennomføringen blir straffeforfulgt samtidig som staten ikke forfølger 
den selskapsrettslige beslutning som gjennomføringen hviler på, etableres det en konflikt 
mellom sivilretten og strafferetten, en konflikt som ikke kan løses på annen måte enn å 
først avklare relevante rettslige forhold knyttet til den selskapsrettslige beslutning, eller 
henlegge saken. Denne problemstilling har påtalemyndigheten og domstolen nektet å 
forholde seg til. Straffeforfølgelsen og domfellelsen må ses i dette lys. 
 
2.2 Bakgrunnen for straffeforfølgelsen 
Thule Drilling AS er et selskap som var engasjert i bygging og utleie av borerigger. I 
desember 2007 besluttet styret i Thule Drilling AS å betale ut til sammen USD 6 millioner 
til selskapet Strategic Alliances Corporation (SAC), hvorav USD 500.000 ble betalt via 
amerikaneren Ronald LeKarz. På dette tidspunkt besto styret i Thule Drilling AS av 
styreleder Hans Eirik Olav, og styremedlemmene Anders Ivar Olsen og Frederik Magnus 
Steenbuch.  
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Betalingen skulle dekke for det arbeidet eierne av SAC hadde gjennomført i perioden 
sommeren-høsten 2007 og som hadde reddet Thule Drilling AS fra konkurs, en aksjon 
som dermed reddet verdier for USD 600 millioner. Styrets beslutning om å utbetale 
beløpet, ble vurdert av selskapets revisor. Generalforsamlingen i Thule Drilling godkjente 
årsberetningen – og derved også utbetalingen samt andre økonomiske transaksjoner – 
den 28. mai 2009. Den godkjente årsberetning med regnskaper vedlegges her som: 
 
 Bilag nr. 1 : Årsberetning 2008, Thule Drilling AS 
 
Signert protokoll fra avholdt generalforsamling befinner seg i riggselskapets arkiver som 
per i dag forvaltes av bostyrer i selskapets konkursbo. Alle forsøk på innsyn har blitt 
avvist. Om nødvendig vil utkast til protokoll bli fremlagt som dokumentasjon på at 
beslutningen er godkjent av selskapets høyeste organ.  
 
Som det vil fremgå nedenfor, ble selskapet tatt under konkursbehandling av det 
advokatfirma hvis partner etablerte Thule Drilling AS. Bostyrer anmeldte en rekke forhold 
til Økokrim. Anmeldelsen må ses i lys av advokatfirmaets forhistorie i selskapet.  
 
Etter anmeldelse fra konkursboet iverksatte påtalemyndigheten straffeforfølgelse av 
utbetalingen, hvilket bl.a. innbefattet razzia og varetektsfengsling i glattcelle utover 
lovlige rammer. Tiltale ble tatt ut 7. mars 2014, og straffesaken ble berammet til 20. 
oktober 2014. I forkant av hovedforhandlingen ble det flere ganger begjært utsettelse, 
dette for å få avklart sentrale sivilrettslige forhold, herunder hvem som sto bak selskapet 
som mottok utbetalingen, samt hvorvidt utbetalingen var i tråd med selskapsinteressen. 
I beslutning av 15. oktober 2014 nektet Oslo tingrett å utsette saken, hvilket i effekt 
betyr at tingretten ikke ønsket å få avklart disse for saken helt sentrale sivilrettslige 
forhold. Beslutningen er vedlagt her som 
 
 Bilag nr. 2 : Oslo tingretts beslutning av 15. oktober 2014 
 
I Oslo tingretts dom av 12. januar 2015 ble Hans Eirik Olav dømt for overtredelse av 
straffeloven § 275 (utroskap). Grunnlaget var som følger: 
 

I egenskap av styreleder i Thule Drilling AS, Oslo, handlet han mot selskapets tarv 
ved at han i januar 2008 besørget overføring av USD 500 000 og USD 5 500 000 
fra selskapet til henholdsvis Ronald Edward LeKarz og Strategic Alliances 
Corporation til tross for at det ikke var rettslig grunnlag for overføringene. 

 
Oslo tingretts dom av 12. januar 2015 er vedlagt: 
 

Bilag nr. 3 : Oslo tingretts dom av 12. januar 2015 
 
Dommen ble anket til Borgarting lagmannsrett. Ankedomstolen kom tingretten til 
unnsetning ved å nekte anken fremmet for realitetsprøving, og det vises da til Borgarting 
lagmannsretts beslutning av 12. oktober 2015, som er vedlagt her som:  
 

Bilag nr. 4 : Borgarting lagmannsretts beslutning av 12. oktober 2015 
 
Under saksbehandlingen i lagmannsretten ble det begått en lang rekke bevisste feil – 
hvor både straffeutmålingsanken så vel som anken over erstatningsdommen ble 
forlagt/glemt – hvilket førte til at saken først ble rettskraftig ved Høyesteretts kjennelse 
av 30. januar 2017. Anken over erstatningsdommen på USD 6 millioner ble aldri prøvet, 
og står altså fortsatt uprøvet! 
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Lagdommernes handlinger er straffbare, jf straffeloven § 158 (motarbeiding av 
rettsvesenet) og § 173 (myndighetsmisbruk), og forholdet er derfor anmeldt (se spesielt 
pkt. 2.5.3 i anmeldelsen). Anmeldelsen av 6. september 2016 er vedlagt som: 
 

Bilag nr. 5 : Anmeldelse av Thomas Christian Poulsen, Einar Kaspersen og 
Svein Kristensen, datert 6. september 2016 

 
Anmeldelsen er et sentralt element i herværende begjæring, og som det fremgår av 
anmeldelsen har de tre dommerne frarøvet Hans Eirik Olav selv de mest elementære 
rettigheter som var ment å beskytte borgerne mot urettmessig og vilkårlig forfølgelse fra 
det offentlige, og derved sikret en uriktig domfellelse over en lovlig handling. 
 
2.3 Konkursboets handlinger 
Norsk Tillitsmann begjærte Thule Drilling AS konkurs tidlig på året 2010, og som indikert 
ovenfor ble konkurs åpnet, hvilket ble gjort 16. september samme året. 
 
Dersom noen med rettslig interesse skulle være av den oppfatning at et selskap har 
foretatt utbetalinger i strid med aksjeloven eller til skade for fordringshaverne, kan 
bostyrer – under gitte betingelser – kreve tilbakeføring i medhold av aksjeloven § 3-7, 
eller begjære omstøtelse, jf eksempelvis dekningsloven § 5-9. Dersom utbetalingen ikke 
begjæres tilbakeført eller ikke blir omstøtt, må den betraktes som gyldig. Lengste frist 
for omstøtelse er 10 år fra utbetalingen fant sted. Denne frist begrenses ytterligere i 
dekningsloven § 5-15, hvor boet er gitt et incitament til å begjære omstøtelse senest ett 
år etter konkursåpning, eller senest seks måneder etter at boet har fått kjennskap til 
eller burde ha gjort seg kjent med de omstendigheter som ligger til grunn for et krav om 
omstøtelse. 
 
Til tross for at Thule Drilling AS ble satt under konkursbehandling, unnlot både bostyrer 
så vel som kreditorutvalget å begjære utbetalingen omstøtt. Nær 9 måneder etter at 
selskapet var blitt tatt under konkursbehandling, gikk bostyrer i stedet – som nevnt 
ovenfor – til det skritt å anmelde en rekke forhold til Økokrim, herunder utbetalingen 
som ligger til grunn for herværende straffesak. Det ligger i lovens ordning at bostyrer 
ikke kan velge å unnlate å følge konkurslovens og dekningslovens regler, og i stedet 
anmelde forholdet og gjennom en senere straffesak fremme erstatningskrav som et slags 
substitutt for et foreldet krav om omstøtelse. Lovens ordning er gitt i konkurslovens og 
dekningslovens bestemmelser, hvor det er forutsatt at konkursboet gjør sine 
ugyldighetsinnsigelser gjeldende gjennom beslagsretten, hvilket bostyrer hadde full 
anledning til i herværende sak. 
 
For å gi kommisjonen en bedre oversikt over problemet, vil det være nyttig å se på 
hvordan den påberopte straffbare handling (utbetalingen) kunne ha vært angrepet 
dersom selskapet ikke ble tatt under konkursbehandling. Under denne forutsetning er det 
i hovedsak selskapet v/styret som har kompetanse til å fremsette et krav i medhold av 
aksjeloven § 3-7, jf aksjeloven § 6-12 (styrets forvalteransvar), dette dog under den 
forutsetning at generalforsamlingen ikke har besluttet at kravet ikke skal forfølges. Det 
vil altså i utgangspunktet ikke være mulig for offentlig myndighet å gripe inn i et 
selskaps daglige virksomhet/anliggender, herunder beslutninger om å foreta 
utbetalinger, og den etterfølgende gjennomføring av beslutningene. ”Angrepet” kan bare 
foretas dersom selskapet blir gjort til gjenstand for gjeldsforhandling eller konkurs, eller 
selskapet anmelder forholdet.  
 
Dersom et selskap blir tatt under konkursbehandling, er det bostyrers plikt å sørge for at 
midler som han/hun mener er urettmessig tatt ut av selskapet, blir tilbakeført, gjennom 
de regler som er gitt bostyrer å forvalte boet under, herunder regler om beslag og 
omstøtelse. Skulle bostyrer feile, vil han kunne bli gjort ansvarlig.  
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I tilsvar av 27. juni 2017 i annen sak, har bostyrer anført at ”…de to utbetalingene var 
ulovlige”, og at de ikke hviler på en selskapsrettslig beslutning, se tilsvaret henholdsvis 
pkt. 3, tredje siste avsnitt, side 3, og pkt. 4, annet avsnitt. Bostyrer var i så henseende 
forpliktet til å begjære utbetalingen omstøtt, hvilket boet altså unnlot å gjøre. Tilsvaret er 
vedlagt som: 
 

Bilag nr. 6 : Tilsvar av 27. juni 2017 fra Thule Drilling AS, dets konkursbo 
 
Dersom boet hadde begjært utbetalingen omstøtt, ville boet ha fått en rettsavgjørelse 
som ville ha bekreftet eller tilsidesatt selskapets beslutning om å utbetale honorarene til 
SAC. Med andre ord ville boet ha fått en rettslig avklaring som, i fall den gikk i boets 
favør, kunne danne grunnlag for å angripe utbetalingen. Når bostyrer bevisst har valgt å 
ikke begjære omstøtelse, vil omstøtelseskravet falle bort idet ettårsfristen løper ut. Etter 
dette tidspunkt eksisterer det ikke lenger noe rettskrav i medhold av straffeprosessloven 
§ 3.  
 
At tilbakesøkingskrav (omstøtelse/restitusjon) må fremmes gjennom konkursbehandling, 
hvor det med andre ord ikke er akseptert å, så å si, hoppe over de restitusjonsverktøy 
som er gjort tilgjengelig gjennom en konkursbehandling, har også kommet til uttrykk i 
rettspraksis, jf LB-2017-037829. I den nevnte avgjørelse slo lagmannsretten fast at en 
kreditors angrep mot en ulovlig utdeling ikke kan føres gjennom en utleggssak (altså; 
hvor man hopper over de muligheter som ligger i en konkursbehandling). For øvrig 
gjelder det ingen omstøtelsesregler utenfor konkurs, jf Rt-2014-922, avsnitt 19, og 
omstøtelses-/tilbakeføringskrav må i så fall reises ved å slå debitor konkurs. 
 
Det er i norsk rett ikke adgang til å ta utlegg i eiendeler som er overdratt fra et 
aksjeselskap på det grunnlag at overdragelsen antas å være selskapsrettslig ugyldig eller 
ulovlig, jf LB-2017-037829. Lagmannsretten forutsetter altså at kreditor skal benytte seg 
av de instrumenter som loven har gjort tilgjengelig for kreditor, hvilket også er slått fast i 
Rt-2014-922. Dette må da bety at kreditor (her; boet på vegne av kreditorutvalget) 
heller ikke har anledning til å reise krav om erstatning dersom man ikke først har 
angrepet utbetalingen med tilgjengelige midler – når det var anledning til det. En 
ytterligere følge er at kreditor ikke kan anmelde utbetalingen som straffbar i et håp om å 
omgå/hoppe over restitusjonsreglene som gjelder under konkurs, hvilket i sin tur betyr 
at påtalemyndigheten ikke har anledning til å straffeforfølge en påstått ulovlig utdeling 
før det er rettskraftig avgjort at grunnlaget som utdelingen hviler på (den 
selskapsrettslige beslutning) er ulovlig. 
 

* * * 
 
Når man setter styrets og generalforsamlingens beslutninger opp mot straffedommen, 
oppstår det umiddelbart en konflikt mellom et materielt rettsforhold (en lovlig og gyldig 
selskapsrettslig beslutning, samt gjennomføringen av denne), og en straffedom som 
bestemmer at gjennomføringen av den lovlige og gyldige selskapsrettslige beslutningen 
(selve utbetalingen) er å anse som utroskap. Verken påtalemyndigheten eller domstolen 
har foretatt en rettslig avklaring av beslutningens gyldighet. 
 
Den selskapsrettslige beslutning har ikke blitt angrepet, og skal følgelig betraktes som 
gyldig. 
 
Gjennomføringen av beslutningen - som herværende straffesak angriper – er altså lovlig. 
Dommen av 12. januar 2015 strider følgelig mot EMK artikkel 7, samt Grunnloven § 96 
og § 113. Vi kommer tilbake til problemet – lovlige handlinger og straffeforfølgelse – 
under pkt. 3.2 nedenfor. 

3. GJENÅPNINGSGRUNNLAGET 
3.1 Dom av 12. januar 2015 er avsagt av dommer uten autorisasjon 
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3.1.1 Faktisk gjennomgang 
Det er bare dommere som er utnevnt og beskikket i tråd med Grunnloven § 21 som kan 
ta sete og dømme, jf domstolloven § 55, første ledd. Dersom avgjørelsen er avsagt av en 
person som er utnevnt og beskikket i strid med ovennevnte bestemmelser, er 
avgjørelsen avsagt av en person som er etter loven er utelukket fra dommerstillingen, og 
det første vilkåret for gjenåpning er oppfylt, jf straffeprosessloven § 390, første ledd. I 
og med at bare autoriserte dommere kan dømme, har det ingen hensikt å vurdere 
hvorvidt ”feilen” kan ha hatt betydning. I motsatt fall har man i effekt åpnet opp for at 
hvem som helst kan sette seg til å dømme. 
 
3.1.2 Rettslig vurdering 
Tingrettsdommer Bjørn Feyling administrerte saken da den gikk for Oslo tingrett. Feyling 
er utnevnt og beskikket som embetsdommer i strid med Grunnloven § 21.  
 
Problemet ble reist og mangelen er dokumentert ved Hans Eirik Olavs innsigelse av 15. 
oktober 2014 til advokat John Christian Elden, og deretter oversendt tingretten i e-post 
av samme dato. I e-posten er det dokumentert at Bjørn Feyling – som dømte i saken – 
ikke er utnevnt og beskikket i medhold av Grunnloven § 21. E-posten er vedlagt som: 
 

Bilag nr. 7 : Hans Eirik Olavs e-post av 15. oktober 2014 til advokat John 
Christian Elden 

 
Dersom retten ikke er lovlig sammensatt, skal mangelen/feilen gis ubetinget virkning, jf 
straffeprosessloven § 343, annet ledd, nr. 3. Sagt med andre ord; dersom retten er satt 
med en person som ikke er utnevnt og beskikket i medhold av Grunnloven § 21, skal 
avgjørelsen betraktes som en nullitet. I ethvert tilfelle skal avgjørelsen oppheves.  
 
Edvard Os – en person som er ansatt i Oslo tingrett og som heller ikke er utnevnt og 
beskikket i medhold av Grunnloven § 21 – avsa kjennelse over innsigelsen dagen etter, 
den 16. oktober 2014. Kjennelsen er vedlagt som: 
 

Bilag nr. 8: Edvard Os’ kjennelse av 16. oktober 2014 
 
Os var i sin kjennelse enig i at dersom retten ikke er lovlig sammensatt, så vil denne 
”mangel” utgjøre en absolutt opphevelsesgrunn. Deretter argumenterte Os som følger: 
 

Retten anser imidlertid tiltaltes lovtolkning som uholdbar og finner det klart at de 
forhold som er påberopt fra tiltaltes side, ikke gir noen grunn til å betvile 
gyldigheten av utnevnelsen Bjørn Feyling som embetsdommer. 

 
Den lovtolkning som Os refererer til, er gitt i e-post av 15. oktober 2015 fra Hans Eirik 
Olav, og lyder slik: 
 

Det følger av grunnloven § 28 at embetsutnevnelser skal foredras for Kongen i 
statsråd. Den nærmere prosedyre for slike utnevnelser er gitt i grl § 21 og § 31, 
nemlig at embetsmenn – eksempelvis dommere – velges, avgir embetsed og 
beskikkes, og at beskikkelsen ikke finner sted, og i alle fall ikke er gyldig, med 
mindre den først er kontrasignert.  
 
Å beskikke/bestalle betyr i realiteten å autorisere. Som man kan se forutsetter grl 
§ 21 – mht utnevnelse av embetsmenn – to konstitusjonelle handlinger med et 
klart skille mellom disse; 1) Kongen velger, og 2) Kongen beskikker, hvor 
beskikkelsen ikke skal finne sted før embetsed er avgitt, mottatt og forevist 
Kongen i statsråd. 
 
Før vedkommende som er valgt kan beskikkes, må han/hun altså ha avgitt 
embetsed, og først på dette tidspunkt kan Kongen i statsråd utarbeide, signere og 
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la kontrasignere en bestalling/beskikkelse. Dette følger også av embetsedloven § 
3. 

 
De faktiske forhold er i samme e-post redegjort for på denne måten: 
 

6. januar 2012 utnevnte Kongen i statsråd legal adviser Bjørn Feyling til dommer i 
Oslo tingrett. 2. februar 2012 kontaktet Domstoladministrasjonen (DA) Feyling, 
gratulerte han med stillingen og bekreftet samtidig at tiltredelsesdato ville bli 10. 
april 2012. I samme brev ble Feyling bedt om å signere en rekke vedlagte 
dokumenter, herunder embetsløfte og dommerforsikring.  
 
DAs brev inneholder en bekreftelse på to konstitusjonelt rettsstridige forhold; 1) 
embetsed var ikke avgitt på tidspunktet for utnevnelsen i Kongen i statsråd 6. 
januar 2012, hvilket har til følge at embetsutnevnelsen er ugyldig, jf grl § 21; og 
2) DA har okkupert rollen som i medhold av grunnloven er tillagt Kongen i 
statsråd, nemlig å innhente embetsed og deretter bestalle/beskikke dommeren.  
 
Feyling avga embetsed og dommerforsikring 4. mars 2012. 

 
Os’ konklusjon strider imot enkel og oversiktlig lovgivning, samt imot faktum, og må 
betraktes som en åpenbar krenkelse av dommerforsikringen, jf domstolloven § 60. 
Objektivt sett fremstår Os’ administrasjon av innsigelsen gitt i e-post av 15. oktober 
2014 som korrumpert. Hadde Os forholdt seg til loven og det fremlagte faktum, ville det 
ikke ha vært mulig å avgi en slik kjennelse. Vi kommer tilbake til dette nedenfor.  
 
Edvard Os har i alle tilfeller ikke begrunnet sin påstand om uholdbar lovtolkning, og 
årsaken er klar; det er intet galt ved lovtolkningen. Lovtolkningen er ikke bare 
elementær og helt i tråd med loven og dens forarbeider, den er av professorene Bredo 
Morgenstierne og Frede Castberg også ansett å være gjeldende statsrett, og det vises i 
så henseende til Olavs anke (av 20. oktober 2014) over tingrettens kjennelse, hvor det 
er redegjort for gjeldende rett. Gjeldende rett er naturlig nok ikke blitt imøtegått av 
statlige myndigheter. Anken er vedlagt som: 
 

Bilag nr. 9: Anke av 20. oktober 2014 over tingrettens kjennelse av 16. oktober 
2014 

 
Vi står dermed overfor den klare konklusjon at Oslo tingrett ikke var lovlig satt da den 
avsa kjennelse av 16. oktober 2014 og dom av 12. januar 2015.  
 
Avslutningsvis under dette punkt understrekes det at verken domstolens egne dommere 
eller deres argeidsgiver har imøtegått innsigelsen, enn si forsøkt å dokumentere 
dommerens autorisasjon. Følgelig må kommisjonen legge til grunn faktum og gjeldende 
rett mht utvelgelsesprosessen, slik det er lagt frem i ovennevnte skriv, hvilket har til 
følge at avgjørelsen altså er å betrakte som en nullitet, og i alle tilfeller må besørges 
gjenopptatt, jf straffeprosessloven § 390, første ledd, første alternativ. 
 
Det fremstår som uforståelig at Domstoladministrasjonen ikke er i stand til å følge de 
enkle regler som følger av Grunnloven og domstolloven når det gjelder ovennevnte 
utnevnelsesprosess. Det kan imidlertid ikke være slik at domstolen ignorerer disse 
relativt strenge formkrav med den følge at Olav dømmes av en rett som er uautorisert 
eller på annet vis er ulovlig satt. 
 
3.2 Det forhold som det er avsagt straffedom over er en lovlig handling 
3.2.1 Innledning 
Straff er et onde som staten påfører en lovovertreder i den hensikt at lovovertredelsen 
skal føles som et onde.  
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I tillegg til at det vil stride mot EMK art. 7 og Grunnloven §§ 96 og 113, vil det stride mot 
de mest grunnleggende (preventive) prinsipper for straff å straffe en eier av en rettighet, 
for å ha utøvet – herunder; beskyttet – denne rettighet. Det samme vil gjelde for en som 
lojalt utfører en lovlig beslutning, slik Olav vitterlig har gjort. Rammene for 
straffedomstolens handlingsrom dannes bl.a. av EMK art. 7 og Grunnloven §§ 96 og 113. 
Nedenfor skal jeg gi noen eksempler som i prinsippet berører herværende problem, 
nemlig strafferettens avhengighet til materielle sivilrettslige forhold.  
 
Dersom A blir anmeldt av B og deretter blir siktet og tiltalt for å ha stjålet en bil som 
angivelig eies av B, vil ikke A kunne straffes for å ha stjålet bilen, dersom det viser seg 
at A er eier av bilen og besitter nødvendige hjemmelsdokumenter. Ved tvil må eierskapet 
først avklares, og det kan ikke avklares med endelig virkning under en straffeprosess. 
Forholdet kan i utgangspunktet bare avklares ved at B reiser sivilrettslig sak mot A, med 
krav om å få avklart eierforholdet. Det er i utgangspunktet ikke opp til 
påtalemyndigheten å rydde opp i borgernes sivilrettslige forhold. Påtalemyndigheten kan 
følgelig ikke overta Bs rolle og reise sak mot A for derved å få redet grunnen for en 
straffeforfølgelse. 
 
Et annet eksempel: Under et ekstremt regnskyll går en lokal elv over sine bredder og 
graver ut et nytt løp. Dersom det nye løpet ikke endres, risikerer et IT-selskap 
oversvømmelse med fare for tap på flere titals millioner kroner. En lokale bonde ser faren 
og tar på eget initiativ fatt på oppgaven med å endre elveløpet for derved å redde IT-
selskapet fra en katastrofe. Bonden – som er bror av IT-selskapets styreleder – lykkes og 
hans arbeid har derved reddet verdier for millioner av kroner.  
 
Selskapets styre velger å honorere bonden for å ha reddet selskapet, og gir han en 
utbetaling som tilsvarer 10 % av de verdier som ble reddet. IT-selskapet går senere hen 
konkurs, av andre årsaker. Bostyrer blir gjort kjent med utbetalingen, anser den for å 
være til skade for selskapet og anmelder forholdet. I likhet med forrige eksempel vil 
heller ikke denne handlingen (utbetalingen) kunne straffeforfølges før det sivilrettslige 
forhold er avklart, nemlig om utbetalingen var gjort i medhold av en lovlig 
selskapsrettslig beslutning, hvorvidt den selskapsrettslige beslutning er gyldig og 
hvorvidt utbetalingen uansett var gjort i tråd med selskapsinteressen (selskapets tarv).  
 
Et tredje eksempel: Dersom A har en dokumenterbar eksklusiv fiskerettighet i området 
B, vil en fisker C som setter garna sine i dette området ha begått en krenkelse av As 
fiskerett, dette samtidig som at han derved også har abandonert garna han satte. 
Dersom C – i denne situasjonen – mener at A ikke har noen eksklusiv fiskerett i området 
B, er C i så fall henvist til å få dette rettspørsmål avklart ved sivilrettslig dom.  
 
Før dette sivilrettslige forholdet er avklart kan ikke C utøve noen fiskerett, eksempelvis 
basert på egen oppfatning av rettighetsspørsmålet. Dersom C, under disse 
omstendigheter, setter sine garn i området B, gjør han det på egen risiko. En slik 
handling vil bli å betrakte som tyvfiske. Skulle A oppdage Cs fiskeutstyr står A fritt til å 
konfiskere dette, samt anmelde C for tyvfiske. 
 
Det følger av dette at dersom C skulle ønske å omgå dette sivilrettslige problem ved å 
anmelde A for å ha tilvendt seg Cs fiskeutstyr, så har ikke påtalemyndigheten adgang til 
å straffeforfølge forholdet før det sivilrettslige spørsmål er avklart. Å bygge en straffedom 
på en prejudisiell vurdering av det sivilrettslige spørsmål vil i beste fall være en omgåelse 
av problemet. 
 
Et enkelt eksempel vil avklare sistnevnte problem: Dersom påtalemyndigheten forfølger 
Cs anmeldelse, og lykkes i å få dømt A for på rettsstridig vis å ha satt seg i besittelse av 
Cs garn, så vil denne dommen komme i konflikt med det sivilrettslige forhold dommen er 
fullstendig avhengig av at er avklart, nemlig spørsmålet om As eksklusive fiskerett. 
Problemet blir enda klarere den dagen A legger frem dokumentasjon på sin fiskerett. 
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For å si det enkelt: Man kan ikke samtidig sitte med en eksklusiv fiskerett og en 
straffedom mot utøvelsen av denne fiskerett. Det samme gjelder spørsmålet omkring 
honoreringen av bondens redningsarbeid. Man kan ikke samtidig sitte med en gyldig og 
lovlig selskapsrettslig beslutning, og en straffedom mot gjennomføringen av selskapets 
beslutning. Det er dog nettopp denne situasjonen vi har endt opp med i herværende sak. 
Årsaken ligger i at påtalemyndigheten og domstolen har dekket over problemstillingen – 
det sentrale sivilrettslige aspekt som forhindrer straffeforfølgelse – og derved håpet at 
dette forholdet ikke skulle bli en del av saken, dette til tross for at det nettopp er et helt 
avgjørende moment i saken. 
 
3.2.2 Straffedom strider mot rettigheter som ikke er opphevet eller kjent 
ugyldig – strafferettens sivilrettslige begrensning 
Dersom beslutningen om å utbetale honorarer for redningsarbeidet som ble gjort i 
Emiratene og Saudi-Arabia er gyldig, vil selve utbetalingen måtte anses som en 
rettmessig gjennomføring av denne beslutning, og utbetalingen kan følgelig ikke straffes, 
jf forutsetningsvis EMK art. 7 og Grunnloven §§ 96 og 113. Dersom det på den annen 
side skulle være rettslig avgjort at Thule Drilling AS’ ledelse ikke har besluttet å foreta 
den nevnte utbetalingen, eller at beslutningen er rettsstridig, vil også selve utbetalingen 
kunne betraktes som rettsstridig. Dette leder til neste oppgave. 
 
For å kunne ta stilling til det objektive straffbarhetsvilkåret i straffeloven § 275 – handler 
mot den annens tarv – er domstolen avhengig av at det foreligger en sivilrettslig 
avklaring omkring den selskapsrettslige beslutning. For å si det enkelt:  
 

A kan ikke dømmes for å ha stjålet en bil dersom det er uavklart – ikke rettskraftig avgjort 
– om det er A eller B som eier den.  

 
Problemet med Oslo tingretts dom er, som indikert ovenfor, at retten ikke har tatt 
hensyn til at beslutningen om å foreta utbetalingen er gyldig. Retten har altså unnlatt å 
ta stilling til ett av de mest sentrale element i en straffeprosess, nemlig om den 
materielle rett er til hinder for en straffellelse. Dette krav er kommet til uttrykk i 
straffeprosessloven § 17, første ledd, og lyder som følger: 
 

Når straffbarheten av en handling beror på om et visst rettsforhold bestod da 
handlingen ble foretatt, kan retten utsette straffesaken til dette spørsmål er blitt 
avgjort i sivil sak. 

 
Kravet er også kommet til uttrykk i rettspraksis, og da viser jeg til Rt-2011-855, avsnitt 
38, hvor det forutsetningsvis legges til grunn at dersom det foreligger en lovlig 
selskapsrettslig disposisjon, vil handlingen ikke kunne rammes som utroskap etter 
straffeloven § 275: 
 

Det foreligger følgelig ingen lovlige selskapsrettslig disposisjoner som er til hinder 
for at belastningen av kostnader til fordel for morselskapet kan rammes som 
utroskap etter straffeloven § 275. 

 
Høyesterett legger altså til grunn at den domstol som skal prøve straffbarheten ved den 
påtalte handling, først må få avklart det sivilrettslige/materialrettslige forhold som er 
avgjørende for om handlingen kan straffeforfølges. En lovlig selskapsrettslig disposisjon 
vil – som Høyesterett har lagt til grunn – forhindre straffedomstolen fra å felle dom over 
handlingen, og gjennomføringen av selskapets gyldige beslutning kan følgelig ikke 
straffeforfølges. 
 
En prøving av en utroskapsanklage, eller annen anklage om straffbart inngrep i annens 
rett, avhenger altså av en avklaring av materiell rett. Eksempelvis kan ikke A straffes for 
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å ha stjålet en bil, dersom det viser seg at A er eier av bilen. Ved tvil må eierskapet først 
avklares, og det kan ikke avklares med endelig virkning under en straffeprosess.  
 
Sett i lys av straffeprosesslovens begrensninger, er det ingen god løsning at en 
straffedomstol skal settes til å prøve sivilrettslige spørsmål innenfor rammen av en 
straffesak.  
 
Det første problemet domstolen møter, er at resultatet av en slik prøving vil være av 
prejudisiell art. Det vil si at det materielle spørsmålet – eksempelvis hvorvidt A er eier av 
bilen – med nødvendighet ikke kan bli endelig/rettskraftig avgjort under en straffesak, 
med den følge at den som har rettslig interesse i en avklaring når som helst kan reise 
sivil sak og få prøvet spørsmålet. En naturlig følge av dette er at en straffedom ikke vil 
kunne fullbyrdes så lenge det avgjørende materielle spørsmål ikke er rettskraftig avgjort, 
og her minner jeg igjen om A som har ”stjålet” sin egen bil. 
 
I straffesaker kreves at det er bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at tiltalte har 
gjort handlingen, med nødvendig skyld. Dette gjelder alle elementer i straffebudet, 
herunder en påstand om at den selskapsrettslige beslutning er ugyldig (hvilket ikke 
engang er forsøkt prøvet i herværende sak). I sivile saker er det tilstrekkelig med 
sannsynlighetsovervekt, hvilket innebærer at det som er mest sannsynlig skal legges til 
grunn. Dersom en straffedomstol setter seg til å prøve materiell rett, eksempelvis; hvem 
som eier bilen, eller hvorvidt selskapets beslutning er gyldig, må dette i så fall skje på 
bakgrunn av en bevisbedømmelse basert på beviskravene som gjelder i straffesaker, 
hvilket altså ikke har skjedd i herværende sak hvor domstolen i stedet har dekket over 
hele problemet. 
 
Et annet problem som gjør at det i beste fall er uheldig at straffedomstolen tar 
prejudisiell stilling til materiell rett, er at de som er berørt av spørsmålet hvorvidt 
beslutningen (og utbetalingen) er gyldig – her; SAC (mottaker av beløpet) og Thule 
Drilling AS, som foretok utbetalingen – med nødvendighet ikke er gjort til parter i saken 
og, dermed ikke kan forsvare sine interesser. 
 
Et tredje problem finner vi eksempelvis i domslutningen relatert til erstatning. 
Erstatningsdommen i en straffesak baserer seg på en prejudisiell prøving av det 
materielle forhold. Idet det materielle rettsforhold ikke blir rettskraftig avgjort i en 
straffesak, her; grunnlaget for erstatningskravet, vil en fullbyrding kunne stanses dersom 
den dømte reiser sivil sak omkring det materielle forhold. Avklaringen i et slikt 
sivilrettslig søksmål vil samtidig kunne slå beina under straffedommen, hvilket altså 
signaliserer hvor uheldig det er at en straffedomstol setter seg til å prøve en handling, 
uten å avklare de sivilrettslige aspekter, eller dømmer før disse aspekter er avklart. 
 

* * * 
 
Én stor svakhet ved straffeprosessen i herværende sak, er altså at tingretten - med 
ankedomstolens bifall – har sett bort fra/dekket over, og i alle tilfeller ikke har prøvet det 
materielle grunnlag for utbetalingen, altså; hvorvidt den selskapsrettslige beslutning er 
gyldig, herunder hvorvidt den er gitt i tråd med/innenfor rammene av 
selskapsinteressen. Dersom den selskapsrettslige beslutningen anses gyldig, vil naturlig 
nok også ordren om å gjennomføre beslutningen, samt selve gjennomføringen 
(utbetalingen), være gyldig og i tråd med selskapsinteressen. Enkelt sagt er det denne 
gyldige selskapsrettslige beslutningen Olav, som styreleder i Thule Drilling AS, har 
forholdt seg til, og som også straffedomstolen var forpliktet til å forholde seg til. 
 
En annen stor svakhet ved prosessen er at de tre dommerne i lagmannsretten har 
bygget sin avgjørelse – om å nekte anken fremmet – på en lovanvendelse som er ukjent 
i norsk rett, nemlig; at en domstol kan tilsidesette prinsippet om at en påstått straffbar 
handling må bevises utover enhver rimelig tvil, og i stedet hypotisere over hva vitner kan 
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komme til å si, samt hypotisere over bevisverdien av dokumenter retten ikke vil se og 
følgelig ikke har sett, og på dette grunnlag slå fast at de bevis retten har blitt tilbudt, 
men ikke har sett, ikke vil kunne være av frifinnende art, men tvert imot bekrefter 
straffbar handling. Se i så måte første avsnitt, side 6, i lagmannsrettens kjennelse av 12. 
oktober 2015, jf bilag nr. 4 ovenfor, samt pkt. 3 i anmeldelsen, jf bilag nr. 5 ovenfor. 
 
Slik det sivilrettslige forhold står i dag, strider straffedommen mot materiell norsk rett, 
og kan derfor ikke fullbyrdes, hvilket skal begrunnes ytterligere nedenfor. 
 

* * * 
 
Det følger av ovennevnte gjennomgang at Oslo tingrett var forpliktet til å avvente videre 
behandling av straffesaken inntil relevant materiell rett var blitt endelig avklart, nærmere 
bestemt; hvorvidt Thule Drilling AS’ beslutning om å foreta utbetalingen er gyldig. Dette 
har tingretten ikke tatt hensyn til, og dommen lider følgelig under dette. Her skal det 
legges til at konkursboet har vurdert utbetalingen og funnet den ulovlig, men har like 
fullt valgt å ikke begjære den omstøtt. Valget har konsekvenser, bl.a. at boet med dette 
har akseptert den selskapsrettslige beslutning. Krav på omstøtelse foreldes ett år etter 
konkursåpning, jf dekningsloven § 5-15. Boet kan ikke deretter kreve beløpet dekket inn 
på annen måte, eksempelvis ved å anmeldte forholdet og reise erstatningskrav, jf det 
som er sagt om dette under pkt. 2.2 ovenfor. 
 
Man kan dermed oppsummere følgende: På den ene side foreligger det en gyldig 
beslutning fra styret og generalforsamlingen i Thule Drilling AS. Beslutning er ikke endret 
eller angrepet, og gjennomføringen av beslutningen (utbetalingen) er følgelig å betrakte 
som gyldig. På den annen side foreligger det en dom på at utbetalingen – ikke 
beslutningen – er å betrakte som utroskap. Retten har ikke foretatt en prøving av, og har 
derved heller ikke tatt stilling til den materielle rett, nemlig om beslutningen er 
selskapsrettslig gyldig. Setter vi disse to omstendigheter/forhold opp mot hverandre, 
fremstår det som åpenbart at straffedommen ikke kan fullbyrdes, dette altså fordi den 
materielle rett (den gyldige selskapsrettslige beslutning) ikke er blitt rokket ved. Per i 
dag er nemlig beslutningen gyldig, og det kan følgelig ikke felles straff over handlingen, 
jf forutsetningsvis EMK art. 7, og Grunnloven §§ 96 og113.  
 
Straffedommen strider mot materiell rett, og må følgelig vike for denne. Dertil nevnes 
det at den sivilrettslige del av straffedommen – antagelsen eller forutsetningen om at 
beslutningen om å utbetale beløpet er ugyldig – ikke bærer rettskraft. Straffedommen er 
med andre ord ikke bindende på dette punkt, med de problemer det vil skape for en 
fullbyrding av dommen. 
 
Det er altså ikke tvilsomt at dommen er uriktig og at det foreligger grunnlag for ny 
prøving, jf straffeprosessloven § 392, annet ledd, dette for det tilfellet at 
påtalemyndigheten ikke henlegger saken som intet straffbart forhold. 
 
3.3 Dommere har gjort seg skyldig i straffbart forhold under rettergang 
Tingrettsdommer Feyling var kjent med at han ikke kunne idømme straff med mindre 
han først hadde sikret sakens opplysning og fått avklart det sivilrettslige aspekt ved 
saken, nærmere bestemt; hvorvidt selskapets beslutning om å utbetale det nevnte beløp 
er gyldig eller ikke. Feyling nektet å utsette saken for å få dette avklart, jf bilag nr. 2 
ovenfor. 
 
I tillegg til dette har lagmannsretten begått grovt myndighetsmisbruk idet dommerne har 
krevd at tiltalte skal bevise sin uskyld, dette samtidig som dommerne har nektet tiltalte å 
føre vitne- og dokumentbevis, samt nektet tiltalte innsyn i relevant dokumentasjon som 
konkursboet etter Thule Drilling AS sitter på, herunder relevant dokumentasjon fra den 
sveitsiske straffeprosess mot Olav som også påtalemyndigheten sitter på.  
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Videre har dommerne bygget sin avgjørelse om å nekte anken fremmet på den 
antagelse/hypotese at tilbudte vitne- og dokumentbevis – som retten ikke har sett og 
som retten ikke vil se – ikke er relevant for saken, og at det derfor ikke er nødvendig å 
føre disse bevis.  
 
Én av de store feil ved dette elementet i prosessen er at dommerne like fullt benytter de 
tilbudte vitne- og dokumentbevisene, som retten ikke har sett og som retten ikke vil se 
eller høre, som grunnlag for sin konklusjon om at tingrettsdommen er korrekt, jf at de 
tilbudte vitne- og dokumentbevis vil ”…ikke rokke ved tingrettens bevisvurdering.”1  
 
En slik slutning forutsetter at man har hatt tilgang til de vitne- og dokumentbevis som 
ikke vil rokke ved tingrettens bevisvurdering. Det er blitt avklart at lagmannsretten ikke 
hadde slik tilgang da den like fullt fattet sin beslutning, og det vises i så måte til e-
postkorrespondanse mellom advokat Elden og Borgarting lagmannsrett i perioden 30. 
september – 3. oktober 2016. Lagmannsrettens slutning er altså i beste fall basert på 
tilfeldig synsing. I verste fall er den basert på et utenforliggende ønske om å straffe – 
uavhengig av om det kan føres frifinnende bevis. Korrespondansen er vedlagt som: 
 

Bilag nr. 10: E-postkorrespondanse mellom advokat Elden og Borgarting 
lagmannsrett for perioden 30. september – 3. oktober 2016 

 
Vi står altså overfor en fullstendig forpurring av en forventet rimelig og rettferdig 
straffeprosess – både i tingretten så vel som i lagmannsretten – hvor konsekvensen er at 
tiltalte er dømt på dommernes vilkårlige antagelser, dette uten engang å ha fått 
anledning til å få prøvet, for en høyere rett, hvorvidt dommerne fritt kan tilsidesette de 
internasjonalt anerkjente prinsipper som danner kjerne i begrepet; fair trial.  
 
Dommernes handlinger er bl.a. i strid med straffeloven § 158 (motarbeiding av 
rettsvesenet) og § 173 (myndighetsmisbruk), og vilkåret i straffeprosessloven § 391 (1), 
første alternativ, er oppfylt. 
 
3.4 Tjenestemenn i politiet/påtalemyndigheten har gjort seg skyldig i straffbart 
forhold under rettergang 
3.4.1 Innledning 
Tilgjengelig informasjon – herunder avisartikler og Oslo tingretts straffedom av 18. 
september 2017 mot Gjermund Cappelen og Eirik Jensen – peker i retning av at 
straffeforfølgingen mot Hans Eirik Olav er blitt korrumpert for å skjule/dekke over annen 
straffbar virksomhet knyttet til straffesakene mot Pål Gruben (Cappelens ”økonomisjef” 
og høyre hånd), Cappelen og Jensen. Olavs forsvarer – advokat John Christian Elden – 
har påtatt seg forsvareroppdrag i alle disse sakene, først for Olav (2011), deretter for 
Gruben (2012) og så for Jensen (2015). Fellesnevneren i disse tre sakene er Hans Olav 
Eldring. 
 
Eldring opptrådte som bankier, ikke bare for Cappelen, men også for en rekke investorer 
blant den norske finanselite. Dette har kommet frem i publikasjoner i dagspressen de 
senere år (som vi kommer tilbake til like nedenfor), og er også blitt redegjort for i Hans 
Eirik Olavs brev til skattedirektoratet av 28. september 2016. I sistnevnte brev ble 
skattedirektør Holte og skattemyndigheten opplyst om Eldrings virksomhet, og hvor det 
også ble gitt informasjon om Eldrings kundeliste med navngitte profilerte norske kunder 
som ved bruk av nummerkontoer har kunnet skjule sin formue i Sveits. Sagt med andre 
ord har skattemyndigheten, i realiteten, blitt gjort kjent med Cappelen og Eldrings narko- 
og hvitvaskingsvirksomhet, samt hvem (innenfor den norske finanselite) som med eller 
uten sin viten har medvirket til denne virksomhet. Brevet er vedlagt som: 
 

Bilag nr. 11: Hans Eirik Olavs brev til skattemyndigheten av 28. september 2016 

                                                 
1 Se bilag nr. 4; lagmannsrettens kjennelse av 12. oktober 2015, side 6, første avsnitt. 
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Brevet – som bl.a. også gikk til advokat John Christian Elden, Kontroll- og 
konstitusjonskomiteen og Økokrim – ble ikke besvart av noen. Selv etter at 
henvendelsen ble purret på, har det ikke kommet noe svar eller reaksjoner fra 
mottakerne av brevet. I mangel av annen informasjon kan ikke passiviteten fra relevant 
myndighet oppfattes som annet enn en erklæring om at skattemyndigheten og 
påtalemyndigheten er kjent med virksomheten, og synes å være fornøyd med at den 
økonomiske delen av narkovirksomheten ikke blir forstyrret eller avslørt. 
 
3.4.2 Bakgrunn – Cappelen/Jensen-saken og tilknytning til herværende sak 
Tidlig i 2011 kontaktet advokat Paal Henrik Berle Kripos og varslet bl.a. om Cappelens 
narko- og hvitvaskingsvirksomhet. I møte med Kripos 9. mai og 22. juni 2011 ble Berle 
informert om at Kripos skulle håndtere saken videre.2 Berle forklarte i retten at han ikke 
fikk tilbakemelding fra Kripos etter dette. Ved et annet tilfelle overtalte advokat Reidar 
Andresen sin klient X til å kontakte Spesialenheten. I et møte med Spesialenheten i 2011 
redegjorde klient X for de samme forhold som advokat Berle hadde informert Kripos om. 
Oslo tingrett synes å ha slått seg til ro med at verken Kripos eller Spesialenheten gjorde 
noe med saken, og man får et klart inntrykk av at verken tingretten eller 
påtalemyndigheten var interessert i en avdekking av infrastrukturen i Cappelens 
virksomhet, herunder den hvitvasking som bl.a. Eldring var engasjert i, og dermed heller 
ikke synes å ha vært interessert i hvor milliardene fra denne virksomheten har tatt 
veien.3   
 
Til dette skal det tilføyes at Cappelen bl.a. hadde vasket penger via et svensk 
pornoselskap. I 2011 kontaktet eieren av dette selskapet (Berth Milton) politiet i Norge 
og fortalte om Cappelens hvitvasking.4 Heller ikke etter denne henvendelse skjedde det 
noe. Det var som om narko- og hvitvaskingsvirksomheten ikke eksisterte, og i alle fall 
ikke måtte røres ved. Advokatfirmaet DLA Piper har også medvirket – med eller uten 
viten – til hvitvasking av Cappelens narkoprofitt.5 Milton er av den oppfatning at når han 
hadde fattet mistanke mot Cappelen, så måtte DLA Piper, som sto Cappelen nærmere, 
også ha fattet mistanke.6 DLA Piper gjorde intet og lot Cappelen fortsette å benytte 
advokatfirmaet til sin virksomhet, som altså ikke kan betraktes som annet enn 
hvitvasking av profitt fra narkotikakriminalitet. 
 
I juni/juli 2011 åpnet Sveitsisk påtalemyndighet etterforskning mot Hans Eirik Olav. 
Etterforskningen synes å ha blitt iverksatt på oppfordring fra norsk påtalemyndighet, 
dette høyst sannsynlig etter henvendelse fra bostyrer i Thule-boet. Parallelt med den 
sveitsiske straffesaken, åpnet Økokrim etterforskning mot Olav i Norge, og 15. juni 2011 
gikk man til verks med razzia og varetektsfengsling. På dette tidspunkt eksisterte det 
ingen sak/etterforskning mot Cappelen eller Jensen.  
 
Etter å ha gjennomført razzia hjemme hos Hans Eirik Olav, ble Økokrim gjort kjent med 
at Olav hadde mottatt kr 1.5 millioner fra Eldring. Beløpet – som i realiteten var et uttak 
fra egen konto – hadde blitt overlevert av Eldring på én av sistnevntes turer til Norge. 
Hendelsen synes å ha vært så viktig i Økokrims straffeforfølgelse av Olav at man var 
villig til å navngi Cappelens bankier, og dermed sette Cappelens virksomhet (og 
infrastrukturen) i fare, for å få tatt Olav. 
 
At Økokrim så på tilknytningen til Cappelen som et avgjørende moment for å overhode 
kunne reise tiltale mot Olav, bekreftes av selve tiltalen. Tiltalen er lagt ved som: 
 

                                                 
2 Dom av 18. september 2017 mot Cappelen og Jensen, side 48, siste avsnitt. 
3 Se dom av 18. september 2017, side 48, siste pkt. 
4 Se artikkelen Hasj Inc. bilag nr. 15 nedenfor 
5 Se artikkelen Hasj Inc. bilag nr. 15 nedenfor 
6 Se artikkelen Hasj Inc. bilag nr. 15. nedenfor 
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Bilag nr. 12: Økokrims tiltale mot Hans Eirik Olav av 7. mars 2014 
 
Som det fremgår av tiltalen mener Økokrim at Olav har overført penger til Cappelens 
konti7 i Sveits, for så å få seg overført det samme beløp i Norge. Sagt på en annen måte 
søker påtalemyndigheten å få retten til å dømme Olav for å bl.a. ha bedt Cappelen om å 
hvitvaske penger for Olav. Som det vil fremgå like nedenfor har Økokrim snudd faktum 
på hodet, høyst sannsynlig for å beskytte Cappelens og Eldrings narko- og 
hvitvaskingsvirksomhet. Annen forklaring finnes ikke, dette idet påtalemyndigheten er 
kjent med Cappelens hvitvaskingsvirksomhet, herunder prosedyren som Eldring benyttet 
og hvilke banker/finansinstitusjoner som har vært involvert. Bortsett fra at det fremstår 
som absurd at Olav skal ha kontaktet Cappelen og bedt ham om hjelp til å få transportert 
penger fra Sveits til Norge, finnes det intet fornuftig grunnlag for Økokrim til å forfalske 
faktum slik man gjorde i tiltalen. 
 
Det som er interessant mht denne utbetalingen til Olav, er ikke det at Olav har tatt ut 
penger på en ukonvensjonell måte, men at man ved å følge dokumentasjonen rundt 
utbetalingen – hvilket påtalemyndigheten har gjort – har avslørt hvitvaskingsprosessen 
som Eldring og Sveitsiske banker har gjennomført for Cappelen. Like interessant er det 
at påtalemyndigheten – som vi skal få se nedenfor – ikke gjorde noe som helst med 
denne informasjonen som de fikk under razziaen. Det er tale om hvitvasking av opp mot 
(og kanskje over) 1 milliard kroner, hvorav store deler av dette beløpet kan ha blitt 
hvitvasket av Eldring og tilknyttede sveitsiske banker/finansinstitusjoner. Bakgrunnen for 
utbetalingen til Olav er som følger: 
 
Gjennom det sveitsiske selskapet Profilgest var Eldring mellommann for norske 
(velstående) klienter, dette relatert til etablering og håndtering av disse klientenes 
anonyme bankkonti i sveitsiske storbanker, så som Credit Suisse og UBS. Credit Suisse 
har i de senere år blitt rammet av den ene skatteunndragelsesskandalen etter den andre. 
Senest i 2017, og det vises da til artikkel i Bloomberg av 31. mars 2017, vedlagt som:  
 

Bilag nr. 13: Bloombergs artikkel av 31. mars 2017 om Credit Suisses 
innblanding i skattesvikvirksomhet  

 
20. juli 2017 meldte Fortune.com at en tidligere bankdirektør i Credit Suisse hadde 
erklært seg skyldig i å ha medvirket i en vidtrekkende skatteunndragelsesvirksomhet, 
samt medvirket i å bedra USA bl.a. ved å bistå amerikanske kunder med å gjemme 
innskudd/formuer i hemmelige sveitsiske bankkontoer. Det er altså ingen tvil om at 
storbanken tilbød tjenester som i realiteten fremmet og sikret kundenes 
hvitvaskingsvirksomhet. Før dette – i 2014 – hadde Credit Suisse allerede erklært seg 
skyldig i å ha konspirert for å hjelpe og bistå bankens kunder med å sende inn falske 
skattemeldinger. Credit Suisse kjøpte seg ut av problemet, den gang, med en utbetaling 
(”bot”) til amerikanske myndigheter på 2.6 milliarder USD. Artikkelen er vedlagt som: 
 

Bilag nr. 14: Fortune.com’s artikkel av 20. juli 2017 
 
I likhet med ovennevnte bankdirektør styrte Eldring såkalte anonyme konto for en rekke 
nordmenn, deriblant Hans Eirik Olav. Uten noen oppfordring fra Hans Eirik Olav tok 
Eldring kontakt med Olav og spurte han om han kunne ta imot kr 1.5 millioner kroner i 
Norge, det vil si; om Olav kunne tenke seg å gjøre et uttak fra sin konto i Sveits på kr 
1.5 millioner. For ordens skyld nevnes det at slike uttak fra egen konto ikke er ulovlig. 
Det skulle for øvrig være unødvendig å minne om hvor uvanlig det er at en bank ringer 
sine kunder og lurer på om de ønsker å ta ut penger.  
 

                                                 
7 Merk at påtalemyndigheten nevner konto i ubestemt form flertall. Påtalemyndigheten har altså konkrete 
opplysninger om flere konti, og da – høyst sannsynlig – flere involverte banker/finansinstitusjoner. 
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Hans Eirik Olav takket ja, til tilbudet. Her må det understrekes; 1) at Olav ikke kjente til 
bakgrunnen for Eldrings uoppfordrede henvendelse (hvitvasking for Cappelen), samt det 
opplagte; 2) at det ikke var Olav som hadde oppfordret til å gjennomføre transaksjonen, 
men Eldring. I avhør med Økokrim og sveitsiske myndigheter forklarte Eldring først at 
denne virksomheten dreiede seg om kjøp av biler for Cappelen m.fl. Når Eldring ikke ble 
trodd på dette, uttalte han at Cappelen hadde lånt penger til Olav; noe Cappelen i avhør 
naturlig nok avkreftet. Cappelen bekreftet i stedet at han ikke visste hvem Olav var og 
følgelig aldri hadde gitt noe lån til Olav. Eldring var med andre ord svært opptatt av å 
dekke over hvitvaskingen av Cappelens narkopenger, men selv når sveitsiske 
myndigheter og Økokrim tok Eldring i disse åpenbare løgner, valgte påtalemyndigheten 
likevel å gi Eldring amnesti. At sentrale aktører har oppfattet Eldring som 
skjermingsverdig er åpenbart. Det har formodningen mot seg at grunnen for Økokrims 
forfalsking av faktum var noe annet enn å sørge for at Eldring skulle fremstå som et 
troverdig vitne i Økokrims bestrebelser på å få Olav dømt, og hvor man samtidig kunne 
unngå en internasjonal finansskandale for de sveitsiske bankene som deltok i denne 
hvitvaskingsvirksomheten. 
 
I ettertid har det blitt avklart at bakgrunnen for Eldrings tilbud var som følger: 
 
Eldring/Profilgest tjente som Cappelens bankier og hvitvasker. Når Cappelen hadde 
behov for å hvitvaske profitt fra sin narkovirksomhet, henvendte han seg eksempelvis til 
Eldring og ba denne om å iverksette hvitvaskingen. Eldring ringte da opp til én eller flere 
av sine kunder, og det var altså mot denne bakgrunn at Eldring kontaktet Olav. Etter å 
ha gjort avtaler med kundene, dro Eldring til Norge, møtte Cappelen og mottok beløpet 
som deretter ble overlevert til Eldrings øvrige kunder.  
 
Dette er blitt redegjort for av Olav i retten, men er også blitt slått fast av Cappelens 
advokat i Sveits, og det vises da til Dagens Næringslivs artikkel: Hasj Inc. (publisert juni 
2014). I artikkelen redegjøres det for Eldrings high-end kundenettverk i Norge, 
hvitvaskingsprosessen og hvordan Eldring kynisk har benyttet/utnyttet sitt norske 
kundenettverk for å gjennomføre hvitvaskingen. I artikkelen er det også gjengitt hva 
Cappelens sveitsiske advokat – overfor sveitsisk domstol – har forklart omkring 
hvitvaskingen, nemlig at det var Eldring som initierte hvitvaskingen. Dette er 
påtalemyndigheten åpenbart klar over. Like fullt har påtalemyndigheten forsøkt å dekke 
over hvitvaskingsoperasjonene til Cappelen, hvor man populært sagt har radbrukket 
faktum slik at det skal se ut som om det er Olav som har hvitvasket penger gjennom 
Cappelen. Uten at det blir sagt direkte i artikkelen, og (kanskje) uten at det var 
meningen, avsløres Cappelens hvitvaskingsvirksomhet i detalj og Eldring utpekes som en 
av i Cappelens viktigste hvitvaskere. Det fremstår i så henseende som meget påfallende 
at Økokrim har slått fast at Eldring ikke har gjort noe galt, og at Økokrim og Oslo tingrett 
benytter Eldring som sannhetsvitne. Artikkelen er vedlagt som: 
 
 Bilag nr. 15 : Hasj Inc. publisert juni 2014 
 
Som kjent mottok Olav kr 1.5 millioner. Hvor stor hvitvaskingen var (i kroner) denne 
dagen, er det bare påtalemyndigheten og Eldring som vet. Etter overlevering til Olav og 
andre kunder i Norge, returnerte Eldring til Sveits og overførte penger fra Olavs og de 
andre norske kundenes konti, til Cappelens konto/konti i Sveits, og dermed var 
hvitvaskingsprosessen gjennomført. Det må antas at de norske kundene ikke ble gjort 
kjent med hvem Eldring overførte beløpene til. Dette var i alle tilfeller ukjent for Olav. 
 
Under etterforskningen er det blitt avdekket at Cappelens narkovirksomhet har omsatt 
for mellom 5 og 6 milliarder kroner, og generert rundt kr 1. milliard i profitt. Deler av 
denne profitt er blitt hvitvasket av bl.a. Hans Olav Eldring, og som det fremgår av 
ovennevnte synes det klart at Eldring har involvert de investorene han har hatt i sin 
portefølje, i denne virksomheten. Dokumentasjonen peker altså i retning av at Eldring 
kan ha gjort Norges finanselite til medvirkere i hvitvasking av Cappelens 
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narkovirksomhet. I og med at påtalemyndigheten og skattemyndigheten ikke har ønsket 
å stanse virksomheten, må man kunne legge til grunn at narkovirksomheten og den 
etterfølgende hvitvasking var om ikke godkjent så i alle fall akseptert av norske 
myndigheter, og at man i alle tilfeller ikke var interessert i å avsløre den finansielle 
strukturen for virksomheten.  
 
Eldrings virksomhet er åpenbart å regne som straffbar hvitvasking, jf straffeloven § 332. 
Men, sett i lys av virksomhetens nære tilknytning til Cappelens virksomhet, vil det være 
mer naturlig å anse Eldring som Cappelens kompanjong. Dette støttes av opplysninger 
gitt av Cappelens advokat til en sveitsisk dommer, hvor advokaten hevder at det var 
Eldring – ikke Cappelen – som foreslo at 1.5 millioner kroner kunne ”plasseres” hos 
Eldring (dvs at Eldring tok imot pengene fra Cappelen og overga disse til norske kunder 
som et uttak fra hans norske kunders konti i Sveits). Eldring skulle altså ha vært på 
tiltalebenken på lik linje med Cappelen, hvilket selvsagt ikke bare svekker, men også 
torpederer Eldrings troverdighet og vitnemål i straffeprosessen mot Olav.  
 
Et annet moment som ikke har vært fokusert på under straffesaken mot Cappelen og 
Jensen, er de sveitsiske bankers nære tilknytning til Cappelens virksomhet. I og med 
Eldrings medvirkning, fremstår det som usannsynlig at ikke de involverte Sveitsiske 
banker ikke har vært klar over den hvitvaskingsvirksomhet som Eldring drev for/sammen 
med Cappelen. At personell i de sveitsiske banker ikke bare visste, men også medvirket i 
hvitvasking og annen type skatteunndragelse bekreftes av ovennevnte avisartikler, jf 
bilagene 13 og 14. Hvor langt opp i banksystemet denne kjennskap går, kan bare en 
reell gransking avdekke. 
 
I juni 2012 ble Eldring avhørt av Økokrim i forbindelse med straffesaken mot Olav.8 
Senest under dette avhøret har det blitt klart for Økokrim at Eldring var Cappelens 
bankier og at Eldring potensielt kan ha hvitvasket hundrevis av millioner for Cappelen – 
og andre.  
 
Økokrim mener den dag i dag at Eldring ikke har gjort noe straffbart, og det vises i så 
måte til Dagbladets artikkel; Økokrim mener hasjkonge hjalp oljetopp, hvor følgende står 
å lese: ”…Økokrim mener…at Eldring ikke har gjort noe galt”.  Artikkelen er vedlagt som: 
 

Bilag nr. 16 : Dagbladets artikkel av 13. juni 2014; Økokrim mener hasjkonge 
hjalp oljetopp 

 
Denne konklusjonen hviler ikke på en reell rettslig vurdering av Cappelen og Eldrings 
virksomhet, men snarere på en vurdering av hvordan man skal forholde seg til denne 
virksomheten. Valget har falt på at man av en eller annen grunn måtte beskytte 
Cappelen, Eldring og bankene som deltok i narkovirksomheten, dvs; infrastrukturen. 
Dette synes å være årsaken til at norsk påtalemyndighet lot være å forfølge Cappelen, 
selv etter advokat Berles samtaler med Kripos, selv etter at advokat Andersens klient X 
hadde hatt samtaler med Spesialenheten, selv etter at Berth Milton hadde varslet politiet, 
selv etter at Cappelens sveitsiske advokat hadde redegjort for Eldrings oppfordring til 
hvitvasking, og selv etter at Eldring i detalj hadde redegjort overfor Økokrim og sveitsisk 
dommer om hvordan han hvitvasket Cappelens narkoprofitt. Narkovirksomheten og 
hvitvaskingen kunne derfor fortsette i nær 1 ½ år til, før man av en eller annen grunn 
fant det nødvendig å plukke ut Cappelen og Jensen som syndebukker. 
 
Det er dermed blitt bekreftet at norsk påtalemyndighet var intimt og i detalj informert 
om denne delen av Cappelens narkovirksomhet, og at virksomheten måtte dekkes over, 
og ble dekket over av norsk påtalemyndighet. 
 

                                                 
8 Se bilag nr. 16  
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I og med at Cappelens virksomhet nå var blitt ”oppdaget” – eller skjøvet oppover – 
gjennom saken mot Olav, synes det å ha blitt nødvendig å gjennomføre en kontrollert 
brannslukking, hvor myndigheten altså har blitt tvunget til å legge et par hoder på 
huggestabben (Cappelen og Jensen), samtidig som man dermed slapp å avdekke 
mellommannen og de sveitsiske bankenes medvirkning (infrastrukturen i den kriminelle 
virksomhet). 
 
19. desember 2013 ble Cappelen arrestert av politiet i Asker og Bærum. Cappelen 
innrømmet til slutt innførsel av mellom 25 og 30 tonn hasj, samt salg av dette. 24. 
februar 2014 ble Eirik Jensen arrestert. Jensen ble arrestert for sin medvirkning til 
Cappelens narkovirksomhet. 
 
18. september 2017 avsa Oslo tingrett dom mot Cappelen og Jensen. Av dommen 
fremgår det at det under etterforskningen ble gjennomført omfattende analyser av 
Cappelens økonomi, herunder hans narkotikaregnskaper, reiser, nettverk og 
kommunikasjon i nettverket. Det er med andre ord dokumentert at påtalemyndigheten 
var intimt kjent med alle deler av virksomheten. 
 
Sett i lys av ovennevnte er det ikke tvilsomt at norske relevante myndigheter har vært 
kjent med Cappelens virksomhet, og Cappelens tilknytning til politiet og annen norsk 
myndighet helt siden tidlig 1990-tallet, hvilket også er bekreftet av aktører innen norsk 
narkopoliti. Dersom det var behov – slik all informasjon peker i retning av – for å 
skjerme infrastrukturen i den kriminelle virksomheten som Cappelen virket i, fremstår 
det som åpenbart at en reell etterforskning i Olavs sak ville kunne være skadelig for 
denne skjerming. Dette synes å være årsaken til at påtalemyndigheten og domstolen har 
nektet enhver etterforskning som kunne kaste lys over det reelle faktum i saken, og som 
dermed kunne frifinne Olav.  
 
Olav har anmeldt etterforskere ved Økokrim, og det vises da til anmeldelse av 13. juli 
2015, hvor statsadvokat Elisabeth Harbo-Lervik m.fl. ble anmeldt for; ulovlig ransaking; 
ulovlig frihetsberøvelse – ulovlig skjerping av straff; løgnaktige protokolltilførsler og 
erklæringer; taushetsbrudd; falsk forklaring; falsk anklage og prosessbedrageri. 
Anmeldelsen er lagt ved som: 
 

Bilag nr. 17: Anmeldelse av statsadvokat Elisabeth Harbo-Lervik m.fl. av 13. juli 
2015 

 
Anmeldelsen ble henlagt av Spesialenheten uten etterforskning. Klage til Riksadvokaten 
førte ikke frem. Anmeldelsen ble deretter fulgt opp som privat straffesak. Oslo tingrett, 
som har den private straffesak til behandling, har forpurret sakens fremdrift. Det er 
ukjent hvor saken står i dag, bortsett fra at den fremdeles er under behandling i 
tingretten, 1 ½ år etter at den ble innlevert av Olav. Ser vi dette i perspektiv, danner det 
seg et klart mønster hvor verken påtalemyndighet eller domstol ønsker at det skal 
bringes lys over de faktiske forhold som ligger til grunn for anmeldelsen, nærmere 
bestemt påtalemyndighetens forpurring av rettergangen for derved å beskytte 
påtalemyndighetens kronvitne; Eldring, og den virksomheten Eldring er en helt sentral 
del av. 
 
Konkrete personer i Økokrim så vel som i Spesialenheten og hos riksadvokaten har 
medvirket i forpurringen av straffeprosessen mot Olav, jf bilag nr. 17 ovenfor. Det er 
straffbart å skjule en straffbar handling, eller å beskytte kriminelle mot straffeforfølgelse, 
jf straffeloven § 160, første ledd. Mot denne bakgrunn er det ikke tvil om at vilkåret i 
straffeprosessloven § 391 (1), første alternativ, er oppfylt. 
 
3.5 Påtalemyndighetens kronvitne er gitt beskyttelse av påtalemyndigheten og 
har avgitt falsk forklaring, jf strpl § 391 (1), annet alternativ 

 17



Her vises det til pkt. 3.4 ovenfor, hvor følgende skal legges til: Påtalemyndighetens 
kronvitne er bankieren til Cappelen, og derved drivkraften bak hvitvaskingen av profitt 
fra Cappelens narkovirksomhet. Påtalemyndigheten har uttalt til pressen9 at Eldrings 
virksomhet ikke er straffbar, og har med dette erklært at Eldrings kriminelle virksomhet 
vil bli beskyttet av norsk påtalemyndighet – med alle midler. Straffedommen mot Olav 
hviler på Eldrings vitnemål.  
 
I straffesaken mot Olav har Eldring bl.a. forklart at Olav skal ha sagt til ham at 
utbetalingen av USD 6 millioner, som herværende straffesak gjelder, var provisjon han 
fikk utbetalt fra Thule Drilling AS. Domstolen har lagt til grunn at alt Eldring har sagt er 
troverdig, men har ikke vurdert hans troverdighet i lys av hvilken posisjon Eldring hadde 
i et større perspektiv; som krumtapp i den økonomiske delen av Cappelens 
narkovirksomhet. Eldring har av påtalemyndigheten og domstolen blitt ansett som 
sannhetsvitne, og med dette som bakgrunn har påtalemyndigheten og domstolen nektet 
å søke opplyst hvem som faktisk sto bak selskapet SAC og hvem som derved faktisk 
mottok beløpet – og dermed kunne Olav dømmes. 
 
Som det fremgår av ovennevnte har påtalemyndigheten arbeidet aktivt for å skjerme 
Eldring og hindre en avdekking av de sveitsiske bankers medvirkning til Cappelens 
milliardvirksomhet innen narkotika, og investeringer av narkoprofitt. Konsekvensen av 
påtalemyndighetens forpurring av rettergangen er at Olav ikke har fått innsyn i 
straffesaken mot ham i Sveits, et innsyn som høyst sannsynlig ville ha kastet tilstrekkelig 
lys over saken til å danne grunnlag for frifinnelse av Olav. Innsynet ville selvsagt også ha 
avdekket Eldrings, sveitsiske bankers  og sveitsiske myndigheters medvirkning i 
Cappelens narko-, hvitvaskings- og øvrig investeringsvirksomhet, og derved også 
påtalemyndighetens og skattemyndighetens kjennskap og stilltiende aksept. 
 
Her er det meget viktig å understreke at Eldring – i følge advokat Eldens uttalelse til Olav 
– aldri har blitt avhørt av Spesialenheten eller andre påtaleorgan i forbindelse med 
Cappelen & Jensen-saken. Utelukkelsen av Eldring er påfallende, spesielt gitt omfanget 
av Cappelens virksomhet, og Eldrings rolle i denne.  
 
Eldring er altså bare avhørt i forbindelse med forfølgelsen av Olav. Dette faktum, spesielt 
sett i lys av Økokrims avhør av Eldring sommeren 2012, er i seg selv en erklæring om at 
norsk påtalemyndighet ikke ønsker å få belyst den økonomiske siden av Cappelens 
narkovirksomhet. Uten Eldring eller andre finansielle mellommenn, ville Cappelens 
narkovirksomhet ha kollapset. Påtalemyndigheten sitter med intim informasjon omkring 
den hvitvasking som Cappelen og Eldring har bedrevet, samt informasjon om hvordan 
Cappelen – via Eldring – har finansiert nye forsendelser av narkotika til Norge. Eldrings 
vitnemål skulle åpenbart bare sikre en dom mot Olav. Påtalemyndighetens passivitet 
relatert til Eldrings og Cappelens virksomhet, samt passivitet til Olavs ønsker om innsyn i 
straffesaken som gikk i Sveits, kan derfor ikke tolkes annerledes enn at man ønsket at 
virksomheten skulle fortsette, og i et hvert tilfelle; at infrastrukturen i virksomheten ikke 
skulle bli gjort kjent. Slik sett kan man si at man forpurret rettergangen mot Olav for å 
beskytte infrastrukturen i Cappelens virksomhet. 
 
Eldrings virksomhet har altså gått ut på å hvitvaske midler fra narkovirksomhet i Norge, 
samt medvirke til innkjøp av narkotikaforsendelser. Dette er dokumentert bl.a. ved å vise 
til hva Eldring har erklært til Dagbladet.10 Da han vitnet i straffesaken mot Olav holdt han 
tilbake helt sentral informasjon som ville ha inkriminert både han selv, så vel som 
Cappelen, påtalemyndigheten og sveitsiske banker. Både påtalemyndigheten så vel som 
Oslo tingrett/dommer Feyling var klar over denne åpenbare svakhet ved Eldring og hans 
vitnemål, men aksepterte like fullt Eldring som sannhetsvitne. Påtalemyndigheten har 
nektet å ta tak i hvitvaskingsvirksomheten, bortsett fra den nevnte hvitvasking av kr 1.5 

                                                 
9 Se bilag nr. 16 ovenfor. 
10 Se bilag nr. 16 ovenfor. 
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millioner i herværende sak.11 Domstolen har på sin side ikke villet tillate innsyn i eller 
fremleggelse av dokumentasjon fra straffesaken i Sveits, hvilket ble eksplisitt gitt uttrykk 
for i Borgarting lagmannsretts beslutning av 12. oktober 2015.  
 
I beslutningen la lagmannsretten til grunn at dokumentasjonen i Sveits ikke hadde noen 
bevisverdi.12 Dette kunne lagmannsretten kanskje ha sagt dersom retten hadde sett 
dokumentasjonen. Problemet er at lagmannsretten ikke bare har nektet å bidra til 
fremskaffelse av denne dokumentasjonen. Retten vil rett og slett ikke se bevisene. At 
lagmannsretten like fullt nekter anken fremmet, på det grunnlag at dokumentasjon – 
som retten ikke har sett og ikke vil se – ikke har noen verdi, bekrefter at det foreligger 
en bevisst tanke/en sentral beslutning om at Olav skal dømmes, og at han ikke skal gis 
noen mulighet for å kunne fremskaffe frifinnende bevis. Noen annen rasjonell forklaring 
på lagdommernes begrunnelse finnes ikke. 
 
Uten Eldrings (falske) vitnemål ville påtalemyndighetens straffeforfølgelse mot Olav 
havarere. Mot denne bakgrunn er det ikke tvil om at vilkårene i straffeprosessloven § 
391 (1), annet alternativ, samt § 392, annet ledd, er oppfylt. 
 
3.6 Tiltaltes forsvarer antas å ha gjort seg skyldig i straffbart forhold under 
etterforskning og domstolsbehandling 
Advokat John Christian Elden har representert Olav siden midten av juni 2011. Elden 
påtok seg deretter oppdrag for Pål Gruben i 2012 (Cappelens høyre hånd), og Eirik 
Jensen i 2015. Elden diskuterte ikke mulige inhabiliserende forhold med Olav da han 
påtok seg oppdragene. 
 
Hans Eirik Olav har ved en rekke anledninger anmodet sin advokat, John Christian Elden, 
om å følge opp sporet i Sveits, nærmere bestemt; å få avklart hva som skjedde under 
den sveitsiske straffeforfølgelsen, herunder å få innsyn i sakens dokumenter. Dette 
bekreftes ved fremleggelse av e-postveksling som gikk mellom Olav, Elden og sveitsisk 
advokat i forkant av hovedforhandlingen i 2014, vedlagt her som: 
 

Bilag nr. 18: Email and document exchange between LeKarz’ Swiss Lawyers and 
Elden & Co 

 
Som det fremgår av e-postvekslingen fulgte ikke advokat Elden opp tilbudet fra Sveits 
om å få innsyn i straffesaken mot LeKarz og Olav. Økokrim, bostyrer, sveitsisk 
påtalemyndighet og den norske domstol motarbeidet ethvert forsøk på utlevering av 
saksmappen fra Sveits når Elden først på vårparten 2017 – da det var for sent og 
straffedommen var rettskraftig – på ny tok tak i innsynssaken. I denne runden ble det 
også bekreftet fra sveitsisk påtalemyndighet at straffesak mot Olav ble reist i juli 2011, 
og at den først ble avsluttet i midten av august 2015, et halvt år etter at det var felt 
straffedom i Norge for de samme forhold. Det hører med til denne historien at 
påtalemyndigheten – da saken gikk for tingretten – nektet for at det var reist straffesak 
mot Olav i Sveits. Til tross for bekreftelsen fra Sveits, nekter påtalemyndigheten 
fremdeles at Olav var under straffeforfølgelse i Sveits i perioden juni 2011 – august 
2015. Årsaken kan bl.a. være at straffeforfølgingen i Sveits ville ha forhindret (dobbel) 
straffeforfølging i Norge. 
 
Videre har Olav anmodet Elden om å anke hele straffedommen, dvs skyldspørsmålet, 
straffeutmålingen og den sivile erstatningsdom, jf anke av 26. januar 2015, vedlagt som: 
 

Bilag nr. 19: Hans Eirik Olavs anke over Oslo tingretts dom av 12. januar 2015 
 

                                                 
11 Hvilket ikke kan tolkes annerledes enn at påtalemyndigheten dermed har bifalt Eldrings misbruk av Olav mht 
hvitvasking av narkoprofitt fra Cappelens virksomhet. 
12 Se bilag nr. 4, side 6, øverste avsnitt. 
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Som det fremgår av lagmannsrettens kjennelse av 12. oktober 2015, ble kun 
skyldspørsmålet behandlet. Elden iverksatte deretter en omgjøringsprosess, men utelot å 
gjøre noe mht straffeutmåling og erstatningskravet. Først etter at Høyesterett hadde 
avsagt endelig kjennelse i saken 22. juli 2016, og Olav hadde minnet Elden om mangelen 
ved prosessen, sendte Elden inn et skriv til lagmannsretten og etterspurte behandling av 
skyldspørsmålet. Eldens skriv er vedlagt som:  
 

Bilag nr. 20: Advokat Eldens skriv til lagmannsretten av 23. august 2016 
 
Tingrettens domsslutning 3 og 4 (det sivile krav på USD 6 millioner med tillegg av 
forsinkelsesrenter), ble igjen glemt, og det oppstår straks et spørsmål om hva som er 
årsaken til at både straffeutmålingen så vel som det sivilrettslige krav ble ”glemt”, samt 
hvorfor det ikke ble gjort noe som helst mht avklaring av straffesaken i Sveits.  
 
Når disse spørsmål stilles må man ta i betraktning at Elden hadde plassert seg selv midt i 
Norgeshistoriens største narkovirksomhetsak, hvor han skulle forsvare Eirik Jensen, og 
derved hadde tilgang til all informasjon omkring Cappelen/Eldring/Sveitsiske bankers 
hvitvaskingsvirksomhet. Det var en liten bit av denne virksomhet som ga Økokrim 
muligheten til å forfølge Olav.  
 
Videre er det viktig å ta i betraktning at flere av Profilgests/Eldrings norske kunder 
(finanskjendiser) med anonyme bankkonti i Sveits, er klienter av advokat Elden.  
 
Olav har anmodet påtalemyndigheten og skattemyndigheten om å etterforske saken i lys 
av den nevnte listen over norske kontohavere. Intet er blitt gjort. En etterforskning ville 
ha avslørt Cappelens og Eldrings hvitvasking, hvilket i sin tur ville ha avslørt Eldring som 
høykriminell og derved ekskludert han som vitne i Olavs sak. En slik etterforskning ville 
også ha avslørt Eldens klienters mer eller mindre skjulte formue i Sveits, samt at deres 
formue høyst sannsynlig har vært benyttet i Eldrings hvitvasking av Cappelens 
narkoprofitt. Eldens klienter vil høyst sannsynlig ikke ønske at Elden skulle arbeide for en 
slik etterforskning og avsløring, hvilket Elden må ha tatt hensyn til – til stor skade for 
Olav og hans sak. 
 
Olav har anmodet Elden om å sørge for innsyn i straffesaken mot ham i Sveits. Et slikt 
innsyn ville – som vi vet i dag – ha avdekket Eldrings hvitvaskingsvirksomhet, og derved 
også Cappelens narkovirksomhet, og de sveitsiske bankers medvirkning, samt at man 
også hadde fått innsyn i Eldens klienters hemmelige plasseringer i Sveits. Dersom slikt 
innsyn var blitt gitt, ville Olav altså ha fått tilgang til høyst inkriminerende informasjon 
som potensielt kunne velte de involverte Sveitsiske bankers virksomhet (jf hvordan det 
har gått med Credit Suisse de senere år),13 og som samtidig hadde potensialet i seg til å 
påføre stor skade for troverdigheten til sveitsisk kontrollmyndighet. Innsynet ville i 
ethvert tilfelle ha fjernet all tillit til kronvitnet Eldring spesielt, og norsk påtalemyndighet 
generelt, og dermed ville straffeprosessen mot Olav ha havarert. 
 
Hvorvidt Elden har gått i ledtog med påtalemyndigheten og andre for å unngå en 
internasjonal skandale, er vanskelig å gi noe sikkert svar på i dag, men det fremstår som 
åpenbart at Eldens oppdrag for Jensen (et oppdrag som ga han tilgang til informasjon 
som kunne ha frifunnet Olav samtidig som samme informasjon ville ha inkriminert 
påtalemyndighetens kronvitne; Eldring, og kanskje også Eldens andre klienter, herunder 
Gruben og Jensen) har skadet og effektivt forhindret et reelt forsvar av Hans Eirik Olavs 
interesser. 
 
Hans Eirik Olav har i e-post til Elden av 24. mai 2017 tatt opp problemet omkring Eldens 
representasjon, og stilt en rekke spørsmål. E-posten er vedlagt som: 
 

                                                 
13 Se bilag nr. 13 og 14 ovenfor. 
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Bilag nr. 21: E-post av 24. mai 2017 til advokat Elden 
 
Elden har ikke gjort noe forsøk på å besvare henvendelsen. Han har faktisk ikke besvart 
noen av de mange titals e-posthenvendelser som Olav har sendt ham de siste 7 
månedene. Elden er oppnevnt av domstolen til å forsvare Olav, men har altså i løpet av 
en periode på syv måneder ikke gjort noe reelt forsøk på å befattet seg med eller 
overhode holde kontakt med Olav. Passiviteten er påfallende, og naturlig nok ikke i tråd 
med det oppdrag han har påtatt seg. Selv ikke etter at Olav ble innlagt og operert for et 
akutt alvorlig hjerteinfarkt den 5. november 2017 tok Elden kontakt med sin klient.  
 
Vi kan dermed konkludere med at Hans Eirik Olav i realiteten ikke har hatt forsvarer fra 
det tidspunkt Elden påtok seg oppdrag for Gruben i 2012 (én av Eldrings og Cappelens 
kontakter), og i ethvert tilfelle fra det tidspunkt Elden påtok seg oppdrag for Eirik Jensen 
i februar 2015.14 Elden skulle ikke ha påtatt seg oppdraget for Jensen, eller han skulle 
frasagt seg oppdraget straks han fikk kjennskap til at informasjonen han satt på ikke 
kunne brukes i forsvaret av Olav, dette da det kunne skade Jensen eller andre 
interessenter i Cappelen/Jensen-saken, eller endog én eller flere av hans klienter innen 
norsk finansliv. Her kan det eksempelvis vises til Interessekonflikt i straffesaker som 
forsvareretisk problemstilling, en rapport fra Advokatforeningens utvalg for 
forsvareretikk, datert 17. oktober 2008, se pkt. 4.2.1, samt advokatforskriftens pkt. 
3.2.1.  
 
Utvalget15 konkluderte med at domstolen burde nekte advokatrepresentasjon hvor det 
foreligger en reell mulighet for interessemotstrid vedrørende spørsmål som har betydning 
for den siktedes posisjon i straffesaken, og at siktedes (her; Jensen) eget forsvarerønske 
i slike tilfeller må vike. Domstolens vurdering hviler naturlig nok på den informasjon som 
tilflyter domstolen. Interessekonfliktproblematikken ble åpenbart ikke reist av Elden da 
han meldte seg som forsvarer for Jensen. 
 
At en tiltalt ikke har hatt forsvarer er en absolutt opphevelsesgrunn, jf 
straffeprosessloven § 343, annet ledd, pkt. 7. Det foreligger dermed grunnlag for 
gjenåpning, jf straffeprosessloven § 392, annet ledd. 
 
Siden herværende punkt kan ses som et angrep mot egen forsvarer, understrekes det at 
Olav har vært i en tvangssituasjon, hvor man har gått på en knivsegg: Enten gjør vi som 
Elden sier, eller så må du finne deg ny advokat. Så langt det har vært mulig har Olav 
forsøkt å korrigere Elden, hvilket kulminerte i brevet av 24. mai 2017. Etter det har han 
intet hørt fra Elden.  

4. OPPSUMMERING – BEGJÆRING  
Det er dermed blitt dokumentert at: 
 

1. Dommen er avsagt av en dommer uten autorisasjon (jf strpl § 390) 

2. Det forhold som det er avsagt straffedom over er en lovlig handling, jf strpl § 
392, annet ledd 

3. Dommere har gjort seg skyldig i straffbart forhold under domstolsbehandling, 
jf strpl § 391 (1), første alternativ 

4. Tjenestemenn i politiet/påtalemyndigheten har gjort seg skyldig i straffbart 
forhold under etterforskning og domstolsbehandling, jf strpl § 391 (1), første 
alternativ 

                                                 
14 Elden meldte ifra til pressen den 25. februar 2015 at han nå var Eirik Jensens forsvarer. Det er ikke dermed 
sagt at han ikke har representert Jensens interesser lenge før dette ble offisielt. Hans representasjon for Jensen 
kan ha blitt avtalt ikke lenge etter arrestasjonen av Jensen. 
15 Advokat Elden var medlem av utvalget, og var derved en av forfatterne av rapporten. 
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5. Påtalemyndighetens kronvitne er gitt beskyttelse av påtalemyndigheten og har 
avgitt falsk forklaring, jf strpl § 391 (1), annet alternativ 

6. Tiltaltes forsvarer antas å ha gjort seg skyldig i straffbart forhold under 
etterforskning og domstolsbehandling, jf strpl § 391 (1), første alternativ 

 
Ovennevnte punkter danner hver for seg – så vel som samlet – grunnlag for gjenåpning 
av straffedommen. Straffesaken begjæres på dette grunnlag gjenåpnet.  
 
I tillegg nevnes det her at det vil bli begjært iverksatt gransking av straffesaken 
(herunder etterforskning så vel som prosess), hvor granskingen bør koordineres med den 
bebude gransking i Cappelen/Jensen-saken.  
 
Straffeprosessen mot Olav vil også bli tatt opp på internasjonalt nivå, dette idet det kan 
synes som at norsk så vel som sveitsisk påtale- og domstolsmyndighet har medvirket i å 
skjule infrastrukturen som ligger til grunn for Cappelens narkovirksomhet. 
Påtalemyndigheten har ikke bare avslørt/fått tilgang til helt sentral informasjon omkring 
den finansielle struktur i virksomheten, men har i tillegg avdekket navn på 
mellommannen så vel som de medvirkende finansielle institusjoner. I stedet for å følge 
den amerikanske løsning med å angripe mellommannen og bankene (se eksempelvis 
Fortunes artikkel i bilag nr.14), har norsk myndighet valgt å ”frede” infrastrukturen og 
medvirkerne, med den åpenbare følge at andre kunne ta over etter Cappelen, og hvor 
Eldring kunne fortsette sin virksomhet inntil han ble innhentet av sin forhistorie. En 
konsekvens av denne fredning er at Eldring og hans sveitsiske kolleger kunne fortsette å 
involvere (uvitende) norske og internasjonale investorer i hvitvasking av profitt fra 
narkotikakriminalitet.  
 
Påtalemyndighetens fredning av infrastrukturen i Cappelens og Eldrings narko- og 
hvitvaskingsvirksomhet er for øvrig i strid med norsk narkotikapolitikk: 
 

”Gjennom den norske narkotikapolitikken arbeides det for å redusere 
tilgjengeligheten til narkotika ved å sette inn tiltak mot produksjon, innførsel og 
omsetning.”16

 
Bortsett fra at det her nevnes at statsminister Erna Solberg er mottaker av Olavs brev av 
28. september 2016 (bilag nr. 11 ovenfor), er det ikke avklart hvor godt informert 
regjeringen er omkring Økokrims, Kripos’, Spesialenhetens og Riksadvokatens fredning, 
eller hvem/hvilke personer innenfor påtalemyndigheten som faktisk står ansvarlig for 
fredningen. Dette – samt grunnlag for straffeforfølgelse av passiv/aktiv medvirkning – 
forutsettes avklart etter en gransking. 

5. AVSLUTTENDE KOMMENTARER 
Mot ovennevnte bakgrunn – og med alle forbehold om ytterligere begjæringer og 
innsigelser m.v. – anmodes kommisjonen om å innhente fullstendig saksmappe i 
straffesak i Sveits mot Ronald Lekarz og Hans Eirik Olav, samt alle saksdokumenter som 
boet og påtalemyndigheten besitter, jf straffeprosessloven § 398.  
 
Videre anmodes kommisjonen om å innhente all relevant dokumentasjon fra straffesaken 
mot Cappelen & Jensen, herunder Kriposrapporten, innhentet av Spesialenheten i 
forbindelse med Cappelen/Jensen-saken jf straffeprosessloven § 398, samt utvirke at 
advokat Elden oversender alle sakens dokumenter i Jensen-saken til undertegnede. 
 
