
 
 
 
 
 
 
 

Miljøverndepartementet (MVD) 
Uttak: 24.04.2010 

 
 
 
 
 
 
 

 

Nyhetsklipp

- Dette strider mot all juridisk lære Nettavisen 03.02.2010 15:14 2

Kvistads kongolesiske verdensanskuelse VG 14.11.2009 5

Rettssikkerhet VG 12.11.2009 7

Furuholmen avviser Stabell-kritikk NTBtekst 18.10.2009 9

- Furuholmen svekker klientenes sak Aftenposten Morgen 18.10.2009 10

Retten satt i Kongo NTBtekst 15.10.2009 12

"Dårlige tolker kan VG 14.10.2009 13

Slik vil Furuholmen VG 12.10.2009 15

Moland og French ville trene kenyansk ELITESTYRKE VG 02.10.2009 17

- BA VG 27.09.2009 19

- Svertekampanje mot Moland og French P4 05.10.2009 13:00 21

Dropper ankesak i Kongo P4 22.09.2009 07:00 22

Furuholmen: - Dødsdømte nordmenn åpenbart uskyldige NTBtekst 26.09.2009 23

French: - Ankeprosessen går videre NTBtekst 22.09.2009 25

Norske myndigheter refses for Kongo-innsats NTBtekst 05.09.2009 27

Moland: Trening av skuespillere VG 14.09.2009 28



- Dette strider mot all juridisk lære
Nettavisen. 03.02.2010 15:14. (Oppdatert 03.02.2010 17:16)

Jonas Gahr Støre får knallhard kritikk fra Kongo-

advokat og Marokkos ambassadør. - Jeg vil ikke gå

inn og kritisere UDs handlemåte i Skah-saken, for

det kan ut fra en nødrettssituasjon være berettiget.

(Oppdatert: 03.02.2010 17:16)

Men hvis man skal ta utgangspunkt i Jonas Gahr

Støres medvirkningsbegrep, så er dette helt i strid

med all juridisk lære. Hvis dette skal være en mal for

fremtidige løsninger, da ser jeg fram til en del

fremtidige juridiske problemstillinger, sier advokat

Morten Furuholmen til Nettavisen.

Utenriksminister Jonas Gahr Støre redegjorde på en

pressekonferanse mandag for hendelsesforløpet

dagen da barna til tidligere OL-vinner Khalid Skah ble

transportert ulovlig ut av Marokko i fjor sommer.

Barna hadde rømt fra faren og ble tatt hånd om av

den norske ambassaden i Rabat, Marokko.

Ambassaden anså barna for å være i en

nødrettssituasjon. Få dager senere organiserte

moren, Anne Cecilie Hopstock, en aksjon hvor de to

barna ble transportert ut av landet i en seilbåt.

Støre hevder at verken Utenriksdepartementet eller

ambassaden var involvert i aksjonen. Det til tross for

at en ambassadeansatt kjørte barna til et bestemt

møtested der de ble tatt hånd om av norske

medhjelper, som var blitt engasjert av barnemoren.

- Ambassaden var klar over planene Underdirektør

Ragnhild Imerslund i Utenriksdepartementet opplyser

overfor Nettavisen at de to barna fikk utstedt

nødpass 19. juni - omtrent en måned før aksjonen

fant sted. Uten disse nødpassene ville det ikke vært

mulig for barna å returnere til Norge.

- Dette var helt nytt for meg. Hvis det viser seg at de

fikk utstedt pass i slutten av juni, så betyr det at

denne aksjonen var godt forberedt. Etter min mening

betyr dette at ambassaden var klar over planene. Det

er min tolkning, sier Marokkos ambassadør til Oslo,

Yahdih Bouchaab, til Nettavisen.

Men utenriksministeren avviser at

Utenriksdepartementet og ambassaden var kjent

med planene om å transportere barna ut av landet.

- Det er fra UD ikke klarert noen utreise, noen aksjon

eller noe planlagt opplegg for disse barnas ferd ut av

Marokko, sa Støre under pressekonferansen.

- Uttransporteringen av barna er morens ansvar,

morens verk, morens planlegging, sa Støre.

Morten Furuholmen representerer de to dødsdømte

nordmennene i Kongo, Tjostolv Moland og Joshua

French. Furuholmen mener Utenriksdepartementet

har utvist et større engasjement i den såkalte Skah-

saken enn det de har gjort i Kongo-saken.

- Det er jo et betydelig engasjement på diplomatisk

nivå. De har gått mye lengre med å bruke

utradisjonelle virkemidler enn det de har gjort i

Kongo-saken hvor de burde ha gått ut med en gang

etter arrestasjonene, og vært mye mer direkte og

tydeligere overfor kongolesiske myndigheter, sier

Furuholmen.

Utenriksdepartementet har gjentatte ganger valgt

ikke å kommentere den pågående rettsprosessen i

Kongo fordi det ennå ikke foreligger en rettskraftig

dom.

Opptatt av diplomatisk etikette - Og i og med at de

har vært så opptatt med ikke å bryte med

diplomatisk etikette i Kongo-saken, så står det i

kontrast til Skah-saken. De har nødvendigvis ikke

handlet feil i Skah-saken fordi det har vært en

nødrettssituasjon, men det er det for så vidt i Kongo

også, mener Furuholmen.

Furuholmen understreker at Moland og French er blitt

dømt til døden på det han mener er et kritikkverdig

bevisgrunnlag i et land han omtaler som en

røverstat.
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- Da har man også en nødrettssituasjon, og bør

bruke utradisjonelle midler, understreker

Furuholmen, uten å utdype hvilke virkemidler han

etterlyser.

I tillegg mener Furuholmen det er kritikkverdig at

Utenriksdepartementet har opptrådt så forsiktig som

de har gjort, til tross for at den norske stat er brakt

inn som en delaktig part i rettssaken, og anklaget for

spionasje mot Kongo.

I forhold til spionanklagene mot Norge har

Utenriksdepartementet gjentatte ganger henvist til

folkeretten, hvor det fremgår at en stat ikke kan

stevne en annen stat.

Ønsker etisk løsning på Martine-saken Drapet på

norske Martine Vik Magnussen (23) i London 2008,

er også en sak som har engasjert mange norske

avislesere.

Drapsmistenkte Farouk Abdulhak skjuler seg fortsatt

i hjemlandet Jemen, fordi verken Storbritannia eller

Norge har en utleveringsavtale med jemenittiske

myndigheter.

Talsperson for Magnussen-familien, Arne Elias

Corneliussen, ønsker ikke at Utenriksdepartementet

skal gjennomføre noen uetisk aksjon for å bringe den

ansvarlig til strafferettslig ansvar.

- Vi er ute etter en etisk løsning. Det betyr en frivillig

utlevering av den mistenkte fra Jemen til London, og

det må medføre at det er i familien til den mistenkte

og nasjonens interesse at den mistenkte lar seg

frivillig utlevere. Det er viktig å presisere at vi ikke

ønsker en uetisk løsning, sier Arne Elias

Corneliussen til Nettavisen.

- Men vi ønsker flere ukonvensjonelle og kreative

metoder i diplomatiet, understreker Corneliussen.

Corneliussen mener engasjementsnivået til

Utenriksdepartementet har vært for lav i Martine-

saken, men ønsker ikke å sammenligne dette opp

mot engasjementsnivået i verken Kongo-saken eller

Skah-saken.