Endelig anmodes kommisjonen om å avhøre: Elisabeth Harbo-Lervik (statsadvokat, 
Økokrim); Petter Nordeng (statsadvokat, Økokrim); Maria Backe Dahl (statsadvokat, 
Økokrim); Tronde Eirik Schea (leder, Økokrim); Ketil Haukaas (sjef, Kripos); advokat 
                                                 
16 Norsk narkotikapolitikk, 23. januar 2017 (artikkel, regjeringens nettside). 
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Deres referanse 

 

Vår referanse 

 

Dato 

  14-067448MED-OTIR/06 15.10.2014 

 

Økokrim - Hans Eirik Olav  
Anmodning om at retten beslutter ytterligere bevis innhentet/bevisopptak 
gjennomført, jf. straffeprosessloven § 266 - 
Anmodning om utsettelse av berammet hovedforhandling, jf. 
straffeprosessloven § 294 
 
Det vises til forsvarers brev av 10. og 15. oktober 2014, og påtalemyndighetens påtegning av 

13. s.m., til Oslo tingrett med vedlegg og videre henvisninger.  

Forsvarer anfører 

Straffesaken begjæres utsatt på bakgrunn av Økokrims manglende undersøkelser knyttet til 

tiltaltes forklaring, herunder innhenting av opplysninger knyttet til andre reelle eiere av 

selskapet Strategic Alliances Corporation, enn de formelt registrerte eierne. Dette er relevant 

for skyldspørsmålet under tiltalens post I, hvor det skal tas stilling til om tiltalte har handlet 

mot selskapets tarv i den hensikt å skaffe seg en uberettiget vinning. 

Forsvarer mener at følgende konkrete tiltak må gjennomføres: 

Bevisopptak av vitnene Mishaal Bin Abdulaziz Al, Hassan M. El Amin, Wissam Dagher, 

Joachim Blank, Malcolm Corkill, Keith Hunter, Jonathan De Rin, Jim Delkousis og Russel 

Johnston. Dersom dette ikke gjennomføres før hovedforhandlingen starter må saken utsettes, 

jf. straffeprosessloven § 294. Dersom påtalemyndigheten ikke ønsker å gjennomføre 

etterforskingsskrittene bes retten pålegge påtalemyndigheten om å gjennomføre disse, jf. 

straffeprosessloven § 266. 

Forsvarer anmoder videre om at saken utsettes fordi tiltalte ennå ikke har kunnet gjennomgå 

materiale fra Thule Drilling AS, dets konkursbo. 

Det bes også om utsettelse i påvente av sveitsiske myndigheters besvarelse av 

påtalemyndighetens rettsanmodning. Denne rettsanmodningen er knyttet til innhenting av 

dokumenter fra sveitsisk straffesak, hvor Hans Eirik Olav og Ronald LeKarz etterforskes. 
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Oslo tingrett  Side 2 

14-067448MED-OTIR/06 

Påtalemyndigheten anfører 

Begjæringen om utsettelse må avslås. Saken er tilstrekkelig opplyst. Det er ikke nødvendig å 

utsette hovedforhandlingen for å søke å avklare om andre enn Hans Eirik Olav og Ronald E. 

LeKarz er de reelle eierne av Strategic Alliances Corporation, ei heller for "å undersøke 

forholdene i De Forente Arabiske Emirater nærmere". 

Hensynet til sakens opplysning tilsier ikke at det er nødvendig å utsette hovedforhandlingen 

for å innhente ytterligere bevis. Kjernen i forsvarers begjæring er tematikken rundt hvem som 

var de reelle eierne av selskapet Strategic Alliances Corporation, samt hvilke tjenester 

selskapet eventuelt har bistått Thule Drilling med. På overordnet plan anses spørsmålet 

irrelevant i forhold til bevistemaet retten skal ta stilling til etter tiltalepost I; om utbetalingene 

på til sammen 6 millioner USD må anses som straffbart utroskap, selv om det står arabiske 

interesser bak de formelle eierne. 

Bevistema knyttet til Ronald E. LeKarz arbeid for Thule Drilling, og at sistnevnte foretak 

hadde problemer i forbindelse med ombyggingen av en rigg på QGM-verftet, har mindre 

relevans i forhold sakens sentrale bevistema; om hvorvidt Thule Drilling på utbetalings-

tidspunktet var rettslig forpliktet. Eventuelle motytelser for utbetalingene fra LeKarz sin side, 

vil ikke være bevistema fra påtalemyndighetens side. 

Påtalemyndigheten har anmodet om bistand til å gjennomføre rettergangsskritt i De Forente 

Arabiske Emirater, jf. rettsanmodning av 10. februar 2012. Anmodningen er foreløpig ikke 

tatt under behandling. Senere rettelser og purringer fra norsk påtalemyndighet, har ikke 

resultert i svar på anmodningen fra De Forente Arabiske Emirater. Øvrige etterforskingsskritt, 

foretatt etter at rettsanmodningen ble oversendt, har til en viss grad belyst spørsmål som er 

rettet til sistnevnte stat.  

Hensynet til sakens opplysning tilsier ikke at det er nødvendig å avvente oversendelse av 

ytterligere dokumentasjon fra den sveitsiske straffesaken, hvor tiltalte og LeKarz etterforskes 

for straffbare forhold. Økokrim er ikke kjent med at det foreligger ytterligere relevant 

informasjon i den saken. Etterforskingen er etter det påtalemyndigheten har kunnskap om 

rettet mot LeKarz, herunder er det fryst et beløp på 1 million USD innestående på LeKarz sin 

konto. Tiltalte i nærværende sak berammet i Oslo tingrett, Hans Eirik Olav, er etter hva 

påtalemyndigheten er kjent med ikke under etterforsking i Sveits. 

Når det gjelder dokumenter som befinner seg hos Thule Drilling, dets konkursbo, bemerkes at 

påtalemyndigheten ikke har kompetanse til å instruere konkursboet om hvordan materialet 

skal gjøres tilgjengelig for tiltalte. Påtalemyndigheten vil fremheve at det allerede er tatt 

beslag i; "et omfattende elektronisk materiale som tilsvarte dokumentene på Thules server 

samt i praksis også alt av papirer som befant seg i Thules lokaler ved konkursåpning". Dette 

beslaget kan gjennomgås av tiltalte og hans forsvarer i Økokrims lokaler. 

Retten v/ rettens leder bemerker 

1. Spørsmålet om å pålegge påtalemyndigheten å gjennomføre de anmodede etterforskings-

skritt: 

Straffeprosessloven § 266 første ledd første punktum gjelder forsvarers begjæring om nye 

bevis. Etter annet punktum kan forsvarer kreve at spørsmålet avgjøres av retten. 
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Retten finner på bakgrunn av foreliggende opplysninger – på dette stadiet av saken – ikke 

grunn til å pålegge påtalemyndigheten å gjennomføre de anmodede etterforskingsskritt, jf. 

straffeprosessloven § 266. For ordens skyld bemerkes at under selve hovedforhandlingen 

gjelder § 294 om at retten på embets vegne skal sørge for sakens fullstendige opplysning. 

Retten kan derfor under hovedforhandlingen, etter begjæring eller av eget tiltak, komme til et 

annet resultat hva angår innhenting av opplysninger.  

 

2. Spørsmålet om å utsette hovedforhandlingen: 

 

Straffeprosessloven § 294 lyder: 

Retten skal på embets vegne våke over at saken blir fullstendig opplyst. I dette øyemed 

kan den beslutte å innhente nye bevis og utsette forhandlingen. 

 

Retten finner på bakgrunn av foreliggende informasjon – på dette stadiet av saken – ikke 

grunn til å utsette saken, jf. straffeprosessloven § 294. Det tilføyes også i denne anledning at 

retten under hovedforhandlingen, etter begjæring eller av eget tiltak, kan utsette hoved-

forhandlingen blant annet i påvente av at påtalemyndigheten skaffer til veie nødvendige bevis. 

3. Retten legger til grunn at sakens dokumenter gjøres tilgjengelig for forsvarer, jf. straffe-

prosessloven § 264. 

Likelydende brev er sendt til begge parter. 

 

Oslo tingrett 

Bjørn Feyling 

tingrettsdommer 
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DOM 

 

Hans Eirik Olav er født 30. juni 1956 og bor i Haakon Den Godes vei 14, 0373 Oslo. 

 

Ved tiltalebeslutning utferdiget av statsadvokaten ved Økokrim 7. mars 2014 er han satt 

under tiltale ved Oslo tingrett for overtredelse av: 

 

I. Straffeloven § 275 første og annet ledd, jf § 276, 

for i hensikt å skaffe seg eller andre en uberettiget vinning, å ha handlet mot en annens tarv, idet 

utroskapen anses som grov, særlig fordi handlingen har voldt betydelig økonomisk skade og er 

forøvet ved brudd på den særlige tillit som fulgte med hans stilling eller virksomhet, eller 

medvirket til dette. 

 

Grunnlag er følgende forhold eller medvirkning til dette: 

I egenskap av styreleder i Thule Drilling ASA, Oslo, handlet han mot selskapets tarv ved at 

han i januar 2008 besørget overføring av USD 500 000 og USD 5 500 000 fra selskapet til 

henholdsvis Ronald Edward LeKarz og Strategic Alliances Corporation til tross for at det 

ikke var rettslig grunnlag for overføringene. 

 

II. Straffeloven § 317 annet ledd, jf fjerde ledd, 

for gjennom konvertering eller overføring av formuesgoder å ha skjult eller tilslørt hvor 

utbyttet av en straffbar handling han selv har begått, befinner seg, stammer fra, hvem som 

har rådigheten over det, dets bevegelser, eller rettigheter som er knyttet til det og 

overtredelsen er grov, særlig på grunn av verdien av utbyttet. 

 

Grunnlag er følgende forhold: 

I perioden fra 2008 til 2011 skjulte han utbyttet fra den straffbare handling omhandlet i 

post I ved at han: 

 overførte 31. januar 2008 USD 740 000 fra Strategic Alliances Corporation sin konto 

0304.1411 i Bank Julius Baer & Co Ltd., Genève, Sveits, til sin konto 0240-802986 

i UBS SA, Genève, Sveits. Pengene ble delvis tatt ut kontant og delvis overført til 

Norinvest Ltd. og Gjermund Erik Cappelen sine bankkonti i Sveits for deretter å bli 

overført/overlevert til Hans Eirik Olav. 

 

 besørget 11. mars 2008 at USD 1 003 035 fra Strategic Alliances Corporation sin 

konto 0304.1411 i Bank Julius Baer & Co Ltd., Genève, Sveits, ble vekslet om til 

1,100 ounces gull (XAU), som 31. oktober 2009 ble overført til hans konto 006-

178743-700 i HSBC, Valletta, Malta. I juni og juli 2011 ble gullet overført til Hans 

Eirik Olav sin konto 40019893488 i Bank of Valletta, Malta, for deretter å bli 

vekslet om til USD 1 718 698 og overført til bankkonto i Monaco disponert av/til 

fordel for ham selv. 

 

III. Merverdiavgiftsloven (1969) § 72 nr 2 annet ledd 

for i hensikt å unndra avgift forsettlig å ha unnlatt å la seg registrere i avgiftsmanntallet og 

å sende omsetningsoppgaver etter bestemmelsene i kap. VIII. 

 

Grunnlag er følgende forhold: 

I egenskap av styreleder og daglig leder i Juno Finans AS, Oslo, unnlot han å registrere 

selskapet i avgiftsmanntallet og å levere omsetningsoppgaver for perioden 2. termin 2008 
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til 4. termin 2009 til tross for at selskapet i perioden hadde en avgiftspliktig omsetning på 

minst kr 3 000 000, ekskl. merverdiavgift.  

 

IV. Merverdiavgiftsloven (1969) § 72, nr 1 og 3, jf straffeloven §§ 270 og 271, jf 

straffeloven § 49 

for forsettlig å ha gitt uriktig eller ufullstendig opplysning i omsetningsoppgave eller i annen 

oppgave eller forklaring til avgiftsmyndighetene, og derved forsøkt å unndra avgift eller oppnå 

uberettiget tilbakebetaling av avgift, eller medvirket til dette. 

 

Grunnlag er følgende forhold eller medvirkning til dette:  

I egenskap som nevnt under post III, besørget han at det i selskapets registreringsmelding 

med vedlegg til avgiftsmyndighetene av 6. mai 2011 uriktig ble opplyst at startdato for 

selskapets avgiftspliktige omsetning var 1. januar 2009, samt at virksomhetens dato for 

passering av mva-grensen var 20. november 2010, til tross for at mva-grensen for 

selskapets avgiftspliktige omsetning var passert 3. mars 2008.  

 

V. Aksjeloven § 19-1 (1),  

for som medlem av styret eller daglig leder å ha overtrådt bestemmelser gitt i eller i 

medhold av loven, 

 

jf aksjeloven § 8-1, 

(1) Som utbytte kan bare deles ut årsresultat etter det godkjente resultatregnskapet for siste 

regnskapsår og annen egenkapital etter fradrag for  

1. udekket underskudd;  

2. balanseført forskning og utvikling, goodwill og netto utsatt skattefordel;  

3. den samlede pålydende verdi av egne aksjer som selskapet har ervervet til eie eller pant 

i tidligere regnskapsår, og kreditt og sikkerhetsstillelse etter §§ 8-7 til 8-9 som etter 

disse bestemmelsene skal ligge innenfor rammen av fri egenkapital;  

4. den del av årsoverskuddet som etter lov eller vedtekter skal avsettes til et bundet fond 

eller ikke kan utdeles som utbytte.  

(2) Selskapet kan ikke utdele utbytte dersom egenkapitalen etter balansen er mindre enn ti 

prosent av balansesummen, uten å følge en fremgangsmåte som fastsatt i §§ 12-4 og 12-6 

for nedsetting av aksjekapitalen.  

(3) Egenkapital som kan utdeles som utbytte etter første og annet ledd uten å følge 

fremgangsmåten etter §§ 12-4 og 12-6, regnes som selskapets frie egenkapital.  

(4) Det kan ikke i noe tilfelle besluttes utdelt mer enn forenlig med forsiktig og god 

forretningsskikk, under tilbørlig hensyn til tap som måtte være inntruffet etter 

balansedagen, eller som må forventes å ville inntreffe.  

 

jf aksjeloven § 8-7 (1), 

Selskapet kan bare gi kreditt til en aksjeeier innenfor rammen av de midler som selskapet 

kan benytte til utdeling av utbytte, og bare når det stilles betryggende sikkerhet for kravet 

på tilbakebetaling eller tilbakesøkning. 

 

Grunnlag er følgende forhold: 

I egenskap som nevnt i post III besørget han at selskapet i perioden fra februar 2009 til 

april 2010 ga kreditt med til sammen kr 1 248 311 til ham selv til tross for at han var 

aksjeeier i selskapet, at kreditten ikke var innenfor rammen av de midler som selskapet 

kunne benytte til utdeling av utbytte og uten at det ble stillet betryggende sikkerhet. 
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VI. Bokføringloven § 15 første ledd, første straffealternativ, 

for forsettlig eller uaktsomt vesentlig å ha overtrådt denne lov eller forskrift gitt i medhold av 

loven,  

 

jf bokføringsloven § 4 

Bokføring, spesifikasjon, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsopplysninger skal 

skje i samsvar med følgende grunnleggende prinsipper:  

1. Regnskapssystem: Det skal foreligge et ordentlig og oversiktlig regnskapssystem som 

muliggjør produksjon av pliktig regnskapsrapportering og spesifikasjoner, og som er 

innrettet slik at opplysningsplikten kan ivaretas.  

2. Fullstendighet: Alle transaksjoner og andre regnskapsmessige disposisjoner skal 

bokføres på en fullstendig måte i regnskapssystemet.  

3. Realitet: Bokførte opplysninger skal være resultat av faktisk inntrufne hendelser eller 

regnskapsmessige vurderinger og skal gjelde den bokføringspliktige virksomheten.  

4. Nøyaktighet: Opplysninger skal bokføres og spesifiseres korrekt og nøyaktig.  

5. Ajourhold: Opplysninger skal bokføres og spesifiseres så ofte som opplysningenes 

karakter og den bokføringspliktige virksomhetens art og omfang tilsier.  

6. Dokumentasjon av bokførte opplysninger: Bokførte opplysninger skal være 

dokumentert på en måte som viser deres berettigelse.  

7. Sporbarhet: Det skal foreligge toveis kontrollspor mellom dokumentasjon, 

spesifikasjoner og pliktig regnskapsrapportering.  

8. Oppbevaring: Dokumentasjon, bokførte opplysninger og pliktig regnskapsrapportering 

skal oppbevares så lenge det er saklig behov for å kontrollere pliktig 

regnskapsrapportering. Oppbevaring skal skje i en form som opprettholder muligheten 

for å lese materialet.  

9. Sikring: Regnskapsmaterialet skal på en forsvarlig måte sikres mot urettmessig 

endring, sletting eller tap.  

10. God bokføringsskikk: Bokføring, spesifikasjon, dokumentasjon og oppbevaring av 

regnskapsopplysninger skal skje i samsvar med god bokføringsskikk. 

 

Grunnlag er følgende forhold: 

I egenskap som nevnt under post III unnlot han i perioden fra 2007 til 2011 å besørge 

bokføring av selskapets regnskaper i samsvar med de grunnleggende bokføringsprinsipper. 

 

VII. Ligningsloven § 12-1 nr 1 d 

for forsettlig eller grovt uaktsomt vesentlig å ha overtrådt bestemmelser gitt i eller i medhold av 

denne lov 

 

jf ligningsloven § 4-2 nr 1 a 

Selvangivelse for vedkommende år skal leveres av den som har hatt formue eller inntekt 

som han er skattepliktig for her i landet 

 

jf ligningsloven § 4-7 nr 1 a 

Selvangivelse med vedlegg skal leveres innen utgangen av mai i året etter inntektsåret for 

selskap mv. som nevnt i skatteloven § 2-2 første ledd, og for eier av enkeltpersonforetak,  
 

Grunnlag er følgende forhold: 

a. 

I egenskap som nevnt under post III unnlot han å sørge for rettidig levering av  

selvangivelse for selskapet for 2007. Selvangivelse ble levert 16. januar 2009.  



 - 5 - 14-067448MED-OTIR/06 

b. 

I egenskap som nevnt under post III unnlot han å sørge for levering av selvangivelse for 

selskapet for 2009.  

 

c. 

I egenskap som nevnt under post III unnlot han å sørge for levering av selvangivelse for 

selskapet for 2010. 

 

*** 

 

Retten har disponert fremstillingen slik: 

 

1. Innledning (side 6) 

2. Thule Drilling ASA (Thule) (side 6-11) 

3. Strategic Alliances Corporation (SAC) (side 11-12) 

4. Transaksjoner og pengestrømmer (side 12-26) 

5.  Post I og II (side 26-31) 

6. Juno Finans AS (Juno) (side 31-32) 

7.  Post III og IV (side 32-35) 

8.  Post V (side 35-36) 

9. Post VI (side 36-38) 

10.  Post VII (side 38-39)                           

11.  Straffutmåling (side 40-41) 

12.  Erstatningskrav (side 41) 

13.  Saksomkostninger (side 41) 
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1.  Innledning 

 

Hovedforhandling ble holdt over 17 rettsdager i perioden fra 20. oktober til 18. november 

2014. Tiltalte møtte og erkjente seg ikke skyldig etter tiltalebeslutningen. Retten mottok 

forklaring fra 18 vitner, og det ble foretatt slik dokumentasjon som fremgår av rettsboken.  

 

Aktor la ned slik påstand: 

 

1. Hans Eirik Olav født 30.06.1956 dømmes i samsvar med Økokrim statsadvokatembeters 

tiltalebeslutning av 7. mars 2014, jf. straffeloven § 62, til en straff av fengsel i 4 – fire – år 

og 6 – seks – måneder. Til fradrag i straffen kommer 16 – seksten – dager for utholdt 

varetekt, jf. straffeloven § 60. 

 

2. I medhold av straffeprosessloven § 3 jf. § 427 dømmes Hans Eirik Olav født 30.06.1956 

til å betale erstatning med USD 500 000 til fordel for Thule Drilling AS, dets konkursbo 

med tillegg av lovens forsinkelsesrente fra 23. januar 2008 til betaling finner sted, jf. post 

I. 

 

3. I medhold av straffeprosessloven § 3 jf. § 427 dømmes Hans Eirik Olav født 30.06.1956 

til å betale erstatning med USD 5 500 000 til fordel for Thule Drilling AS, dets konkursbo 

med tillegg av lovens forsinkelsesrente fra 24. januar 2008 til betaling finner sted, jf. post 

I. 

 

4. Hans Eirik Olav født 30.06.1956 dømmes til å betale saksomkostninger etter rettens 

skjønn, jf. straffeprosessloven § 436. 

 

Forsvarer nedla slik påstand; Tiltalte frifinnes for straff og erstatning, subsidiært 

bedømmes på mildeste måte. 

 

Bevismaterialet i saken er omfattende, og retten har lagt vekt på en rekke momenter under 

bevisbedømmelsen. Det pekes i den forbindelse på at kravet om at enhver rimelig tvil skal 

komme den tiltalte til gode gjelder bevisresultatet som sådan. Det kreves ikke at hvert 

enkelt moment skal være bevist utover enhver rimelig tvil, så lenge det etter en samlet 

vurdering av momentene ikke er rimelig tvil om konklusjonen, jf. Rt-2005-1353 avsnitt 14. 

 

2.  Thule Drilling ASA (Thule)  

 

Thule Drilling ASA (Thule) ble stiftet 7. februar 2005. Selskapets forretningside var 

bygging og drift av rigger. Det vedtektsfestede formålet var; Kontrahere, eie, drive og leie 

ut rigger, samt alt som står i forbindelse med dette. Selskapets aksjekapital var ved 

stiftelsen NOK 100 000. Aksjekapitalen ble senere utvidet flere ganger. Som første styre i 

selskapet ble valgt; Henrik A. Christensen (styreformann) og Tore Enger (styremedlem). 

Selskapet ble omdannet til allmennaksjeselskap ved vedtak i ekstraordinær general-

forsamling 15. april 2005. Det ble bygget opp en begrenset organisasjon i Oslo for 

ivaretagelse av operative og administrative behov. Det ble også benyttet konsulenttjenester. 

Thules regnskaper ble ført av selskapets egne ansatte. Ernst & Young AS ved stats-

autorisert revisor Asbjørn Rødal var selskapets valgte revisor fra stiftelsen.  

 

Christensen forklarte i retten at riggmarkedet var svært bra på tiden for etableringen av 

Thule, og at selskapet var attraktivt for eksterne investorer. Investoren Anders Ivar Olsen 
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forklarte at Thule fremsto som en god investering for ham. Også Alexander Vik tegnet seg 

for en stor aksjepost gjennom et av sine selskaper. Sistnevnte har i en årrekke samarbeidet 

med tiltalte Hans Eirik Olav. Tiltalte ble valgt inn som styremedlem i Thule under ekstra-

ordinær generalforsamling 4. november 2005, og ble styreleder 5. februar 2007.  

 

Thulekonsernet søkte om opptak til Oslo Børs høsten 2005. Oslo Børs avslo søknaden i 

oktober s.å. Selskapets aksjer ble handlet over OTC-systemet i Oslo, Norsk Fondsmegler-

forenings Over the Counter-liste, fra 13. mai 2005 og frem til konkursen 16. september 

2010. Fra en kurstopp på ca. NOK 40 tidlig i 2006 falt aksjekursen jevnt.  

 

Konsernet ble finansiert gjennom en blanding av egenkapital og obligasjonslån. Det ble 

samlet tilført om lag NOK 1,3 mrd i egenkapital. I tillegg opptok Thule i alt USD 179 mill 

(ca. NOK 1 mrd) i tre obligasjonslån, det første i september 2006 og det siste i januar 2007. 

Lånene ble administrert av Norsk Tillitsmann ASA, og mislighold av disse var grunnlaget 

for konkursbegjæringen i april 2010. Samlet ble konsernet minimum tilført ca. NOK 2,4 

mrd i løpet av sin levetid. Konkursboet er ennå ikke ferdigbehandlet. 

 

Ved konkursåpning var Olsen den største eieren, med samlet ca. 45 % av aksjene gjennom 

selskapet Norinvest Ltd (Norinvest).  

 

Virksomheten i 2005 

Selskapet kjøpte våren 2005 den havarerte Jack-up riggen Arabdrill 19, som ble omdøpt til 

Thule Power. Selskapet inngikk i samme tidsrom avtale om gjenoppbygging av riggen med 

QGM Group LLC med hovedkvarter i Dubai. Arbeidene skulle skje ved QGMs verft 

(QGM). I august 2005 ervervet Thule de to halvt-nedsenkbare riggene Gulfdrill 7 og 

Seascout. Navnene ble senere endret til Thule Challenge og Thule Phoenix. QGM-verftet 

lå i Hamriyah Free Zone, Sharjah, i De Forente Arabiske Emirater (UAE). Verftet ble 

etablert i 2003. Det hadde lite infrastruktur og kompetanse på bygging av rigger, men til 

gjengjeld en svært god beliggenhet ved havn. Verftet var på tidspunktet for avtaleinngåelse 

med Thule under oppbygging for å fokusere spesielt på inspeksjon, reparasjon, vedlikehold 

og bygging av Jack-up rigger. Thule inngikk en byggetilsynsavtale med det engelske 

konsulentfirmaet Noble Denton & Associates (Noble Denton). Foretaket ble betegnet som 

et av de ledende firmaer i verden innenfor offshore design, ingeniørvirksomhet og kontroll, 

og skulle følge opp Thules bygging ved verftet. I tillegg var Thules daglige leder Kai 

Solberg-Hansen i UAE en til to ganger per måned for å kontrollere byggeprosessen. Også 

ingeniør i Thule, Tore Berg, var ofte i UAE for å kontrollere byggingen. Omtale av 

fremdrift ved verftet ble nedtegnet i protokoller fra styremøter og ukerapporter. Etter 

kjøpet av riggen Arabdrill/Thule Power ble det i mai og september 2005 gjennomført to 

aksjeemisjoner, som samlet innbrakte NOK 449,5 mill. 

 

Virksomheten i 2006 

Ved inngangen til 2006 var likviditeten i selskapet relativt god. I januar og februar 2006 

ble det gjennomført ytterligere to aksjeemisjoner, som samlet innbrakte NOK 531,5 mill. 

Konsernet var i løpet av 9 måneder (fra mai 2005 til februar 2006) tilført omlag NOK  

1 mrd i egenkapital. Formålet med emisjonene var i hovedsak å sikre finansiering av  

gjenoppbyggingen av Thule Power, og sikre byggefinansiering av de to første Jack-up 

riggene i en serie, som med opsjoner, kunne inneholde opp til 13 nybygde Jack-up rigger.  

 

Thule Challenge ble ervervet høsten 2005 for NOK 102 mill. Thule inngikk i februar 2006 

avtale om salg av denne riggen til Atlantic Marine Offshore Services for NOK 273 mill. 
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Dette ga en bokført gevinst på i overkant av NOK l50 mill i første kvartal 2006, etter 

fradrag for driftsomkostninger i eierperioden.  

 

I juli 2006 fikk Thule et fire års certeparti på Thule Power med Saudi Aramco eiet av den 

saudiarabiske stat. Operatør av riggen skulle være selskapet KCA Deutag Saudi Arabia 

Drilling Ltd, som er en sentral aktør i markedet. Denne kontrakten hadde en bruttoverdi på 

USD 222 mill, og ble ansett som verdifull og viktig for Thule. Starttidspunkt i kontrakten 

ble satt til 31. januar 2007. Hvis Thule Power ikke var levert per 28. februar 2007 kunne 

Saudi Aramco i henhold til avtalen kreve dagbøter.  

 

Den 20. september 2006 ble et obligasjonslån på USD 130 mill etablert. Formålet med 

lånet var å tilbakebetale det eksisterende lånet som heftet på Thule Power (ca. USD 40 

mill), å kunne låne ut USD 22 mill til QGM med pant i verftet, samt å bruke det resterende 

(ca. USD 68 mill) på de to nybyggene. 

 

Virksomheten i 2007 

Ved inngangen til 2007 var Thules situasjon vanskelig. Det var klart at Thule Power både 

ville bli vesentlig forsinket og dyrere enn forutsatt. Byggingen av de to andre riggene lå et 

stykke bak tidsplanen. Selskapets fokus var dels rettet mot å få ferdig Thule Power og få 

riggen levert til Saudi Aramco, samt dels på arbeidet med å fremskaffe mer finansiering. 

 

I løpet av første kvartal økte forsinkelsene ved QGM-verftet. Anslått ferdigdato for Thule 

Power ble estimert til slutten av august 2007, og kostnadsrammen ble oppjustert. Nye lån 

ble etablert. Det var uro og endringer i Thules styre. Deler av styret ga uttrykk for 

manglende tillit til daglig leder Solberg-Hansen, fordi de ikke følte seg trygge på at all 

relevant informasjon om forsinkelser mv. ble gitt. Målsettingen om å få Thule Power 

ferdig innen utløpet av august sto fast.  

 

Thule erklærte i mars mislighold av lånet de hadde gitt til QGM. Det ble ført forhandlinger 

om overtagelse av QGM-verftet. Den 23. april overførte imidlertid verftseierne sine aksjer 

i verftet til et nytt selskap i Hamriyah Freezone i Sharjah. Konflikten mellom Thule og 

verftseierne tilspisset seg etter dette. Den 30. juni ble Thule utestengt fra verftet og alt 

arbeid på riggene stanset opp.  

 

Thule igangsatte rettslige skritt både mot QGM og dets ledelse. Det viste seg blant annet at 

det ikke var mulig å få midlertidig forføyning i Sharjah, og at rettsaker ville kunne ta svært 

lang tid. Kort tid forut for utestengelsen hadde Thule engasjert Ron Edward Lekarz 

(Lekarz), for å bistå selskapet i byggeprosessen ved verftet. Dette er nærmere omtalt under. 

 

Som følge av at byggingen var stanset helt opp var det ikke mulig å anslå et konkret 

tidspunkt for ferdigstillelse av Thule Power. Kostnadsestimatet på denne riggen ble igjen 

oppjustert. Saudi Aramco ble informert om situasjonen, men valgte foreløpig ikke å 

kansellere avtalen om leie av riggen, eller å fakturere dagbøter. 

 

I løpet av tredje kvartal 2007 ble det arbeidet intenst med å løse opp i situasjonen rundt 

QGM-verftet for å få gjenopptatt byggingen. Den 13. september fikk Thule medhold i 

Court of Urgent Matters om at selskapet skulle få tillatelse til å inspisere riggene og 

utstyret. Det ble gjennomført en inspeksjon ledet av en rettsoppnevnt sakkyndig, med 

deltakelse fra Thule, Noble Denton og representanter fra QGM-verftet.  
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I siste del av november fikk Thule medhold av domstolen i Sharjah. De skulle igjen få 

tilgang til riggene og utstyret under oppsyn av en person oppnevnt av retten. I påvente av 

en grundig inspeksjon ble det ikke foretatt endringer på datoer for ferdigstillelse av Thule 

Power. Kostnadsestimatet ble oppjustert. Arbeidet med Thule Power ble etter hvert 

gjenopptatt. Samarbeidet med QGM var ikke optimalt, men fremdriften var til en viss grad 

tilbake. Den 3. desember s.å. mottok Thule melding fra Saudi Aramco om at sistnevnte 

ville kansellere kontrakten. Dette ble bekreftet skriftlig 7. januar 2008. Forventede inn-

betalinger fra certepartiet var en sentral del av totalfinansieringen av Thulekonsernet.  

 

Thuleselskapet hadde mot slutten av 2007 en svært anstrengt likviditet med betydelige 

kreditorkrav og lav kredittverdighet. Medio desember 2007 var likviditetsproblemene i 

Thule akutte. I sin ukerapport til styret 14. d.m. skrev Thules finansdirektør Peter Gjessing 

blant annet følgende: 

We immediately need funds! 

The outstanding list shows an outstanding amount in excess of USD 13 million. 

There is an immediate need of at least USD 15 million to cover the outstanding 

invoices and future invoice/admin costs until the middle of January 2008. 

 

Løsningen ble en ny aksjeemisjon på tilsammen ca. NOK 89 mill. Innbetalingen ble delt i 

to transjer. Selskapet ble 28. desember 2007 tilført ca. NOK 67 mill og 1. februar 2008  

ca. NOK 22 mill. 

 

Som det fremgår under ble omlag halvparten av første transje 28. desember 2007 forsøkt 

utbetalt med USD 6 mill, tilsvarende ca. NOK 32,5 mill, til Strategic Alliances 

Corporation (SAC). Medio januar 2008 ble betalingen returnert på grunn av mangler ved 

mottakers konto. Betalingen ble gjennomført 23. januar 2008 (NOK 0,5 mill til Lekarz) og 

24. s.m. (NOK 5,5 mill til SAC). 

 

Anslått dato for ferdigstillelse av Thule Power var nå juni/juli 2008. Kostnadsestimatet ble 

igjen oppjustert. 

 

Konsulentavtalen mellom Thule og Ron Edward Lekarz (Lekarz) 

Etter korrespondanse mellom tiltalte og Lekarz, hvoretter tiltalte anbefalte og oversendte 

Lekarz sin cv til Thules administrasjon og styre, inngikk Thule en konsulentavtale med 

Lekarz 26. juni 2007. Inngåelsen var blant annet foranlediget av e-post fra tiltalte til 

Gjessing av 13. s.m. hvor det heter: 

Please see enclosed CV. 

We need someone (new) on the ground in Dubai, particularly when we take 

control of QGM, which hopefully takes place in the next couple of days. 

Ron is an old business associate of mine, with exceptional skills in 

organization, planning and human resource management. He has no rig 

experience, but he learns fast. Besides, we have that already down there. My 

intention is to get LeKarz to Dubai as quickly as possible and let him spend a 

minimum of 2 months (going back and forth between USA and Dubai a couple of 

times initially due to short notice of assignment). Main task is to have a total run 

through of all operations at QGM relating to Thule, QGM, and all vendors. He will 

obviously work closely with Reuben, especially related to the overall organogram, 

and to some extent with Colin, and he will spend a lot of time interviewing people. 

The objective is to: 1) Get the organization and planning back to normal and improve 

it from there on, 2) Make sure we know as quickly as possible where we need to 
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make organizational and planning changes, then do them, 3) Improve work ethics, 

moral and cooperation at the yard, i.e. no more kindergarten. Ron's assigmement can 

be terminated on 14 days notice, will last for two months initially and can 

subsequently be extended 1 month at a time, or he could get a permanent position if 

things work out really well and he becomes an asset for us. Please call to discuss. I 

have talked to Anders Ivar and he supports it. Fredrik is fairly neutral, but not against 

it, but would have like someone with rig experience. My feeling is that no rig 

experience might possibly be an asset in this case. The downside for us is very 

limited, basically his fee, USD 30.000 for two months plus expenses (airfare, 

housing etc), but the upside if he is able to accomplish some or all of the above is 

significant. With QGM on our hands we need all the (good) help we can get to get 

things under control and organized in Dubai, and we cannot expect Reuben or Colin 

to do this as they have limited time and to some extent capabilities for this sort of 

thing.  

 

Lekarz sitt honorar ble endelig avtalt til USD 30 000 per måned, med tillegg av kostnads-

refusjoner. Avtalen var i utgangspunktet begrenset til to måneder, men kunne forlenges 

med en måned av gangen med skriftlig varsel.  

 

Retten bemerker at det allerede i e-post utveksling mellom tiltalte og Lekarz av 6. februar 

2006 fremgår at Lekarz ønsket å bli involvert i Thules virksomhet. Fremlagt 

dokumentasjon viser også at Olav og Lekarz var partnere i selskapet Offshore Alliances 

Co. (OAC) på 1990-tallet.  

 

Thule ble som nevnt utestengt fra QGM-verftet ultimo juni 2007. Gjessing dro til Saudi 

Arabia for å forsøke å løse konflikten. Han var blant annet i kontakt med representanter for 

Saudi Aramco, KCA Deutag, Den norske ambassade og statsapparatet i UAE. Lekarz ble 

også engasjert i arbeidet med å løse opp i situasjonen. Derigjennom engasjerte Lekarz seg i 

flere rettsprosesser Thule var involvert i for å få fortgang i disse. 

 

Angivelig salg av Thule Power 

I avtale datert 31. desember 2007 ble alle aksjene i Thules datterselskap Chekovo Ltd, eier 

av riggen Thule Power, solgt. Kjøpere ble opplyst å være SAC og et annet selskap benevnt 

Advanced Business for Modern Technologies Company. Kjøpesummen ble i henhold til 

fremlagt kontrakt avtalt til USD 185 mill. Vederlaget skulle betales med 50 % innen  

31. mars 2008. Resten skulle betales når riggen var ferdig på QGM-verftet.  

 

Retten finner – i likhet med konkursboet – flere grunner til å stille spørsmål om denne 

salgsavtalen var reell. Det ble aldri betalt vederlag. Det foreligger ikke skriftlig materiale 

som kan belyse årsaken til denne unnlatelsen. Hadde dette vært en reell avtale – med verdi 

på om lag NOK 1 mrd – ville det etter rettens syn vært naturlig å dokumentere eventuelle 

forhandlinger og samtaler knyttet til hvorfor kjøpesummen ikke ble betalt. Det foreligger 

heller ikke noe skriftlig om/eventuelt når salgsavtalen ble kansellert.  

 

Retten finner det påfallende at Thules styre inngikk avtaler med SAC, et selskap som styret 

i ettertid – under bobehandlingen – meddelte at de visste lite om. Det var forut for avtale-

inngåelsen om salget til SAC og Advanced Business for Modern Technologies Company 

heller ikke fremlagt informasjon om sistnevnte selskapers finansieringsevne. Ingen i 

Thules ledelse eller styret i Thule har kunnet/eventuelt villet gi informasjon til konkursboet 

om hvem som var eier av kjøperselskapene, eller hvem Thule hadde forhandlet med utover 
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at Thule visstnok hadde vært bistått av Lekarz, samt om det fantes dokumentasjon 

tilknyttet eventuelle forhandlinger. Konkursboet fikk kun opplyst av tiltalte at SAC hadde 

tilknytning til konge-/prinsefamilien i Saudi Arabia. Retten bemerker i denne sammenheng 

at Lekarz ved flere anledninger har opplyst at han representerte SAC. 

 

Avtale datert 30. desember 2007 om at en av kjøperne – SAC – skulle ha eksklusiv rett til å 

forestå salg av Thule Power, og i henhold til avtale 31. s.m. kunne motta et kommisjons- 

lignende vederlag for dette på om lag NOK 50 mill, er også beheftet med uklarheter. Av 

fremlagt dokumentasjon fremgår at riggsalget ble vedtatt i Thules telefonstyremøte  

31. desember 2007. Det ble samtidig besluttet å gi SAC en kommisjon på totalt 4,5 % av 

kjøpesummen (1 % Bonus fee og 3,5 % Agency fee), tilsvarende USD 8 325 000/ca. NOK 

50 mill.  

 

Det ble sendt ut presse- og børsmelding om salget av riggen, men ovennevnte avtaler ble 

ikke bokført i Thules regnskap. Tiltalte forklarte i retten at den manglende gjennom-

føringen av avtalene skyldtes at Thule Power ikke ble ferdig i tide. Retten bemerker i den 

sammenheng at delbetalingen på 50 % av salgsvederlaget (USD 92,5 mill) heller ikke ble 

betalt, og at avtalene som nevnt ikke ble omtalt i Thules regnskap. 

 

Det er liten tvil om at det var viktig for Thule å synliggjøre salgsavtalen og selskapsverdier 

knyttet til spørsmål om det var grunnlag for fortsatt drift, og særlig på det tidspunktet 

salgsavtalen ble kunngjort. Vedrørende Thules økonomiske situasjon har blant annet 

revisor Rødals beretninger for de enkelte regnskapsår 2005-2008 foranlediget at det må 

stilles spørsmål om det var grunnlag for fortsatt økonomisk drift i Thule. Borevisors 

beretning viser at selskapet var underkapitalisert og hadde et konstant behov for likviditet. 

Selskapets interne rapporter understøtter dette. Thule måtte også selge eiendeler for å 

dekke sitt kapitalbehov. Retten legger til grunn at selskapet var illikvid ved årsskiftet 2007-

2008.  

 

Virksomheten i 2008 

Ved inngangen til 2008 var situasjonen i Thule som nevnt vanskelig av flere grunner. 

Likviditeten var anstrengt, reparasjon og bygging av de tre riggene hadde liten fremdrift, 

forsinkelsene var markante og byggingen var blitt dyrere enn planlagt. Obligasjonslånene 

skulle betjenes med snarlige forfall i henhold til fastsatte vilkår. Rettsakene i Sharjah gikk 

sakte. I tillegg hadde Saudi Aramco som nevnt hevet certepartiet på Thule Power. I 

begynnelsen av februar 2008 hadde Thule fått innbetalt provenyet fra begge transjer i 

emisjonen. De mest akutte forfalte forpliktelser ble betalt. Borevisor opplyste i retten at 

Thule etter dette tidspunkt ikke var ajour med sine forpliktelser. Utviklingen i forholdet 

mellom tilgjengelig likviditet og forfalte forpliktelser utviklet seg i negativ retning og 

vedvarte helt frem til konkursen.  

 

3. Strategic Alliances Corporation (SAC) 

 

Tiltalte forsøkte høsten 2007 – med bistand fra Augentius Fund Administration på 

Guernsey – å stifte et selskap med navnet Strategic Alliances Corporation (SAC) i Panama, 

men dette selskapsnavnet var ikke tilgjengelig. Tiltalte hadde fra før av kjennskap til Hans 

Olav Eldring. Sistnevnte arbeidet i 2007 i Profilgest Management SA (Profilgest), som var 

eiet av advokatfirmaet Tournaire & Associes (Tournaire) i Sveits. I e-post utveksling 

mellom tiltalte og Eldring ultimo oktober/primo november 2007 diskuterte de blant annet 

hvor SAC burde registreres med henblikk på å benytte lokale «Directors» for å skjule de 
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reelle eiere, opprettelse av bankkonto for SAC, samt at tiltalte og Lekarz skulle eie SAC 

med like store eierandeler, 50 % på hver.  

 

Et allerede etablert hylleselskap på British Virgin Islands (BVI) ble innkjøpt. Navnet ble 

endret fra Damon Trader Ltd til Strategic Alliances Corporation den 9. november 2007. 

SAC ble på dette vis etablert på BVI med lokale Directors, og med eierandel på 50 % for 

både tiltalte og Lekarz. 

 

Det er dokumentert en avtale mellom tiltalte/Lekarz og advokatfirmaet Tournaire. Av 

denne fremgår at sistnevnte skulle opptre som betrodd forvalter for SAC fra og med  

7. november 2007. Avtalen skulle holdes hemmelig. Videre fremgår at tiltalte og Lekarz 

bekrefter at de skulle være reelle eiere av SAC.  

 

Hva angår kontoopprettelser for SAC i Sveits bemerkes at registreringspapirene fra UBS 

Bank AG/Geneve (UBS) er noe uklare hva angår tidspunktet for når kontoen til SAC ble 

opprettet. Dokumentene er dels datert 23. desember 2007 og dels 8. januar 2008. Sammen-

holdt med andre beviser legger retten til grunn at opprettelse ble forsøkt ved den tidligste 

datoen. All korrespondanse skulle i henhold til søknaden sendes advokatkontoret 

Tournaire, som også skulle opptre på vegne av kontoholder (SAC). Profilgest ble gitt 

disposisjonsfullmakt til kontoen. Det ble oppgitt i søknaden at både Lekarz og tiltalte 

skulle være Beneficial owner av innestående, med 50 % på hver. Under overskriften 

«Financial background for the Financial owner» har banken for Lekarz notert at det 

forventes et innskudd på USD 6 mill. I denne sammenheng bemerkes også at tiltalte søkte 

om å etablere et kontoforhold i eget navn i UBS AG Geneve (UBS), jf. hans søknad datert  

16. januar 2008, som omtales under.  

 

Fredag 18. januar 2008 ble det også sendt registreringspapirer til Bank Julius Bär & Co 

Ltd/Zürich (Julius Bär) vedrørende SACs åpning av konto i denne banken. I dokumentene 

ble det opplyst at de reelle rettighetshaverne til kontoen skulle være tiltalte og Lekarz. Det 

ble videre opplyst at det var tenkt plassert CHF 6 mill ved åpningen av kontoen. Dette 

tilsvarte om lag USD 6 mill på dette tidspunktet. Det ble videre informert om at beløpet 

skulle forvaltes av Profilgest og være gjenstand for transaksjoner til «Dubai (for å betale 

mellomledd)». 

 

4. Transaksjoner og pengestrømmer  

 

a) Innledning 

Den 28. desember 2007 fikk Thule tilført ca. NOK 67 mill. De påståtte urettmessige over-

føringene fra Thule fant sted samme dag som mottaket av denne første transje, og var 

finansiert av disse mottatte midlene.  

 

Retten har funnet det nødvendig å detaljert gjennomgå de transaksjoner som har funnet 

sted. Det gjelder både overføringene fra Thule og de påfølgende transaksjoner, uavhengig 

av om disse inngår i tiltalens post II. Retten vil senere gi en oppsummering og trekke de 

konklusjoner retten mener gjennomgangen av omtalte transaksjoner og pengestrømmer 

viser. Det nevnes i denne sammenheng at de fleste forhold knyttet til pengestrømmen i all 

hovedsak har vært uomstridt under hovedforhandlingen. Det har imidlertid vært uenighet 

knyttet til begrunnelsen for og formålet med transaksjonene. 
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Pengestrømmen har funnet sted i USD, EUR og NOK. Den opprinnelige tilførselen av 

kapital til Thule, som danner grunnlag for overføringene fra selskapet, fant sted i NOK. 

Deretter har mange av transaksjonene skjedd i USD og en del i EUR, samt tilbake igjen til 

NOK. Der hvor reelle vekslinger har funnet sted i tilknytning til kontoforhold, har retten 

lagt til grunn den omregning som faktisk skjedde. For øvrig har retten benyttet den valuta 

som faktisk ble benyttet i den enkelte transaksjon.  

 

b) Overføringer fra Thule 

Retten bemerker at det i forkant av overføringen av USD 6 mill fra Thules konto i 

Skandinaviska Enskilda Banken (SEB), som omtales nærmere under, fant sted en e-post 

utveksling mellom tiltalte, Olsen og Gjessing i perioden mellom 15. desember 2007 og 29. 

s.m. Kommunikasjonen innebar tilsynelatende meningsforskjeller. Den 16. desember het 

det i e-post fra tiltalte til Olsen om dette beløpet:  

 «ingen har godkjent det ennå, men så vidt jeg vet er det konsulentkostnader 

 forbundet med arbeide med å få verkstedet åpnet, i.e. alt kommersiell, juridisk og 

 annen konsulentbistand ifm å få prosessen i.f.t. å få verkstedet åpnet/tilgjengelig for 

 Thule.»  

 

Som kommentar til dette mottok tiltalte følgende svar fra Olsen:  

 «Det er et meget betydelig beløp, så vi må få vite hva vi får for pengene.»  

 

I tiltaltes svar heter det blant annet:  

 «Det er arbeide ifm åpning/tilgang til QGM for å redde USD 600 millioner i verdier. 

 USD 6 millioner er mye penger men må sees i sammenheng med verdiene som 

 reddes.»   

 

Den 27. desember 2007 sendte Lekarz instruks til Thules administrasjon om at USD 6 mill 

skulle overføres til SACs konto i UBS. I den interne ukentlige rapporten til Thules styre av 

28. s.m. er det nedtegnet at det i aktuelle uke ble betalt; «the USD 6 million consultancy 

fee to Strategic Business Alliance». I tilsvar til forespørsel fra Olsen om betalingen og 

dokumentasjonen svarte tiltalte 29. s.m.:  

 «Både jeg og Peter har bedt Ron om en faktura som spesifiserer dette. Skal sørge for 

 å purre på det senere i dag.»  

 

Retten har merket seg forklaringen fra Henriette Tjomsland i Thules administrasjon om at 

overføringen av 6 mill kom brått på. Det ble opplyst til administrasjonen at noe skjedde i 

Dubai og betalingen kunne løse et problem. Ifølge Tjomsland var det umulig å få ut av 

tiltalte hva denne transaksjonen vedrørte. 

 

Den 16. januar 2008 mottok Thule Drilling e-post fra SEB med informasjon om at USD  

6 mill overført til UBS 31. desember 2007 var blitt returnert til SEB. Dette var gjort fordi 

den  sveitsiske banken «manglet nødvendige opplysninger» knyttet til mottagerkontoen. 

Pengene ble 17. januar 2008 innsatt på Thules dollarkonto i SEB.  

 

Både tiltalte og vitner har forklart at det umiddelbart etter tilbakeføringen av USD 6 mill til 

SEB, ble igangsatt en prosess av Profilgest for å etablere et kontoforhold i Sveits med SAC 

som kontoinnehaver. Dette resulterte i etableringen av nevnte konto i Julius Bär. 

 

I ukerapporten 18. januar 2008 skrev Thules administrasjon om likviditeten i selskapet; 

«the USD 6 mill payment was returned and needs to be paid out as soon as possible». I e-
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post 21. s.m. skrev tiltalte til Eldring om overføringen av pengene; «We really need to get 

everything in order for transfer today!!» Tiltalte mottok følgende tilsvar fra Eldring; «I 

coordinate it with the bank and Ron this morning». 

 

Onsdag 23. januar 2008 ble det overført USD 0,5 mill fra Thules konto i SEB. Den hånd-

skrevne overføringsbestillingen var skrevet og undertegnet av Sissel Gro Pedersen i Thules 

administrasjon og kontrasignert av tiltalte og Olsen. Kontoutskriften og overføringsbilaget 

viser at Lekarz skulle være mottager av pengene på sin private konto i Emirates Bank Int. i 

Dubai, og overføringen var merket «fee as agreed». Den 24. s.m. ble det overført USD 5,5 

mill fra den samme kontoen i SEB tilhørende Thule. Kontoutskriften og overføringsbilaget 

viser at SAC skulle være mottager av pengene på sin konto i Julius Bär. Samme dag sendte 

Pedersen e-post til Lekarz og Olav med følgende tekst; «Hi – Encl. the bank transfer made 

today of USD 5.500.000». Bilaget var merket «fra Thule Drilling ASA – fee as agreed». 

Den 25. s.m. skrev administrasjonen i ukerapporten; «The USD 6 mill that was returned to 

us, was redistributed on Wednesday (0.5 mill) and Thursday (5.5 mill)». 

 

Retten finner at Thules utbetaling var stor i forhold til selskapets likviditet på betalings-

tidspunktet. Thules administrasjon etterlyste dokumentasjon for beløpet ved flere 

anledninger. Den eneste dokumentasjonen som er fremlagt om den påståtte forpliktelsen til 

å betale USD 6 mill til SAC, er en provisorisk faktura som ble mottatt hos Thule den  

27. februar 2008, ca. to måneder etter det første forsøket på å overføre beløpet. Fakturaen 

bærer preg av å være laget i ettertid i Word-format, den mangler sentrale opplysninger, og 

den har referanse til et annet kontonummer enn den konto betalingen gikk til. Den er 

tilsynelatende signert av Lekarz. 

 

Thules revisor tok i forbindelse med selskapets ligning for 2007 opp spørsmålet om disse 

betalingene var å anse som en «proper business expence», noe Gjessing bekreftet at det 

var. Dette skjedde i juni 2008 etter at ligningskontoret hadde reagert på størrelsen på 

eksterne honorarer.  

 

Retten tilføyer at Eldring i sin forklaring/bevisopptak meddelte Olav uttalelser til ham om 

at av de USD 5,5 millioner som skulle komme inn på konto, ville en del bli brukt til å 

betale advokathonorar og resten skulle investeres på en måte som var lønnsomme for 

tiltalte og Lekarz selv. Olav hadde videre fortalt til Eldring om bakgrunnen for inn-

betalingen av USD 5,5 millioner, herunder at dette var provisjonen han fikk utbetalt fra 

Thule, for at selskapet igjen fikk tilgang til verftet, takket være Lekarz sin inngripen. 

Advokat Tournaire har også forklart seg om deler av det forannevnte. I følge ham hadde 

tiltalte og Lekarz informert Eldring om at de skulle motta en provisjon på USD 5,5 mill for 

salget av en oljeplattform for USD 220 mill.  

 

c) Transaksjoner etter overføringen av USD 0,5 mill fra Thule  

Tiltalte har opplyst at Lekarz sendte beløpet videre til en representant for rådgiverne til 

prinsefamilien i Saudi Arabia. I bevisopptaket av Lekarz 6. oktober 2014 forklarte han at 

grunnen til at USD 6 mill ble delt i to, var at han og SAC på dette tidspunkt allerede var for 

sent ute med en betaling til Saudi Arabia. Videre forklarte Lekarz at så snart USD 0,5 mill 

hadde kommet inn på kontoen hans, ble en banksjekk tatt ut fra denne kontoen og sendt 

med bud til Saudi Arabia. 

 

Det er ikke fremvist kontoutskrift for mottagende konto i Emirates Bank Int. i Dubai, som 

viser overføringen av USD 0,5 mill, eller den videre disponeringen av beløpet. De senere 
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begivenheter tilsier at pengene må ses i sammenheng med aksjeinnehav og andre 

overføringer, samt sperret konto i Sveits knyttet til Lekarz. Det foreligger ikke annen 

formell dokumentasjon som bekrefter hvor disse pengene har tatt veien. Retten finner at 

dette ikke har avgjørende betydning i forhold til rettens vurdering av tiltalens post I. 

 

d) Transaksjoner etter overføringen av USD 5,5 mill fra Thule  

Innskuddet på USD 5,5 mill til SACs konto i Julius Bär var gjennom første halvår av 2008 

gjenstand for flere disposisjoner. Kontoen ble dessuten tilført USD 219 135, som i det alt 

vesentlige var gevinst fra valutaspekulasjon.  

 

1. Den 31. januar 2008 – overføring av USD 740 000 til konto i UBS tilhørende 

tiltalte 

2.  Den 1. februar 2008 – overføring av USD 1 mill til konto i Julius Bär tilhørende 

Lekarz 

3.  Den 6. februar 2008 – kjøp av aksjer i Dynapel gjennom Profilgest for USD 1,5 mill 

4.  Den 6. februar 2008 – overføring av USD 300 000 til konto i Samba tilhørende Adel 

Mohammed Mohammed Al Gosaibi 

5. Den 11. mars 2008 – investering i 1 100 ounces gull (USD 1 003 035) hos Julius Bär 

6. Den 8. mai 2008 – overføring av USD 1 mill til konto EFG Bank tilhørende 

Norinvest 

7. Den 2. juli 2008 – overføring av USD 150 000 til konto i Samba tilhørende Adel 

Mohammed Mohammed Al Gosaibi 

8. Ytterligere overføring – Den 29. oktober 2009 – overføring av NOK 1,9 mill til 

 OTTO Malta Ltd 

 

Det er overføringene 31. januar 2008 og investeringen 11. mars s.å., som danner 

grunnlaget for tiltalens post II om skjuling av utbytte fra de påståtte urettmessige 

overføringene i post I. 

 

1.  Den 31. januar 2008 – overføring av USD 740 000 til konto i UBS tilhørende tiltalte 

 

Ifølge bankens registreringsskjema er søknaden om å etablere et kontoforhold for tiltalte i 

UBS som nevnt datert 16. januar 2008, og undertegnet Hans E Olav. Det er notert at 

korrespondanse normalt skal tas vare på av banken, og at kopi av denne skal sendes til 

Profilgest. Disponeringsfullmakt er gitt til Profilgest. I bankens dokumentasjon er tiltalte 

beskrevet som å være; «the advisor and asset manager of Mr Alex Vik holdings in 

Scandinavia», og at Olav; «will transfer his annual bonus on this account». Videre er det 

oppgitt at forventet innskudd de neste 6-9 måneder vil være EUR 1 mill. 

 

Det ble sendt instruks datert 25. januar 2008 til Julius Bär, undertegnet av bemyndigede 

personer fra advokatfirmaet Tournaire, om å overføre USD 740 000 til tiltaltes dollarkonto 

i UBS. Dagen etter ble den samme instruksen påført «confirmation» og vedlagt en 

«confirmation of wire instruction» på vegne av SAC, om overføring av beløpet fra SAC 

sin konto i Julius Bär til Olavs konto i UBS Geneve. Bekreftelsen var undertegnet av R. E. 

Lekarz og H. E. Olav. Tiltaltes konto var åpnet 23. januar 2008 i henhold til hans søknad 

av 16. s.m. Kontoutskriften fra Julius Bär viser at overføringen fant sted 31. januar 2008. 

Tiltalte har i retten bekreftet overføringen og sin medvirkning til denne. 

 

Retten finner ikke å kunne feste lit til tiltaltes forklaring om at pengene var et lån fra SAC 

til ham, som var blitt godkjent av den saudiarabiske prinsen Bin Mishaal og prinsens 
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rådgivere. Olav forklarte i retten at han fortsatt er skyldig dette beløpet, og at de arabiske 

interessene som står bak SAC har etterlyst tilbakebetaling. Det foreligger ifølge tiltalte 

ingen skriftlig låneavtale eller annen form for formelt underlagsmateriale for overføringen. 

Olav uttalte i retten at lånet ikke på noe tidspunkt har blitt nedtegnet i hans selvangivelse. 

Tiltalte orienterte heller ikke noen i Thule om overføringen av USD 740 000 til sin konto. 

Olav forklarte i retten at han unnlot dette fordi han ikke ville bryte sin taushetsplikt i 

forhold til den saudiarabiske prinsefamilien. I sin innledende forklaring for retten hevdet 

tiltalte også at han hadde hjulpet Lekarz med penger «flere hundre tusen» i 1997/1998, og 

at overføringen av USD 740 000 var en «moralsk tilbakebetaling» fra Lekarz. Olav 

forklarte videre at han hadde bistått saudiarabiske interesser og at det derfor var 

«betimelig» at han tok USD 740 000. Tiltalte har imidlertid hverken dokumentasjon på at 

han tidligere har hjulpet Lekarz med penger eller har bistått saudiarabiske interesser. 

 

Under siste del av hovedforhandlingen fremla tiltalte en form for dokumentasjon på 

låneopptaket. Av denne fremgår at SAC ytet lån til Olav slik at sistnevnte kunne kjøpe 

aksjer i Thule. Videre fremgår at tiltalte har fått utsatt tilbakebetalingen til 30. juni 2015. I 

et dokument datert 22. oktober 2014 informeres det om at Lekarz har vært «Trustee» og 

«Director» i SAC siden selskapets etablering i november 2007. Tiltalte hevder at brev-

ekspedisjonen (datert 25. oktober 2014) med nevnte opplysninger er oversendt fra de reelle 

saudiarabiske eiere av SAC. 

 

Retten finner det påfallende at aktuell informasjon ikke er fremlagt av tiltalte på et tidligere 

tidspunkt. Oppgitt adresse og telefonnummer i Sveits er identisk med advokatfirmaet 

Tournaire sine kontaktdata. Det fremgår imidlertid av dokumentasjon og borevisors 

forklaring i retten at SAC ble registrert i selskapsregisteret på BVI, men ble strøket i mars 

2010 fordi selskapet ikke betalte inn pliktig gebyr.  

 

Ifølge Eldring har Olav forklart til ham at beløpet USD 740 000 var en del av aksjeutbyttet 

fra SAC som de (tiltalte og Lekarz) utbetalte til seg selv.  

 

Det fremgår av kontoutskrift fra UBS at pengene den 6. februar 2008 ble sendt fra tiltaltes 

dollarkonto, over Forex. Etter debiteringen var tiltaltes dollarkonto tom og det er ikke kjent 

om den har vært gjenstand for andre transaksjoner senere. I henhold til kontoutskrift fra 

UBS ble tiltales kronekonto s.d. godskrevet med NOK 4 007 100. Det overførte beløpet ble 

i hovedsak gjenstand for følgende disponeringer: 

 

1 a) Den 5. mars 2008 – overføring av NOK 1,5 mill til konto i EFG Bank tilhørende  

Gjermund Erik Cappelen 

1 b) Den 6. mai 2008 – overføring av NOK 2 mill til konto i EFG Bank tilhørende 

 Norinvest 

1 c)  Den 10. juni 2008 – kontantuttak av NOK 350 000 

1 d) Kontouttak i tidsrommet mars-juni 2008 

 

1 a)  Den 5. mars 2008 – overføring av NOK 1,5 mill til konto i EFG Bank/Sveits 

tilhørende Gjermund Erik Cappelen (delvis disponering av NOK 4 mill)  

 

Den 5. mars 2008 ble det overført NOK 1,5 mill fra tiltaltes konto i UBS til konto i EFG 

Bank/Sveits tilhørende Gjermund Erik Cappelen (tidligere Gjermund Thorud). Anmodning 

om overføringen er datert 4. s.m. og underskrevet av H. E. Olav. Tiltaltes mobilnummer er 
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påført headingen sammen med hans navn. Tiltalte har like fullt avvist at han har hatt noe 

med denne transaksjonen å gjøre. 

 

I samsvar med vitneforklaring og tiltaltes egen forklaring legger retten til grunn at tiltalte 

mottok NOK 1,5 mill i kontanter fra Eldring på Gardemoen. I bevisopptak av Eldring 

forklarte sistnevnte at han overleverte beløpet til tiltalte på Gardemoen, etter at Eldring 

hadde mottatt pengene av Cappelen i Norge. Eldring opplyste videre at tiltalte ba ham om å 

sørge for overføring av NOK 1,5 mill til rette vedkommende fra tiltaltes konto i UBS, og 

det ble utformet en instruks som tiltalte undertegnet. Eldring har forklart at tiltalte ikke 

hadde kunnskap om at Cappelen var eier av mottakers kontonummer. Overføring i henhold 

til instruks ble ifølge Eldring gjennomført etter at han hadde returnert til Sveits. Eldring 

beskrev arrangementet som et kortvarig låneforhold mellom Cappelen og tiltalte. Eldring 

meddelte også at kontantbeløpet tiltalte mottok skulle benyttes i forbindelse med tiltaltes 

oppussing av hytte, fordi dette ble billigere dersom han betalte kontant. 

 

1 b) Den 6. mai 2008 – overføring av NOK 2 mill til konto i EFG Bank tilhørende 

Norinvest (delvis disponering av NOK 4 mill) 

 

Den 6. mai 2008 ble det ifølge kontoutskrifter overført NOK 2 mill fra tiltaltes konto i 

UBS til konto i EFG Bank/Sveits tilhørende Norinvest. Bestillingen var undertegnet med 

H. E. Olav. Tiltaltes mobilnummer er påført headingen sammen med hans navn.  

 

Norinvest var delvis eiet av familieselskapet til Olsen (Brutel AS). Han var på dette 

tidspunkt styremedlem i Thule, som følge av Norinvest sitt betydelige eierskap i Thule-

konsernet. Selskapet var registrert på BVI i januar 2004. Olsen var oppført som 

«Director»/eneste styremedlem i Norinvest og den som disponerte selskapets konto i EFG 

Bank. I forbindelse med kontoåpningen i juli 2005 var Olsen oppført som Beneficial owner 

av midlene på konto.  

 

Et notat undertegnet av Olsen datert 15. juli 2008 med overskriften «Bekreftelse», gir 

forklaring på de NOK 2 mill som ble overført fra tiltaltes konto 6. mai 2008. Dokumentet 

viser at deler av innbetalingen var oppgjør av lån gitt i forbindelse med kjøp av aksjer i 

Thule. Det vises i den sammenheng til at tiltalte 20. desember 2007 mottok lån på NOK 

560 000 fra Norinvest til kjøp av 70 000 Thuleaksjer. Videre ble deler av overføringen 

benyttet til kjøp av ytterligere aksjer i Thule. Nær alle aksjene ble først overført til tiltaltes 

VPS-konto 17. november 2008. Retten legger til grunn at aksjene i mellomtiden befant seg 

på VPS-konto tilhørende Norinvest. Den resterende del av overføringen, ca. NOK 480 000, 

ble delvis overlevert tilbake til tiltalte i form av kontanter (NOK 60 000) og delvis overført 

til hans privatkonto i Nordlandsbanken. 

 

Tiltalte mottok også kontanter fra Olsen/ Norinvest slik at de tilførte verdiene samsvarte 

med tiltaltes overføring på NOK 2 mill.  

 

1 c) Den 10. juni 2008 – kontantuttak av NOK 350 000 (NOK 352 450) (delvis 

disponering av NOK 4 mill 

 

I henhold til bankens kvittering ble det 10. juni 2008 foretatt et kontantuttak på NOK  

352 450 fra privatkontoen til tiltalte i UBS. Uttaket inkluderte en rentegodtgjørelse på 

NOK 2 450. Bankens kvittering er undertegnet av H. E. Olav. 
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1 d) Kontouttak i tidsrommet mars-juni 2008 

 

Eldring har forklart at han ved flere anledninger hadde besørget kontanter til tiltalte, både 

på Gardemoen og i Sveits. Tiltalte bekreftet i retten at han selv gjennom 2007 og 2008 

foretok en rekke kontantuttak i Geneve. Uttakene ble gjort av Eldring når tiltalte ikke selv 

var i Sveits. Ved sistnevnte anledninger overleverte Elding pengene til tiltalte i Norge.  

 

I sammenheng med dette finner retten grunn til å nevne at tiltalte 25. mars 2008 inngikk 

kontrakt med en båtforhandler i Asker om kjøp av fritidsbåt til NOK 658 500. Tiltalte 

betalte NOK 132 000 kontant til selger s.d., NOK 100 000 ble betalt kontant 8. mai 2008, 

NOK 100 000 ble betalt kontant 21. s.m., samt NOK 30 000 ble betalt kontant og NOK  

20 000 over giro den 12. juni 2008. Retten har ikke fått forelagt bevis for resten av kjøpe-

summen. Videre vil retten nevne at tiltalte på vårauksjon hos Blomqvist Kunsthandel  

14. mai 2008 kjøpte et litografi av Edvard Munch for totalt NOK 312 005. Fakturaen ble 

ifølge kvittering fra Nordea bank betalt med kontanter den 11. juni 2008. 

 

2. Den 1. februar 2008 – overføring av USD 1 mill til konto i Julius Bär tilhørende 

Lekarz 

 

Søknad om åpning av en privat konto for Lekarz i Julius Bär er datert 25. januar 2008. Det 

er notert at USD 1 mill vil bli satt inn på kontoen etter åpning. 

 

I «wire instruction» datert 26. januar 2008, undertegnet med R. E. Lekarz og H. E. Olav, 

bes det om at USD 1 mill blir overført fra SAC sin konto i Julius Bär til; «the account of 

Ron E. Lekarz at Julius Baer Geneva, to be opened». Retten bemerker at en kopi av 

instruksen ble beslaglagt hjemme hos tiltalte. 

 

SAC sin konto i Julius Bär ble 1. februar 2008 belastet med USD 1 mill. Til grunn for 

belastningen lå en overføringsanmodning til Julius Bär på brevark merket Strategic 

Alliances Corporation/Panama datert 29. januar 2008. Anmodningen var underskrevet av 

bemyndigede personer fra advokatfirmaet Tournaire. Av kontoutskriften for Lekarz sin 

konto i Julius Bär går det frem at USD 1 mill ble satt inn 1. februar 2008.  

 

Av kontoutskriften for Lekarz sin konto i Julius Bär fremgår videre at USD 0,5 mill ble 

betalt til Norinvest 6. mai 2008. Den øvrige bevisførselen bekrefter at formålet med 

betalingen til Norinvest var kjøp av aksjer i Thule. Aksjekjøpet skjedde samtidig med 

overføringen av USD 1 mill 8. mai 2008, fra SAC sin konto i Julius Bär til Norinvest sin 

konto i EFG Bank, hvor formålet også var aksjekjøp i Thule. Begge disse transaksjonene 

omtales nærmere under. 

 

I bevisopptaket av Lekarz 6. oktober 2014 avviste han at mottagende konto av USD 1 mill 

i Julius Bär var hans konto. Ifølge Lekarz var dette en konto som sto i hans navn kun fordi 

han forvaltet denne. Videre forklarte Lekarz at han aldri har hatt noen bankkonto i Sveits. 

Senere i avhøret ble spørsmålet om den private kontoen i Julius Bär tatt opp på ny. Lekarz 

uttalte da at dette var tale om et tilfelle der han ikke hadde lest det han har underskrevet på, 

og at han ikke hadde vært til stede da skjemaene ble fylt ut. Om «wire instruction» av 26. 

januar 2008 uttalte Lekarz at han; «trodde det bare var en ny konto tilhørende Strategic 

Alliances». I udatert brev fra Lekarz til Julius Bär med overskrift «Account closing» heter 

det imidlertid; «Please close the above mentioned account and transfer the cash and metal 

in their respective currencies to my account at: BSI Geneva».  
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Ifølge Eldring har tiltalte forklart til ham at beløpet USD 1 mill var en del av aksjeutbyttet 

fra SAC som de (tiltalte og Lekarz) utbetalte til seg selv. I sin forklaring til retten hevdet 

tiltalte at han ikke var kjent med overføringen av USD 1 mill til Lekarz sin private konto i 

Julius Bär, men at han var kjent med at Lekarz hadde konto i denne banken. Med referanse 

til underskriften på «wire instruction» mente tiltalte at han for sin del ikke har skrevet 

under på noen slik instruksjon, og at det derfor kunne være snakk om falsk underskrift.  

 

Kontoutskrifter fra Julius Bär viser at det 15. desember 2009 og 18. s.m. ble overført 

henholdsvis 550 ounces gull og NOK 596 596 til banken BSI/Geneve. Søknadspapirene 

for sistnevnte konto er datert 5. juni 2009 på navnet Ronald Edward Lekarz. Disposisjons-

fullmakt ble gitt til AGI Finance SA/Geneve, som var Eldrings nye arbeidsgiver etter at 

han sluttet i Profilgest.  

 

Per 31. august 2011 viser kontoutdrag fra BSI Bank at den totale verdien på kontoen 

tilsvarte USD 1 098 113,95. Aktor har opplyst at Lekarz er siktet i en hvitvaskingssak i 

Sveits knyttet til omtalte pengetransaksjoner. I den sammenheng har sveitsisk påtale-

myndighet beslaglagt USD 1,1 mill gjennom å sperre sistnevnte konto som står oppført i 

Lekarz sitt navn. Etter bevisføringen legger retten til grunn at dette inkluderer de samme 

verdiene som ble innsatt på den nyåpnede kontoen i BSI. 

 

3. Den 6. februar 2008 – kjøp av aksjer i Dynapel gjennom Profilgest for USD 1,5 mill 

 

Kontoutskrift og overføringsbilag fra Julius Bär viser at USD 1,5 mill ble overført  

6. februar 2008 fra SAC sin bankkonto til Profilgest etter instruks mottatt s.d. Til grunn for 

transaksjonen lå en «wire instruction» datert 4. februar s.å. undertegnet av Lekarz, hvor det 

heter:  

 «We hereby give the instruction to invest equivalent of USD 1.500.000 in NOK for 

 the purchase of Dynapel shares.» 

 

Profilgest hadde åpnet konto i Nordea Bank Norge i henhold til registreringsbilag datert 

21. januar 2008. Kontoen ble disponert av Eldring. Kontoutskrift fra denne kontoen viser at 

NOK 8 262 000 (tilsvarende USD 1 500 000) ble satt inn på kontoen 7. februar 2008 med 

valuteringsdato 8. s.m., og var merket; «fra Strategic Alliances Corporation» og «Ref. 

Achat Dynapel Inc». 

 

Retten legger til grunn at Profilgest – på vegne av tiltalte og Lekarz – investerte hele 

beløpet i en aksjeemisjon 15. februar 2008 i Dynapel Inc (senere Nio Security). Profilgest 

opptrådte som «Trustee» for flere investorer og fremsto etter dette som en stor eier i 

Dynapel Inc, samlet for NOK 24 mill. Etter det opplyste var investeringen mindre 

vellykket. En stor del av pengene gikk tapt. Som følge av dette oppsto det konflikt mellom 

tiltalte/Lekarz og Profilgest. De to førstnevnte hevdet at overføringen av USD 1,5 mill 

hadde vært et 60 dagers lån til Profilgest for å bistå selskapet med å investere i Dynapel 

Inc. I e-post av 24. februar 2010 fra tiltalte til advokatfirmaet Tournaire ble det fremsatt 

krav om erstatning på USD 1 918 000, og vedlagt diverse dokumentasjon tilsynelatende fra 

mars 2008, som skulle underbygge kravet. Herunder ble det presentert kopi av e-poster 

angivelig fra/til Eldring.  

 

I forbindelse med bevisopptak av advokat Tournaire og Eldring ble det fremlagt skriftlige 

erklæringer fra Eldring, hvor han benekter å ha skrevet omtalte e-poster datert i mars 2008. 
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Han hevder at disse er falske. Erklæringene fra Eldring er datert i mars 2010 og fremstår 

som tilsvar på nevnte e-post av 24. februar s.å. fra tiltalte til advokatfirmaet. I den 

fremlagte avhørsprotokollen bekreftet Eldring at det var; «vi som hadde fortalt Olav og 

Lekarz at vi investerte i Dynapel /NYO (NIO), og det var vi som rådet dem til å kjøpe en 

aksjepost. Det var de som besluttet å investere.» Videre forklarte Eldring generelt om 

forholdet til Olav og Lekarz at: 

  «når det gjelder investeringene Olav og Lekarz ønsket å gjøre, så var det 

 investeringer for dem selv, fordi de var reelle eiere av sine egne midler». 

 

Retten finner ikke grunn til å gå nærmere inn på realiteten knyttet til dette omtalte aksje-

kjøpet idet denne problemstillingen ikke vil være av avgjørende betydning for vurderingen 

av tiltalens post I.  

 

4.  Den 6. februar 2008 – overføring av USD 300 000 til konto i Samba tilhørende Adel 

Mohammed Mohammed Al Gosaibi 

 

Den 4. februar 2008 ble det sendt en «wire instruction» om å overføre USD 300 000 fra 

SAC sin konto i Julius Bär til konto i Samba Financial Group i Al Khobar/Saudi Arabia. 

Instruksen var undertegnet av Lekarz og mottakerkontoen var oppgitt å tilhøre Adel 

Mohammed Mohammed Al Gosaibi. Det er uklart om instruksen ble sendt til Julius Bär 

eller til Profilgest/advokatfirmaet Tournaire. Kontoutskriften og bankbilag fra Julius Bär 

viser at overføringen fant sted 6. februar 2008. Det foreligger ingen avtale eller annen 

dokumentasjon som forklarer hvorfor utbetalingen fant sted. Retten bemerker at det 2. juli 

2008 ble gjennomført ytterligere en overføring på USD 150 000 til samme mottaker. 

Denne behandles under.  

 

Retten har tidligere beskrevet avtalen fra ultimo desember 2007 om salg av Thule Power 

for USD 185 mill. Avtalen fremsto med selskapet Advanced Business for Modern 

Technologies Company som kjøper, og representant og undertegner på avtalen for dette 

selskapet var Al Gosaibi. I tillegg ble SAC benevnt som part i avtalen. I den forbindelse 

har tiltalte opplyst at salgsavtalen ble inngått før årsslutt på grunn av skattemessige forhold 

i Thule. Kjøperselskapet var ifølge tiltalte eiet av familien til prins Michaal i Saudi Arabia, 

og kjøpet var fremforhandlet av Lekarz på vegne av prinsens familie. I bevisopptaket  

6. oktober 2014 forklarte Lekarz at han hadde besluttet overføringer av penger til Al 

Gosaibi ved begge anledninger. Lekarz har i den sammenheng opplyst at dette ikke var 

noen form for godtgjørelse knyttet til undertegning av avtaler, men midler til å opprette 

kontor for SAC i Saudi Arabia. 

 

Retten tilføyer at ifølge Eldring har både tiltalte og Lekarz fortalt til ham at beløpet 

omhandlet honorarer og omkostninger som gjaldt arbeide en advokat hadde utført for 

Thule. 

 

5. Den 11. mars 2008 – investering i 1 100 ounces gull (USD 1 003 035) hos Julius Bär 

 

Med valuteringsdato 11. mars 2008 ble USD 1 003 035 av pengene på SAC sin konto i 

Julius Bär, vekslet til 1 100 ounces gull og innsatt på SACs underkonto for gull i samme 

bank. Transaksjonen ble avtalt med banken per telefon 7. februar 2008. Tiltalte uttalte i 

retten at han mente transaksjonen må ha vært bestilt av Lekarz og at han ikke kjente til 

gullinnehavet før oktober s.å. I sin forklaring har Lekarz bekreftet at han var involvert 

sammen med andre, uten å ville gå nærmere inn på hvem dette var.  
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Gullet ble stående på konto hos Julius Bär frem til høsten 2009. Gjennom sommeren/ 

høsten 2009 var det en diskusjon knyttet til Lekarz sitt kundeforhold i Julius Bär, herunder 

rapporteringsforhold som følge av hans amerikanske statsborgerskap. Kundeforholdet med 

SAC, som involverte Lekarz, ble 4. september 2009 varslet oppsagt fra bankens side, med 

frist til 15. oktober 2009 med å overføre gullinnehavet.  

 

Tiltalte forklarte under hovedforhandlingen at han i denne forbindelse ble spurt om han 

kunne ivareta gullkontoen på SACs vegne som Trustee, og at han; «nok en gang trådte 

støttende til». Retten fester ikke lit til tiltaltes forklaring på dette punkt.  

 

I instruks til Julius Bär datert 27. oktober 2009 på brevark merket Strategic Alliances 

Corporation/Panama, og undertegnet av bemyndigede personer fra advokatfirmaet 

Tournaire, ble det anmodet om overføring av metallkontoen (gullkontoen) til konto 

tilhørende OTTO Malta Ltd i HSBC Bank Malta. Retten bemerker at OTTO Malta Ltd er 

et spillselskap som ble registrert på Malta første gang 22. april 2008. Ved etableringen var 

alle aksjene i selskapet, unntatt en, eiet av OTTO Inc., et selskap registrert på British West 

Indies. Den siste aksjen var i følge registreringspapirene eiet av tiltalte. Ifølge vitnet Einar 

Bolstad er det Alexander Vik som står bak OTTO Inc. Både OTTO Inc. og tiltalte var 

registrert som «Directors» og styret i selskapet. Disse hadde tildelt «Power of Attorney» til 

Bolstad og to andre personer. Fullmaktstildelingen var underskrevet av tiltalte både på 

vegne av seg selv og på vegne av OTTO Inc. Bolstad ble registrert som «Company 

secretary» og var senere selskapets daglige leder. Den 1. juni 2009 ble Bolstad også 

registrert som «Director» i selskapet og medlem av styret. Ifølge Bolstad forlot han 

selskapet i 2012 fordi tiltalte ønsket hans fratreden etter uenighet knyttet til utbetaling av 

lønn. 

 

Den 19. oktober 2009 anmodet tiltalte DNB/Oslo om å skrive et referansebrev for ham. En 

bekreftelse i samsvar med anmodningen ble 22. s.m. stilet fra DNB/Oslo til HSBC Bank 

Malta. Tiltalte hadde i mai s.å. etablert en kredittkortkonto og en eurokonto i sistnevnte 

bank. Etter dette ble det etablert en gullkonto tilhørende tiltalte i HSBC Bank Malta. 

Kontoutskrift og overføringsbilag fra Julius Bär viser at gullet gikk ut av gullkontoen i 

Julius Bär 30. oktober 2009. Etter bevisføringen legger retten til grunn at gullet ble over-

ført til tiltaltes gullkonto i HSBC Bank Malta 30. desember 2009, etter først å ha vært 

innom HSBC Bank USA/London Branch i mellomperioden. 

 

Gullet ble stående på konto i HSBC Bank Malta frem til våren 2011. Medio mai d.å. 

mottok banken en udatert skriftlig instruks fra tiltalte om å overføre gullinnehavet til Bank 

of Valetta Malta. En kontoutskrift fra HSBC Bank Malta viser at innehavet ble ført ut av  

HSBC-kontoen 19. mai 2011. Gullinnehavet ble 14. juni 2011 registrert inn på en nyåpnet 

gullkonto i Bank of Valetta Malta tilhørende tiltalte.  

 

Den 15. juni 2011 ble 110 ounces av gullinnehavet vekslet om til USD 165 069, og ifølge 

kontoutskriften innsatt på en nyåpnet dollarkonto i sistnevnte bank. Denne dollarkontoen 

tilhørte tiltalte. Kontoutskriften fra banken viser at USD 60 000 s.d. ble overført fra denne 

kontoen til privatkonto tilhørende Lekarz i Wells Fargo Bank/ Philadelphia, USA. Videre 

viser kontoutskrifter at USD 100 000 ble vekslet om til NOK 541 410, og innsatt på en 

nyåpnet kronekonto i samme bank. Sistnevnte konto tilhørte tiltalte. Tiltaltes dollarkonto i 

Bank of Valetta Malta var etter dette tilnærmet tom.  
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Eurokontoen tiltalte åpnet hos HSBC Bank Malta i mai 2009 ble 4. mai 2011 tilført i 

underkant av EUR 70 000 og et mindre beløp, slik at saldoen var i overkant av EUR  

75 000. Den 15. juni 2011 viser kontoutskriften at EUR 75 000 ble vekslet om til NOK  

580 050 og innsatt på den nyåpnete kronekontoen tilhørende tiltalte i samme bank. Euro-

kontoen var etter dette nesten tom. 

 

Ca. en måned etter, 22. juli 2011, ble 985 ounces, som i all hovedsak var det resterende 

gullinnehavet (med unntak av 5 ounces) vekslet om til USD 1 553 628. Beløpet ble innsatt 

på dollarkontoen tilhørende tiltalte i Bank of Valetta Malta. Ifølge kontoutskriften ble de 

resterende 5 ounces overført fra kontoen 12. desember 2011, og kontoen avviklet. 

Mottager av siste transaksjon var en nyåpnet metallkonto tilhørende tiltalte i samme bank. 

 

Kontoutskrift viser at det 22. juli 2011 ble overført USD 1 557 000 fra tiltaltes dollarkonto 

i Bank of Valetta Malta til konto tilhørende CSCS Partners Inc. (CSCS) i UBS Bank 

Monaco. Alexander Vik er eier av CSCS. Tiltaltes dollarkonto var etter dette tilnærmet  

tom.  

 

Den 22. juli 2011 ble det fra tiltaltes kronekonto i Bank of Valetta Malta forsøkt overført 

NOK 975 000 til konto tilhørende CSCS i UBS Bank Monaco. Overføringen lot seg ikke 

gjennomføre og pengene ble 25. s.m. returnert til kontoen merket «Ret of funds». Beløpet 

ble 26. s.m. på ny forsøkt overført fra tiltaltes kronekonto til samme mottaker. Over-

føringen ble nå gjennomført i henhold til forutsetningen. Tiltaltes kronekonto i Bank of 

Valetta Malta hadde etter dette en saldo på i underkant av NOK 150 000.  

 

I sin forklaring under hovedforhandlingen bekreftet tiltalte vekslingen av gullet i juni/juli 

2011 til USD. Han forklarte at hensikten var å få verdiene ut av Bank of Valetta Malta for 

å unngå at Økokrim beslagla disse. Tiltalte ble arrestert og satt i varetekt i perioden fra  

15. juni 2011 til 27. s.m. 

 

Samlet ble det overført i underkant av NOK 9,4 mill (NOK 8 411 680 + NOK 975 000) til 

kronekontoen tilhørende CSCS. De kommende månedene ble denne belastet med ulike 

overføringer via selskapets eurokonto og dollarkonto. Flere disposisjoner fant sted i 

henhold til kontoutskrifter, transaksjonslogger og overføringsbilag. Dette beskrives under: 

 

a) Innledende merknader 

Retten bemerker at Brova Air OV i henhold til European Business Register var et selskap 

knyttet til lufttransport. Selskapet var registrert i Estland 6. desember 2010 eventuelt  

12. juni 2010 (6/12 eller 12/6). På registreringstidspunktet var selskapet eneeiet av Milos 

Andric som også utgjorde styret. Andric var en bekjent av tiltalte gjennom ekteskap med 

tiltaltes kusine. Andric hadde blant annet engasjert seg i et prosjekt i Afrika/African 

Airways. Dette var et forsøk på å organisere et nettverk av afrikansk flyvirksomhet. På 

prosjektets hjemmeside (www.africanairways.net) ble virksomheten og Brovas team 

presentert. Her var også tiltalte omtalt og presentert som «Director Brova Group». Tiltalte 

bekreftet i retten at prosjektet var knyttet til Andric. Tiltalte uttalte at han var usikker på 

om han formelt var «Director» i Brova Air. 

 

Tiltalte forklarte videre at overføringen til Andric/Brova Air i Estland ble gjennomført 

fordi han ville unngå at Økokrim beslagla verdiene. 
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b)  Den 8. august 2011 – overføring av EUR 350 000 til Brova Air OV/Estland 

I e-post datert 6. august 2011 ba Vik sin kontakt i UBS Bank Monaco om å overføre EUR 

350 000 til konto i SEB Bank Tallin tilhørende Brova Air OV. Anmodningen ble bekreftet 

i e-post av 8. s.m. Kontoutskriften til CSCS sin eurokonto viser at overføringen ble bokført 

sistnevnte dag og valutert dagen etter. 

 

c)  Den 30. september 2011 – overføring av USD 60 000 til Lekarz 

I e-post av 28. september 2011 ba Vik sin kontakt i UBS Bank Monaco om å overføre 

USD 60 000 til konto i Wells Fargo Bank/Philadelphia, USA tilhørende Lekarz privat. 

Kontoutskriften til CSCS sin dollarkonto viser at overføringen ble bokført og valutert  

30. s.m.  

 

d)  Den 5. oktober 2011 – overføring av EUR 300 000 via Otto Malta Ltd til Milos 

Andric 6. oktober 2011 

I e-post av 22. september 2011 mottok Vik følgende beskjed fra en ansatt i OTTO Malta 

Ltd; «Hi Alex – Hans Eirik asked me to forward the bank details of OTTO Malta’s Euro 

and NOK accounts to you. Please find details below. Camilla». Den 3. oktober 2011 

videresendte Vik e-posten til sin kontakt i UBS Bank Monaco med følgende beskjed; 

«please send E300.000 to the account below. Please reference OFC. Alex».  

 

Kontoutskriften fra OTTO Malta Ltd sin konto i Bank of Valetta Malta og transaksjons-

bilag fra samme bank viser at det den 6. oktober 2011 ble overført EUR 300 000 fra CSCS 

sin konto til privatkonto i SEB Bank Tallin tilhørende Milos Andric. 

 

e)  Den 19. desember 2011 – overføring av EUR 550 000 til Brova Air OV/Estland  

Kontoutskriften for CSCS i UBS Bank Monaco og betalingsbilaget fra samme bank viser 

at EUR 550 000 ble overført til konto i SEB Bank Tallin tilhørende Brova Air  

19. desember 2011. CSCS sin kronekonto ble samtidig belastet med NOK 4 234 433,59 

som motpost til overføringen. 

 

f) Nærmere om disponering av pengene etter overføringene til Brova Air OV og Milos 

Andric 

Gjennom ovennevnte disponeringer ble det overført EUR 1,2 mill til konti tilhørende 

Brova Air OV (EUR 900 000) og til Milos Andric privat (EUR 300 000).  

 

Tiltalte var på dette tidspunkt hovedeier av et annet selskap, Juno Finans AS (Juno), som 

vil bli omtalt senere i dommen. I den sammenheng nevnes at det 27. november 2011, fra 

konto i SEB Bank Tallin tilhørende Milos Andric, ble forsøkt overført NOK 625 000 til 

Skatteetaten/Oslo. Bilaget var merket «MOMS Juno – Hans E. Olav». Overføringen var 

ikke vellykket. Den 2. januar 2012 ble det på ny forsøkt overført tilsvarende beløp til 

samme adressat, men denne gang fra Brova Air OV sin konto i SEB Bank Tallin. Beløpet 

på NOK 625 000 (EUR 81 859) ble nå belastet selskapets konto. 

 

I perioden fra november 2011 til juli 2012 ble det, i henhold til meldinger om krediteringer 

fra DNB, foretatt i alt elleve overføringer fra kontoene i SEB Bank Tallin tilhørende Brova 

Air OV og Milos Andric, til konto i DNB tilhørende tiltalte: 

 Den 9. november 2011 – NOK 20 000 fra Milos Andric  

 Den 14. desember 2011 – NOK 13 925 merket «Lån» fra Milos Andric 

 Den 21. desember 2011 – EUR 10 000 (motverdi NOK 76 954) merket  

«Consult» fra Brova Air 
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 Den 30. desember 2011 – EUR 13 000 (NOK 100 947) merket «Prepaymant –  

January» fra Brova Air 

 Den 19. januar 2001 – EUR 6 000 (NOK 45 974) merket «Consult» fra Brova  

Air 

 Den 7. mars 2012 – EUR 7 000 (NOK 52 204) merket «Consult» fra Brova Air 

 Den 28. mars 2012 – EUR 15 000 (NOK 113 569) merket «Consult» fra Brova  

Air 

 Den 12. april 2012 – USD 20 000 (NOK 115 720) merket «Consult» fra Brova  

Air 

 Den 2. mai 2012 – EUR 5 000 (NOK 37 760) merket «Consult» fra Brova Air 

 Den 22. mai 2012 – NOK 20 000 fra Milos Andric 

 Den 2. juli 2012 – EUR 7 500 (NOK 56 294) merket «Consult» fra Brova Air 

 

Samlet utgjorde disse overføringene NOK 653 349 eller om lag NOK 655 000 inkludert 

omkostninger. Sammen med den betalte mva. (NOK 625 000) knyttet til Juno ble det 

gjennom disse handlingene overført i underkant av NOK 1,3 mill. 

 

Tiltalte ga i sin forklaring uttrykk for at overføringen av pengene til Milos Andric og 

Brova Air skjedde med formål å investere i Andrics virksomhet. Beslutningen om dette 

hadde han fattet selv. Tiltalte hadde imidlertid ingen forklaring på i hvilken form 

tilførselen av penger til Andrics selskap var gjort. Tiltalte opplyste videre at han i en 

periode hadde opptrådt som en slags konsulent for Andrics selskap og fått utbetalt penger 

for dette. Disse utbetalingene hadde, ifølge tiltalte, sluttet i løpet av 2012. Tiltalte hadde 

etter dette ikke hatt noen pågående forretningsvirksomhet med Andric. Han bekreftet i 

retten at utbetalingene fra Brova Air/Andric ikke var blitt oppgitt på hans selvangivelse. 

 

Det er ikke ført bevis for hvordan den resterende del av beløpene som ble overført til 

Andric/Brova Air ble videre disponert. Andric ble heller ikke ført som vitne under hoved-

forhandlingen. Det var uenighet mellom forsvaret og aktoratet om hvorvidt Andric kunne 

avhøres per telefon, noe påtalemyndigheten ønsket.  

 

Retten fester ikke lit til at tiltaltes formål med transaksjonene var å investere i Andrics 

virksomhet. Olav forklarte selv at overføringene til Andric/Brova Air ble gjennomført fordi 

han ville unngå at Økokrim beslagla verdiene. Det foreligger heller ingen dokumentasjon 

som kan knytte dette til investering i Andrics virksomhet. Uansett hva som var formålet 

med overføringene legger retten til grunn at de var initiert av tiltalte personlig, og i den 

hensikt å komme ham selv til gode.  

 

6. Den 8. mai 2008 – overføring av USD 1 mill til konto EFG Bank tilhørende 

Norinvest 

 

Kontoutskriften og betalingsbilaget fra SAC sin konto i Julius Bär viser at det 8. mai 2008 

ble betalt USD 1 mill til Norinvest sin konto i EFG Bank. Betalingsbilaget er merket med 

«purchase of shares». Betalingsinstruksen er datert 6. s.m. Kopi av kontoutskriften og 

betalingsbilaget ble beslaglagt hjemme hos tiltalte. Utfra bevisføringen legger retten til 

grunn at overføringen hadde utgangspunkt i e-post utveksling 6. mai 2008 mellom Lekarz 

og Eldring. I korrespondansen oppgis overføring av USD 1 mill til Norinvest sin konto i 

EFG Bank. E-posten er senere påført «approved R. E. Lekarz». For hånd er den påført 

teksten «Ref. Purchase of Shares». En kopi av e-posten ble beslaglagt hjemme hos tiltalte. 
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I forbindelse med overføring 1. februar 2008 av USD 1 mill til privatkonto i Julius Bär 

tilhørende Lekarz, som retten omtalte tidligere i dommen, er det påvist at USD 0,5 mill av 

disse pengene ble disponert videre 6. mai 2008 til konto i EFG Bank tilhørende Norinvest, 

med hensikt å kjøpe aksjer i Thule.  

 

Et betalingsbilag fra EFG Bank datert 9. mai 2008 viser overføring av USD 1 500 076 fra 

konto tilhørende Norinvest til Glitnir Securities AS. Bilaget viser til sluttseddelnummer og 

gjelder kjøp av aksjer for klient «Norwegian Portfolio», som er betegnelsen brukt på den 

samlede overføring i Norinvest sin kundereskontro for SAC, tiltalte og Lekarz. Etter dette 

sto 720 404 Thule aksjer for SAC og 360 202 Thule aksjer for Lekarz på Norinvest sin 

VPS-konto. Det er ikke ført bevis for senere overføring av aksjene til SAC og Lekarz. 

Retten legger til grunn at aksjene forble på nevnte VPS-konto.  

 

7. Den 2. juli 2008 – overføring av USD 150 000 til konto i Samba tilhørende Adel 

Mohammed Mohammed Al Gosaibi 

 

Kontoutskrift og bankbilag fra Julius Bär viser at det 2. juli 2008 ble overført USD  

150 000 fra SAC sin konto i banken til konto i Samba Financial Group tilhørende Adel 

Mohammed Mohammed Al Gosaibi. På kopi av overføringsbilaget fra Julius Bär er det 

udatert påført en bekreftelse på vegne av SAC, som er undertegnet av Lekarz. Det 

foreligger heller ikke ved denne anledning avtale eller annen dokumentasjon som forklarer 

hvorfor denne utbetalingen fant sted.  

 

8. Ytterligere overføring – Den 29. oktober 2009 – overføring av NOK 1,9 mill til 

 OTTO Malta Ltd 

 

Kontoutskrift fra konto i Julius Bär tilhørende SAC viser at denne kontoen 27. oktober 

2009 (valutert 29. s.m.) ble belastet med NOK 1,9 mill for overføring til OTTO Malta Ltd. 

Kontoutskrift fra kronekonto i Bank of Valetta Malta tilhørende OTTO Malta Ltd viser at 

denne ble godskrevet med NOK 1,9 mill overført fra SAC sistnevnte dato. 

 

Det fremgår av kontoutskriften at kronekontoen i Bank of Valetta Malta tilhørende OTTO 

Malta Ltd var nyåpnet på tidspunktet for overføringen. Dette var den første transaksjonen 

på kontoen. Vitnet Bolstad forklarte at han var kjent med at tiltalte hadde jobbet tett med 

Vik, og la til grunn enighet mellom disse hva gjaldt tiltaltes aktiviteter med utgangspunkt i 

selskapet. Når det gjaldt kronekontoen tilhørende OTTO Malta Ltd opplyste Bolstad at den 

bare ble brukt til tiltaltes formål, herunder at kontoen ikke ble brukt til driftsutgifter for 

OTTO Malta Ltd. Bolstad forklarte videre at han noen ganger medtok kontanter til tiltalte, 

fortrinnsvis til Norge. Bolstad opplyste også at han selv, tiltalte og antagelig OTTO Malta 

Inc hadde disposisjonsfullmakt på sistnevnte selskapskonti. 

 

S.d. som innskuddet fant sted ble det overført NOK 100 000 til tiltalte privat fra krone-

kontoen tilhørende OTTO Malta Ltd. I perioden fra november 2009 til juni 2010 ble det 

foretatt ytterligere 16 overføringer til tiltalte privat, hvorav fire var i EUR og en i USD. 

Samlet ble det overført ca. NOK 1,4 mill i denne perioden. I samme tidsrom ble det foretatt 

kontantuttak på i overkant av NOK 300 000, slik at det i begynnelsen av juni 2010 var en 

restsaldo på om lag NOK 200 000. I løpet av juni 2010 ble det gjort flere uttak fra kontoen. 

Primo juli s.å. var kontoen tilnærmet tom. Det fremgår av utskriften at kontoen ikke er 

benyttet til andre typer belastninger.  
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Tiltalte har forklart at han mottok lønn fra OTTO Malta Ltd. på denne tiden, uten at han 

knyttet dette til ovennevnte konto. Tiltalte opplyste videre at han også i årene etter har fått 

lønn fra selskapet. Når det gjelder kronekontoen forklarte tiltalte at den har vært brukt og 

ført som en mellomregningskonto for ham selv hos OTTO Malta Ltd. 

 

5. Post I og II 

 

Partenes anførsler 

 

Påtalemyndigheten anfører at det var i strid med Thules interesser å besørge overføring av 

til sammen USD 6 mill uten at det var rettslig grunnlag for dette, herunder at:  

 

Det var i strid med Thules interesser å overføre et så vesentlig beløp når selskapet hadde 

anstrengt økonomi, uten at selskapet var rettslig forpliktet til dette og uten at kostnaden ble 

legitimert. Det ble vanskelig å etterprøve om kostnaden var reell. Det var kun tiltalte og 

Lekarz som hadde informasjon om grunnlaget for utbetalingen. Ved første gangs over-

føring visste ingen andre i Thule enn disse to hva som var bakgrunnen for transaksjonen. 

Ved andre gangs overføring styrte tiltalte begrenset informasjon til øvrige styremedlemmer 

i Thule. 

 

Tiltalte prøver nå i ettertid å redigere historien. Tiltalte har i retten forklart at betalingen 

skulle bidra til; a) at utestengningen av Thule fra QGM-verftet opphørte, b) at avtalen 

mellom Thule og Saudi Aramco ble kansellert, c) å unngå at Thule måtte betale dagbøter, 

og d) å unngå at Thule ble svartelistet hos Saudi Aramco. Når det gjelder a) påpeker 

påtalemyndigheten at Lekarz i henhold til sin konsulentavtale skulle motta USD 30 000 per 

måned for dette arbeidet. Når det gjelder b) har flere vitner gitt uttrykk for at Thule gjorde 

det selskapet kunne for å redde certepartiet, fordi den kommende inntektsstrømmen hadde 

stor betydning for selskapet. Styreprotokollen av 14. november 2007 synes å være redigert 

i ettertid, siste gang 30. januar 2008. Den ble scannet inn 6. februar s.å. Da var overførings-

instruksen til henholdsvis SAC og Lekarz allerede gitt. Påtalemyndigheten vil fremheve at 

det i e-post korrespondanse mellom aktuelle involverte kun var tale om å løse opp 

konflikten på verftet. Det var ikke snakk om elementene i b), c) og d).  

 

Det var i strid med Thules interesser at det ikke ble opplyst at tiltalte, som den gang var 

styreleder i selskapet, hadde vært med på å opprette SAC. Det var videre i strid med Thules 

interesser at det ikke ble opplyst at tiltalte sto som Beneficial owner av SAC og av midlene 

som kom inn på SACs bankkonto, som den vesentlige del av beløpet fra Thule ble overført 

til. 

 

Tiltalte var kjent med ovennevnte forhold. Han handlet i uberettiget vinnings hensikt når 

han selv mottok betydelige deler av utbyttet fra den straffbare handling, og sikret at andre 

mottok deler av utbyttet. 

 

Tiltalte anfører at han ikke har handlet mot Thules tarv. Tiltalte fremhever at påtale-

myndigheten ikke bestrider at SAC har gitt motytelse til Thule. Sistnevnte selskap var 

berettiget til å betale USD 6 mill til SAC. Saudiarabiske interesser er de reelle eiere av 

SAC. Stenging av QGM-verftet ultimo juni 2007 vanskeliggjorde Thules situasjon med 

blant annet forsinkelser i levering av Thule Power, risiko for å måtte betale dagbøter og bli 

svartelistet av Saudi Aramco, og stadig større gjeldsforpliktelser. Thule fikk hjelp fra 



 - 27 - 14-067448MED-OTIR/06 

Lekarz til å rydde opp i disse vanskelighetene. Bistanden fra SAC utløste et betalingskrav 

på USD 6 mill.  

 

På tidspunktet for når overføringen av til sammen USD 6 mill til Lekarz og SAC gikk 

igjennom 23. og 24. januar 2008 visste flere i Thules styre og administrasjon hva formålet 

med transaksjonen var.  

 

Dersom «lovlig korrupsjon» ikke kan utelukkes må tiltalte frifinnes for utroskap. 

 

Domfellelse for post II forutsetter skyld i forhold til post I. Når det gjelder post II første 

kulepunkt bestrides ikke overføringen av USD 740 000. Tiltalte har imidlertid aldri hatt 

kontakt med Cappelen. Når det gjelder annet kulepunkt bestrides at midlene var tilfalt 

tiltalte før 11. mars 2008. 

 

Rettens vurdering post I 

 

Straffeloven § 275 første ledd lyder: 

 For utroskap straffes den som i hensikt å skaffe seg eller andre en uberettiget vinning 

 eller å skade, forsømmer en annens anliggender som han styrer eller har tilsyn med, 

 eller handler mot den annens tarv. 

 

Straffeloven § 276 annet ledd har slik ordlyd: 

 Ved avgjørelsen av om utroskap er grov skal det legges særlig vekt på om 

 handlingen har voldt betydelig økonomisk skade, om den er forøvd av… noen annen 

 ved brudd på den særlige tillit som følger med hans stilling eller virksomhet… 

 

Tiltalte omfattes av den personkrets som kan rammes av straffeloven § 275, jf. § 276. 

Skyldkravet ved utroskap er forsett, jf. straffeloven § 40. Vedrørende forsettskravet med 

hensyn til å handle mot den annens tarv uttaler førstvoterende i Rt-2009-524 avsnitt 29, 

under henvisning til Rt-1993-727:  

Dersom en arbeidstaker i strid med sine forpliktelser overfor arbeidsgiveren i den 

hensikt å skaffe seg eller andre en uberettiget vinning… utsetter arbeidsgiveren for 

skade eller risiko, vil det at arbeidstakeren mener at hans handling i et større 

perspektiv vil være til gagn for arbeidsgiveren, ikke være til hinder for at handlingen 

straffes som forsettlig utroskap. 

 

I Rt-1999-36 heter det at spørsmålet om straffbarhetsvilkåret er oppfylt; «beror på en 

vurdering av handlingens karakter og de interesser som er krenket i forbindelse med 

handlingen», samt at straffebudet også; «rammer handlinger som bygger på beslutninger i 

et aksjeselskaps styrende organer.» 

 

Fra Rt-2013-1254 avsnitt 32 og 34-36 gjengis: 

Ved den nærmere avklaring av bestemmelsens rekkevidde fremhever lagmannsretten 

at bestemmelsen har nær sammenheng med den ulovfestede lojalitetsplikt som 

gjelder i kontrakts- og selskapsforhold. For styremedlemmer fremheves at aksje-

lovens bestemmelser om styrets plikter må suppleres med en generell ulovfestet plikt 

til å opptre lojalt for å oppfylle selskapsinteressene. Lagmannsretten tar avstand fra at 

man ved vurderingen av om det foreligger utroskap er henvist til bare å se på en 

avsluttende transaksjon mellom selskapet og den tiltalte. Når det er en faktisk og 

planlagt sammenheng mellom denne transaksjonen og det tidligere hendelsesforløp, 
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som har satt tiltalte i posisjon til å oppnå en vinning ved transaksjonen med 

selskapet, må transaksjonene sees i sammenheng… Dette er utvilsomt uttrykk for en 

riktig forståelse av straffeloven § 275. 

 

Retten kan ikke se at det på noe tidspunkt har vært et rettmessig grunnlag for utbetalingen 

av til sammen USD 6 mill fra Thule til Lekarz/SAC. Retten finner at omstendighetene på 

tidspunktet forut for og når utbetalingen fant sted, samt de senere disponeringer og 

transaksjoner som pengene ble gjenstand for, underbygger denne konklusjonen.  

 

Retten legger til grunn at det var tiltalte og Lekarz som var rettmessige eiere av SAC. Det 

var tiltalte som initierte opprettelse av SAC og selskapets bankkonti i Sveits, dels etter 

dialog med Lekarz og Eldring. Tiltalte og Lekarz er oppført som reelle eiere av SAC. I 

forbindelse med emisjon til Thule, ble USD 6 mill raskt forsøkt overført til SACs konto i 

Sveits. Forut for overføringen opplyste tiltalte ikke til øvrige styremedlemmer eller 

ledelsen i Thule at han hadde vært med på å opprette SAC, var registrert som Beneficial 

owner av halvparten av dette selskapet sammen med Lekarz, og var registrert som 

Beneficial owner av midlene som kom inn på SACs sveitsiske bankkonto sammen med 

Lekarz. Retten legger også til grunn at tiltalte ikke informerte om sin ovenfornevnte 

tilknytning til SAC i tiden frem til Thule gikk konkurs.  

 

Sven Aage Thoen ble ny styreformann i Thule 3. september 2009. Etter at Thoen 

etterspurte informasjon om overføringen av USD 6 mill, kontaktet tiltalte og Lekarz 

advokatfirmaet Tournaire. Tiltalte og Lekarz ønsket da å endre registreringen av Beneficial 

owners, jf. vitneforklaringer fra Tournaire, advokat Rebecca Bouëdec og Eldring. 

 

Advokat Bouëdec har forklart om et møte 22. oktober 2009. Hun var usikker på om hun 

hadde kontakt med kun tiltalte eller både tiltalte og Lekarz. Under møtet begynte tiltalte å 

snakke om andre partnere i SAC. Han hevdet at dette var personer fra Gulfen. Bouëdec ble 

overrasket fordi tiltalte alltid hadde sagt at det var han og Lekarz som hadde økonomiske 

rettigheter og var aksjonærer i SAC. Advokaten forklarte videre at hun ble «helt himmel-

fallen» når tiltalte sa dette, og at tiltalte/Lekarz ikke ga noen forklaring på hvorfor de 

tidligere ikke hadde fortalt advokatfirmaet om andre saudiarbiske partnere.  

 

Advokat Tournaire har også forklart at tiltalte og Lekartz i siste del av samarbeidet med 

advokatkontoret hevdet at det var en ny økonomisk rettighetshaver i SAC. De ønsket å føre 

opp en arabisk venn. Advokat Tournaire forklarte videre at han aldri trodde denne 

anmodningen var en realitet. Etter hans syn ville tiltalte og Lekarz «skjule fortiden» ved å 

endre økonomisk rettighetshaver.  

 

En betydelig del av det totale beløpet som ble overført til Thule har i ettertid blitt disponert 

av tiltalte, enten til personlig forbruk og investering i private formuesgoder, eller til aksje-

investeringer. Retten finner videre at tiltalte enten har stått for eller medvirket til over-

føringene som har kommet Lekarz og Al Gosaibi til gode.  

 

Basert på gjennomgangen av pengestrømmen legger retten til grunn at følgende beløp har 

blitt disponert av nevnte tre personene, og da etter at retten har tatt hensyn til gevinster i 

tilknytning til valutaspekulasjon og investering i gull: 

 Tiltalte    USD 4 050 000 

 Lekarz    USD 2 350 000 

 Al Gosaibi     USD    450 000 

/pro/#reference/lov/1902-05-22-10/%C2%A7275
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Retten har fordelt aksjeinvesteringer gjort på vegne av SAC, i Thule og Dynapel Inc, med 

henholdsvis USD 1 mill og USD 1,5 mill, med 50 % på hver av tiltalte og Lekarz. Disse 

investeringene gikk, som tidligere beskrevet, i hovedsak tapt. I tillegg har tiltalte investert 

ca. USD 280 000 i Thule aksjer i eget navn, som i hovedsak også gikk tapt. Lekarz har 

investert om lag USD 0,5 mill i eget navn i Thule aksjer. Denne investeringen fikk samme 

negative utvikling. Utover aksjeinvesteringene er det rettens syn at tiltalte – etter ut-

betalingen på USD 6 mill i januar 2008 – har disponert i størrelsesorden USD 2 500 000 til 

private formål. Det tilsvarende tallet synes å være USD 600 000 for Lekarz og USD  

450 000 for Al Gosaibi. 

 

Retten er ikke i tvil om at tiltalte med vitende og vilje, i den hensikt å skaffe seg eller andre 

uberettiget vinning, aktivt medvirket til betalingene, slik at Thule rettsstridig ble tappet for 

USD 6 mill. I denne forbindelse er det bevisst gitt misvisende og uriktig informasjon til 

styre, ansatte, revisor, gransker, borevisor og bostyrer.  

 

Retten har merket seg bevisføringen knyttet til at andre i Thules styre og administrasjon – 

før pengeoverføringene 23. og 24. januar 2008 – av tiltalte ble informert om bakgrunnen 

og formålet med utbetalingene. Denne informasjonsflyten kan ikke lede til et annet 

resultat. Retten bemerker at det ikke var gitt slik informasjon før det første transaksjons-

forsøket ultimo desember 2007. Tiltalte informerte heller ikke før nevnte overføringer i 

siste del av januar 2008 om at han hadde vært aktiv i opprettelsen av SAC, samt at han var 

en av to Benificial owners av selskapet og innestående på selskapets konti. Det tilføyes at 

store deler av beløpet fra Thule ble videre disponert av tiltalte og Lekarz. 

 

Det kan heller ikke føre til et annet resultat at Olsen – som saksøkt i erstatningssøksmål 

anlagt av Thule, dets konkursbo – i tilsvar til Forliksrådet 18. april 2011 anførte; «Betaling 

på USD 6 millioner er rettmessig.» Det samme må gjelde Olsens forklaring om at 

utbetalingen på USD 6 mill – ut fra den kunnskap han hadde på utbetalingstidspunktet –  

syntes å være vel anvendte penger fordi Thule igjen fikk tilgang til QGM-verftet. Retten 

legger til grunn at Olsen ikke var informert om at tiltalte og Lekarz var Beneficial owners 

av SAC og dets midler. 

 

Retten fester ikke lit til at tiltalte og Lekarz besørget opprettelsen av SAC på vegne av 

saudiarabiske interesser som ville være anonyme, og deretter forvaltet SACs verdier som 

Trustees, herunder at det var saudiaraberne som ville at tiltalte og Lekarz skulle eie 50 % 

hver. Tiltalte opplyste i retten at han aldri har møtt representanter for den saudiarabiske 

prinsefamilien. At tiltalte like fullt skulle forvalte verdier på vegne av denne familien 

vurderes ikke som troverdig. Tiltaltes senere disponering av mottatt beløp fra Thule styrker 

rettens konklusjon.  

 

Retten legger videre til grunn at notatet med talloppstillinger fra avholdt møte  

15. desember 2009 mellom Bouëdec og Lekarz gjaldt fremtidige prosjekter i Gulfen. 

Notatet underbygger ikke tiltaltes versjon av hendelsesforløpet knyttet til tiltalens post I. 

 

Det dokumenterte brevet fra advokatfirmaet Al Awadi & Al Ahli datert 15. februar 2011, 

hvor tiltalte og Lekarz sine versjoner om utbetalingens formål i all hovedsak bekreftes, 

endrer heller ikke rettens syn. Det var forut for brevet igangsatt granskning av utbetalingen 

fra Thule. Brevets innhold bærer preg av å være skrevet for å imøtegå ubehagelig søkelys 

på tiltalte og Lekarz. 
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Lekarz har for øvrig forklart seg om grunnen til at tiltalte ble med i SAC. Han hevder at det 

var fordi tiltalte ville være den eneste som kunne overdra selskapet til en ny part i tilfelle 

noe skjedde med Lekarz. Idet Lekarz mottok trusler da han var i Dubai var dette 

arrangementet en sikkerhetsplan. Retten anser heller ikke denne del av Lekarzs forklaring 

som troverdig. 

 

Tiltalte dømmes etter dette for overtredelse av straffeloven § 275 første og annet ledd, jf.  

§ 276. Overtredelsen er utvilsomt grov ut fra størrelsen på beløpet og omstendighetene for 

øvrig. 

 

Rettens vurdering post II 

 

Det er overføringene 31. januar 2008 og investeringen 11. mars s.å., som danner grunn-

laget for tiltalens post II om skjuling av utbytte fra den urettmessige overføringen i post I. 

 

Straffeloven § 317 annet og fjerde ledd lyder: 

 For hvitvasking straffes også den som gjennom konvertering eller overføring av 

 formuesgoder… skjuler eller tilslører hvor utbyttet fra en straffbar handling han selv 

 har begått, befinner seg, stammer fra, hvem som har rådigheten over det, dets 

 bevegelser, eller rettigheter som er knyttet til det. 

 

 … Ved avgjørelsen av om overtredelsen er grov, skal det særlig legges vekt på… 

 verdien av utbyttet,… 

 

Skyldkravet ved selvvask er forsett, jf. straffeloven § 40. 

 

Etter overføringen av USD 740 000 fra SAC sin konto i Julius Bär til tiltaltes konto i UBS, 

ble pengene disponert av tiltalte i form av kontanter formidlet i hovedsak av mellommenn, 

kontanter hevet direkte fra UBS-kontoen, kontooverføringer via tredjeparts konti til 

tiltaltes norske konti, samt til investeringer i aksjer som over lengre tid forble på Norinvest 

sin VPS-konto. Disponeringene faller etter rettens syn utover normale disposisjoner og 

bærer preg av å ville skjule hvem som disponerte pengene. Tiltalte har bekreftet både den 

opprinnelige overføringen på USD 740 000 og sin medvirkning til denne, samt flere av de 

påviste videre disposisjonene. Retten har funnet tiltalte skyldig i utroskap i tråd med 

tiltalens post I hva gjelder disse pengene. Etter rettens mening er de objektive vilkårene for 

selvvasking oppfylt for denne delen av tiltalen knyttet til USD  

740 000. 

 

Vekslingen av ca. USD 1 mill til 1 100 ounces gull ble i første omgang stående på SAC sin 

underkonto for gull i Julius Bär. Via flere disposisjoner gjennom konti i ulike tredjeparters 

navn og konti i tiltaltes navn, tilbakeveksling av gullet, og gjennom bruk av både 

kontooverføringer og kontanter i USD, EUR og NOK, er det påvist at betydelige beløp er 

disponert av tiltalte selv og i noen grad av Lekarz. Disse disposisjonene faller etter rettens 

syn utover normale disposisjoner og bærer preg av å ville skjule hvem som disponerte 

pengene. Etter rettens mening understrekes dette av det forhold at en betydelig del av 

pengene ikke har latt seg spore gjennom etterforskningen. Tiltalte har videre bekreftet at en 
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hensikt med flere av transaksjonene var å unngå at Økokrim la beslag på verdiene. I 

hovedsak har tiltalte bekreftet sin medvirkning til de fleste videre disposisjonene etter at 

gullet høsten 2009 ble flyttet fra SAC sin gullkonto i Julius Bär. Retten har funnet tiltalte 

skyldig i utroskap i tråd med tiltalens post I hva gjelder denne verdien. Etter rettens syn er 

de objektive vilkårene for selvvasking oppfylt hva angår tiltalen knyttet til USD 1 003 035. 

 

Retten er ikke i tvil om at de etterfølgende transaksjonene, etter overføring fra Thule til 

SAC, hadde til hensikt å skjule store deler av utbyttet fra utroskapen mot Thule, og 

derigjennom skjule hvem som hadde rådigheten over dette og dets bevegelser. Retten er 

heller ikke i tvil om at tiltalte var seg bevisst dette. Omfanget av transaksjonene, tiltaltes 

rolle, samt hans formelle bakgrunn og erfaring, underbygger dette. Tiltaltes egen forklaring 

om å ville unngå beslag i verdiene styrker rettens konklusjon. 

 

Retten finner etter dette at tiltaltes handlinger kvalifiserer som selvvasking av utbytte fra 

egne straffbare handlinger, jf. straffeloven § 317 annet ledd, og at de objektive og 

subjektive vilkårene er til stede. Overtredelsen er ut fra størrelsen på beløpene som ble 

selvvasket og omstendighetene for øvrig, utvilsomt grov, jf. bestemmelsens fjerde ledd. 

Tiltalte domfelles for overtredelse av straffeloven § 317 annet ledd, jf. fjerde ledd. 

 

6. Juno Finans AS (Juno) 

 

Juno Finans AS (Juno) ble stiftet 3. september 1986 med vedtektsfestet formål; 

«Investering, rådgiving og deltagelse i andre virksomheter.» Junos aksjekapital var NOK 

100 000. Eiere var tiltalte med 75 % og hans ektefelle Hilde Kvammen Olav med 25 %.  

 

Tiltalte var daglig leder og styrets leder i Juno. Juno hadde ekstern regnskapsfører i tiden 

før økonomiansvarlig i Thule, Tom Bergkåsa, gjennom sitt selskap TB Management 

Consultancy Ltd, påtok seg å hjelpe Juno med å utarbeide og sende inn regnskaps-, 

lignings- og avgiftsoppgaver. I samme periode ble selskapets regnskaper revidert av tre 

forskjellige revisjonsselskaper. Først Nitscke AS frem til 28. februar 2009, deretter Vidi 

Revisjon AS fra 9. juli 2009 til 17. mars 2011, og endelig Din revisor Telemark AS fra 14. 

mai 2011 til registrert fravalg 14. desember 2011. 

 

På styremøte i Thule 29. februar 2008 ble det besluttet å inngå en konsulentavtale mellom 

Thule og Juno. Tiltalte var den gang styreleder i både Thule og Juno. Det ble videre 

bestemt å yte et konsulenthonorar til Juno for 2007 på NOK 1 mill med tillegg av 25 % 

mva. Konsulentavtalen mellom Thule og Juno innebar at Juno skulle stille tiltalte til 

disposisjon for Thule mot et honorar på NOK 100 000 per måned med tillegg av 25 % 

mva. Juno fakturerte Thule samlet for NOK 3 750 000 inkludert mva. for perioden fra 

2007 til 31. august 2009. 

 

Første gang Juno ble registrert i merverdiavgiftsmanntallet var 17. juli 2003 med 

oppgaveplikt fra og med sjette termin 2002. Selskapet ble slettet 13. januar 2004, som 

følge av manglende innlevering av terminoppgave. Det ble reaktivert i manntallet 23. mars 

2004. Juno ble igjen slettet 24. oktober 2005 på grunnlag av egenmelding. Ny reaktivering 

ble registrert 27. mai 2011 med oppgitt oppgaveplikt fra og med sjette termin 2010. 

Selskapet ble slettet på ny 24. november 2011 grunnet manglende innlevering av 

terminoppgaver. 
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Juno gikk konkurs 13. mars 2012. 

 

7. Post III og IV 

 

Begge tiltaleposter gjelder brudd på lov om merverdiavgift av 19. juni 1969 § 72,  

henholdsvis nr. 2 annet ledd (post III) og nr. 1 og 3, jf. straffeloven §§ 270 og 271, jf. § 49 

(post IV). Retten har funnet det formålstjenlig å behandle tiltalepostene samlet. 

 

Tiltalens post III og IV bygger på opplysninger funnet i beslag av fakturaer hjemme hos 

tiltalte, det beslaglagte regnskapsmaterialet hos Thule, innhentede opplysninger hos 

offentlige myndigheter, banker, revisorer og bostyrer for Juno, dets konkursbo. Av dette 

materialet fremgår at Juno har drevet avgiftsmessig virksomhet i perioden fra 2007 til 31. 

august 2009. I tiltalens post III er perioden avgrenset; fra andre termin 2008 til fjerde 

termin 2009.  

 

På fakturaer har Juno oppkrevet mva. med i alt NOK 750 000. Følgende fakturaer ble 

sendt: 

 Den 3. mars 2008  NOK 1 250 000 inkl. mva.   NOK 250 000 

 Den 31. oktober 2008  NOK    187 500 inkl. mva. NOK   37 500 

 Den 28. februar 2009  NOK 1 312 500 inkl. mva. NOK 262 500 

 Den 28. februar 2009  NOK    250 000 inkl. mva. NOK   50 000 

 Den 31. mars 2009  NOK    125 000 inkl. mva. NOK   25 000 

 Den 20. august 2009  NOK    625 000 inkl. mva. NOK 125 000 

 Sum     NOK 3 750 000 inkl. mva. NOK 750 000 

 

I tilknytning til den første fakturaen fra Juno til Thule, sendte tiltalte 3. mars 2008 e-post til 

Gjessing hvor det heter:  

«Vennligst legg inn NOK 1 mill + mva som konsulenthonorarer til Juno Finans AS 

til HEO for 2007».  

 

På alle fakturaer fra Juno til Thule ble det i fortsettelsen beregnet 25 % mva. Juno 

utarbeidet ikke pliktige terminoppgaver eller innbetalte løpende den avgiften de hadde 

innkrevd i henhold til merverdiavgiftsloven § 29.  

 

Av saksfremstillingen over fremgår at Juno ikke var registrert i merverdiavgiftsmanntallet i 

perioden fra 24. oktober 2005 til 27. mai 2011. Selskapet hadde derfor ikke anledning til å 

beregne utgående merverdiavgift på salgsdokument i henhold til merverdiavgiftsloven  

§ 44.  

 

Juno søkte 6. mai 2011 om reaktivering i merverdiavgiftsmanntallet med årsterminoppgave 

og tilbakegående avgiftsoppgjør. Startdato for avgiftspliktig virksomhet ble oppgitt å være 

1. januar 2009. Det ble meddelt at tidspunktet for når registreringsgrensen på NOK 50 000 

ble passert var 20. november 2010. Budsjettert omsetning første året etter nådd grense ble 

oppgitt å være NOK 750 000. Søknaden ble innvilget 27. mai 2011 med unntak av ønsket 

om å innlevere årsterminoppgave. Hva angår det siste var avgiftsmyndighetens 

begrunnelse at bestemmelsene i merverdiavgiftsloven ikke var overholdt når det var ventet 

så vidt lenge med å sende inn søknad etter at registreringsgrensen var nådd.  
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Kontoutskriften for Junos bankkonto i DNB viser at selskapet fikk innbetalt faktura-

beløpene, med unntak av den siste fakturaen datert 20. august 2009. Denne ble heller ikke 

senere honorert, og var det fortsatt ikke da Thule gikk konkurs 16. september 2010.  

 

Junos årsregnskap for 2007 viser driftsinntekter med tilsammen NOK 1 125 418, hvorav 

periodiserte konsulenthonorarer fra Thule utgjør NOK 1 mill. Det er ikke oppført noe 

beløp under skyldige offentlige avgifter dette året. I årsregnskapet til Juno for 2008 er det 

inntektsført NOK 1,2 mill. I balansen er det oppført skyldige offentlige avgifter med NOK 

287 500. Tilsvarende er det i Junos årsregnskap for 2009 inntektsført konsulenthonorar 

med i alt NOK 800 000, mens akkumulerte skyldige offentlige avgifter er oppført med 

NOK 625 000. Samlet er det i årsregnskapene for angitte periode fakturert avgiftspliktige 

konsulenthonorar med i alt NOK 3 mill. Selskapet har ikke sendt inn pliktige termin-

oppgaver verken for angitt periode eller senere. Den 2. januar 2012 ble det som nevnt over 

innbetalt NOK 625 000 av selskapet Brova Air til Skatteetaten/Oslo.  

 

Partenes anførsler post III og IV 

 

Påtalemyndigheten anfører at det fra tidspunktet Juno sendte første faktura til Thule  

3. mars 2008 på grunnlag av Thules styrevedtak 29. februar 2008, drev Juno avgiftspliktig 

virksomhet. Juno skulle da ha søkt om registrering i merverdiavgiftregisteret fra og med 

andre termin 2008. Grensen for avgiftspliktig omsetning ble nådd 3. mars 2008. Budsjettert 

omsetning for regnskapsåret etter at denne grensen var nådd må minst ha vært NOK 1,2 

mill basert på konsulentavtalen med Thule. Det var derfor ikke grunnlag for å søke om 

årsterminoppgave. Uavhengig av søknaden om registrering var Juno forpliktet til å sende 

inn terminoppgaver i hele perioden, fra og med andre termin 2008 til og med fjerde termin 

2009.  

 

Påtalemyndigheten anfører videre at tiltalte ikke hadde til hensikt å innbetale til Skatt øst 

den mva. Juno innkrevde fra Thule. Det var henvendelse fra borevisor i Thule våren 2011, 

som førte til at Bergkåsa på vegne av Juno sendte inn nevnte registreringsmelding, og at 

NOK 625 000 ble forsøkt innbetalt på vegne av Juno. Påtalemyndigheten anfører at Juno 

har forsøkt å unndra mva. med NOK 750 000.  

 

Tiltalte anfører – under henvisning til at skyldig mva. er beregnet og bokført i Junos 

regnskap – at han hele tiden hadde til hensikt å innbetale den mva. Juno hadde innkrevet. 

Tiltaltes svært store arbeidspress over lang tid og mangeårige alvorlige hjertelidelse, 

hindret ham i å gjøre det nødvendige i forhold til innbetaling.  

 

Tiltalte anfører videre at faktura datert 20. august 2009 aldri ble betalt av Thule. Når Juno 

ble registrert og skyldig mva. ble betalt var Thule gått konkurs og pengene tapt. Netto 

skyldig mva. var derfor NOK 625 000. Det tilsvarer avgiftsbeløpet Juno faktisk mottok fra 

Thule. Skyldig mva. ble innbetalt i sin helhet til Skatt øst så snart registreringen av Juno i 

avgiftsmanntallet var i orden, og tiltaltes helsesituasjon muliggjorde hans oppfølgning.  

 

Rettens vurdering post III og IV 

 

Merverdiavgiftsloven § 72 nr. 1 rammer den som overtrer sine plikter etter loven. At en 

styreformann og daglig leder som utgangspunkt kan gjøres strafferettslig ansvarlig er ikke 

tvilsomt. Dersom deres opptreden ikke dekkes av ordlyden slik at de allerede av den grunn 
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kan straffes, vil også et medvirkningsansvar være aktuelt. Det vises til Rt-2008-592. Etter 

rettens syn kan bistanden fra Bergkåsa som utgangspunkt ikke frita tiltalte for straffansvar.  

 

Tiltalte var daglig leder og styreleder i Juno i den perioden konsulentoppdraget med Thule 

varte. Selv om tiltalte formelt ikke var ansatt i Juno fremgår det av konsulentavtalen at 

Juno forpliktet seg til å stille tiltalte til disposisjon for å utføre oppdraget. Retten legger til 

grunn at konsulentoppdraget startet tidlig i 2007. Junos avgiftspliktige virksomhet 

påbegynte samtidig. Ettersom honoraret var avtalt til NOK 100 000 per måned ble grensen 

for registreringsplikt nådd allerede etter en halv måned. Til tross for dette finner retten ikke 

tilstrekkelig klare holdepunkter for at Juno hadde anledning til å fakturere sin konsulent-

bistand før Thules styrevedtak 29. februar 2008.  

 

Retten legger til grunn at registreringsplikt forelå fra og med første termin 2008. Merverdi-

avgiftsloven § 32 krever at mva. skal medtas i terminoppgaven i den perioden angjeldende 

faktura er bokført. Sammenholdt med grunnleggende regnskapsprinsipper i regnskapsloven 

§ 4-1 om at inntekter skal resultatføres i den perioden de er opptjent, innebærer det at 

fakturering og regnskapsføring skulle skje i den periode Juno fikk en ubetinget rett til 

vederlag.  

 

Fremlagt dokumentasjon viser at tiltalte tidligst 6. mai 2011 søkte om reaktivering i 

merverdiavgiftsmanntallet, og at denne registreringen først fant sted 27. s.m. Juno hadde 

ikke anledning til å oppkreve utgående mva. før dette tidspunkt. Retten legger til grunn at 

det var tiltaltes medhjelper Bergkåsa som sendte inn registreringsmelding med de uriktige 

opplysningene, men at dette ble gjort i nært samarbeid med tiltalte. Fakturaen som var 

vedlagt meldingen, hvor utgående mva. var utelatt og erstattet med påskriften; «Faktura vil 

bli kreditert og fakturert med MVA når registrering i avgiftsmanntallet er bekreftet fra 

Brønnøysund», fremstår som korrekt i form. Opplysningene som ble gitt til Skatt øst var 

imidlertid uriktige både med hensyn til beløp, starttidspunkt for den avgiftspliktige 

omsetning, tidspunkt for når den avgiftspliktige omsetningen passerte mva.-grensen, og 

budsjettert omsetning første året etter at grensen var nådd (NOK 750 000). Fakturaen 

hadde ellers uriktig dato og den ble heller aldri sendt til Thule eller brukt som bilag i 

regnskapet til Juno.  

 

Det fremgår både av tiltaltes forklaring i retten og fremlagt dokumentasjon at han var kjent 

med ansvar og plikter i forhold til merverdiavgiftsloven. Både hans formelle bakgrunn og 

erfaring, samt forhistorien med Juno og avgiftsmyndighetene, hvor det blant annet ble gitt 

skriftlig informasjon om ansvar og plikter, underbygger dette.  

 

Retten legger til grunn at tiltalte bevisst unnlot å registrere Juno før han sendte fakturaer til 

Thule hvor utgående mva. var påført. Retten har for øvrig merket seg at tiltaltes angitte 

hjerteproblemer ikke har hindret ham i å utvise stor aktivitet i tilknytning til sitt styreverv i 

Thule, og heller ikke hindret utleie av ham fra Juno til Thule i henhold til konsulentavtalen. 

Sistnevnte oppdrag for Thule ble også honorert i henhold til fakturaene. Retten finner ikke 

å kunne vektlegge tiltaltes opplysning om sin dårlige helsetilstand.  

 

Retten har merket seg tiltaltes forklaring om at han hele tiden hadde til hensikt å registrere 

selskapet i avgiftsmanntallet og betale skyldig mva. Det var imidlertid henvendelsen fra 

borevisor i Thule våren 2011, som førte til at registreringsmelding ble innsendt 6. mai 

2011. Senere var det brevet fra Skatteetaten datert 28. november 2011 hvor endring av 

mva. ble varslet, som bidro til at NOK 625 000 ble forsøkt innbetalt 27. s.m. og endelig 
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innbetalt 2. januar 2012. I brevet varslet Skatteetaten om endring av skyldig mva. med 

NOK 750 000 og vurdering av å ilegge tilleggsavgift. Retten legger til grunn at tiltalte var 

kjent med at varselet fra Skatteetaten ville komme.  

 

Samlet har Juno unnlatt å innrapportere avgiftspliktig omsetning med minst NOK 3 mill og 

derigjennom forsøkt å unndra NOK 750 000 i utgående mva. Retten finner at både de 

objektive og subjektive vilkår for domfellelse er oppfylt. Tiltalte blir å dømme i samsvar 

med tiltalens post III og IV. 

 

8. Post V 

 

Tiltalen gjelder det forhold at tiltalte i egenskap av å være daglig leder og styreleder i Juno, 

skal ha besørget at selskapet i perioden fra februar 2009 til april 2010 ga kreditt til tiltalte 

som majoritetsaksjonær med i alt NOK 1 248 311 i strid med aksjeloven § 8-7 første ledd. 

Belastningene på selskapets bankkonto er alle, med unntak av to transaksjoner, merket 

«overføring», ett er merket «uttak» og ett er direkte betaling for hjerteoperasjon. Bok-

føringen er gjort langt i ettertid og da i hovedsak på grunnlag av kopi av bankutskrifter. 

 

I Junos årsregnskap for 2008 er det bokført en kortsiktig gjeld til tiltalte på NOK 275 903 

og i tillegg avsatt beløp på NOK 958 440 for skyldig lønn, feriepenger og arbeids-

giveravgift til daglig leder. Avsetningen i årsregnskapet for 2009 note 7 er betegnet 

«avsetning kostnader». I retten forklarte selskapets revisor at dette ble gjort fordi beløpet 

angivelig ikke var blitt utbetalt og lønnsinnberettet på tiltalte i samsvar med gjeldende 

regler.  

 

Partenes anførsler post V 

 

Påtalemyndigheten anfører at alle de 16 uttakene tiltalte gjorde fra Junos bankkonto i 

perioden fra 16. februar 2009 til 27. april 2010 rammes av aksjeloven § 8-7, jf. § 8-1 og  

§ 19-1 første ledd. Selskapet hadde i tidsrommet mellom 2004 og 2009 ikke fri egenkapital 

og kunne derfor ikke yte lån til tiltalte. Det ble ikke utarbeidet låneavtale eller stillet 

betryggende sikkerhet for beløpene. 

 

Tiltalte anfører at han per 31. desember 2007 hadde et tilgodehavende i Juno på NOK  

275 903 som ble gjort opp ved utbetalingene 16. februar 2009, 16. mars s.å. og 31. s.m. 

Øvrige utbetalinger er lønn til tiltalte som han løpende har tatt ut som forskudd, og som var 

avsatt med NOK 958 440 i årsregnskapet for 2008 og med NOK 1 108 803 i årsregnskapet 

for 2009. Det var derfor stillet betryggende sikkerhet for uttakene.  

 
Rettens vurdering post V 

 

Retten legger til grunn at partene er enige om beløpenes størrelse og tidspunktene uttakene 

ble gjort. Ettersom det ikke foreligger noen låneavtale hvor rente- og tilbakebetingelser er 

fastsatt og tiltalte heller ikke på annen måte synes å ha hatt tilbakebetalingshensikt, er det  

rettens syn at disse utbetalingene – i forhold til tiltalen – må anses som netto lønn eller 

utbytte. Hvorvidt selskapet hadde fri egenkapital etter forutgående fastsatte balanse vil kun 

være relevant med henblikk på om Juno kunne ha utbetalt lovlig utbytte i forhold til aksje-

lovens regler.  
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Det er ikke bestridt av påtalemyndigheten at tiltalte hadde et tilgodehavende i selskapet per 

31. desember 2008 på NOK 275 903. Retten legger til grunn at dette var utlegg han hadde 

hatt for Juno og som han hadde rett til å få utbetalt når selskapets likviditet ga rom for 

dette. Retten finner av den grunn at utbetalingene 16. februar 2009 og 16. mars s.å., samt 

NOK 25 903 av utbetalingen 31. s.m., ikke rammes av aksjeloven § 8-7 første ledd om lån 

til aksjonær. 

 

Videre kan retten ikke se bort fra at tiltalte hadde krav på lønn fra Juno som følge av arbeid 

han utførte for Thule. Korrigert for arbeidsgiveravgift utgjør skyldig lønn og feriepenger 

per 31. desember 2008 NOK 840 000. Dette tilsvarer lønn på NOK 70 000 per måned. 

Beløpet fremstår ikke som urimelig vurdert i forhold til honoraret Juno hadde avtalt med 

Thule. Konsulentavtalen omfattet perioden fra 2007 til 31. august 2009. Retten legger til 

grunn at tiltaltes eventuelle krav på lønn fra Juno gjaldt samme periode. Tiltalte har ikke 

overholdt reglene for utbetaling av lønn, herunder beregning og betaling av skattetrekk og 

arbeidsgiveravgift, lønnsinnberetning mv., men slike regelbrudd faller utenfor tiltalens 

ramme. Manglende overholdelse av reglene for utbetaling av lønn gir en forklaring på 

endring av teksten i note til regnskapet.  

 

Retten kan ikke se bort fra at tiltalte i ovennevnte periode kan ha hatt et berettiget krav på 

uttakene fra Junos bankkonto. Retten finner at de objektive vilkårene for domfellelse ikke 

er oppfylt. Tiltalte blir etter dette å frifinne for tiltalens post V.  

 

9. Post VI 

 

Regnskapet ble i tiltaleperioden ført av Bergkåsa i Excel regneark. Han var ikke autorisert 

regnskapsfører. Han har i denne sammenheng opptrådt som en medhjelper for tiltalte. I 

praksis har Bergkåsa innhentet kopi av kontoutskrifter fra banken og forsøkt å rekonstruere 

aktiviteten i selskapet i nært samarbeide med tiltalte, men da etter lovens frist. I tillegg har 

Bergkåsa utarbeidet en fakturamal for Juno og bistått selskapet med registrering i 

merverdiavgiftsmanntallet, samt med innsending av årsoppgjør til regnskapsregisteret og 

ligningsoppgaver til Skatt øst.  

 

Det er innledningsvis pekt på revisorskiftene for Juno. Revisorene har i retten forklart at de 

trakk seg på grunn av selskapets manglende regnskapsføring og forsinket avgivelse av års-

regnskap. De samme forhold og uenighet om føring av lønnsavsetninger ble påpekt i brevs 

form og e-poster fra revisorene til tiltalte. 

 

Partenes anførsler post VI 

 

Påtalemyndigheten anfører at tiltalte i egenskap av å være daglig leder og styreleder i Juno, 

forsettlig og vesentlig har overtrådt bokføringsloven eller forskrifter gitt i medhold av 

denne. Revisjonsberetninger, nummererte brev og øvrig korrespondanse mellom Juno og 

revisjonsselskapene underbygger dette. Regnskapene for årene 2007, 2008 og 2009 ble 

ikke ført løpende og langt etter fristen for innlevering av årsregnskap og ligningspapirer. 

For årene 2010 og 2011 ble det ikke ført regnskap. I tillegg manglet pliktig dokumentasjon 

i form av originalbilag. 

 

Tiltalte anfører at bruddene på bokføringsloven og grunnleggende prinsipper for god 

bokføringsskikk ikke er av så alvorlig karakter at de i forhold til lovens § 15 er å betrakte 

som vesentlige. Forholdet er derfor foreldet. 
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Rettens vurdering post VI 

 

Regnskapsloven § 8-5 rammer den som overtrer sine plikter etter respektiv lov. Juno var 

regnskapspliktig etter lov om årsregnskap mv. av 1998 § 1-2 første ledd nr. 1. Selskapet 

var organisert som et aksjeselskap og bokføringspliktig i samsvar med bokføringsloven § 

2, jf. § 4. Grunnleggende bokføringsprinsipper krever at det skal foreligge et ordentlig og 

oversiktlig regnskapssystem, som gjør det mulig for selskapet å oppfylle sin opplysnings-

plikt. 

 

Under henvisning til Rt-2008-592 gjentas at bistanden fra Bergkåsa som utgangspunkt ikke 

fritar tiltalte for straffansvar.  

 

Etter rettens syn er det ikke tvil om at det foreligger brudd på bokføringsloven slik som 

anført i tiltalen. Den sentrale rettslige problemstillingen er om bruddet er å anse som 

vesentlig. 

 

I Ot.prp.nr.61 (1978-1979) Om lov om endringer i rettergangslovgivningen, straffe-

lovgivningen mm heter det om vesentlighetskravet ved tilsidesetting av regnskapsregler: 

… Som nevnt i de generelle merknadene, vil straffebudet bare rette seg mot 

vesentlige tilsidesettinger av de relevante bestemmelser. Ved avgjørelsen av om det 

foreligger en vesentlig tilsidesetting av reglene, vil det være berettiget å ta et visst 

hensyn til arten og omfanget av vedkommendes bedrift eller virksomhet… Omfanget 

av de økonomiske konsekvenser en tilsidesetting av regnskapsreglene medfører, vil 

være ett moment ved vurderingen av om tilsidesettingen er vesentlig i lovens 

forstand. Dersom en bestemt type unøyaktighet i bokføringen i en storbedrift gir 

store økonomiske utslag, vil den ofte måtte anses som vesentlig i disse forhold, mens 

det godt kan være at samme type unøyaktighet vil kunne passere som uvesentlig i en 

liten bedrift hvor de økonomiske konsekvenser er små. 

 

Foruten å ramme slik grov forsømmelse og grov uorden som i dag dekkes av §§ 286 

og 274, begges første ledd, vil straffebestemmelsen kunne komme til anvendelse 

hvor den ansvarlige helt har unnlatt å føre regnskap…  

 

Virksomheten i Juno i tidsrommet 2007-2009 hadde et ikke ubetydelig omfang. Det ble 

fakturert honorarinntekter med i alle fall NOK 3 mill og krevet mva. med NOK 750 000, 

hvorav mva. NOK 625 000 faktisk ble betalt. I tillegg ble det påberopt lønnsforpliktelser 

med mer enn NOK 1 mill. Øvrige bokførte kostnader var heller ikke av uvesentlig omfang 

uavhengig av om de var berettigede eller ikke. Selskapet hadde plikt til å levere nærings-

oppgave og selvangivelse for næringsdrivende med pliktige vedlegg, terminoppgaver og 

fullstendig årsoppgjør for små foretak. Retten finner at bruddene i forhold til bokførings-

loven er vesentlige. Det forhold at det fant sted et forholdsvis begrenset antall posteringer i 

regnskapet til Juno endrer ikke rettens konklusjon. Etter rettens syn har tiltalte overtrådt 

bokføringsloven § 15 første ledd første straffalternativ. 

 

Det fremgår både av tiltaltes forklaring til retten og av fremlagt dokumentasjon at han var 

vel kjent med hovedtrekkene i regnskaps- og bokføringslovgivningen. Hans bakgrunn og 

erfaring underbygger dette. I tillegg trekker innholdet i korrespondansen som fant sted med 

alle tre revisorene knyttet til disse problemstillingene, herunder tilsvar fra tiltalte, i samme 

retning. Retten er ikke i tvil om at tiltalte bevisst unnlot å sørge for regnskapsføring slik 

loven påla ham. 
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Retten finner etter dette at både de objektive og subjektive vilkår for domfellelse er 

oppfylt. Tiltalte blir å dømme i samsvar med tiltalens post VI.    

 

10. Post VII                           

 

Selvangivelse med pliktige vedlegg for ligningsåret 2007 ble av Juno levert 16. januar 

2009, mens tilsvarende oppgaver ikke ble levert for inntektsårene 2009 og 2010. For alle 

tre inntektsårene ble Juno skjønnslignet.  

 

Partenes anførsler post VII 

 

Påtalemyndigheten anfører at levering av selvangivelse med pliktige vedlegg for inntekts-

året 2007 etter at ordinær ligningsbehandling var avsluttet, og unnlatt levering av 

tilsvarende for inntektsårene 2009 og 2010, er vesentlige overtredelser av ligningsloven  

§ 12-1 nr. 1d, jf. § 4-2 nr. 1a og § 4-7 nr. 1a.  

 

Tiltalte anfører at for sen innlevert selvangivelse ikke er en vesentlig overtredelse av 

ligningslovens § 12-1 nr. 1d og at forholdet derfor er foreldet. 

 

Rettens vurdering post VII 

 

Plikt til å levere selvangivelse følger av ligningsloven § 4-2 nr. 1a. Fristen for aksjeselskap 

er 31. mai året etter inntektsåret, jf. ligningsloven § 4-7 nr. 1a. For skattepliktig selskap 

skal selvangivelse leveres av styret eller dets formann, jf. ligningsloven § 4-5 nr. 3.  

 

Bestemmelsen i ligningsloven § 12-1 er en generell hjemmel til å ilegge straff når skatte-

yter ikke overholder plikter som er pålagt i eller i medhold av loven. Bestemmelsen 

rammer både uriktige og ufullstendige opplysninger. Det er etter rettens oppfatning ikke 

tvil om at det foreligger brudd på loven slik som anført i tiltalen. Den rettslige problem-

stillingen er hvorvidt bruddene er å anse som vesentlige. 

 

I Rt-2009-385 avsnitt 22 og 27 heter det om vesentlighetskravet når selvangivelse ikke ble 

levert innen den fastsatte frist: 

 Etter mitt syn er det imidlertid ikke tilstrekkelig for domfellelse etter ligningsloven  

 § 12-1 nr. 1 bokstav d at forsinkelsen isolert sett er vesentlig. Det må oppstilles det 

 vilkår at den vesentlige forsinkelse også må kunne bedømmes som en vesentlig 

 overtredelse av ligningsloven. Ved denne vurdering må forsinkelsen stå sentralt, men 

 det må, slik også påtalemyndigheten har anført, i noen utstrekning også legges vekt 

 på de øvrige omstendigheter som har betydning for vurderingen av forholdet. Denne 

 forståelse rimer utvilsomt best med forarbeidenes sterke understrekning av at straff 

 for overtredelse av ligningsloven bør være forbeholdt de mer alvorlige forhold… 

 

En ordning der straff for forsinket eller unnlatt innlevering av selvangivelse bare kan 

anvendes etter en konkret vurdering av om forholdet kan anses som et vesentlig 

brudd på ligningsloven, vil gjøre straffetrusselen mindre effektiv. Dersom lovgiver 

primært hadde basert seg på straff som virkemiddel for å oppnå etterlevelse av 

plikten til å innlevere selvangivelse med videre til riktig tid, ville dette hensynet klart 

ha trukket i retning av å forstå bestemmelsene slik at formålet kunne oppnås. Dette er 

imidlertid ikke situasjonen. Det primære virkemiddel ved forsinket innlevering av 
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selvangivelse er forsinkelsesavgift jf. ligningsloven § 10-1. Leveres selvangivelse 

ikke innen avslutning av den ordinære ligning, vil det kunne foretas skjønnsligning, 

jf. ligningsloven § 8-2 nr. 3, og tilleggsskatt kan ilegges jf. ligningsloven § 10-2  

nr. 2. Normalt baserer ligningsmyndighetene seg på at de administrative reaksjoner 

er tilstrekkelige, og anmeldelse skal, etter Skattedirektoratets instruks, som jeg 

tidligere har vist til, bare skje når skadevirkningene for det offentlige eller andre 

hensyn tilsier det. Det tilføyes så at anmeldelse vanligvis ikke foretas før det har vært 

gitt advarsel og overtredelsen er gjentatt eller pålegg ikke er blitt fulgt. Effektivitets-

hensynet kan da etter mitt syn ikke være avgjørende… 

 

Unnlatt levering av selvangivelse med pliktige vedlegg for årene 2009 og 2010 er etter 

rettens syn et vesentlig brudd på bestemmelsen og omtales nærmere under. At 

vesentlighetskriteriet er oppfylt underbygges av at tiltalte unnlot å sende inn selvangivelse 

to år på rad.  

 

For sent innleverte opplysninger antas å stå i en noe annen stilling. Konstatering av brudd 

vil være avhengig av omstendighetene i det enkelte forhold. I det foreliggende tilfelle har 

Skatt øst akseptert å endre skjønnsfastsatt ligning for inntektsåret 2007, til tross for at 

skatteyter innleverte pliktige oppgaver etter at ordinær ligning var avsluttet. Det ble ikke 

reagert med gebyr eller tilleggsskatt, men kun med ordinære renter ved for sen betaling. På 

det grunnlag finner retten at bruddet på bestemmelsene ikke har vært vesentlig hva angår 

inntektsåret 2007. 

 

Retten finner at de objektive vilkårene for domfellelse ikke er oppfylt hva gjelder tiltalens 

post VII bokstav a. Tiltalte blir å frifinne for denne tiltaleposten. 

 

Både for inntektsårene 2009 og 2010 er Junos ligning som nevnt skjønnsmessig fastsatt av 

Skatt øst og det er gitt 30 % tilleggsskatt i henhold til kap. 10 i ligningsloven. 

Tilleggsskatten er beholdt i den endring av ligningen som har funnet sted. Retten er ikke 

kjent med at disse fastsettelsenene er påklaget av Juno.  

 

Det fremgår både av tiltaltes forklaring i retten og av fremlagt dokumentasjon at han var 

vel kjent med hovedtrekkene i ligningslovgivningen. Hans bakgrunn og erfaring under-

bygger dette. I tillegg vektlegges at tiltalte mottok informasjon om sine plikter fra skatte-

myndighetene, gjennom den korrespondanse som fant sted rundt forsinket innsendelse av 

Junos selvangivelse for inntektsåret 2007. Retten er på denne bakgrunn ikke i tvil om at 

tiltalte bevisst unnlot å sørge for rettidig innsendelse av selvangivelser for inntektsårene 

2009 og 2010.  

 

Retten finner etter dette at både de objektive og subjektive vilkår for domfellelse er oppfylt 

for tiltalens post VII bokstav b og c. Tiltalte blir å dømme i samsvar med disse postene.    
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11. Straffutmåling 

 

Tiltalte er funnet skyldig i grov utroskap av USD 6 mill og grov selvvask av ca. USD 1,75 

mill fra utroskapsutbyttet, samt overtredelser av merverdiavgifts-, regnskaps- og lignings-

loven. For straffutmålingen er det den grove økonomiske utroskapen og den grove selv-

vasken som er det mest sentrale. Straffeloven § 62 kommer til anvendelse. Den samlede 

utmålingen skal skje ved skjønn. 

 

Strafferammen for grov utroskap er seks år. Det store beløpet taler for en streng straff. Når 

det dreier seg om økonomisk kriminalitet av denne art hvor beløpene blir så vidt store, kan 

det bare i begrenset utstrekninger trekkes slutninger fra straffutmålingen i saker hvor 

beløpene er langt høyere. Det vises til Rt-1994-232. 

 

Strafferammen for grov selvvask er også seks år. Selvvaskingen omhandlet store beløp og 

er etter rettens syn i kjerneområdet for bestemmelsen i straffeloven § 317 annet ledd. 

Utbyttet av sin kriminelle virksomhet har tiltalte – i ikke liten utstrekning – anvendt til 

private formål, herunder forbruk og investeringer. Retten finner videre at han har handlet 

slik at det har vært vanskelig å oppdage forholdene. Sammenhengen med utroskapen gjør 

det vanskelig å utmåle en tenkt straff for selvvaskingsforbrytelsen isolert sett. Det er 

likevel klart at den må få en merkbar betydning ved fastsettelsen av den samlede straffen.  

 

Det må i straffeskjerpende retning legges vekt på at tiltalte har hatt en sentral rolle i 

utroskapen mot Thule, et selskap som forvaltet store verdier. Tiltalte har misbrukt den tillit 

han hadde i kraft av sitt styreverv i selskapet. For aksjemarkedet er det av grunnleggende 

betydning at tillitsmenn i slike selskap er seg sitt styreansvar bevisst. Det samme gjelder i 

forhold til långivere. Allmennpreventive hensyn tilsier derfor streng reaksjon overfor den 

type alvorlig tillitsbrudd som det her er tale om.  

 

Når det gjelder domfellelse for postene III, IV, VI og VII bokstav b og c gjelder dette 

brudd på bestemmelser som er sentrale for næringsdrivende. Tiltalte har overtrådt 

bestemmelser som skal sikre den offentlige kontroll med næringsvirksomhet. Aktuelle 

lovbrudd kan bidra til at det offentlige går glipp av ikke ubetydelige skatte- og avgifts-

beløp. Unnlatelser av det omfang og karakter som det her er tale om, blant annet forsøk på 

å unndra NOK 750 000, representerer i seg selv alvorlige straffbare forhold. Utgangs-

punktet må være at det for disse forholdene fastsettes en ikke ubetydelig ubetinget 

fengselsstraff.  

 

Det har gått relativt lang tid siden enkelte av de straffbare forholdene ble begått. Den lange 

saksbehandlingstiden skyldes dels at etterforskningen har vært komplisert på grunn av 

selskapsopprettelse og transaksjoner i utlandet, og med utenlandske vitner som det har vært 

tidkrevende å få avhørt. Det er grenser for i hvilken utstrekning tiltalte kan godskrives en 

lang saksbehandlingstid, når dette primært skyldes at han i vesentlig grad har benyttet seg 

av arrangement som har komplisert etterforskningen. Tiltaltes straffbare forhold i 

tilknytning til tiltalens post II fortsatte for øvrig i noe tid etter at Økokrim igangsatte 

etterforskning og pågrep tiltalte i juni 2011, noe som må anses som skjerpende. Retten har 

like fullt – i samsvar med påtalemyndighetens argumentasjon – kommet til at det må tas 

noe hensyn til tidsbruken i saken.  

 

Retten kan ikke se at det foreligger andre formildende omstendigheter. 
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Påtalemyndigheten har anført at post I og II, og de øvrige lovovertredelsene som utgangs-

punkt bør straffes med henholdsvis fem og ett år. Hensyntatt sakens alder har aktor påstått 

fengsel i fire år og seks måneder. Retten har – under tvil – kommet til at dette er for høyt. 

Etter rettens syn kan straffen passende settes til fengsel i fire år. Retten har funnet 

veiledning i Rt-2008-1473, Rt-2011-1418, Rt-1994-200, Rt-2011-257 og Rt-2013-1254. 

 

Tiltalte har krav på 16 dagers fradrag for utholdt varetekt, jf. straffeloven § 60 første ledd. 

 

12. Erstatningskrav 

 

Aktor har på vegne av Thule, dets konkursbo, fremmet erstatningskrav på USD 6 mill mot 

tiltalte i anledning det straffbare forhold omhandlet i post I, jf. brev fra bostyrer av 25. april 

2012. Påtalemyndigheten har anført at erstatningen må utmåles i USD og tiltalte må bære 

risikoen for valutasvingninger. Olav har anført at en eventuell utmåling må skje i NOK.  

 

Retten bemerker at Thule, dets konkursbo, i sitt prosessvarsel av 7. januar 2011, meddelte 

at utbetalingene 23. og 24. januar 2008 utgjorde henholdsvis NOK 2 780 750 (kurs 5,5615) 

og NOK 30 277 500 (kurs 5,505), til sammen NOK 33 058 250, og at dette beløp kreves 

erstattet. 

 

Etter rettens syn må erstatningen utmåles i USD. Overføringen fra Thule til Lekarz og 

SAC skjedde i denne valuta. Innholdet i skadelidtes prosessvarsel og forsvarers henvisning 

til Rt-1925-436, kan ikke lede til et annet resultat.  

 

Retten finner det ikke tvilsomt at grunnvilkårene for erstatning; ansvarsgrunnlag, årsaks-

sammenheng og økonomisk tap er oppfylt.  

 

Erstatningskravet tas til følge. Tiltalte dømmes til å betale erstatning til Thule, dets 

konkursbo, med USD 6 mill. Renter skal beregnes fra utbetalingstidspunktene fra Thule. 

 

14. Saksomkostninger 

 

Aktor har lagt ned påstand om at tiltalte pålegges å betale saksomkostninger etter rettens 

skjønn. Ved domfellelse er hovedregelen at domfelte pålegges å erstatte staten de 

nødvendige omkostninger ved saken, jf. straffeprosessloven § 436. Etter en skjønnsmessig 

vurdering dømmes Olav til å betale saksomkostninger med NOK 100 000. Retten 

bemerker i denne sammenheng at salær og reiseutgifter til oppnevnte forsvarere overstiger 

NOK 1,2 mill. Det har under etterforskningen også påløpt reiseutgifter, inklusive kost og 

losji for politiets og påtalemyndighetens tjenestemenn, samt tolkeutgifter. Retten har ved 

fastsettelsen av omkostningsbeløpet iakttatt at tiltalte er frifunnet for tiltalens post V og VII 

bokstav a, at han idømmes en lengre fengselsstraff og at han dømmes til å betale erstatning 

med et høyt beløp. 

 

Dommen er enstemmig. 

 

Dommen er avsagt etter lovens frist på tre dager, jf. straffeprosessloven § 42 tredje ledd. 

Dette skyldes sakens omfang og kompleksitet. 

 



 - 42 - 14-067448MED-OTIR/06 

DOMSSLUTNING 

 

 

1. Hans Eirik Olav, født 30.06.1956, frifinnes for tiltalens post V og post VII bokstav a. 

 

2. Hans Eirik Olav dømmes for overtredelse av straffeloven § 275 første og annet ledd, 

 jf. § 276, straffeloven § 317 annet ledd jf. fjerde ledd, merverdiavgiftsloven § 72  

 nr. 2 annet ledd, merverdiavgiftsloven § 72 nr. 1 og nr. 3 jf. straffeloven §§ 270 og 

 271 jf. straffeloven § 49, bokføringsloven § 15 første ledd første straffalternativ  

 jf. bokføringsloven § 4, og ligningsloven § 12-1 nr. 1 d jf. ligningsloven § 4-2 nr. 1a 

 og § 4-7 nr. 1 a, sammenholdt med straffeloven § 62, til fengsel i 4 – fire – år.  

 

 Varetekt kommer til fradrag med 16 – seksten – dager. 

 

3. Hans Eirik Olav dømmes til å betale erstatning med USD 500 000 – femhundretusen 

 – til fordel for Thule Drilling AS, dets konkursbo, med tillegg av lovens forsinkelses-

 rente fra 23. januar 2008 til betaling finner sted. 

 

4. Hans Eirik Olav dømmes til å betale erstatning med USD 5 500 000 – femmillioner 

 femhundretusen – til fordel for Thule Drilling AS, dets konkursbo, med tillegg av 

 lovens forsinkelsesrente fra 24. januar 2008 til  betaling finner sted. 

 

5. Hans Eirik Olav dømmes til å betale saksomkostninger til det offentlige med NOK 

 100 000 – hundretusen – kroner. 

 

 

*** 

 

Tiltalte ble siste dag av hovedforhandlingen innkalt til å møte i Oslo tingrett tirsdag  

6. januar 2015 kl. 10.00 for å få forkynt dommen. I e-post fra fagdommer 30. desember f.å. 

ble aktoratet og forsvarerne orientert om at dommen ikke ble ferdig til 6. januar 2015. 

Forsvaret ble bedt om å meddele til Hans Eirik Olav at han må møte i Oslo tingrett tirsdag 

13. januar 2015 kl. 10.00 for å få forkynt dommen. Advokat Christian Flemmen Johansen 

og førstestatsadvokat Elisabeth Harbo-Lervik har bekreftet at e-posten fra retten er mottatt 

av dem. 

 

 

 

 

Retten hevet 

 

 

 

Bjørn Feyling 
 

Bjørn Gunnar Fjellheim Trond Weltzien 
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2015-10-12. LB-2015-022223. Borgarting lagmannsrett - 
beslutning.
 

2015-10-12. LB-2015-022223. Borgarting 
lagmannsrett - beslutning.
Sammendrag: En tidligere styreformann i et selskap ble i tingretten dømt til fengsel i fire år for blant annet 
grovt økonomisk utroskap og grov selvvask. Domfeltes anke over saksbehandlingen og bevisbedømmelsen 
under skyldspørsmålet ble nektet fremmet. Lagmannsretten mente det var klart at anken ikke kunne fram, og 
at det var forsvarlig å nekte anken fremmet på grunnlag av skriftlig og forenklet behandling, jf. 
straffeprosessloven § 321 andre ledd.

Avsagt: 12.10.2015

Saksnr.: 15-022223AST-BORG/04

[Saksgang: TOSLO-2014-067448, LB-2015-022223. Anke til Høyesterett forkastet, HR-2016-01639-U, 
Ankene til Høyesterett avvist, HR-2018-01788-U..]

Dommere: Konstituert lagdommer: Thomas Christian Poulsen. Lagdommer: Einar Kaspersen. Lagdommer: 
Svein Kristensen.

Tiltalt: A (Advokat Christian Flemmen Johansen. Advokat John Christian Elden.]

Påtalemyndighet: Økokrim (Førstestatsadvokat Elisabeth Harbo-Lervik.]

Beslutning

A, født *.*.1956, ble ved Oslo tingretts dom 12. januar 2015 dømt for grovt økonomisk utroskap (straffeloven 
§ 275 første og andre ledd, jf. § 276) (post I) og grov selvvask (straffeloven § 317 andre ledd jf. fjerde ledd) 
(post II). Han ble også dømt for overtredelser av merverdiavgifts-, regnskaps- og ligningsloven. Straffen ble 
satt til fengsel i fire år. Domfelte ble også dømt til å betale totalt USD 6 millioner i erstatning til Thule 
Drilling AS, dets konkursbo.

Grunnlag for domfellelsen for post I var at domfelte som styreleder i Thule Drilling ASA ("Thule") handlet 
mot selskapets tarv ved at han i januar 2008 medvirket til overføring av USD 500 000 og USD 5 500 000 fra 
selskapet til henholdsvis B og Strategic Alliances Corporation ("SAC"), til tross for at det ikke var rettslig 
grunnlag for overføringene.

Grunnlag for domfellelsen etter post II var at domfelte skjulte USD 1 743 035 av utbyttet fra utroskapet ved å 
gjennomføre en rekke transaksjoner.

Domfelte har anket over post I (utroskap), II (selvvask) og IV (merverdiavgiftsunndragelse). For post I og II 
er ankegrunnene prinsipalt saksbehandlingen (mangelfull opplysning av saken), subsidiært bevisbedømmelsen 

administrator
Text Box
TIL BILAG NR 12 Bilag nr 4 (s. 90-94)
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under skyldspørsmålet. For post IV er det anket over saksbehandlingen (mangelfulle domsgrunner). Domfelte 
har også begjært ny behandling av de sivile erstatningskravene.

Det har vært en svært omfattende skriftutveksling mellom partene. Forsvarer innga støtteskriv 15. mai 2015. 
Påtalemyndigheten kom med merknader til støtteskrivet i påtegning 19. juni 2015. Forsvarer innga 
supplerende støtteskriv 3. august 2015. Påtalemyndighetens merknader til det supplerende støtteskrivet ble gitt 
i påtegning 10. august 2015. Påtalemyndigheten kom med ytterligere bemerkninger og dokumentbevis i 
påtegning 1. september 2015. Blant annet ble det framlagt et dokument fra straffesaken mot B i Sveits. I skriv 
11. september 2015 kommenterte forsvarer påtegningen av 1. september 2015, og la fram noen nye 
dokumentbevis. Påtalemyndigheten innga en siste påtegning 18. september 2015, hvor det ble opplyst om at 
forsvarers skriv 11. september 2015 ikke foranlediget ytterligere bemerkninger. Forsvarer kom med to 
ytterligere skriv, datert henholdsvis 29. september og 5. oktober 2015. I sistnevnte skriv ble det framlagt en 
skriftlig erklæring. Personen som hadde avfattet erklæringen ble også påberopt som vitne.

Lagmannsretten bemerker:

Innledningsvis nevner lagmannsretten at alle ankegjenstandene skal siles etter straffeprosessloven § 321 andre 
ledd.

Sakens bakgrunn er i helt korte trekk følgende:

Riggselskapet Thule gikk konkurs 16. september 2010. Det er en av norgeshistoriens største konkurser, med 
krav på over 2,6 milliarder kroner. Domfelte var styreleder i selskapet fra 22. mars 2007 til 15. september 
2009.

Thule inngikk i 2005 og 2006 avtaler med et verft i De forente arabiske emirater om blant annet 
gjenoppbygging av én rigg og bygging av to nye rigger. Det oppsto problemer mellom Thule og verftet. 
Problemene toppet seg da Thule 30. juni 2007 ble utestengt fra verftet og alt arbeid på riggene stanset opp. 
Etter anbefaling fra domfelte inngikk Thule 27. juni 2007 en konsulentavtale med amerikaneren Ronald B, en 
gammel venn og forretningsforbindelse av domfelte. B skulle være på plass i Emiratene, og blant annet være 
engasjert i arbeidet med å ordne opp i situasjonen med verftet. Hans honorar var USD 30 000 per måned.

I siste del av november 2007 fikk Thule medhold av domstolene i emiratet Sharjah i at de igjen skulle få 
tilgang til riggene og utstyr. Selskapets likviditet var imidlertid meget dårlig. Løsningen ble en ny 
aksjeemisjon på tilsammen ca. NOK 89 millioner. Pengene kom inn i to bolker. Selskapet ble 28. desember 
2007 tilført ca. NOK 67 millioner og 1. februar 2008 ca. NOK 22 millioner.

Den 28. desember 2008 foretok Thule en overføring av USD 6 millioner (som ble tatt av de nylig innkomne 
pengene fra emisjonen) til selskapet SACs konto i Sveits. Pengene ble returnert på grunn av feil med 
mottagerkonto. Den 23. januar 2008 ble det overført USD 0,5 millioner fra Thule til Bs private konto i Dubai, 
og dagen etter ble det overført USD 5,5 millioner til SACs nyopprettede konto i en annen sveitsisk bank. 
Ifølge e-post 16. desember 2008 fra domfelte til hovedeieren i Thule, var beløpet (USD 6 millioner) betaling 
for arbeid vedrørende åpning/tilgang til verftet i Emiratene "for å redde USD 600 millioner i verdier". Det er 
disse to transaksjonene (totalt USD 6 millioner) som er grunnlaget for tiltalen om utroskap.
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Tingretten kom til at det ikke på noe tidspunkt har vært et rettmessig grunnlag for utbetalingen av til sammen 
USD 6 millioner fra Thule til B/SAC, og at A måtte dømmes for utroskap. Tingretten viste til en rekke 
momenter til støtte for sitt syn:

- det var domfelte og B som opprettet og var reelle eiere av SAC, et selskap hjemmehørende på 
Jomfruøyene (dommen side 11-12 og 28-29)

- en betydelig del av det totale beløpet som ble overført til SAC har i ettertid blitt disponert av domfelte, 
enten til personlig forbruk og investering i private formuesgoder, eller til aksjeinvesteringer (dommen 
side 15-26 og 28-29)

- svært lite informasjon til styret/administrasjonen i Thule om formålet med og bakgrunnen for 
utbetalingene i forkant av disse (dommen side 13-14)

- ingen avtale/faktura eller lignende (dommen side 14)

- Thules utbetaling var stor i forhold til selskapets likviditet på betalingstidspunktet (dommen side 14).

Anken over domfellelsen for post I (utroskap) og II (selvvask) gjelder som sagt prinsipalt saksbehandlingen 
(mangelfull opplysning, jf. straffeprosessloven § 294) og subsidiært bevisbedømmelsen under 
skyldspørsmålet. Ankegrunnene henger nært sammen. Under saksbehandlingsanken er det anført at 
påtalemyndigheten skulle ha foretatt bevisopptak av til sammen ni vitner i utlandet, samt innhentet 
dokumenter fra straffesaken mot B i Sveits. Under bevisanken anføres det hovedsakelig at disse vitnene og 
dokumentene fra straffesaken i Sveits må føre til at domfelte frifinnes. I forsvarers skriv 11. september 2015 
hevdes det at dokumentet fra straffesaken i Sveits som påtalemyndigheten la fram i påtegning 1. september 
2015, ikke er tilstrekkelig.

Essensen i begge ankegrunnene er at betalingen av totalt USD 6 millioner var reelt vederlag for at Thule fikk 
tilgang til riggene ved verftet i Emiratene. De reelle eierne av SAC er ikke domfelte og B, men personer med 
tilknytning til den saudiarabiske kongefamilien. Det var disse personene som hadde avgjørende betydning for 
at Thule fikk tilgang til riggene. At en del av pengene i etterkant har blitt disponert av domfelte, skyldes at 
domfelte fikk låne pengene av SAC, og at dette var godkjent av de saudiarabiske eierne.

Lagmannsretten ser på bevisanken først, jf. prinsippet i straffeprosessloven § 326. Slik lagmannsretten ser det, 
er det klart at bevisanken ikke kan føre fram.

Lagmannsretten ser ingen grunn til å betvile at det ble gjort en stor innsats for å få ordnet opp i forholdene i 
Emiratene, og at også saudiarabiske konsulenter ble benyttet. Etter lagmannsrettens syn er det imidlertid klart 
at det ikke på noe tidspunkt har vært et rettmessig grunnlag for betalingen av til sammen USD 6 millioner fra 
Thule til B/SAC. Som tingretten peker på, fikk B allerede godt betalt for å ta seg av jobben med å rydde opp i 
Emiratene gjennom sitt månedlige konsulenthonorar. Omstendighetene rundt betalingen av totalt USD 6 
millioner er også påtakelige. Som tingretten påpeker, var selskapets likviditetssituasjon meget dårlig, og det 
ble gitt lite konkret informasjon om hva betalingen skulle gå til. Det forelå heller ingen faktura før ca. to 
måneder etterpå, og denne var - som tingretten påpeker på side 14 - mangelfull og bærer preg av å være laget i 
etterkant (jf. side 1809 i det digitale dokumentutdraget som ble benyttet for tingretten - "DU").

Det som etter lagmannsrettens syn må være avgjørende, er imidlertid forholdene rundt SAC - med andre ord 
selskapet som mottok betalingen på USD 5,5 millioner. Det er på det rene at selskapet ble opprettet av 
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domfelte og B. Lagmannsretten finner det svært lite troverdig at det er saudiarabiske interesser som er de 
reelle eierne bak selskapet. All dokumentasjon tilsier at domfelte og B var de reelle eierne. Personene som 
bisto domfelte og B med opprettelsen av selskapet, dets bankkontoer og forvaltningen av selskapet/kontoene 
(bankmannen C og advokat Tournaire) har forklart det samme (bevisopptakene i dok. 08,44, side 4, fjerde 
avsnitt, og dok. 08,45, side 3, nest siste avsnitt).

I anken er det anført at personene som bisto domfelte og B ikke er troverdige, fordi de risikerer streng straff 
etter sveitsiske hvitvaskingsregler dersom de har bistått til opprettelsen av et selskap styrt av stråmenn. Dette 
er i og for seg et poeng man må ta i betraktning. Men forklaringene støttes av dokumentasjonen i saken, også 
av den konfidensielle avtalen om bistand fra advokatfirmaet Tournaire (jf. DU side 1558).

I anken er det også med styrke pekt på et notat nedtegnet av en advokatfullmektig hos Tournaire i forbindelse 
med et møte 15. desember 2009. Dette skal underbygge at det står saudiarabiske interesser bak SAC 
(nedtegnelser om "prins Michal" m.v.). Som påpekt i tingrettens dom på side 28, har fullmektigen bekreftet at 
domfelte på dette møtet fortalte om saudiarabiske partnere i SAC. Imidlertid har fullmektigen også forklart at 
hun ble svært overrasket over opplysningene om at det skulle være andre eiere i SAC, og at domfelte og B 
ikke ga noen forklaring på hvorfor de tidligere ikke hadde fortalt advokatfirmaet om andre saudiarabiske 
partnere.

Advokat Tournaire har også forklart at domfelte og Bs ønske (mot slutten av samarbeidet med Torunaire) om 
å føre opp en arabisk venn som ny rettighetshaver i SAC, må ha vært et forsøk på å skjule fortiden.

Som det framkommer av tingrettens dom side 28, har C, Tournaire og fullmektigen forklart at det først var 
etter at Sven Aage Thoen ble ny styreformann i Thule 3. september 2009, og hans forespørsler om 
informasjon om overføringen av USD 6 millioner, at domfelte og B ønsket å endre registreringen av reelle 
eiere.

I tillegg kommer at domfelte har foretatt en omfattende disponering av store deler av midlene (USD 5,5 
millioner) etter at de ble overført til SAC. Tingretten har listet opp transaksjonene på side 15 i dommen. På 
side 28-29 i dommen legger tingretten til grunn at en betydelig del av det totale beløpet i ettertid ble disponert 
av domfelte, enten til personlig forbruk og investering i private formuesgoder, eller til aksjeinvesteringer. 
Etter lagmannsrettens syn er det svært lite troverdig at pengene skal ha blitt gitt som lån til ham fra de påstått 
reelle eierne i SAC, noe tingretten også avfeier på side 15-16. Beløpet på USD 0,5 millioner som ble overført 
til Bs private konto i Dubai, har B sagt han sendte videre til "en representant for rådgiverne til prinsefamilien i 
Saudi-Arabia". Det er ikke lagt fram noen dokumentasjon på hvor pengene har tatt veien.