PRESSEKONFERANSE: Mandag ettermiddag holdt

hun og utenriksminister Jonas Gahr Støre en

pressekonferanse om saken. Foto: Lien, Kyrre

(Scanpix) FORSKJELLSBEHANDLING: Advokat Morten

Furuholmen representerer de to dødsdømte

nordmennene i Kongo, Tjostolv Moland og Joshua

French. Furuholmen mener Utenriksdepartementet

har utvist et større engasjement i såkalte Skah-

saken enn det de har gjort i Kongo-saken. BRØT

MAROKKANSK LOV: Den marokkanske

ambassadøren til Oslo, Yahdih Bouchaab mener

personene som fraktet de norskmarokkanske barna

ut av Marokko, har brutt både marokkansk og

internasjonal lov. STØRE STÅR BAK: Tidligere OL-

vinner Khalid Skah mener utenriksminister Jonas

Gahr Støre bisto med å tilrettelegge for barnas flukt

fra Marokko. MOREN: Anne Cecilie Hopstock

organiserte ifølge utenriksminister Jonas Gahr Støre

selv barnas flukt fra Marokko. Foto: Meek, Tore

(Scanpix) Foto: Thomas Paust (Mediehuset

Nettavisen). Foto: RAFAEL MARCHANTE (Reuters)

Foto: Roald, Berit (SCANPIX) Thomas Paust Fakta:

Skah-saken

I 1992 giftet tidligere OL-vinner Khalid Skah seg med

norske Anne Cecilie Hopstock i Barcelona.

Paret fikk to barn sammen, og etter flere år i Norge

ble paret enige om å tilbringe 10 måneder med

barna i Skahs hjemland Marokko i 2006 til 2007.

Men da oppsto det problemer i forholdet.

I 2007 reiste Hopstock tilbake til Norge, uten barna.

Barna som har både norsk og marokkansk

statsborgerskap, skulle komme til Norge samme

sommer. Men slik ble det ikke.

Moren ble så tilkjent foreldreretten i Oslo tingrett.

Hopstock anmeldte i 2007 Skah for å ha satt barnas

liv i fare, og den 4. juli 2009 tok statsadvokaten ut

tiltale mot Skah.

Den 19. juli i 2009 klarte barna å rømme fra faren,

og fikk tilflukt i den norske ambassaden i Rabat. De

flyktet så videre til Norge med sin mor, der de nå

bor.
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Skah har hevdet at norske myndigheter har bortført

barna hans.

Mandag 1. februar holdt utenriksminister Jonas Gahr

Støre en pressekonferanse om saken, der han

avviste påstanden fra Skah.

Det ble også bekreftet på pressekonferansen at to

norske offiserer som var på ferie, deltok i aksjonen

med å få barna til Norge.

+ Minimer

© Nettavisen

Se webartikkelen på

http://retriever.no/+68gITI9g
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● Julebordsesongen står for
døren, med fyll på jobbens
regning. 
● Kvinner får strengere reak-
sjoner enn menn når de drik-
ker i arbeidslivet - også fra
kvinner selv, skriver forsker
Kristin Buvik.
● Hun oppfordrer bedriftsle-
dere til å endre drikkekulturen.

Nille på jul

Her på bjerget er det
snart julebordsesong.
Vi skal møte hverand-
re i finstasen og motta
den belønningen vi
fortjener for hardt
arbeid gjennom et helt
år. Men hvis du er
kvinne, skal du ikke
drikke som en mann.
Det gjør kvinner heller
ikke. Den ulike drikke-
kulturen mellom kvin-
ner og menn synes i
stor grad å henge
sammen med kjønnsroller og
normer for akseptabel drikkeat-
ferd. Alkoholforbruket i befolk-
ningen har økt, vi har tilegnet
oss mer kontinentale drikkevaner
og tillater oss å ta et glass vin
selv om det er blåmandag eller
askeonsdag. I tillegg har vi
tviholdt på den norske helgefylla. 

Nille drikker mer
Særlig kvinner drikker mer enn
før. Statens institutt for rusmid-
delforskning (SIRUS) har sett
nærmere på økningen i kvinners
alkoholforbruk og konsekvense-
ne av dette. Spesielt har alkohol-
forbruket blant unge kvinner økt
de siste tiårene. 