Forsvarer er svært lite presis og anvender generelle vendinger når han beskriver hva de nye vitnene skal 
forklare seg om. På side 14 i støtteskrivet datert 15. mai 2015 står det at alle kan "bidra med å opplyse hvilken 
bistand Thule mottok i Saudi-Arabia da Sharja-verftet ble stengt, samt hvilke lokale aktører som var aktive 
bidragsytere i denne prosessen og om Thule direkte eller indirekte mottok noen tjenester fra disse". Slik 
lagmannsretten ser det, danner imidlertid forholdene som tingretten har vektlagt - hemmeligholdet rundt hva 
pengene skulle brukes til og hvem som skulle være mottakere, opprettelsen av SAC og disponering av 
pengene i ettertid - samlet sett et så sterkt grunnlag for domfellelse etter post I og II, at selv om de påberopte 
vitnene og samtlige dokumenter fra straffesaken i Sveits føres som bevis, kan dette ikke rokke ved tingrettens 
bevisvurdering.
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Etter lagmannsrettens syn er det også klart at saksbehandlingsanken ikke kan føre fram. Det er riktignok slik 
at Økokrims begrunnelse for ikke å foreta etterforskingsskrittene var uheldig. Økokrim har hele tiden hevdet 
at det er uten betydning for tiltalen om Thule fikk noen motytelse for betalingen på USD 6 millioner (jf. for 
eksempel dok. 01,40). Lagmannsretten oppfatter det snarere slik at det er av sentral betydning om Thule fikk 
motytelser for pengene. Etter lagmannsrettens oppfatning kan imidlertid en eventuell saksbehandlingsfeil ved 
at forsvarers vitner ikke er blitt avhørt om grunnlaget for betalingen av USD 6 millioner, vanskelig tillegges 
virkning når det er klart at bevisanken ikke kan føre fram også dersom disse vitnene føres.

Lagmannsretten finner det også helt klart at saksbehandlingsanken vedrørende post IV - mangelfulle 
domsgrunner - ikke kan føre fram. Lagmannsretten viser til at tingrettens premisser vedrørende post IV om 
uriktig opplysning i omsetningsoppgave må leses i sammenheng med vurderingen vedrørende post III om 
unnlatt registrering i avgiftsmanntallet og unnlatt innsending av omsetningsoppgaver, samt den innledende 
redegjørelsen vedørende begge tiltalepostene på side 32-33 i dommen.

Endelig er det lagmannsrettens oppfatning at det ut fra retts- og bevisspørsmålene tingrettens avgjørelse reiser, 
er forsvarlig å nekte anken fremmet på grunnlag av skriftlig og forenklet behandling. I denne vurderingen har 
lagmannsretten sett hen til at det er idømt fire års fengsel, at saken har et svært omfattende og sammensatt 
bevisbilde, og at påtalemyndighetens begrunnelse for å motsette seg de påberopte vitnene har vært uheldig. 
Samtidig er tingrettens dom meget grundig, og lagmannsretten har funnet det klart at selv om de nye bevisene 
som påberopes i anken føres, kan dette ikke rokke ved de sentrale momentene ved tingrettens bevisvurdering.

Etter dette nektes anken fremmet.

Domfelte har begjært ny behandling av erstatningskravene som er pådømt i den påankede dom, 
domsslutningens punkt 3 og 4. Da anken er nektet fremmet, vil kravet ikke bli behandlet av lagmannsretten 
med mindre siktede eller fornærmede innen en måned etter at beslutningen er forkynt meddeler 
lagmannsretten at de krever fortsatt behandling av kravet. Behandlingen skal skje etter tvistelovens regler. 
Den foreliggende begjæring kan ikke sees å tilfredsstille kravene til ankeerklæring i tvisteloven § 29-9 og det 
må derfor tas ut en anke som tilfredsstiller disse krav.

Beslutningen er enstemmig.

SLUTNING

Anken nektes fremmet.



Hans Eirik Olav 
Gamle Ringeriksvei 36B 
1356 Bekkestua 
 
 
 
 
 
 
Oslo politidistrikt        Oslo, 6. september 2017 
Postboks 8101 Dep 
0032 Oslo 
 

 
A N M E L D E L S E  

 

1. INNLEDNING 
For at påtalemyndigheten skal få en bedre forståelse over grunnlaget for anmeldelsen, er 
det nødvendig å redegjøre for sakens bakteppe/historikk, herunder de forhold som 
danner grunnlaget for straffeforfølgelsen mot undertegnede, samt påtalemyndighetens 
og domstolenes behandling av denne forfølgelse. Dette vil bli redegjort for under del B. 

 
A: ANMELDELSENS FORMELLE DEL 

 
Jeg begjærer herved at Thomas Christian Poulsen, Einar Kaspersen og Svein Kristensen, 
alle Borgarting lagmannsrett, Keysers gate 13, Oslo, settes under tiltale og straffes for 
overtredelse av: 
 
Strl § 173 (grovt myndighetsmisbruk) 
 

Med fengsel inntil 6 år straffes den som ved utøving av offentlig myndighet  

a) mot bedre vitende grovt bryter sin tjenesteplikt,   

b) bryter sin tjenesteplikt med forsett om å oppnå vinning for seg eller andre,   

c) bryter sin tjenesteplikt med alvorlig ulempe, skade eller urettmessig 
frihetsberøvelse som følge, eller   

d) på andre måter misbruker offentlig myndighet.   
 

Ved at de anmeldte i beslutning av 12. oktober 2015 og senere beslutninger har bestemt 
å nekte Hans Eirik Olavs anke fremmet, og derved har bifalt straffedom over Hans Eirik 
Olav avsagt av Oslo tingrett 12. januar 2015, dette til tross for at de anmeldte 
dommerne i samme beslutning har slått fast at påberopte vitner og samtlige 
straffesaksdokumenter fra Sveits skal legges til grunn som argument for domfellelse, 
dette samtidig som at de anmeldte ikke har hørt de nevnte vitner, ikke har sett de 
nevnte dokumenter, eksplisitt har erklært at de ikke ønsker å høre eller se de nevnte 
bevismidler, og derved har krenket og på annen måte grovt misbrukt den 
domsmyndighet som er gitt dem å forvalte. 
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B: ANMELDELSENS MATERIELLE DEL 

2. SAKENS FAKTISKE SIDE  
2.1 THULE DRILLING – BRUKT, MISBRUKT OG REDDET 
Riggselskapet Thule Drilling ASA ble etablert 7. februar 2005 av Tore Enger og hans 
nære venn, advokat Henrik A. Christensen – partner i advokatfirmaet Ro Sommernes. 
Enger styrte/administrerte Thule Drilling gjennom sitt selskap Teco Maritime, og gjennom 
dette selskapet begynte Enger (med juridisk bistand fra sin venn, Christensen) etter 
hvert å konkurrere med seg selv, dvs, med Thule Drilling.  
 
I perioden 4. november 2005 – 20. august 2009 satt Hans Eirik Olav i riggselskapets 
styre, først som styremedlem frem til 5. februar 2007 og deretter som styreleder. 
 
Følgen av Engers illojalitet til Thule Drilling – samt den omstendighet at hans venn, 
Christensen, bl.a. ved ulovlig bruk av ”innsideinformasjon”, kjøpte/solgte store 
aksjeposter i det riggselskapet han var styreleder i – var at begge forlot sine styreverv i 
Thule. Først Enger i 2006 og deretter Christensen vinteren 2007. 
 
Engers og Christensens tvilsomme virksomhet er nærmere redegjort for på 
www.thuledrilling.info.  
 
I perioden juli 2007 – vinter 2007/2008 ble riggselskapet forsøkt overtatt/ødelagt av en 
organisert kriminell gruppe som opererte i De Forenede Arabiske Emirater (UAE). 
Eierskapet i og driften av QGM GROUP LLC Shipyard i Sharjah – verftet som var gitt 
oppdraget med å bl.a. ombygge Thule Drilling AS’ rigg Thule Power – var en sentral del 
av denne gruppens kriminelle virksomhet. Den nevnte kriminelle virksomheten er blitt 
avdekket og grundig redegjort for av Risk Management Ltd, London, i deres rapport av 
januar 2008 og 17. februar 2009, vedlagt her som: 
 

Bilag nr. 1 : Risk Management Ltd foreløpig rapport av januar 2008, samt 
rapport av 17. februar 2009 

 
Ledelsen i riggselskapet, samt dets eiere, bestemte at man skulle forsøke å komme seg 
ut av den låste situasjonen som den omtalte kriminelle gruppen hadde iscenesatt, og det 
ble i den anledning iverksatt en redningsoperasjon. Redningsoperasjonen lyktes, og i 
januar 2008 besluttet styret i Thule Drilling AS å betale ut til sammen USD 6 millioner til 
selskapet Strategic Alliances Corporation (SAC), hvorav USD 500.000 ble betalt via 
amerikaneren Ronald LeKarz. Betalingen skulle dekke for det arbeidet eierne av SAC 
hadde gjennomført i perioden sommeren-høsten 2007 og som hadde reddet Thule 
Drilling AS fra konkurs, en aksjon som dermed reddet verdier for minst USD 600 
millioner.  
 
Styrets beslutning om å utbetale beløpet, ble vurdert av selskapets revisor, og den 28. 
mai 2009 godkjente Generalforsamlingen i Thule Drilling årsberetningen – og derved 
utbetalingen og øvrige økonomiske transaksjoner. Den godkjente årsberetning med 
regnskaper vedlegges her som: 
 
 Bilag nr. 2 : Årsberetning 2008, Thule Drilling ASA 
 
Signert protokoll fra avholdt generalforsamling befinner seg i riggselskapets arkiver som 
per i dag forvaltes og holdes tilbake av bobestyrer i selskapets konkursbo. Alle forsøk på 
innsyn har blitt avvist. Om nødvendig vil utkast til protokoll bli fremlagt som 
dokumentasjon på at beslutningen er gyldig og godkjent av selskapets høyeste organ. 
 
Verken styrets eller generalforsamlingens beslutning er blitt angrepet rettslig. 
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2.2 THULE DRILLING KONKURS – BOET FORVALTES AV ADVOKATFIRMAET SOM 
ETABLERTE SELSKAPET 
Riggselskapet gikk konkurs ca tre år senere, høsten 2010, ett år etter at Olav hadde gått 
av som styreleder. Årsaken til konkursen ligger utenfor de hendelser som er nevnt i den 
senere straffesak som ble reist mot Olav. Dog er det nyttig å nevne at bostyreroppdraget 
ble gitt til advokatfirmaet Ro, Sommernes hvor den juridiske grunnlegger og tidligere 
styreleder i riggselskapet, Henrik A. Christensen, er partner. Det må i denne anledning 
også nevnes at Christensen – på straffbart vis – slettet all selskapsinformasjon han satt 
på fra den perioden han hadde ledet styret i riggselskapet, åpenbart i den hensikt å 
forhindre etterforskning, jf straffeloven § 160, samt unngå eventuelle erstatningskrav og 
straffeforfølgelse. 
 
Etter at advokatfirmaet Ro Sommernes hadde fått full kontroll over boet i det selskap 
advokatfirmaet i realiteten selv hadde etablert – herunder all dokumentasjon – fant 
bostyrer å anmelde riggselskapets ledelse. Til denne åpenbare habilitetsproblematikken 
skal det tillegges at førstestatsadvokat Bård Thorsen ved Økokrim er kollega av 
påtaleansvarlig Harbo-Lervik, Nordeng og Schea, samtidig som han er én av syv faste 
representanter i Konkursrådet, et råd som er etablert og ledes av Knut Ro, partner i 
advokatfirmaet Ro Sommernes.  
 
I realiteten sitter derved bostyrer og Økokrim på samme side av bordet, og står i 
realiteten fritt til å dekke over all tvilsom eller ulovlig virksomhet Ro Sommernes måtte 
ha befattet seg med under den tiden én eller flere av advokatfirmaets 
partnere/advokater har medvirket i administrasjonen/ledelsen av Thule Drilling.  
 
En slik ukritisk sammenblanding av roller – hvor bostyrer i realiteten og uten den minste 
offentlige kontroll har fått tingrettens blankofullmakt til på egen hånd, og åpenbart i egen 
interesse, vurderer tidligere selskapsrettslige handlinger (herunder sletting av 
riggselskapets dokumenter) utført av kolleger i samme firma – bekrefter at straffesaken 
mot Hans Eirik Olav er en fabrikasjon, iscenesatt for å dekke over reell organisert 
kriminalitet, herunder Ro Sommernes’ engasjement. 
 
2.3 STYRELEDER HANS EIRIK OLAV ANMELDES FOR Å HA UTFØRT EN 
SELSKAPSRETTSLIG BESLUTNING 
Anmeldelsen ble sendt inn 1. juni 2011, og straffeforfølgelsen ble ledet av Petter Nordeng 
og Elisabeth Harbo-Lervik i Økokrim. Nordeng og Harbo-Lervik er senere hen anmeldt for 
en rekke straffbare forhold knyttet til etterforskningen i saken mot Olav. Se mer om 
dette under pkt. 2.4 nedenfor. 
 
Hovedgrunnlaget for Økokrims forfølgelse av Olav bygget først på en antagelse om at 
selskapsledelsen hadde korrumpert myndigheter i Sharjah, UAE (De Forende Arabiske 
Emirater). Dernest antok de at selskapsledelsen hadde begått økonomisk utroskap. Jeg 
skriver ”antok” fordi Nordeng/Harbo-Lervik under hele prosessen har ment at det ikke er 
relevant for utroskapsdrøftelsen hvorvidt den ovennevnte utbetalingen var oppgjør for 
redningsoperasjonen, og derfor aldri har avklart hvorvidt selskapets beslutning var i tråd 
med selskapets ønsker og selskapsinteressen. Med andre ord har påtalemyndigheten 
nektet å vurdere hvorvidt det objektive straffbarhetsvilkåret – mot den annens tarv – var 
oppfylt. 
 
Følgen av påtalemyndighetens handlinger er at Hans Eirik Olav ble siktet, tiltalt og 
senere dømt for å ha begått utroskap mot selskapet, dette uten at påtalemyndigheten 
søkte å avklare den sivilrettslige side ved handlingen.  
 
Det nevnes her at dersom bostyrer er av den oppfatning at utbetalingen var utilbørlig og 
til skade for selskapet eller dets kreditorer, er bostyrer i så fall henvist til å reise 
omstøtelsessak, jf dekningsloven § 5-9. Det har bostyrer ikke ønsket å gjøre. Så lenge 
utbetalingen ikke er omstøtt må den anses gyldig, og da kan man ikke samtidig reise 
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straffesak og hevde at utbetalingen er i strid med selskapets tarv. Riktig nok vil 
utroskapsbestemmelsen i straffeloven komme til anvendelse på handlinger som bygger 
på beslutninger i et aksjeselskaps styrende organ (jf Rt-1999-36), men for at en slik 
handling skal kunne straffeforfølges, må aksjeselskapets beslutninger først omstøtes eller 
på annen måte erklæres/kjennes ugyldige. Man kan ikke – slik man har gjort i 
straffesaken mot Olav – samtidig sitte med en gyldig styrebeslutning og en straffedom 
på gjennomføringen av denne. 
 
Denne oppfatning er for så vidt også gitt i Rt-2011-855 hvor to brødre var blitt tiltalt for 
utroskap i forbindelse med datterselskapenes betaling av morselskapets utgifter / 
fakturaer. Brødreparet – som kontrollerte både morselskapet så vel som 
datterselskapene – anførte at handlingen var å anse som lovlig kreditt i medhold av 
aksjeloven § 8-7, tredje ledd, nr. 2. Påtalemyndigheten anså at utbetalingen var gjort 
imot datterselskapenes tarv. Førstvoterende i Høyesteretts dom vurderte innsigelsen og 
fant at det ikke var snakk om noen kreditt slik brødreparets forsvarer hadde anført. 
Datterselskapene hadde betalt fakturaer som gjaldt morselskapet uten å få noen 
gjenytelse, og dermed hadde datterselskapet blitt tappet for betydelige beløp. 
Brødreparet hadde i tillegg forfalsket fakturaer til morselskapet i den hensikt å belaste 
datterselskapet med utgifter som var dem uvedkommende. Målet med forfalskningen var 
å pynte på morselskapets regnskaper. 
 
Det førstvoterende gjør i Rt-2011-855 er å – prejudisielt – prøve hvorvidt den 
selskapsrettslige beslutningen var gyldig/holdbar, og her fant Høyesterett at dette ikke 
var tilfelle. Førstvoterendes konklusjon er slående sett i lys av saksbehandlingen i 
straffesaken mot Olav: 
 

”Det foreligger følgelig ingen lovlige selskapsrettslige disposisjoner som er til 
hinder for at belastning av kostnader til fordel for morselskapet kan rammes som 
utroskap etter straffeloven § 275.”1  

 
Førstvoterende legger med andre ord til grunn at domstolen (først) skal prøve2 hvorvidt 
den selskapsrettslige disposisjon er lovlig. Dersom den er lovlig, står man – fremdeles i 
følge førstvoterende – overfor et hinder for at handlingen kan rammes som utroskap.  
 
Rt-2011-855 og den rettsregel som der ble formet - Lovlige selskapsrettslige 
disposisjoner hindrer at gjennomføringen av disse kan rammes som utroskap – er helt 
avgjørende i straffesaken mot Hans Eirik Olav. Thule Drilling AS’ selskapsrettslige 
beslutning og senere disposisjon er aldri blitt angrepet, og er følgelig å anse som lovlig. 
Denne omstendighet alene fremsto og fremstår som et absolutt hinder for å 
straffeforfølge og dømme handlingen som utroskap, hvilket påtalemyndigheten må 
forutsettes å være er klar over. 
 
2.4 PÅTALEMYNDIGHETEN ANMELDES FOR Å HA KORRUMPERT 
ETTERFORSKNINGEN MOT OLAV 
2.4.1 Spesialenhetens behandling av anmeldelsen 
Ovennevnte korte gjennomgang, danner grunnlaget for anmeldelsen av 13. juli 2015, 
hvor Hans Eirik Olav begjærte at påtalemyndighetens Elisabeth Harbo-Lervik og Petter 
Nordeng skulle settes under tiltale for krenkelse av straffeloven (1902) §§ 116, 117, 120, 
121, 166, 168 og 270. Avslutningsvis i anmeldelsen ble det tatt forbehold om utvidelse 
både mht straffebud så vel som personer. Anmeldelsen er vedlagt her som: 
 
 Bilag nr. 3 : Anmeldelse av 13. juli 2015 
 

                                                      
1 Avsnitt 38, i.f. 
2 Det skulle være unødvendig å nevne at dette også gjelder påtalemyndigheten. 
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Spesialenheten henla anmeldelsen i påtalevedtak av 14. april 2016, dette da enheten 
mente at det ikke var grunnlag for å undersøke om de anmeldte forhold var å betrakte 
som straffbare. Henleggelsen er vedlagt her som: 
 
 Bilag nr. 4 : Spesialenhetens henleggelse av 14. april 2016 
 
Henleggelsen ble påklaget til Riksadvokaten den 12. mai 2016. I støtteskriv av 18. mai 
2016 gjennomgås spesialenhetens behandling av anmeldelsen, hvor det slås fast at 
Spesialenheten, ved dens leder og juridiske rådgiver; henholdsvis Jan Egil Presthus og 
Camilla Lie, har dekket over de anmeldte straffbare handlinger, og følgelig har gjort seg 
skyldig i å beskytte og fremme grov kriminalitet. Støtteskrivet er vedlagt her som: 
 
 Bilag nr. 5 : Støtteskriv til klage av 12. mai 2016, datert 18. mai 2016 
 
Anmeldelsen ble i dette skriv utvidet til å gjelde Presthus og Lie – dette for å ha krenket 
straffeloven (2015) § 173, litra a (grovt myndighetsmisbruk) – samt Økokrims leder; 
Trond Eirik Schea, dette for å ha tilrettelagt, fremmet og beskyttet/dekket over de 
handlinger Harbo-Lervik og Nordeng var blitt anmeldt for, og den organiserte kriminelle 
virksomhet Økokrim har medvirket i, i straffesaken mot Hans Eirik Olav. 
 
Idet Spesialenheten åpenbart er inhabil til å behandle disse anmeldelser, ble det begjært 
oppnevnt en settespesialenhet for den videre etterforsking. Presthus dekket imidlertid 
over3 begjæringen og oversendte klagen til Riksadvokaten som i sin beslutning av 1. juli 
2016 ikke tok klagen til følge. 
 
 Bilag nr. 6 : Riksadvokatens påtalebeslutning 1. juli 2016 
 
Beslutningen ble gjort kjent for Hans Eirik Olav den 22. juli 2016.  
 
2.4.2 Økokrims korrumpering av straffeprosessen mot Olav – Sveits 
2.4.2.1 Innledning – Økokrims bruk av kriminelle aktører som kronvitner 
Påtalemyndigheten har i praksis – og konsekvent – dekket over dokumentbevis som kan 
bekrefte Olavs uskyld. Disse tildekkede/unndratte bevis passer åpenbart ikke inn i 
påtalemyndighetens bestrebelser på å få Olav dømt. I tillegg til dette har 
påtalemyndigheten manipulert/fabrikkert bevis, og de har med stor sannsynlighet også 
brukt forfalskede bevis produsert av deres kronevitne Hans Olav Eldring og hans 
overordnede, advokat Claude Tournair i selskapet PROFILGEST MANAGEMENT SA.  
 
2.4.2.2 PROFILGEST MANAGEMENT SA 
For å få en bedre oversikt over Profilgests rolle i straffesaken som ble reist mot Olav – og 
hvorfor det har vært så viktig for norske og sveitsiske myndigheter å dekke over 
Profilgests straffbare aktivitet – blir det nødvendig å si noen ord om Profilgests 
forretningsvirksomhet.  
 
I tillegg til å være en domiciliation agent som også drev finansiell rådgivning og 
konsulentvirksomhet, åpnet Profilgest opp for at deres klienter (som av Profilgest var 
blitt tildelt/utstyrt med anonyme bankkonti i sveitsiske banker) kunne delta i Profilgests 
egen rådgivningsvirksomhet. Denne virksomheten bestod i å selge UBS’, Crédit Suisses 
og andre sveitsiske storbankers finansieringsprodukter til Profilgests kunder. Profilgest 
drev med andre ord aktiv markedsføring og salg av sveitsiske banktjenester, med midler 
som ble kontrollert og forvaltet gjennom anonyme konti i UBS, Credit Suisse og andre 
sveitsiske storbanker hvor Profilgest opptrådte som fiktiv eier av de nevnte konti. Dette 

                                                      
3 Det fremgår av Spesialenhetens brev av 27. mai 2016 at saken er oversendt Presthus kollega på Hamar, men 
dette er ikke nevnt i Riksadvokatens avgjørelse, og man må da kunne legge til grunn at Presthus oversendelse av 
saken til ”habil” kollega var en dekkoperasjon som Presthus må bli å straffe for. 

Anmeldelse: Poulsen Kaspersen Kristensen 06.09.2017 5 of 17 



foregikk med UBS, Credit Suisse og de andre sveitsiske storbankenes velsignelse. Den 
notoriske norske narkobaron, Gjermund Cappelen, var én av Profilgests kunder. 
 
Når det senere hen viste seg at en stor del av disse investeringstjenestene gikk med 
store tap, samt at Eldring og kanskje også Tournair tappet de anonyme kontoene for 
penger – altså underslag – oppsto det sterk misnøye, blant annet fra amerikanske 
klienter. Men, fordi det dreide seg om ulovlig virksomhet (i IRS’ øyner, dvs. Amerikanske 
skattemyndigheter), var det lite amerikanerne eller andre klienter kunne gjøre med 
Eldrings og Tournairs tapping/underslag (som jo de store bankene kjente til og derved 
hadde bifalt). Følgen av dette ble at virksomheten – og tapene – ble dysset ned, og 
dermed fikk Tournair og Profilgest tilstrekkelig med ro til å kunne slette alle spor og 
avvikle denne virksomheten uten å risikere erstatningskrav og straffeforfølgelse.  
 
Ønsket/behovet for å dekke over disse forhold, herunder Tournairs og Profilgests 
utstrakte hvitvaskingsvirksomhet, synes å være årsaken til den hemmelige rettergangen 
som ble gjennomført mot Olav, og danner da også grunnlaget for den dekkoperasjonen 
som Økokrim og bostyrer har gjennomført for å få Olav dømt. Som dokumentasjon på de 
anmeldtes årelange hemmelige prosess i Sveits, vedlegges avhørsprotokoller som: 
 

Bilag nr. 7 : Avhørsprotokoller fra statsadvokaten i Genève datert og signert 8. 
januar 2014 

 
Protokollene viser hvordan hele prosessen har vært rigget, hvor man har latt anmelder 
(bostyrer) få sitte sammen med de norske etterforskerne i Sveits og drive 
”etterforskning” på egenhånd, herunder avhør av vitner og andre, uten å informere den 
som angripes; Olav. Deretter har bostyrer – uten risiko for å bli sett i kortene – kunnet 
manipulere den dokumentasjon og øvrig informasjon som man i all hemmelighet har 
innhentet bl.a. fra kriminelle aktører i Sveits. Med denne type etterforskningsstrategi sier 
det seg selv at påtalemyndigheten enkelt har kunnet tilpasse den norske straffesaken, 
bl.a. ved at man har stått fritt til å fjerne all frifinnende dokumentasjon og øvrig 
informasjon som ikke har passet inn i straffesaken og i det som skulle lede til en 
domfellelse.  
 
Straffesaken mot Olav tjener som et skrekkeksempel på hvordan myndighetene kan 
rigge en straffesak i Norge, uten ansvar og uten å risikere å bli korrigert eller irettesatt. 
Påtalemyndighetens/Økokrims og bostyrers fremgangsmåte/metoder, er selvsagt 
uakseptable i en rettsstat, så også i Norge, hvilket bl.a. har kommet til uttrykk i 
straffeloven § 171 og § 173 (myndighetsmisbruk). 
 
Profilgests virksomhet er i dag avsluttet/nedlagt, en avvikling som åpenbart er blitt 
gjennomført for: 1) å dekke over disse personenes befatning med amerikanske, russiske 
og norske klienter, dvs. klienter som Tournair og Eldring har oppbevart og forvaltet 
midler for på såkalte ”anonyme sveitsiske bankkonti”, herunder narkobaron Gjermund 
Cappelen; 2) å dekke over Tournairs og Eldrings utstrakte hvitvaskingsoperasjoner, jf 
Cappelen m.fl, samt 3) for derved også å kunne dekke over Økokrims hemmelige 
prosess (herunder samarbeid med kriminelle elementer) i Sveits. Se mer om dette 
nedenfor.  
 
2.4.2.3 Økokrim og andre norske myndigheters kjennskap til og misbruk av 
informasjon  
Gjennom sine etterforskningsskritt og hemmelige rettergang mot Olav i Sveits, fremstår 
det som åpenbart at påtalemyndigheten er kjent med disse forholdene, men de har ikke 
gjort noe med det, bortsett da fra å misbruke den informasjon de har fått, hvilket 
eksemplifiseres med følgende:  
 
Høsten 2009 ble det iverksatt arbeid med å skifte/endre eierskap i SAC, selskapet som 
hadde mottatt Thule Drillings utbetaling på USD 6 millioner. Påtalemyndigheten visste at 
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årsaken til denne endringen var Ronald LeKarz, eller nærmere bestemt; hans 
statsborgerskap. LeKarz er nemlig amerikansk statsborger, og på dette tidspunkt hadde 
amerikanske myndigheter begynt å øve press på Sveitsiske myndigheter for å få oversikt 
over egne borgeres økonomiske aktiviteter i Sveits. Profilgest – som på dette tidspunkt 
var under press fra egne myndigheter – presset på for å få skiftet ut eiere / direktører / 
styremedlemmer som var amerikanske statsborgere, og øvet følgelig også press på SAC. 
Påtalemyndigheten har derimot erklært – for norske domstoler – at eierskiftet ble 
iscenesatt av LeKarz og Olav, dette som direkte følge av at det var kommet inn ny 
styreleder i Thule Drilling som angivelig ønsket å granske overføringen på USD 6 mill. 
Påtalemyndighetens erklæring er en fabrikasjon.  
 
Den reelle årsaken til eierskiftet høsten 2009 har følgelig aldri blitt presentert for 
domstolene, dette da verken påtalemyndigheten eller domstolene har ønsket å få dette 
avklart. Tvert imot har påtalemyndigheten presentert et falsk grunnlag, som domstolene 
deretter har latt seg lede til å bygge sine avgjørelser på. Som dokumentasjon på at det 
var advokatfirmaet Tournair og Bank Julius Bär som krevde endringen på eiersiden (som 
følge av press fra amerikanske myndigheter/IRS), vises det til dette advokatfirmaets e-
post til Hans Eirik Olav datert 9. oktober 2009. E-posten vedlegges her som: 
 

Bilag nr. 8 : Advokat Rebecca Bouëdecs e-post av 9. oktober 2009 til Olav 
 
For å kunne lykkes med sin plan om å få Olav straffedømt, har påtalemyndigheten samt 
de anmeldte dommerne nektet Olav ethvert innsyn i prosessen i Sveits, herunder 
bevismateriale som ligger i ett 20-talls permer i Genève, og som også høyst sannsynlig 
finnes i kopi hos påtalemyndigheten og muligens også hos bostyrer som deltok sammen 
med påtalemyndigheten under undersøkelser og avhør i Sveits, dette uten Olavs eller 
hans forsvarers kjennskap. Igjen ser vi klare tegn av en fabrikkert og styrt prosess. 
 
Ovennevnte fremgangsmåte representer bare en liten del av de lovbrudd, inklusive 
menneskerettsbrudd som er foretatt mot Olav, og som de tre anmeldte dommerne har 
tillatt påtalemyndigheten å utøve i mer enn 6 år, med de konsekvenser dette har hatt og 
har for Olav og hans nærmeste. 
 
2.4.3 Økokrims korrumpering av straffeprosessen mot Olav i Norge 
Det uløste spørsmål – kjernen i straffesaken mot Olav – er hvorvidt beslutningen om 
utbetalingen av USD 6 millioner til SAC er å betrakte som en lovlig og gyldig 
selskapsrettslig handling, eller om beslutningen og den etterfølgende utbetalingen er å 
betrakte som utroskap.  
 
For at utbetalingen skal kunne betraktes som utroskap, må Økokrim først ha forsikret 
seg om at den selskapsrettslige beslutning er ugyldig, og – deretter – at beslutningen og 
selve utbetalingen er gjort i strid med selskapsinteressen. I dette bildet må Økokrim 
vurdere hvorvidt hele eller bare deler av utbetalingen rammes av 
utroskapsbestemmelsen. Det har Økokrim bevisst søkt å unngå å gjøre. 
 
For å få medhold i Oslo tingrett har Økokrim overbevist domstolen om: 
 

1. at det ikke var gjort noe redningsarbeid, at Thule Drilling ASA følgelig ikke var 
forpliktet til å honorere noe redningsarbeid, og at det dermed ikke var grunnlag for å 
utbetale USD 6 millioner. 

a. Økokrim har i den anledning forpurret etterforskningen slik at det ikke er blitt 
gjennomført noen etterforskningsskritt for å avklare hvorvidt det var gjort et 
redningsarbeid, og – i så fall – hvor mye et slikt arbeid var verdt for Thule 
Drilling ASA.  
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Domstolen – de anmeldte dommerne – har følgelig latt seg villede til å felle 
dom over et forhold som ikke er etterforsket. 

b. Økokrim har samtidig – og med de anmeldte dommernes bifall/støtte – 
forpurret etterforskningen slik at det ikke er blitt gjennomført noe 
etterforskningsskritt for å avklare hvorvidt den selskapsrettslige beslutning er 
gyldig. Følgelig har Økokrim unnlatt å avklare hvorvidt utbetalingen er gjort i 
medhold av en lovlig og gyldig selskapsrettslig beslutning eller ikke. Dersom 
den selskapsrettslige beslutning er gyldig og i tråd med selskapsinteressen, vil 
utbetalingen ikke kunne betraktes som utroskap. Dette problem har Økokrim 
villedet/ledet retten til ikke å ta stilling til, dette samtidig som domstolen har 
latt seg villede/lede til å felle dom over et forhold som ikke er etterforsket. 

c. Selv om den selskapsrettslige beslutning skulle bli funnet å være ugyldig, vil 
ikke utbetalingen bare av den grunn være i strid med selskapsinteressen. 
Dersom det er påvist et redningsarbeid som har hatt en verdi for selskapet, 
må denne verdien avklares før påtalemyndigheten kan sette seg til å vurdere 
hvorvidt det er begått utroskap. Borgarting lagmannsrett har – i motsetning til 
tingretten – lagt til grunn at det er lagt ned stor innsats, bl.a. fra konsulenter i 
Saudi-Arabia, for å få ordnet opp i forholdene i Emiratene og derved redde 
Thule Drilling ASA. Det fremgår av dette at Økokrim har villedet/ledet retten til 
å ikke ta stilling til hvor stor verdi redningsarbeidet utgjorde for selskapet, 
dette samtidig som domstolen har latt seg villede/lede til å felle dom over et 
forhold som følgelig ikke er etterforsket, herunder dom på 
erstatning/”tilbakebetaling”. 

2. at SAC er eid av Hans Eirik Olav og LeKarz. 

a. Økokrim forpurret etterforskningen slik at det ikke er blitt gjennomført noe 
etterforskningsskritt for å få avklart hvem som reelt sto som eiere bak SAC. I 
stedet har Økokrim villedet retten til å legge til grunn vitneforklaring fra den 
straffeforfulgte Hans Olav Eldring, som går ut på at SAC er etablert og eid av 
Hans Eirik Olav og LeKarz. I denne anledning kan det nevnes at da Hans Eirik 
Olav fremla frifinnende bevis våren 2013, halvannet år før saken ble behandlet 
i tingretten, foretok ikke Økokrim noen etterforskningsskritt for å verifisere 
Olavs tilbudte bevis fra tredjepersoner. Økokrim la i stedet bevisene «i en 
skuff». Domstolen gjorde ingen ting for å rette opp dette. Følgelig har 
domstolen latt seg villede av Økokrim til å felle dom over et forhold som ikke 
er blitt etterforsket.  

b. At Økokrim ikke har etterforsket forholdet (hvilket i sin tur pulveriserer 
grunnlaget for tingrettens dom) bekreftes ved at ankedomstolen (dvs; de 
anmeldte dommerne) konkluderer med at det ikke er nødvendig å foreta 
etterforskning, dette da tingrettens bevisvurdering – som altså hviler på 
Økokrims fravær av etterforskning på de helt sentrale elementer i saken – 
ikke kan rokkes ved. For å komme Økokrim og tingretten til unnsetning har de 
anmeldte dommerne gått så langt som å hypotisere over det faktum som de 
samme dommerne har nektet å la etterforske, og i så henseende fremmet 
dommerne en antitese om at dette faktum (som dommerne altså ikke har sett 
eller hørt og som de heller ikke vil se eller høre) ikke kan rokke ved 
tingrettens sviktende bevisvurdering. 
 
Dommerne har med dette felt dom over et forhold, basert på hypoteser og 
bevisst forpurring av prosessen. 

3. at Hans Olav Eldrings vitneforklaringer er sanne og at Eldring er troverdig. 

a. Økokrim har unnlatt å redegjøre for Oslo tingrett at Eldring er en sentral 
mellommann for den notoriske narkobaronen Gjermund Cappelen, og at 
Eldring/kronvitnet følgelig er en sentral mellommann mht innførsel av 
narkotika og utførsel av inntekter som stammer fra narkovirksomhet, og som 
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beløper seg til flere milliarder kroner. Følgelig har Økokrim villedet/ledet 
domstolen til å tro at Eldring er et sannferdig og troverdig vitne, hvilket 
domstolen - mot bedre vitende – har lagt til grunn som en ubestridt sannhet. 

b. Videre har Økokrim tilbakeholdt informasjon om hvorvidt Eldring var under 
straffeforfølging i Sveits eller andre stater da han forklarte seg som Økokrims 
kronvitne i herværende sak. 

4. at det ikke har pågått straffeforfølging mot Hans Eirik Olav i Sveits. 

a. Økokrim har flere ganger erklært overfor Oslo tingrett at det ikke har pågått 
straffeforfølging av Hans Eirik Olav i Sveits, dette samtidig som det på 
tidspunktet for disse erklæringer pågikk straffeforfølging mot Olav i Sveits. 
Økokrim har følgelig villedet domstolen til å ikke vurdere konsekvensene av at 
det under hele den norske straffeprosessen mot Olav – frem til 
ankebehandlingen i lagmannsretten på det nærmeste var avsluttet – pågikk 
straffeforfølging mot ham i Sveits. 

 
I tillegg til dette har Økokrim – overfor domstolene – dekket over at partner av den som 
anmeldte Hans Eirik Olav, dvs partner (Henrik A Christensen) av bostyrer i konkursboet 
etter Thule Drilling ASA:  
 

• har medvirket til etableringen av selskapet 

• har sittet som styreformann i selskapet 

• har utnyttet sin posisjon og tappet selskapet for midler 

• har blitt fjernet fra styret og,  

• har deretter slettet uante mengder av selskapsrettslig og mulig inkriminerende 
informasjon.  

 
Domstolen har heller ikke ønsket å la seg bli informert om det tette samarbeidet som 
eksisterer mellom bostyrer og Økokrim, via Konkursrådet, hvilket kan være årsaken til at 
Økokrim nekter å gi Hans Erik Olav tilgang til den dokumentasjon/informasjon som boet 
besitter. 
 
2.4.4 Oppsummering av påtalemyndighetens korrumpering av straffeprosessen 
mot Olav – og domstolens medvirkning 
Økokrim påberoper seg å være landets ledende påtalemyndighet hva gjelder 
bekjempelse av økonomisk kriminalitet, at enheten med sitt etterforsknings- og 
påtalearbeid bidrar til å verne om viktige verdier i det norske samfunn, og at man har 
etterforsket alt som taler til fordel for så vel som imot Hans Eirik Olav, men nekter 
likevel; 

• å etterforske/avklare det arbeid som ble gjort for å redde Thule Drilling ASA 

• å etterforske/avklare verdien av det nevnte arbeid 

• å etterforske/avklare hvorvidt beslutningen om å utbetale beløpet er gyldig 

• å etterforske/avklare hvorvidt beslutningen er i tråd med selskapsinteressen 

• å etterforske/avklare hvem som er de reelle eiere av SAC 

• å etterforske/avklare hvorvidt Økokrims kronvitne; Hans Olav Eldring, er 
straffeforfulgt 

• å etterforske/avklare Hans Olav Eldrings rolle som banker og mellommann for ett 
eller flere narkokarteller 

• å etterforske/avklare hvorvidt Hans Olav Eldrings forklaringer er holdbare og 
troverdige/sanne 
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• å etterforske/avklare advokatfirmaet Ro Sommernes/advokat Henrik A 
Christensens forhold til Thule Drilling ASA, herunder Christensens tilbakeholdelse 
og straffbare sletting av mulig inkriminerende selskapsrettslig dokumentasjon 

• å redegjøre for sitt uholdbart tette samarbeid med Ro Sommernes 

• å erkjenne at Hans Eirik Olav var under Sveitsisk straffeforfølgelse i perioden 
juni/juli 2011 - august 2015 

• å legge frem alle dokumentene i straffesaken mot Olav og LeKarz i Sveits 
 
Sett i lys av alt det Økokrim nekter å gjøre/foreta seg, også mht helt sentrale 
etterforskningsskritt, samt det faktum at Økokrim til alt overmål nekter å besvare 
spørsmål omkring ovennevnte, og følgelig bevisst dekker over feil, mangler og 
unnlatelser ved straffeforfølgelsen, fremstår det som åpenbart at Økokrim ikke arbeider 
for å verne viktige verdier i det norske samfunnet. Tvert imot viser Økokrim – ved 
sine handlinger – at de som forfølges av dette teamet med eksperter snarere 
befinner seg i ”livsfare” straks Økokrim iverksetter straffeforfølgelse, og at 
Norge følgelig ikke er et trygt land å bo i dersom man står i fare for å bli 
gjenstand for offentlig undersøkelse / rettslig pågang fra denne påtaleenheten.  
 
For en nærmere gjennomgang av ovennevnte vises til følgende video laget av 
Støttegruppen for Hans Eirik Olav:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=gYdqcvh_GJo 
 
2.5 LAGDOMMERNE THOMAS CHRISTIAN POULSENS, EINAR KASPERSENS OG 
SVEIN KRISTENSENS BEHANDLING AV STRAFFEPROSESSEN 
2.5.1 Innledning 
Det fremstår som åpenbart at de tre anmeldte dommerne har akseptert Økokrims 
korrumpering av rettsprosessen mot Olav, og derfor skal bli å straffe for krenkelser av 
bl.a. straffeloven § 173. Dette begrunnes med følgende. 
 
2.5.2 Oslo tingretts straffedom strider mot sivile rettigheter som ikke er 
opphevet eller kjent ugyldig – strafferettens sivilrettslige begrensning 
Dersom beslutningen om å utbetale honorarer for redningsarbeidet som ble gjort i De 
Forenede Arabiske Emirater er gyldig, vil selve utbetalingen måtte anses som en 
rettmessig utøvelse av denne beslutning, og utbetalingen kan følgelig ikke straffes, jf 
forutsetningsvis EMK art. 7 og Grunnloven §§ 96 og 113. Dersom det på den annen side 
skulle være avklart at Thule Drilling ASAs ledelse ikke har besluttet å foreta den nevnte 
utbetalingen, eller at beslutningen er rettsstridig, vil også selve utbetalingen kunne 
betraktes som rettsstridig.  
 
For å kunne ta stilling til det objektive straffbarhetsvilkåret i straffeloven § 275 – handler 
mot den annens tarv – er domstolen avhengig av at det foreligger en sivilrettslig 
avklaring omkring den selskapsrettslige beslutning. For å si det enkelt: A kan ikke 
dømmes for å ha stjålet en bil dersom det er uavklart om det er A eller B som eier den.  
 
Problemet med Oslo tingretts dom – og som de tre anmeldte lagdommerne uprøvd har 
lagt til grunn som hvilende på god juss – er at retten ikke har tatt stilling til hvorvidt 
beslutningen om å foreta utbetalingen er gyldig. Retten har altså ikke tatt stilling til ett 
av de mest sentrale element i en straffeprosess, nemlig om den materielle rett er til 
hinder for en straffellelse. Dette krav kommer til uttrykk i straffeprosessloven § 17, 
første ledd, og lyder som følger: 
 

Når straffbarheten av en handling beror på om et visst rettsforhold bestod da 
handlingen ble foretatt, kan retten utsette straffesaken til dette spørsmål er blitt 
avgjort i sivil sak. 

 

Anmeldelse: Poulsen Kaspersen Kristensen 06.09.2017 10 of 17 



Kravet er også kommet til uttrykk i rettspraksis, og da viser jeg til Rt-2011-855, avsnitt 
38, hvor det legges til grunn at dersom det foreligger en lovlig selskapsrettslig 
disposisjon, vil handlingen ikke kunne rammes som utroskap etter straffeloven § 275. 
Med andre ord legger Høyesterett til grunn at den domstol som skal prøve straffbarheten 
ved den påviste handling, først må få avklart det sivilrettslige/materialrettslige forhold 
som er avgjørende for om handlingen kan straffeforfølges. En lovlig selskapsrettslig 
disposisjon vil altså forhindre straffedomstolen fra å felle dom over handlingen, og en 
fullbyrding av selskapets beslutning kan følgelig ikke straffeforfølges. 
 
En prøving av en utroskapsanklage, eller annen anklage om straffbart inngrep i annens 
rett, avhenger altså av en avklaring av materiell rett. Eksempelvis kan ikke A straffes for 
å ha stjålet en bil, dersom det viser seg at A er eier av bilen. Ved tvil må eierskapet først 
avklares, og det kan ikke avklares med endelig virkning under en straffeprosess. Sett i 
lys av straffeprosesslovens begrensninger, er det følgelig ingen god løsning at en domstol 
skal settes til å prøve sivilrettslige spørsmål innenfor rammen av en straffesak.  
 
Det første problemet domstolen løper inn i, er at resultatet av en slik prøving vil være av 
prejudisiell art. Det vil si at det materielle spørsmålet – eksempelvis hvorvidt A er eier av 
bilen – med nødvendighet ikke kan bli endelig/rettskraftig avgjort under en straffesak, 
med den følge at den som har rettslig interesse i en avklaring når som helst kan reise 
sivil sak og få prøvet spørsmålet, også etter å ha blitt domfelt i en straffesak. Vi ser her 
svakheten ved å trumfe igjennom en straffesak – slik de anmeldte dommerne har gjort – 
uten å ta hensyn til helt sentrale sivilrettslige elementer. En naturlig følge av dette er 
bl.a. at en straffedom ikke vil kunne fullbyrdes så lenge det avgjørende materielle 
spørsmål ikke er rettskraftig avgjort, og her minner jeg igjen om A som har ”stjålet” sin 
egen bil. 
 
I straffesaker kreves det at det er bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at tiltalte 
har gjort handlingen, med nødvendig skyld. Dette gjelder alle elementer i straffebudet, 
herunder en påstand om at den selskapsrettslige beslutning er ugyldig. I sivile saker er 
det tilstrekkelig med sannsynlighetsovervekt, hvilket innebærer at det som er mest 
sannsynlig skal legges til grunn. Dersom en straffedomstol setter seg til å prøve materiell 
rett, eksempelvis hvorvidt selskapets beslutning er gyldig, må dette i så fall skje på 
bakgrunn av en bevisbedømmelse basert på beviskravene som gjelder i straffesaker, 
hvilket ikke har skjedd i herværende sak hvor tingretten og de anmeldte lagdommerne i 
stedet har dekket over denne grunnleggende forutsetning. 
 
Et annet problem som gjør at det i beste fall er uheldig at straffedomstolen foretar 
prøving av materiell rett, er at de som er berørt av spørsmålet hvorvidt beslutningen (og 
utbetalingen) er gyldig – her; SAC (mottaker av beløpet) og Thule Drilling AS, som 
foretok utbetalingen – med nødvendighet ikke er gjort til parter i saken og, dermed ikke 
kan forsvare sine interesser. 
 
Et tredje problem finner vi eksempelvis i domslutningen relatert til erstatning. 
Erstatningsdommen i en straffesak baserer seg på en prejudisiell prøving av det 
materielle forhold. Idet det materielle rettsforhold ikke blir rettskraftig avgjort i en 
straffesak, her; grunnlaget for erstatningskravet, vil en fullbyrding kunne stanses dersom 
den dømte reiser sivil sak omkring det materielle forhold. Avklaringen i et slikt 
sivilrettslig søksmål vil samtidig kunne slå beina under straffedommen, hvilket altså 
signaliserer hvor uheldig det er at en straffedomstol setter seg til å prøve en handling før 
de materielle sivilrettslige aspekter er avklart. 
 
Det følger av ovennevnte korte gjennomgang at Oslo tingrett var forpliktet til å avvente 
videre behandling av straffesaken inntil innholdet av den materielle rett var blitt endelig 
avklart, nærmere bestemt; hvorvidt Thule Drilling AS’ beslutning om å foreta 
utbetalingen var gyldig. Dette har tingretten ikke tatt hensyn til, hvilket de anmeldte 
lagdommerne har bifalt, og straffedommen lider følgelig under dette.  
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Man kan dermed oppsummere følgende: På den ene side foreligger det en gyldig 
beslutning fra styret og generalforsamlingen i Thule Drilling AS. Beslutning er ikke endret 
eller angrepet, og gjennomføringen av beslutningen (utbetalingen) er følgelig å betrakte 
som gyldig. På den annen side foreligger det en dom på at utbetalingen – altså; den 
lojale gjennomføring av beslutningen – er å betrakte som utroskap. Retten har ikke 
foretatt en prøving, og har derved heller ikke tatt stilling til den materielle rett, nemlig 
om beslutningen er selskapsrettslig gyldig. Det fremstår dermed som et ubestridt faktum 
at den materielle rett (den gyldige selskapsrettslige beslutning) ikke er blitt rokket ved. 
Setter vi de to ovennevnte omstendigheter/forhold opp mot hverandre, fremstår det som 
åpenbart at straffedommen ikke kan fullbyrdes. Beslutningen er utvilsomt gyldig, og det 
kan følgelig ikke felles straff over handlingen, jf forutsetningsvis EMK art. 7, og 
Grunnloven §§ 96 og113.  
 
Mot denne bakgrunn kan vi konkludere med at straffedommen strider mot materiell rett, 
og følgelig må vike for denne. Dertil nevnes det at den sivilrettslige del av 
straffedommen – antagelsen eller forutsetningen om at beslutningen om å utbetale 
beløpet er ugyldig – ikke bærer rettskraft. Straffedommen er med andre ord ikke 
bindende på dette punkt, med de problemer det vil skape for en fullbyrding av dommen. 
 
2.5.3 Nærmere om de anmeldte dommernes behandling av anken over Oslo 
tingretts dom av 12. januar 2015 – Beslutningen av 12. oktober 2015 
Som det fremgår av redegjørelsen ovenfor har påtalemyndigheten korrumpert 
straffeprosessen, og følgelig begått alvorlige rettsovergrep mot Hans Eirik Olav, 
rettsovergrep som ville ha vært unngått dersom de anmeldte dommerne hadde forvaltet 
prosessen i tråd med lov og avgitt dommerforsikring. 
 
De anmeldte dommerne har dermed gjort seg medskyldig i Økokrims kriminelle 
virksomhet. Det er disse meget alvorlige rettsovergrep som har ført til de absurde 
uttalelser som man kan lese i Borgarting lagmannsretts avgjørelse av 12. oktober 2015 
og som samme lagmannsrett sementerte i sin beslutning av 20. januar 2017. Relevante 
passasjer er innkopiert nedenfor: 
 
Uttalelse i beslutning av 12. oktober 2015: 
 

Slik lagmannsretten ser det, danner imidlertid forholdene som tingretten har 
vektlagt – hemmeligholdet rundt hva pengene skulle brukes til og hvem som 
skulle være mottakere, opprettelsen av SAC og disponering av pengene i ettertid 
– samlet sett et så sterkt grunnlag for domfellelse etter post I og 11, at selv om 
de påberopte vitnene og samtlige dokumenter fra straffesaken i Sveits føres som 
bevis, kan dette ikke rokke ved tingrettens bevisvurdering. 

 
Denne fullstendig absurde uttalelse er i seg selv tilstrekkelig dokumentasjon på 
rettsovergrep og en klar krenkelse, ikke bare av de prinsipper som var ment å gi 
borgerne en rimelig og rettferdig rettergang, men også av straffeloven § 173.  
 
Lagmannsrettens oppkonstruerte og absurde ”rettsregel” ble som nevnt ovenfor 
sementert i lagmannsrettens beslutning av 20. januar 2017: 
 

Lagmannsretten skriver i beslutningen 12. oktober 2015 side 5-6 at de 
"forholdene som tingretten har vektlagt - hemmeligholdet rundt hva pengene 
skulle brukes til og hvem som skulle være mottakere, opprettelsen av SAC og 
disponering av pengene i ettertid - samlet sett [gir] et så sterkt grunnlag for 
domfellelse etter post I og 11, at selv om de påberopte vitnene og samtlige 
dokumenter fra straffesaken i Sveits føres som bevis, kan dette ikke rokke ved 
tingrettens bevisvurdering."  
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Lagmannsretten kan ikke se at det som er anført i tilknytning til den nye 
omgjøringsbegjæringen, kan endre denne konklusjonen. 
 
I omgjøringsbegjæringen vises det til den siterte uttalelsen fra beslutningen 12. 
oktober 2015, og det anføres at ettersom dokumentene i den sveitsiske 
straffesaken ikke inngikk i sakens dokumenter da lagmannsretten avsa sin 
beslutning 3. juni 2016, har lagmannsretten uriktig erklært at den har 
lest/gjennomgått disse dokumentene. 
 
Denne påstanden er det ikke dekning for. Det lagmannsretten sier i sin beslutning 
er at bevismessig står domfellelsen så sterkt på det grunnlaget tingretten hadde, 
at ytterligere bevisførsel (vitner og straffesaksdokumenter) om forholdene i Sveits 
uansett ikke kunne ha ledet til en annen konklusjon. 
 
Slik lagmannsretten nå ser det fremgår det ikke klart av kjennelsen hvorvidt 
straffesaksdokumentene fra Sveits var lest, men slik lagmannsretten der 
argumenterer er det ikke nødvendig at de var lest. 
 
Selv om det har betydning for spørsmålet om betalingen av seks millioner USD 
rammes som straffbar utroskap om Thule fikk noen motytelse, kan 
lagmannsretten ikke se at etterforskningen i Sveits kan ha slik betydning for 
skyldspørsmålet som forsvareren anfører. Lagmannsretten ser det fortsatt slik, 
som angitt i beslutningen 12. oktober 2015 
side 5-6… 

 
Det de anmeldte dommerne rent faktisk sier, og derved bygger sin beslutning på, er at 
selv om de påberopte vitnene (som de anmeldte dommerne ikke vil høre) og samtlige 
dokumenter i straffesaken i Sveits (som de anmeldte dommerne ikke vil se) skulle 
bekrefte:  
 

• at redningsoperasjonen var vellykket og at Saudiaraberne reddet Thule  

• at SAC er opprettet og kontrollert/eid av Saudiaraberne 

• at Thules utbetaling gikk til Saudiarabernes selskap i Sveits 

• at Hans Olav Eldring, Profilgest og advokatfirmaet Tournaire har løyet for 
domstolen 

• at Økokrim boet og Sveitsisk påtalemyndighet sammen med kriminelle elementer 
i bank- og konsulentbransjen i Sveits har inngått avtaler om å manipulere sak og 
bevis for å få Olav dømt 

• at Økokrim, boet og Sveitsisk påtalemyndighet har kjøpt ut LeKarz mot at han 
aksepterer et forelegg, og  

• at det dermed ikke finnes noe bevis på en straffbar handling 
 
så vil ovennevnte beviser likevel/uansett ikke kunne frifinne Olav.  
 
I Borgarting lagmannsretts beslutning av 20. januar 2017 sementerer retten denne 
oppkonstruerte spesialrettsregel som ble etablert ved ovennevnte beslutning av 12. 
oktober 2015, nemlig at en ankedomstol kan tilsidesette loven og i stedet hypotisere 
over hva vitner kan komme til å si, samt hypotisere over bevisverdien av dokumenter 
retten ikke vil se og følgelig ikke har sett, og på dette grunnlag slå fast at de bevis retten 
har blitt tilbudt men ikke har sett, ikke vil kunne være av frifinnende art.  
 
Lagmannsretten står altså fullstendig fast på denne nye ”rettsregel”, som i korthet kan 
formuleres på denne måten:  
 

Anmeldelse: Poulsen Kaspersen Kristensen 06.09.2017 13 of 17 



Tiltalte er skyldig til det motsatte er bevist. Så lenge dommernes prejudisielle 
oppfatning eller førsteinntrykk er at påtalemyndighetens saksfremstilling er 
korrekt, og at saksfremstillingen av den grunn taler imot at vitner og bevis som 
kan bevise det motsatte finnes, kan det ikke tillates ført vitner og dokumentasjon 
som kan bevise det motsatte. 

 
Denne prosessmodell, som man neppe finner igjen noe annet sted i verden, strider mot 
nasjonal så vel som internasjonal lov og anerkjente prinsipper omkring kravet om en 
rimelig og rettferdig rettergang. 
 
I og med beslutning av 12. oktober 2015 og 20. januar 2017 har Borgarting 
lagmannsrett erklært at denne rett, i denne sak, ikke har administrert og heller ikke 
akter å administrere straffeprosessen i medhold av noen lov. Tvert imot har retten slått 
fast at tiltalte skal dømmes uavhengig av om det skulle eksistere faktiske frifinnende 
elementer, og årsaken ligger altså i at denne rett er av den klare oppfatning – dog uten å 
ha sett eller hørt relevante vitner og vitnebevis – at det ikke kan finnes vitner eller 
vitnebevis av frifinnende art. Kort sagt hører en slik tilnæring til lov og rett hjemme i 
diktaturer. 
 
2.5.4 Nærmere om de anmeldte dommernes behandling av anken over Oslo 
tingretts dom av 12. januar 2015 – Beslutningen av 16. september 2016 
De tre anmeldte dommerne unnlot å behandle anken over straffeutmålingen i sin 
beslutning av 12. oktober 2015. Dette er lagmannsrettens ansvar og en slik unnlatelse 
skal selvsagt ikke forekomme.  
 
Etter å ha blitt minnet om saksbehandlingsfeilen, behandlet de anmeldte anken over 
straffeutmålingen, hvilket ble gjort i beslutning av 16. september 2016. Anken ble nektet 
fremmet, men til tross for dette behandlet retten likevel anken, i all hemmelighet, og 
forhøyet straffen til nær fem år, for så å gi strafferabatt for saksbehandlingsfeilen, slik at 
man kunne ende opp med de fire år som tingretten hadde gitt. Igjen står vi overfor en 
lagmannsrett som produserer/fabrikkerer egne regler og fortolkinger av disse og annen 
”gjeldende rett”, dette for å dekke over egne feil og feil begått i underinstansen.  Dette 
dokumenteres med nedenstående utdrag fra de anmeldtes beslutning av 16. september 
2016. 
 
Først gis Olav en strengere straff av lagmannsretten, jf: 
 

”I lys av avgjørelsene tingretten har vist til, mener lagmannsretten at straffen bør 
ligge på fengsel i noe over fire år.” 

 
Dernest reduseres straffen, jf: 
 

”En viss kompensasjon må imidlertid gis for at anken over straffutmålingen 
behandles først nå. Samlet sett er lagmannsretten derfor enig med tingretten i at 
straffen på fengsel i fire år er passende.” 

 
Realiteten er altså at straffen ble forhøyet med nær ett år, uten å involvere tiltalte. 
Deretter har lagmannsretten skjult realitetsbehandlingen ved å gi tilsynelatende samme 
straff som tingretten ga. Anken over straffeutmålingen har blitt ”fremmet i siktedes 
fravær”, og følgelig uten at siktede har hatt forsvarer, jf straffeprosessloven § 343, annet 
ledd, nr. 6 og 7. Ankebehandlingen er følgelig blitt gjennomført og avgjort ved hemmelig 
rettergang, en fremgangsmåte som er ulovlig og som i tillegg representerer en 
prosessmodell som hører middelalderen og diktaturet til. 

3. SAKENS RETTSLIGE SIDE 
Straffeprosessen mot enhver tiltalt er ved lov sikret en rimelig og rettferdig behandling, 
av en uavhengig og upartisk domstol, jf EMK art. 6 og de rammer som er gitt i 
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domstolloven § 55, tredje ledd og § 60. En slik rimelig og rettferdig behandling består 
bl.a. i at tiltalte skal antas uskyldig inntil det motsatte er bevist, og få anledning til å føre 
vitner og dokumentbevis under samme vilkår som påtalemyndigheten fører sin sak mot 
tiltalte (jf prinsippet om equality of arms). Videre kan det ikke felles straff over en 
handling som ikke er straffbar, jf EMK art. 7. 
 
I nært samarbeid med Transparency International (TI), det britiske Departement for 
internasjonal utvikling (DFID) og FNs spesialrapportør for domstolenes og advokatenes 
uavhengighet, avholdt FN's antikorrupsjonsenhet fire møter med domstolsledere fra både 
”Common law-land” og ”Civil law-land”, og støttet disse i arbeidet med å identifisere og 
anvende "beste praksis" som ledd i styrking av domstolenes integritet og kapasitet, et 
arbeid som er av sentral verdi for domstolenes uavhengighet. 
 
Resultatet av denne prosessen inkluderer en modell for en handlingsplan for juridiske 
reformer, en metode for vurdering av integritet og kapasitet innen justissektoren, samt 
de universelle Bangalore prinsippene omkring etikk i domstolene. Dokumentet ble 
overlevert til FNs menneskerettighetskomité på dets 59nde sesjon i 2003. 
 
Bangalore Prinsippene om etiske regler for domstolene, Verdi 1, Uavhengighet, sier at: 
 

"Domstolenes uavhengighet er en forutsetning for rettsstaten og en 
grunnleggende garanti for en rettferdig rettergang. En dommer skal derfor 
opprettholde/forsvare og eksemplifisere domstolenes uavhengighet både i dens 
individuelle såvel som dens institusjonelle aspekter." 

 
Videre heter det i avsnitt 1.1: 
 

”En dommer skal utøve sitt mandat uavhengig og på basis av dommerens egen 
vurdering av sakens fakta og i overensstemmelse med en samvittighetsfull 
forståelse av loven…” 

 
og i avsnitt 1.6. at: 
 

“En dommer skal vise og fremme høy standard for etisk oppførsel, dette for å 
styrke tilliten til domstolene hvilket i sin tur er grunnleggende for opprettholdelsen 
av domstolenes uavhengighet.” 

 
Ved å åpne opp for en slik prosess som de tre anmeldte lagdommerne har gjort mot 
Olav, har dommerne krenket ovennevnte bestemmelser fullstendig, og dersom 
krenkelsene ikke repareres vil man samtidig ha fjernet all tillit til landets domstoler. 
Følgen av en slik prosess er at det ikke finnes grunnlag for å tro at domstolene er 
uavhengige eller at de i sin virksomhet forholder seg til lov og rett. 
 
Som det fremgår av redegjørelsen ovenfor, har straffeprosessen/domstolsbehandlingen 
mot Olav blitt ført utenfor de rammer eksempelvis straffeprosessloven § 226, tredje ledd, 
domstolloven § 55, tredje ledd, og § 60, samt EMK art. 6 og art. 7 har gitt den siktede, 
hvor de anmeldte dommerne eksempelvis har slått fast at de står fritt til å dømme en 
person uten å være nødt å se eller prøve bevis som kan frikjenne vedkommende. I dette 
øyemed mener de tre anmeldte dommerne at de har en absolutt rett til å stanse ethvert 
forsøk fra den siktede som kan rokke ved deres oppfatning av tingrettens dom, 
eksempelvis forsøk på å legge frem frifinnende bevis, enten gjennom vitneførsel eller 
dokumentasjon. 
 
Myndighetene skal etterforske en antatt straffbar handling også i lys av at anklagen kan 
være grunnløs. Etterforskningen skal derfor rettes mot alle relevante forhold som kan 
bekrefte skyld så vel som frifinnelse. Sagt med andre ord skal påtalemyndigheten holde 
døren åpen for sannheten. Dette ufravikelige prinsipp er slått fast i straffeprosessloven § 
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226, tredje ledd. Myndighetene har følgelig ikke anledning til å slå fast skyld dersom 
myndighetene ikke har etterforsket forhold som kan føre til frifinnelse. Videre er det ved 
lov bestemt at myndighetene ikke har anledning til dømme en person før sistnevnte har 
blitt gitt en reell mulighet til å gjendrive grunnlaget for mistanken og anføre de 
omstendigheter som kan tale til fordel for han, og at vedkommendes gjendrivelser og 
anførsler faktisk blir gjenstand for en reell prøving. Disse prinsipper kommer til syne flere 
steder i straffeprosessloven, jf § 92, første ledd, 226, tredje ledd, og § 294. 
 
I herværende sak står vi overfor en domstol som nekter å tillate en reell og full prøving 
av en anke, basert på en hypotese om at det ikke eksisterer personer eller 
dokumentasjon som kan frikjenne tiltalte. En følge av denne hypotese er at dersom 
tiltalte skulle tilby retten slike frifinnende bevismidler, så vil disse bevis med 
nødvendighet være irrelevant for saken, og slik har disse dommerne – med hypotesen 
som grunnlag – nektet Olav innsyn i relevant dokumentasjon, samt nektet Olav å føre 
vitner og dokumentbevis.  
 
Det sier seg selv at det ikke har noen hensikt å gjendrive grunnlaget for mistanke eller 
anføre omstendigheter som taler til ens fordel, når påtalemyndigheten og domstolen 
nekter å behandle slike gjendrivelser og anførsler, slik tilfellet er i herværende sak. Som 
nevnt står vi da overfor en påtalemyndighet og en domstol som i forhold til 
rettsstatsprinsipper har mistet sitt eksistensgrunnlag. 
 
Oppsummering 
De tre anmeldte dommerne har bestemt at Olav er skyldig og at det er opp til han å 
bevise det motsatte, og i lys av dette har de anmeldte bestemt at det under straffesaken 
i Norge ikke skal gjennomføres etterforskning mht den parallelle straffesak mot Olav i 
Sveits, og at Olav ikke skal få innsyn i relevant materiale som er beslaglagt av bostyrer.  
 
Videre har de anmeldte dommerne erklært at de bevis som befinner seg i Sveits – 
bevismidler som dommerne ikke har hørt eller sett – ikke er av frifinnende art, og at 
verken dommerne eller partene i straffesaken behøver å se de bevis som befinner seg i 
Sveits.  
 
De tre anmeldte dommerne har altså erklært at deres avgjørelse om å nekte anken 
fremmet, bygger på en antagelse/hypotese om at det ikke finnes bevis som kan svekke 
eller på annen måte rokke ved deres antagelse/hypotese om at Oslo tingrett har rett i at 
Olav er skyldig.  
 
Sagt med andre ord har de tre dommerne bedømt straffesaken og straffedommen mot 
Olav på et grunnlag de ikke kjenner, og som ingen kan prøve. 
 
De anmeldte har følgelig – og mot bedre viten – besluttet å nekte anken fremmet og 
derved medvirket til å idømme frihetsberøvelse vel vitende om at grunnlaget hviler på en 
korrumpering av straffeprosessen, hvor de anmeldte dommerne – gjennom en rekke 
grove krenkelser av straffeloven § 173 – har kunnet bygge sin avgjørelse på synsing, 
antagelser og grov tilsidesettelse av elementære rettigheter som skulle sikre en rimelig 
og rettferdig rettergang.  
 
Dernest har de tre anmeldte dommerne realitetsbehandlet anken over straffeutmålingen, 
uten å involvere tiltalte eller hans forsvarer. Anken over straffeutmålingen har altså mot 
bedre viten blitt ”fremmet i siktedes fravær”, og uten at siktede har hatt forsvarer, jf 
straffeprosessloven § 343, annet ledd, nr. 6 og 7. Ankebehandlingen er følgelig blitt 
gjennomført og avgjort ved hemmelig rettergang, dette i strid med domstolloven § 55, 
tredje ledd og § 60, EMK art. 6 og straffeloven § 173, litra a og c. 
 
De påviste lovbrudd er særdeles grove og alvorlige, utført av dommere i landets største 
lagmannsrett. Dommerne har generelt stor anseelse, også blant landets 
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påtalemyndighet. I tillegg eksisterer det en bred naivitet ikke bare blant 
påtalemyndigheten, men også blant allmennheten, om at dommere ikke kan begå slike 
lovbrudd. For å unngå at denne anmeldelsen ikke skal bli påvirket av denne naivitet eller 
av andre usaklige forhold, anmodes det om at den påtalemyndighet som skal behandle 
anmeldelsen gjør dette i tett samarbeid med en ad hoc komité oppnevnt av regjeringen i 
den hensikt å granske det materialet som her blir lagt frem og som etterforskningen vil 
avdekke. 
 
For en nærmere gjennomgang av saken vises til følgende dokumentarfilm: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=nCeEdSvHqxE 

4. BEGJÆRING OM PÅTALE 
Jeg er kjent med anmelder- og vitneansvaret, og begjærer at saken etterforskes, og at 
de anmeldte blir tiltalt og straffet for de anmeldte forhold, samt for andre forhold som 
måtte avdekkes under sakens etterforskning. Borgerlige rettskrav ønskes tatt med under 
straffesaken. 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
 
 
Hans Eirik Olav 
 
 

Oslo 
6. september 2017 
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Bilag 7 

 

Fra: "Hans Eirik Olav" <heolav@gmail.com> 
Dato: 15. Okt. 2014 07:30 
Emne: Saken min 
Til: "christian flemmen" <christian.flemmen@elden.no>, "John Christian Elden" <jce@elden.no> 
Kopi: "Hilde Olav" <hilde.olav@gmail.com> 
 

HEI, 
 

JEG BER VENNLIGST OM AT DERE HANDLER I SAMSVAR MED 

NEDENFORNEVNTE OG AT VI TAR DT HELE VEIEN TIL EMK, OM 

NØDVENDIG.  
 

DET ER ANTAKELIG ANDRE FORHOLD SOM OGSÅ KAN INFLETTES I 

BREV, REF. AVGJØRELSEN OM Å LA SAKEN GÅ OG MIN RETT TIL EN 

FAIR TRIAL. DET KAN DERE KANSKJE INKORPORERE I BREVET OG 

GI DET ENDA MER TYNGDE.  
 

 

JEG TAR KONTAKT MED CHRISTIAN I LØPET AV EN HALVTIMES 

TID FOR Å DISKUTERE DETTE.  
 

AD: BEGJÆRING OM BYTTE AV DOMMER – BEGJÆRING OM STANS 

AV STRAFFESAK 

  

Utnevnelse av embetsmenn og høyere tjenestemenn 
 

Det følger av grunnloven § 28 at embetsutnevnelser skal foredras for 

Kongen i statsråd. Den nærmere prosedyre for slike utnevnelser er gitt i 

grl § 21 og § 31, nemlig at embetsmenn – eksempelvis dommere –

 velges, avgir embetsed ogbeskikkes, og at beskikkelsen ikke finner sted, 

og i alle fall ikke er gyldig, med mindre den først er kontrasignert. 

  

Å beskikke/bestalle betyr i realiteten å autorisere. Som man kan se 

forutsetter grl § 21 – mht utnevnelse av embetsmenn – to konstitusjonelle 

handlinger med et klart skille mellom disse; 1) Kongen velger, 

og 2) Kongen beskikker, hvor beskikkelsen ikke skal finne sted før 
embetsed er avgitt, mottatt og forevist Kongen i statsråd. 

  

Før vedkommende som er valgt kan beskikkes, må han/hun altså ha 

avgitt embetsed, og først på dette tidspunkt kan Kongen i statsråd 

utarbeide, signere og la kontrasignere en bestalling/beskikkelse. Dette 

følger også av embetsedloven § 3. 

  

I Statens personalhåndbok skiller man mellom det å beskikke og det å 

bestalle på den måten at beskikkelse gjelder utnevning til høyere 

tjenestemannsstillinger, mens bestalling gjelder utnevning til 

mailto:heolav@gmail.com
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embetsstillinger. I begge tilfeller, altså; enten det gjelder tilsetting av 

høyere tjenestemenn (som i så fall beskikkes ved at disse tilsendes et 

beskikkelsesdokument) eller embetsmenn (som i så fall bestalles ved at 

disse tilsendes et bestallingsdokument), skal beskikkelsesdokumentet så 

vel som bestalling – dette i følge personalhåndboken – undertegnes av 

Kongen, statsministeren og statsrådssekretæren, jf pkt. 2.4.10.1, fjerde 

ledd, hvilket for de to førstnevntes del er i tråd med grunnlovens 

bestemmelser. Det følger av det ovennevnte at ingen andre organer i 

statsadministrasjonen har kompetanse til å innhente embetsed og 

deretter beskikke/bestalle embetsmenn. 
  

Utnevnelse av tingrettsdommer Bjørn Feyling 
 

6. januar 2012 utnevnte Kongen i statsråd legal adviser Bjørn Feyling til 

dommer i Oslo tingrett. 2. februar 2012 kontaktet 

Domstoladministrasjonen (DA) Feyling, gratulerte han med stillingen og 

bekreftet samtidig at tiltredelsesdato ville bli 10. april 2012. I samme brev 

ble Feyling bedt om å signere en rekke vedlagte dokumenter, herunder 

embetsløfte og dommerforsikring. 

  

DAs brev inneholder en bekreftelse på to konstitusjonelt rettsstridige 

forhold; 1) embetsed var ikke avgitt på tidspunktet for utnevnelsen i 

Kongen i statsråd 6. januar 2012, hvilket har til følge at 
embetsutnevnelsen er ugyldig, jf grl § 21; og2) DA har okkupert rollen 

som i medhold av grunnloven er tillagt Kongen i statsråd, nemlig å 

innhente embetsed og deretter bestalle/beskikke dommeren. 

  

Feyling avga embetsed og dommerforsikring 4. mars 2012. 

  

I og med at det er DA som i strid med konstitusjonen har innhentet 

embetseden, kan man samtidig legge til grunn følgende 

hendelsesforløp: 1) Kongen i statsråd har utnevnt Feyling uten først å ha 

fått seg forelagt embetseden; 2)Kongen i statsråd har utferdiget og 

deretter sendt ut bestallingsbrev uten først å ha fått seg forelagt 

embetseden; 3) DA har innhentet embetsed og deretter ansett dommeren 

som lovlig ansatt.   
  

Når dette er sagt synes det utvilsomt at embetsutnevnelsen ikke er gyldig. 

Feyling er følgelig ikke autorisert som dommer. Mot denne bakgrunn 

begjærer jeg Feyling fjernet fra saken, samt at det trekkes ny dommer. 

Det følger av dette at alle Feylings handlinger må gjentas av ny dommer. 

  

Inntil ovennevnte forhold er avklart, vil det ikke kunne gjennomføres 

forhandlinger med retten, jf forutsetningsvis dl § 111, annet ledd. 

  

  

Med vennlig hilsen, 

Hans E. Olav 



 
 

OSLO TINGRETT 

 

 KJENNELSE   

 
 
Avsagt:  
 
Saksnr.: 

16.10.2014 
 
14-067448MED-OTIR/06 
 

 
Rettens  leder: Tingrettsdommer Edvard Os, avdelingsleder 
 
 
:   
 
 
 

 
 
Den offentlige påtalemyndighet Politiadvokat Elisabeth Harbo-Lervik 

mot 

Hans Eirik Olav Advokat John Christian Elden,  
Advokat Christian Flemmen Johansen 
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Fremstilling av saken 

Hovedforhandling i saken er berammet fra 20.10.14 til 18.11.14. Den 15.10.14 avslo 

tingretten tiltaltes begjæring av 10. ds. om utsettelse av hovedforhandlingen. Retten mottok 

den 15.10.14 e-post fra advokat John Christian Elden. E-posten lyder: 

 

Vedlagt videresendes innvending fra Olav mot rettens administrator ut fra 

bestemmelsene i Grunnloven og EMK 

Jeg antar denne må fortolkes som en innsigelse etter dl § 108, og ber om at begjæringen 

blir behandlet  

Det vises til dl § 117 annet ledd jf § 116 

Nærværende sendes bare pr e-post da jeg sitter i Hålogaland lagmannsrett. 

 

Vedlagt e-posten fra advokat Elden fulgte en e-post av 15-10.14 fra tiltalte Hans Eirik 

Olav. Denne e-posten lyder i sin helhet slik:  

HEI, 

JEG BER VENNLIGST OM AT DERE HANDLER I SAMSVAR MED 

NEDENFORNEVNTE OG AT VI TAR DT HELE VEIEN TIL EMK, OM 

NØDVENDIG.  

AD: BEGJÆRING OM BYTTE AV DOMMER – BEGJÆRING OM 

STANS AV STRAFFESAK 

Utnevnelse av embetsmenn og høyere tjenestemenn 

Det følger av grunnloven § 28 at embetsutnevnelser skal foredras for 

Kongen i statsråd. Den nærmere prosedyre for slike utnevnelser er gitt i 

grl § 21 og § 31, nemlig at embetsmenn – eksempelvis dommere – 

velges, avgir embetsed og beskikkes, og at beskikkelsen ikke finner 

sted, og i alle fall ikke er gyldig, med mindre den først er kontrasignert.  

Å beskikke/bestalle betyr i realiteten å autorisere. Som man kan se 

forutsetter grl § 21 – mht utnevnelse av embetsmenn – to 

konstitusjonelle handlinger med et klart skille mellom disse; 1) Kongen 

velger, og 2) Kongen beskikker, hvor beskikkelsen ikke skal finne sted 

før embetsed er avgitt, mottatt og forevist Kongen i statsråd. 

Før vedkommende som er valgt kan beskikkes, må han/hun altså ha 

avgitt embetsed, og først på dette tidspunkt kan Kongen i statsråd 
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utarbeide, signere og la kontrasignere en bestalling/beskikkelse. Dette 

følger også av embetsedloven § 3.  

I Statens personalhåndbok skiller man mellom det å beskikke og det å 

bestalle på den måten at beskikkelse gjelder utnevning til høyere 

tjenestemannsstillinger, mens bestalling gjelder utnevning til 

embetsstillinger. I begge tilfeller, altså; enten det gjelder tilsetting av 

høyere tjenestemenn (som i så fall beskikkes ved at disse tilsendes et 

beskikkelsesdokument) eller embetsmenn (som i så fall bestalles ved at 

disse tilsendes et bestallingsdokument), skal beskikkelsesdokumentet så 

vel som bestalling – dette i følge personalhåndboken – undertegnes av 

Kongen, statsministeren og statsrådssekretæren, jf pkt. 2.4.10.1, fjerde 

ledd, hvilket for de to førstnevntes del er i tråd med grunnlovens 

bestemmelser. Det følger av det ovennevnte at ingen andre organer i 

statsadministrasjonen har kompetanse til å innhente embetsed og 

deretter beskikke/bestalle embetsmenn. 

Utnevnelse av tingrettsdommer Bjørn Feyling 

6. januar 2012 utnevnte Kongen i statsråd legal adviser Bjørn Feyling til 

dommer i Oslo tingrett. 2. februar 2012 kontaktet 

Domstoladministrasjonen (DA) Feyling, gratulerte han med stillingen og 

bekreftet samtidig at tiltredelsesdato ville bli 10. april 2012. I samme 

brev ble Feyling bedt om å signere en rekke vedlagte dokumenter, 

herunder embetsløfte og dommerforsikring.  

DAs brev inneholder en bekreftelse på to konstitusjonelt rettsstridige 

forhold; 1) embetsed var ikke avgitt på tidspunktet for utnevnelsen i 

Kongen i statsråd 6. januar 2012, hvilket har til følge at 

embetsutnevnelsen er ugyldig, jf grl § 21; og 2) DA har okkupert rollen 

som i medhold av grunnloven er tillagt Kongen i statsråd, nemlig å 

innhente embetsed og deretter bestalle/beskikke dommeren.  

Feyling avga embetsed og dommerforsikring 4. mars 2012. 

I og med at det er DA som i strid med konstitusjonen har innhentet 

embetseden, kan man samtidig legge til grunn følgende 

hendelsesforløp: 1) Kongen i statsråd har utnevnt Feyling uten først å 

ha fått seg forelagt embetseden; 2) Kongen i statsråd har utferdiget og 

deretter sendt ut bestallingsbrev uten først å ha fått seg forelagt 

embetseden; 3) DA har innhentet embetsed og deretter ansett 

dommeren som lovlig ansatt.   

Når dette er sagt synes det utvilsomt at embetsutnevnelsen ikke er 

gyldig. Feyling er følgelig ikke autorisert som dommer. Mot denne 

bakgrunn begjærer jeg Feyling fjernet fra saken, samt at det trekkes ny 
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dommer. Det følger av dette at alle Feylings handlinger må gjentas av 

ny dommer.  

Inntil ovennevnte forhold er avklart, vil det ikke kunne gjennomføres 

forhandlinger med retten, jf forutsetningsvis dl § 111, annet ledd. 

 

Rettens vurdering 

Retten har ikke funnet grunn til å forelegge tiltaltes begjæring for påtalemyndigheten. 

Retten oppfatter begjæringen fra tiltalte og hans forsvarer om at saksforberedende dommer 

Bjørn Feyling byttes ut, dels som en habilitetsinnsigelse etter domstolloven § 108, dels 

som en anførsel om at retten ikke vil være lovlig satt med dommer Feyling som rettens 

administrator.  

Når det gjelder habilitetsspørsmål, følger det av domstolloven § 117 andre ledd at "rettens 

leder" skal avgjøre habilitetsspørsmålet når innsigelsen fremmes under saksforberedelsen. 

Med "rettens leder" menes domstolens leder, dvs. sorenskriveren. Sorenskriveren har 

delegert avgjørelsen av slike habilitetsspørsmål til avdelingslederne i Oslo tingrett, jf. 

domstolloven § 19 fjerde ledd. Undertegnede avgjør derfor spørsmålet. 

Vurderingen av habilitetsspørsmålet har to sider. For det første om dommeren på bakgrunn 

av forholdene i saken vil kunne treffe en upartisk avgjørelse som ikke er påvirket av 

irrelevante hensyn. For det andre er det spørsmål om hvordan forholdet tar seg ut for 

partene og allmennheten, dvs. hvordan forholdet blir oppfattet utad.  Spørsmålet om 

saksforberedende dommer Feyling er inhabil, må avgjøres etter domstolloven § 108 og 

EMK artikkel 6 nr. 1. 

Domstolloven § 108 lyder slik: 

Dommer eller lagrettemedlem kan heller ikke nogen være, når andre særegne 

omstendigheter foreligger, som er skikket til å svekke tilliten til hans uhildethet. Navnlig 

gjelder dette, når en part av den grunn krever, at han skal vike sete.  

Spørsmålet blir om det foreligger "særegne omstendigheter" som er egnet til å "svekke 

tilliten til" hans uhildethet. Det sentrale tema for inhabilitetsvurderingen etter domstolloven 

§ 108 og EMK art. 6 nr. 1, er hvorvidt det finnes omstendigheter som knytter dommeren til 

partene eller saken på en slik måte at det slik forholdene fremstår utad, kan reises tvil om 

dommerens nøytralitet eller uavhengighet, jf. Rt-2011-20 og Rt-2012-1185. Dersom en 

part har fremsatt inhabilitetsinnsigelse, skal dette tillegges vekt, jf. domstolloven § 108 

andre punktum. Spørsmålet om en dommer er inhabil etter domstolloven § 108 må 

avgjøres etter en konkret vurdering. At det er fremmet en habilitetsinnsigelse er ikke i seg 

selv avgjørende.  

Helt sentral er altså hvordan forholdet tar seg ut fra partenes ståsted og for allmennheten. I 

rettspraksis er det stadig sterkere blitt framhevet at spørsmålet ikke nødvendigvis er om det 

er grunn til å tro at vedkommende dommer faktisk vil kunne la seg påvirke av det aktuelle 

forhold, men at det vel så mye dreier seg om en objektiv vurdering av hvordan forholdet 

vil fremtre utad – for partene, det rettssøkende publikum og for offentligheten generelt, jf. 



 - 5 - 14-067448MED-OTIR/06 

bl.a. Rt-2012-871. Det har de to siste tiårene skjedd rettsutvikling i habilitetskravene til 

dommere. Bak denne utviklingen ligger i første rekke hensynet til å skape og opprettholde 

tillit til domstolene og deres avgjørelser. Endringer i domstolstrukturen har også redusert 

de praktiske problemene knyttet til strengere habilitetskrav. 

Retten finner det åpenbart at konkrete forholdene som er fremhevet i begjæringen fra 

tiltalte, og som knytter seg til utnevningen av Bjørn Feyling som dommer,  ikke gjør 

dommer Feyling inhabil. 

Retten forstår videre tiltalte slik at han mener utnevnelsen av Bjørn Feyling som 

embetsdommer er beheftet med slike feil at den må anses ugyldig, og at retten derfor ikke 

vil være lovlig satt med Feyling som rettens administrator. 

Retten bemerker at dersom retten ikke er lovlig satt, kan det utgjøre en absolutt 

opphevelsesgrunn, jf. straffeprosessloven § 343 annet ledd nr. 3.  

Retten anser imidlertid tiltaltes lovtolkning som uholdbar og finner det klart at de forhold 

som er påberopt fra tiltaltes side, ikke gir noen grunn til å betvile gyldigheten av 

utnevnelsen Bjørn Feyling som embetsdommer. 

 

Konklusjonen blir derfor at tingrettsdommer Bjørn Feyling ikke viker sete i saken.  

 

 

SLUTNING 

 

Tingrettsdommer Bjørn Feyling viker ikke sete i sak nr.14-067448MED-OTIR/06. 

 

 

 

 

 

 

Edvard Os 
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To:                                   Hans Eirik Olav 
Subject:                          RE: VS: Vår ref. 15-022223 Hans Eirik Olav 
  
 
 
Sendt fra min iPad 
 
Videresendt melding: 

Fra: John Christian Elden <j.c.elden@elden.no> 
Dato: 3. oktober 2016 kl. 12.15.25 CEST 
Til: Hans Eirik Olav <heolav@gmail.com> 
Kopi: Hilde Olav <hilde.olav@gmail.com>, Håkon Juell Hassel <h.j.hassel@elden.no> 
Emne: VS: Vår ref. 15-022223 Hans Eirik Olav 

  

Fra: Johansen, Gry Cristin <gry.johansen@domstol.no> 
Sendt: 3. oktober 2016 10:25 
Til: John Christian Elden 
Emne: Vår ref. 15-022223 Hans Eirik Olav  
  
God morgen, 
  
Det vises til nedenstående forespørsel fra Olav. 
De eneste dokumentene vi sitter på i denne saken er: 
  

•         Underretningen til Olav datert 20/9 - allerede oversendt ham 
•         Beslutningen av 16/9 - allerede oversendt ham i brev av 20-9 
•         Din begjæring av 23/8 
•         Din begjæring av 7/9 

  
I tillegg er det kun påtalemyndighetens bemerkninger til begjæringen datert 2/9, som 
vedlegges for ordens skyld. 
Eventuelt ytterligere dokumenter vil være hos påtalemyndigheten. 
  
Med vennlig hilsen 
Gry C Johansen 
førstekonsulent 
Borgarting lagmannsrett 
Postadresse: Postboks 8017 Dep., 0030 Oslo 
Telefon: 21 55 82 14 
Fax: 21 55 80 38 
E-post: gry.johansen@domstol.no 
  
  
  
  
-----Opprinnelig melding----- 
Fra: John Christian Elden [mailto:j.c.elden@elden.no]  
Sendt: 3. oktober 2016 09:26 
Til: Borgarting lagmannsrett (postmottak) 
Kopi: Hans Eirik Olav 
Emne: sak 15-022223 ast borg -- attn dmr poulsen 
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vedlagt følger henvendelse fra olav
  
av hensyn til at ankefristen kan anføres å utløpe i morgen, anmodes om rettens 
snarlige tilbakemelding: 
  
  
________________________________________ 
Fra: Hans Eirik Olav <heolav@gmail.com> 
Sendt: 30. september 2016 14:10 
Til: John Christian Elden 
Emne: Sveits 
  
Hei, 
  
Kunne du være så vennlig å be retten om å oversende samtlige dokumenter fra 
straffesaken mot LeKarz i Sveits? 
  
Mvh - Hans E. 
  
Sendt fra min iPad 
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Email korrespondanse med Skattemyndighetene, Kontroll- og 
konstitusjonskomiteen, Økokrim m.fl. vedrørende Hans Olav Eldring, 
sveitsiske banker og norske borgeres konti i disse bankene. 

 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Hans Eirik Olav <heolav@gmail.com> 
Date: 2016-09-28 12:48 GMT+02:00 
Subject: Fwd: Eldring and Credit Suisse 
To: "hans.christian.holte@skatteetaten.no" <hans.christian.holte@skatteetaten.no>, 
"jan.egil.kristiansen@skatteetaten.no" <jan.egil.kristiansen@skatteetaten.no>, 
nina.schanke.funnemark@skatteetaten.no, jan.christian.sandberg@skatteetaten.no, 
christine.e.kiste@skatteetaten.no, mariken.holter@skatteetaten.no, 
egil.martinsen@skatteetaten.no 
Cc: John Christian Elden <j.c.elden@elden.no>, Håkon Juell Hassel <h.j.hassel@elden.no> 
 

Hei, 
 
Vedlagt følger min email av 23. september 2016 til Scotland Yard Fraud Squad inklusive en 
såkalt "Whistleblower filing" til Internal Revenue Service i USA, som burde tale for seg selv. 
 
Fordi dette også gjelder norske skattesubjekter forventer jeg at Skatt Øst/skattekrim 
etterforsker det som har funnet sted i Sveits, med statsadvokater ansatt i Økokrim som 
delaktig i denne prosessen. Dersom skatteetaten allerede er klar over disse forholdene ber jeg 
om en bekreftelse på dette, samt en forklaring på hvorfor det ikke er gjort noe fra skatteetatens 
side? Skatteetaten kan således anse dette spørsmålet om en innsynsbegjæring fra min side.  
 
De som følger med i media vet godt at skattetaten og økokrim har et tett samarbeide. Jeg viser 
her bl.a. til uttalelser fra juristforbundets leder Curt A. Lier som i 2014 uttalte seg om en 
rapport utarbeidet av juristforbundet, hvor han blant uttaler at han kunne tenke seg å få 
skattedirektør Holthe, skattekrimsjef Kristiansen, tolldirektør Røse og Økokrimsjef Schea til å 
samarbeide tettere for å bekjempe såkalt skattekriminalitet. Jeg unnlater å kommentere de 
åpenbare demokrati- og retstsikkerhetsproblemer en slik ordning vil medføre, foruten å 
registrere at det ville sette Norge i samme bås som stater vi normalt ikke liker å sammenlikne 
oss med. Det Lier sier reiser imidlertid et habilitetsspørsmål ift herværende sak som 
omhandler økokrims gjøren og laden i forbindelse med utenlandske, og da spesielt norske 
skattesubjekter i utlandet. Kort sagt: Er skatteetaten i stand til å etterforske andre 
embetsverk/personer med samme flittighet som skatteetaten gjør det med privatpersoner og 
det private næringsliv?  
 
Jeg ber derfor først og fremst skattedirektør Holte om å vurdere sin egen og sin etats habilitet i 
forhold til herværende saksforhold, og at denne vurderingen blir gitt til meg.   
 
Denne saken har som det vil fremgå av vedleggene alvorlige konsekvenser for meg som norsk 
borger, og jeg ber således Holthe om å gi meg full informasjon om hva skatteetaten har og vil 
foreta seg, samt gi meg en fyllestgjørende redegjørelse for fremgangsmåten og lovhjemmelen 
forbundet med dette, i særdeleshet hvordan mine rettigheter og rettsvern blir ivaretatt.  
 
Mvh - Hans E. Olav 
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---------- Forwarded message ---------- 
From: Hans Eirik Olav <heolav@gmail.com> 
Date: Fri, Sep 23, 2016 at 1:25 PM 
Subject: Fwd: Eldring and Credit Suisse 
To: kontroll@stortinget.no, postmottak@stortinget.no 
Cc: "trond.eirik.schea@politiet.no" <trond.eirik.schea@politiet.no>, elisabeth.harbo-
lervik@politiet.no, Maria.Bache.Dahl@politiet.no 
 

Hei,  

Se vedlagte som er oversendt Scotland Yard Fraud Squad i dag. 
 
Her ser dere hva som skjer når storting/regjering mister kontrollen på embetsverket. 
Transocean og andre saker Økokrim har holdt på med og som er dekket i media, representerer 
"toppen av isfjellet". Økokrim operer som "en stat i staten". I min sak siles, manipuleres, og 
fabrikkeres bevis, og jeg blir nektet en hver mulighet for kontradiksjon og 
innsyn.Statsadvokater i Økokrim bryter en rekke straffebestemmelser og mine rettigheter ift 
EMK og FNs SP, er fullstendig neglisjert. Domstolen ser en annen vei og når jeg anmelder 
forholdene til spesialenheten og Riksadvokaten "toer de sine hender" og beskytter sine egne.  
 
Her på berget synes det som om embetsverket kan gjøre akkurat som det vil uansett hvor 
kriminelt det er.  
 
Nå tar jeg sakskomplekset utenlands, bit for bit, så får vi se hvor langt korrupsjonen rekker? 
 
God helg 
 
Hans E. Olav 
  
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Hans Eirik Olav <heolav@gmail.com> 
Date: Fri, Sep 23, 2016 at 12:06 PM 
Subject: Eldring and Credit Suisse 
To: mark.loftus@met.pnn.police.uk 
Cc: John Christian Elden <j.c.elden@elden.no>, Håkon Juell Hassel <h.j.hassel@elden.no> 
 

For the attenttion of: 
 
DC Mark Loftus I Fraud Squad  
Organised Crime Command (SC&O7) 
2nd floor Ocean Block, Cobalt Square, 1 South Lambeth Road, Nine Elms, London, SW8 1SU  
 
Dear Mr. Lofthus, 
 
It has been brought to my attention that you are investigating the "Hertsmere Tower" 
case, among others involving a former officer of Credit Suisse, Mr. Hans Olav 
Eldring.  
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Enclosed please find a so called IRS Whistleblower form, i.e. Application for Award 
for Original Information sent to the Internal Revenue Service, USA. The documents 
enclosed for this purpose may include information of interest to your ongoing 
investigation into the abovementioned Hertsmere Tower case, or otherwise also be of 
interest. .  
 
There is addittional information on this matter in Norway, which we possibly could 
share with yourselves. We are naturally interested in any information you might have 
that could be used as evidence in my case in Norway, particularly pertaining to Mr. 
Hans Olav Eldring and his work for various Swiss companys and banks..  
 
My lawyers in Norway: The lawfirm of Elden&Co, Mr. John Christian Elden and Mr. 
Håkon J. Hassel, are copied into this email for your easy reference, as well as for the 
purpose of handling further coordination, exchange of information etc. should that be 
your preference.  
 
My phone number is +47 93412907.  
 
Best regards, 
 
Hans Eirik Olav 
 

(MERK: VEDLEGGENE OVERSENDT MED OVENNEVNTE EMAILS FØLGER HELT TIL 
SLUTT I DETTE DOKUMENTET) 

+ + + + + 

 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Hans Eirik Olav <heolav@gmail.com> 
Date: 2017-03-06 9:03 GMT+01:00 
Subject: Re: Eldring and Credit Suisse 
To: "mariken.holter@skatteetaten.no" <mariken.holter@skatteetaten.no>, 
"egil.martinsen@skatteetaten.no" <egil.martinsen@skatteetaten.no> 
Cc: John Christian Elden <j.c.elden@elden.no>, Håkon Juell Hassel 
<h.j.hassel@elden.no> 
 
 
Hei, 
 
Nedenstående henvendelse av 28. September 2016 står fremdeles ubesvart, mer 
enn 5 måneder senere. Jeg ber skattetaten ved skattedirektør Holte svare på 
følgende spørsmål: 
 
1. Hvorfor har jeg ikke fått svar? 
 
2. Hvilke hjemler gjelder for etatens plikt til å gi svar, og hvilke frister gjelder? 
 
3. Har skattetaten foretatt seg noe ift de opplysninger som er gitt av meg? 



 
4. Ref spørsmål 3 over, hvis ikke - hvorfor ikke? 
 
5. Ref spørsmål 3 og 4 over, er forklaringen på manglende svar at Skatteetaten 
samarbeider med Økokrim og at en videre etterforskning, opplysning, samt 
besvarelsen av min henvendelse av beskrevne forhold i Sveits ikke tjener dette 
formålet? 
 
6. Hvilke hjemler gjelder for skattetaten dersom den bevisst lar vær å etterforske 
mulig straffbare forhold forbundet med norske skattesubjekters skjulte konti i 
utlandet, ss i Sveits? 
 
Jeg ber om at min henvendelse gis videre til skattedirektør Holthe og at svar blir gitt 
av han som øverste ansvarlige i Skatteetaten. 
 
Jeg ber om et svar uten ytterligere forsinkelser.  
 
Med hilsen, 
 
Hans E. Olav 
 
 
Sendt fra min iPad 
 
Den 28. sep. 2016 kl. 12.55 skrev Hans Eirik Olav <heolav@gmail.com>: 

Hei, 
 
Nedstående email kommer i retur fra skattedirektørHolthe, skattekrimsjef Kristiansen 
og Funnemark.  
 
Jeg ber vennligst om at dere besørger videresendelse til disse.  
 
Vennligst bekreft dette. 
 
Mvh - Hans E. Olav 
 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Hans Eirik Olav <heolav@gmail.com> 
Date: 2016-09-28 12:48 GMT+02:00 
Subject: Fwd: Eldring and Credit Suisse 
To: "hans.christian.holte@skatteetaten.no" <hans.christian.holte@skatteetaten.no>, 
"jan.egil.kristiansen@skatteetaten.no" 
<jan.egil.kristiansen@skatteetaten.no>, nina.schanke.funnemark@skatteetaten.no, j
an.christian.sandberg@skatteetaten.no, christine.e.kiste@skatteetaten.no, mariken.h
olter@skatteetaten.no, egil.martinsen@skatteetaten.no 
Cc: John Christian Elden <j.c.elden@elden.no>, Håkon Juell Hassel 
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<h.j.hassel@elden.no> 
 

Hei, 
 
Vedlagt følger min email av 23. september 2016 til Scotland Yard Fraud Squad 
inklusive en såkalt "Whistleblower filing" til Internal Revenue Service i USA, som 
burde tale for seg selv. 
 
Fordi dette også gjelder norske skattesubjekter forventer jeg at Skatt Øst/skattekrim 
etterforsker det som har funnet sted i Sveits, med statsadvokater ansatt i Økokrim 
som delaktig i denne prosessen. Dersom skatteetaten allerede er klar over disse 
forholdene ber jeg om en bekreftelse på dette, samt en forklaring på hvorfor det ikke 
er gjort noe fra skatteetatens side? Skatteetaten kan således anse dette spørsmålet 
om en innsynsbegjæring fra min side.  
 
De som følger med i media vet godt at skattetaten og økokrim har et tett samarbeide. 
Jeg viser her bl.a. til uttalelser fra juristforbundets leder Curt A. Lier som i 2014 uttalte 
seg om en rapport utarbeidet av juristforbundet, hvor han blant uttaler at han kunne 
tenke seg å få skattedirektør Holthe, skattekrimsjef Kristiansen, tolldirektør Røse og 
Økokrimsjef Schea til å samarbeide tettere for å bekjempe såkalt skattekriminalitet. 
Jeg unnlater å kommentere de åpenbare demokrati- og retstsikkerhetsproblemer en 
slik ordning vil medføre, foruten å registrere at det ville sette Norge i samme bås som 
stater vi normalt ikke liker å sammenlikne oss med. Det Lier sier reiser imidlertid et 
habilitetsspørsmål ift herværende sak som omhandler økokrims gjøren og laden i 
forbindelse med utenlandske, og da spesielt norske skattesubjekter i utlandet. Kort 
sagt: Er skatteetaten i stand til å etterforske andre embetsverk/personer med samme 
flittighet som skatteetaten gjør det med privatpersoner og det private næringsliv?  
 
Jeg ber derfor først og fremst skattedirektør Holte om å vurdere sin egen og sin etats 
habilitet i forhold til herværende saksforhold, og at denne vurderingen blir gitt til meg. 
  
 
Denne saken har som det vil fremgå av vedleggene alvorlige konsekvenser for meg 
som norsk borger, og jeg ber således Holthe om å gi meg full informasjon om hva 
skatteetaten har og vil foreta seg, samt gi meg en fyllestgjørende redegjørelse for 
fremgangsmåten og lovhjemmelen forbundet med dette, i særdeleshet hvordan mine 
rettigheter og rettsvern blir ivaretatt.  
 
Mvh - Hans E. Olav 
  
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Hans Eirik Olav <heolav@gmail.com> 
Date: Fri, Sep 23, 2016 at 1:25 PM 
Subject: Fwd: Eldring and Credit Suisse 
To: kontroll@stortinget.no, postmottak@stortinget.no 
Cc: "trond.eirik.schea@politiet.no" <trond.eirik.schea@politiet.no>, elisabeth.harbo-
lervik@politiet.no, Maria.Bache.Dahl@politiet.no 
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Hei,  
 
Se vedlagte som er oversendt Scotland Yard Fraud Squad i dag. 
 
Her ser dere hva som skjer når storting/regjering mister kontrollen på embetsverket. 
Transocean og andre saker Økokrim har holdt på med og som er dekket i media, 
representerer "toppen av isfjellet". Økokrim operer som "en stat i staten". I min sak 
siles, manipuleres, og fabrikkeres bevis, og jeg blir nektet en hver mulighet for 
kontradiksjon og innsyn.Statsadvokater i Økokrim bryter en rekke 
straffebestemmelser og mine rettigheter ift EMK og FNs SP, er fullstendig neglisjert. 
Domstolen ser en annen vei og når jeg anmelder forholdene til spesialenheten og 
Riksadvokaten "toer de sine hender" og beskytter sine egne.  
 
Her på berget synes det som om embetsverket kan gjøre akkurat som det vil uansett 
hvor kriminelt det er.  
 
Nå tar jeg sakskomplekset utenlands, bit for bit, så får vi se hvor langt korrupsjonen 
rekker? 
 
God helg 
 
Hans E. Olav 
  
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Hans Eirik Olav <heolav@gmail.com> 
Date: Fri, Sep 23, 2016 at 12:06 PM 
Subject: Eldring and Credit Suisse 
To: mark.loftus@met.pnn.police.uk 
Cc: John Christian Elden <j.c.elden@elden.no>, Håkon Juell Hassel 
<h.j.hassel@elden.no> 
 

For the attenttion of: 
 
DC Mark Loftus I Fraud Squad  
Organised Crime Command (SC&O7) 
2nd floor Ocean Block, Cobalt Square, 1 South Lambeth Road, Nine Elms, London, SW8 1SU  
 
Dear Mr. Lofthus, 
 
It has been brought to my attention that you are investigating the "Hertsmere Tower" 
case, among others involving a former officer of Credit Suisse, Mr. Hans Olav 
Eldring.  
 
Enclosed please find a so called IRS Whistleblower form, i.e. Application for Award 
for Original Information sent to the Internal Revenue Service, USA. The documents 
enclosed for this purpose may include information of interest to your ongoing 
investigation into the abovementioned Hertsmere Tower case, or otherwise also be of 
interest. .  
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There is addittional information on this matter in Norway, which we possibly could 
share with yourselves. We are naturally interested in any information you might have 
that could be used as evidence in my case in Norway, particularly pertaining to Mr. 
Hans Olav Eldring and his work for various Swiss companys and banks..  
 
My lawyers in Norway: The lawfirm of Elden&Co, Mr. John Christian Elden and Mr. 
Håkon J. Hassel, are copied into this email for your easy reference, as well as for the 
purpose of handling further coordination, exchange of information etc. should that be 
your preference.  
 
My phone number is +47 93412907.  
 
Best regards, 
 
Hans Eirik Olav 
 
.   
<Declaration IRS.pdf> 
<Summary of activities in Switzerland.pdf> 
<Closing of SAC accounts Documentation with HEO Comments IRS.pdf> 
<Boudec statement and notes.docx> 
<Email leKarz.pdf> 
<Enclosure 1 Julius Baer Bank and W9 IRS TAX form.pdf> 
<Interragation report LeKarz in Switzerland.pdf> 
<090716 Thule Drilling - A short summary 1 (2).pdf> 
<Court Order Lekarz in Switzerland.pdf> 
<BRO5 Albesher v (1) Ryan (2) Ryan Corp (3) CS (2) (2).pdf> 
<Particulars of Claim - FINAL (pdf)_251681_1 (2).pdf> 
 
+ + + + + 
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Advokat John Christian Elden 
Postboks 6684 St.Olavs plass 
0129 OSLO 

Vår nfran~e Dato 
11665568 62/11-60 10.03.2014 

VEDR. STRAFFESAK MOT HANS EIRIK OLAV F. 30 06 1956 

Det vises til tidipre korrespondanse i ovennevnte stlaffesak. 

Vedlagt oversendes tiltalebeslutning av 7. mars 2014 mot Hans Ei& Olav, f. 30 06 1956. Deres 
klient bes orientert. Han vil også motta tiltalebeslutningen til for+ning pr post 

Saken vil snarlig bli oversendt tingretten for berammelse av hovedforhandling 

Med hilsen 

Elisabeth Harbo-Lervik 

0KOKRIM 
B e d :  C.J. H a n z b m  Phsf 2C 
Post: Postboks 8193 Dep, 0034 OSLO 
Tel: 23 29 10 00 Faks: 23 29 10 01 
E-post: 



Sak 62/11 

Tiltalebeslutning 
STATSADVOKATENE 

VED 
OKOKRIM 

setter herved 

Olav, Hans Eirik, fnr 30 06 56 28321 
Dagaliveien 18F 
0767 Oslo 

under tiltale ved Oslo tingrett for overtredelse av: 

I. Straffeloven 9 275 fsrste og annet ledd, jf 5 276, 

for i hensilct å skaffe seg eller andre en uberettiget vinning, å ka kandlet mot en 
annens tarv, idet utroskapen anses som grov, smlig fordi handlingen har voldt 
betydelig 0konomiskskade og er formet ved bruddpå den smlige tillit som fulgte 
med hans stilling eller virksomhet, eller medvirket til dette. 

Grunnlag er fdgende forhold eller medvirkning til dette: 
I egenskap av styreleder i Thule Drilling ASA, Oslo, handlet han mot selskapets tarv 
ved at han i januar 2008 besmget overfming av USD 500 000 og USD 5 500 000 fka 
selskapet til henholdsvis Ronald Edward LeKarz og Strategic Aiiiances Corporation 
til tross for at det ikke var rettslig grunniag for overfmingene. 

11. Straffeloven 317 annet ledd, jf fjerde ledd, 

for gjennom konvertering eller overfnring av formuesgoder å ha skjult eller tilslmt 
hvor utbyttet av en straflar handling han selv har begått, befinner seg, stammer fra, 
hvem som har rådigheten over det, dets bevegelser, eller rettigheter som er knyttet til 
det og overtredelsen er grov, smligpå grunn av verdien av utbyttet. 

Grunnlag er fslgende forhold: 
I perioden fra 2008 til 201 1 skjulte han utbyttet fra den straffbare handling 
omhandlet i post I ved at han: 
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overfmte 3 l .  januar 2008 USD 740 000 fia Strategic Alliances Corporation 
sin konto 0304.141 1 i Bank Julius Baer & Co Ltd., Genkve, Sveits, til sin 
konto 0240-802986 i UBS SA, Genkve, Sveits. Pengene ble delvis tatt ut 
kontant og delvis overfxt til Norinvest Ltd. og Gjermund Erik Cappelen sine 
bankkonti i Sveits for deretter å bli overfmt/overlevert til Hans Eii Olav. 

besmget l l .  mars 2008 at USD 1 003 035 fra Strategic Alliances Corporation 
sin konto 0304.141 1 i Bank Julius Baer & Co Ltd., Genkve, Sveits, ble 
vekslet om til 1,100 ounces gull @Av>, som 3 1. oktober 2009 ble overfmt til 
hans konto 006-178743-700 i HSBC, Valletta, Malta I juni og juli 201 1 ble 
gullet overfxt til Hans Eirik Olav sin konto 40019893488 i Bank of Valletta, 
Malta, for deretter å bli vekslet om til USD 1 71 8 698 og overfxt til 
bankkonto i Monaco disponert avltil fordel for ham selv. 

In. Merverdiavgiftsloven (1969) 8 72 nr 2 annet ledd 

for i hensi& å unndra avgift forsettlig å ha unnlatt å la seg regishere i 
avgiftmanntallet og å sende omsetningsoppgaver etter bestemmelsene i kap. VIIL 

Grunnlag er felgende forhold: 
I egenskap av styreleder og daglig leder i Juno Finans AS, Oslo, unnlot han å 
registrere selskapet i avgiftsmanntallet og å levere omsetningsoppgaver for perioden 
2. termin 2008 til 4. termin 2009 til tross for at selskapet i perioden hadde en 
avgiftspliktig omsetning på minst kr 3 000 000, ekskl. merverdiavgift. 

IV. Merverdiavgiftsloven (1969) 72, nr 1 og 3, jf straffeloven $8 270 og 271, 
jf straffeloven 8 49 

for forsettlig å ha gitt uriktig eller ufullstendig opplysning i omsetningsoppgave eller 
i annen oppgave eller forklaring til avgiftsmyndighetene, og derved forsgki å unndra 
avgift eller oppnå uberettiget tilbakebetaling av avgiift, eller medvirket til dette. 

Grunnlag er fslgende forhold eller medvirkning til dette: 
I egenskap som nevnt under post 111, besmget han at det i selskapets 
registreringsmeldiig med vedlegg til avgiftsmyndighetene av 6. mai 201 1 uriktig ble 
opplyst at startdato for selskapets avgiftspliktige omsetning var l .  januar 2009, samt 
at virksomhetens dato for passering av mva-grensen var 20. november 2010, til tross 
for at mva-grensen for selskapets avgiftspliktige omsetning var passert 3. mars 2008. 

V. Aksjeloven $j 19-1 (l), 

for som medlem av styret eller daglig leder å ha overtrådt bestemmelser gitt i eller i 
medhold av loven, 

jf aksjeloven 8 8-1, 

(1) Som utbytte kan bare deles ut årsresultat etter det godkjente 
resultatregnskapet for siste regnskapsår og annen egenkapital etter padrag for 
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1. udekket underskudd; 

2. balansef0rt forskning og utvikling, goodwill og netto utsatt skattefordel; 

3. den samlede pålydende verdi av egne aksjer som selskapet har ervervet til eie 
eller pant i tidligere regnskapsår, og kreditt og sikkerhetsstillelse etter $$8-7 til 
8-9 som etter disse bestemmelsene skal ligge innenfor rammen m f f i  egenkapital; 

4. den del av årsoverskuddet som etter lov eller vedtekter skal avsettes til et bundet 
fond eller ikke kan utdeles som utbytte. 

(2) Selskapet kan ikke utdele utbytte dersom egenkapitalen etter balansen er 
mindre enn ti prosent av balansesummen, uten å fAge en ffemgangsmåte som fastsatt 
i $$I2-4 og 12-6 for nedsetting m aksjekapitalen. 

(3) Egenkapital som kan utdeles som utbytte etter f~rste  og annet ledd uten å 
f0lgeffemgangsmåten etter $$12-4 og 12-6, regnes som selskapets frie egenkapital. 

(4) Det kan ikke i noe tivelle besluttes utdelt mer enn forenlig med forsiktig og 
godforretningsskikk, under t i lbdig hensyn til tap som måtte vare inntruffet etter 
balansedagen, eller som må forventes å ville inntreffe. 

jf aksjeloven 5 8-7 (l), 

Selskapet kan bare gi kreditt til en aksjeeier innenfor rammen av de midler som 
selskapet kan benytte til utdeling av utbytte, og bare når det stilles betryggende 
sikkerhet for kravet på tilbahzbetaling eller tilbakes0kning. 

Grunnlag er fslgende forhold: 

I egenskap som nevnt i post I11 besmget han at selskapet i perioden fra februar 2009 
til april 2010 ga kreditt med til sammen kr 1 248 3 11 til ham selv til tross for at han - 
var aksjeeier i selskapet, at kreditten ikke var innenfor rammen av de midler som 
selskapet kunne benytte til utdeling av utbytte og uten at det ble stillet betryggende 
sikkerhet. 

Vi. Bokfsringloven 5 15 fsrste ledd, fsrste straffealternativ, 

for forsettlig eller uaktsomt vesentlig å ha overtrådt denne lov eller forskrift gitt i 
medhold av loven, 

jf bokferingsloven 5 4 

Bokjiiring spesifihjon, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsopplysninger 
skal skje i samsvar med f0lgende grunnleggende prinsipper: 

l .  Regnskapssystem: Det skal foreligge et ordentlig og oversilblig regnskapssystem 
som rnuliggjm produksjon av pliktig regnskapsrapportering og spesi@kasjoner, 
og som er innrettet slik at opplysningsplikten kan ivaretas. 

2. Fullstendighet: Alle transaksjoner og andre regnskapsmessige disposisjoner skal 
bokjiires på en JUllstendig måte i regnskapsgstemet. 



3. Realitet: Bokjiirte opplysninger skal vare resultat av faktisk inntru&e hendelser 
eller regnskapsmessige vurderinger og skal gielde den bokjiiringspliktige 
virksomheten. 

4. Nayaktighet: Opplysninger skal b o e r e s  og speszj?seres korrekt og noyaktig 

5. Ajourhold: Opplysninger skal bokjiires og speszjkeres så ofle som 
opplysningenes karakter og den bokjiiringspliktige virksomhetens art og omfang 
tilsier. 

6. Dokumentasjon av bokjiirte opplysninger: Bokjiirte opplysninger skal vare 
dokumentert på en måte som viser deres berettigelse. 

7. Sporbarhet: Det skal foreligge toveis kontrollspor mellom dokumentmjon, 
spesifikasjoner og plikrig regnskapsrapportering. 

8. Oppbevaring: Dokumentasjon, bokjiirte opplysninger og pliktig 
regnskapsrapportering skal oppbevares så lenge det er saklig behov for å 
kontrollere pliktig regnskapsrapportering. Oppbevaring skal skje i en form som 
opprettholder muligheten for å lese materialet. 

9. Sikring: Regnskapsmaterialet skal på en forsvarlig måte sikres mot urettmessig 
endring, sletting eller tap. 

1 O. God bokjiiringsskikk: Bokji~ring, spesifikasjon, dokumentasjon og oppbevaring 
av regnskapsopplysninger skal skje i samsvar med god bokjiiringsskikk. 

Grunnlag er felgende forhold: 

I egenskap som nevnt under post 111 unnlot han i perioden f?a 2007 til 201 1 å besmge 
bokfiring av selskapets regnskaper i samsvar med de grunnieggende 
bokfmingsprinsipper. 

VII. Ligningsloven 8 12-1 nr l d 

for forsettlig eller grovt uaktsomt vesentlig å ha overtrådt bestemmelser gin i eller i 
medhold av denne lov 

jf ligningsloven 8 4-2 nr l a 

Selvangivelse for vedkommende år skal leveres av den som har hatt formue eller 
inntekt som han er skattepliktig for her i landet 

jf ligningsloven 8 4-7 nr l a 

Selvangivelse med vedlegg skal leveres innen utgangen av mai i året etter 
inntektsaret for selskap mv. som nevnt i skatteloven J 2-2 firste ledd, og for eier av 
enkeltpersonforetak, 



Grunnlag er frilgende forhold: 

a. 
I egenskap som nevnt under post I11 unnlot han å smge for rettidig levering av 
selvangivelse for selskapet for 2007. Selvangivelse ble levert 16. januar 2009. 

b. 
I egenskap som nevnt under post I11 unnlot han å smge for levering av selvangivelse 
for selskapet for 2009. 

C. 

I egenskap som nevnt under post I11 unnlot han å smge for levering av selvangivelse 
for selskapet for 2010. 

Straffeloven $ 62 fmste ledd får anvendelse. 

Det vil bli nedlagt påstand om erstatning til fordel for Thule Drilling AS, dets 
konkursbo, jf post I. Påstand om inndragning forbeholdes nedlagt. 

OKOKRIM statsadvokatembeter, 7. mars 2014 
n 

 etter   ord ei^ > 
fmstestatsadvokat 



3.1.2018 Credit Suisse Taken by Surprise in Five-Nation Tax Probe - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-03-31/credit-suisse-says-offices-in-three-cities-raided-in-tax-matters 1/4

➞

➞

London, Amsterdam, Paris offices were visited by authorities

France, Germany, UK and Australia join criminal investigation

Credit Suisse Group AG and its home country of Switzerland were surprised by a tax evasion and money laundering investigation that

spans five countries from Australia to the U.K. and potentially involves thousands of account holders.

Two people were arrested by Dutch authorities, who also seized a gold bar, paintings and jewelry and are still probing dozens more

suspected of concealing millions of euros in Swiss accounts, the Netherlands’ Fiscal Information and Investigation Service said Friday.

Criminal investigations are also underway in France, Germany, the U.K. and Australia, and the roles of bank employees are part of the

inquiries.

“The sheer volume of data and its international scope makes this an exceptional case,” said Thierry Boitelle, a lawyer with Bonnard

Lawson in Geneva.

The probes could jeopardize Chief Executive Officer Tidjane Thiam’s efforts to focus Credit Suisse on wealth management and to boost

capital depleted by fines for past misbehavior. The bank said its offices in London, Paris and Amsterdam were “contacted

<https://www.credit-suisse.com/ch/en/about-us/media/news/articles/media-releases/2017/03/en/visits-of-credit-suisse-s-premises.html> ”

on Thursday by authorities in connection with client tax matters, and that it’s cooperating with the authorities.

‘Proactive Stance’

The timing of the investigation came as a surprise <https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-03-31/credit-suisse-khan-says-he-s-

surprised-by-timing-of-the-raids> , said Iqbal Khan, the head of the bank’s international wealth management unit. He added that the

probe concerns individuals outside the bank and said that no assets held at Credit Suisse were confiscated. “We’ve taken a proactive

stance” on tax compliance in Europe, Khan said.

The raids were done without informing authorities in Switzerland, that country’s attorney general’s office said in a statement. The Swiss

aren’t conducting a criminal probe into the matter, a spokeswoman said.

“If the Swiss authorities wish to receive information on the investigation, we, the other countries involved and Eurojust, are always willing

to discuss with them," said Marieke van der Molen, spokeswoman for the Dutch public prosecutor’s office. She added that they received no

information about Swiss residents.

Credit Suisse fell 1.2 percent to 14.90 francs in Swiss trading, the second-worst performance in the Bloomberg Europe Banks Index.

By  and 
31. mars 2017, 11:32 CEST
Updated on 1. april 2017, 04:30 CEST

Credit Suisse Taken by Surprise in Five-Nation Tax Probe

Jan-Henrik Foerster Joost Akkermans

https://www.bloomberg.com/quote/CSGN:VX
https://www.credit-suisse.com/ch/en/about-us/media/news/articles/media-releases/2017/03/en/visits-of-credit-suisse-s-premises.html
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-03-31/credit-suisse-khan-says-he-s-surprised-by-timing-of-the-raids
https://www.bloomberg.com/quote/CSGN:VX
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3.1.2018 Credit Suisse Taken by Surprise in Five-Nation Tax Probe - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-03-31/credit-suisse-says-offices-in-three-cities-raided-in-tax-matters 2/4

In a statement Friday from Zurich, Credit Suisse said it has “implemented Dutch and French voluntary tax disclosure programs and exited

non-compliant clients,” and has applied a withholding tax agreement with the U.K. since 2013.

Dutch Tipoff

The tip that triggered the investigation came from one or more informers to a team in the FIOD, the criminal investigation service of the

Dutch Tax and Customs Administration, said spokeswoman Wietske Visser. The five countries coordinated their actions through the

European Union’s Judicial Cooperation Unit, which said in a statement that the investigation started in 2016 and that further actions are

likely in the next few weeks.

Thiam, 54, had been looking to shake off the negative publicity from a series of tax evasion scandals that plagued his predecessor. Credit

Suisse was fined $2.6 billion in 2014 after admitting <https://www.bloomberg.com/news/articles/2014-05-19/credit-suisse-pleads-guilty-in-

three-year-u-s-tax-evasion-probe> it helped Americans cheat on their tax obligations, and conducting what then-U.S. Attorney-General

Eric Holder called a “shamefully inadequate internal inquiry” into the wrongdoing. 

In Europe, Credit Suisse agreed in October to pay about 109.5 million euros ($117 million) to Italian authorities to resolve a probe into the

bank’s use of insurance policies allegedly designed to help clients evade taxes, five years after paying 150 million euros to settle a tax

evasion dispute with the German government.

Evasion Crackdown

Thiam, who took over the top job less than two years ago, has pledged to focus on wealth management, and has had to deal with fresh

scandals and fines unrelated to tax evasion. Credit Suisse has had to defend its role in allegations of criminal fraud and negligence to the

detriment of Russian and Turkish clients by former employees of its wealth management unit. The bank also agreed in December to pay a

$2.48 billion civil penalty to resolve a U.S. investigation into its mortgage-backed business.

“The impact for the bank is very hard to assess right now, but generally I’d say it’s a setback for every private bank when you are being

investigated,” said Chirantan Barua, an analyst at Sanford C. Bernstein & Co. in London. “The pressure on offshore private banking will be

relentless over coming years.” 

Credit Suisse isn’t alone. Eighty Swiss banks have entered into non-prosecution agreements with the Department of Justice in return for

disclosing details on how tax evasion by their banking clients worked. UBS Group AG, Switzerland’s largest bank, turned over client names

and paid $780 million in 2009 to settle its own dispute over tax evasion with the U.S. government.

The fresh investigations come as Credit Suisse begins implementing a new global standard for the automated exchange of information for

its European locations. About 100 countries, or jurisdictions, including Switzerland, have agreed to collect data from banks to share

annually with other tax authorities, making it harder for tax dodgers and money launderers to hide money with private banks.

International Reach

The Netherlands has shared information about 55,000 people with accounts at a Swiss bank with authorities outside the country, Van der

Molen at the Dutch public prosecutor’s office said. Information about a further 3,800 Dutch people was also received, and in the

Netherlands there are "dozens of suspects," she said.

“The investigation has brought to light several thousand bank accounts opened in Switzerland that weren’t declared by their owners to

French tax services,” The French financial prosecutor said in a statement.

The U.K. tax authority is investigating “senior employees” at a global financial institution, it said in a statement. “The international reach

of this investigation sends a clear message that there is no hiding place for those seeking to evade tax,” the U.K. authority said in its

statement.

Australia’s Serious Financial Crime Taskforce said it had identified 346 of its citizens “with links to Swiss banking relationship managers

alleged to have actively promoted and facilitated tax evasion schemes.”

“Taskforce agencies are working through their intelligence to determine the taxpayers in this group who have done the right thing, and

those who have been concealing the true nature of their tax affairs,” Australia’s Minister for Revenue and Financial Services Kelly O’Dwyer

https://www.bloomberg.com/news/articles/2014-05-19/credit-suisse-pleads-guilty-in-three-year-u-s-tax-evasion-probe
https://www.bloomberg.com/quote/UBSG:VX


3.1.2018 Credit Suisse Taken by Surprise in Five-Nation Tax Probe - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-03-31/credit-suisse-says-offices-in-three-cities-raided-in-tax-matters 3/4

Terms of Service Trademarks Privacy Policy 
©2018 Bloomberg L.P. All Rights Reserved

Careers Made in NYC Advertise Ad Choices  Website Feedback Help

said in a statement. “The message from these investigations makes it clear that governments worldwide are shining a light on offshore tax

evasion, and it’s only a matter of time before you’re in the spotlight.”

— With assistance by Hugo Miller, Franz Wild, Giles Broom, Christian Baumgaertel, and Benjamin Purvis
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http://fortune.com/2017/07/19/credit-suisse-tax-us-susanne-ruegg-meier/ 1/2

A Former Credit Suisse Banker Has Pleaded Guilty in an U.S.
Offshore Tax Case

By REUTERS July 20, 2017

A former Credit Suisse Group AG banker from Switzerland pleaded guilty on

Wednesday to participating in a wide-ranging scheme to help Americans hide

millions of dollars in offshore accounts to evade U.S. taxes.

Susanne Rüegg Meier, a former manager with Credit Suisse, pleaded guilty in federal

court in Alexandria, Virginia to conspiring to defraud the United States through her

work heading of a team of bankers, the U.S. Justice Department said.

Her plea came six years after the Swiss citizen was indicted in 2011 in what was one

of a number of cases spilling out of a broad crackdown by the United States on

A sign sits on a glass entrance door to a Credit Suisse Group AG of ce building in Zurich, Switzerland, on Thursday, July 6, 2017.
Michele Limina—Bloomberg Bloomberg/Getty Images

http://fortune.com/author/reuters/
http://beta.fortune.com/global500/credit-suisse-group-292?iid=sr-link1
https://fortunedotcom.files.wordpress.com/2017/07/gettyimages-810245856.jpg
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3.1.2018 Former Credit Suisse Banker Pleads Guilty in U.S. Offshore Tax Case | Fortune

http://fortune.com/2017/07/19/credit-suisse-tax-us-susanne-ruegg-meier/ 2/2

offshore tax evasion by Americans.

The probe led to charges against several other bankers and resulted in Credit Suisse

pleading guilty in 2014 to conspiring to aid and assist taxpayers in ling false returns

as part of a $2.6 billion settlement.

Rüegg Meier faces up to ve years in prison. She is scheduled to be sentenced on

Sept 8.

A lawyer for Rüegg Meier did not respond to a request for comment.

For more about taxes, watch Fortune’s video:

Prosecutors said that from 2002 through 2011, while working as the head of the

Zurich team ofCredit Suisse’s North American desk in Switzerland, Rüegg Meier

participated in a conspiracy to help U.S. taxpayers hide assets in secret Swiss bank

accounts.

Prosecutors said she oversaw the servicing of accounts for over 1,000 to 1,500 client

relationships.

She was also personally responsible for the accounts of 140 to 150 clients, almost all

of which were U.S. citizens, which held about $400 million in assets under

management, prosecutors said.

After Credit Suisse began closing U.S. customers’ accounts in 2008, Rüegg Meier

helped clients keep their assets concealed, in some cases helping them open new

accounts at other Swiss banks, prosecutors said.

According to the Justice Department, Rüegg Meier admitted that the tax loss that

resulted from her criminal conduct was $3.5 million to $9.5 million.

The case is U.S. v. Adami, et al, U.S. District Court, Eastern District of Virginia, No.

11-cr-95.



HASJ INC.
Narkobaronen Gjermund Cappelen lot som om  

han drev med bruktbilimport. I virkeligheten drev han  
en omfattende narkotikatrafikk med en fortjeneste  

på hundrevis av millioner kroner.D
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dokumentar

de fleste, men i avhør sier den ukjente bakmannen 
at han har tatt inn over 20 tonn hasj til Norge. Narko-
tika for hundrevis av millioner kroner. Selv har han 
levd et anonymt luksusliv, med flotte biler, ekstra-
vagante klokker og klær. Elleville feriereiser. I avhør 
hevdet han å ha bestukket en av Oslo-politiets mest 
profilerte ledere med millioner av kroner. 

Snart fikk mannen et ansikt i mediene. 
Gjermund Cappelen ble kjent som narkobaronen 
som hadde forsynt nordmenn med hasj i en årrek-
ke. Narkohandel er lønnsom business, men fører 
med seg noen problemer. Blant annet millioner av 
kroner som må hvitvaskes og gjøres legitime før de 
kan settes i normal sirkulasjon. 

For også narkohandlere vil leve et liv i legitim 
luksus.

På kontoret. To uker før påske 2009: Fire menn 
benket seg rundt møtebordet i tårnbygget på den 
nedlagte flyplassen på Fornebu i Bærum. På møte-
planen sto opprettelsen av selskapet Investconsult 
as. 

Møtet ble ledet av advokaten Oddvar Fosaas (67). 
Oppdragsgiveren var Gjermund Cappelen. De øvri-
ge tilstede var den fallerte finansmannen Pål Gru-
ben (50) og aksjetraderen Thomas Pettersen (53). 
Dette går frem av et referat fra møtet.

Pettersen og Gruben ble i 2002 dømt for økono-
misk kriminalitet etter omfattende aksjehandler, 
men nå var de i business igjen.  

Pål Gruben var tidligere it-sjef i DNB, og tjen-
te enorme summer i aksjemarkedet på begynnel-
sen av 2000-tallet, før han sløste bort alt på tull 

og tøys. Nå skulle han skaffe penger til Cappelens 
investeringsselskap. 

Den selvlærte aksjespekulanten og pratmakeren 
Thomas Pettersen skulle være ansvarlig for inves-
teringene. Han skravlet høyt og mye om sine suk-
sesser i aksjemarkedet og sine kontakter i megler-
bransjen. «Han er eier og generaldirektør i en større 
brandyprodusent, og har et nært forhold til topp-
ledelsen i meglerhuset Platou», noterte advokat 
Fosaas i referatet fra møtet. 

Målet var å låne opp penger, slik at Pettersen 
kunne handle aksjer for 100 millioner kroner på 
Oslo Børs. Regnskapene skulle føres av et lite sel-
skap i Bærum. Regnskapsfører Truls Strand had-
de i mange år vært involvert i Cappelens ulike 
forretninger.

Finansmannen parkerer BMW-en utenfor 
Hotel Gabelshus på Frogner, og går inn i resepsjo-
nen. Han holder et godt tak i Louis Vuitton-vesken.  

I lobbyen venter en sveitsisk bankmann som har 
jobbet i en rekke internasjonale banker i Europa. 
Bankmannen er født i Norge, men har utvandret og 
opererer nå med sveitsisk pass. 

De utveksler noen korte fraser før de går inn på 
sveitserens hotellrom. En som var tilstede forteller 
hvordan bunker med tusen- og femhundrelapper 
bytter hender. Pengene tilhører Gjermund Cappe-
len, en ukjent forretningsmann fra Bærum. 

Etter å ha talt pengene, går de inn på business-
senteret ved siden av resepsjonen. Den sveitsiske 
bankmannen skriver ut et gjeldsbrev på 500.000 
kroner og signerer. 

Bankmannen har spesialisert seg på å forvalte 
penger for nordmenn som har konto i Sveits.

En av kundene er Gjermund Cappelen. Cappelen 
har masse kontanter i Norge, som han har tjent på 
narkotikahandel. Han trenger hjelp til å flytte pen-
ger til Sveits.

Møtet på Gabelshus er over på cirka ti minutter. 
Den sveitsiske bankmannen og Cappelens mellom-
mann tar hverandre i hånden. Noen dager senere  
er pengene plassert på Cappelens konto i Sveits. 
Hvitvasket.

Rambukken. Rambukken smalt mot døren. Like 
før midnatt stormet væpnet politi inn i huset på 
Bekkestua i Bærum, og arresterte to personer, en 
mann og en kvinne. Det var like før jul i 2013, og 

de to var i ferd med å pakke kofferten for juleferie 
i Thailand.

Politiet hadde spanet kontinuerlig i flere dager. 
Noen timer tidligere hadde mannens eldste sønn 
blitt arrestert med 3,4 millioner kroner i bilen. I 
huset i Bekkestua fant de ytterligere to millioner 
kroner i kontanter.

For politiet i Asker og Bærum hadde julen kom-
met tidlig. Arrestasjonene kom etter flere år med 
etterforskning. Kort tid i forveien hadde de fått 
gjennombrudd, og beslaglagt 500 kilo hasj, nok nar-
kotika til å fylle en liten lastebil. Stoffet har en mar-
kedsverdi på 35 millioner kroner. 

Mannen som ble ført ut i håndjern i vinterkvelden, 
var bakmannen de hadde jaktet på lenge. Gjermund 
Cappelen hadde glidd unna hver gang. Anonym for 

EN VELLYKKET FASADE

tekst Knut Gjernes og Gøran Skaalmo
Bærum/Oslo/Stockholm/London

Fra det gamle flytårnet på Fornebu i Bærum skjulte  
Gjermund Cappelen seg bak en vellykket og legitim fasade.  
Ved å bruke advokater, aksjemeglere, sveitsiske bankfolk  

og en regnskapsfører hvitvasket han narkopengene.

Flytårnet. Fra tredje etasje i denne bygningen på Fornebu, den tidligere flyplassen i Bærum, opererte Gjermund 
Cappelen Gecco Invest og sine andre selskaper fra våren 2009 til han ble arrestert i desember 2013. 

foto: fredsrik Solstad



JEG VISSTE AT HAN HADDE VÆRT I FENGSEL,  
MEN JEG HADDE IKKE SETT HAM PÅ 20 ÅR. HAN VAR 
VELKLEDD OG KJØRTE DYRE BILER. HAN FREMSTOD  

SOM MEGET SUKSESSFULL OG VELSTÅENDE
Oddvar fosaas forretningsadvokat for Gjermund Cappelen

Gjermund Cappelen skulle stå som eier av selskapet. 
En respektabel fasade for en som ikke kunne fortelle 
hva han egentlig tjente pengene på. 

Til de som spurte, fortalte Gjermund Cappelen ofte at 
han drev med import av luksusbiler. 

Det var en sannhet med store modifikasjoner.

Mørk fortid. I 1989 ble Gjermund Cappelen dømt til 
for innførsel av minst 15 kilo hasj, i en sak der en kjent 
Hells Angels-leder fra Danmark var en av de medtiltalte. 

Det var en stor sak i norsk sammenheng, med flere 
internasjonale forgreninger. Fire år senere ble han fri-
kjent for innførsel og salg av 100 kilo hasj. Så ble han to 
ganger dømt for besittelse og bruk av heroin på midten 
av 90-tallet. 

Gjermund Cappelen het tidligere Gjermund Thorud. 
Også kalt GT. Men omtrent samtidig med at Cappelen 
startet business på Fornebu, valgte han å kvitte seg med 
sitt opprinnelige navn. Og sin fortid.

– Jeg visste at han hadde vært i fengsel, men jeg hadde  
ikke sett ham på 20 år. Og det så ut som det hadde gått 
godt med ham. Han var velkledd og kjørte dyre biler. 
Han fremsto som meget suksessfull og velstående. Som 
en vellykket forretningsmann, sier advokat Oddvar  
Fosaas.

Fosaas flyttet inn i Cappelens kontorer i tårnbygnin-
gen på Fornebu. Det samme gjorde Pål Gruben og Tho-
mas Pettersen. Sammen skulle de forvalte Cappelens 
forretninger. Og det skulle handles aksjer. 

Narkosmugleren. Holmenkollen Restaurant for 
noen uker siden. Mannen som sitter ved bordet er selv 
dømt to ganger for narkotikakriminalitet. 

– Cappelen tjente minst 10.000 kroner for «en kloss». 
Sannsynligvis mer.

Enhver importbransje har sitt eget språk, åpenbart. 
«En kloss» er de innviddes uttrykk for et kilo hasj. 

Mannen titter ut over Oslofjorden mens han fornøyd 
gafler i seg hjort med sopprisoni. Han er en ekspert på 
området. En som kjenner businessen fra innsiden. 

– Jeg har sittet inne for dette, jeg også.
Han tror Cappelen gradvis har bygget seg opp som 

narkotikaselger, og at inntektene først ble ordentlig store  
fra midten av 2000-tallet.

– Han har alltid sett ut som en vellykket mann. Alltid 
blankpolert bil, for å si det sånn.

Økonomien i narkotikahandel er ikke særlig godt 
kjent blant folk flest. Men at det er store penger, er det 
liten tvil om.

– Innkjøpsprisen er mellom 40.000 og 45.000 kroner 
per kilo. Så er det mange mellomledd som skal ha sin 
del av fortjenesten. Prisen til sluttbrukeren på gaten 
utgjør ca. 70.000 kroner per kilo, sier mannen.  

Han anslår importørens fortjeneste til mel-
lom 10.000 og 15.000 kroner per «kloss». I så fall har 
Gjermund Cappelen tjent enorme summer de siste 20 
årene.

– Hvis Cappelen har importert og solgt 20 tonn hasj, 
som han selv sier, så kan han ha tjent mellom 200 og 
300 millioner kroner. 

– Har han virkelig importert så mye som 20 tonn 
hasj?

– Det er ingen tvil om at det stemmer, sier kilden.
Også Cappelens advokat Benedict de Vibe mener at 

det er riktig.
– Jeg tror det stemmer. Det var ihvertfall over ti tonn, 

sier Benedict de Vibe til DN.
Han mener imidlertid Cappelens fortjeneste var 

betydelig lavere, rundt 5000 kroner per kilo.
– Han kjøpte kun veldig god kvalitet, og det hadde 

høyere innkjøpspris, sier Vibe alvorlig.
– Alltid prima vare.
Mens hjorten fortæres, forteller den pensjonerte nar-

kotikasmugleren om en komplisert og nådeløs økono-
mi med forhåndsbetaling og gjeld. Om svarte penger, 
krøllete sedler, kontantbetalinger og bæreposer med 
cash. 

Det er enorme summer som må hvitvaskes og gjøres 
legitime før de kan settes i lovlig sirkulasjon. 

Hvitvaskingsreglene er strenge. Banker, finansinsti-
tusjoner, regnskapsførere og advokater har meldeplikt 
til myndighetene. Hvordan gjør narkobaroner slikt, 
egentlig?

Den sveitsiske bankmannen. Det er et slags mor-
genrush i Chapter Road. Nabolaget, Dollis Hill, i utkan-
ten av London er ikke akkurat av den fasjonable typen. 
Det er lite som tyder på at mannen som har registrert 
adressen sin her er direktør i Credit Suisse, med ansvar 
for ultrarike privatkunder, såkalte UHNWI – Ultra High 
Net Worth Individuals. 

Den norsk-sveitsiske bankmannen Hans-Olav Eld-
ring (48) er mannen som hentet Gjermund Cappelens 
kontanter på Hotel Gabelshus i Norge. 

Eldring har betjent skandinaviske kunder i flere 
sveitsiske banker, både i Deutsche Bank, Credit Suisse 
og i flere små, private finansselskaper. Han skal etter 
eget utsagn ha hatt flere hundre rike skandinaver på 
kundelisten.

En av Eldrings kunder var Gjermund Cappelen. Han 
hadde konto i den sveitsiske privatbanken Julius Bär, 
hvor Eldring hadde fullmakt til å forvalte pengene. 

Huset i Dollis Hill ser slitent ut. En eldre kvinne kla-
trer ned fra gardintrappen, og åpner døren. 

– Eldring? De bor ikke her lenger. De flyttet for et år 
siden.

Hvor er det blitt av den mystiske sveitsiske bank-
mannen Hans-Olav Eldring?

Kontorfellesskapet. Inngangen og trappegangen 
ved siden av det gamle flytårnet på Fornebu er beskje-
den. Nesten litt sjuskete. Men i et fancy dørskilt i bør-
stet aluminium som viste at innenfor de slitne dørene 
drev «Gecco Invest» sin virksomhet.

Opp trappen og inn en dør til venstre kom man inn 
i kontorfellesskapet Gjermund Cappelens selskaper ble 
drevet fra. Foruten investeringsselskapet Gecco Invest 
var det eiendomsselskapet Gecco Eiendom og Invest-
consult som handlet i aksjer på Oslo Børs. 

I kontoret rett innenfor inngangsdøren satt advokat 
Oddvar Fosaas, som bisto selskapene juridisk og hjalp 
Cappelen med utleie av en eiendom i Bærum. Innenfor 
satt Cappelens private aksjetrader, Thomas Pettersen.  
Han har egentlig utdannelse innen kunsthistorie og 

museologi og et stort nettverk i meglerbransjen og på 
Oslo Vest.

Alt var strøkent og pertentlig. Lenestoler designet av 
Charles og Ray Eames som koster mer enn 50.000 kro-
ner per stykk. Meterhøye pyntevaser og kunst på alle 
veggene. Eksklusive kontorstoler i dansk design og 
kontormøbler fra Håg av dyreste sort. Tilsammen er 
kontorfellesskapet innredet for nærmere to millioner 
kroner. 

Ved siden av Thomas Pettersen satt Pål Gruben. Han 
var på mange måter Cappelens mest betrodde og en 
slags finansdirektør i kontorfellesskapet, der han for-
søkte å redde stumpene av sine dårlige investeringer i 
pornoselskapet Private Media Group. 

Helt innerst i lokalene, på et gedigent kontor med 
utsikt over Fornebulandet, satt sjefen selv, Gjermund 
Cappelen. Narkobaronen som ville bli stor på finans.

Et vendepunkt. Gjermund Cappelens møtte finans-
mannen Pål Gruben første gang i 2008. Det ble Cappe-
lens inngang til en ny verden av finans hvor penger 
var middelet og målet. Samme år gjorde Cappelen sine 
første synlige aksjeinvesteringer. Gruben var allerede 
dypt involvert i det børsnoterte pornoselskapet Private 
Media Group, kontrollert av den svenske pornokongen 
Berth Milton jr. Mange norske finansaktører spekulerte 
i Private-aksjen. 

Nå skulle også Cappelen bli investor i porno. Han ble 
kunde i det norske meglerhuset Glitnir.

Men hvordan kommer en narkobaron seg inn dørene  
hos et stort norsk meglerhus, som må forholde seg til 
europeiske direktiver om å kjenne kunden og norske 
hvitvaskingsregler? 

Mannen som var Gjermund Cappelens aksjemegler i 
Glitnir vrir seg på stolen. 

– Det var ikke noen poser med cash. Det var ikke det. 
For megleren ble Cappelen en god kunde. Men hvor 

kom pengene fra?
– Han hadde lånt penger, sier megleren.
Javel. Hvem hadde han lånt penger av? 
Megleren er tydelig ukomfortabel nå.
– Det var et selskap eid av min kone.
Låneavtalen DN har en kopi av viser at Cappelen lånte  

to millioner kroner, med en rentesats på 30 prosent i 
året. Lånet ble tilbakebetalt etter fire måneder.

Finansiert av sin egen aksjemeglers kone, kunne alt-
så Cappelen bokføre store gevinster i aksjemarkedet, 
uten selv å ha lagt penger på bordet. Gevinsten var hvit 
som snø. Lånet ble tilbakebetalt og Cappelen kunne kjø-
pe seg en kostbar BMW 750 til jul. 

Sjonglering av lån og mellomregninger med etabler-
te forretningsmenn skal vise seg å være en gjenganger i 
narkobaronens kompliserte økonomi.

Det gjør det ikke lettere å se hvor pengene egentlig 
kommer fra.

Kodeord: Biler. Kontoutskriften fra den sveitsiske 
banken Julius Bär mangler noe vesentlig: Her står hver-
ken navn eller adresse på kontoeieren. Kun et nummer. 
«Relationship No. 0016.2421» skjuler identiteten til den 
virkelige eieren. Ingenting i dokumentet knytter kon-
toen til eieren, Gjermund Cappelen.  

(1) «Økonomisjefen». Pål Gruben opererte nærmest som Cappelens økonomisjef. Denne uken satt han i lagmannsretten sammen med sin 
forsvarer John Christian Elden etter å ha anket straffeutmålingen i en dom fra ifjor, hvor han ble dømt til tre år og seks måneders fengsel for hvitvasking av  
24 millioner kroner. (2) Husadvokaten. Advokat Oddvar Fosaas skulle være forretningsadvokat for Gjermund Cappelen og hans selskaper på Fornebu. 

Da politiet stormet inn i lokalene sommeren 2010, begynte han å lure på hva som egentlig foregikk i det tidligere flytårnet der han satt.

foto: fartein rudjord
foto: linda næ
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Fra 2009 opererte Cappelen penger fra hemmelige 
konti i Sveits. Såkalte nummerkonti, der kontoinneha-
vers identitet kun er kjent for noen få betrodde ansatte i 
banken. Transaksjoner foretas der kontoinnehaver kun 
identifiserer seg ved å bruke et på forhånd avtalt num-
mer. Eller kodeord. Cappelens kodeord var «Biler». En 
kontoutskrift DN har sett, viser at det sto 2,77 millioner 
kroner på kontoen ved påsketider i 2009.

Kontoen gjorde Cappelen istand til å ha et kre-
dittkort fra Topcard. Det er en tjeneste de hemmelig-
hetsfulle sveitsiske investeringsbankene tilbyr sine 
gode kunder, hvor banken håndterer regningene fra 
kortselskapet. 

Derfor kunne ikke Cappelens transaksjoner knyttes 
til eieren av den hemmelige kontoen. Dermed kunne 
han trygt reise verden rundt på ferieturer og leve som 
det sømmer seg for en narkobaron.

Cappelen måtte stadig flytte penger til Sveits fra 
Norge. Flere kilder forteller DN om hvordan kontanter 
blir fraktet fra Norge og nedover i Europa med bil. Den 
norsk-sveitsiske bankmannen Hans-Olav Eldring sør-

get også for at cash i Norge ble flyttet til Cappelens kon-
ti i Sveits. 

Pål Gruben bekrefter at han var tilstede på Hotell 
Gabelshus da Hans-Olav Eldring mottok en halv million  
kroner i cash som senere ble overført til Cappelens kon-
to i Sveits. 

– Jeg var på hotellrommet da Eldring mottok pengene.  
Det var en tjeneste Eldring tilbød, sier Pål Gruben.

– Jeg skjønte at det ikke var beskattede penger Cappe-
len flyttet til Sveits, det innrømmer jeg, men jeg visste 
ikke at det var narkopenger. Jeg trodde som alle andre 
at han tjente pengene på finansiering av større bilkjøp 
i Tyskland. 

DN har dokumentasjon på at Gjermund Cappelen 
har operert med minst tre hemmelige konti i Sveits. 
Først opprettet Cappelen en konto i Banque de Patrimo-
ines Privés Genève hvor det hemmelige kodeordet var 
mellomnavnene på to av barna hans. 

Så flyttet Gjermund Cappelen penger og aksjer til den 
sveitsiske privatbanken EFG Bank i Genève, der en som 
kaller seg «HC» blir megleren hans. HC er norsk, og heter 

Hans Christian Anderson (40), arving til en velstående  
norsk handelsfamilie i Asker. HC Anderson har gått 
under jorden, og det har ikke lykkes DN å få kontakt med 
ham. Da Anderson brått måtte slutte i banken, flyttet 
Cappelens pengene på seg nok en gang. Neste stopp var 
Julius Bär & Co i Genève. Forvalter: Hans-Olav Eldring.

Statsministerbilen. Da klokkene ringte inn julen i 
2010, var narkobaronens rikdom godt synlig. En enorm, 
svart BMW kunne stadig observeres på Fornebulandet 
med Gjermund Cappelen bak rattet. 

Det var BMWs største og dyreste modell, 760i, med 
12-sylindret motor og komfort en statsleder verdig. Pris-
lapp: 2,5 millioner kroner.

Bilen ble kjøpt ved at penger skiftet hender i tre ledd, 
med finurlige låneavtaler mellom privatpersoner. En 
tredjeperson, med tilknytning til kontorfellesskapet 
lånte et millionbeløp av en person som opererer i det 
grå lånemarkedet. Bilen ble betalt med en bankremisse. 
Lånet i gråmarkedet ble etter det DN kjenner til, ned-
betalt etter en uke.

Cappelens bil var lenge det eneste eksemplaret 
av BMWs nye toppmodell i Norge. Senere er det bare 
kommet tre andre biler av samme type til Norge. Stats-
ministerens kontor har kjøpt to. Norges Bank har 
kjøpt én.  

Gjermund Cappelens luksusliv de siste årene har 
eskalert i takt med narkotikapartiene som angivelig 
skal ha kommet til Norge. I 2009 kjøpte han en eksklu-
siv strandvilla i ferieparadiset Laguna Grande i Thai-
land, verdt cirka fire millioner kroner. På sine mange 
feriereiser bodde han på de beste hotellene i Europa; 
Arts i Barcelona, Ritz i Paris og Don Pepe i Marbella.  
Garderoben besto i økende grad av jeans fra Jacob 
Cohen, håndsydd i Veneto-regionen i Italia, til 3000 
kroner stykket. På håndleddet hadde han ofte en Rolex 
GMT «Pepsi», et ur som interessant nok bærer initia-
lene til Cappelen før han byttet navn, fra Gjermund 
Maack Thorud. Ved andre anledninger, andre eksklu-
sive ur. 

Sine eierandeler i travhester pleide han å betale 
kontant:

– Alle månedlige utgifter til hestene ble betalt cash. Vi 
pleide å møtes på restauranten Kaktus på Lysaker når det 
skulle betales, sier hun som administrerte hesteholdet. 

I 2010 fikk han imidlertid en knekk. På en ferietur 
til luksusparadiset Maldivene, ble Gjermund Cappe-
len arrestert da han kjøpte heroin til seg selv. Etter bare 
noen uker slapp han fri.

– Det ble betalt noen penger til tjenestemenn i Mal-
divene. Så løste det seg på den måten, sier Cappelens 
advokat, Benedict de Vibe.

DN har vært i kontakt med mannen som fraktet pen-
ger til Maldivene:

– Det stemmer, jeg reiste ned med 20.000 euro i kon-
tanter, men jeg forsto at det ble betalt en del mer i pen-
geoverføringer, sier han. 

et lite stykke Norge. Et lite townhouse i en stille 
gate i den norske enklaven Wimbledon i London er 
Hans-Olav Eldrings siste kjente adresse, før han for-
svant fra britiske registre, sannsynligvis etter å ha kre-
vet sletting av sine personlige data. 

– Beklager. De flyttet herfra i desember. Jeg vet ikke 
hvor de er nå, sier kvinnen som bor i huset nå. 

Hans-Olav Eldring har allerede ligget lavt i mange år, 
til tross for at han forvalter penger for flere av de mest 
kjente navnene i Norge innen finans og idrett.

Man før han forsvant helt fra radaren, måtte han 
stille opp i flere rettslige avhør i Sveits. 

Økokrim har funnet ut at Eldring har overført 1,5 
millioner kroner fra den sveitsiske kontoen til styre-
lederen i Thule Drilling, Hans Erik Olav, til narkobaro-
nen Gjermund Cappelen. Dette går frem av en tiltale 
mot Hans Erik Olav. Økokrim vil ha svar fra Eldring ved 
hjelp av dommeravhør i Genève.

– Det dreide seg om en tilbakebetaling av et lån, sa 
Eldring i det sveitsiske rettsavhøret.

Hans Erik Olav avviser at det dreide seg om et lån.
– Det er bare tull. Det er jo ingen som låner penger til 

noen de ikke kjenner. Eldring forvaltet penger jeg hadde  
på en konto i Sveits, men det er jo ikke ulovlig. 

Også Gjermund Cappelen bekrefter at han og Olav 
aldri har møtt hverandre.

(1) & (2) Opsjonsavtalen. Gjermund Cappelen hadde en avtale om å kjøpe en stor aksjepost i pornoselskapet Private. (3) Kodeordet. Cappelens kodeord på den hemmelige sveitsiske 
kontoen var «Biler». (4) De ultrarike. Cappelens sveitsiske forvalter Hans-Olav Eldring hadde ansvaret for de ultrarike private kundene i storbanken Credit Suisse inntil nylig.

Aksjetraderen. Thomas Pettersen tar røykepause utenfor restaurant Bølgen og Moi på Oslo vest. Med sine gode 
kontakter i norsk meglerbransje skulle Pettersen være Cappelens egen aksjetrader. Fortjenesten skulle de dele likt.

foto: ham
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Gjermund Cappelen har nemlig også forklart seg til 
den sveitsiske dommeren, i form av et skriftlig innlegg 
fra Cappelens advokat i Sveits:

«Overføringen skjedde på Eldrings initiativ. Eld-
ring foreslo for Cappelen, som hadde penger i Norge,  
at han kunne plassere en kontantsum på 1,5 mnok 
hos ham, mot betaling av en tilsvarende sum på hans 
konto i EFG», skriver advokat Rocco Rondi på vegne av 
Cappelen. 

«Operasjonen ble gjennomført med Eldring som 
mellommann. Han mottok pengene i kontanter fra 
Cappelen».

Eldring har i avhørene innrømmet at den norske 
narkobaronen er en klient han forvalter penger for 
i Sveits. Omtrent samtidig som Eldring forsvant fra 
registrene, meldte også kona, Ekatherina, flytting. Hen-
nes selskap, som er kjent for å hjelpe rike russere å eta-
blere offshoreselskaper, byttet postadresse til et britisk-
russisk advokatfirma i London.

– Nei, de driver ikke forretninger herfra. Dette er bare 
en adresse for papirer, sier resepsjonsdamen. 

Den norsk-sveitsiske bankmannen er som sunket i 
jorden.

Uventet besøk. Sommeren 2010. Tre politimenn 
og en hund hastet opp trappene. Med seg hadde de en 
rettslig kjennelse om å ransake kontorene i den ned-
lagte flytårnbygningen på Fornebu. Men det var ingen 
narkorazzia. Det var en pengerazzia. Politihunden snus-
te rundt i lokalene, mens advokat Oddvar Fosaas kom 
til med bekymring i blikket. Hverken Cappelen eller de 
andre i kontorfellesskapet var tilstede. Hva i all verden 
var det som foregikk?

Kort tid senere fikk han svaret: Pål Gruben ble tiltalt 
for hvitvasking av 24 millioner kroner. Ved hjelp av en 
tidligere skipsmegler med en trist narkotikavane og 
den konkursrammede skoselgeren Alexander Fürst-
Aune, hadde Gruben vekslet millioner av kroner til euro 
over en lang periode. 

Advokat Fosaas krevde nå en redegjørelse for hva 
som foregikk i kontorlokalene. Han skrev et sint brev til 
Gjermund Cappelen.

«Selvfølgelig vet du hva Pål driver med. Som meg vet 
du at han har telt opp store summer på sitt kontor», 
skriver Fosaas. Han hevder å ha kommet over en telle-
liste for 20 millioner kroner.

«Hvor pengene til hvitvasking kommer fra, vet ikke 
jeg. Men det må jo du vite. (…) Dine mange millioner 
aksjer i Private og hva jeg ser – to biler til en samlet ver-
di av 5–6 mill, hvorav Pål disponerer den ene, eget luk-
sushus i Thailand, luksusferier der og i Dubai med hele 
familien i lange perioder … Din forklaring om gode inn-
tekter fra (uregistrert) bruktbilhandel – intet annet – 
synes ikke lenger å være den reelle bakgrunn for dine 
enorme inntekter.»

Fosaas føler seg ubekvem med situasjonen, og skriver 
at han vil ut av leiekontrakten.

Pål Gruben avviser at det var Cappelens penger som 
ble telt på kontoret.

– Jeg har fått min dom for hvitvasking av de pengene 
Fosaas refererer til, og det var mine egne penger, ikke 
Cappelens, sier han til DN. 

narkobaronens forretninger

Eier/aksjonær
Advokaten til
Lån/transsaksjon
Ansatt/jobbet for/partner 
Kunde
Styreformann/styremedlem/ 
regnskapsfører

Gjermund Cappelens ønsket å fremstå som en vellykket forretningsmann og bygde seg opp  
et businessnettverket bestående av advokater, bankfolk, meglere og en regnskapsfører.

abaco 
regnskap

pure  
nordic

private
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invest
consult as

gecco  
invest as

gecco  
eiendom as
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(jomfru øyene)

alevo

glitnir

banuque de 
patrimoinesjulius bärefg bank

pål gruben
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thomas pettersen

jostein eikeland

hc anderson
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BRUKTE MITT SELSKAP 
TIL Å HVITVASKE 
NARKOPENGER

berth milton eier av pornoselskapet 
Private Media Group
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Lunsj på Bølgen & Moi. Thomas Pettersen kom-
mer høylytt inn på restauranten Bølgen & Moi på Bris-
keby sammen med en av toppene i meglerselskapet 
RS Platou. Pettersen setter seg ned ved hjørnebordet 
og bestiller sin første øl, en italiensk Peroni. Pettersen 
kjenner alle og hilser og kysser til høyre og venstre. Det 
er en mandag i mai og klokken har så vidt passert tolv 
på formiddagen. Det skal bli en lang kveld. 

– Skal vi ta en prat?
– Absolutt ikke. Hvis dere skriver at jeg hadde noe 

med Cappelen å gjøre, kommer jeg til å saksøke dere for 
mye penger.

I mange uker har DN prøvd å få Pettersen i tale 
om hans rolle som Gjermund Cappelens personlige 
aksjetrader.  

Etterhvert ombestemmer han seg, og sier han vil 
snakke likevel. Han bekrefter at han handlet aksjer for 
Gjermund Cappelen.

– Vi opparbeidet en egenkapital på tre fire millioner 
kroner på kort tid. Overskuddet delte vi likt mellom oss. 
Pengene overførte jeg til Cappelen.

– Cash?
– Jeg har aldri gitt Cappelen cash. Han hadde ikke 

behov for kontanter, men det motsatte.
Han forteller om hvordan de gikk «all in» i Kongsberg 

Automotive-aksjen. Kursen raste, alle pengene gikk 
tapt, Thomas Pettersen pakket sakene sine og dro. 

– Kongsberg var vår siste investering, sier Pettersen. 
Pettersen introduserte også Cappelen for naboen 

og kunsthandleren Bjørn Herding, som mottok store 
mengder kontanter fra Cappelen for Munch-litografien  
«Selvportrett med knokkel», som nå er beslaglagt av 
politiet. Herding blir rasende når DN ringer.

– Til din info vil det være fordelaktig for deg å holde 
mitt navn utenfor! Slik VG gjorde, sier Herding i en sms 
til DN. Han avslår å la seg intervjue.

Thomas Pettersen var en del av Cappelens kontorfel-
lesskap på Fornebu i nærmere ett år. 

– Jeg hadde ingen mistanke om hva han holdt på 
med. Døren inn til Cappelens kontor var stort sett luk-
ket. Der inne satt han alene ved Apple-maskinen, sier 
han. 

– Jeg tror han hadde et sterkt ønske om å fremstå 
som seriøs. Som en suksessrik forretningsmann. Som 
en colombiansk variant, med stresskoffert og vise at 
han hadde et nettverk rundt seg.

Regnskaper forsvunnet. Med Fosaas og Petter-
sen ute av kontorene, var det god plass i det nedlagte  
flyplasstårnet. Snart flyttet Alexander Fürst-Aune (44) 
inn. Fürst-Aune var tiltalt som en av Pål Grubens pen-
gevekslere, etter å ha gått fra bankfilial til bankfilial 
med 15 millioner kroner i kontanter. Nå skulle han star-
te snusimport, med Gjermund Cappelen som inves-
tor. Også Fürst Aune var del av et Oslo vest-miljø med 
liberale livsstilsvaner, og også han er tidligere dømt for 
besittelse av hasj og kokain. 

– Vi trengte penger til å starte selskapet, og det sto 
ikke akkurat «narkobaron» i panna hans, sier Fürst-
Aune til DN i dag.

Ganske raskt oppsto det en konflikt mellom Cappe-
len og Fürst-Aune om eierskap i selskapet. Cappelen 

oppfattet selskapet som sitt, men det var Fürst-Aune 
som hadde kommet med ideen og kontaktene. 

– Vi gikk ikke særlig godt overens. Når han ble sint, 
kom det en annen type frem. En tøffing, sier Fürst-
Aune, som endte sitt opphold på Fornebu med å bli 
fysisk jaget fra kontoret av en rasende Cappelen. 

 Selskapet gikk raskt konkurs. Bobestyrer Andreas 
Christensen kom til tomt bord.

– Det var mange signaler på at ting ikke var som de 
skulle. Blant annet var det en var voldsom trafikk på 
bankkontoen. Det var mange runde tall uten bilag. Også 
manglet regnskapene, sier Christensen.

Regnskapsføreren i selskapet var en gammel venn av 
Cappelen fra Bærum, Truls Strand. Da Christensen kon-
taktet regnskapsføreren, fikk han ikke svar.

– Det pleier jo ikke være nødvendig at man må oppsø-
ke regnskapsføreren fysisk, for å si det slik. Men Strand 
hadde angivelig gitt fra seg regnskapene til noen andre, 
og det er jo også spesielt. 

Noe annet som var like merkelig var at regnskaps-
førerens selskap tilsynelatende hadde lånt en halv 
million kroner til Cappelens snusselskap. Penger som 
bobestyreren ikke finner er tilbakebetalt gjennom fir-
maets bankkonto.

– Han har heller ikke meldt krav i boet, sier 
Christensen. 

– Abaco Regnskap AS gjorde en investering i Pure 
Nordic As. Jeg lånte de ikke penger, skriver Strand i en 
SMS.

Hva er det egentlig med Cappelen og regnskapsføreren?

Regnskapsføreren. En grå BMW ruller inn på par-
keringsplassen på Rykkinn i Bærum. Ut kommer en 
høy, slank mann. Regnskapsfører Truls Strand er på vei 
inn på kontoret. 

Den kostbare bilen tilhørte tidligere Gjermund Cap-
pelen. Nå eies den av Strands regnskapsfirma. 

– Hva vil dere? Forsvinn.
Truls Strand løper inn på kontoret.
Få kjenner Cappelens forretninger så godt som Truls 

Strand. Han har vært styreleder, styremedlem eller 
regnskapsfører for alle selskapene Gjermund Cappelen 
har drevet de siste ti årene. 

Også regnskapsføreren har en broket fortid. Truls 
Strand ble narkodømt i 1986 for å ha solgt åtte kilo 
hasj, noe retten karakteriserte som «et meget stort 
kvantum». Den gang beslagla politiet 800.000 kro-
ner hjemme hos Strand, som i dommen ble betegnet 
som «ressurssterk», «målrettet» og «en profesjonell 
narkotikaomsetter».

– Jeg har ikke blitt domfelt sammen med Gjermund 
Cappelen, eller blitt domfelt for noe jeg gjorde sammen 
med Gjermund Cappelen, skriver han til DN.

Som regnskapsfører er Strand omfattet av hvitvas-
kingsregler og varslingsplikt. DN har stilt en rekke 
spørsmål til Strand om dette, og om hva han visste om 
Cappelens virksomhet. Strand har nektet å svare. 

– Jeg har vært ansatt i et regnskapsfirma som førte 
regnskap for Cappelen frem til 2012. Jeg er ikke interes-
sert i et møte eller være innblandet i denne saken, er alt 
han vil si.

Men det er mer.

VI GIKK IKKE SÆRLIG GODT OVERENS. NÅR HAN BLE SINT, 
KOM DET EN ANNEN TYPE FREM. EN TØFFING

Alexander Fürst-aune forretningsmann

(1) Klientkontoen. Via klientkonti hos advokatkontoret DLA Piper har det gått flere store transaksjoner til og fra Gjermund Cappelens konto. 
Advokat Tord Eide og informasjonsmedarbeider Eric Cameron forklarer så godt de kan bakgrunnen for disse transaksjonene.(2) Regnskapsføreren. 

Truls Strand har vært Gjermund Cappelens regnskapsfører i mange år. I dag kjører han en BMW-en X3 han har overtatt fra Cappelen.
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Aksjer i Amerika. September 2011. Jostein Eikeland 
(46) hadde desperat behov for penger, for å betale tilbake 
gjeld etter en konflikt med pornokongen Berth Milton. 

Eikeland grunnla børsselskapet Telecomputing, og 
hadde en kort periode som styrtrik før det gikk utfor-
bakke. Senere er han mest kjent for å ha påført megler-
hus og långivere tap i hundremillionersklassen, før han 
flyttet til USA.

Eikeland trengte tre millioner kroner. Helst igår.
Gjermund Cappelen ble redningsmannen. Cappelen 

kunne ikke stille med slike penger selv. Men han kjente 
en som kunne: Regnskapsfører Truls Strand.

Strand var villig til å stille opp som långiver for Cap-
pelen. Et par dager senere overførte han tre millioner 
kroner til advokatfirmaet DLA Piper i Oslo. Pengene 
skal han ifølge de involverte ha skaffet i det grå låne-
markedet. Pengene ble deretter lånt videre til Eikelands 
selskap på Jomfruøyene. 

– Denne transaksjonen har ingen ting med Cappe-
len å gjøre. Jeg tok opp et lån hvor det ble satt opp et 
gjeldsbrev. Pengene ble overført til selskapet Clydemont 
som et likviditetslån gjennom DLA Piper, sier Strand i 
en sms til DN.

Dokumenter viser at Eikelands advokat var av en 
annen oppfatning.

– Mitt inntrykk er at Cappelen presset Strand til å gi 
det lånet, sier advokat Tord Eide til DN.

At han så på Cappelen som den som arrangerte låne-
opplegget, går frem av en epost Eide skrev til Gjermund 
Cappelen noen dager etter transaksjonen: 

«Hei. Jeg forstår det slik at du har dekket opp de siste 
tre millioner NOK som ble hentet inn til Clydemont. Jeg 
kan bekrefte at JE har fortalt at penger som skal benyt-
tes til tilbakebetaling av dette er på vei inn.»

Igjen er det låneavtaler og merkelige transaksjoner 
som gjør det vanskelig å fastslå hvor pengene kommer 
fra.

Hos advokaten. I femte etasje hos DLA Piper sitter 
advokat Tord Eide (53) ved møtebordet.

Eide nektet lenge å møte DN, med henvisning til 
taushetsplikten. Men konfrontert med opplysningene 
om det spesielle lånet, velger han likevel å redegjøre for 
Jostein Eikelands transaksjoner med Gjermund Cappe-
len, via klientkontoen i DLA Piper. Ved hans side sitter 
en tidligere informasjonsrådgiver, som representerer 
Jostein Eikeland. Eikeland selv vil ikke svare på spørs-
mål fra DN, men har fritatt Eide fra taushetsplikt.

– Det er flere transaksjoner med Cappelen som har 
gått gjennom DLAs klientkonto, erkjenner han.

Allerede i desember 2010 betalte DLA Pipers klient-
konto ut 320.000 kroner til Cappelens konto i Spareban-
ken Øst. «Repayment of loan» står det i notatfeltet. 

Våren 2011 går det nye 1,8 millioner kroner til 
Cappelen. 

– Dette var etter instruks fra Thomas Pettersen, som 
hadde penger til gode fra Eikelands selskap Clydemont, 
sier advokat Eide. 

Også andre veien flyttes det penger.
I mars 2011 gir Cappelen et lån til Eikeland på 

400.000 kroner som Eikeland betaler tilbake bare noen 
dager senere.



Så, året etter betaler Cappelen inn 50.000 kroner til 
Clydemont på Jomfruøyene i juni 2012 og så nye 75.000 
kroner kort tid etter.

– Det var likviditetslån, sier Eide.
– Til sammen går det 2.520.000 kroner fra vår klient-

konto inn på Cappelens konto, og det går 525.000 kroner 
fra Cappelen inn til oss. Alle penger som kom fra Cappe-
len, kom fra hans norske bankkonto, sier Eide.

– Hva trodde dere i DLA Piper egentlig at Cappelen 
drev med?

– Vi sjekket ham grundig før han ble kunde hos oss 
og fant at han drev blant annet et eiendomsselskap. Alt 
vi sjekket indikerte normal forretningsvirksomhet. 
Ingen sjekker slikt bedre enn DLA. 

Eide viser frem «Client Opening Report» fra 11. 
august 2011. Cappelen blir sjekket mot hvitvaskings-
registeret og risk indikatoren ble satt til «lav».

– Alle sjekkene vi gjorde var ok. Det var ingen hos oss 
eller hos min klient som hadde noen mulighet til å vite 
hva han holdt på med ved siden av sin lovlige virksom-
het, sier Eide. 

Informasjonsrådgiveren sier ingenting.
– Visste du at Cappelen var dømt for narkotikaforbry-

telser flere ganger?
– Nei, vi har ikke tilgang til strafferegisteret.
– Visste dere at Cappelen egentlig heter Thorud?
Informasjonsrådgiveren spiser nøtter fra en skål.
– At han hadde skiftet navn visste vi ikke, sier 

forretningsadvokaten.

Miskreditt i Suisse. Londons Canary Wharf er 
en klynge ropende skyskrapere som har vokst opp 
fra havnen der Fred. Olsen-rederiets fruktskip på 30- 
tallet losset frukt fra Kanariøyene. Under bakkeplan er 
det plenty parkeringsplass til finansfolkets Porscher 
og Jaguarer. Over er det polerte granittfasader. Bak en 
av dem ligger den sveitsiske storbanken Credit Suisses 
luftige resepsjon.

– Hans-Olav Eldring, ja han kjenner jeg til. Skal vi 
se ….

Resepsjonsdamen taster på en computer. En bekym-
ret rynke. Tomt blikk.

– Jeg finner ham ikke i systemet lenger. Han må ha 
dratt videre til et annet firma. Han er ihvertfall ikke her 
lenger. Beklager.

Den tidligere direktøren for Credit Suisses ultra-
rike kunder tar ikke noen telefoner. Eposter blir ikke 
besvart. I spaltene til britiske finansaviser blir han 
nevnt i forbindelse med en skandaløs eiendomstran-
saksjon med en skyskraper og en irsk strippeklubbeier. 

Eldring har rett og slett gått under jorden. 

Et møte i Stockholm. – Jeg skjønte jo at det var noe 
galt med Cappelen, sier Berth Milton (59). 

Han er forbannet. Gjermund Cappelen var stor aksjo-
nær i Miltons internasjonale pornoselskap Private 
Media Group. Og han ville bli større, derfor tok han kon-
takt med Milton.

– Jeg traff Cappelen flere ganger. En gang skulle vi 
møtes i Brussel for å diskutere hans aksjekjøp i Private.  
Da forsvant han fra møtet nesten med en gang, helt 

plutselig, etter å ha fått en viktig telefon. En tid senere, 
da vi skulle møtes i Barcelona, satt han på hotellrom-
met hele tiden. Jeg syntes det var veldig «konstigt», sier 
Milton. 

En gang Cappelen var på ferie på Mauritius i det 
indiske hav tok han kontakt med Milton, som bodde 
der en periode.

– Jeg inviterte han med på dypvannsfiske, vi skulle 
ut å fiske tunfisk, blå marlin og barracuda. Men han lå 
og sov under hele turen. Det var helt utrolig. Jeg skjønte 
ingen ting.

Likevel ble Gjermund Cappelen mer og mer hektet 
på pornoselskapet Private. Sommeren 2009 skrev han 
tre opsjonsavtaler med Berth Milton om å kjøpe nye 
store aksjeposter i selskapet. Tilsammen 3,2 millioner 
aksjer. Opsjonspremien skulle overføres Miltons bank-
konto i Spania. Det skjedde ikke. Pengene kom lande-
veien i stedet. 

– To ganger kom Cappelens sendebud kjørende med 
bil fra Norge til Barcelona med en veske full av cash. 
Tilsammen tre millioner kroner. De sa det var noe galt 
med overføringene via konto så det måtte gjøres på den 
måten, sier Milton til DN.

Milton forteller at han har varslet norsk politi om 
Cappelens business for flere år siden. Uten at noe 
skjedde.

– Allerede i 2011 var jeg i kontakt med politiet i Nor-
ge og sa at jeg mistenkte at Cappelen brukte Private-
aksjen til å hvitvaske penger. 

I forbindelse med oppgjøret rundt Cappelens 
opsjonsavtaler fikk advokatkontoret DLA Piper en 
sentral rolle. Som følge av et virvar av lån, mellom-
regninger og kreditorbytte mellom Cappelen og Eike-
land, ble Cappelen aksjonær i Eikelands amerikan-
ske selskap Alevo. Et selskap som er verdsatt til mange 
milliarder kroner. Og som også advokat Eide er med-
eier i.

– Det skjedde ved at Cappelen overdro et krav han 
hadde mot Milton til Eikeland. I retur fikk han aksjer i 
selskapet, sier Eide.

Milton er ikke enig. Han er kritisk til advokatfirma-
ets rolle.

– Cappelen hadde ikke noe krav mot meg. Jeg reage-
rer på advokaten i DLA Pipers rolle. Jeg fattet mistanke 
mot Cappelen, da burde ihvertfall advokaten gjøre det, 
synes du ikke?

Berth Milton er oppgitt. 
– Faen, jeg skjønner jo nå at Cappelen brukte mitt 

selskap til å hvitvaske narkopenger. 

Pengeflytteren. Endelig. Det er tirsdag 10. juni. 
Fra en liten privat vei i Wimbledon Village kommer en 
mørkhåret mann gående. Det er Gjermund Cappelens 
sveitsiske bankmann, Hans-Olav Eldring. Mannen som 
mottok en halv millioner kroner cash fra Cappelen på 
Gabelshus en god stund tilbake, er i feriemodus. Med 
hvit t-skjorte og shorts, er det ingen skulle tro han har 
operert som bankmann for mange av Norges rikeste i 
flere tiår.  

– Eldring?
Han stopper opp og smiler.

– Vi vil snakke med deg om Gjermund Cappelen, om 
pengeoverføringene du har gjort for ham. Du var jo 
bankmannen hans.

Smilet er plutselig borte. 
– Jeg har ingen kommentar. Pass deg.
Eldring begynner å småløpe.
– Du får en epost av meg i morgen, sier han.
Det kom ikke noen epost fra Hans-Olav Eldring.
 Før sent torsdag kveld denne uken. 

Uproblematisk i Sveits. – Min kontakt med Cap-
pelen begrenser seg til to møter i Oslo og to møter i 
Genève i løpet av 2007 og 2008, skriver han i eposten. 
I ett eller flere av disse møtene erkjenner han å ha mot-
tatt kontanter fra Cappelen. Han sier dette var uproble-
matisk i forhold til sveitsisk lov.

– Han ga meg forståelsen av at pengene han ville at vi 
skulle forvalte, stammet fra salg av luksusbiler. I etter-
tid, med alt som er avdekket rundt narkotika og annet, 
opplever jeg naturligvis dette som problematisk, sier 
han.

I avhør med en sveitsisk dommer i mai 2012 bekref-
tet Eldring at han hadde forvaltet penger for Cappelen i 
Sveits, men at han ikke kunne huske å ha mottatt kon-
tanter fra Cappelen.  

De siste dagene har han til flere medier sagt at han 
kun hentet penger i Oslo én eneste gang. Konfrontert 
med møtet på Hotel Gabelshus, mener han at han like-
vel kan ha mottatt penger ved flere anledninger. 

– Om det er blitt oppfattet at det dreide seg om én 
transaksjon, er det sannsynligvis feil. Det beklager jeg. 
Det er like sannsynlig at det var to transaksjoner på til-
sammen 1,5 millioner kroner. Dette skjedde tross alt for 
over seks år siden.