Studien viser videre at i vok-
senbefolkningen er gjennomsnitt-
lig alkoholforbruk blant kvinner
fordoblet i løpet av en trettiår-
speriode. Det er nærliggende å
tro at det økte konsumet har
negative konsekvenser for kvin-
nehelsen. Det er kanskje grunn
til å rope varsko. 

Kvinnelige studenter i Oslo har
økt sitt alkoholforbruk med 28

prosent de siste årene.
Det er klart at dette ikke
skal stikkes under en
stol. Likevel ropes det
ikke like høyt om at de
mannlige studentene
også har økt sitt forbruk
– med 23 prosent. 

Jeppe drikker
mest

Økningen er stor for
begge kjønn, men for-

skjellen i økningen er ikke så
dramatisk. Den offentlige debat-
ten blir ofte preget av skremsels-
propaganda når det gjelder
kvinners omgang med kong
alkohol. Tall fra SIRUS viser at
menn drikker nesten tre ganger
så mye som kvinner i løpet av et
år.

Arbeidslivet er en likestilt
arena. Særlig på papiret. En
fersk studie fra AKAN kompetan-
sesenter og Stiftelsen Bergen-
sklinikkene av 6300 ansatte i
arbeidslivet, viser at dobbelt så
mange menn som kvinner er
såkalte risikoforbrukere av alko-
hol. Samtidig er de negative
konsekvensene for arbeidslivet, i
form av for eksempel alkohol-
relatert fravær, tydeligere for
menn enn for kvinner. 

Kjønnsroller på jobb
I den sosiale konteksten drikkin-
gen foregår i, kan vi finne årsa-
kene til at vi drikker som vi gjør.
Mange av disse situasjonene
foregår i gråsonen mellom arbeid
og fritid - for eksempel julebor-
det. 

Vi har intervjuet kvinnelige
ledere, og bedt om kvinnenes
egne forståelser av kjønnsfor-
skjellene i forhold til alkoholkon-
sum. Kvinnene forteller at de er
ekstra synlige som ledere, det
stilles høyere krav til dem og de
må prestere mer. 

De vil ikke miste kontrollen, og
vil derfor heller ikke fremstå
beruset i jobbsammenheng.
Samtidig omtaler de seg selv
som omsorgspersoner med
hovedansvar for hjem og familie.
Forskning viser at barn har
større effekt når det gjelder å
moderere kvinners drikking enn
menns. 

Kvinnene selv sier de har et
tradisjonelt syn på kjønnsrolle-

Jeg har ingen
problemer med å si at
voldtektene i
Stavanger kommer
som en følge av
regjeringens
innvandringspolitikk

Solveig Horne (Frp), om kraftig overvekt av
menn med ikke-vestlig bakgrunn i anmeldte

voldtektssaker.

Finansdepartementet vil nå
granske Ungdom i Oppdrag. Igjen kan
sosialistene gratulere avisen Vårt Land
med å ha utløst denne granskingen -
akkurat som med Evangeliesenteret.
Skal kristne aviser prøve å gjøre det
verst mulig for tros-organisasjoner i
Norge? (...) Vær så snill, er vår bønn til
Vårt Land – innstill blodhundjakten i
Kristen-Norge.

Finn Jarle Sæle i Norge IDAG

Petter Northugs (bildet) uttalelser
om red bull er et godt bevis på at

det en ikke har i hodet, har en i
beina. 

Per Kristian, Trondheim

En stor mann er død. Helge Reiss.
Han var en del av min oppvekst.

Som tolket og lot meg forstå mange
store menn innen teater, både i fjern-
synsteateret og på andre scener. Ikke
fortell meg at han blir mest husket for
sin rolle som professor drøvel? I stor
respekt for Helge Reiss - jeg kneler i
ydmykhet. Du har gitt meg mye.
Tusen takk for alt du har gitt meg.