  
Advokaten. Rett overfor Oslo Tinghuset ligger kon-
toret til Benedict de Vibe. Gjermund Cappelens advo-
kat gjennom alle år. Kontoret er fullt opp av permer og 
papirer. På veggene er det kitschy malerier av nakne 
damer. 

– Han har ikke forklart så mye om hvor pengene har 
gått. Politiet er ikke så interessert i hva Cappelen har 
gjort med pengene sine.

De Vibe løper ut og inn av kontoret, inn på forværelse,  
frem og tilbake. Blid. Stresset.

– Men han hadde jo et enormt forbruk og ufattelig 
omfattende reisevirksomhet.

Til slutt setter han seg ned.
– Gjermund Cappelen har ikke blandet hasjpengene 

med det andre han drev på med. Virksomheten på For-
nebu var helt adskilt fra narkotikaen, sier han. 

– Det har ikke gått penger fra hasj til Gecco Eiendom 
eller Gecco Invest.

De Vibe går med på å overlever en liste med spørsmål 
fra DN til hasjbaronen. 

Noen uker senere utenfor kontoret:
– Nå har jeg snakket med Cappelen, og gitt han alle 

spørsmålene deres. Han sier at han ikke vil bidra til 
denne saken.     ●
knut.gjernes@dn.no
goran.skaalmo@dn.no

HAN GA MEG FORSTÅELSEN AV AT  
PENGENE HAN VILLE AT VI SKULLE FORVALTE,  

STAMMET FRA SALG AV LUKSUSBILER
Hans-olav eldring norsk-sveitsisk bankmann

Forvalteren. Hans-Olav Eldring forvaltet penger for Gjermund Cappelens i Sveits. De siste månedene har han gjort 
seg utilgjengelig. For et par uker siden fant DN den norsk-sveitsiske bankmannen i Wimbledon Village i London. 

En vellykket fasade
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Mener nordmann i sveitsisk selskap var bindeledd.

13.  JUNI 2014 KL.  16.32  DEL PÅ FACEBOOK

Økokrim mener hasjkonge hjalp oljetopp:
Sporet skjulte penger hit

Av Torgeir P. Krokfjord og Tore Bergsaker

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

OSLO/GENÈVE (Dagbladet): Ved bryggekanten i Genève ligger kontorene til �nansselskapet
Pro�lgest. Hit mener Økokrim at de har fulgt pengene i saken der tidligere styreleder i Thule Drilling,
Hans Eirik Olav, er tiltalt for hvitvasking og grov økonomisk utroskap.

HAR FULGT PENGENE: På denne adressen i Genève ligger kontorene til både forvaltningsselskapet Pro�lgest og
den sveitsiske advokaten Claude Tournaire. Hit mener Økokrim at de har fulgt pengene i saken der den pro�lerte
�nansmannen Hans Eirik Olav er tiltalt for hvitvasking og grov økonomisk utroskap. Foto: Julien Gregorio /
DagbladetVis mer

MENY 
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http://www.dagbladet.no/tag/thule_drilling
http://www.dagbladet.no/2014/04/10/nyheter/thule_drilling/okokrim/hvitvasking/innenriks/32755542/
https://www.dagbladet.no/
administrator
Text Box
TIL BILAG NR 12 Bilag nr 16 (s. 161-165)



4.1.2018 Økokrim mener hasjkonge hjalp oljetopp: Sporet skjulte penger hit - Dagbladet

https://www.dagbladet.no/nyheter/okokrim-mener-hasjkonge-hjalp-oljetopp-sporet-skjulte-penger-hit/61404318 2/5

Økokrim mener Olav tappet Thule for 36 millioner kroner, og at investoren Gjermund Erik Cappelen
hjalp Olav med å stikke vekk Thule-pengene. Cappelen er mannen som i politiavhør har erkjent
smugling av over 450 kilo hasj til Norge, i saken der politioverbetjent Eirik Jensen er siktet for grov
korrupsjon.

- Vi har fulgt pengestrømmen fra Thule, og mener at deler av disse midlene har gått gjennom
dette selskapet, sier politiadvokat Elisabeth Harbo-Lervik i Økokrim til Dagbladet.

I Norge hadde den selverklærte hasjkongen Cappelen tilgang til store kontantbeløp.

- Vi mener vi kan føre bevis for at dette er gjort ved at Olav �kk kontanter i Norge, mot at det ble
satt inn penger på en konto i Sveits, sier Harbo-Lervik.

Skreddersydde løsninger På sine hjemmesider opplyser Pro�lgest at de tilbyr sine klienter
skreddersydde investeringsløsninger, at de opererer raskt og �eksibelt, og at de har et omfattende
nettverk i den internasjonale �nansverdenen.

- Vi bestreber oss et partneraktig forhold til klientene våre, reklamerer Pro�lgest.

Ingen hos Pro�lgest har ønsket å svare på spørsmål fra Dagbladet.

Norsk mellommann avhørt Økokrim mener at både Hans Eirik Olav og Gjermund Cappelen har hatt
kontakt med den norske �nansmannen Hans Olav Eldring. Han har i en årrekke jobbet som

AVVISER ALT: - Det er lenge siden jeg ga opp å tro på at det fantes fornuft hos Økokrim, sier Hans Eirik Olav
(57) til Dagbladet. Den hvitvaskingstiltalte eks-styrelederen i riggselskapet Thule Drilling avviser blankt tiltalen
mot ham. Foto: Øistein Norum Monsen / Dagbladet. Vis mer

http://www.dagbladet.no/2014/04/10/nyheter/hans_eirik_olav/gjermund_erik_cappelen/hvitvasking/innenriks/32763109/
http://www.dagbladet.no/2014/04/11/nyheter/pluss/samfunn/okokrim/cappelen/32780879/
http://profilgest.ch/index.php?page=welcome&lang=en
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forvalter og superbankmann for velstående klienter både i London og i Géneve. Eldring jobbet i
�ere år for Pro�lgest i Genève. Fra 2009 har han ikke noen formell rolle i selskapet. Inntil nylig
jobbet Eldring for bankgiganten Credit Suisse i London.

Dagbladet får bekreftet at Eldring, allerede i juni 2012, ble avhørt av Økokrim som vitne i Olav-
saken. De mener at Eldring har fungert som mellommann i pengestrømmene som skal ha blitt
brukt for å vaske Olavs penger.

Eldring er imidlertid ikke siktet for noe kriminelt, og Økokrim mener ifølge Dagbladets opplysninger
at Eldring ikke har gjort noe galt. Etter at Dagbladet i �ere uker har forsøkt å kontakte Eldring på
telefon, Facebook og via bekjente, velger Eldring i dag å stå fram i et intervju med Nettavisen.

- Jeg møtte først Cappelen på Gardermoen hvor jeg �kk pengene, rundt 1,5 millioner kroner.
Cappelen forlot så Gardermoen og Olav kom og �kk alle pengene samtidig som han signerte en
overførsel av det samme beløpet fra hans sveitsiske bankkonto til Cappelens konto i en sveitsisk
storbank, sier Eldring.

Han sier at både Cappelen og Olav var hans klienter, som han plasserte penger for.

Til høsten reiser Økokrim til Sveits for å foreta et såkalt bevisopptak i Olav-saken. Da skal Eldring
vitne for Økokrim, Olavs norske advokat og en sveitsisk dommer, før vitnemålet så skal

FELLES ADRESSE: Avhørt som vitne er i Olav-saken er også den sveitsiske advokaten Claude Tournaire, får
Dagbladet bekreftet. Han trakk seg også - formelt - ut av Pro�lgest i 2009, men �ere kilder opplyser til
Dagbladet at han fortsatt skal ha befatning med selskapet: Pro�lgest og Tournaire har nå kontor på samme
adresse, og de oppgir samme kontakttelefonnummer på sine respektive hjemmesider. Foto: Julien Gregorio /
Dagbladet Vis mer

http://www.nettavisen.no/na24/pa-gardermoen-fikk-han--15-millioner-kroner-av-narkobaronen/8454471.html


4.1.2018 Økokrim mener hasjkonge hjalp oljetopp: Sporet skjulte penger hit - Dagbladet

https://www.dagbladet.no/nyheter/okokrim-mener-hasjkonge-hjalp-oljetopp-sporet-skjulte-penger-hit/61404318 4/5

presenteres når saken mot Olav kommer opp for Oslo tingrett i oktober.

Sveitsisk advokat Avhørt som vitne i Olav-saken er også den sveitsiske advokaten Claude
Tournaire, får Dagbladet bekreftet. Han trakk seg også - formelt - ut av Pro�lgest i 2009, men �ere
kilder opplyser til Dagbladet at han fortsatt skal ha befatning med selskapet:

Pro�lgest og Tournaire har nå kontor på samme adresse, og de oppgir samme
kontakttelefonnummer på sine respektive hjemmesider.

Dagbladet la i går fram saken for Tournaires sekretær, som skulle bringe beskjeden videre. En
kvinnelig kollega av Tournaire ringte i går kveld Dagbladet fra skjult nummer.

- Tournaire kommenterer ikke pågående saker, sa kvinnen, som ikke ville si navnet sitt.

Nekter Olav nekter for anklagene, og har i et Dagblad-intervju i detalj redegjort for sitt syn på saken.

- Jeg kan ikke forholde meg til alle løse rykter som går, dessuten har ikke dette noe med min sak å
gjøre i det hele tatt. jeg forholder meg til at det er en pågående sak, som jeg jobber videre med
sammen med mine advokater, sier Olav til Dagbladet.

Dagbladet har ikke lyktes å få en kommentar fra Cappelens advokat Benedict De Vibe.
 

HASJKONGE: Økokrim mener Hans Eirik Olav tappet Thule for 36 millioner kroner, og at investoren Gjermund
Erik Cappelen fra Bærum har hjulpet Olav med å stikke vekk Thule-pengene. Cappelen er siktet for innførsel av
store mengder hasj til Norge. Foto: Privat Vis mer

http://www.dagbladet.no/2014/04/11/nyheter/pluss/samfunn/okokrim/cappelen/32780879/
http://www.dagbladet.no/2014/04/11/nyheter/innenriks/hans_eirik_olav/thule_drilling/gjermund_erik_cappelen/32752485/
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VED SJØEN: Pro�lgest-kontorene ligger �ott til ved kaia i Genève. Foto: Julien Gregorio / Dagbladet Vis mer



Hans Eirik Olav 
Haakon den godes vei 14 
N-0373 Oslo 
 
 
 
 
 
Spesialenheten for politisaker      Oslo 13. juli 2015 
Postboks 93 
2301 Hamar 
 
E-post: post@spesialenheten.no  
 
 

A N M E L D E L S E  
 
 

A: ANMELDELSENS FORMELLE DEL 
 
Jeg begjærer herved at Elisabeth Harbo-Lervik og Petter Nordeng (heretter benevnt 
”anmeldte”), begge med adresse C. J. Hambros plass 2 c, 0164 Oslo,1 settes under 
tiltale og straffes for overtredelse av: 
 
STRL § 116 (ulovlig ransaking) 
 

En offentlig Tjenestemand, som foretager en ulovlig Ransagning af Hus eller 
Person eller en ulovlig Beslaglæggelse af Breve eller Telegrammer, straffes 
med Bøder, Tjenestens Tab eller Hefte indtil 2 Aar. 

 
Ved at de anmeldte mot bedre viten, i perioden fra 2. til 15. juni 2011 planla og 
deretter – den 15. juni 2011 – gjennomførte ulovlig ransakning hjemme hos Hans 
Eirik Olav, Dagaliveien 18 F, 0776 Oslo. 
 
STRL § 117, første ledd (ulovlig frihetsberøvelse – ulovlig skjerping av straff) 
 

Med Fængsel indtil 6 Aar straffes den offentlige Tjenestemand, som foretager 
en ulovlig Fuldbyrdelse af Frihedsstraf, en ulovlig Fængsling, Paagribelse eller 
anden Frihedsberøvelse, Udvisning eller Forvisning, eller som ulovlig 
forlænger en Frihedsberøvelse eller skjærper dens Strenghed. 

 
Ved at de anmeldte den 15. juni 2011 foretok en ulovlig pågripelse og fengsling av 
Hans Eirik Olav, samt at de på rettsstridig vis skjerpet frihetsberøvelsens strenghet 
ved å forlenge varetekten i glattcelle utover maksimumstiden på 48 timer.  
 
STRL § 120 (løgnaktige protokolltilførsler og erklæringer) 
 

Har en offentlig Tjenestemand i nogen Tjenesten vedkommende Protokol 
anført Usandhed eller lagt Skjul paa Sandheden, eller har han ved 

                                                      
1 Det har ikke vært mulig å spore opp de anmeldtes bostedsadresse. 
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Udfærdigelsen af Protokoludskrift, Telegram eller Telefonmeddelelse eller ved 
Stempling, Merkning eller anden tjenstlig Erklæring, der er afgiven for at tjene 
som Bevis, anført eller bevidnet Usandhed eller lagt Skjul paa Sandheden, 
straffes han med Tjenestens Tab eller med Fængsel indtil 3 Aar, men indtil 6 
Aar, saafremt han har handlet i Hensigt at forskaffe sig eller andre en 
uberettiget Vinding eller at skade nogen. 

 
Ved at de anmeldte den 16. juni 2014 og 13. oktober 2014 utarbeidet og avsendte 
henholdsvis en redegjørelse og et påtegningsark som er laget i den hensikt å påvirke 
Oslo tingrett i én bestemt retning, uten at det fantes grunnlag for innholdet, hvor det i 
den anledning er anført og bevitnet usannheter og hvor det også er lagt skjul på 
sannheten. Idet redegjørelsene er utarbeidet i den hensikt å skaffe Økokrim en 
uberettiget vinning og/eller å skade Hans Eirik Olav, skal forholdet anses som grovt, 
jf bestemmelsens siste straffalternativ. 
 
STRL § 121, første og annet ledd (taushetsbrudd) 
 

Den som forsettlig eller grovt uaktsomt krenker taushetsplikt som i henhold til 
lovbestemmelse eller gyldig instruks følger av hans tjeneste eller arbeid for 
statlig eller kommunalt organ, straffes med bøter eller med fengsel inntil 6 
måneder.  

 
Begår han taushetsbrudd i den hensikt å tilvende seg eller andre en uberettiget 
vinning eller utnytter han i slik hensikt på annen måte opplysninger som er 
belagt med taushetsplikt, kan fengsel inntil 3 år anvendes. Det samme gjelder 
når det foreligger andre særdeles skjerpende omstendigheter. 

 
Ved at de anmeldte, i den hensikt å tilvende seg og Dagbladet en uberettiget vinning, 
har oversendt straffesaksdokumenter til Dagbladet og derved krenket den 
lovbestemte taushetsplikt, jf politiregisterloven § 23 
 
STRL § 166, første ledd (falsk forklaring) 
 

Med Bøder eller med Fængsel indtil 2 Aar straffes den, som afgiver falsk 
Forklaring for Retten eller for Notarius eller i Fremstillinger, han som Part eller 
Retsfuldmægtig i en Sag fremlægger for Retten, eller som mundtlig eller 
skriftlig afgiver falsk Forklaring til nogen offentlig Myndighed i Tilfælde, hvor 
han er pligtig til at forklare sig til denne, eller hvor Forklaringen er bestemt til at 
afgive Bevis. 

 
Ved at de anmeldte på kontinuerlig basis, siden senest 10. juni 2011, har avgitt falsk 
forklaring (herunder tilbakeholdt opplysninger) i fremstillinger de som rettslig 
representant for det offentlige har fremlagt for retten. 
 
Strl § 168 (falsk anklage) 
 

Den, som ved falsk Anklage, Anmeldelse eller Forklaring til Retten, 
Paatalemyndigheden eller anden offentlig Myndighed eller ved Forvanskning 
eller Bortryddelse af Bevis eller Tilveiebringelse af falsk Bevis eller mod bedre 
Vidende paa anden Maade søger at paadrage en anden Sigtelse eller 
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Fældelse for en strafbar Handling, eller som medvirker hertil, straffes, hvis der 
handles om en Forbrydelse, med Fængsel fra 6 Maaneder indtil 8 Aar og, hvis 
der handles om en Forseelse, med Fængsel indtil 4 Aar. 

 
Ved at de anmeldte den 9. juni 2011 og 7. mars 2014 - i den hensikt å søke å pådra 
Hans Eirik Olav en fellelse for et straffbart forhold - utarbeidet grunnløse og falske 
anklager (siktelse og tiltalebeslutning), og hvor de anmeldte i perioden fra 9. juni 
2011 og frem til dags dato har søkt å forpurre etterforskningen bl.a. ved å hindre 
innhenting av frifinnende bevis, dette i den hensikt å sikre en fellende dom. 
 
Strl § 270, første ledd (prosessbedrag) 
 

For bedrageri straffes den som i hensikt å skaffe seg eller andre en uberettiget 
vinning: (1) ved å fremkalle, styrke eller utnytte en villfarelse rettsstridig 
forleder noen til en handling som volder tap eller fare for tap for ham eller den 
han handler for 

 
Ved at de anmeldte senest fra 10. juni 2011 rettsstridig har forledet en større krets 
dommere til å foreta handlinger som volder tap eller fare for tap for disse eller de 
disse handler for (her; tiltalte), dette etter å ha fremkalt, styrket og deretter utnyttet 
den villfarelse at de anmeldte har hatt grunnlag for å straffeforfølge handlinger i 
medhold av strl § 275 (utroskap). 
 
Idet handlingen; 1) har voldt betydelig økonomisk skade; 2) de anmeldte har misbrukt 
sin stilling som representant for påtalemyndigheten og den tillit lovgiver, domstolene 
og samfunnet har gitt dem; samt at 3) de anmeldte har forledet en større krets 
dommere og andre offentlige tjenestemenn i inn- og utland, skal bedrageriet anses 
som grovt, jf strl § 271. 
 

B: ANMELDELSENS MATERIELLE DEL 

1. GRUNNLAGET ER FØLGENDE 
1.1 Innledning 
Idet det forutsettes kjennskap til sakens bakgrunn forut for de straffbare handlinger, 
vises det til pkt. 2 i Advokatfirmaet Eldens begjæring om utsettelse av 
hovedforhandlingen datert 10. oktober 2014 samt til Bilag nr. 2 til den nevnte 
utsettelsesbegjæring (RISC-rapport av januar 2008).  
 

Bilag nr. 1: Begjæring om utsettelse av 10. oktober 2014  
 
Gjennomgangen av historikken nedenfor er ment å gi et omriss av den fremstilling 
som er gitt i ovennevnte bilag. 
 
1.2 Bakgrunnen – historikk  
Kort oppsummert dreier saken seg om følgende forhold: I 2007 lå Thule Drilling ASA’ 
(heretter benevnt som Thule eller riggselskapet) borerigg, Thule Power, til 
vedlikehold/ombygging på QGM verftet i Sharjah, De Forenede Arabiske Emirater 
(UAE(. I tillegg lå to nybygg under konstruksjon på verftet, nemlig Thule Force og 
Thule Energy. Verftet ble operert av det nyetablerte selskapet Quality General 
Maintenance Group LLC (QGM). Thule Power (nedenfor omtalt som riggen) var på 
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dette tidspunkt allerede leid ut på et fire års certeparti til Saudi Aramco, vurdert til å 
være verdens største oljeselskap. Dersom riggen ikke ble levert i tide, ville det 
påløpe dagbøter beregnet som en funksjon av den avtalte dagraten riggen ble leid ut 
for, og jeg viser i så henseende til memo utarbeidet av undertegnede i samarbeid 
med selskapets CFO, Peter Gjessing i 2008/2011 (tapstabellen), hvor 
konsekvensene av at riggen ikke ble ferdigstilt i tide blir belyst. 
 

Bilag nr. 2: Memo/utregning av 2008/2011 
 
QGM-verftet løp ganske fort inn i økonomiske problemer, tilsynelatende som følge av 
sviktende administrasjon hvilket i sin tur førte til store forsinkelser på arbeidet med 
Thule Power. Den reelle årsak, derimot, skyldes at virksomheten var etablert i 
kriminell hensikt, og jeg viser da spesielt til RISC-rapporten av 2008,2 pkt. 1, 5, 6, 7 
og 9, samt til RISC-rapporten av 17. februar 2009,3 sidene 4 og 5 samt 15 og 16. I lys 
av dette (altså; at hensikten med etableringen av verftet ikke var å drive lovlig 
virksomhet) fremstår en sviktende administrasjon av verftet som helt naturlig. 
 
For å sikre driften ved verftet, og derved fremdriften av ombyggingen av den omtalte 
rigg, hadde Thule Drilling (i 2006) lånt ut USD 22 mill til QGM. Ledelsen i 
riggselskapet var ikke kjent med at eierne bak QGM var notorisk kriminelle. Likeledes 
var ledelsen ukjent med eiernes reelle hensikt med verftsvirksomheten. Her kan det 
skytes inn at Thule Drilling på dette tidspunkt var QGMs eneste kunde. 
 
Det omtalte lånet til QGM kunne kalles tilbake ved cross default. I tillegg til denne 
rett, hadde riggselskapet også rett til å overta de utenlandske eiernes aksjepost i 
QGM, en post som utgjorde 49 %. Som følge av mislighold på QGMs hånd ble lånet 
kalt tilbake i april 2007. Vi går ikke her nærmere inn på resultatet/følgene av 
riggselskapets aksjon, bortsett fra å slå fast at eierne bak QGM stengte verftet 30. 
juni 2007. Stengingen – som var gjort i utpressings og vinnings hensikt – førte til at 
alt arbeidet med riggene umiddelbart opphørte, samt at riggselskapet ikke lenger fikk 
tilgang til riggene. Følgen av denne ulovlige operasjon, og en langvarig utestengelse, 
var at Thule Drilling ville kunne gå konkurs allerede tidlig i 2008.  
 
Under disse omstendigheter – utestengelse fra verftet og dagbotklausulens negative 
virkning på Thules kontantstrøm, likviditet og finansielle situasjon for øvrig – sier det 
seg selv at riggselskapet ikke ville kunne tiltrekke seg investorer for å finansiere 
underskuddet og driften i selskapet. Tvert imot. Situasjonen var prekær, og høyst 
reell. Etterfølgende gransking har brakt på det rene at eierne av verftet hadde 
planlagt å tilrøve seg riggselskapets rigger, om nødvendig ved å presse riggselskapet 
inn i konkurs, og jeg viser da til RISC-rapporten av januar 2008, pkt. 6.6 (side 24 flg. i 
rapporten). Virksomheten som ble operert på verftet var altså i realiteten et kriminelt 
foretagende. 
 
Alternativene for riggselskapet ved årsskiftet 2007/2008 var altså enten å begjære 
oppbud med påfølgende milliardtap for eierne, eller å forsøke å rette opp i 
situasjonen og derved sikre grunnlag for videre drift. Riggselskapets ledelse 
bestemte seg for det siste alternativet og via en initiativtaker og mellommann (Ronald 
E. LeKarz og et for saken nyetablert selskap: Strategic Alliances Corporation (SAC)) 
                                                      
2 Bilag nr. 2 til utsettelsesbegjæringen nevnt ovenfor. 
3 Bilag nr. 3 til utsettelsesbegjæringen nevnt ovenfor. 
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engasjerte Thule Drilling sentrale personer i Saudi Arabia og Sharjah. Dette 
engasjementet resulterte bl.a. i at verftet ble delvis gjenåpnet høsten 2007, hvilket 
åpnet opp for en gradvis gjenopptakelse av vedlikeholds-/ombyggingsarbeidet fra og 
med desember 2007. Et like vesentlig resultat av initiativet overfor ovennevnte 
sentrale personer i Saudi Arabia og UAE var at Saudi Aramco godtok Thules 
forespørsel via Lekarz og SAC om å kansellere certepartiet, en kontrakt som på dette 
tidspunkt hadde en negativ konsekvens for Thule på flere titalls millioner US dollar. 
Dette positive resultatet kunne åpenbart ikke ha skjedd uten Thules Saudiarabiske 
venner og deres påvirkningskraft overfor Saudi Aramco og domstolene i UAE. 
 
Resultatet av det engasjement som LeKarz fikk satt i gang blant den regjerende 
kongefamilie i Saudi Arabia og underordnede tjenestemenn, er synliggjort i brev fra 
the Ruler’s Office av 19. november 2007, og i brev fra advokatfirmaet Al Awadi & Al 
Ahli av 15. februar 2011.  
 

Bilag nr. 3: Brev av 19. november 2007 fra the Ruler’s Office 
 

Bilag nr. 4: Brev av 15. februar 2011 fra advokatfirmaet Al Awadi & Al Ahli 
 
Førstnevnte brev bekrefter; 1) at LeKarz opprettet kontakt med Sultanen av Sharjah 
(the Ruler); 2) at Sultanen og kronprinsen av Saudi Arabia (direkte gjennom sine 
underordnede) lot seg involvere i saken; 3) at det ble gjennomført møter i den 
forbindelse; og 4) at målet med Sultanens og kronprinsens engasjement var å på 
raskest mulig vis få løst konflikten med verftet, til det beste og med minst mulig tap 
for Thule Drilling. Dette lyktes de og deres underordnede med.  
 
Det andre brevet bekrefter LeKarz’ engasjement i saken, herunder; 1) at han først ble 
engasjert som rådgiver for riggselskapet i forhold til de problemer som hadde 
oppstått som følge av QGM-eiernes ikke-forretningsmessige drift; 2) at LeKarz’ 
mandat ble utvidet etter at problemene hadde eskalert i juli/august 2007; 3) at 
diskusjonene omkring honorarene for redningsarbeidet ble innledet i september 
2007; 4) at honorarkravet ble manifestert i desember 2007 på basis av at SAC hadde 
lyktes i; a) å få kansellert kravet på dagbøter; b) å få kansellert certepartiet med 
Saudi Aramco uten å bli møtt med sanksjoner av noe slag; og c) å unngå å bli 
svartelistet av Saudi Aramco (hvilket er normalt ved ”none performance”), med den 
konsekvens at riggselskapet sto konkurransemessig på lik linje med andre i 
markedet; 5) at rammene for honoraret ble diskutert en rekke ganger med styret og 
administrasjonen i riggselskapet; 6) at SAC/LeKarz veiledet og ga råd i alle 
rettsprosesser som gikk i Dubai og Sharjah; og 7) at riggselskapets styre/ledelse var 
meget fornøyd med resultatet av oppdraget. 
 
Dette siste punkt bekreftes av e-postsamling fra september-desember 2007, hvor det 
fremgår at riggselskapets ledelse var informert om det redningsarbeid som pågikk, 
hva som ble gjort, hvem som sto bak arbeidet i UAE, og at arbeidet måtte honoreres. 
Videre bekrefter denne dokumentasjonen at investorene – etter at redningsarbeidet 
hadde lyktes – ikke bare var fornøyde, men også ønsket å delta i den emisjon som 
ble gjort mot slutten av desember samme år. Riggselskapet hadde altså gjenvunnet 
tillit i markedet, takket være det arbeid som ble gjort i Sharjah og UAE. 
 

Bilag nr. 5: E-postsamling 24. september – 18. desember 2007 
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Utover dette legger jeg ved en presentasjon av den Saudiarabiske kongefamilien 
som viser det sentrale persongalleriet som var involvert i redningsaksjonen høsten 
2007. 
 

Bilag nr. 6: Presentasjon av den Saudiarabiske kongefamilie 
 
Et interessant bilde som tegnes i presentasjonen er den Saudiarabiske 
kongefamiliens kontroll over/grep om Saudi Aramco, hvilket forklarer hvordan det 
kunne ha seg at sistnevnte kansellerte det omtalte fireårs certepartiet uten negative 
følger for Thule. En annen interessant opplysning er beskrivelsen av Dr. Adel Al 
Gosaibi, en nøkkelperson som hadde (og fremdeles har) ansvar for å sette i kraft de 
instrukser som måtte bli gitt av Sultanen og kronprisen. Som det fremgår av side 11 i 
presentasjonen (SACs erklæring av 22. oktober 2014) har Al Gosaibi bekreftet 
LeKarz’ rolle i SAC siden opprettelsen av selskapet i november 2007. Hva som er 
like interessant med dette brevet er at Al Gosaibi har signert som visepresident, og 
dermed bekreftet Sultanens og kronprinsens kontroll over SAC, hvilket samtidig er en 
bekreftelse på hvem de reelle eierne bak SAC er. Dette faktum har de anmeldte 
nektet å ta hensyn til, og følgelig dekket over. Handlingen – unnlatelsen og den 
fortsatte straffeforfølgelse – gjenspeiler et svært alvorlig straffbart forhold.  
 

Jeg nevner her at dersom de anmeldte skulle unnskylde sin unnlatelse med at 
de ikke tror på dokumentasjonen, så var de i så fall forpliktet til å plukke denne 
ifra hverandre og deretter dokumentere utover enhver rimelig tvil at den 
Saudiarabiske kongefamilie ikke har vært involvert og derved ikke hadde krav 
på noe godtgjørelse. 

 
De anmeldte har vært kjent med dokumentasjonen helt fra den innledende 
etterforskningsfase, herunder dokumentasjon på at Sultanens og kronprinsens 
engasjement førte til at verftet ble gjenåpnet, og at Saudi Aramco ikke bare 
kansellerte certepartiet uten videre, men også lot være å kreve de kontraktsfestede 
dagbøter som på kanselleringstidspunktet var kommet opp i USD 11 millioner. Til 
dette siste skal det nevnes at det var intet under disse omstendigheter som hindret 
Saudi Aramco fra å bare sitte og la dagbøtene løpe frem til det tidspunkt hvor 
dagbøtene oversteg verdien av riggen, hvorpå de kunne overta riggen vederlagsfritt 
for hele leieperioden på fire år. Saudi Aramco hadde altså ingen grunn for å utøve 
veldedighet overfor Thule Drilling. Tvert imot. I og med at leieprisen ble redusert dag 
for dag, hadde Saudi Aramco – som kommersiell aktør – all grunn til å vente. At 
Saudi Aramco under disse omstendigheter like fullt lot være å gjøre krav på sine 
dagbøter, og lot være å reise erstatningssak mot riggselskapet med påfølgende 
svartelisting av Thule Drilling, er i seg selv en bekreftelse på et vellykket 
redningsarbeid utøvet av kongefamilien og deres underordnede.  
 
De anmeldte var mot denne bakgrunn forpliktet til å vurdere og avklare den 
økonomiske konsekvens av dette arbeidet, mer presist; utgjorde redningsarbeidet et 
økonomisk tap eller en økonomisk gevinst for riggselskapet? Resultatet av denne 
vurdering måtte deretter ha blitt veid opp mot den omstridte utbetaling. Først på dette 
punkt i etterforskningen kunne man få et svar på hvorvidt utbetalingen var til skade 
eller nytte for selskapet.  
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Etter at den verste krisen var løst (delvis gjenåpning av verftet samt kansellering av 
certepartiet med Saudi Aramco, hvilket ga grunnlag for videre finansiering av 
riggselskapet), ble det som nevnt ovenfor – gjennom mellommannen/SAC – 
presentert krav om honorering av det arbeidet som ble gjort og som hadde reddet 
riggselskapet. Selskapets ledelse anerkjente arbeidet og honorerte dette med USD 
6. millioner. Beløpet – som anslagsvis representerte 1 % av verdien på riggene – ble 
utbetalt i to omganger, men for enkelthetsskyld benytter jeg utbetaling i entall i 
fremstillingen nedenfor. 
 
Riggselskapet gikk konkurs ca tre år senere, høsten 2010. Årsaken til konkursen 
ligger utenfor de hendelser som er nevnt ovenfor. Her kan det være nyttig å nevne at 
bostyreroppdraget ble gitt til advokatfirmaet Ro, Sommernes hvor den første 
styreformannen i riggselskapet, Henrik A. Christensen, er partner. Det hører med til 
denne historien at Christensen var med på å starte opp Thule Drilling, (sammen med 
Tore Enger) og sørget også for at advokatfirmaet hans ble engasjert som Thule 
Drilling’ juridiske rådgiver. Advokatfirmaet har dermed – gjennom Christensens 
spesielle engasjement og tvilsomme rolleskifter – kunnet sikre seg et millionbeløp fra 
Thule Drilling i form av honorarer. 
 
Christensen ble i realiteten sparket fra styret etter initiativ fra den nye 
styreformannen; Hans Eirik Olav. Ikke lenge etter dette oppsto det spørsmål om 
Christensens roller/engasjement relatert til lånet som QGM hadde fått av Thule, et 
antatt iscenesatt forsøk fra selskapet Vanguard på å overta Thules aksjer våren 
2007, samt advokatfirmaet Ro Sommernes’ tvilsomme fakturering for arbeid 
Christensen utførte under sine forskjellige roller/engasjement i Thule Drilling.  
 
I den hensikt å få oversikt over de nevnte forhold, henvendte Olav seg til Christensen 
og ba om å få oversendt dokumentasjon som han satt på. Christensen motsatte seg 
dette, med den naturlige følge at forholdet mellom Thule Drilling/Olav og Ro 
Sommernes tilspisset seg.  
 
Christensens unnvikelser kan ikke tolkes annerledes enn at han og advokatfirmaet 
Ro Sommernes søker å dekke over tvilsomme eller endog straffbare handlinger i 
forbindelse med Christensens engasjement i Thule Drilling, dette for å unndra seg og 
derved forpurre ethvert forsøke på erstatnings- eller straffeforfølgelse mot firmaet og 
dets involverte advokater. Ro Sommernes’ engasjement i Thule Drilling er nærmere 
redegjort for i mitt notat av oktober 2011. 
 

Bilag nr. 7: Hans Eirik Olavs notat av oktober 2011 
 
I lys av ovennevnte fremstår valget av Ro Sommernes som bostyrer ikke bare som 
påfallende og tilnærmet uforståelig, men også som svært uheldig mht troverdigheten 
rundt bobehandlingen, herunder beslutningen om å reise erstatningssak og deretter 
anmelde riggselskapets ledelse. Anmeldelsen fremstår som en hevnaksjon, samt 
forsøk på å få fjernet en brysom kritiker av boprosessen. Olavs engasjement kunne – 
dersom ingen stoppet han – avdekke Ro Sommernes’ engasjement/disposisjoner i 
saken forut for konkursen, herunder tapping av Thule Drilling via i beste fall 
tvilsomme honorarkrav og forsøk på å ”blåse opp” verdien av Thule – midlertidig – for 
deretter å profitere på opsjoner (warrants). Ro Sommernes hadde følgelig et motiv for 
å stoppe Olav, med alle midler. 
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Under bobehandlingen mente bostyrer å ha funnet at den omtvistede utbetaling 
kunne være urettmessig og at riggledelsen som hadde besørget utbetalingen kunne 
være erstatningsansvarlige overfor boet. Boet reiste derfor forliksklage mot 
riggledelsen, men innrømmet under sakens gang at man ikke hadde tilstrekkelig 
bevis for å reise sivilt søksmål. Ikke uventet mislyktes man med dette sivilrettslige 
fremstøtet.  
 
Det synes å ha vært først etter at dette forsøket hadde strandet at bostyrer fikk 
”mistanke” om straffbare forhold i selskapet. Mistanken bygget man på den 
omstendighet at man ikke hadde funnet dokumentasjon tilknyttet utbetalingen av det 
omtvistede honoraret, hvilket dermed indikerte et bokføringslovbrudd, jf borevisors 
innberettning av 2. mai 2011. 
 
Med dette som utgangspunkt anmeldte bostyrer forholdet til Økokrim. De anmeldte 
utarbeidet straks deretter siktelser mot riggselskapets ledelse, og som det fremgår av 
grunnlaget, forfulgte man et anmeldt bokføringslovbrudd med 
utroskapsbestemmelsen. Straffesaken var med dette i gang. De anmeldtes 
handlinger har hittil ført til domfellelse i Oslo tingrett, i deres favør, og med store 
menneskelige og økonomiske kostnader for Hans Eirik Olav og hans familie. 
 
1.3 Faktum: Uomtvistede omstendigheter 
Det er ikke omtvistet at verftet ble stengt, og at en slik utestengelse fra selskapets 
vesentligste eiendeler ville kunne føre Thule Drilling inn i en konkurs. Videre er det 
ikke omtvistet at verftet ble delvis gjenåpnet i slutten september 2007, og at Thule 
Drilling vant frem med deler av sine anførsler og påstander for domstolene i UAE. 
Endelig er det heller ingen uenighet om at ledelsen av riggselskapet fremdeles 
fastholder at utbetalingen ble gjort for å honorere redningsarbeidet, og at verdien 
som denne utbetalingen representerte var akseptabel og i balanse med de verdier 
som ble reddet.  
 
1.4 Faktum: Omtvistede omstendigheter 
I all korthet er det uenighet mellom de anmeldte og anmelder om; 1) hvorvidt det ble 
gjort et arbeid som resulterte i gjenåpning av verftet; 2) hvorvidt det honorerte 
arbeidet har en verdi; 3) hvorvidt riggselskapet var forpliktet til å utrede 
honorarkravet; og 4) hvorvidt riggselskapets ledelse – utover Olav – var kjent med de 
foregående punkter.  
 
Her skal det kort presiseres at riggselskapets ledelse har uttalt seg om og også 
fremlagt dokumentasjon på at slikt arbeid har blitt utført, at det utbetalte beløp var en 
gjenytelse for dette arbeidet, at man var fornøyd med arbeidet, og at riggselskapet 
mente seg forpliktet til å honorere dette arbeidet. Dokumentasjonen bekrefter i seg 
selv at riggselskapets ledelse var godt kjent med det arbeid som til slutt førte til delvis 
gjenåpning av verftet og kansellering av det omtalte certeparti og dagbøter tilknyttet 
sistnevnte. De anmeldte har med stor iver søkt å villede (objektivt sett har de søkt å 
villede domstolen, og man står da overfor forsøk på prosessbedrag (strl § 270). 
Hvorvidt domstolen lar seg villede, er en annen sak. I så fall står vi overfor 
korrupsjon) domstolen til å tro det motsatte, herunder at ingen av riggselskapets 
ledelse – bortsett fra Olav – var kjent med det redningsarbeid som ble utført og, 
derved, grunnlaget for utbetalingen. 
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En slik selektiv prosess – hvor man setter seg til å plukke ut/dekke over faktum som 
ikke passer inn som grunnlag i en konklusjon – leder naturlig nok til det resultat at de 
nevnte omstendigheter for så vidt fremstår som omtvistet, men da altså på et 
uforsvarlig og uholdbart grunnlag. Skal man først mene noe om en omstendighet, 
forutsettes at man setter seg inn i saken, avklarer det som er mulig å avklare omkring 
faktum for først deretter å ta stilling til det man har hatt til vurdering. Det har altså de 
anmeldte nektet å gjøre, og årsaken er klar: Dersom de sivilrettslige forhold, som 
danner grunnlaget for utbetalingen, hadde blitt gjort til del av den strafferettslige 
etterforskning og vurdering, ville fundamentet som forfølgelsen hviler på falle bort. 
Det følger av dette at de anmeldte bevisst har administrert etterforskningen på en slik 
måte at alt materiale som taler for en henleggelse har blitt dekket over. Handlingen er 
straffbar. 
 
1.5 De anmeldtes grunnlag for straffeforfølgelse mot Hans Eirik Olav 
1.5.1 Innledning 
Innledningsvis må det gjøres klart at påtalemyndigheten ikke er gitt mandat til å 
forfølge antatt utroskap dersom man ikke samtidig foretar en undersøkelse som med 
høy grad av sannsynlighet indikerer at handlingen kan ha påført fornærmede (her 
Thule Drilling) et økonomisk tap. Et grunnleggende og helt avgjørende element i 
utroskapsvurderingen blir derfor å avklare dette sivilrettslige forhold; nemlig hvorvidt 
det foreligger økonomisk tap på fornærmedes hånd.  
 
Selv om vi for øvelsens skyld skulle legge til grunn at riggselskapet hadde en 
særdeles anstrengt økonomi på utbetalingstidspunktet, at selskapets ledelse ikke 
hadde noe informasjon om utbetalingen, at det ikke fantes avtaler omkring 
utbetalingen, at mottaker for utbetalingen var et "hylleselskap" uten noe 
forretningsmessig mening, og at andre enn redningsmennene disponerte over de 
utbetalte midlene, så vil man likevel ikke kunne påstå utroskap dersom selskapet ikke 
har hatt noe økonomisk tap som følge av utbetalingen. For å si det litt enkelt; dersom 
biltilsynet i tre år på rad har glemt å sende ut faktura for veiavgift på firmaets biler, vil 
ikke selskapets ledelse kunne forfølges for utroskap dersom man velger å gjøre opp 
for den ubetalte veiavgift, dette til tross for at biltilsynet ikke har sendt ut fakturaer, 
hvilket jo ikke er et ukjent fenomen. 
 
Det blir følgelig fullstendig meningsløst – slik de anmeldte har gjort – å påstå at 
handlingen (utbetalingen) er gjort mot selskapets tarv, dersom man ikke samtidig kan 
dokumentere at handlingen har påført selskapet et økonomisk tap.  
 
Når de anmeldte i sine fremstillinger benytter begrepet ”tarv”, så er dette begrepet i 
det alt vesentligste fylt av en følelse av at det - populært sagt - "lukter" av 
utbetalingen. Det fremgår ikke noe sted i sakens dokumenter at de anmeldte har gått 
inn og vurdert hvorvidt selskapet faktisk tapte penger på utbetalingen. Naturligvis har 
man da heller ikke vurdert hvor mye penger selskapet i så fall skal ha tapt. Mot 
denne bakgrunn blir det i beste fall fullstendig ansvarsløst å legge til grunn at 
handlingen like fullt er gjort mot selskapets tarv. Å legge til grunn at selskapets tap 
korresponderer med den omtvistede utbetaling (uten å avklare tapet), bygger på en 
vurdering som best kan sammenlignes med å stikke fingeren i luften og tenke på et 
tall. Det ene tallet vil være like godt/uforsvarlig som det annet. 
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1.5.2 Grunnlaget for siktelsen mot Hans Eirik Olav – utroskap, jf strl § 275 
Det fremgår av siktelsen av 9. juni 2011 at de anmeldte mener at Hans Eirik Olav har 
begått utroskap mot riggselskapet ved at han besørget utbetaling av honorarene uten 
at Thule Drilling fikk noen gjenytelse. Før vi går videre minner vi om at de anmeldte - 
i forkant av utarbeidelsen av siktelsen – var på det rene med de omstendigheter som 
er nevnt ovenfor. 
 
De anmeldte har altså gjort straffeanklagen betinget av at det ikke ble gitt noen 
gjenytelse for de utbetalte honorarer. Av dette følger det at de anmeldte – før 
siktelsen ble utarbeidet – må ha vurdert det arbeidet som ble honorert, herunder dets 
verdi, og deretter funnet at noe slikt arbeid ikke har blitt gjort, alternativt; at verdien av 
arbeidet er blitt beregnet til kr. 0,-. Denne øvelsen – som altså skulle ha avklart de 
objektive straffbarhetsvilkår – har de anmeldte ikke gjort. Tvert imot erklærer de 
anmeldte i påtegningsark av 13. oktober 2014 at en slik vurdering er irrelevant for 
saken og at det følgelig ikke vil bli foretatt noe i retning av å få avklart hvorvidt 
utbetalingen korresponderer med en gjenytelse.4  
 

Bilag nr. 8: Økokrims påtegningsark av 13. oktober 2014 
 
Sagt med andre ord hevder de anmeldte at det ikke er nødvendig å få avklart det 
objektive straffbarhetsvilkåret, nemlig hva utbetalingen skulle tjene til (og hvorvidt 
utbetalingen var gjort mot riggselskapets tarv, herunder hvorvidt arbeidet tilførte 
selskapet en gevinst, eventuelt påførte selskapet et tap), samtidig som man like fullt 
står fast på at utbetalingen er gjort i strid med riggselskapets tarv og at Hans Eirik 
Olav har utvist skyld i så måte. Å iverksette strafferettslige skritt uten å få dette helt 
sentrale spørsmålet avklart (hva utbetalingen skulle tjene til, og hva det økonomiske 
resultatet ble for selskapet), er i beste fall grovt uaktsomt og fullstendig meningsløst. 
Enda verre stiller saken seg når vi vet at de anmeldte har dekket over eller på annen 
måte søkt å marginalisere de omstendigheter som utbetalingen av honoraret hviler 
på. 
 
Hans Eirik Olav og den øvrige ledelse i Thule Drilling har som nevnt anført og 
dokumentert at verftet ble stengt, at handlingen var urettmessig, at det var ønske 
om/behov for å få verftet gjenåpnet, og at det ble gjenåpnet. Riggledelsen har også 
redegjort for årsaken til at verftet ble gjenåpnet (og at man derved hadde sikret 
selskapets verdier, aksjonærenes investeringer og selskapets videre drift), nemlig 
ved at Lekarz og de reelle eierne bak SAC i perioden fra juli til desember 2007 langt 
på vei løste de rettslige og utenomrettslige problemer. Hvordan dette ble gjort er for 
så vidt irrelevant i denne sammenheng. Det sentrale er at et arbeid ble gjort og at 
dette reddet riggselskapet ut av en krise. Et tilhørende sentralt moment som de 
anmeldte var forpliktet til å vurdere og beregne, var det økonomiske/finansielle 
resultatet av dette redningsarbeidet. Som nevnt gjentatte ganger i herværende skriv, 
vil det ikke foreligge grunnlag for utroskapsforfølgelse dersom riggselskapet ikke 
tapte penger på redningsarbeidet. 
 
I lys av disse omstendigheter – og i lys av vilkårene for å kunne utstede en arrest- og 
ransakelsesordre, hvor det i så fall må ligge til grunn en overvekt av sannsynlighet for 
at mistenkte har begått en straffbar handling – var de anmeldte forpliktet til å avklare 
følgende spørsmål før de overhodet kunne ta stilling til hvorvidt handlingen skulle 
                                                      
4 Se pkt. 2, øverst på side 2 i påtegningen. 
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straffeforfølges; 1) ble Thule Drilling reddet? I så fall av hvem?; 2) hvordan 
manifesterte redningsaksjonene seg?; og 3) hva var (den negative eller positive) 
verdien av det arbeidet som ble utført?  
 
Som indikert like ovenfor var de anmeldte forpliktet til å gjennomføre disse 
etterforskningsskritt før man gikk til tingretten med siktelsen og begjæringen om 
pågripelse og ransaking. Det gjorde de ikke. Følgen av å la være å avklare disse 
faktiske omstendigheter er at det på tidspunktet for arrestasjonen og ransakingen 
ikke eksisterte skjellig grunn til mistanke. Aksjonen som ble iverksatt 15. juni 2011 
bygget dermed – i beste fall – på grunnløse spekulasjoner fremsatt av en åpenbart 
inhabil bostyrer, spekulasjoner som sto i strid med tilgjengelig uomtvistet faktum. Når 
de anmeldte i lys av dette like fullt hevder at det er begått utroskap, samtidig som de 
nekter å avklare disse for straffesaken helt sentrale spørsmål, har de åpenbart utøvet 
grov uforstand i tjeneste, jf strl § 325, første ledd, nr. 1. 
 
Mot denne bakgrunn kan vi slå fast – slik advokat Elden indikerte i fengslingsmøtet 
17. juni 2011 – at forholdet er av sivilrettslig art, at de anmeldte var klar over dette; at 
det ikke fantes grunnlag for mistanke om straffbar handling, og at det uansett ikke 
fantes grunnlag for å begjære ransaking og varetekt. Dette siste støttes av det faktum 
at det – hva gjelder gjerningsbeskrivelsen for utroskap – ikke har fremkommet noe 
(av vesentlig betydning for utroskapspåstanden) under etterforskningen som ikke 
allerede var kjent da de anmeldte aksjonerte 15. juni 2011. Tvert imot har det, etter at 
aksjonen ble iverksatt, kommet frem opplysninger som bekrefter at den siktede 
ledelse handlet til det beste for riggselskapet. Det positive økonomiske resultat av 
redningsaksjonen er langt høyere enn den omstridte utbetalingen, og dermed kan 
man slå fast at selskapet ikke har lidt et økonomisk tap i og med utbetalingen.5 
 
Et sentralt spørsmål i relasjon til strl § 116 og § 117 er i hvilken utstrekning de 
anmeldte – i forkant av aksjonen 15. juni 2011 – hadde foretatt undersøkelser og 
etterforskning av de påståtte straffbare handlinger. Det fremgår av de anmeldtes 
innledende avhør at de ikke kan ha foretatt etterforskning av betydning. I det 
innledende avhøret ga de anmeldte bl.a. uttrykk for at de visste svært lite om Thule 
Drilling og hendelsene tilknyttet den ulovlige stengningen av verftet i Sharjah, samt 
virkningene av denne. Et tilbakevendende spørsmål var omstendigheter rundt 
fakturaen tilknyttet honorarutbetalingen, hvor de anmeldte gjentatte ganger forsøkte 
å få Olav til ”å snuble” i sin forklaring omkring dette forholdet. Avhøret fortonet 
populært sagt seg som ”en fisketur” der hensikten har vært å få en bekreftelse på de 
løse spekulasjoner man satt på, og som utroskapsanklagen fremdeles hviler på. 
Dette i seg selv bekrefter at de anmeldte ikke hadde satt seg inn i saken, at siktelsen 
var utarbeidet uten grunnlag, og at pågripelsen, ransakingen og frihetsberøvelsen var 
gjort mot bedre viten. 
 
Et annet moment som trekker i samme retning er at de anmeldte allerede før 
pågripelsen ca kl 07:00 onsdag 15. juni 2011 må ha lekket informasjon til pressen om 
at ledelsen i riggselskapet var pågrepet. Dersom de anmeldte virkelig hadde vært 
interessert i å få avdekket sannheten og oppklart et påstått straffbart forhold – og i 
den forbindelse unngå at evt. medskyldige iverksatte tiltak for å hindre/forpurre 
etterforskningen – ville man åpenbart ikke ha gått til pressen med saken. Tvert imot. 
Ser vi grunnlaget for siktelsen i lys av de anmeldtes manglende kunnskaper om 
                                                      
5 Kanselleringen av dagbøtene overstiger alene det utbetalte beløp. 
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saken og deres lekkasjer til massemedia, får man en grei bekreftelse på at de 
anmeldte ikke ønsket å få oppklart noe. Hva de ønsket var en tilståelse, og for å 
lykkes med dette benyttet man ulovlige midler, så som varetekt i glattcelle. Når 
tilståelsen ikke kom, bare skjerpet man torturen ved å forlenge oppholdet på 
glattcelle samtidig som de førte dommeren bak lyset.6  
 
Et tredje moment som trekker i samme retning finner vi i de anmeldtes aktivitet i 
Sveits, og deres energiske forsøk på å dekke over denne aktivitet. Mht aktivitetene i 
Sveits har de anmeldte bl.a. medvirket til gjennomføring av hemmelig rettergang, 
tilbakeholdt sentral dokumentasjon for straffesaken i Norge, samt tilbakeholdt 
opplysninger om at det er innledet etterforskning/straffesak mot Olav og LeKarz (og 
hvor de anmeldte høyst sannsynlig står som ansvarlige for etableringen av denne 
straffesak), og derved effektivt frarøvet Olav hans rett til å forsvare seg mot 
straffeanklager. Videre har det nå blitt kjent at sveitsiske myndigheter – høyst 
sannsynlig etter instruks fra de anmeldte – har tilbudt Lekarz å kjøpe seg ut av 
straffesaken mot å gi bostyrer tilgang til halv million USD som står frosset på SACs 
konto i Sveits. Med en slik fremgangsmåte vil de anmeldte kunne dekke over deres 
kronvitner i Sveits, nemlig den kriminelt belastede Hans Olaf Eldring og eieren av 
advokatfirmaet Tournaire, Claude Tournier. Disse to individer har ikke bare fôret de 
anmeldte med uriktige/falske forklaringer og forfalskede dokumenter, de står med 
stor sannsynlighet også som medvirkere til utstrakt hvitvasking av midler for en rekke 
internasjonale klienter. LeKarz bekrefter at han i forbindelse med straffesaken i 
Sveits har sett en liste med navn på en rekke kjente finansaktører og investorer, 
herunder formuende norske investorer. Opplistingen av disse navn er funnet i 
Tourniers og Eldrings kundeliste, et dokument som de anmeldte formodes å ha i sin 
besittelse, men som de åpenbart ikke har til hensikt å foreta seg noe med, hvilket i 
seg selv er en krenkelse av strl § 118, første ledd, siste straffalternativ.  
 
En avsløring av fullstendig svikt i godt innarbeidede mekanismer som var ment å 
sikre landets finansmiljø mot å bli uskyldig medvirkende til hvitvasking – mekanismer 
som samtidig var ment å forsikre andre stater om at midler plassert og forvaltet i 
Sveits var ”rene” – vil naturlig nok kunne få uante og i alle tilfeller meget alvorlige 
konsekvenser bl.a. mht den tillit Sveits ønsker å opprettholde hos stater som søker å 
forhindre økonomisk grensekryssende kriminalitet blant egne borgere. Følgelig har 
sveitsiske myndigheter en felles interesse med de anmeldte, nemlig å avvise enhver 
begjæring om innsyn, og derved forhindre dårlig publisitet, dette på bekostning av 
Olavs rettigheter. 
 
Et fjerde moment som også bekrefter at de anmeldte ikke ønsket å få avdekket 
sannheten, og følgelig har gjort seg skyldig i prosessbedrag, finner vi igjen i en 
samtale mellom anmeldte Harbo Lervik og en kollega. Samtalen fant sted i Oslo 
tingrett i en pause under vitneforklaringen til tidligere administrerende direktør Peter 
Gjessing. I samtalen – som ble overhørt av Olav og hans prosessfullmektig – uttalte 
anmeldte følgende: 
 

”Jeg vet ikke om jeg tør spørre flere spørsmål. Jeg vet ikke hvilke svar jeg får.” 
 
Kjernen i, og motivet ved ethvert vitneavhør og enhver fremleggelse av argumenter 
og dokumentasjon er å få avklart sannheten. Ethvert forsøk på å innskrenke 
                                                      
6 Jf fengslingsmøtet 17. juni 2011. 
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tilførselen av informasjon til retten vil automatisk bli å betrakte som et forsøk på å 
hindre fremme av sannheten og derved sakens rette opplysning. 
 
Anmeldtes uttalelse gjenspeiler situasjonen i retten hvor Gjessing forklarte seg til 
Olavs fordel og – til de anmeldtes store frustrasjon – ga han rett i at det var 
Saudiaraberne som hadde reddet selskapet. Med denne uttalelsen har anmeldte 
Harbo Lervik ikke bare bekreftet sin store frykt for at sannheten skulle bli avslørt, hun 
har samtidig avslørt påtalemyndighetens reaksjon når denne risikoen blir følbar, 
nemlig å forhindre ytterligere ”lekkasjer” av informasjon som kunne bidra til at 
sannheten skulle bli belyst.  
 
Denne frykten for at sannheten skulle dukke opp – en frykt som tilkjennegis i de fleste 
dokumenter som er utarbeidet av de anmeldte7 – er i seg selv en bekreftelse på at 
det ikke fantes noe grunnlag for de straffeprosessuelle tvangsmidler som er blitt 
benyttet mot Olav. Uttalelsen bekrefter også forsett mht de straffebud de anmeldte er 
anmeldt for i herværende skriv. 
 
1.5.3 Grunnlaget for tiltalen 
Som nevnt har de anmeldte, i forbindelsen med utarbeidelsen av siktelsen, lagt til 
grunn at riggselskapet ikke fikk noe igjen for utbetalingen, og at denne omstendighet 
skulle danne grunnlag for straffeforfølgelse. I tiltalebeslutningen av 7. mars 2014 har 
de anmeldte endret dette grunnlaget til at det nå ikke fantes rettslig grunnlag for 
utbetalingen.  
 
Selve siktelsen gir signaler om at man har vurdert verdien av gjenytelsen til kr 0,-, 
mens tiltalen gir signaler om at det er revnende likegyldig hvorvidt det er foretatt et 
vellykket redningsarbeid, dette da man mener at det ikke eksisterer noen 
avtalerettslige forpliktelser mellom riggselskapet og dem som reddet situasjonen i 
UAE for selskapet.  
 
Begge grunnlag (siktelsen og tiltalen) fordrer en presis avklaring av det avtalerettslige 
forhold mellom riggselskapet og de som løste krisen for selskapet, samt en avklaring 
av det økonomiske resultat. En slik avklaring har de anmeldte – som nevnt – nektet å 
foreta, dette til tross for at de anmeldte i sin redegjørelse av 16. juni 2014 til Oslo 
tingrett fremhevet at man aktet å føre beviser for at Thule ASA ikke var forpliktet til å 
betale og at SAC ikke hadde rett til å motta beløpet.8  
 

Bilag nr. 9: Økokrims redegjørelse av 16. juni 2014 
 
Fundamentet for tiltalen svikter på samme grunnlag som for siktelsen. 
 
Nedenfor skal jeg gå nærmere inn på utroskapsbestemmelsen i lys av 
etterforskningen i herværende sak, hvilke vilkår som i så måte må være oppfylt for at 
dette straffebudet skal komme til anvendelse, samt dokumentere at vilkårene for 
straffeforfølgelse ikke var oppfylt. 
 

                                                      
7 Jf de anmeldtes påfallende uvilje til å etterforske de sivilrettslige forhold som straffesaken er fullstendig 
avhengig av. 
8 Se redegjørelsen side 4, annet avsnitt. 
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2. STRAFFELOVENS BESTEMMELSER OM UTROSKAP I LYS AV 
HERVÆRENDE SAK 
2.1 Innledning 
I den straffesak som de anmeldte står som hovedarkitekter bak, var det mht de 
objektive straffbarhetskriterier avgjørende å få avklart; 1) hvorvidt riggselskapet var i 
krise da verftet ble stengt; 2) hvorvidt riggselskapets ledelse engasjerte 
utenforstående for å redde selskapet; 3) hvorvidt selskapet ble reddet, og i så fall; 4) 
hvorvidt den aktivitet (tjeneste) som reddet selskapet hadde en verdi; og 5) hvorvidt 
det forelå en forpliktelse til å gjøre opp for denne tjeneste, dette i lys av den 
rettskultur selskapets tvistigheter befant seg i. Denne øvelsen har de anmeldte nektet 
å gjennomføre. I stedet har de bare lagt til grunn at det ikke fantes noe rettslig 
grunnlag for utbetalingen, og at domstolen dermed var tvunget til å avsi en fellende 
dom for utroskap. Med dette har de anmeldte ukontrollert fått diktere de objektive 
straffbarhetskriterier, og tilpasset disse slik det passet dem best. Her minner jeg om 
påtalemyndighetens plikt til å klarlegge også det som taler til fordel for den 
mistenkte,9 jf strpl § 226, tredje ledd. En krenkelse av denne plikt vil samtidig kunne 
være en krenkelse av rekke straffebestemmelser, herunder strl §§ 123, 132a, 168, og 
325, første ledd, nr. 1. 
 
Før man kunne forlange at domstolen skulle prøve hvorvidt det forelå utroskap, ja, før 
de anmeldte overhodet kunne begynne å forfølge den påståtte straffbare handlingen, 
var de – som indikert like ovenfor – forpliktet til å undersøke og deretter ta stilling til 
innholdet av den materielle rett, herunder forholdet mellom Thule Drilling og de som 
løste krisen for Thule Drilling. Det sier seg selv at når hele ledelsen i riggselskapet 
anså bistanden som helt avgjørende for selskapets videre eksistens, så var de 
anmeldte enten forpliktet til å legge dette til grunn, eller – i motsatt fall – etterforske 
saken og deretter motbevise påstanden utover enhver rimelig tvil. Det er ikke 
påtalemyndighetens oppgave å sette seg til å synse over forretningsmessige 
beslutninger, og selv velge hvilke løsninger som måtte være best for selskapets tarv, 
slik de likevel har gjort i denne saken. 
 
Motivet bak utroskapsbestemmelsen er å forhindre en person fra å begå illojale 
handlinger i forhold til den hvis interesser vedkommende er satt til å ivareta. Å 
fremme en straffesak hvor det foreligger sivilrettslige uklarheter av den art som er 
nevnt i herværende sak, faller klart utenfor rammen av hva strl § 275 tar sikte på å 
løse. Det har ikke vært i lovgivers mening å gripe inn i det sivile forretningsliv og 
bedømme forretningsmessige beslutninger/handlinger i lys av straffeloven, uten å 
først avklare de sivilrettslige forhold. En slik forvaltning av straffeloven som de 
anmeldte fører i marken er det samme som å ”stikke kjepper” i forretningslivets hjul. 
At denne type straffeprosess leder til justismord, burde ikke overraske noen.  
 
Jeg legger til her at når nå retten av uforståelige grunner tillot fremme av saken, 
forpliktet den seg samtidig til å ikke bare avklare det sivilrettslige forhold, jf 
eksempelvis strpl § 294, men også å benytte straffelovens beviskrav under denne 
prøvingen. I straffesaker kreves at det er bevist utover rimelig og fornuftig tvil at 

                                                      
9 Dersom selskapet har tjent på (hatt en økonomisk gevinst av) det redningsarbeid som ble utført, etter at de 
omstridte honorarer er trukket fra, foreligger det som sagt ikke grunnlag for utroskap. I og med at bostyrer – i 
straffesaken – har lagt inn erstatningskrav (tilsvarende det omstridte beløp), nevner jeg her at det med 
nødvendighet heller ikke eksisterer grunnlag for et slikt erstatnings-/tilbakeføringskrav dersom man finner at 
riggselskapet har hatt en økonomisk fordel av redningsarbeidet.  
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tiltalte har utført handlingen, med nødvendig skyld. Dette gjelder alle elementer i 
straffebudet, også innholdet av det avtalerettslige forholdet mellom Thule Drilling og 
de som løste krisen for riggselskapet (det objektive straffbarhetskriteriet). Det blir i 
dette lys fullstendig absurd – og selvsagt uholdbart – når de anmeldte eksplisitt 
forlanger at retten ikke skal ta stilling til det objektive straffbarhetskriteriet, men bare 
legge til grunn de anmeldtes oppfatning om at utbetalingen må ha vært urettmessig. 
 
Til dette skal det legges til at det er svært uheldig mht gjennomføringen av den 
straffesak som de to anmeldte har iscenesatt, at man ber retten om å legge til side en 
prøving av den materielle rett hvor den som er berørt – her; i realiteten medlemmer 
av den Saudiarabiske kongefamilien – ikke engang er gjort til part i saken. De som 
reddet riggselskapet ut av krisen kan ikke ignoreres når det skal avgjøres hvorvidt 
redningsarbeidet var en del av et forpliktende avtaleforhold. 
 
De anmeldte har åpenbart vært klar over at saken ikke kunne fremmes som 
straffesak, og i ethvert tilfelle; ikke før de sivilrettslige forhold var blitt avklart. At 
sivilrettslige forhold, og uenigheter i så måte, må avklares før man kan ta stilling til 
hvorvidt disse skal tillegges strafferettslig betydning, trenger ingen ytterligere 
forklaring. Konsekvensen av å skyve disse forhold til side er opphevelse, jf 
eksempelvis i LG-2009-174780.  
 
Den omstendighet at de anmeldte nektet å avklare grunnlaget for de objektive 
straffbarhetsvilkår, føyer seg inn i rekken av – isolert sett – uforklarlige handlinger. 
Ser vi derimot de anmeldtes handlinger i lys av de sterke interesser advokatfirmaet 
Ro Sommernes har i riggselskapet og dets anliggender, herunder deres interesse i å 
dekke over erstatnings- og straffbetingende handlinger,10 blir de anmeldtes 
handlinger mer forståelige, om man kan si det slik.  
 
I tillegg til de klare interessekonflikter som er retningsgivende for bostyrers 
behandling av konkursboet etter Thule Drilling, må man ikke glemme å nevne 
Økokrims og advokatfirmaet Ro Sommernes’ felles engasjement i Konkursrådet. 
Økokrim er representert ved statsadvokat Bård Thorsen, mens Ro Sommernes er 
representert ved advokat Knut Ro. Én av Konkursrådets oppgaver er å koordinere 
offentlige myndigheters innsats i forbindelse med bobehandling, herunder oppfølging 
av konkurssaker hvor det er mistanke om økonomisk kriminalitet. Det står dermed 
åpent for medlemmene i Konkursrådet å gjennomføre uformelle diskusjoner omkring 
konkurssaker, og koordinere tiltak på siden av loven. I saker hvor eksempelvis en Ro 
Sommernes-partner sitter som bostyrer i et bo som advokatfirmaet har økonomiske 
interesser i, og hvor man samtidig har interesse i å dekke over egne rettsstridige eller 
straffbare handlinger, vil det ikke være utenkelig at man tar opp saken med Økokrim, 
eksempelvis via statsadvokat Thorsen, og koordinerer en forfølgelse, dette i den 
hensikt å fremme Ro Sommernes’ økonomiske interesser og samtidig dekke over 
forhold som kan fremstå som skadelige for advokatfirmaet. Det er først når vi ser de 
anmeldtes ”etterforskning” i lys av den nevnte interessekonflikt at etterforskningen gir 
”mening”. Det er i så måte vanskelig å se at de anmeldtes straffeprosessuelle 
handlinger ikke har blitt gjennomført som følge av de tette bånd mellom de anmeldte 
og Ro Sommernes. Dette styrkes av det faktum at de anmeldte og bostyrer i omtrent 
tre år har spilt ball med Olavs begjæring om innsyn i all dokumentasjon som vedgår 
Thule-saken. Det hele endte med at hovedforhandlingen ble gjennomført uten at 
                                                      
10 Se Bilag nr. 7 ovenfor. 
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forsvarer/Olav fikk adgang til denne dokumentasjon som kunne sikre en frifinnende 
dom. En slik skjuling av avgjørende/frifinnende bevis ville ikke vært mulig uten de 
anmeldtes bistand og den koordinering av saken som disse to medlemmene av 
Konkursrådet har kunnet iverksette.  
 
2.2 Nærmere om grunnlaget for straffeforfølgelsen – herunder svikten i 
etterforskningen 
2.2.1 De anmeldtes redegjørelse av 16. juni 2014 og påtegningsark av 13. 
oktober 2014 sett i lys av faktum 
I redegjørelsen erklærer de anmeldte – overfor tingretten – at de har til hensikt å føre 
bevis for at Thule Drilling ikke var rettslig forpliktet til å foreta utbetaling til SAC, at 
SAC ikke hadde rettslig krav på utbetalingen samt at Hans Eirik Olav var kjent med 
dette. Det sentrale bevistemaet – understrekes det - er hvorvidt Thule Drilling var 
rettslig forpliktet til å foreta utbetalingen, og hvorvidt Hans Eirik Olav har utvist skyld 
ved å besørge overføringen.  
 
Allerede her skinner det igjennom at man uten den minste etterforskning på det 
sivilrettslige plan11 like fullt har bestemt at utbetalingen er i strid med selskapets tarv, 
og at det for retten bare var å ta stilling til hvorvidt det forelå skyld. Igjen får vi 
signaler om at ”etterforskningen” har blitt styrt av utenforliggende interesser. Dette 
støttes i sterk grad av de anmeldtes påtegningsark av 13. oktober 2014 (se bilag nr. 
8, ovenfor), hvor de gjør det klinkende klart at Thule Drilling ikke var forpliktet til å 
foreta utbetalingen, og det uavhengig av om Thule måtte ha fått en motytelse. Å innta 
en slik holdning fremstår som absurd, og medfører umiddelbart erstatnings- og 
straffansvar.  
 
I følge de anmeldte skulle altså riggselskapet bare fortsette å ta imot verdifull bistand, 
men la være å gjøre opp for det arbeid som måtte bli utført i så henseende. 
Erklæringen er skandaløs. Her oppfordres altså allmennheten – av et påtaleorgan – 
til å bryte prinsippet om at avtaler skal holdes, og det i nær sagt enhver 
sammenheng, og i alle fall i saker hvor det foreligger minimalt med dokumentasjon. 
Det blir ikke bedre av at de anmeldte har kommet med oppfordringen uten engang å 
ha gjort forsøk på å undersøke om selskapet faktisk fikk en motytelse (samt verdien 
av denne), eller hvorfor selskapets ledelse overhodet bestemte seg for å redde 
riggselskapet og deretter prissatte arbeidet og resultatet av dette. 
 
Det fremgår av redegjørelsen og påtegningsarket at de anmeldte var godt kjent med 
de anførsler riggledelsen hadde avgitt under avhør, og som skulle ha sporet de 
anmeldte til handling; enten henlegge saken, eller iverksette etterforskning med 
tanke på å avklare den sivilrettslige delen av saken. I og med at anmeldelsen ikke ble 
henlagt, var de anmeldte forpliktet til å ta stilling til riggledelsens uttalelser om at det 
utbetalte beløpet ble sett på som ”…ekstremt vel anvendte penger.”12 Disse uttalelser 
som er gitt til de anmeldte vedrørende motivet for utbetalingen, står i strid med de 
anmeldtes ufunderte oppfatning av det samme. De anmeldte har ikke forsøkt å 
forklare denne inkonsekvens. Den eneste logiske forklaring er at de anmeldte har 
forstått at inkonsekvensen ikke kan forklares og at det følgelig ikke har eksistert noe 
grunnlag for siktelse, pågripelse, ransaking, varetekt (herunder bruk av glattcelle for å 
                                                      
11 Nærmere bestemt; å få avklart den økonomiske verdi av redningsarbeidet og de avtalerettslige forhold som 
ligger til grunn for dette engasjementet. 
12 Økokrims avhør av styremedlem og majoritetsaksjonær i Thule Drilling 
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fremtvinge opplysninger og tilståelse), eller tiltale, og man står dermed overfor en 
åpenbar krenkelse av EMK art. 3, 6 og 8. 
 
De anmeldte hevder altså at ubetalingen er gjort imot riggselskapets tarv. I det 
følgende skal jeg kort gjengi uttalelser som majoritetsaksjonær og styremedlem 
Anders Ivar Olsen har gitt til de anmeldte under etterforskningen (og som har 
kommet til uttrykk under hovedforhandlingen i Oslo tingrett høsten 2014), dette i 
forbindelse med de forskjellige bevistemaer.  
 

”De 6 millionene utgjorde en betydelig, en betydelig del av den emisjonen som 
gjøres. Og det var helt naturlig at den var opplest og vedtatt og skulle være en 
del av utbetalingen og at den faktisk skulle behandles formelt før den kommer 
ut av det blå fra Peter Gjessing.”13 

 
Det fremgår av dette at både styret og administrasjonen var kjent med saken, ikke 
bare før utbetalingene, men før emisjonen som skulle skaffe tilveie midlene. 
 

”Du blir spurt om fra ØKOKRIM «din reaksjon på at skulle bruke USD 6 mill ift 
likviditetssituasjonen?» Så svarer du: «Det var ikke en budsjettert post. 
Selskapet viste at det måtte bruke betydelige midler for å få tilgang til verftet. 
Det spiller ingen rolle hva du gjør om du ikke har tilgang til eiendelene dine.”14 

 
Uttalelsen vitner om krisen selskapet sto overfor mens verftet var stengt. Videre kan 
man i lys av uttalelsen slå fast at utbetalingen var et resultat av diskusjoner i 
selskapets ledelse, og at ledelsen var enig om beslutningen. 
 

”Slik vi så verden i 2008 når man fikk tilgang på verftet, ja da var det en 
bedriftsøkonomisk fornuftig beslutning.”15 

 
Igjen bekreftes det av Olsen at riggselskapets ledelse så på det vellykkede 
redningsarbeidet som meget verdifullt for selskapet. 
 

”Vi hadde et behov for å få tilbake riggene, for dette beløpet var det billig i 
forhold til hva vi kunne bruke på advokater.”16 

 
Uttalelsen bekrefter at ledelsen har hatt selskapets tarv som rettesnor for de 
beslutninger som ble fattet. Hadde man valgt å bruke advokater for å få gjenåpnet 
verftet, ville det høyst sannsynlig ha kostet mer enn USD 6 mill, og man ville på ingen 
måte være sikker på å lykkes. Riggselskapet hadde heller ikke finansiell styrke til å 
vente i 3-4 år på at advokatene alene skulle forsøke å redde situasjonen i 
domstolene i UAE. De anmeldte er kjent med, og det er heller ingen uenighet om at 
dersom stengningen av verftet skulle ha vært prøvet for en domstol i UAE, ville dette 
sannsynligvis ha kunnet ta mange år.  
 
Midlertidig forføyning/arrest var/er et ukjent rettsinstitutt i UAE. Det beste man kunne 
gjøre var å fremme saken for ”Court of Urgent Matters”. I følge advokatfirmaet DLP 
                                                      
13 Vitneforklaring Oslo tingrett høsten 2014 
14 Vitneforklaring Oslo tingrett høsten 2014 
15 Vitneforklaring Oslo tingrett høsten 2014 
16 Politiavhør av Olsen 
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Piper i Dubai var den korteste saksbehandlingstiden de var kjent med i slike saker; 
fire år, hvilket var 3 ½ år mer enn hva Thule Drilling hadde økonomisk ryggrad til å 
tåle. Dersom de anmeldtes kommersielle ”forretningsforståelse” skulle ha blitt 
implementert i forretningslivet, ville de fleste selskaper ha endt opp i skifteretten, 
mens uhederlige mennesker – så som ledelsen bak det kriminelle foretakendet QGM 
– ville profittert uten den minste risiko for straff eller annet ansvar. Selskapets ledelse 
har altså ikke bare forsøkt å redde selskapet, man har også valgt det rimeligste 
alternativet, til det beste for selskapet, dvs; dets aksjonærer og kreditorer. 
 
På en tilsvarsslipp fra forliksrådet i april 2011, jf boets mislykkede rettslige pågang, 
besvarte Olsen forliksklagen på følgende måte:  
 

”Betaling av USD 6 mill er rettmessig.”  
 
Under vitneavhøret av Olsen i Oslo tingrett, erklærte Olsen at riggselskapet;  
 

”…hadde en avtale med et selskap, SAC, som faktisk var med og bidro til at 
Thule fikk tilgang til verkstedet, så var del vel anvendt, en god anvendelse av 
disse pengene.”  

 
Olsen og riggledelsen har altså følt seg meget trygg på at de hendelser som holdt på 
å knekke riggselskapet, ble ivaretatt og løst på en forsvarlig og god måte, og at 
utbetalingen i den forbindelse var i henhold til avtale. 
 
Dersom de anmeldte skulle være av en annen oppfatning enn den som riggledelsen 
og majoritetsaksjonæren her har gitt uttrykk for, må en slik oppfatning for det første 
bygge på noe håndfast. At man mangler dokumentasjon er ikke ensbetydende med 
at det har blitt begått en kriminell handling. Dernest var anmeldte forpliktet til å 
undersøke forholdene, og – dersom de etter grundig adekvat etterforskning 
fremdeles skulle være fast bestemt på at man her likevel sto overfor straffbare 
handlinger – dokumentere sitt syn.  
 
De anmeldte var følgelig klar over at de objektive straffbarhetsvilkår ikke var oppfylt, 
og at det for øvrig ikke hadde noen mening å avgi redegjørelsen av 16. juni 2014, 
eller å gjennomføre en slik varslet bevisføring, all den tid de anmeldte ikke aktet å 
etterforske enn si belyse de sivilrettslige forhold nevnt under pkt. 2.1 ovenfor. Som 
allerede nevnt er dette en skandaløs og straffbetinget tilnærming til saken, til stor 
skade for Olav. 
 
I lys av dette kan vi slå fast at de anmeldte ikke har hatt hjemmel for etterforskning, 
pågripelse, ransaking, frihetsberøvelse, eller utarbeidelse av siktelse og tiltale. Med 
andre ord har de anmeldte forholdt seg slik som beskrevet i strl §§ 116, 117, 120, og 
168.  
 
Mht de subjektive straffbarhetsvilkår må det avklares hvorvidt de anmeldte har 
overtrådt de opplistede straffebud med forsett. Avgjørende for dette spørsmål blir om 
de anmeldte var klar over eller om det for dem fremstod som overveiende sannsynlig 
at grunnlaget for de nevnte handlinger (pågripelse, ransaking, frihetsberøvelse, 
løgnaktig erklæring, og falsk anklage) sviktet, og at den feilaktige informasjon som de 
prosessuelle handlinger hviler på og den informasjon som ble tilbakehold (nektet 
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etterforsket) var av betydning for bedømmelsen av de straffbare forhold som man har 
hevdet at Hans Eirik Olav har begått. I lys av ovennevnte fremstår det som åpenbart 
at de anmeldte har handlet med forsett, i den hensikt å skade Olav, og – dermed – 
hans nærmeste familie.  
 
2.2.2 Nærmere om de anmeldtes løgnaktige forklaringer og tilbakeholdelse av 
sentral informasjon 
De anmeldte har bygget sin sak på deres egen grunnløse påstand om at de omtalte 
utbetalinger på til sammen USD 6 millioner var blitt tappet fra en emisjon som skulle 
sikre likvider for videre drift. Påstanden er fremmet mot bedre viten. Videre har de 
anmeldte, for Oslo tingrett, hevdet at riggselskapets øvrige ledelse ikke var kjent med 
utbetalingen før disse ble gjort mot slutten av januar 2008, hvilket – mener de 
anmeldte – skulle bevise at Hans Eirik Olav har handlet på egen hånd, til egen fordel, 
uten at noen andre visste om utbetalingen eller grunnlaget. Fremstillingen er 
løgnaktig, villedende og falsk. 
 
Det fremgår av en rekke e-poster som de anmeldte har i sin besittelse at utbetalingen 
ble gjennomført etter at saken var blitt behandlet i styret og i selskapets daglige 
ledelse, samt at disse vurderinger ikke fant sted i januar, men tidlig i desember året i 
forveien. I denne dokumentasjonen, lagt ved som Bilag nr. 5 ovenfor, fremgår det at 
midlene som skulle dekke de nevnte honorarer, skulle innhentes gjennom en rettet 
emisjon. Utbetalingen ble gjort overrenstemmende med styrets og riggselskapets 
beslutning. Administrerende direktør Peter Gjessings uttalelse i e-post av 14. 
desember 2007 er i seg selv en bekreftelse på at de anmeldte har dekket over eller 
på annen måte unndratt sentral informasjon fra prøving i Oslo tingrett: 
 

Beløp: Vi trenger USD 15 mill + direktekostnadene commissioning Thule 
> Power (USD 1 mill eller muligens mer) + nok til å dekke invoices 
> fremover til neste emisjon (hvis jeg får tidspunktet så skal jeg legge 
> inn beløpet) + fees i Dubai (USD 6 mill).17 Dette blir USD 22 mill ++. 

 
Det omtvistede beløp er altså allerede diskutert og foreløpig inkorporert i det beløp 
man ønsket å hente inn gjennom en rettet emisjon. Beløpet ville selvsagt ikke ha 
dukket opp her, dersom det kun var Olav som ordnet med riggselskapets finanser. Ei 
heller ville det ha kommet inn i Gjessings e-post om det ikke først var blitt diskutert i 
selskapets ledelse. Det er altså med dette ene dokument, dokumentert at de 
anmeldte bedro under prosess da de holdt tilbake denne sentrale informasjon fra 
prøving da straffesaken gikk for Oslo tingrett høsten 2014. Handlingen er samtidig en 
krenkelse av strl § 168. 
 
En rekke tidligere e-poster bekrefter at styret og selskapets ledelse var på det rene 
med det redningsarbeid som pågikk og som endte med en gjenåpning av verftet og 
fritakelse for økonomiske forpliktelser overfor Saudi Aramco, og jeg viser da til Bilag 
nr. 5 ovenfor.  
 
All denne informasjon er av de anmeldte enten blitt tilbakeholdt eller blitt 
marginalisert/undertrykt under hovedforhandlingen. 
 
3. ULOVLIG FRIHETSBERØVELSE – ULOVLIG SKJERPING AV STRAFF 
                                                      
17 Min understrekning 
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I lys av det som er sagt ovenfor fantes det ikke grunnlag for anmeldelse, siktelse eller 
tiltale. Det fantes dermed intet grunnlag for frihetsberøvelse og ransaking, hvilket 
man må legge til grunn at de anmeldte har vært på det rene med.  
 
Olav ble arrestert og plassert i glattcelle onsdag 15. juni 2011. Det finnes ingen 
lovhjemmel for å holde en person i glattcelle utover 48 timer, jf eksempelvis 
politiarrestforskriften § 3-1. Denne grensen var overskredet før fengslingsmøtet 
fredag 17. juni 2011. Dommeren ble informert om lovbruddet og spurte 
påtaleansvarlig om dette var korrekt, altså at Olav hadde sittet på glattcelle utover 
den lovbestemte maksimumstiden. Påtaleansvarlig innrømmet forholdet, unnskyldte 
seg med at det hele var en glipp, og lovet at Olav skulle slippe mer tid på glattcelle. 
Dommeren snudde seg til Olav og erklærte: Da slipper du mer glattcelle. Det 
motsatte skjedde. Straks etter fengslingsmøtet, sørget de anmeldte for at Olav på ny 
ble satt på glattcelle. De anmeldte har følgelig løyet under rettergang, åpenbart i den 
hensikt å skade Olav. Handlingen er en krenkelse av strl § 117, første ledd, siste 
straffalternativ. Handlingen er også en krenkelse av EMK art. 3 og 8. 
 

De anmeldtes hovedargument for varetekt og bruk av glattcelle var fare for 
bevisforspillelse, eller mer presist; fare for at Olav skulle påvirke medtiltalte 
Anders Ivar Olsen – som på dette tidspunkt ikke var blitt avhørt – til å lyve.  
 
Det paradoksale er at Olsen frem til anmeldtes aksjoner 15. juni 2011 hadde 
uttalt seg korrekt og sannferdig i alle dokumenter (og at det følgelig – selv om 
vi for argumentets skyld skulle forutsette at påvirkningsfaren var reell – ikke 
fantes noe motiv for å verken påvirke Olsen eller destruere dokumenter), mens 
han etter de anmeldtes ”intervensjon” har søkt å dekke over sannheten – ikke 
som følge av Olavs påvirkning, men tvert imot som følge av de anmeldtes 
påvirkning. Spesielt tydelig har dette blitt etter at de anmeldte henla 
straffesaken mot Olsen og i stedet plasserte han i rollen som det offentliges 
kronvitne. Paradoksalt nok er det altså de anmeldte som har utøvet 
bevisforspillelse og ulovlig påvirkning både under og etter den omtalte 
varetekt, ikke Olav.  
 
Som nevnt benyttet de anmeldte frykten for bevisforspillelse som 
hovedargument for varetekt og glattcelle. Ser vi denne angivelige frykt i lys av 
Harbo Lerviks uttalelse i en pause under hovedforhandlingen høsten 2014 
(nevnt ovenfor under pkt. 1.5.2), fremstår det med om mulig enda større 
tydelighet at det er de anmeldte, og ikke Olav, som har søkt (og også lyktes 
med) å forspille bevis. 

 
Dernest er det viktig å understreke at grunnlaget for forfølgelsen var og er 
avhengig av en vurdering av de sivilrettslige forhold som danner fundamentet 
for den omtvistede utbetaling. I det alt vesentlige var all informasjon omkring 
dette grunnlag tilgjengelig for de anmeldte før de iverksatte aksjonen 15. juni 
2011. Det fantes altså ikke noe grunnlag for varetekt, hvilket de anmeldte 
åpenbart var klar over. 

 
Det fremgår av Høyesteretts kjennelse i Rt-2011-946 at lagmannsrettens avgjørelse 
av 23. juni 2011 var mangelfull og at den ikke ga grunnlag for videre varetekt. 
Lagmannsrettens kjennelse ble opphevet 27. juni 2011, og Hans Eirik Olav skulle 

Anmeldelse: Harbo Lervik & Nordeng 13.07.2015 20 of 24 



derfor ha blitt sluppet ut av varetekt straks deretter. Slik Olav oppfattet situasjonen 
valgte de anmeldte derimot å fortie kjennelsen, og i ond tro kalte de i stedet hastig 
sammen til nytt avhør av Olav, på Ullersmo fengsel, Avhøret ble gjennomført uten at 
verken Olav eller hans advokat Christian Flemmen Johansen ble informert om 
Høyesteretts kjennelse og at det ikke lenger fantes rettslig grunnlag for varetekt eller 
avhør. Olav ble følgelig sittende i varetekt uten hjemmel, og handlingen skal straffes i 
medhold av strl § 117. 
 
4. TAUSHETSBRUDD – LEKKASJER TIL DAGBLADET 
Det fremgår av e-post av 17. juni 2014 fra journalist Torgeir Pedersen Krokfjord, at de 
anmeldte hadde oversendt straffesaksdokumenter (bevisoppgaven) til vedkommende 
journalist.  
 

Bilag nr. 10: Torgeir Pedersen Krokfjords e-post av 17. juni 2014 
 
Det finnes ingen rasjonell straffeprosessuell grunn for å sende slike dokumenter til 
pressen, samtidig som man nekter tiltalte tilgang til saksdokumenter, bortsett da fra 
at man ønsker å vinne saken, dette ved hjelp fra pressen, samtidig som pressen med 
en slik ordning kan øke sitt opplag. Denne påstand støttes av det faktum at de 
anmeldte koblet Olav opp til den narkosiktede Gjermund Cappelen og lot Dagbladet 
publisere historien for dem. Økokrim har i en årrekke vært kjent med den uttaks- og 
innskuddsordning som Cappelen medvirket i, og de var følgelig også klar over at det 
ikke eksisterer noe forbindelse mellom innskyter og uttaker. Koblingen var altså 
usaklig. Den eneste hensikt med denne koblingen var følgelig å sverte og 
diskreditere Olav for derigjennom å få allmennhetens støtte og domstolens medhold. 
Anmeldtes handling er – foruten å være straffbar jf strl § 121 - ondskapsfull, gjort i 
den hensikt å skade Olav og hans familie. 
 
5. GENERELLE BEMERKNINGER TIL HENLEGGELSEN AV 
UTROSKAPSANKLAGEN MOT DEN ØVRIGE RIGGLEDELSE – MEDVIRKNING 
TIL UTROSKAP ER IKKE STRAFFBART DERSOM STRAFFEFORFØLGELSE 
MOT HOVEDMANN BLIR HENLAGT 
Det er bare den som kan sies å styre eller ha tilsyn med en annens anliggender som 
kan straffes etter utroskapsbestemmelsen. I Rt-1992-1463 gjøres det klart at det må 
sondres mellom det å styre og det å føre tilsyn med. Det er det siste alternativet som 
eventuelt var aktuelt mht forfølgelsen mot styreleder Hans Eirik Olav og 
styremedlemmet Anders Ivar Olsen, mens det første alternativet må ha vært aktuelt 
mht forfølgelsen av administrerende direktør Peter Gjessing.  
 
I utgangspunktet tok de anmeldte ut siktelse mot Gjessing, Olsen og Olav. Et stykke 
ut i ”etterforskningen”, fant de anmeldte det formålstjenelig å henlegge siktelsen mot 
de to førstnevnte. Disse henleggelsene skaper åpenbare straffeprosessuelle 
problemer som de anmeldte har valgt å dekke over. Denne inkonsekvente 
etterforskning – og de absurde resultat som følger – må ses i lys av de tette bånd 
som eksisterer mellom bostyrer/advokatfirmaet Ro Sommernes og Økokrim, jf det 
som er sagt om dette ovenfor under pkt. 2.1. 
 
Det var administrerende direktør som hadde kontroll og ansvar for den daglige drift. 
Følgelig var det han som i utgangspunktet sto nærmest begivenhetenes gang, 
herunder den omtvistede utbetalingen. I lys av dette kan man anta at de anmeldte 
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enten har betraktet Gjessing som hovedmann, og Olsen og Olav som medvirkere, 
alternativt at de anmeldte har betraktet alle tre som hovedmenn. På tidspunktet for 
utarbeidelsen av siktelsene mot de tre, var det i alle tilfeller intet som ga grunn for å si 
at de anmeldte betraktet én av de siktede som mer ansvarlig enn de andre. 
 
De anmeldte har altså trukket siktelsene mot administrerende direktør og 
majoritetsaksjonæren i riggselskapet. Samtidig har de valgt å forfølge 
styreformannen. Årsaken til at de anmeldte valgte å forfølge styreformannen har 
faktisk intet å gjøre med utbetalingen i seg selv eller grunnlaget for denne (altså; 
gjerningsbeskrivelsen i utroskapsbestemmelsen). Tvert imot hviler forfølgelsen, etter 
henleggelsen, alene på hvitvaskingssporet, hvor de anmeldte synes å mene at siden 
Hans Eirik Olav sto oppført som (proforma) deleeier av det selskap som mottok deler 
av utbetalingen og at han også har forvaltet over deler av beløpet, ja, så må han 
også ha stått bak overføringen, alene. I lys av dette mente de anmeldte at man 
kunne henlegge de andre anklagene, dog uten å bry seg med konsekvensene dette 
ville få for utroskapsvurderingen. Forfølgelsen kan kort oppsummeres som en 
beslutning basert på antagelser. Vurderingen og beslutningen er uholdbar.  
 
Medvirkning til utroskap – hvor den angivelige hovedmann er frifunnet eller hvor man 
har trukket siktelsen mot denne eller de andre hovedmenn – kan ikke straffes, jf Rt-
1994-1328. Alle de tre siktede medvirket i redningsoperasjonen og den senere 
utbetaling. Eller sagt med de anmeldtes ord: Alle de tre siktedes handlinger oppfyller 
gjerningsbeskrivelsen i strl § 275. Henlegger man én av anklagene, må man også 
henlegge de to andre. Det finnes ingen logisk forklaring for hvorfor 
utroskapsanmeldelsen mot administrerende direktør og styremedlemmet / 
majoritetsaksjonen ble henlagt, mens anmeldelsen mot styreformannen ble 
oppretthold. 
 
Idet de anmeldte henla siktelsen mot to av hovedmennene, ville det ikke – forutsatt at 
gjerningsbeskrivelsen er den samme, hvilket den er – være mulig å fortsette 
forfølgelsen mot Olav. I motsatt fall måtte en slik henleggelse forsvares med at de to 
ikke var kjent med noen deler av saken og heller ikke medvirket til utbetalingen. Idet 
dette åpenbart ikke er tilfelle, fremstår henleggelsen mot de to – samtidig som man 
fortsatte forfølgelsen for det samme forhold mot Olav – som fullstendig absurd. At de 
anmeldte like fullt fortsatte forfølgelsen mot Olav bekrefter igjen at etterforskningen 
har blitt ledet og instruert av utenforstående. 
 
Henleggelsene bekrefter for øvrig at det som ble henlagt var besørgelse av utbetaling 
imot riggselskapets tarv, mens det man fortsatte med var selve hvitvaskingen, jf strl § 
317. Problemet med en slik løsning er at man savner det rettslige grunnlaget for å 
straffe etter heleriparagrafen, nemlig at utbyttet stammer fra en straffbar handling. 
Henleggelsen mot Gjessing og Olsen bekrefter at det ikke eksisterte grunnlag for 
påstanden om utroskap. Dette gjelder da naturligvis også for Olav. Ved å forfølge 
utroskapskrenkelsen mot Olav, kunne de anmeldte altså ikke samtidig henlegge 
anklagene mot Gjessing og Olsen uten å samtidig ende opp med et 
forklaringsproblem og mistanke om at henleggelsene er resultat av korrumpering av 
påtalemyndigheten. 
 
Objektivt sett fremstår henleggelsene mot de to andre lederne i riggselskapet som 
irrasjonell og uhjemlet, dette spesielt hensett til at den uholdbart innskrenkede 
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gjerningsbeskrivelsen har vært den samme både før så vel som etter henleggelsene. 
Dersom vi derimot ser på henleggelsene i lys av de anmeldtes straffbare aktiviteter 
mot Olav nevnt ovenfor, herunder lekkasjer av påtaleskritt før pågripelsesaksjonen 
var iverksatt, samt lekkasjer av straffesaksdokumenter til Dagbladet, er det liten tvil 
om at man med disse henleggelsene – og med bistand fra Dagbladet – søkte å 
fabrikkere en for allmennheten lettere spiselig anklage, samtidig som man med dette 
har forsøkt å kjøpe seg ”gunstige” uttalelser/erklæringer (fra de ekstiltalte) som kunne 
benyttes mot Olav i retten. 
 
Oppsummeringsvis har de anmeldte – i samarbeid med bl.a. advokatfirmaet Ro 
Sommernes – planlagt og iverksatt ulovlig ransaking, frihetsberøvelse, og skjerping 
av straff, dette i den hensikt å få Hans Eirik Olav dømt for utroskap vel vitende om at 
slikt grunnlag ikke eksisterer. Under dette arbeidet – og i den hensikt å villede 
allmennheten og derigjennom skape sympati for de anmeldtes sak – har de anmeldte 
oversendt straffesaksdokumenter til Dagbladet, og derved også krenket 
taushetsplikten. Videre har de anmeldte – for å lykkes med den planen som ble 
iverksatt – dekket over sentrale forhold i saken samt avgitt villedende forklaringer 
både i påtegningsark så vel som under redegjørelser for retten. De anmeldte har 
forholdt seg slik som beskrevet i de opplistede straffebud, og de har utvilsomt handlet 
med forsett. 
 
De anmeldtes handlinger er ikke bare straffbare og skandaløse, men også åpenbart 
utøvet i strid med prinsippet om å fremme rett og hindre urett. De anmeldte synes 
ikke å ha servert en tanke på at deres rettsovergrep gjenspeiler en fullstendig forakt 
til allmennheten og den tillit allmennheten har gitt disse tjenestemenn.  
 
Det kan ikke utelukkes at etterforskningen vil kunne medføre utvidelse av 
anmeldelsen, både mht omfang og personer, og jeg viser da til det som er nevnt 
ovenfor under pkt. 2.1. De offentliges lovbrudd, herunder de anmeldtes slaviske 
etterlevelse av advokatfirmaet Ro Sommernes’ instrukser, er av en så alvorlig grad at 
en allerede på dette stadiet anmoder spesialenheten om å foreta alle nødvendige 
tiltak for å sikre bevis. 
 
6. AVSLUTNING 
Jeg er kjent med anmelder- og vitneansvaret, og begjærer at saken etterforskes, og 
at de anmeldte blir tiltalt og straffet for de anmeldte forhold, samt for andre forhold 
som måtte avdekkes under sakens etterforskning. 
 
Saken mot Olav er p.t. til ankebehandling hos lagmannsretten hvor støtteerklæring er 
inngitt, samt tilsvar fra påtalemyndighet. På vegne av Olav er advokat J.C. Elden i 
ferd med å utferdige tilsvar til dette. Sakens dokumenter er således hos 
lagmannsretten.    
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Sign. 
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Hans Eirik Olav 
 

Oslo 
13. juli 2015 
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Email and document exchange between LeKarz’ Swiss Lawyers 
and Elden&Co. 
 
 
Nedstående er ikke ment å være uttømmende, men gir et bilde av hvordan det domstolen og 
Økokrim selv har beskrevet som avgjørende for skyldspørsmålet, bevis- og vitnesituasjonen i 
Sveits er blitt behandlet av Elden. Jeg dømmer ingen, ei heller Elden, men jeg finner 
nedstående dokumentrekke urovekkende ift hvordan mine klient interesser har vært ivaretatt.  
 
Jeg har så oppriktig og ærlig som jeg kan gitt noen fortløpende kommentarer/betrakninger til 
nedstående hendelsforløp. Mine kommentarer er i uthevet skrift. Leserne får selv bedømme 
disse opp i mot dokumentene. Jeg har selv forsøkt å gjøre noen betrakninger innledningsvis, 
som følger her:  
 
Sett i lys av tingrettsbehandlingen, med alle saksbehandlingsfeilene og etterfølgende nektelse 
av anke samt nektelse fra ØK, bostyrer og domstolen mht å få saken opplyst ift Sveits 
prosessen, er det min oppfatning at manglende handling fra J.C. Elden ifm mottakelse av 
saksdokumentene fra Lekarz advokater i Geneve den 28. mars 2014, hele 6 måneder før 
tingrettsbehandlingen, har vært til stor skade for min sak, da nevnte vesentlige bevis fra Sveits 
aldri ble fulgt opp, og senere har vist seg umulig å følge opp.  
 
Jeg undrer meg over følgende: 
 
Det merkeligste med dette er at Elden rett forut for tingrettsbehandlingen i oktober 2014 
forgjeves forsøkte å få stanset behandling av saken bl.a. med anførsel/påstand om at forhold i 
Sveits var uavklart/uopplyst og at domstolen av den grunn måtte utsette saken, samtidig som 
Elden ikke hadde foretatt seg noe for å følge opp informasjon, dokumentasjon og tilbud om 
bistand fra Lekarz’ sveitsiske advokater 6 måneder forut for den samme 
tingrettsbehandlingen. Vi var m.a.o. i en situasjon hvor vi kunne ha fremlagt og fremskaffet 
ytterligere nødvendig dokumentasjon ifm Sveits prosessen, om vi bare hadde fulgt opp 
tilbudet fra Lekarz’ advokater i Sveits. Når dette endelig ble prioritert av Elden i 2017, var 4 
års hemmelig rettergang mot meg i Sveits avsluttet og saken «låst bort» uten mulighet for å få 
utlevert bevisdokumentasjon. ØK, bostyrer, og sveitsiske myndigheter motarbeider aktivt 
utleveringen av min «case file» i Sveits, som iflg LeKarz advokater består av ca 20-25 
ringpermer med dokumentasjon i min sak. Det må være unikt at en person som er siktet, tiltalt 
og dømt finner ut at det har foregått en hemmelig rettergang i utlandet, parallelt med 
straffeforfølging i Norge; at ØK m.fl. lyver om det og at min advokat ikke har sett det 
nødvendig å følge det opp før det er for sent.    
 
Slik det fremgår av nedstående, har det vært som «å trekke tenner» å få Elden til å følge opp i 
forhold til Sveits. Når det endelig ble gjort ble domstolen meddelt av Elden at avhør av 
Lekarz våren 2014, vedlagt skriv til lagmannsretten og Høyesterett våren 2017, var å betrakte 
som «nye bevis», enda bevisene hadde befunnet seg hos Elden siden 28. mars 2014, altså i 3 
år uten at Elden hadde fulgt opp disse.  
 
Til tross for en rekke purringer fra meg om å gjennomgå disse bevisene, samt ta stilling til 
bruken av disse, ble det aldri gjort. Selv når jeg våren 2017 ba om at bevisene, nå 3 år senere, 
måtte oversettes og gjennomgås, er det fremdeles ikke gjort.   
 

administrator
Text Box
TIL BILAG NR 12 Bilag nr 18 (s. 190-257)



Jeg har forsøkt å markere det jeg anser som kanskje spesielt viktige forhold med rød skrift, 
uten at det er uttømmende.  
 
Herved emails i kronologisk rekkefølge med mine kommentarer:  
 
Lekarz tar kontakt med HEO medio mars 2014 med ønske om å koble sine sveitsiske 
advokater med mine advokater, Elden&Co for å utveksle informasjon og 
dokumentasjon ifm prosessen i Sveits og Norge. Vi blir enige om å holde en 
konferansesamtale, se nedenfor:  
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Hans Eirik Olav <heolav@gmail.com> 
Date: Thu, Mar 20, 2014 at 10:11 AM 
Subject: Conference call 
To: christian flemmen <christian.flemmen@elden.no> 
Cc: Ron LeKarz <lekarzinc@earthlink.net> 
 
 
Christian,  

Can you arrange the conference call from your office and provide LeKarz with the 
call-in number? 

Hans E. 

 
+ + + + + 
 
 
Kommentar HEO: I konferansesamtalen ble vi enige om å utveksle informasjon 
og dokumentasjon for å nyttiggjøre LeKarz sak og kjennskap til prosessen i 
Sveits og likeså min sak i Norge til hjelp for LeKarz. Lekarz og hans advokat 
opplyste at det er et tyvetalls mapper vedr. min sak liggende hos aktoratet i 
Sveits, og at store deler av dette stammer fra bostyrer i Thule og en god del fra 
Tournier og Hans Olav Eldring, som er kronvitne i min aak. Eldring er også 
«bankieren» til Gjremund Cappelen, som sitter på tiltalebenken sammen med 
Eirik Jensen, sistnevnte med Elden som forsvarer. Listen med utenlandske 
klienter av Eldring og Tournier inklusive ca 15-20 nordmenn med anonyme 
konti i Sveits bekreftes av LeKarz og hans advokat å ligge i en av disse 
ringpermene. Det var enighet i konferansesamtalen om at HEO setter opp et 
memo til Lekarz’sveitsiske advokater og at de sveitsiske advokatene deretter 
begynner samarbeidet med Elden ved å sende dokumenter i LeKarz sak til 
Elden. J. C. Elden deltok ikke selv i denne konferansesamtalen. Eldens 
fullmektig, Christian Flemmen Johansen deltok.  
 
Konferansen følges opp med følgende email fra meg til LeKarz advokat Reyes 
med kopi til Elden&Co: 
 
 
From: Hans Eirik Olav <heolav@gmail.com> 
Date: Wed, Mar 26, 2014 at 12:57 PM 



Subject: Norwegian Case 62/11 
To: carla.reyes@swlegal.ch, Ron LeKarz <lekarzinc@earthlink.net> 
Cc: christian flemmen <christian.flemmen@elden.no> 
 
 
Hi again, 

As agreed in our conference call last Thursday, please find enclosed a memorandum 
in relation to the above referenced case.  

As agreed, please scan and forward all relevant documentation/explanations 
submitted by Mr. Lekarz in relation to the usd 500.000 payment in 2008.  

B.R. - Hans E. Olav 
 
Note: Memo of 26th March 2014 attached at the end of this document. 
 
 
+ + + + 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Reyes Carla <Carla.Reyes@swlegal.ch> 
Date: Wed, Mar 26, 2014 at 2:09 PM 
Subject: RE: Norwegian Case 62/11 [SWLE.6rQD] 
To: Hans Eirik Olav <heolav@gmail.com>, Ron LeKarz <lekarzinc@earthlink.net> 
Cc: christian flemmen <christian.flemmen@elden.no>, Borsodi Benjamin 
<Benjamin.Borsodi@swlegal.ch>, Han Mike <Mike.Han@swlegal.ch>, Dalby 
Marlène <Marlene.Dalby@swlegal.ch> 
 
 
Dear Mr Olav, 
  
Many thanks for your email and the memorandum. 
  
We will send you all relevant information by the end of this week. 
  
Kind regards, 
  
  
Carla Reyes 
ATTORNEY-AT-LAW, LL.M.  
 
Schellenberg Wittmer Ltd / Attorneys at Law 
15bis, rue des Alpes / P.O Box 2088 / 1211 Geneva 1 / Switzerland 
T +41 22 707 8000 / F +41 22 707 8001 
www.swlegal.ch 
************************************************************************************************************************ 

Visit us at takeoverpractice.ch – Schellenberg Wittmer's new website on Swiss Takeover Law. 

************************************************************************************************************************ 

This e-mail and any attachments are confidential and may also be privileged. If you are not the designated recipient, please notify the sender 

immediately by reply e-mail and destroy all copies (digital and paper). Any unauthorised disclosure, distribution, copying, storage or use of this 

message or any attachment is strictly prohibited and may be unlawful. There are risks in communicating by e-mail, such as data corruption, delay, 

interception and unauthorized amendment for which we do not accept liability. Anyone who communicates with us by e-mail assumes such risks. 



 

+ + + + + 

Kommentar HEO: Nedenfor følger den lovede oppfølging fra LeKarz’ sveitsiske 
advokater. Store deler er på fransk, men det fremgår bl.a. av dokumentasjonen at HEO 
er under etterforskning i Sveits, og avhør foretatt våren 2014 er også inkludert. Slik 
dokumentasjonen videre viser ble det ikke foretatt seg noe fra Elden mht disse 
«avgjørende bevisene» før 3 år senere, etter at min case file er lukket i Sveits og alle 
nekter meg innsyn.   
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Reyes Carla <Carla.Reyes@swlegal.ch> 
Date: Fri, Mar 28, 2014 at 9:39 AM 
Subject: RE: Norwegian Case 62/11 [SWLE.6rQD] 
To: Hans Eirik Olav <heolav@gmail.com> 
Cc: christian flemmen <christian.flemmen@elden.no>, Ron LeKarz 
<lekarzinc@earthlink.net>, Borsodi Benjamin <Benjamin.Borsodi@swlegal.ch>, Han 
Mike <Mike.Han@swlegal.ch>, Dalby Marlène <Marlene.Dalby@swlegal.ch> 
 
 
Dear Mr Olav, 
  
As agreed, please find attached hereto in separate emails a copy of all documents that we have 
submitted on behalf of Mr Lekarz to the Prosecutor and a copy of the minutes of the hearings that took 
place in our presence. 
  
Kind regards, 
  
Carla 
  
  
Carla Reyes 
ATTORNEY-AT-LAW, LL.M.  
 
Schellenberg Wittmer Ltd / Attorneys at Law 
15bis, rue des Alpes / P.O Box 2088 / 1211 Geneva 1 / Switzerland 
T +41 22 707 8000 / F +41 22 707 8001 
www.swlegal.ch 
************************************************************************************************************************ 

Visit us at takeoverpractice.ch – Schellenberg Wittmer's new website on Swiss Takeover Law. 

************************************************************************************************************************ 

This e-mail and any attachments are confidential and may also be privileged. If you are not the designated recipient, please notify the sender 

immediately by reply e-mail and destroy all copies (digital and paper). Any unauthorised disclosure, distribution, copying, storage or use of this 

message or any attachment is strictly prohibited and may be unlawful. There are risks in communicating by e-mail, such as data corruption, delay, 

interception and unauthorized amendment for which we do not accept liability. Anyone who communicates with us by e-mail assumes such risks. 
  
+ + + + + 

 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Hans Eirik Olav <heolav@gmail.com> 
Date: Fri, Mar 28, 2014 at 9:52 AM 



Subject: Fwd: Norwegian Case 62/11 [SWLE.6rQD] 
To: Ron LeKarz <lekarzinc@earthlink.net> 
Cc: christian flemmen <christian.flemmen@elden.no> 
 
 
I suppose we will have to get all of this translated. 

How do you make sure your interests are being taken care of, Ron, when all of this is 
in French? 

Hans E. 
 

Kommentar HEO: Det ble aldri gjort noen ting ift disse bevisene. De ble aldri 
oversatt og de ble aldri fulgt opp av Elden, før jeg presset det gjennom ultimo 
2016/våren 2017. Det viste seg å være for sent.  

 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Reyes Carla <Carla.Reyes@swlegal.ch> 
Date: Fri, Mar 28, 2014 at 9:39 AM 
Subject: RE: Norwegian Case 62/11 [SWLE.6rQD] 
To: Hans Eirik Olav <heolav@gmail.com> 
Cc: christian flemmen <christian.flemmen@elden.no>, Ron LeKarz 
<lekarzinc@earthlink.net>, Borsodi Benjamin <Benjamin.Borsodi@swlegal.ch>, Han 
Mike <Mike.Han@swlegal.ch>, Dalby Marlène <Marlene.Dalby@swlegal.ch> 
 

Dear Mr Olav, 
  
As agreed, please find attached hereto in separate emails a copy of all documents that we have 
submitted on behalf of Mr Lekarz to the Prosecutor and a copy of the minutes of the hearings that took 
place in our presence. 
  
Kind regards, 
  
Carla 
  
  
Carla Reyes 
ATTORNEY-AT-LAW, LL.M.  
 
Schellenberg Wittmer Ltd / Attorneys at Law 
15bis, rue des Alpes / P.O Box 2088 / 1211 Geneva 1 / Switzerland 
T +41 22 707 8000 / F +41 22 707 8001 
www.swlegal.ch 
 

+ + + + + 

Kommentar HEO: Nedstående email viser at advokat Flemmen Johansen finner 
dokumentasjonen gitt av LeKarz’ advokater «spennende» og at han skal gjennomgå 
materialet senere samme dag.  
 



Dette følges opp i email fra Flemmen Johansen en uke senere, 5. april 2014 hvor 
Flemmen Johansen uttaler følgende: 
 
«I am discussing the case with JC and will com back to you (Olav) asap.» 
 
Merk: Dette er det siste som blir gjort for å følge opp prosessen i Sveits forut for 
tingrettsbehandlingen i oktober 2014. Ingen ting blir gjort for å følge opp informasjonen 
og dokumentasjonen tilbudt fra Lekarz’ sveitsiske advokater i løpet de påfølgende 6 
måneder frem til tingrettsbehandlingen i oktober 2014. Vi går m.a.o. inn i tingretten 
uten å verken ha vurdert disse «avgjørende bevisene», ei heller følge vi opp mht å 
fremskaffe ytterligere informasjon og dokumentasjon fra Lekarz sveitsiske advokater, ei 
heller følger vi opp overfor Økokrim, bostyrer eller sveitsisk påtalemyndigheter. Først 
våren 2017 og etter påtrykk fra meg følges dette opp, men da er den parallelle 
straffeprosessen mot meg pågått i 4 år uten oppfølging, og den er avsluttet og lukket, og 
verken ØK, bostyrer, norske domstoler eller sveitsiske myndigheter vil gi oss innsyn.  
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Christian F. Johansen / Advokatfirmaet 
Elden <christian.flemmen@elden.no> 
Date: Fri, Mar 28, 2014 at 1:28 PM 
Subject: Re: Norwegian Case 62/11 [SWLE.6rQD] 
To: Hans Eirik Olav <heolav@gmail.com> 
 
 
Dette er spennende - jeg leser i ettermiddag! Chr 
 
-------- 
  
  
Med vennlig hilsen / Kind regards 
Christian Flemmen Johansen  
Advokat MNA 
  
ADVOKATFIRMAET ELDEN DA 
  
Postadresse: Boks 6684 St. Olavs plass, 0129 Oslo 
Besøksadresse: St. Olavs gate 25, Oslo 
  
Tlf:        21 67 10 00  
mob:      91 54 81 77 
Fax:       21 67 10 01  
E-post:   cfj@elden.no 
Url:        www.elden.no 
 

+ + + + + 

 
---------- Forwarded message ---------- 
From: <strategic@reagan.com> 



Date: Fri, Apr 4, 2014 at 7:11 PM 
Subject: FW: Letter + hearings - 003 
To: heolav@gmail.com 
 
 
 
 
-----Original Message----- 
From: strategic@reagan.com 
Sent: Friday, April 4, 2014 12:07pm 
To: "Christian F. Johansen / Advokatfirmaet Elden" <christian.flemmen@elden.no> 
Subject: FW: Letter + hearings - 003 
 
 
 
-----Original Message----- 
From: "Corporate Services" <corp-serv@live.com> 
Sent: Friday, April 4, 2014 11:44am 
To: "strategic@reagan.com" <strategic@reagan.com> 
Subject: FW: Letter + hearings 
 
 
 
From: Carla.Reyes@swlegal.ch 
To: corp-serv@live.com 
CC: Benjamin.Borsodi@swlegal.ch; Mike.Han@swlegal.ch; Marlene.Dalby@swlegal.ch 
Subject: Fwd: Letter + hearings 
Date: Thu, 2 Jan 2014 14:19:35 +0000 
 
 
Ron, 
 
Happy New Year! I wish you and your family all the best! 
 
I follow up on the email below that you sent to Mike. 
 
Please note that we need to schedule other meetings this coming week; therefore, at this 
point, we would really need to know when you are coming to Geneva for your preparation 
meeting in order to be available. 
 
I look forward to your answer. 
 
Kind regards, 
 
Carla 
 
 
From: Corporate Services [mailto:corp-serv@live.com] 
 
 
Sent: lundi 30 décembre 2013 19:22 
 
To: Han Mike 
 
Subject: RE: Letter + hearings 



 
 
 
 
Mike, 
 
I am still trying to work out a way to get my ticket for Geneva. 
 
Will let you know as soon as I can get this done. 
 
Ron 
 
 
From: 
Mike.Han@swlegal.ch 
 
To: corp-serv@live.com 
 
CC: Carla.Reyes@swlegal.ch; 
Benjamin.Borsodi@swlegal.ch 
 
Subject: Letter + hearings 
 
Date: Fri, 27 Dec 2013 17:37:44 +0000 
 
Dear Ron, 
 
We have obtained a copy of a letter (attached) sent today by Mr Pierre Bydzovsky, lawyer of 
the bankrupt estate of Thule, to the Prosecutor. 
 
The letter indicates that the Prosecutor has given Mr Bydzovsky access to the file and that 
he has authorized Messrs Sandtrø 
 and Ødergaard to be present at the hearings on 8, 9 and 10 January. 
 
Also, at this stage, we would need you to confirm that you will be in Geneva for the hearings 
and a prior preparation session, with the documents requested 
 by the Prosecutor to attest your financial situation. 
 
Best regards, 
 
Mike 
 
Kommentar HEO: Her meldes at anmelder, bostyrer, skal delta sammen med Økokrim 
i avhør av Lekarz samtidig som det er en pågående sak mot meg i Sveits som gjelder 
samme forhold. Dette har ØK unnlatt å fortelle domstolene i Norge og de har løyet om 
det helt til nylig da det ikke lenger var mulig å lyve mer fordi sveitsisk aktor innrømmet 
dette til oss.  
 
+ + + + + 
 
Kommentar HEO til neste email: Bare uker før tingrettsbehandlingen er tema om prosessen oppe 
igjen., ref henvisning til de 20 ringpermer. Viser at bostyrer har kjørt prosessen som 
påtalemyndighet i Sveits. Ble aldri tatt opp i tingretten, annet en begjæring om utsettelse i forkant, 
som dommeren glatt ignorerte. Først 3 år etterpå i 2017 blir dette satt på spissen av Elden. Da er 
som nevnt casefilen i Sveits avsluttet og ingen vil gi innsyn, men fordi jeg presser på får vi i hvert 



fall vite at parallell prosess foregikk i 4 år etc. Men nå nektes alt ift innsyn, og det svares ikke 
engang på spørsmål fra ØKs side og alt aksepteres av domstolen.  
 
Sendt fra min iPad 
 
Videresendt melding: 

Fra: "Christian F. Johansen / Advokatfirmaet Elden" <christian.flemmen@elden.no> 
Dato: 22. september 2014 kl. 08.53.03 CEST 
Til: Hans Eirik Olav <heolav@gmail.com> 
Kopi: 'John Christian Elden' <jce@elden.no> 
Emne: Re: Avhør i Sveits m.m. 
 
 

 
Takk for god oppsummering og ja, vi har fått samme forståelse av hva som ble sagt. Jeg skal nå pushe 
Økokrim i forhold til å få utskriften fra Sveits asap. Hva gjelder dokumentene fra Sveits så er jeg allerede i 
gang med dette, ref. mitt brev av forrige uke til Økokrim.  Du hører fra meg senere i dag.  
 
Med vennlig hilsen / Kind regardsChristian Flemmen Johansen Advokat MNA 
 
ADVOKATFIRMAET ELDEN DA 
 
Postadresse: Boks 6684 St. Olavs plass, 0129 Oslo 
Besøksadresse: St. Olavs gate 25, Oslo  
 
Tlf:        21 67 10 00 mob:      91 54 81 77Fax:       21 67 10 01 E-post:   cfj@elden.noUrl: 
       www.elden.no  
 
 
----- Opprinnelig melding ----- 
Fra: Hans Eirik Olav <heolav@gmail.com> 
Til: christian flemmen <christian.flemmen@elden.no>, John Christian Elden <jce@elden.no> 
Cc: Håkon Juell Hassel <h.j.hassel@elden.no> 
Sendt: Mon, 22 Sep 2014 08:46:57 +0200 (CEST) 
Emne: Avhør i Sveits m.m. 
 
Hei, 
 
Så vidt jeg forstår Haakon, forklares avslutningen av forholdet mellom 
SAC/Lekarz med at Claude "forstod at det stod andre interesser bak SAC enn 
LeKarz/Olav". Sammenholdt  med Eldrings forklaring oppfattet jeg det slik 
at order "arabere" eller "folk fra Midt østen" ble brukt"? Det er i så fall 
en korrekt observasjon fra Claude, Edring og Rebecca, men det er allikevel 
en halv-sannhet, fordi vi helt fra første stund gjorde det helt klart hvem 
det var som var de relle eierne, "ultimate beneficial owners" i SAC. 
Eldrings reise til Dubai to ganger, høsten 2007 og januar/februar 2008 
(ikke senhøsten 2008 slik Eldring forklarte) viser at de var klar over det, 
faktisk dro ens ærend til Dubai for å oppnå økonomisk vinninfsmuligheter 
ift Lekarz nettverk i MØ. 
 
Det var to grunner til at Claude fikk hastberk med å avvikle samarbeide, og 
det kan bevises med dokumentbevis: 
 
1. Claude eller Profilgest hadde foretatt noen elendige 
investeringsbelsutninger på vegne av sine klienter, herunder SAC; f.eks i 
Dynapel. Derfor fikk Eldring sparken. Claudes vitneavgivelse bekrefter 
langt på vei dette. 
 
2. De ble avkrevet en W-9 erklæring fra UBS, Julius Baer Bank og dette var 
problematisk ift LeKarz, ref email utveksling med Rebecca om hvor prekært 
de oppfattet denne situasjonen. 
 



Dette er den korrekte historien om avviklingen av kundeforholdet, som langt 
på vei bekreftes når man sammenholder vitneavhørene og dokumentasjonen. 
 
Merk 1: her trengs kanskje å borre dypere, altså gjennom tilgang til all 
dokumentasjon i Sveits ifm saken til LeKarz, muligens med oppfølging av 
avhørene av ovennevnte personer. 
 
Merk 2 : Hvorfor ventet Profilgest helt til 2011 før de på det nærmest anga 
Lekarz og SAC? Det er selvfølgelig fordi det oppstod et behov for å dekke 
over sine egne disposisjoner og det ble ikke foranlediget av Profilgest. 
Calude ville helts sikkert ha sett at det aldri ble gravet i dette, dvs 
hans virksomhet. Altså ble dette, i motsetning til hva de forsøker å få det 
til å se ut som, igangsatt av andre, dvs. norske myndigheter, dvs. ØK og 
bostyrer. 
 
Enda en grunn til at vi må få tilgang til alt materiale i Sveits. 
 
En siste og meget god grunn er at Lekarz allerede har forklart seg utførlig 
om alt dette, samt anklager fra bostyrer, ØKs forlengede arm i Sveits, som 
har forsøkt å påvirke prosessen aktivt ved sin deltakelse i Sveits. 
 
Mvh - Hans E. 

 
Kommentar HEO: Tekst markert i rødt over blir ikke fulgt opp  
 
+ + + + + 
 

 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Hans Eirik Olav <heolav@gmail.com> 
Date: Fri, Apr 4, 2014 at 11:33 PM 
Subject: Re: FW: Letter of Thule's lawyer to the Prosecutor [SWLE.6rQD] - 005 
To: strategic@reagan.com 
Cc: christian flemmen <christian.flemmen@elden.no> 
 
 
I notice The Hardy Boys are going on a fishing trip to Geneva, i.e. Ødegård and 
Sandtrø. Two giant pricks, if you pardon my french, only objective being to line their 
own pockets with any money left in the Thule Estate. Ødegård is the auditor of the 
Estate and you don't find them much dumber than him. Exactly what the Thule estate 
needs, a square without a brain. His report and my tearing it apart is in the request 
that I sent to you, i.e. for the stuff to get translated.  

Christian: Since these guys seem to be attending the meeting and seeing as they are 
directly responsible for the false accusations leading to my arrest, and a vital piece of 
this whole case, you should definetly insist on going to Geneva. I only wish I could 
come with you to put them straight in front of the prosecutor, lying sons of 
bitc........Check with J.C. if there is a way for me to go without getting into trouble?  

Now and as for this Panama company "Strategic", I seriously do not remember ever 
having started such a company?? I did have our auditors in Malta incorporate 
Offshore Alliances Corporation, but that was for JV purposes in Malta and had 
nothing to do with any "Strategic" company?? Perhaps its our friend Eldring whos 
done something "for us"? Really cant say until I see documents pertaning to this, i.e. I 



need documents to see if it refreshes my memory. But that should be our main 
objective now; get documents and compare notes to see how they are trying to 
distort the facts.  

There must be other documents of interest in the time that this case has been going 
on in Geneva, in particular any documents showing what Økokrim and the other 
Norwegians have been up to in terms of getting the whole thing started and then 
getting in the back seat to pretend they had nothing to do with it, and are simply their 
for observatory purposes.  

Hans E. 

 

On Fri, Apr 4, 2014 at 7:13 PM, <strategic@reagan.com> wrote: 
 
 
-----Original Message----- 
From: strategic@reagan.com 
Sent: Friday, April 4, 2014 12:08pm 
To: "Christian F. Johansen / Advokatfirmaet Elden" <christian.flemmen@elden.no> 
Subject: FW: Letter of Thule's lawyer to the Prosecutor [SWLE.6rQD] - 005 
 
 
 
-----Original Message----- 
From: "Corporate Services" <corp-serv@live.com> 
Sent: Friday, April 4, 2014 11:51am 
To: "strategic@reagan.com" <strategic@reagan.com> 
Subject: FW: Letter of Thule's lawyer to the Prosecutor [SWLE.6rQD] 
 
 
 
From: Carla.Reyes@swlegal.ch 
To: corp-serv@live.com 
CC: Benjamin.Borsodi@swlegal.ch; Mike.Han@swlegal.ch; Marlene.Dalby@swlegal.
ch 
Subject: Letter of Thule's lawyer to the Prosecutor [SWLE.6rQD] 
Date: Thu, 20 Mar 2014 11:21:56 +0000 
 
 
Dear Ron, 
 
 
Please find attached hereto copy of the letter sent yesterday by the lawyer of Thule to 
the Prosecutor. 
 
 
Thule's lawyer states that you have not provided any evidence according to which 
you have been asked by the Court of Sharjah to be present at a hearing 
 on 27 March 2014. 



 
Furthermore, Thule's lawyer mentions that you should be able to attend your 
hearings in Geneva since you have suddenly been able to find a way to attend 
 hearings in Saudi Arabia. 
 
That being said, Thule's lawyer explains that his client agrees with the report of your 
hearing to Friday 4 April 2014. Thule's lawyer, however, stresses 
 that if you do not attend on 4 April 2014, an international arrest warrant should be 
issued against you. 
 
Kind regards, 
 
Carla 
 
Carla Reyes 
 
ATTORNEY-AT-LAW, LL.M. 
 
Schellenberg Wittmer Ltd / Attorneys at Law 
 
15bis, rue des Alpes / P.O Box 2088 / 1211 Geneva 1 / Switzerland 
 
T +41 22 707 8000 / F +41 22 707 8001 
 
www.swlegal.ch 
 
 
+ + + + + 
 
Kommentar HEO: I nedstående email bekrefter Flemmen Johansen at han skal 
diskutere materialet mottatt fra LeKarz’ sveitsiske advokater med JC Elden og at de vil 
komme tilbake til meg asap. Jeg kan ikke finne noen emails som viser at de noen gang 
kom tilbake til meg vedr. dette, men jeg vet at jeg purret Flemmen Johansen flere 
ganger om dette i perioden frem mot tingrettsbehandlingen 6 måneder senere, uten at 
jeg noen gang fikk beskjed om hvordan J.C. Elden hadde til hensikt å følge opp 
informasjonen og dokumentasjonen overfor Lekarz’ sveitsiske advokater. 
Oppsiktsvekkende, all den tid dette dreide seg om informasjon, dokumentasjon og 
videre bistand ift en prosess i Sveits som alle hevder er avgjørende for utfallet i min sak.  
 
Dermed gikk vi inn i tingretten uten å ha fulgt opp informasjon, dokumentasjon og 
tilbud om bistand fra LeKarz’ sveitsiske advokater ift det mest sentrale og avgjørende 
tema i min sak, og som det har vist seg i løpet av våren 2017, 3 år senere, ikke lenger er 
mulig å få tilgang til. Domstolen synes tydeligvis fremgangsmåten er god ift min 
rettssikerhet, altså at jeg ikke skal få anledning til å forsvare meg fordi ØK, bostyrer og 
sveitsiske myndighter har holdt sveitsprosessen hemmelig, inklusive alle dokumentbevis, 
i snart 6 år.     
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Christian F. Johansen / Advokatfirmaet 



Elden <christian.flemmen@elden.no> 
Date: Sat, Apr 5, 2014 at 10:54 AM 
Subject: Re: Letter of Thule's lawyer to the Prosecutor [SWLE.6rQD] - 005 
To: Hans Eirik Olav <heolav@gmail.com> 
Cc: strategic@reagan.com 
 
 
Ron & Hans,  
  
I am discussing the case with JC and will com back to you (Olav) asap. 
  
-------- 
  
Med vennlig hilsen / Kind regards 
Christian Flemmen Johansen  
Advokat MNA 
  
ADVOKATFIRMAET ELDEN DA 
  
Postadresse: Boks 6684 St. Olavs plass, 0129 Oslo 
Besøksadresse: St. Olavs gate 25, Oslo 
  
Tlf:        21 67 10 00  
mob:      91 54 81 77 
Fax:       21 67 10 01  
E-post:   cfj@elden.no 
Url:        www.elden.no 
 
 
+ + + + + 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Ron <lekarzinc@earthlink.net> 
Date: Tue, Oct 21, 2014 at 4:10 PM 
Subject: Re: Fwd: Norwegian Case 62/11 [SWLE.6rQD] 
To: Hans Eirik Olav <heolav@gmail.com> 
 
 
These two testimonies from Geneva should be translated. 
No denials of transfers. 
Malta mentioned in 8.1.2014. 
I mentioned the money transferred was not Olav's. 
 

Kommentar HEO til ovenstående: Dette kom midt under tingrettsbehandlingen. Kan ikke huske 
at det ble fulgt opp.  

-----Original Message-----  
From: Hans Eirik Olav  
Sent: Oct 20, 2014 5:30 PM  
To: Ron LeKarz  
Subject: Fwd: Norwegian Case 62/11 [SWLE.6rQD]  



Or this one? 

Do you know what this is all about? 
 

---------- Forwarded message ---------- 
From: Reyes Carla <Carla.Reyes@swlegal.ch> 
Date: Fri, Mar 28, 2014 at 9:39 AM 
Subject: RE: Norwegian Case 62/11 [SWLE.6rQD] 
To: Hans Eirik Olav <heolav@gmail.com> 
Cc: christian flemmen <christian.flemmen@elden.no>, Ron LeKarz <lekarzinc@earthlink.net>, 
Borsodi Benjamin <Benjamin.Borsodi@swlegal.ch>, Han Mike <Mike.Han@swlegal.ch>, Dalby 
Marlène <Marlene.Dalby@swlegal.ch> 
 

Dear Mr Olav, 
  
As agreed, please find attached hereto in separate emails a copy of all documents that we have 
submitted on behalf of Mr Lekarz to the Prosecutor and a copy of the minutes of the hearings that took 
place in our presence. 
  
Kind regards, 
  
Carla 
  
  
Carla Reyes 
ATTORNEY-AT-LAW, LL.M.  
 
Schellenberg Wittmer Ltd / Attorneys at Law 
15bis, rue des Alpes / P.O Box 2088 / 1211 Geneva 1 / Switzerland 
T +41 22 707 8000 / F +41 22 707 8001 
www.swlegal.ch 
************************************************************************************************************************ 

Visit us at takeoverpractice.ch – Schellenberg Wittmer's new website on Swiss Takeover Law. 

************************************************************************************************************************ 

This e-mail and any attachments are confidential and may also be privileged. If you are not the designated recipient, please notify the sender 

immediately by reply e-mail and destroy all copies (digital and paper). Any unauthorised disclosure, distribution, copying, storage or use of this 

message or any attachment is strictly prohibited and may be unlawful. There are risks in communicating by e-mail, such as data corruption, delay, 

interception and unauthorized amendment for which we do not accept liability. Anyone who communicates with us by e-mail assumes such risks. 
  
  
From: Hans Eirik Olav [mailto:heolav@gmail.com]  
Sent: mercredi 26 mars 2014 12:57 
To: Reyes Carla; Ron LeKarz 
Cc: christian flemmen 
Subject: Norwegian Case 62/11 
  
Hi again, 

As agreed in our conference call last Thursday, please find enclosed a memorandum in 
relation to the above referenced case. 

As agreed, please scan and forward all relevant documentation/explanations submitted by Mr. 
Lekarz in relation to the usd 500.000 payment in 2008. 

B.R. - Hans E. Olav 



 
+ + + + + 
 
Kommentar HEO til neste email; Allerede 9 mars 2015, mens vi holder på å forberede anken, sender 
jeg et viktig dokument fra bunken med dokumenter mottatt fra leKarz advokater 28 mars 2014, 
hvilket jo var 6 måneder før tingrettsbehandlingen. Det skal allikevel gå nesten 2 år til før dette 
brevet fra Mascotto får noen oppmerksomhet fra Elden, 3 år etter at han fikk det. Dokumentet 
vedlegges dette notat som Vedlegg 2, 
 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Hans Eirik Olav <heolav@gmail.com> 
Date: Mon, Mar 9, 2015 at 12:20 PM 
Subject: Bevisbruk Sveits 
To: John Christian Elden <jce@elden.no>, christian flemmen <christian.flemmen@elden.no> 
Cc: Håkon Juell Hassel <h.j.hassel@elden.no>, Hilde Olav <hilde.olav@gmail.com> 
 

Vedlagt kopi av brev fra Republique et Canton de Geneve, Pouvoir Judiciaire, Ministre Public til Petter 
Nordeng i økokrim. 

Jeg biter meg merke i følgende bekreftelser:  

- første avsnitt som bekrefter igangsatt sak mot LeKarz og undertegnede, viz "....proceedings initiated 
against Ronald LeKarz and Hans Eirik Olav". 

Dette tilsier at det pågår en sak mot meg i Sveits som jeg ikke får innsyn i, verken av myndighetene i Sveits 
eller av ØK, ref tidligere bemerkninger om dette, samt deres brev til retten om brudd på mine rettigheter, i.e. 
utsettelsesbegjæring. 
 
- side 2, 4. siste avsnitt/setning, viz: "Except the account of Hans Eirik Olav with EFG Bank, all 
accounts are closed". 

Meg bekjent har jeg aldri hatt en konto i EFG Bank. Det har derimot Anders Ivar Olsen.  

- side 2, siste avsnitt, viz: "This information is transmitted to you according to art. 67a IMAC 
(http://www.admin.ch/ch/f/rs/c351_1.html). It is intended only to allow you to progress in your 
domestic investigations, and it may be used to submit to MLA request to Swiss authorities in order 
to obtain evidence (bank records) fundsseizure, and even funds repatriation under certain 
circumstances.  

Under no circumstances may this information be used itself as evidence, nor can it be used for tax 
or economic policy purposes."
 
(min understrekning) 

Virker temmelig klart at dette setter klare begrensninger ift ØKs bruk av innhentet materiale, hvilket jeg 
formoder er brutt, noe vi bør reagere på samt enda et grunnlag for fullt innsyn i hva som har funnet sted i 
Sveits.  

Har vi fått kopi av dette viktige brevet fra Nordeng i ØK?  
 
Hans E. 
 
+ + + + + 
 
Kommentar HEO til nedstående email: 6 måneder etter rettsaken i tingretten, og 3 
måneder etter at jeg er dømt til 4 års fengsel, setter jeg sveitsdokumentene på dagsorden 
ennå en gang ved å sende henvendelsen på nytt til Elden: 
 



 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Hans Eirik Olav <heolav@gmail.com> 
Date: Thu, Mar 19, 2015 at 8:52 PM 
Subject: Fwd: Norwegian Case 62/11 [SWLE.6rQD] 
To: christian flemmen <christian.flemmen@elden.no>, John Christian Elden 
<jce@elden.no> 
Cc: Håkon Juell Hassel <h.j.hassel@elden.no>, Hilde Olav <hilde.olav@gmail.com> 
 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Reyes Carla <Carla.Reyes@swlegal.ch> 
Date: Fri, Mar 28, 2014 at 9:39 AM 
Subject: RE: Norwegian Case 62/11 [SWLE.6rQD] 
To: Hans Eirik Olav <heolav@gmail.com> 
Cc: christian flemmen <christian.flemmen@elden.no>, Ron LeKarz 
<lekarzinc@earthlink.net>, Borsodi Benjamin <Benjamin.Borsodi@swlegal.ch>, Han 
Mike <Mike.Han@swlegal.ch>, Dalby Marlène <Marlene.Dalby@swlegal.ch> 
 

Dear Mr Olav, 
  
As agreed, please find attached hereto in separate emails a copy of all documents that we have 
submitted on behalf of Mr Lekarz to the Prosecutor and a copy of the minutes of the hearings that took 
place in our presence. 
  
Kind regards, 
  
Carla 
  
  
Carla Reyes 
ATTORNEY-AT-LAW, LL.M.  
 
Schellenberg Wittmer Ltd / Attorneys at Law 
15bis, rue des Alpes / P.O Box 2088 / 1211 Geneva 1 / Switzerland 
T +41 22 707 8000 / F +41 22 707 8001 
www.swlegal.ch 
************************************************************************************************************************ 

Visit us at takeoverpractice.ch – Schellenberg Wittmer's new website on Swiss Takeover Law. 

************************************************************************************************************************ 

This e-mail and any attachments are confidential and may also be privileged. If you are not the designated recipient, please notify the sender 

immediately by reply e-mail and destroy all copies (digital and paper). Any unauthorised disclosure, distribution, copying, storage or use of this 

message or any attachment is strictly prohibited and may be unlawful. There are risks in communicating by e-mail, such as data corruption, delay, 

interception and unauthorized amendment for which we do not accept liability. Anyone who communicates with us by e-mail assumes such risks. 
  
  
From: Hans Eirik Olav [mailto:heolav@gmail.com]  
Sent: mercredi 26 mars 2014 12:57 
To: Reyes Carla; Ron LeKarz 
Cc: christian flemmen 
Subject: Norwegian Case 62/11 
  



Hi again, 

As agreed in our conference call last Thursday, please find enclosed a memorandum in 
relation to the above referenced case.  

As agreed, please scan and forward all relevant documentation/explanations submitted by Mr. 
Lekarz in relation to the usd 500.000 payment in 2008. 

B.R. - Hans E. Olav 

 
+ + + + + 
 
Kommentar HEO: I nedstående email, som er sendt mens ankesiling pågår for 
lagmannsretten, tar jeg påny opp forhold tilknyttet prosessen i Sveits. Det 
avstedkommer ingen reaksjon. Så vidt jeg kan se kommer ikke dette i fokus igjen før 
september 2016, lenge etter at anken er nektet fremmet, se videre nedover.   
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Hans Eirik Olav <heolav@gmail.com> 
Date: Mon, Sep 7, 2015 at 10:58 AM 
Subject: Fwd: FW: Strategic Alliances ..... 002 
To: Håkon Juell Hassel <h.j.hassel@elden.no> 
 
 
Se dialog mellom LeKarz og hans advokater i Sveits. Dette er merkelig. Et SAC i 
Panama som skal være satt opp av meg er totalt ukjent for meg. Det lukter Eldring av 
dette og spørsmålet er: Hva har Eldring og Tournier holdt på med uten at vi har visst 
noen ting?  
 

---------- Forwarded message ---------- 
From: <strategic@reagan.com> 
Date: Fri, Apr 4, 2014 at 7:11 PM 
Subject: FW: Strategic Alliances ..... 002 
To: heolav@gmail.com 
 
 
-----Original Message----- 
From: strategic@reagan.com 
Sent: Friday, April 4, 2014 12:07pm 
To: "Christian F. Johansen / Advokatfirmaet Elden" <christian.flemmen@elden.no> 
Subject: FW: Strategic Alliances ..... 002 
 
 
 
-----Original Message----- 
From: "Corporate Services" <corp-serv@live.com> 
Sent: Friday, April 4, 2014 11:44am 
To: "strategic@reagan.com" <strategic@reagan.com> 



Subject: FW: Strategic Alliances ..... 
 
 
From: Carla.Reyes@swlegal.ch 
To: corp-serv@live.com 
CC: Benjamin.Borsodi@swlegal.ch; Mike.Han@swlegal.ch; Marlene.Dalby@swlegal.
ch 
Subject: Re: Strategic Alliances ..... 
Date: Fri, 20 Dec 2013 17:48:27 +0000 
 
 
Ron, 
 
 
I understand your confusion and confirm that there are two companies named 
Strategic. 
 
 
Regarding Thule, please note that their claim is based on the fact that assets from 
Thule ended up in Strategic's account with Julius Bar and 1million was further 
transferred to your personal account. 
 
 
We will have plainly the opportunity to challenge Thule's claim during the proceeding 
and we plan to demonstrate during your hearings that you have not committed any 
offense. 
 
 
We can discuss this further during your preparation meeting. I will be out of the office 
until 5 January 2014, but you can always send us emails during the holidays. 
 
Please let us know as soon as you have your plane ticket. 
 
Kind regards, 
 
Carla 
 
 
 
Envoyé de mon iPhone 
 
 
Le 20 déc. 2013 à 10:23, "Corporate Services" <corp-serv@live.com> a écrit : 
 
 
Carla, 
 
 
I have been thinking a lot about what was presented in our initial hearing. 
 



Strategic Alliance BVI was set up in 2007, by Profilgest for me to use with my Saudi 
Partners as a vehicle and agent to assist Thule with their problems in Saudi Arabia. 
We used this company to set up our operation in Saudi and assist Thule Rigs moving 
forward. 
 
I can't help but wonder if there is a lot of confusion with the Strategic Alliance 
Panana, that Hans Olav ( Norway ) set up in 2009. 
 
 
I know I was confused when Mr. Mascotto was jumping through all the Thule 
documents, and not in a chronological order. 
 
 
This 2009 company has nothing to do with the assistance of the cancellation of the 
contract with Saudi Aramco, the cancellation of the demurrage, and the further 
assistance for Thule in Saudi Arabia. 
 
 
Thank you, 
 
Ron 
 
+ + + + + 

 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Hans Eirik Olav <heolav@gmail.com> 
Date: Mon, Sep 7, 2015 at 11:00 AM 
Subject: Fwd: FW: Letter + hearings - 003 
To: Håkon Juell Hassel <h.j.hassel@elden.no> 
 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: <strategic@reagan.com> 
Date: Fri, Apr 4, 2014 at 7:11 PM 
Subject: FW: Letter + hearings - 003 
To: heolav@gmail.com 
 
 
 
 
-----Original Message----- 
From: strategic@reagan.com 
Sent: Friday, April 4, 2014 12:07pm 
To: "Christian F. Johansen / Advokatfirmaet Elden" <christian.flemmen@elden.no> 
Subject: FW: Letter + hearings - 003 
 
 
 



-----Original Message----- 
From: "Corporate Services" <corp-serv@live.com> 
Sent: Friday, April 4, 2014 11:44am 
To: "strategic@reagan.com" <strategic@reagan.com> 
Subject: FW: Letter + hearings 
 
 
 
From: Carla.Reyes@swlegal.ch 
To: corp-serv@live.com 
CC: Benjamin.Borsodi@swlegal.ch; Mike.Han@swlegal.ch; Marlene.Dalby@swlegal.
ch 
Subject: Fwd: Letter + hearings 
Date: Thu, 2 Jan 2014 14:19:35 +0000 
 
 
 
Ron, 
 
Happy New Year! I wish you and your family all the best! 
 
I follow up on the email below that you sent to Mike. 
 
Please note that we need to schedule other meetings this coming week; therefore, at 
this point, we would really need to know when you are coming to Geneva for your 
preparation meeting in order to be available. 
 
 
I look forward to your answer. 
 
Kind regards, 
 
 
Carla 
 
 
From: Corporate Services [mailto:corp-serv@live.com] 
 
 
Sent: lundi 30 décembre 2013 19:22 
 
To: Han Mike 
 
Subject: RE: Letter + hearings 
 
 
Mike, 
 
I am still trying to work out a way to get my ticket for Geneva. 
 



Will let you know as soon as I can get this done. 
Ron 
 
 
From: 
Mike.Han@swlegal.ch 
 
To: corp-serv@live.com 
 
CC: Carla.Reyes@swlegal.ch; 
Benjamin.Borsodi@swlegal.ch 
 
Subject: Letter + hearings 
 
Date: Fri, 27 Dec 2013 17:37:44 +0000 
 
Dear Ron, 
 
We have obtained a copy of a letter (attached) sent today by Mr Pierre Bydzovsky, 
lawyer of the bankrupt estate of Thule, to the Prosecutor. 
 
The letter indicates that the Prosecutor has given Mr Bydzovsky access to the file 
and that he has authorized Messrs Sandtrø 
 and Ødergaard to be present at the hearings on 8, 9 and 10 January. 
 
Also, at this stage, we would need you to confirm that you will be in Geneva for the 
hearings and a prior preparation session, with the documents requested 
 by the Prosecutor to attest your financial situation. 
 
Best regards, 
 
Mike 

 
+ + + + + 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Hans Eirik Olav <heolav@gmail.com> 
Date: Mon, Sep 7, 2015 at 11:01 AM 
Subject: Fwd: FW: Letter of Thule's lawyer to the Prosecutor [SWLE.6rQD] - 005 
To: Håkon Juell Hassel <h.j.hassel@elden.no> 
 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: <strategic@reagan.com> 
Date: Fri, Apr 4, 2014 at 7:13 PM 
Subject: FW: Letter of Thule's lawyer to the Prosecutor [SWLE.6rQD] - 005 



To: heolav@gmail.com 
 
 
 
 
-----Original Message----- 
From: strategic@reagan.com 
Sent: Friday, April 4, 2014 12:08pm 
To: "Christian F. Johansen / Advokatfirmaet Elden" <christian.flemmen@elden.no> 
Subject: FW: Letter of Thule's lawyer to the Prosecutor [SWLE.6rQD] - 005 
 
 
 
-----Original Message----- 
From: "Corporate Services" <corp-serv@live.com> 
Sent: Friday, April 4, 2014 11:51am 
To: "strategic@reagan.com" <strategic@reagan.com> 
Subject: FW: Letter of Thule's lawyer to the Prosecutor [SWLE.6rQD] 
 
 
 
From: Carla.Reyes@swlegal.ch 
To: corp-serv@live.com 
CC: Benjamin.Borsodi@swlegal.ch; Mike.Han@swlegal.ch; Marlene.Dalby@swlegal.
ch 
Subject: Letter of Thule's lawyer to the Prosecutor [SWLE.6rQD] 
Date: Thu, 20 Mar 2014 11:21:56 +000 
Dear Ron, 
 
 
Please find attached hereto copy of the letter sent yesterday by the lawyer of Thule to 
the Prosecutor. 
 
 
Thule's lawyer states that you have not provided any evidence according to which 
you have been asked by the Court of Sharjah to be present at a hearing 
 on 27 March 2014. 
 
Furthermore, Thule's lawyer mentions that you should be able to attend your 
hearings in Geneva since you have suddenly been able to find a way to attend 
 hearings in Saudi Arabia. 
 
That being said, Thule's lawyer explains that his client agrees with the report of your 
hearing to Friday 4 April 2014. Thule's lawyer, however, stresses 
 that if you do not attend on 4 April 2014, an international arrest warrant should be 
issued against you. 
 
 
Kind regards, 
 



 
Carla 
 
Carla Reyes 
 
ATTORNEY-AT-LAW, LL.M. 
 
 
 
 
Schellenberg Wittmer Ltd / Attorneys at Law 
 
15bis, rue des Alpes / P.O Box 2088 / 1211 Geneva 1 / Switzerland 
 
T +41 22 707 8000 / F +41 22 707 8001 
 
www.swlegal.ch 
 
*************************************************************************************************
*********************** 
 
Visit us at takeoverpractice.ch 
– Schellenberg Wittmer's new website on Swiss Takeover Law. 
 
*************************************************************************************************
*********************** 
 
This e-mail and any attachments are confidential and may also be privileged. 
If you are not the designated recipient, please notify the sender immediately by reply 
e-mail and destroy all copies (digital and paper). 
 Any unauthorised disclosure, distribution, copying, storage or use of this message or 
any attachment is strictly prohibited and may be unlawful. There are risks in 
communicating by e-mail, such as data corruption, delay, interception and 
unauthorized amendment 
 for which we do not accept liability. Anyone who communicates with us by e-mail 
assumes such risks. 
 
+ + + + + 
 
 
Fra: Hans Eirik Olav <heolav@gmail.com> 
Dato: 7. juni 2016 kl. 10.43.02 CEST 
Til: Håkon Juell Hassel <h.j.hassel@elden.no>, John Christian Elden <j.c.elden@elden.no> 
Emne: Fwd: SV: SV: Rundskriv nr 3 for 1999 
 
 

Hei, 
 
Ref svar fra JC.  
 
Jeg er sjokkert!! 
 
Jeg har anmeldt statsadvokatene i ØK for soleklare og lett beviselig brudd på straffeloven. Spesialenheten bare henlegger an



sjefen for spesialenheten og Schea, med krav om at spesialenheten ikke behandler sin egen sak. Presthus har sendt anmeld
Hedemarken. 
 
Ref email fra JC viser det seg at ØK har brutt enda flere straffebestemmelser. Det virker som om ØK og resten av politetaten,
stat i staten"? Akkurat som Judge Roy Bean i Texas på 1850 tallet gjør de akkurat som de vil. 
 
Spørsmål 1: Hva slags system er det vi er konfrontert med i denne saken?  
Spørsmål 2: Når er "begeret fullt" også hos dere slik at vi går til felles front mot dette systemet og disse korrupte kjeltringene?
 
Mvh - Hans E. 
 
 
 
 
Sendt fra min iPad 
 
Videresendt melding: 

Fra: John Christian Elden <j.c.elden@elden.no> 
Dato: 7. juni 2016 kl. 10.27.17 CEST 
Til: Hans Eirik Olav <heolav@gmail.com> 
Emne: SV: SV: Rundskriv nr 3 for 1999 

Å holde dokumenter utenfor er brudd på kontradiksjonsreglene og kan være straffbart etter strl 1902 § 324 o
Forholdet må i så fall anses som et fortsatt straffbart forhold inntil dokumentene er på plass, og rammes da o
  
Fra: Hans Eirik Olav [mailto:heolav@gmail.com]  
Sendt: 7. juni 2016 10:25 
Til: John Christian Elden 
Kopi: Håkon Juell Hassel 
Emne: Re: SV: Rundskriv nr 3 for 1999 
  
OK. Takk.  
  
Det virker som om du har prosedert mange av disse viktige forholdene i HR? 
  
Jeg sitter jo med en liten flik av hva de holder utenfor (50-60 sider), ref dokumenter fra LeKarz advokater i S
anledninger. Hvilken (straffe)bestemmelse er det ØK har brutt i dette tilfellet? 
  
Hans E. 
 
Sendt fra min iPad 
 
Den 7. jun. 2016 kl. 10.17 skrev John Christian Elden <j.c.elden@elden.no>: 

  
Begrepet «0-dokumenter» var tidligere dokumenter som ble holdt utenom dokumentlistene. Etter at jeg var i 
er det ikke lenger lov å holde dokumenter utenfor dokumentlisten. Se også NOU 2009 nr 15. Heller ikke for Ø
  
jce 
  
Fra: Hans Eirik Olav [mailto:heolav@gmail.com]  
Sendt: 4. juni 2016 12:15 
Til: John Christian Elden; Håkon Juell Hassel 
Emne: Rundskriv nr 3 for 1999 
  
Fikk denne fra en venn: 



  
Jeg sitter her og jobber og så fant jeg Rundskriv nr 3 for 1999. Under pkt. VII finner du informasjon om såkal
politiets etterforskning. Uansett. Disse dokumentene hører ikke til sakens dokumenter og vil dermed ikke bli 
spør etter disse. Politiet jobber jo skjønnsmessig, og dermed vil det være helt opp til politiets skjønn hvorvidt 
dokumentmappen. Jeg kjenner ikke til politiets etterforskningsmetoder, men det ville ikke forundre meg om p
som i utlandet og intervjuet mennesker i forbindelse med saken mot deg. Disse intervjuene/avhørene – som k
politiet enkelt omtale som rundspørring, og så er dokumentet borte fra saken. Har du vært borti begrepet 0-do
spørre Elden om han kan gjøre en henvendelse til Økokrim/politiet i den hensikt å få tilgang til eventuelle 0-d
  
I min sak er det masse dokumentasjon som Økokrim holder skjult. Det er uakseptabelt og i strid med det mest
  
Jeg ber således vennligst om at vi krever utlevert alle slike dokumenter.  
  
Mvh - Hans E.  
 
+ + + + + 
 
Kommentar HEO til neste email: Det er nå gått 2 år siden behandlingen i 
tingretten og nesten ett år siden anken ble nektet fremmet. Slik det fremgår 
nedenfor purrer jeg nok en gang på manglende tiltak ift prosessen i Sveits, viz:  
 
,,,,,sitat…... 
 
Tror vi bør begynne med alle de dokumentene vi fikk fra LeKarz advokater for lenge 
siden og som dere har fått av meg to ganger tidligere, se f.eks vedlegget av 
interragation report fra Sveits, på fransk, vedlagt gårsdagens email til Scorland Yard 
og sent til IRS. Jeg kan ikke fransk, men en venn har lest den og sier den er veldig 
bra for meg. Da synes jeg vi for lenge siden burde ha sett på alle disse 
dokumentene.  
 
Igjen, vi er nå nødt til å foreta oss noe ift Sveits, fordi det er her "hele hunden ligger 
begravet" slik ØK, bostyrer og sveitsiske myndigheter ønsker og har greid. VI MÅ 
FORFØLGE DETTE NÅ! 
 
…..sitat slutt….. 
 
     
---------- Forwarded message ---------- 
From: Hans Eirik Olav <heolav@gmail.com> 
Date: Sat, Sep 24, 2016 at 12:01 PM 
Subject: Fwd: FW: Letter of Thule's lawyer to the Prosecutor [SWLE.6rQD] - 005 
To: John Christian Elden <j.c.elden@elden.no>, Håkon Juell Hassel 
<h.j.hassel@elden.no> 
Cc: Hilde Olav <hilde.olav@gmail.com> 
 
 

Ret email til Scotland Yard m.fl i går.  
 



Jeg blar litt i tidligere emails vedr. Sveits og finner mye interessant, som dere har fått 
tidligere.  
 
Se f.eks email fra Lekarz advokat, under. 
 
Kan noen/dere forklare meg hvordan Thules advokat kan true Lekarz med en 
arrestordre utstedt i Sveits?  
 
Det er mer merkelige ting, og det viser følgende: De har greid å skjule hva som har 
foregått i Sveits; det tåler ikke dagens lys, og vi er nødt til å gjøre noe for å få fullt 
innsyn.  
 
Tror vi bør begynne med alle de dokumentene vi fikk fra LeKarz advokater for lenge 
siden og som dere har fått av meg to ganger tidligere, se f.eks vedlegget av 
interragation report fra Sveits, på fransk, vedlagt gårsdagens email til Scorland Yard 
og sent til IRS. Jeg kan ikke fransk, men en venn har lest den og sier den er veldig 
bra for meg. Da synes jeg vi for lenge siden burde ha sett på alle disse 
dokumentene.  
 
Igjen, vi er nå nødt til å foreta oss noe ift Sveits, fordi det er her "hele hunden ligger 
begravet" slik ØK, bostyrer og sveitsiske myndigheter ønsker og har greid. VI MÅ 
FORFØLGE DETTE NÅ! 
 
 
mvh Hans E. 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: <strategic@reagan.com> 
Date: Fri, Apr 4, 2014 at 7:13 PM 
Subject: FW: Letter of Thule's lawyer to the Prosecutor [SWLE.6rQD] - 005 
To: heolav@gmail.com 
 
 
 
 
-----Original Message----- 
From: strategic@reagan.com 
Sent: Friday, April 4, 2014 12:08pm 
To: "Christian F. Johansen / Advokatfirmaet Elden" <christian.flemmen@elden.no> 
Subject: FW: Letter of Thule's lawyer to the Prosecutor [SWLE.6rQD] - 005 
 
 
 
-----Original Message----- 
From: "Corporate Services" <corp-serv@live.com> 
Sent: Friday, April 4, 2014 11:51am 
To: "strategic@reagan.com" <strategic@reagan.com> 
Subject: FW: Letter of Thule's lawyer to the Prosecutor [SWLE.6rQD] 
 



 
 
From: Carla.Reyes@swlegal.ch 
To: corp-serv@live.com 
CC: Benjamin.Borsodi@swlegal.ch; Mike.Han@swlegal.ch; Marlene.Dalby@swlegal.
ch 
Subject: Letter of Thule's lawyer to the Prosecutor [SWLE.6rQD] 
Date: Thu, 20 Mar 2014 11:21:56 +0000 
 
 
Dear Ron, 
 
 
Please find attached hereto copy of the letter sent yesterday by the lawyer of Thule to 
the Prosecutor. 
 
 
Thule's lawyer states that you have not provided any evidence according to which 
you have been asked by the Court of Sharjah to be present at a hearing 
 on 27 March 2014. 
 
Furthermore, Thule's lawyer mentions that you should be able to attend your 
hearings in Geneva since you have suddenly been able to find a way to attend 
 hearings in Saudi Arabia. 
 
That being said, Thule's lawyer explains that his client agrees with the report of your 
hearing to Friday 4 April 2014. Thule's lawyer, however, stresses 
 that if you do not attend on 4 April 2014, an international arrest warrant should be 
issued against you. 
 
 
Kind regards, 
 
 
Carla 
 
Carla Reyes 
 
ATTORNEY-AT-LAW, LL.M. 
 
 
 
 
Schellenberg Wittmer Ltd / Attorneys at Law 
 
15bis, rue des Alpes / P.O Box 2088 / 1211 Geneva 1 / Switzerland 
 
T +41 22 707 8000 / F +41 22 707 8001 
 
www.swlegal.ch 



 
*************************************************************************************************
*********************** 
 
Visit us at takeoverpractice.ch 
– Schellenberg Wittmer's new website on Swiss Takeover Law. 
 
*************************************************************************************************
*********************** 
 
This e-mail and any attachments are confidential and may also be privileged. 
If you are not the designated recipient, please notify the sender immediately by reply 
e-mail and destroy all copies (digital and paper). 
 Any unauthorised disclosure, distribution, copying, storage or use of this message or 
any attachment is strictly prohibited and may be unlawful. There are risks in 
communicating by e-mail, such as data corruption, delay, interception and 
unauthorized amendment 
 for which we do not accept liability. Anyone who communicates with us by e-mail 
assumes such risks. 
 
+ + + + 
 
Kommentar HEO til neste email: Nok en gang tar jeg opp dokumentsamling fra Lekarz 
advokater i Sveits og spør om vi ikke må få det oversatt. Ingen reaksjon fra Elden 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Hans Eirik Olav <heolav@gmail.com> 
Date: 2016-09-26 9:01 GMT+02:00 
Subject: Avhør av LeKarz i Sveits 
To: John Christian Elden <j.c.elden@elden.no>, Håkon Juell Hassel <h.j.hassel@elden.no> 
Cc: Hilde Olav <hilde.olav@gmail.com> 
 

Lars Haugen, som snakker OK fransk sier at dette ene avhøret som er en del av en 
rekke dokumenter vi fikk av LeKarz advokater i Sveits for en god stund siden, er til 
min fordel, se vedlegg til filing hos IRS. Lars har lest gjennom flere ganger og sier 
følgende: 
 
"Lest på nytt. LeKarz forklaring er meget «coherent» og logisk. Men spillet består i å 
stemple vitner som «ikke troverdig» for å slippe å diskutere innhold. 
 
Du har ikke en sjanse så lenge domstolen nekter å se på bevisene.  
 
Hva tror ØK skjedde i araber land? Et mirakel?" 
 
Ergo må vi bruke det vi har fra Sveits til å fremtvinge en situasjon hvor vi tvinger 
domstolen til å forholde seg til bevisene, samt at vi fremtvinger fullstendig innsyn i det 
som har skjedd i Sveits og som ØK og sveitserne så desperat forsøker å holde 
skjult.  



 
 
Sveits er nøkkelen til sannheten om denne saken. Vi må få frem fakta fra de 
dokumentene vi har og vi må deretter sette krav bak fullt innsyn ift norsk og 
internasjonal lov. Hvilke lover/regler gjelder? 
 
Og vi må angripe dommernes habilitet, slik jeg allerede har vært inne på. For det 
første må det være tilstrekkelig grunnlag for å hevde at Oslo tingrett, lagmannsrett og 
høyesterett umulig kan ta i min sak lenger. Det er jo bare å se på hvordan de unngår 
å behandle bevisene opp mot tarv for å konstatere at de er uskikket til å vurdere 
denne saken. Vi bør løfte saken opp og ut fra denne gruppen av likesinnede 
dommere. Når de konsekvent unngår å diskutere bevisene og tarv, viser det at de er 
samkjørte og at målet er å få meg dømt. Slike domstoler er ikke egnet til å dømme i 
noen sak. 
 
Synes vi bør bli enige om fremdrift og strategi asap? 
 
Vi bør få oversatt de sveitsiske dokumentene som ser mest interessante ut, noe vi 
burde ha gjort for lenge siden. 
 
Hans E. 
 
+ + + + + 
 
Kommentar HEO til neste email: Ennå en purring om å gå inn i dokumentasjonen i 
Sveits og følge opp ift sveitsiske myndigheter.  
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Hans Eirik Olav <heolav@gmail.com> 
Date: 2016-11-30 21:27 GMT+01:00 
Subject: Eierskap SAC og overføring av USD 700.000 bostyrer 
To: John Christian Elden <jce@elden.no>, Håkon Juell Hassel <h.j.hassel@elden.no> 
Cc: Hilde Olav <hilde.olav@gmail.com> 
 
 
Hovedtema i saken mot LeKarz var å få LeKarz til å frigi midlene på SACs konto. Mascotto, 
dermed også bostyrer og ØK mente at LeKarz måtte gi sitt samtykke, enten som eier av 
kontoene eller som forvalter for saudierne. Det ble aldri gitt med lekarz' begrunnelse at han 
ikke hadde autorisasjon til dette. Jeg har endt opp med "hele regning" men ØK, bostyrer og 
Mascotto har handlet som om jeg ikke har noe med dette å gjøre overhode, t.o.m. Holdt hele 
diskusjonen om eierskap til SAC og kontroll med SACs konto hemmelig for meg. De kan ikke 
på den ene siden si at jeg er reel eier og deretter opptre som om jeg ikke har noe med SACs 
konto å gjøre. De viser helt kosekvent og tydelig at de er på linje med Le Karz forklaring: 
Olav var aldri reelle eier, jeg, LeKarz er den som styrer dette. 
 
Mascotto, bostyrer og ØK holdt på med dette i flere år før Mascotto til slutt bare ga bostyrer 
pengene. Vi trenger all dokumentasjon for dette, bl.a. fordi: 
 
Mascotto, bostyrer, og i hvert fall ØK mener at jeg og LeKarz er reell eiere av SAC. Allikevel 
og over en periode på flere år falt det ikke Mascotto, bostyrer eller ØK inn å involvere meg i 
deres ønske om å få frigitt pengene. Det henger ikke på greip ift at de hevder at jeg er reell 
eier, men handler som om jeg ikke er det, altså i tråd med LeKarz vitnemål til de i Sveits. 



 
Ergo er vi nødt til å få vite alt om informasjonsflyten mellom disse partene, og spesielt 
interessant er ØKs og bostyrers tilførsel og tilgang til dokumentasjon i Sveits og hvordan de 
har brukt denne i eller ikke i samsvar med Mascottos formaninger og Entraide reglene. 
 
Spesielt interessant er dokumentasjon omkring vedtaket Mascotto gjorde ifm utbetalingen til 
boet, samt ifm selve utbetalingen? 
 
Jeg mener også ovennevnte er noe vi må få med når vi nå ser på det nye beviset vi fikk fra 
ØK i dag, altså at anmeldér, bostyrer, siler og forer ØK, etterforsker og påtalemyndighet, 
med bevis bostyrer og ØK er enige om vil felle meg. Det er drøyt og det er sannsynligvis gjort 
i strid med norsk lov og i strid med Entraide reglene. 
 
Hans E. 
 
+ + + + + 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Hans Eirik Olav <heolav@gmail.com> 
Date: 2016-12-04 10:02 GMT+01:00 
Subject: Fwd: Noen tanker 
To: Håkon Juell Hassel <h.j.hassel@elden.no> 
 

Regner med at du deler med JC. 
 
Hans E.  
 
Sendt fra min iPad 
 
Videresendt melding: 

Fra: Lars M Haugen <lmhaugen@online.no> 
Dato: 4. desember 2016 kl. 09.15.20 CET 
Til: Hans Eirik Olav <heolav@gmail.com> 
Emne: Noen tanker 

2011; 
 
 Du og Lekarz blir gjenstand for etterforskning i Sveits. 
 
2013, nov; 
 
 Lekarz avhør. Ø,bostyrer ikke til stede. Dok på fransk finnes. 
 
2014, jan; 
 
 Lekarz avhør hvor han ikke møter. Ø og bostyrer tilstede. De signerer Entraide dokument. Men 
avhør dukker aldri opp i saken. Dok på fransk finnes. 
 
2014, april; 
 



 Nytt Lekarz avhør. Uklart hvem som er til stede. Avhør dukker opp i saken som en «uoffisiell 
oversettelse» besørget av bostyrer og overlevert Ø. Ø hadde aldri noen sak mot Lekarz? Så du 
er eneste grunn til at Ø interesserer seg for avhøret. Men har du fått anledning til kontradiksjon, ja 
sjekke om oversettelse er korrekt? Avhøret må jo falle inn under Entraide avtale signert i jan 
2013? Har Ø sett at disse doks taler til din fordel og dermed utelatt? 
 
Bostyrer har gått kjøkkenveien til Ø med disse dokumentene. Hvorfor? Og er dette tillatt under 
norsk lov. Har din forsvarer reagert? 
 
Mitt poeng er at man må få en oversikt over realitetene. Spørre Macotto og Ø om hva som 
skjedde med Entraide avtalen, sjekke om Ø har tilbakeholdt info som er gunstig for deg osv.  
 
Slik dette er nå så er det et rotete bilde. 
 
Til og med Lagmannsretten har kastet seg på Sveits dokumentene, åpenbart uten å vite hva de 
snakker om. 
 
Hvis L hadde lest dokumentene så vil de finne Lekarz avhør som redegjør i detalj hva som 
skjedde i Dubai, hvorledes han reddet $ 600 mill i verdier. Hvis noen mener det han forteller er 
oppspinn så får de føre bevis for det da!!! 
 
Jeg ser at Ø slapp å komme seg over tarv hinderet. De løp rundt ved å fortelle retten at du og 
Lekarz var ikke troverdige . Dermed kunne de fokusere 100% på hvor de $ 6 mill tok veien. Og 
det ble til slutt hele saken. 
 
 
Som sagt noen tanker. Jeg sliter med å få oversikten. 
 
+ + + + + 
 
Kommentar HEO til nest email: Det var vel først etter dette at det ble litt mer fart i sakene, men dette 
er vel på tidspunktet for anke til omgjøringsbegjæring/anke HR? Altså altfor sent.  
 
Fremdeles ingen interesse ift dokumentene fra LeKarz advokater i Sveits som vi mottok i mars 2014. 
Hvorfor? 
 
Sendt fra min iPad 
 
Videresendt melding: 

Fra: Hans Eirik Olav <heolav@gmail.com> 
Dato: 6. desember 2016 kl. 11.35.51 CET 
Til: Håkon Juell Hassel <h.j.hassel@elden.no>, John Christian Elden <jce@elden.no> 
Emne: Videre prosess anke og omgjøring 
 
 

Hei, 
 
Noen tanker/spørsmål fra Lars og meg.  
 
Som vi er enige om må vi gå ut forholdsvis kort, konsist og kanskje bredt ift hva vi ber om fra ØK, bostyrer 
og Mascotto, kanske i den rekkefølgen? Dere får nesten regissere dette ift hvilke opplysninger vi er ute 
etter, samt det rettslige grunnlaget nå, som henger sammen med at vi på bakgrunn av nye 
opplysninger/bevis fra ØK er nødt til å få saken opplyst for vår del, på lik linje som den er opplyst og holdt 
hemmelig og selektert fra ØK og bostyrer i skjønn forening inntil nå, antakelig i strid med sveitsiske og 
norske regler og EMK, Grunnloven.  
 
Lars først: 



 
 
1. Ikke hatt dokumenter. Hvorledes har man da oppnådd det «uoffsielle» oversatte dokumentet? Er ikke 
dette et grovt overtramp? 
 
 
2. SAC konto konfiskert. Åpenbart at HEO da ikke kan være eier. Ellers måtte HEO «dømmes» i Sveits. 
Er det denne problemstilling ØK vil komme rundt ved å ignorere Sveits prosess? HEO er defato frikjent hva 
angår SAC og konto. 
 
 
3. Entraide spørsmålet må avklares. Etter jan 2014 avhør, hva skjedde med dokumentasjon? Ble Entraide 
prosessen gjennomført eller brukte ØK informasjonen «internt». Nøkkelen ligger her. ØK har åpenbart brukt 
informasjonen og kommet til at den kanskje var til HEOs fordel. 
 
 
4. Mascotto må svare på dette. 
 
 
5. Likhet for loven. ØK har sett alt men skjult det. 
 
 
6. Her bør vel en skarp advokat se selvmotsigelsene og rive disse i stykker. 
 
 
7. ØK var på fisketur og fant ikke noe nyttig.  
 
 
For hvert svar man får dukker det opp 2 nye spørsmål. Elden må nøste i dette. 
 
 
Er det ingen som reagerer på at ØK opererer med uoffisielle oversettelser? Og at de bruke LK dommen mot 
HEO? 
 
 
Lars 
 
+ + + 
 
 

Fra HEO: 
 
 
I lys av det som nå er avdekket bør vi rett og slett kreve fullt innsyn i alt som har funnet sted ifm Sveits 
prosessen, all dokumentasjon brukt til/fra. Få alt sammen, enten det er fra ØK, bostyrer eller Mascotto. 
Hvem er det som har inngitt de 20 ringpermer ++ som bostyrer, ØK og Mascotto har brukt ifm straffesaken i 
Sveits? 
 
Rettslig begrunnelse for slikt innsyn? 
 
Den private straffestevningen beskriver det vi vet har foregått i Sveits men som ØK og bostyrer ønsker å 
holde skjult, nemlig en sirkel manøver hvor straffesaken i Norge har blitt brukt for å oppnå et fellende 
resultat i Sveits, og fordi man ikke har ønsket å vise kortene i Sveits, bort sett fra noen få og til dels 
autoriserte dokumenter, så har man brukt en plantet nyhetsartikel for å opprettholde en feilaktig og ikke fullt 
opplyst sak og domfellelse i Norge. M.a.o. siling, manipulasjon, antakelig også bruk av forfalsked 
dokumenter, for å nå et ønsket resultat - ikke et resultat i samsvar med ØK plikt til opplysning og 
rettsikkerhet/kontradiksjon.  
 
Det er dette spillet som må avdekkes og da må vi få fullt innsyn en gang for alle. 
 
Noen spørsmål: 
 
1. Ikke hatt dokumentene fra straffesaken i Sveits - allikevel uttalt at det dreier seg om samme sak i Sveits 



som i Norge. Hvordan trekke denne konklusjon? Hvilke dokumenter har de kjennskap til og har de lest som 
gjør at de kan uttale seg slik? 
 
2. Sveits saken opptatt av LeKarz som eier av SAC og konto, ikke HEO. Aldri kontaktet HEO ang. påstsått 
eierposisjon i SAC eller til konto. Hvorfor påstå at HEO er eier og kontoinnhaver i den norske saken, når 
opptreden i Sveits viser at man har festet lit til LeKarz forklaring om dette, i.e. At HEO aldri vært reell eier av 
SAC?  
 
3. ØK har vært opptatt av Entraide reglene ifm egen direkte kommunikasjon med sveitsiske myndigheter, 
men ikke når det gjelder autorisert oversettelse mottatt fra avhør hvor bostyrer har vært til stede? Mener ØK 
at bostyrer er unntatt fra Entraide reglene? Hvilken rolle har bostyrer hatt i Sveits som gir de anledning til å 
delta i avhørene og gi informasjon videre til ØK? Er dette klarert med sveitsiske myndigheter på forhånd? 
 
4. Hva vet ØK og informasjon og dokumentasjon som er tilbudt inngitt av bostyrer til sveitsiske 
myndigheter? Hvor mye dokumentasjon (antall ringpermer) og hvilken type dokumentasjon?  
 
5. Hvorfor har ikke ØK sørget for å få tilgang til all dokumentasjon ifm Sveits, men bare det som er silet til 
ØK fra enten Mascotto eller bostyrer? Har ikke ØK som etterforsker interesse og plikt til å belyse saken fullt 
ut, ikke bare ift selekterte bevis? Hvorfor denne fremgangsmåten? 
 
6. ØK bekreftet at de aldri har hatt straffesaksdokumentene fra Sveits saken, ergo har heller ikke domstolen 
hatt disse. Det som har skjedd i Sveits vurderes allikevel som avgjørende for dommen mot Olav. Kan ØK 
forklare dette, spesielt sett i lys av at ØK ikke har funnet det bryet verdt å sørge for å få utlevert all 
dokumentasjon fra et saksforhold ØK betegner som "det samme saksforholdet" og "dømt for det samme"? 
 
7. Hvorfor ble LeKarz instruert av Mascotto, bostyrer og ØK om å holde siktelsen mot HEO og sin egen 
straffesak i Sveits hemmelig for HEO? Hva var hensikten ift tilbudte beviser i Sveits saken, alle med 
relevans for den norske saken, avhør av sentrale vitner lenge før HEO fikk være med etc? Var det for å 
kunne tilpasse etterforskningen, fakta og bevis for å nå et ønsket resultat? 
 
Under fengslingsmøte 16 juni 2011 krevet JC at det skulle gjennomføres ransaking hos bostyrer. Intet 
gjennomslag og saken ble dermed ikke fullt opplyst. Siden har vi krevet innsyn hos bostyrer en rekke 
ganger ifm rett til kontradiksjon, men er nektet, sogar slik at når ØK ga oss tillatelse etter 4 års venting, da 
Førde ØK seg straks etterpå når bostyrer nektet slikt innsyn. Hva er det de er så redde for? I lys av det som 
har skjedd, er det ikke påtrengende å komme til,bunns i hva som har skjedd i Sveits? Hvilken rolle og hva er 
det ØK og bostyrer har holdt på med i Sveits? 
 
Hans E. 

 
+ + + + + 
 
Kommentar HEO til neste email; Nok en gang blir dokumentsamlingen fra Sveits tatt 
opp og konkrete referanser gitt til Elden. Alt i denne er viktig.  
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Hans Eirik Olav <heolav@gmail.com> 
Date: 2016-12-29 13:03 GMT+01:00 
Subject: Mer om bostyrer og Sveits 
To: Håkon Juell Hassel <h.j.hassel@elden.no>, John Christian Elden <jce@elden.no> 
Cc: Hilde Olav <hilde.olav@gmail.com> 
 
 
Hei, 
 
Våre samlede kommentarer til siste utkast kommer ganske snart i dag. 
 
Med referanse til telefonsamtale med Håkon i formiddag, bør vi vurdere om følgende bør 
være med i skrivet og i så fall i hvilken form/utstrekning: 
 



1. Vi er tidligere blitt fortalt av så vel LeKarz som hans advokat i Sveits at sveitsisk 
aktor/påtalemyndighet tok ut siktelse/tiltale/igangsatte etterforskningsskritt mot både LeKarz 
og meg, samt at LeKarz fikk ordre om å hemmeligholde dette overfor oss. 
 
2. Dokumenter viser ovennevnte, se bl.a. brev av 22 april 2013 fra LeKarz advokat 
Schellenberg Wittmer, side 2, pkt 1.1 og 1.2, hvor det fremgår at jeg er inkludert ift en/flere 
av ovennevnte kategorier, dvs siktet/tiltalt/etterforsket. 
 
3. Vedleggene til ovennevnte brev gir forøvrig et lite glimt av hvilke dokumenter som har 
tilflytt den "avgjørende" prosessen om "samme forhold" i Sveits fra ØK og/eller bostyrer, altså 
et glimt av det ØK nekter å svare på og bostyrer nekter å gi domstolen og oss innsyn i. 
 
4. Det første vedlegget er et brev av 19 august 2011 fra aktor Mascotto til Økokrim v/Petter 
Nordeng hvor Mascotto inkluderer meg sammen med LeKarz ift ovennevnte kategorier. Iflg 
ØK har de mottatt 3 brev/forespørsler fra Mascotto, ref. saksmappen Dok nr. 09.115, 09.121 
og 10.201. (For sikkerhets skyld bør vi sjekke ut dokumenter refert til i ØKs påtegningsark av 
24 november 2016, Dok nr. 09.152 og 09.153). Vi må sjekke om dette konkrete vedlegget er 
inkludert i den korrespondansen ØK selv oppgir å være det eneste de sitter på. Uansett, 
brevet viser til meg som siktet/tiltalt/etterforsket (fransk språk og terminologi). 
 
Poenget her er at både ØK og bostyrer vet nøyaktig hvilken rolle jeg har spilt i Sveits og 
hvordan denne rollen etter hvert er behandlet av Mascotto, inklusive Mascottos konklusjon 
om min status som siktet/tiltalt/etterforsket. Denne kunnskapen har både ØK holdt skjult for 
oss og domstolen. Det er ille nok i seg selv, og representerer således ennå et viktig 
argument for hvorfor innsyn hos bostyrer er helt nødvendig. Vi må få den samme 
kunnskapen om behandlingen av meg i Sveits som det de allerede vet. Legger vi til at min 
status ift sveitsisk påtalemynidghet er avgjort på grunnlag av dokumenter til/fra Sveits via 
bostyrer, samt bostyrers deltakelse i avgjørende møter hos Mascotto, som blant annet har 
medført oversendelse av uautorisert oversettelse av avhør fra bostyrer til ØK, da blir dette et 
enda sterkere argument for at bostyrer har opptrådt som ØKs "forlengede arm", hvilket er det 
viktigste og sterkeste nye bevis/argument vi har ift omgjøring. 
 
Det vi heller ikke vet er om det medfører riktighet at Sveitsprosessen ble igangsatt av en 
"suspicious activity report" fra Eldring, Tournier, Boudec, slik det påstås eller om den korrekte 
versjonen er at ØK og/eller bostyrer igangsatte det hele, samt hvilken rettslig betydning det 
har ift de svikt vi påpeker i dette skrivet? 
 
Kanskje vi burde vurdere å ta med ovennevnte i en eller annen form, dvs. enten 
kortversjonen eller inklusive dokumentbevis. Dette må nesten dere vurdere? 
 
Hans E. 
 
+ + + + + 
 
Kommentar HEO til neste email: Nesten 3 år etter at dokumentbevisene fra LeKarz 
advokater i Sveits ble forelagt Elden (6 måneder før saken ble behandlet i tingretten) og 
etter gjenatte purringer (se dette notat), skal Elden plutselig «sjekke min status som 
straffeforfulgt også i den parallelle prosessen i Sveits. Helt på tampen av domstolens 
vurdering av min sak og nesten 3 år etter at bevisene for slik straffeforfølging ble 
forelagt Elden, uttaler de at  «litt senere utpå dagen komme med noen tanker om 
hvorledes vi i lys av slik forfølgning kan styrke kravet om innsyn / fremme av saken». Se 
under.   
 
---------- Forwarded message ---------- 



From: Håkon Juell Hassel <h.j.hassel@elden.no> 
Date: 2016-12-30 8:50 GMT+01:00 
Subject: Neste utkast mv 
To: "heolav@gmail.com" <heolav@gmail.com> 
Cc: John Christian Elden <j.c.elden@elden.no> 
 
 
Hei 
 
Jc og jeg har kikket inn mot bl a opplysningene om din status som straffeforfulgt også i den 
parallelle prosessen i Sveits. 
 
Det kommer en e-post til orientering litt senere utpå dagen med noen tanker om hvorledes vi 
i lys av slik forfølgning kan styrke kravet om innsyn / fremme av anken. 
 
For øvrig legger vi nå opp neste utkast som sist, dvs alle endringer og tillegg i rødt + et 
utførlig memo ved siden av som forklarer sentrale forhold knyttet til den reviderte 
fremstillingen. 
 
Håkon 
 
 
+ + + + + 
 
Kommentar HEO til nedstående email: Her bekreftes det fra Eldens side, om enn 
inndirekte, hvor viktig det hade vært å følge opp dokumentasjon mottatt fra Lekarz 
advokater 3 år tidligere.  
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Håkon Juell Hassel <h.j.hassel@elden.no> 
Date: 2016-12-31 13:38 GMT+01:00 
Subject: Orientering pågående arbeid revidert utkast  
To: Hans Eirik Olav <heolav@gmail.com> 
Cc: John Christian Elden <j.c.elden@elden.no> 
 

Hei 

Noen merknader til orientering knyttet til en del overordnede  / gjenstående temaer 
følger nedenfor. Disse vil prege det reviderte utkastet du vil motta sent i mrg kveld. 

Begjæringen om omgjøring bygger på at lagmannsrettens nektelse av å fremme 
anken over skyldvurderingen til ordinær muntlig forhandling. 

Det er vanskelig å se for seg at fremme av anken besluttes uten at lagmannsretten 
samtidig beslutter eller bygger på at saken skal opplyses i forhold til de temaer som 
er ansett å være avgjørende for skyldspørsmålet (eierskap SAC). 

Fremme av anken og opplysning av saken gjennom åpning av den parallelle 
sveitsiske saken er grunn-nerven i begjæringen – særlig nå som Økokrim og boet har 
nektet å opplyse prosessen. 



Et forhold som klart underbygger at dette må være grunn-nerven er forholdet til 
anken over tingrettens dom og de tidligere begjæringene (hva som da har vært 
anført) sett hen til hva Høyesterett i etterkant har forkastet som saksbehandlingsfeil. 
Kortfattet kan det vises til at anken og begjæringene bygget på at det er nødvendig å 
gi tilgang til den sveitsiske saken også i lys av at tingretten (og etter hvert 
lagmannsretten) la til grunn at de avgjørende spørsmålene i skyldvurderingen var 
etableringen og forvaltningen av SAC. 

Punktene nedenfor er særlig sentrale å iakta og om mulig styrke i revisjonen av 
utkastet: 

1. Det er viktig å fremheve / understreke at situasjonen knyttet til tilgang til bevis i 
Sveits forholdet seg annerledes enn hva som var tilfellet ved behandlingen av anken 
og tidligere begjæringer.  

Dels gjelder dette tilgang ved at det må legges til grunn at tilgangen til de sentrale 
bevisene nå er enkelt tilgjengelige hos anmelder / boet. 

Dels er situasjonen endret for så vidt gjelder relevansen av at retten også du / 
forsvaret får tilgang til bevisene. Opplysningene fra Økokrim og boet viser at det har 
vært en selektert prosess knyttet til opplysning i og mellom de parallelle sakene 
vedrørende «samme forhold» og i «samme sakskompleks». 

I merknadene til det siste utkastet reises det betimelige spm knyttet til viktigheten av 
ikke å låse seg (dvs argumentasjonen / anførslene) opp i mot hva boet og Økokrim 
måtte svare. Vi er enig i dette, og ser på hvorledes dette best kan ivaretas i det 
reviderte utkastet. 

Samtidig må vi iaktta følgende forhold: Det grunnleggende i begjæringen er at 
bevisene nå skal være enkelt tilgjengelige. Dette er et kjernepunkt hvordan vi kan 
komme over kneiken; dvs få lagmannsretten til å omgjøre nektelsen (som er uløselig 
knyttet til skrittene vedrørende opplysning av saken i Sveits). 

En ting derfor ikke må gjøre er å søke å anmode lagmannsretten å besørge at 
Økokrim og boet besvarer de spørsmål som ikke ble besvart: Vi har allerede fått de 
svarene som innebærer at saken må fremmes samtidig som opplysning av saken 
finner sted. 

Kommentar HEO til ovennevnte: Det har jo vist seg ikke å stemme iom at saken 
stadig nektes å fremmes.  

 
2.  I merknadene til utkastet er det også betimelig reist spørsmål om det bør 
koordineres med henvendelse til Mascotto. 

Vårt råd er klart at Mascotto og egen / evt andres henvendelse til Mascotto ikke må 
involveres i skrivet: Vi ønsker ikke gi lgm inntrykk av vi / lgm har en valgmulighet å 
komme til dokumentasjonen (dvs gjennom Sveits / sveitsisk påtalemyndighet) Da 
forsvinner fokuset inn mot boet / Økokrim; ref krysspressituasjon. Følger vi en slik 



tilnærming følger vi i realiteten det boet har gitt anvisning på; ta opp spørsmål om 
innsyn med Sveits direkte..  

Men – og det er viktig -: Vi må ikke binde oss ift etterfølgende skritt beroende på hva 
boet setter i verk som mottrekk til pålegg om fremleggelse mv. 

3.  Et interessant og høyst relevant spm som er reist i merknadene er hvorledes vi 
best kan inkorporere / rette fokus mot det forhold at du har hatt posisjon som 
straffeforfulgt også i den parallelle sveitsiske saken. 

Allerede angivelsene av «samme forhold» og i « samme sakskompleks» aktualiserer 
og berettiger et slikt fokus / tillegg. Spørsmålet er hvorledes vi best kan benytte dette 
for å få fremmet anken over skyldvurderingen. 

Vi tenker følgende helt grunnleggende rundt tilnærmingen på dette punktet:  

- Det er hensiktsmessig å ta utgangspunkt i det enkle tilgjengelige faktum at Mascotto 
i sin e-post omtaler at Cappelen / Thorud trolig vil henlegges for å unngå 
dobbeltstraff-problematikk (bilag 1 til påtegningen av 01.09.2015 med Mascotto sin 
omtale av «ne bis idem» (latin for forbudt mot gjentatt straffeforfølgning for ett og 
samme forhold)). 

 
Dette faktumet må sammenholdes med en hensiktsmessig etablering av det forhold 
at også du har være straffeforfulgt; ref dine henvisninger i detaljer redegjørelse i egen 
e-post sendt oss torsdag med oversikt "Mer om bostyrer og Sveits". 

- Det er svært viktig at lagmannsretten / Økokrim ikke får en mulighet til å parere 
dette forholdet og attpåtil muligens redusere betydningen av Økokrims / boets 
nektelser av å svare rundt prosessen i Sveits. 

 
Uttrykt med andre ord: Økokrim skal ikke få anledning til å være «flink» å svare rundt 
kjennskap til hvilken straffeprosessuelle stilling du hadde i Sveits og når stilling som 
evt siktet eller lignende opphørte. Det kan meget godt vise seg at straffeforfølgning 
har funnet sted i Sveits uten at det har oppstått noen konsekvenser eller 
sperrevirkning for straffesaken mot deg i Norge (avhengig av henleggelsesgrunnlag 
mv)  

Den praktiske konsekvensen av dette – og vår fremstilling i revidert utkast – 
innebærer at betydningen av din straffeprosessuelle stilling i Sveits tas inn som en 
separat del som argument for å forsterke kravet om innsyn i bevisene hos boet. 

Heller ikke i forhold til dette temaet må tilnærmingen / anførslene være låst da vi ikke 
kjenner fasiten rundt din straffeprosessuelle stilling i Sveits og avviklingen av denne. 

4. Vi anbefaler ikke å ha med noen del / gjentakelse av hvorvidt lagmannsretten har 
sagt at de hadde tilgang til Sveits-dokumenter holdt opp mot klarlegging av så ikke 
var tilfelle. Utover å vise til hva nerven i begjæringen er (særlig pkt 1 ovenfor + 



innledende tekst i denne e-posten) viser vi til det som ble kommentert i vår e-post 
tirsdag denne uken rundt dette spørsmålet: 

  
«Det er vår oppfatning at det vil svekke mulighetene for å nå frem med begjæringen 
dersom man inntar henvisning til eller omtale av anførselen om at lagmannsretten 
tidligere har sagt at den hadde dokumentene fra Sveits og at det nå er avdekket at så 
ikke er tilfellet. 

Kommentar HEO til ovennevnte: I lys av situasjonen og manglende oppfølging 
er argumentasjoen vanskelig å forstå.  

Det er flere grunner til vår oppfatning på dette punktet: 

1.      Vi tror ikke en avgjørelse av begjæringen eller anken for Høyesterett vdr 
straffutmålingen vil begrunnes med den aktuelle anførselen. 

2.      Det er mulig å lese avsnittet i lagmannsrettens beslutning isolert slik anførselen 
lyder; dvs at lagmannsretten uttaler at den har tilgang på dokumentene / bevisene fra 
Sveits.  
 
Lest i sammenheng og i lys av begjæringen og etterforskningsskrittene har 
anførselen formodningen mot seg:all den stund retten avslår å innhente bevis fra 
Sveits (opplysning av saken; ref strpl. § 294).  

Kommentar HEO til ovennevnte i rødt: Tenk om vi hadde gjort dette i mars/april 
2014, da Elden mottok bevis fra Sveits uten å følge opp. Resten av 
argumentene bærer preg av denne kjennsgjerning om manglende oppfølging 
og hvordan det nå i følge Edlen har blitt en håpløs oppgave. Stemmer dette? 

  
3.      Dersom man tenker seg at lagmannsretten har uttalt at den hadde tilgang til 
bevisene – hvor bringer det oss?? At det i etterkant fastslås at retten ikke hadde slike 
beviser leder ikke til annet enn at saken fremdeles ikke er opplyst på de punktene 
som er nødvendig for en forsvarlig behandling av saken. 

 
 4.      Anførselen inngår i den opprinnelige begjæringen, og vil – av de grunner som 
er gjengitt ovenfor – ta fokus vekk fra anførsler / nye bevis som har en reell og svært 
god mulighet til å lede til omgjøring og fremme av skyldanken med opplysning av 
saken» 

 
For øvrig er det kommet mange gode forslag til mindre justeringer / tillegg som søkes 
ivaretatt på best mulig måte i utkastet dere mottar i mrg kveld. 

 Ha en fin nytt-årsfeiring, så høres vi kort utpå det nye året!! 

Håkon 



+ + + + + 
 
 
Kommentar HEO til neste email: Mascottos brev, som er en liten del av 
dokumentbevisene Elden mottok fra Lekarz’ sveitsiske advokater neste 3 år tidligere er 
nå gjenstand for Eldens vurdering. Slik det skal vise seg har ØK hatt anledning til å 
delta i parallell straffeforfølging mot meg i 4 år, løyet om det forut for 
tingrettsbehanldingen i oktober 2014, løyet om det igjen i 2017, mens beviset for dette 
har foreligget i dokumentene Elden mottok fra Sveits 6 måneder før 
tingrettsbehandlingen, dvs. mottatt 28 mars 2014. Nå blir plutselig dette et tema, som 
Elden selv utrykker det:  
 
«og ser om det foranlediger noen endringer i delen vdr innsyn sett hen til 
prosessuell stilling i Sveits.» 
 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Håkon Juell Hassel <h.j.hassel@elden.no> 
Date: 2017-01-01 20:59 GMT+01:00 
Subject: Re: Sveits 
To: Hans Eirik Olav <heolav@gmail.com> 
Cc: John Christian Elden <j.c.elden@elden.no>, Hilde Olav <hilde.olav@gmail.com> 
 
 
Hei 
 
Vi skal kikke på det.  
 
Gjør i første omgang slik avtalt og har ferdig det reviderte utkastet til kl 08 i mrg 
tidlig.  
 
Deretter - dvs i mrg får vi avklart - og ser om det foranlediger noen endringer i delen 
vdr innsyn sett hen til prosessuell stilling i Sveits. 
 
Håkon 
 
Sendt fra min iPhone 
 
Den 1. jan. 2017 kl. 20.19 skrev Hans Eirik Olav <heolav@gmail.com>: 

Kom bort i send knappen for fort. "enquete penale" er korrekt ord.  
 
Med henvisning til min email for noen dager siden fremgår det av brev fra Mascotto 
og Schellenberg hvilke franske ord/juridiske uttrykk som i tilleg brukes om med og 
LeKarz og som vi må få eksakt oversettelse/jurdisk betydning av.  
 
Sendt fra min iPad 
 
Den 1. jan. 2017 kl. 20.15 skrev Hans Eirik Olav <heolav@gmail.com>: 



Se under fra Lars som kan litt fransk. 
 
Vi må spørre noen med peiling på fransk språk/sveitsisk straffeprosess hvem 
"Ministere Public er og hva "enquete pendle" innebærer rettslig? 
 
Sendt fra min iPad 
 
Videresendt melding: 

Fra: Lars M Haugen <lmhaugen@online.no> 
Dato: 1. januar 2017 kl. 17.50.11 CET 
Til: Hans Eirik Olav <heolav@gmail.com> 
Emne: Sveits 

Det er Ministere Public som har startet en enquete penale mot deg og Lekarz. Det 
gjenstår å få avklart hva dette innebærer. Hvilken status har du, hvilke rettigheter 
(kontradiksjon) og hvorfor endte dette i ingenting. 
 
Dette burde være enkelt å finne ut av slik at man vet hvorledes man skal henvende 
seg til Mascotto. 
 
Lars 
+ + + + + 
 
Kommentar HEO: På nytt oversendes på forespørsel fra Hassel dokumenter fra Sveits 
som elden fikk 28 mars 2014 og flere ganger etterpå. På nytt tar jeg opp oversettelse av 
dokumentene uten at noe skjer. 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Hans Eirik Olav <heolav@gmail.com> 
Date: 2017-01-02 11:26 GMT+01:00 
Subject: Sveits 22.04.2013 
To: Håkon Juell Hassel <h.j.hassel@elden.no>, John Christian Elden 
<j.c.elden@elden.no> 
Cc: Hilde Olav <hilde.olav@gmail.com> 
 
 
Vedlagt.  
 
Her er det en del. Dere må bla litt. Tror det dere ser etter er noen få sider inn i dette. 
Det blir en vurdering om og hva som bør være med nå? På et eller annet tidspunkt 
bør noe/alt oversettes? 
 
Trenger vel også en nøyaktig oversettelse av prosessen igangsatt mot meg og 
LeKarz. ref email i går kveld? 
 
Mvh - Hans E. 
 
 



+ + + + + 
 
Fra: Hans Eirik Olav <heolav@gmail.com> 
Dato: 3. januar 2017 kl. 15.08.47 CET 
Til: John Christian Elden <j.c.elden@elden.no>, Håkon Juell Hassel <h.j.hassel@elden.no> 
Kopi: Hilde Olav <hilde.olav@gmail.com> 
Emne: Forslag til innledning 
 
 

Hei, 
 
Jeg tror det kan være en ide allerede tidlig i skrivet å signalisere hva som kommer, og har følgende forslag som du/dere gjern
 
"Omgjøringsbegjæringen av 22.10.2016 omhandler blant annet straffeprosessen i Sveits i forhold til nærværende sak. Som e
disse to sakene er, har vi spurt både Økokrim og bostyrer om å besvare noen enkle men viktige spørsmål vedrørende straffes
svare på våre spørsmål, og bostyrer nekter i tillegg innsyn, jfr bilag 1-7. Slik det videre fremgår av dette skriv, jfr. bilag 8, har Ø
straffeforfølgelse av Olav i Norge, samtidig deltatt og bidratt i en straffeprosess mot Olav i Sveits, jfr bilag 8. Prosessen har på
og Økokrim har tilsynelatende ikke funnet det bryet verdt å informere verken domstolen eller oss om sin kjennskap til og delta
 
JC kan antakelig spisse og gjøre denne innledning ennå bedre. En konkluderende setning på slutten av denne innledningen o
plass? 
 
Mvh Hans E.  

 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: John Christian Elden <j.c.elden@elden.no> 
Date: 2017-01-03 15:25 GMT+01:00 
Subject: SV: Forslag til innledning 
To: Hans Eirik Olav <heolav@gmail.com>, Håkon Juell Hassel <h.j.hassel@elden.no> 
Cc: Hilde Olav <hilde.olav@gmail.com> 
 
 
Slik f eks 
 
 
"Omgjøringsbegjæringen av 22.10.2016 omhandler blant annet straffeprosessen i Sveits i 
forhold til nærværende sak. Som en følge av Økokrims egne uttalelser om hvor 
sammenfallende disse to sakene er, har vi bedt både Økokrim og bostyrer om å besvare 
noen enkle men viktige spørsmål vedrørende straffesaken i Sveits. Etter gjentatte 
forespørsler nekter begge å svare på våre spørsmål, og bostyrer nekter i tillegg innsyn, jfr 
bilag 1-7. Slik det videre fremgår av dette skriv, jfr. bilag 8, har Økokrim/påtalemyndigheten, 
og bostyrer, i tillegg til straffeforfølgelse av Olav i Norge, samtidig deltatt og bidratt i en 
straffeprosess mot Olav i Sveits, jfr bilag 8. Prosessen har pågått siden tidspunkt fra 
anmeldelsen av ankende part i 2011, og Økokrim har ikke informert hverken domstolen eller 
oss om sin kjennskap til og deltakelse i denne straffeprosessen, som gjør den norske 
dommen i strid med reglene om dobbelt strafforfølgning, og som medfører at den må 
oppheves. I tillegg kan retten ikke se bort fra at mangelen på dokumentene på Sveits har 
betydning for den materielle dommen, slik at også bevisanken må fremmes slik at saken kan 
underkastes en fullstendig ny behandling. 
 
Kommentar HEO: Ovennevnte forslag fra Elden ble omskrevet av Elden I det endelige 
utkastet.  
 
+ + + + + 
 



 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Hans Eirik Olav <heolav@gmail.com> 
Date: Wed, Jan 4, 2017 at 12:40 PM 
Subject: report part 2.pdf 
To: Håkon Juell Hassel <h.j.hassel@elden.no>, John Christian Elden <j.c.elden@elden.no> 
 
 
Ovenstående email inneholder et vedlegg (vedlegg 3 til dette notat) hvor det under pkt 7.4 
fremgår at bostyrer skal ha vurdert krav mot personer I Sveits.  
 
 
+ + + + +  
 
Kommentar HEO: Støttekrivet oversendes fra Elden uten bilag. For første gang og 
nesten 3 år etter at vi fikk dokumentbevisene fra Sveits, blir ØK konfrontert med bevis 
(bilag 8) om at det har foregått et paralelle straffeprosess i Sveits. Dette har m.a.o. gitt 
ØK, bostyrer og sveitsiske mynidgheter anledning til å gjennomføre en 4 år lang 
hemmelig straffeprosess mot meg, samt avslutte og luke saken, slik at det nå viser seg 
umulig å få innsyn i hva som har foregått. Som sagt fikk Elden bevis for denne parallelle 
straffeprosessen 28 mars 2014, 6 måneder før saken min ble behandlet for føste gang i 
tingretten. Til tross for gjentatte forsøk fra min side for å få disse dokumentene vurdert, 
ble ingen ting gjort før nå.  
 
Vedlagt som vedlegg 4 følger støtteskrivet. Det er bare å lese de første sidene, for så vidt 
resten for å se hvordan disse bevisene nå beskrives og hvor viktige de plutselig er. 
Hvorfor var de ikke viktige den 28. mars 2014 da de ble mottatt? 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Håkon Juell Hassel <h.j.hassel@elden.no> 
Date: 2017-01-09 17:31 GMT+01:00 
Subject: VS: Message from "8-etg-skriver" 
To: Hans Eirik Olav <heolav@gmail.com> 
 
 
Hei 
 
Her er scannet utgave av det supplerende skrivet til lgm (uten bilag). 
 
Håkon 
 
________________________________________ 
Fra: Håkon Juell Hassel <h.j.hassel@elden.no> 
Sendt: 9. januar 2017 17:24 
Til: Håkon Juell Hassel 
Emne: Message from "8-etg-skriver" 
 
Denne e-posten ble sent fra  "8-etg-skriver" (MP C5503). 
 
Skanningsdato: 09.01.2017 17:24:12 (+0100) 
Spørsmål til: fax18141814@elden.no 
 
 



+ + + + + 
 
Kommentar HEO til nedstående email: Se tekst merket i rødt. I det hele tatt er Eldens 
punkter, nå som hele komplekset med Sveitsdokumentasjonen gjennomgås i tidslinje, 
vanskelig å forstå. Altså, hvorfor denne motvilje mot å opplyse saken om det ikke er for 
å hindre at det vi har lagt frem er en liten flik av det Elden mottok 28 mars 2014 og som 
det aldri ble gjort noen med? 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Håkon Juell Hassel <h.j.hassel@elden.no> 
Date: 2017-01-13 19:10 GMT+01:00 
Subject: Revidert utkast 
To: Hans Eirik Olav <heolav@gmail.com> 
Cc: John Christian Elden <j.c.elden@elden.no> 
 
Hei 

Vedlagt finner du revidert utkast etter at vi har kikket på og diskutert. En rekke av de 
forslag til supplering og justeringer du tok med i ditt reviderte utkast er tatt med. 

Merk for øvrig: 

• Når det gjelder det uavklarte forholdet rundt mulig gjentatt straffeforfølgning er 
teksten avpasset det forhold at bilag 8 i vårt forrige skriv likevel fantes i 
straffesaksdokumentene i et annet eksemplar (ikke eksemplaret RLK sin 
advokat mottok (ref stempel), men ellers identisk). At dokumentet likevel var i 
straffesaksdoku-mentene er i denne sammenheng imidlertid uten betydning all 
den stund domstolen ikke har hatt tilgang til dette samt at dette ikke er 
tematisert før nå. Det opprinnelige utkastet vårt og det vedlagte utkastet tar 
høyde for og ivaretar dette. 

• Det er viktig at dette kortfattede skrivet ikke legger for mye vekt på det den 
uavklarte særskilte anførselen om mulig gjentatt straffeforfølgning: Det er vår 
vurdering at de innrømmelser / den taushet som er kommet fra Økokrim om 
boet utgjør solide grunner for at selve straffesaksbehandlingen har vært 
forbundet med grove svikt (habilitet / objektivitet og dertil forenklet tilgang til 
bevisene hos boet). Så langt er disse sviktene – i motsetning til anførsel om 
mulig gjentatt straffeforfølgning -  ikke bestridt.   
 
For mye omtale av den uavklarte anførselen får lett fokus bort fra 
påvisningene og dermed oppnår Økokrim v/ Harbo Lervik det som antakelig 
forsøkes; å få fokus bort fra relasjonen mellom Økokrim og anmelder (boet) for 
så vidt gjelder saksstyringen og opplysningen på sakens avgjørende 
spørsmål. 
 
Likeledes vil vi ikke begrense den aktive / dominerende rollen til anmelder til 
straffeprosessen i Sveits, men også til din sak (den påankede saken 
lagmannretten behandler ved begjæringen om omgjøring).  
  



• Vi har kikket på tilleggene avslutningsvis, og mener disse ikke vil styrke men 
snarere svekke posisjonen vi står i. Dels er temaene for avledede opp mot 
omgjøringsgrunnene (avis-omtale, tidspunkter for mottak mv), og dels er 
tilnærmingen slik vi ser det basert på antakelser i motsetning til de klare 
påvisninger som ellers foreligger. 
 
Det er påvisningene og redegjørelsen knyttet til bilagene 1-8  (skriv 
03.01.2017) som danner basisen for hva som kan føre frem utover de forhold 
som var tatt opp i den opprinnelige begjæringen av 22.10.2016.   

Vi anbefaler ikke å ta med tilleggene (eller punktene tilleggene bygger på), og derfor 
å la utkastet stå som det nå er. 

Håkon 

Kommentar HEO til ovenstående: Argumentasjonen virker søkt når vi ser hen til 
hvordan sveitsdokumentene ble håndtert da Elden fikk de første gang 28 mars 2014. Jeg 
leser det nå slik: La oss for all del ikke presse på for å få frem de begredelige fakta og 
bevisene ift hvordan prosessen i Sveits er håndtert, heller ikke hvordan jeg har håndtert 
dette. Underskriften er Håkon i blått, altså er dette med stor sannsynlighet skrevet av 
Elden selv. Hvorfor?  
 
+ + + + + 
 
Kommentar HEO til nedstående email: Det dette viser er at vi, slik Elden selv uttrykker 
seg «beveger oss på en knivsegg» ift å kreve innsyn i Sveits så sent i prosessen, m.a.o. en 
erkjennelse om at manglende oppfølging av dokumentbevis mottatt av Elden fra 
Lekarz’ sveitsiske advokater 28 mars 2014, dvs. 6 måneder før tingrettsbehandlingen, 
har medført at saken aldri ble opplyst slik den burde vært ila nevnte 6 måneder forut 
for tingrettsbehandling, og når ikke det ble gjort, at uttallige purringer etterpå, heller 
ikke fikk Elden til å forfølge dette mtp sakens opplysning. Jeg oppfater det som en 
innrømmelse, selvføgleig uten at det er ment som det.  
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Håkon Juell Hassel <h.j.hassel@elden.no> 
Date: 2017-01-14 17:06 GMT+01:00 
Subject: Re: Revidert utkast 
To: Hans Eirik Olav <heolav@gmail.com> 
Cc: John Christian Elden <j.c.elden@elden.no> 
 
 
Hei 
 
Vi hadde denne diskusjonen ved forrige skriv, men jeg forstår din bekymring. 
 
Åpner domstolen nå for innsyn betyr det samtidig at den fremmer anken til vanlig 
behandling. Da vil den også pga hvorledes anførslene står ha anerkjent 
parallelliteten i Sveits-saken og behovet for å gå etter de beviser som måtte finnes 
der: Lagmanns- 



retten fremmer da samtidig anken som opprinnelig ble inngitt som både gjelder Sveits 
og Saudi og tilhørende bevisskritt også i lys av etterfølgende skriv og supplerende 
anførsler. 
 
En fremme av anken vil normalt skje uten noen form for begrunnelse; og knyttes da 
til anken som sådan. 
 
Med andre ord: Omgjør domstolen og åpner for innsyn hos boet er dette en gedigen 
seier  og et kvantesprang i riktig retning. Vi har ikke gitt avkall på noen av ankens 
anførsler og anmodede bevisskritt dersom den fremmes på grunnlag av den siste 
begjæringen. 
 
Den åpenbare faren er at vi ikke kommer så langt som boet engang; ved at 
domstolen nekter å omgjøre. Vi beveger oss på en knivsegg etter at anken over 
lagmannsrettens ankenektelse - inkl to tidligere begjæringer knyttet til skyldspmet  - 
er stemplet ok av Høyesterett. 
 
De nektelser som ble stemplet ok innbefatter et innsyn direkte i Sveits. Tråkker vi opp 
de samme sporene har ikke engang lagmannsretten begrunnelsesplikt for dette ved 
en nektelse. Da har vi i alle fall hva gjelder innsyn / opplysning av sak lite å gå på i en 
påfølgende anke. 
 
Jeg har tidligere understreket at det som ledd i innsyn - dersom vi nå blir hørt og 
retten omgjør - vil kreves innsyn de beviser boet har fått opp mot hva som foreligger i 
Sveits. Dette vil utløse en særs detaljert oppfølgning fra vår side. Kommer vi derimot 
ikke over kneika spiller det ingen rolle hva boet har, ikke har og eventuelt har 
destruert. 
 
Og skriver vi at vi antar at boet har destruert eller vil gjøre det, sager vi av greinen vi 
sitter på: Da vil det ikke være noe grunnlag for anførslen om innsyn ved lett 
tilgjengelige skritt, og begjæringen kneler.. 
 
En back-up er således både direkte farlig der vi står og dessuten unødvendig dersom 
retten nå omgjør. 
 
Håkon 
 
Sendt fra min iPhone 
 
Den 14. jan. 2017 kl. 16.28 skrev Hans Eirik Olav <heolav@gmail.com>: 

Hei, 
 
Det som bekymrer meg litt er at vi viser til hvor enkelt det er å få tilgang til de 
bevisene vi er ute etter fordi vi forutsetter at bostyrer har informasjonene og 
dokumentasjonen fra Prosessen i Sveits. Det har de sikkert, men blir de tvunget av 
domstolen til å åpne opp for innsyn, hva vil de da gjøre med denne 
dokumentasjonen? Jeg tror de er tilbøyelig til å gjemme det bort eller destruere det. 
Det har de gjort før i Thule saken, ref tidligere styreleder Christensens krumspring for 
å hindre innsyn i 2008. Hva gjør vi når/hvis det skjer?  



 
Burde det stått klarere på slutten at man må få en full gjennomgang av Sveits 
situasjonen? Som en del av en grunnleggende kontradiksjon, kanskje slik at vi har en 
back-up?  
 
 
Hvordan blir dette ivaretatt slik at vi ikke "spenner ben" på oss selv ift å få ut den 
informasjonen vi vil ha tak i og har krav på? 
 
 
Hans E.  
 
 
Sendt fra min iPad 
 
Den 14. jan. 2017 kl. 15.30 skrev Håkon Juell Hassel <h.j.hassel@elden.no>: 
 
 
 
 

   
 
 
Kommentar HEO til nedstående email: Som vedlegg 5 til dette notate r Eldens skriv av 
15 januar 2017. Mer om Sveits som viser hvilket uføre vi er satt I frodi 
dokumentbevisene fra Sveits av 28 mars 2014 aldri ble fulgt opp av Elden.  
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Håkon Juell Hassel <h.j.hassel@elden.no> 
Date: 2017-01-15 16:19 GMT+01:00 
Subject: VS: REF 16-171164BORG/04. HANS EIRIK OLAV F. 30.6.1956: BEGJÆRING OM 
OMGJØRING AV BESLUTNING AV 03.06.2016 MV FRA BORGARTING LAGMANNSRETT 
To: Hans Eirik Olav <heolav@gmail.com> 
 
 
-----Opprinnelig melding----- 
Fra: Håkon Juell Hassel 
Sendt: 15. januar 2017 16:20 
Til: Postmottak Domstol Borgarting lagmannsrett 
Kopi: 'gry.johansen@domstol.no' 
Emne: REF 16-171164BORG/04. HANS EIRIK OLAV F. 30.6.1956: BEGJÆRING OM 
OMGJØRING AV BESLUTNING AV 03.06.2016 MV FRA BORGARTING LAGMANNSRETT 
 
Kopi av advokat Eldens skriv av dags dato følger vedlagt. 
 
Mvh 
Håkon Juell Hassel 
advokat 
 
+ + + + + 
 



Kommentar HEO til nedstående email: Her forsøker jeg igjen å få fokus på sveits og 
dokumetasjonen som Elden mottok fra Lekarz sveitsiske advokater 28 mars 2014.  
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Hans Eirik Olav <heolav@gmail.com> 
Date: 2017-01-29 22:49 GMT+01:00 
Subject: Innspill 
To: Håkon Juell Hassel <h.j.hassel@elden.no>, John Christian Elden <j.c.elden@elden.no> 
 
 
Hei, 
 
Jeg tror tiden er inne for følgende: 
 
1. Lage en liste med forhold/spørsmål vi har ift Sveits og som Økokrims, bostyrers og nå 
også domstolens oppførsel hindrer oss fra å få opplyst? Dette henger sammen med hva de 
vitner vi har påberopt og nektet ført kan belyse. Vi bør fremsette en uttømmende forklaring 
inklusive spørsmål som viser hvor galt denne snart 6 år varige nektelsen i innsyn faktisk 
innebærer, altså hvilke sentrale forhold som forblir uopplyst, inklusive hvilken ekstrem 
ressurssløsing dekkoperasjonen har ført til for rettssytemet. Hadde vi fått gjennomslag for 
normal "discovery" kunne saken vært ferdig i den ene eller andres favør for lenge siden. 
 
2. For vår egen del få en franskkyndig til å enten oversette eller som et minimum gjennomgå 
og fortelle oss hva alle de dokumenten vi er i besittelse av fra LeKàrz advokater faktisk sier. 
 
3. Lage en fullstendig oppstilling over de som har vært involvert fra lagmannsrettens avd 4 
og gjennomgå CV'en til absolutt alle, samt stille spørsmål der det virker fornuftig. Jeg holder 
på med å sette opp spørsmål for Jahre og håper å,kunne sende han dette ila en dag eller to. 
Vi må gå detaljert og analytisk til verks fordi disse dommerne gjør helt merkelig ting jeg 
nekter å tro de ville gjøre i normale tilfeller. Jeg tror grunnen ligger gjemt i sympatier og 
allianser de har som følge av sine yrkeskarrierer og personlige forhold til andre embetsfolk 
eller organisasjoner de tilhører. Vi må kartlegge hele gjengen som har vært i brfatningen med 
min sak. 
 
En litt annen sak: Vi har vel frist på 14 dager fra vi mottok kjennelsen hvor vi må.sende en 
foreløpig beskjed om at vi krever omgjøring/anke, og slik at vi unngår en diskusjon om 
ordlyden denne gang, foreslår jeg at vi lister opp hvilke hovedorfhold som vi vil påberope 
oss. Her kan kanskje Håkons memo fra i går kveld være et godt utgangspunkt? 
 
Jeg har ikke klart å få fem alle dokumentene ennå ifm våpensaken og garantisaken ift Jhares 
habilitet. Av en merkelig grunn finner jeg ikke selve kjennelsen fra lagmannsretten, men har 
spurt Einar Holst om å få den. Regner med å ha den i morgen og jobber da videre. 
 
Hans E. 
 
+ + + + + 
 
 
Kommentar HEO til nedstående email: Jeg kan bare konstatere at spørsmål knyttet til 
min «straffeprosessuelle stilling i Sveits» nå er hovedfokus, 3 år etter at Lekarz 
sveitsiske advokater fremla dokumentasjonen for dette til Elden. Jeg 
konstarerer dermed ennå en gang at viktige bevis knyttet til forhold som av ØK, 
domstolen og Elden ansees som avgjørende for skyldspørsmålet har blitt 



liggende ubehandlet i 6 måneder forut for tingrettsbehanldingen og deretter i 
2.5 år; til tross for gjentatte purringer til Elden om at disse dokumentene må 
gjennomgås og brukes i saken min.  
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Håkon Juell Hassel <h.j.hassel@elden.no> 
Date: 2017-02-26 13:43 GMT+01:00 
Subject: Innsyn SVeits mv 
To: Hans Eirik Olav <heolav@gmail.com> 
Cc: John Christian Elden <j.c.elden@elden.no> 

Hei 

SKRIV OVERORDNET SVEITSISK PÅTALEORGAN:  

Se vedlagt utkast. 

Fokus er på innsyn og din straffeprosessuelle stilling i Sveits slik den fremstår ut fra 
korrespondansen med Mascotto. Temaet innsyn i Sveits er helt grunnleggende i 
anken og omgjøringsbegjæringen som er inngitt. 

Den straffeprosessuelle situasjonen i Sveits er avgjørende for innsyn der; dvs innsyn 
hvor sveitsiske myndigheter gir innsynet. 

I anken / omgjøringsbegjæringen er den straffeprosessuelle ikke gjort til en 
avgjørende del knyttet til kravet om innsyn. Dette fordi vi ikke kjenner konkret 
innholdet straffeforfølgningen i Sveits og derved ikke vil risikere at anken / 
begjæringen faller beroende på utfall av dette punktet (dvs avklaring av hva slags 
straffeprosessuell status du hadde i Sveits).  

«Charged with a criminal offence» er grunnkriteriet for mange av EMK sine 
grunnleggende prosessuelle rettigheter, inkl art 6.  

Vi foreslår å ikke foreta koblingen til dette eksplisitt i teksten da det kan initiere at 
sveitsiske myndigheter motsetter seg beskrivelsen. 

Merk del avsatt for tillegg om hvitvaskingsdel og Profilgest slik foreslått. Fint om du 
spiller inn et tekstforslag på dette. Delen bør være konsentert / spisset. 

OPPFØLGENDE SKRIV ØKOKRIM:

Påvisningene ut fra dialogen med Mascotto (frem til 10.02) er med i anken / 
omgjøringsbegjæringen som er inngitt. Der er det inntatt at Økokrim – i strid også 
med hva Mascotto sier i aug 2011 / feb 2017 – bestrider at det er finnet sted 
straffeforfølgning av deg i Sveits. 

  

Det sier seg selv at dette må stå sentralt i det oppfølgende skrivet til Økokrim. 



Jeg vil som avtalt sjekke i mrg tidlig med lgm / hr på vei til retten i Skien om og når 
tilsvar er meldt, og oppdatere deg. 

Et naturlig startpunkt i skrivet må være å inkludere den nye korrespondansen (21-
24.02 + skrivet vi arbeider med til Sveits, hvor utkastet er vedlagt). 

Vi arbeider for å få innsyn og anken fremmet slik at du kan revaskes. En leser (hr / 
lgm) vil drukne i info om det kommer en lang rekke spm i tillegg til dette knyttet til 
andre temaer. Dersom du insisterer på ikke å følge dette rådet, følger vi ditt valg.   

Forholdene / spmene knyttet til Eldring må definitivt med (se forrige utkast).  

OPPFØLGENDE SKRIV BOET:

Her er man nå i den situasjonen at vi har gjort som anmodet i svaret fra boet; nemlig 
å følge opp ovenfor Sveits direkte når alle andre nekter innsyn. 

Å opplyse til boet at denne prosessen er igangsatt og samtidig be om innsyn er 
derfor lite hensiktsmessig. Det er vår oppfatning at henvendelsen til boet må 
konsenteres langs de linjer som fremkommer i utkastet som ble sendt sist (evt med 
mindre tillegg).   

OPPSUMMERING:

La oss først få vedlagte skriv til Sveits helt ferdig før vi bestemmer oss for endelig 
avgrensning av skriv til Økokrim + boet.  

Jeg holder på å forberede rettsmekling med klient fra nå av og frem til ca 20, og vil 
følge opp dine innspill / tillegg etter det. 

Håkon 

 
+ + + + + 
 
 
Kommentar HEO til nedstående email: Her navngis helt konkret investorer som står på 
kundelisten til Profilgest, dvs. kunder av Tournier og Eldring, bl.a Cappelen som p.t. 
sitter i tingretten i Eirik Jensen saken med Elden som forsvarer. Pål Gruben hadde 
Elden som forsvarer (dom på 3.5 år). Iflg Hassel er Gjelsten klient av Elden, samt 
Spetalen, som iflg. Eldring selv står på listen over klienter i Sveits, og som jeg også 
forstår er klient av Elden? 
 
Jeg kan ikke se å ha mottatt noen reaksjon fr Elden&Co til de vesentligste spørsmål og 
problemstillinger som reises i nedstående email, bort sett fra det som eventuelt måtte 
fremkomme av oppfølgende skriv, som heller ikke går så konkret til verks som jeg gjør i 
nedstående email. 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 



From: Hans Eirik Olav <heolav@gmail.com> 
Date: 2017-02-20 16:39 GMT+01:00 
Subject: Re: Utkast / tanker rundt strategi oppfølgende skriv 
To: Håkon Juell Hassel <h.j.hassel@elden.no> 
Cc: John Christian Elden <j.c.elden@elden.no> 
 

Jeg har ikke våre opprinnelige spørsmål foran meg men jeg kunne tenke meg 
følgende ytterligere spørsmål til både ØK og boet, hver for seg. Spørsmålene må 
tilpasses ift addressatene.  
 
1. Med referanse til Mascottos tidligere brev og respons nå, hva skjedde med 
siktelsen og etterforskning av Olav i Sveits, når og på hvilken måte ble den eventuelt 
innstilt/avsluttet, og ble den i så fall innstilt som et resultat av drøftelser og avtale 
mellom norsk og sveitsisk påtalemynidghet? Foreligger det dokumentasjon dere er 
kjent med når det gjelder dette? 
 
2. Med henvisning til vitnet Eldrings informasjon samt vitnet LeKarz bekreftelse så 
inneholder sakspapirene i Sveits en liste med personer som var/er klienter av vitnene 
Tournier og Eldring og/ eller selskaper under deres kontroll/eierskap, ss. Profilgest. 
Listen inneholder navn på noen hundre investorer fra blant annet USA og Russland, 
samt 15-20 velkjente norske finansfolk, alle sammen med anonyme bankkonti i 
sveitsiske banker administerert av Tournier og Eldring. Slik det fremgår av "råutkast" 
til en dokumentar om Olavs sak, dreier det seg blant annet om Andreas Mikkelsen, 
Petter og Henning Solberg (alle tre fra norske rallymiljøet og angivelig med tilknytning 
til Monaco), Bjørn Rune Gjelsten, Jan Haudemann Andersen, Rune Rinnan, Tor 
Aksel Voldberg og Gjermund Cappelen. Det formodes at straffedømte Pål Gruben 
også var kunde hos Tournier og Eldring, samt Jostein Eiekeland. Vi ber om en 
bekreftelse på Økokrims kjennskap til dette?  
 
3. Det er kjent at herrene Eldring og Tournier har bedrevet hvitvasking av 
klientmidler, blant annet for narkodømde Gjermund Cappelen. Det formodes at Pål 
Gruben er kjent med dette og har vært med på det. Likeså formodes det at Eldring og 
Tourniers hvitvasking av midler for Gjermund Cappelen involverer nevnte norske 
klienter av Eldring og Tournier. Hva vet Økokrim om dette og hva har Økokrim 
foretatt seg i denne anledning? Hva har kjennskap til dette hatt å si for Økokrims 
diskusjoner med sveitsisk påtalemynidghet i straffesaken åpnet mot både LeKarz og 
Olav i Sveits? Har Økokrim på noe tidspunkt diskutert og/ eller kommet til enighet 
med myndighetene i Sveits når det gjeldene ovennevnte beskrevne forhold? Er det 
foretatt etterforskning av ovennevnte personer med tanke på mulige strafferettslige 
forhold, og hvis ikke hva er begrunnelsen for dette? 
 
4. Vitnet LeKarz har bekreftet overfor oss at det finnes et tyvetalls ringpermer med 
dokumentasjon hos påtalemyndigheten i Svetis som gjelder straffesaken mot ham 
selv og Olav, og at både Økokrim og bostyrer har hatt full tilgang til disse 
saksmappene. Vi ber om en bekreftelse på dette, samt en begrunnelse for at dette 
har blitt holdt hemmelig for oss samt norske domstoler?  
 
5. Vitnet LeKarz har også bekreftet at straks etter tingrettsdommen mot Olav i januar 
2015, ble det fremlagt en autorisert oversettelse av denne dommen til sveitsisk 



påtalemyndighet. I følge LeKarz ble dommen brukt av bostyrer, Økokrim og sveitsisk 
påtalemyndighet som et pressmiddel for å få LeKarz til å gå med på en frivillig 
overføring av ca USD 700.000 som stod på SACs konto i den sveitsiske banken 
UBS. LeKarz har opplyst til oss at han motsatte seg dette med den begrunnelsen at 
pengene ikke tilhørte han, men de reelle eierne av SAC, altså Saudi araberne. 
LeKarz har viser opplyst at han ble lovet at siktelsen av han ville bli droppet dersom 
han gikk med på å avslutte nevnte konto og aksepterte at bostyrer Ro Sommernes 
fikk midlene. Da LeKarz, til tross for trussel om straffeforfølging i lang tid nektet å 
etterkomme ovennevnte frigivelse av konto, ble det allikevel bestemt å ta pengene og 
overføre disse til bostyrer i Norge. Hvilken kjennskap har dere til dette, og ble det 
inngått avtaler i denne forbindelse? 
 
6. Under etterforskingen av LeKarz og Olav i Sveits ble LeKarz behandlet som eieren 
av nevnte konto i UBS tilhørende SAC, hvilket forklarer hvorfor han ble anmodet om 
å frigi kontoen slik at bostyrer kunne tilegne seg midlene på kontoen. I straffesaken 
mot Olav har Økokrim/påtalemyndighet hele tiden hevdet at også Olav disponerte 
SACs konti og ut i fra bevisene fremgår at Økokrim/påtalemyndighet har vært av den 
oppfatning at LeKarz og Olav disponerte SACs konti i felleskap. Allikevel ble Olav 
aldri kontaktet i forbindelse med kravet fra bostyrer, Økokrim og sveitsisk 
påtalemyndighet om at kontoen med USD 700.000,- skulle frigis til fordel for bostyrer. 
Vi utelukker ikke at vi kan ha misforstått dette forholdet, og i så fall ber vi 
Økokrim/bostyrer oppklare det for oss? 
 
7. Er bakgrunnen for at alle ovennevnte forhold og hendelser i forbindelse med 
straffeforfølgelsen av Olav i Sveits ble forsøkt holdt hemmelig for Olav og norske 
domstoler, at dokumentbevis av betydning for straffesaken mot Olav skulle forbli i 
Sveits uten mulighet for verken Olav eller domstolen å bli kjent med bevis som kunne 
komme Olav til fordel i saken hans i Norge?  
 
8. Ref. sprøsmål 7 over, er dette også grunnen til at dere ikke vil besvare spørsmål 
vedrørende den parallelle straffeforfølgingen av Olav i Svetis, samt og nå på femte 
året nekter Olav tilgang til bevis som ligger hos bostyrer i Oslo? 
 
Olav er dømt til 4 års fengsel, og det påhviler Økokrim/påtalemyndigheten et stort 
ansvar for en fullstendig saksopplysing, også og spesielt når det gjelder forhold og 
bevis som kan være til gunst for Olav. I lys av ovennevnte forhold og spørsmål, ber vi 
om en fyllestgjørende forklaring fra Økokrim/bostyrer, slik at Olavs sak nå endelig blir 
opplyst fullt ut, da også med hensyn til forhold og bevis som har betydning for Olavs 
uskyld. Vi minner om at Økokrim/påtalemyndighet har et særskilt ansvar i henhold til 
norsk lov (hjemmel?) og konvensjonsfestet rett til å sørge for at Olav får all mulig 
hjelp for å kunne bevise sin uskyld. Vi ber om at dette nå blir gjort, snart 6 år etter at 
Olav ble siktet.  
 
+ + + 
 
Økokrim har antakelig sett dokumentaren nå, og jeg synes derfor vi bør sende disse 
spørsmålene , sammen med de andre spørsmålene ganske kjapt.  
 
Vi bør gå like direkte på bostyrer, synes jeg, samt ikke oppfordre til deres 
medlidenhet mot meg, men deres ansvar som bostyrer ift å følge norsk lov, samt ikke 



foreta straffetbetingede handlinger, ss hva som har foregått i Sveits, for å kunne 
tilgegne seg nevnte USD 700.000, samt borgerlige rettskrav og et ødelagt liv for meg 
og familien ifm USD 6 millioner, basert på at de opptrådt i hemmelighet i Sveits, og 
som Økokrims forlengede arm.  
 
M.a.o. Tror jeg oppfordring til fair play basert på at jeg kan ende opp i fengesel i 4 år 
er bomskudd. Vi må stiller sprøsmål og krav ift deres rolle i saken og hvordan denne 
rollen står seg ift norsk og internasjonal lov, også i et strafferettslig perspektiv.  
 
Tiden er inne for stille vanskelige og avslørende spørsmål, med klar beskjed om 
ansvar og konsekvens for å samarbeide om å fortsatt holde "avgjørende bevis" i 
"samme saksforhold" hemmelig, i den åpenbare hensikt å berike seg selv gjennom 
prosessen mot meg.  
 
Da avventer jeg deres utkast til begge, som jeg ment bør markere at oppgjørets time 
ift hvordan de har opptrådt nå eksponeres med kopi til domstolene, også mtp at 
saken ganske snart også blåses ut på Youtube og i media.  
 
Mvh - Hans E.  
 
 
+ + + + + 
 
Kommentar HEO: I nedstående email fremgår at nesten 3 år etter at vi mottok 
informasjon, dokumentasjon og tilbud om ytterligere bistand fra Lekarz’sveitsiske 
advokater, er vi endelig så smått i gang med å titte på dette. Fremdeles ingen vilje til å få 
dokumentasjonene oversatt og ettergått. Det er nå tydelig at Elden’s beslutning om ikke 
å følge opp dette i april 2014 har satt oss i en umulig situasjon. «Toget har gått» og 
verken ØK, bostyrer, sveitsiske aktoratet eller norske domstoler ønsker å gi meg den 
soleklare retten til å belyse hva som har foregått i Sveits. Eldens høylytte protester «3 år 
på overtid» blir feilaktig fullstendig neglisjert av ovennevnte parter.  
 
ØK, som forstår at en hver fortsatt begjæring om å få innsyn i dette må stoppes. De 
nekter å svare på helt sentrale spørsmål og de har hastverk med å få de rettslige 
prosessene ment å reparere forholdet og gi meg innsyn stanset en gang for alle. ØK 
forstår at innsyn i prosessen i Sveits vil ødelegge saken og at slikt innsyn vil bety 
opphevelse. ØK pusher maksimalt med å få avgjørelser forkynt slik at jeg kan innkalles 
til soning.  
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Hans Eirik Olav <heolav@gmail.com> 
Date: 2017-03-01 9:17 GMT+01:00 
Subject: Fwd: Norwegian Case 62/11 
To: Håkon Juell Hassel h.j.hassel@elden.no 
 
 
Til info - mer kommer.  
 
Det var i denne konferansesamtalen, LeKarz følte et behov for å understreke at han 
var underlagt taushetsplikt av sveitsisk aktor, og bedt om å holde prosessen i Sveits 



skjult for oss,  antakelig var han bedt av Reyes om å påta seg ansvaret for ikke å 
holdt ord overfor Mascotto, antakelig en forutsetning fra Reyes for å blir med på 
utveksling av informasjon og konf. Samtale, altså forstod Reyes at vi kunne hjelpe 
LeKarz og at det var viktigere enn å bevare tausheten og hemmeligholdet. Det bør vi 
ha i mente når vi tar kontakt, i.e. Muligens et ømtålig tema for henne.  
 
Sendt fra min iPad 
 
Videresendt melding: 

Fra: Hans Eirik Olav <heolav@gmail.com> 
Dato: 26. mars 2014 kl. 12.57.12 CET 
Til: carla.reyes@swlegal.ch, Ron LeKarz <lekarzinc@earthlink.net> 
Kopi: christian flemmen <christian.flemmen@elden.no> 
Emne: Norwegian Case 62/11 

Hi again, 

As agreed in our conference call last Thursday, please find enclosed a memorandum 
in relation to the above referenced case.  

As agreed, please scan and forward all relevant documentation/explanations 
submitted by Mr. Lekarz in relation to the usd 500.000 payment in 2008.  

B.R. - Hans E. Olav 
 
+ + + + 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Hans Eirik Olav <heolav@gmail.com> 
Date: Wed, Mar 1, 2017 at 9:18 AM 
Subject: Fwd: Conference call 
To: Håkon Juell Hassel <h.j.hassel@elden.no> 
 
 
 
 
Sendt fra min iPad 
 
Videresendt melding: 

Fra: Ron <lekarzinc@earthlink.net> 
Dato: 20. mars 2014 kl. 13.44.44 CET 
Til: Hans Eirik Olav <heolav@gmail.com>, christian flemmen 
<christian.flemmen@elden.no> 
Kopi: Ron LeKarz 
<lekarzinc@earthlink.net>, carla.reyes@swlegal.ch, mike.han@swlegal.ch 
Emne: Re: Conference call 
Svar til: Ron <lekarzinc@earthlink.net> 



Christian, 
 
Please arrange a call in number for the following as well : 
 
Carla Reyes 
ATTORNEY-AT-LAW, LL.M.  
 
Schellenberg Wittmer Ltd / Attorneys at Law 
15bis, rue des Alpes / P.O Box 2088 / 1211 Geneva 1 / Switzerland 
T +41 22 707 8000 / F +41 22 707 8001 
www.swlegal.ch 
 
Thank You, 
 
Ron LeKarz 

-----Original Message-----  
From: Hans Eirik Olav  
Sent: Mar 20, 2014 5:11 AM  
To: christian flemmen  
Cc: Ron LeKarz  
Subject: Conference call  

Christian,  

Can you arrange the conference call from your office and provide LeKarz with the 
call-in number? 

Hans E. 

+ + + + 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Hans Eirik Olav <heolav@gmail.com> 
Date: 2017-03-02 10:07 GMT+01:00 
Subject: Bostyrer som etterforsker og påtalemyndighet 
To: Håkon Juell Hassel <h.j.hassel@elden.no>, John Christian Elden 
<j.c.elden@elden.no> 
Cc: Hilde Olav <hilde.olav@gmail.com> 
 
 
Hei, 
 
Vedlagte viser at bostyrer Sandtrø og borevisor Ødegård ble gitt full tilgang til Case 
file av Mascotto.  
 
Vi har allerede etablert og gjort domstolen oppmerksom på uakseptable forhold når 
det gjelder dette, og vedlagte email bør brukes ift oppfølgingsspørsmål under 
utarbeidelse, både til ØK, bostyrer, domstolen og Mascotto.  
 
Det bærende prinsipp synes å være at bostyrer gjør følgende: 
 



1. Tar med seg hele min case file i Norge til Sveits og deler denne med sveitsiske 
myndigheter, dvs. Mascotto. ØK er selvfølgelig klar over/med på dette. 
 
2. Av en eller annen merkelig grunn behandler Mascotto bostyrer og borevisor som 
om de representerer norsk påtalemyndighet og gir de full tilgang til casefile i Sveits 
 
3. Bostyrer, dvs anmelder, har full kontroll på etterforskningsskritt i Sveits og forer 
både Mascotto og ØK med bevis for å få LeKarz dømt i Sveits og meg dømt i Norge. 
 
4. ØK er kun med i begrenset omfang ift den formelle delen, dvs. for å holde 
bostyrers rolle som etterforsker og de facto påtalemyndighet skjult, samt kunne sile ut 
sammen med bostyrer bevis de ønsker å bruke mot meg.  
 
5. I tingretten uttaler ØK seg kun om den formelle delen mellom Sveits og Norge og 
holder skjult hva som har foregått i hemmelighold og i kulissene, også overfor 
domstolen.  
 
6.   Når begge blir spurt om disse tingene nekter de å svare og de nekter innsyn, og 
domstolen medvirker til å forhindre innsyn og sakens opplysning, hvilket antakelig er 
strafferettslig betinget for dommerne. Det er helt sikkert strafferettslig betinget for ØK 
og bostyrer, og må nå anmeldes.  
 
7. Først når vi går de på klingen, innrømmes, antakelig ved en glipp, av avhør i 
Sveits har gått utenom formelle kanaler og lovfestede utvekslingsprosedyrer direkte 
fra aktor Mascotto til bostyrer Sandtrø, og at en uautorisert oversettelse fra bostyrer 
oversendes ØK og legges inn i min sak uten at det opplyses at det er bostyrer som 
har etterforsknings- og norsk påtalemyndigheters rolle i Sveits 
 
8. Vi har nå skriftlig dokumentasjon for at alt ovennevnte fornektes, også av 
lagdommer Jahre og til tross for dokumentbevis for at det har foregått en parallell 
straffeprosess i Sveits mot meg i Sveits.  
 
Grunnen til at det benektes er fordi konsekvensen av å fortelle sannheten er 
opphevelse. Lagdommer Jahre vil også ha meg dømt, og skyr ikke unna for å lyve ift 
fremlagte bevis for å få det gjort.  
 
9. Derfor svares ikke på spørsmål. Derfor lyver selv lagdommer Jahre. Derfor vil ikke 
høyesterett la oss behandle straffeutmålingsspørsmålet. Derfor blir vi fortatt nektet 
innsyn hos bostyrer. Derfor har Harbo Lervik hastverk med å få meg bort. Derfor blir 
vi overvåket og spionert på.  
 
De forstår at dette uvesenet er i ferd med å bli avslørt og ønsker desperat at 
problemet Olav bare skal forsvinne fordi en offentlig avsløring av hva de har holdt på 
med ikke tåler en kritisk gjennomgang av et objektiv organ.  
 
Det er ovennevnte forhold som bør gå som en rød trå gjennom spørsmålene vi nå 
stiller til ØK, bostyrer, Mascotto og domstolene, og de krav vi fremsetter til domstolen 
om å holde opp med å aktivt beskytte ØK og bostyrer ifm nevnte kriminelle adferd.  
 
Mvh - Hans E. 



 
Vedlegget til ovenstående email:  
 
From: 
Mike.Han@swlegal.ch 
 
To: corp-serv@live.com 
 
CC: Carla.Reyes@swlegal.ch; 
Benjamin.Borsodi@swlegal.ch 
 
Subject: Letter + hearings 
 
Date: Fri, 27 Dec 2013 17:37:44 +0000 
 
Dear Ron, 
 
We have obtained a copy of a letter (attached) sent today by Mr Pierre Bydzovsky, lawyer of the bankrupt 
estate of Thule, to the Prosecutor. 
 
The letter indicates that the Prosecutor has given Mr Bydzovsky access to the file and that he has 
authorized Messrs Sandtrø 
 and Ødergaard to be present at the hearings on 8, 9 and 10 January. 
 
Also, at this stage, we would need you to confirm that you will be in Geneva for the hearings and a prior 
preparation session, with the documents requested 
 by the Prosecutor to attest your financial situation. 
 
Best regards, 
 
Mike 

Kommentar HEO: Hassel og Elden mente ovennevnte kunne oppfattes som nye 
bevis og få Høyestrett til å «spore av». Ergo ble det ikke tatt med i skirv av 
08.03.2017, og så vidt jeg vet heller ikke senere, ss i omgjøringsbegjæring 
innsendt nettopp, uvisst av hvilken grunn?  
 
Brevet fra Bydzosky, som er bostyrers advokat i Geneve, burde vel forlanges 
fremlagt, spesielt når det bekrefter at bostyrer og borevisor har fått tillatelse til 
å delta i høringene 8, 9, og 10 januar 2013, midt i en hemmeligholdt parallell 
straffeforfølging av meg.   
 
+ + + + + 
 
Kommentar HEO til nedstående email: Nok en gang sendes email som viser 
hvordan anmelder, bostyrer Ro Sommernes og Økokrim i april 2014 deltar i 
møter med sveitsiske myndigheter hvor casefile til LeKarz og meg gjennomgås 
uten min eller min forsvarers deltakelse. Om jeg ikke husker feil ringte 
Flemmen Johansen til ØK og spurte om dette, hvorpå ØK trakk seg fra det 
planlagte hemmelige møte i Sveits. Det var ikke så farlig fordi bostyrer i stedet 
fremstod som Øks forlengede arm som påtalemyndighet ved å plukke ut, sile 
og manipulere bevisene som ØK senere har brukt i saken min.  
 



Her fremgår for øvrig at bostyrer og ØK vil få full tilgang til casefile i Sveits, 
noe jeg aldri har fått og fremdeles nektes. Hva hadde skjedd om nedstående 
email hadde blitt brukt i min sak den gang, april 2014, sammen med resten av 
dokumentene mottatt fra Lekarz sveitsiske advokater 28. mars 2014, som 
beviser hva vi 3 år etterpå påstår har foregått i Sveits? Hvordan ville saken 
vært forberedt for tingretten om dette var gjort i forkant i stedet for 3 år etterpå, 
når casefilen i Sveits har ligget i 4 år for så å bli lukket av sveitsiske 
myndigheter og dernest nektet med innsyn i?  
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Hans Eirik Olav <heolav@gmail.com> 
Date: Wed, Mar 1, 2017 at 9:20 AM 
Subject: Fwd: Letter + hearings - 003 
To: Håkon Juell Hassel <h.j.hassel@elden.no> 
Cc: John Christian Elden <j.c.elden@elden.no> 
 
 
Mer bevis for bostyrers rolle som etterforsker og påtalemyndighet i Sveits, under 
 
Sendt fra min iPad 
 
Videresendt melding: 

Fra: strategic@reagan.com 
Dato: 4. april 2014 kl. 19.11.41 CEST 
Til: heolav@gmail.com 
Emne: FW: Letter + hearings - 003 

 
 
-----Original Message----- 
From: strategic@reagan.com 
Sent: Friday, April 4, 2014 12:07pm 
To: "Christian F. Johansen / Advokatfirmaet Elden" <christian.flemmen@elden.no> 
Subject: FW: Letter + hearings - 003 
 
-----Original Message----- 
From: "Corporate Services" <corp-serv@live.com> 
Sent: Friday, April 4, 2014 11:44am 
To: "strategic@reagan.com" <strategic@reagan.com> 
Subject: FW: Letter + hearings 
 
 
From: Carla.Reyes@swlegal.ch 
To: corp-serv@live.com 
CC: Benjamin.Borsodi@swlegal.ch; Mike.Han@swlegal.ch; Marlene.Dalby@swlegal.
ch 
Subject: Fwd: Letter + hearings 
Date: Thu, 2 Jan 2014 14:19:35 +0000 
 



 
Ron,  
 
Happy New Year! I wish you and your family all the best!  
 
I follow up on the email below that you sent to Mike.  
 
Please note that we need to schedule other meetings this coming week; therefore, at 
this point, we would really need to know when you are coming to Geneva for your 
preparation meeting in order to be available.  
 
I look forward to your answer.  
 
Kind regards,  
 
 
Carla  
 
From: Corporate Services [mailto:corp-serv@live.com] 
 
 
Sent: lundi 30 décembre 2013 19:22 
 
To: Han Mike 
 
Subject: RE: Letter + hearings 
 
Mike, 
 
I am still trying to work out a way to get my ticket for Geneva.  
 
Will let you know as soon as I can get this done. 
 
Ron 
 
From: 
Mike.Han@swlegal.ch 
 
To: corp-serv@live.com 
 
CC: Carla.Reyes@swlegal.ch;  
Benjamin.Borsodi@swlegal.ch 
 
Subject: Letter + hearings 
 
Date: Fri, 27 Dec 2013 17:37:44 +0000 
 
Dear Ron, 
 
We have obtained a copy of a letter (attached) sent today by Mr Pierre Bydzovsky, 



lawyer of the bankrupt estate of Thule, to the Prosecutor. 
 
The letter indicates that the Prosecutor has given Mr Bydzovsky access to the file 
and that he has authorized Messrs Sandtrø 
and Ødergaard to be present at the hearings on 8, 9 and 10 January. 
 
Also, at this stage, we would need you to confirm that you will be in Geneva for the 
hearings and a prior preparation session, with the documents requested 
by the Prosecutor to attest your financial situation. 
 
Best regards, 
 
Mike 

 
+ + + + + 
 
Kommentar HEO til nedstående email: 3 år etter at Elden mottok dokumentbevisene 
fra Lekarz’ sveitsiske advokater (28 mars 2014), som inneholder bekreftelse på at det 
foregår en parallell straffeforfølging av meg i Sveits, inklusive avhørsprotokoller og 
dokumentasjon for at bostyrer og ØK samarbeider om bevisinhenting, siling etc ifm en 
parallelle straffeprosess som de ikke forteller tingretten om 6 måneder senere (Oktober 
2014) og som de nekter for å ha pågått, men nylig må innrømme har vart i 4 år, tar 
Elden kontakt med advokat Reyes. Reyes har på dette tidspunkt sluttet i adv. firma 
Schellenberg Witmer og ingen hjelp er å få.  
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Håkon Juell Hassel <h.j.hassel@elden.no> 
Date: Thu, Mar 2, 2017 at 10:22 AM 
Subject: VS: Ronald Lekarz. Hans Eirik Olav 
To: Hans Eirik Olav <heolav@gmail.com> 
 
 

 
Fra: Håkon Juell Hassel 
Sendt: 2. mars 2017 10:20 
Til: Carla.Reyes@swlegal.ch 
Emne: Ronald Lekarz. Hans Eirik Olav 
  
Dear Mrs Reyes, 

I refer til to the below correspondence with exchange of document regarding the 
cases of Ronald Lekarz and our client Hans Eirik Olav. 

I am a colleague of attorney Christian Flemmen Johansen in Lawfirm Elden, with 
whom you as seen earlier corresponded. 

We seek to obtain  Mr Olav's case file in Switzerland, and if possible also Mr. Lekarz' 
case file, which is important for Olavs case in Norway. I refer to the penalty order 
against Mr Lekarz which emphasizes the close connection between the cases. 



We kindly ask you to assist and look forward to your reply.  

Best regards, 
Håkon Juell Hassel 
lawyer 

www.elden.no 
  

Videresendt melding: 

Fra: Reyes Carla <Carla.Reyes@swlegal.ch> 
Dato: 28. mars 2014 kl. 09.41.35 CET 
Til: 'Hans Eirik Olav' <heolav@gmail.com> 
Kopi: 'christian flemmen' <christian.flemmen@elden.no>, 'Corporate Services' 
<corp-serv@live.com>, Borsodi Benjamin <Benjamin.Borsodi@swlegal.ch>, "Han 
Mike" <Mike.Han@swlegal.ch>, Dalby Marlène <Marlene.Dalby@swlegal.ch> 
Emne: FW: Lekarz - Email 2 [SWLE.lMRC] 

  
Email 2 

 
Carla Reyes 
ATTORNEY-AT-LAW, LL.M.  
 
Schellenberg Wittmer Ltd / Attorneys at Law 
15bis, rue des Alpes / P.O Box 2088 / 1211 Geneva 1 / Switzerland 
T +41 22 707 8000 / F +41 22 707 8001 
www.swlegal.ch 
*************************************************************************************************
*********************** 
Visit us at takeoverpractice.ch – Schellenberg Wittmer's new website on Swiss 
Takeover Law. 

+ + + + + 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Håkon Juell Hassel <h.j.hassel@elden.no> 
Date: Thu, Mar 2, 2017 at 10:55 AM 
Subject: VS: Ronald Lekarz. Hans Eirik Olav 
To: Hans Eirik Olav <heolav@gmail.com> 
Cc: John Christian Elden <j.c.elden@elden.no> 
 
 

 
Fra: Håkon Juell Hassel 
Sendt: 2. mars 2017 10:52 



Til: Mike.Han@swlegal.ch 
Emne: Ronald Lekarz. Hans Eirik Olav 
  

Dear Mike Han, 

I refer til to the below correspondence with exchange of document regarding the 
cases of Ronald Lekarz and our client Hans Eirik Olav. 

I am a colleague of attorney Christian Flemmen Johansen in Lawfirm Elden, with 
whom your former colleague Reyes as seen earlier corresponded (with you as copy 
addresse). 

We seek to obtain Mr Olav's case file in Switzerland, and if possible also Mr. Lekarz' 
case file, which is important for Olavs case in Norway. I refer to the penalty order 
against Mr Lekarz which emphasizes the close connection between the cases. 

  

We kindly ask you to assist and look forward to your reply. 

Best regards, 
Håkon Juell Hassel 
lawyer 

www.elden.no 
  

Videresendt melding: 

Fra: Reyes Carla <Carla.Reyes@swlegal.ch> 
Dato: 28. mars 2014 kl. 09.41.35 CET 
Til: 'Hans Eirik Olav' <heolav@gmail.com> 
Kopi: 'christian flemmen' <christian.flemmen@elden.no>, 'Corporate Services' 
<corp-serv@live.com>, Borsodi Benjamin <Benjamin.Borsodi@swlegal.ch>, "Han 
Mike" <Mike.Han@swlegal.ch>, Dalby Marlène <Marlene.Dalby@swlegal.ch> 
Emne: FW: Lekarz - Email 2 [SWLE.lMRC] 

+ + + + + 
 
Kommentar HEO til nedstående: Hvorfor konfronteres ikke Mascotto direkte 
med bl.a. kundelisten til Eldring og hvitvasking og «cover up» spørsmålet 
knyttet til utenlanske anonyme konti, bl.a. tilhørende kjente nordmenn, 
herunder Cappelen som i dag sitter på tiltalebenken sammen med Eirik Jensen 
med Elden som forsvarer, og om dette er grunnen til at Mascotto, ØK og 
bostyrer holdt straffeprosessen hemmelig i 4 år. Hvorfor blir ikke Mascotto 
spurt om forhold som ble gitt Elden 28 mars 2014 av LeKarz’ sveitsiske 
advokater?  
 
---------- Forwarded message ---------- 



From: Håkon Juell Hassel <h.j.hassel@elden.no> 
Date: 2017-03-04 9:29 GMT+01:00 
Subject: Oppfølgende henvendelser  
To: Hans Eirik Olav <heolav@gmail.com> 
Cc: John Christian Elden <j.c.elden@elden.no> 
 
 
Hei 
 
Når det gjelder Økokrim er det svært relevant å få kreve svar / avklaringer opp mot den info 
som er kommet fra Mascotto etter 10.02 (dvs  den korrespondanse som ble vedlagt anken / 
omgjbegj): 
 
24.02 meldte Mascotto følgende på nedenstående spm / info: 
 
"Sir, 
 
I refer to my answer dated February 10th 2017. 
 
I suggest that you turn to the Norwegian competent authorities, to whom all the documents 
were remitted. 
 
Should my Norwegian colleagues need further assistance, we would of course gladly answer 
any additional formal request for mutual legal assistance. 
 
Kind regards, 
 
Claudio MASCOTTO" 
 
Foranledningen var følgende: 
 
"Mr Mascotto, 
 
 I refer to the below e-mail and kindly ask you to respond ASAP. 
 
Amongst the questions there is the need to clarify what is demanded (in terms of level of 
procecution) to have the right to access case file. 
 
In case there is a separate administrative organ in Schwitzerland that handles requests in 
regards to right to access of case file, I refer to the administrative guidance duty and kindly 
ask you to refer ASAP to such relevant organ." 
 
Mr Mascotto, 
 
You are stating in the e-mail below that Mr. Olav was never indicted in the Swiss 
proceedings, and that he therefore does not have the right to access to evidence in your 
domestic proceedings. 
 
I kindly ask you to specify which level of prosecution is demanded to have the right to access 
to evidence. 
 
I also ask you to describe when the prosecution against Mr Olav started, when it was 
concluded and what charges Mr Olav was prosecuted for. 
 
Kindly explain / elaborate on the process and criteria regarding the evidence in Olav’s case." 



 
Det må spørres om Økokrim fremdeles opprettholder / står ved redegjørelsen i påtegning av 
02.11.2016 om at straffeforfølgning i den sveitsiske saken kun gjaldt Lekarz. 
 
Det bør også tas med et spørsmål hvor Mascotto sin henvisning til henvendelse fra norsk 
påtalemyndighet inkluderes, og hvor det understrekes at Mascotto sin tilbakemelding så 
langt viser at en henvendelse fra norsk påtalemyndighet vil kunne gi innsyn. 
 
I tillegg bør i det oppfølgende spørsmålsskrivet til Økokrim (med kopi til retten) også kreves 
svar opp mot Eldring og hans virksomhet (også for Profilgest): 
 
"- Er påtalemyndigheten kjent med om det i en eller begge av de parallelle sakene har vært 
tilbudt eller ydet det sentrale vitnet Hans Olav Eldring mildere strafferettslig behandling ved 
at han avgir forklaring? 
 
- Har Hans Olav Eldring hatt annen status enn vitne i en eller begge av de to sakene? 
 
- Har påtalemyndigheten kjennskap til hvorvidt og i så fall hvorledes skjulte kontoforhold for 
utenlandske og norske klienter av Profilgest (v/ blant annet daværende Eldring) er vurdert 
fulgt opp ved etterforskning (ved norsk og / eller sveitsisk påtalemyndighet)?" 
 
 
 
Ift Mascotto bygger anken / omgjbegjæringen på at han ikke har bestridt at det har vært 
straffeforfølgning av deg og oppgitt at du ikke har vært tiltalt / indicted. Vi snakket i går om 
hvorvidt det kunne ha noen nedside i tilfelle avkreftende svar å spørre om du har være 
"charged with a criminal offence" (EMD sitt grunnkriterie for ulike rettigheter, inkl art 6). 
 
Gjøres dette med en kvalifikasjon slik du foreslo, er det det lite som tyder på at Mascotto vil 
gjøre noe annet enn han har gjort så langt; med andre ord ikke opplyse nærmere om 
prosessen. En kvalifikasjon kan være å be om en konkretisering av de bevisinnhentingsskritt 
og annen etterforskning som ble rettet mot deg. 
 
Håkon
 
+ + + + + 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Hans Eirik Olav <heolav@gmail.com> 
Date: 2017-03-06 13:49 GMT+01:00 
Subject: Internasjonalt samarbeid straffesaker 
To: Håkon Juell Hassel <h.j.hassel@elden.no>, John Christian Elden <j.c.elden@elden.no> 
 
 
Hei, 
 
Ref forrige email fra dere vedr. Tournier, Boudec etc med referanse til lovverket, så er det vel 
nedenstående regelverk som gjelder? 
 
Fint om dere ser på denne ift hva vi eventuelt bør gjøre allerede nå? 
 
Mvh Hans E. 
 
 



https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/jd/rus/2001/0020/ddd/pdfv/139144-
g192001.pdf 
 
 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Håkon Juell Hassel <h.j.hassel@elden.no> 
Date: 2017-03-06 13:54 GMT+01:00 
Subject: Re: Internasjonalt samarbeid straffesaker 
To: Hans Eirik Olav <heolav@gmail.com> 
Cc: John Christian Elden <j.c.elden@elden.no> 
 
 
Rettsanmodninger er regulert for seg med forankring i domstolloven 44 følgende; se 
vedlegget jeg sendte deg. 
 
Vedlegger du har sendt over gjelder hjelp til etterforskning mellom land og ikke minst 
utlevering. 
 
Håkon 
 
+ + + + + 
 
Kommentar HEO til nedsående email: Forhold i farget skrift ble så vidt jeg vet 
aldri tatt opp av Elden med ØK, bostyrer (anmelder) eller domstolen. 
 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Hans Eirik Olav <heolav@gmail.com> 
Date: 2017-03-07 9:54 GMT+01:00 
Subject: Momenter spørsmål ØK 
To: Håkon Juell Hassel <h.j.hassel@elden.no> 
 
 
Momenter/spørsmål til ØK/bostyrer: 
 
I lys av tidligere svar/nektelse av svar, samt tidligere og nye opplysninger/uttalelser fra 
Mascotto: 
 
1.Påstår fremdeles ØK (og domstolen) at det ikke har vært parallell etterforskning i Sveits? 
 
2. Hvis ikke, når ble etterforskningen avsluttet og hvorfor? 
 
3. Ble ØK enig med Mascotto om at Olav allikevel ikke skulle etterforskes i Sveits og hvorfor? 
 
4. Med henvisning til Olavs varsling til Internal Revenue Services og Scotland Yard (vedlagt), 
samt videoopptak oversendt med anken, har ØK kjennskap til listen med bl.a. Norske 
investorer som er oppgitt av Eldring og LeKarz å ha anonyme bankkonti i Sveits, ss Andreas 
Michelsen, Petter og Henning Solberg, Rune Rinnan, Tor Aksel Voldberg, Jan Haidemann 
Andrsen m.fl.. 
 
5. Er ØK kjent med at Sveitsiske myndigheter har ønsket å holde denne listen skjult? Har ØK 
gått med på å holde den skjult, eller forhindrer avtalen om samarbeide og opplysninger 
mellom Norge og Sveits ØK fra å bruke ovennevnte opplysninger ifm mulig 
skatteunndragelser og hvitvasking av norske statsborgere? 



 
6. Har Økokrim diskutert ovennevnte forhold med norske skattemyndigheter? I så fall hva ble 
diskutert og konkludert? 
 
7. Er ovennevnte grunnen til at den parallelle straffeforfølgingen i Sveits ble holdt skjult for 
Olav og domstolen i mer enn 2 år og hvorfor ØK på tross av Mascottos bekreftelse på at det 
har vært en parallell straffeprosess i Sveits, fremdeles nekter for at en slik prosess har 
pågått, samt nekter  å svare på spørsmål om dette, samt støtter anmelder, bostyrer, i å nekte 
innsyn på 6. året til tross for at dokumentasjonene med stor sannsynlighet foreligger hos 
bostyrer? 
 
I tillegg bør vi nå/senere konfrontere ØK, bostyrer og domstolen med brevet fra LeKarz sine 
advokater hvor advokat Mike viser til krav om innsynsrett i Sveits og deltakelse i avhør hos 
Mascotto fra bostyrer og borevisor. Email sendt dere i forrige uke om det med kopi av 
emailen der dette fremkommer. Emailen viser også til et brev der bostyrers advokat ber om 
dette og det brevet bør vi be om fremlegges. 
 
Hans E. 
 
+ + + + + 
 
 
+ + + + + 
 
MEMO 25TH MARCH 2014 TO SWISS LAWYERS:  
              

     MEMOMRANDUM 

25 March 2014 

Thule Drilling 

 

Introduction 

The following is a non-exhaustive list of documentation relevant to the Thule case, and in 
particular to the Thule Board of Directors decision to cancel the Saudi Aramco charter party 
without devastating financial effect, i.e. bankruptcy of Thule Drilling in so doing.  

Section I of this memo relates to the official website www.thuledrilling.info 

Section II of this memo relates to the document file in case no. 62/11  

Section I – Thule website 

The issue of the USD 6 million payment from Thule to SAC in connection with the 
penalty/demurrage claim from Saudi Aramco, i.e. the detrimental effects this financial penalty 
imposed upon Thule, and Thules Board of Directors decision to cancel the contract with 
Saudi Aramco, preferably without being blacklisted by Saudi Aramco and within the Middel 
East, can be found in the following section on the website www.thuledrilling.info.   



NOTE: In order to fully comprehend what has actually taken place in Thule, which is a 
concerted effort by the American bondholders, its Norwegian Trustee (Norsk Tillitsmann) and 
the Liquidator for the Thule Estate, it is necessary to translate all the Norwegian parts of the 
abovementioned website. 

1. The “Home”, “About” and “Sammendrag” sections should be translated for 
background informational purposes. 

2. The “Bostyrer” section covering the liquidators action in Thule should be translated in 
its entirety, as it explains in detail Thules dire financial situation as a direct 
consequence of the Saudi Aramco demurrage claim, and the BOD’s reasons for 
(rather desperately) wanting to cancel this long term charter party without further legal 
claims and blacklisting by Saudi Aramco.  

3. In particular, ref. heading «Revisors Beretning”, following points:  

-  “Ad 3.7 Virksomheten i 2007”all the way through Ad 3.8 Virksomheten i 2008 
– about Saudi Aramco and demurrage claim etc. 

4. “5.3 Utbetaling av 6 MUSD” – covers the USD 6 million payment; enclosures directly 
pasted into the text should be translated to English as well, if not written in English. 
All of section 5.3 should be translated with emphasis on the calculated losses related 
to the Saudi Aramco contract. 

NOTE: The above references is a minimum of what should be translated and submitted 
to the court in Switzerland, and the attachments pasted into the text should also be 
included, and if not in English should be translated.   

 

 

Section II - Criminal case no: 11665568 – Charge no. …….(Christian F?) 

1. Dok 01 – Vedlegg 5 – Anm. Nr. 62/11 – Oslo 15 june 2011 : Spesialetterforsker 
Elisabeth Myhre – Interegation report of Hans Eirik Olav – written report plus 3 
recording files totalling 2 hours 49 minutes and 36 seconds. All should be transcripted 
and translated. Contains testimony regarding reason for and how USD 6 million was 
paid as success fee.  

2. Dok 01 – Vedlegg 6 – Interegation report 16 june 2011 – Hans E. Olav – should ask 
for taped recording, not just protocoll. Same issue as 1) above, i.e. payment of usd 6 
mill. 

3. Dok 01,26 – 11 february 2013 – Rettsanmodning til De Forenede Arabiske Emirater. 
Request for information from Norwegian Authorities to the Authorities in United Arab 
Emirates: No specification of what is being requested, but in all probability relevant to 
the Thule case and SAC. Should request all document exchange between Norway 
and UAE.  

4. Dok 04, 43 through 04, 73 – listing of email correspondance Anders Ivar Olsen – not 
just Thule case, but a lot of communication regarding Thule; such as with Bakhtaris, 



owners of Royal Oyster Group, Olsens various finance attempts to purchase all 
assets in Thule, loans etc and correspondance with Thule officers and with LeKarz. 
All relevant to what took place in Thule and in the UAE. May want to give them 
discretion to exclude material obviously not related to Thule, but reserve your right to 
ensure that only such material is being excluded. 

5. Dok 04, 74 through 04, 75 – listing of emails directly related to Thule, SAC, Saudi 
Aramco, cancellation etc etc… Relates directly to events in Thule in the UAE leading 
up to and including cancellation by Saudi Aramco.  

6. Dok 05, 22 – Pålegg om utlevering av opplysninger – Letter dated 17 june 2011 - 
Request from Økokrim (Norwegian Criminal Autorities) to brokerage house 
Fondsfinans in Oslo regarding all account details etc for RONALD EDWARD 
LEKARZ. 

7. Dok 14, 02 – Letters between Dubai Police General HQ and Økokrim, Norway, in 
particular letter dated 3 january 2012 from økokrim to Dubai requesting information 
about accounts for Lekarz and SAC and inquiry for assistance to locate final recipient 
of usd 500.000. You should request all documents between Norway and Dubai.  

8. Dok 07, 01, 01 through 07, 01, 02– Avhør av siktede Anders Ivar Olsen – Police 
interrogation of 16 june 2011 and 30 june 2011 : Relates directly to payment of USD 
6 million and Olsens strong defense of «money well spent» 

9. Dok 07, 01, 03 through 07, 01, 08 – Interragation of Anders Ivar Olsen june and 
august 2011 – Olsen confirms again the invaluable assistance of SAC/Lekarz in 
connection with cancelling the Saudi Aramco charter and avoiding demurrage, saving 
Thule from bankruptcy. Make sure to ask for enclosures following the interragation 
report, where you will find relevant BOD protocolls, i.e. of 14th November 2007 where 
issue re. Saudi Aramco and necessity to cancell charter. Also ask for «Hermes 
Report» from Cliff Knuckey describing how such matters are usually resolved in 
Saudi.  

10. Dok 07, 02, 01 through 07,02, 03 – Interragation of Hans E. Olav. All about SAC and 
6 million and usage of same.  

11. Dok 08 – interview with Hans Olav Eldring  on 4th May 2012 – translated to 
Norwegian. Should ask for all and to be transalted to English. All about Thule, SAC, 
transfers, investments etc and all relevant to your case. 

12. Dok 07, 03, 01 – Interview of Peter Gjessing by Økokrim – about USD 6 million etc. 

Tou may also want to request the testimony of other Thule Employees, such as Henriette 
Tjomsland and Tore Berg (technical consultant) 

NOTE: The above referenced documentation is not exhaustive and you should make 
clear to the court that you reserve your right (under article 6 of the Human Rights 
Convention) to submit additional material and your right to do so in your own 
language, e.g. English.  

25 March 2014 



Hans E. Olav                   
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