Anonym

Høyre vil at folk skal bli gradert
og ikke få 100 % sykemelding.

Håper dette gjelder politikere også!
Tove, Buskerud

Debattredigerer

Heksejakt på Hanssen

Ola Ødegaard,
Stiftelsen
Rettferd for
taperne

● Bjarne Håkon
Hanssen gikk etter
valget av som
helseminister, i strid
med tidligere forsik-
ringer. Han skal
begynne i konsulent-
firmaet First House.
● Hanssen har
også fortalt om
bruddet med kona,
og han er nå sam-
men med en tid-
ligere toppbyråkrat i
departementet.

POLITIKERE

Det er svært beklagelig hvordan
statsminister Jens Stoltenberg
og hans medarbeidere jager
tidligere statsråd Bjarne Håkon
Hanssen. Og statsministeren
har pressen i sin hule hånd.
Elgjakta sluttet 31. oktober,
mens jakten på Hanssen fortset-
ter til han stuper, som journalist
Sven Egil Omdal i Stavanger
Aftenblad sier det. Jeg slutter

meg helt til hans kritikk.
I Stiftelsen Rettferd for ta-

perne har vi i mange år blitt
støttet av Hanssen. Man glem-
mer helt hvilken innsats den
tidligere statsråden har gjort for
partiet og regjeringen. 

Som mangeårig Ap-medlem
er jeg både overrasket og me-
get skuffet over hvordan partiet
behandler både Hanssen og

– Den store, store
utfordringen er at vi
klarer å oppebære
det jeg kaller ge-
nerasjonskontrak-
ten. Hvor mye vil
fremtidige genera-
sjoner være i stand
til å bære av fremti-
dige pensjonsfor-
pliktelser. Konkur-
ransekraften til
Fastlands-Norge og
det å sørge for at vi
har nok og riktig
arbeidskraft er to
hjørnesteiner i den
økonomiske politik-
ken. Sånn er utford-
ringene ganske like
som de vi hadde
tidlig på 1990-tallet,
sier Sigbjørn John-
sen til DN. 

Har vi nå (endelig) fått en
finansminister som virkelig vil ta
ansvar for pengebruken og ikke
la fremtidige generasjoner ta
regningen? Dette er ikke første
gangen vi hører om dette, så det

kan godt hende at han bare
nevner dette for å ikke fremstå
som uvitende, men det er lov å
håpe at han virkelig tar tak i dette
allerede nå.

SMasterG, vgd.no

Generasjoner

Foto: ESPEN SJØLINGSTAD HOEN

Kristin Buvik,
forsker ved
AKAN kompe-
tansesenter

ARBEIDSLIV
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● Navn og adresse må oppgis på
innsendte innlegg, også når navnet
ikke skal i avisen.
● Innlegg med angrep på privat-
personer må signeres med fullt
navn.
● Vi forbeholder oss rett til å kutte i
manuskriptene, og innsendte
manuskripter blir ikke returnert. 

ebord

FEST: Kvinnelige ledere forteller om ulike grenser for hvordan menn og kvinner kan oppføre seg når
arbeidsgiveren setter gratis alkohol på bordet. Foto: THOMAS BJØRNFLATEN

Send ditt innlegg til
debatt@vg.no

Send ditt innlegg med
kodeord «sidet» og
din mening til: 2200

Send ditt innlegg til
VG, Akersgaten 55

1185 Sentrum, 0107 Oslo

tidligere statsråd Karita Bekke-
mellem. 

Sistnevnte ble regelrett kastet
av sin statsråds plass. 

Ap bør ikke være stolte over
den måten de har behandlet
disse to tidligere statsrådene på.

Har regjeringen fullstendig
glemt hvilken store saker og
reformer statsråd Hanssen sto
for? Han var den statsråden
som høstet stor respons for de
omfattende sakene han jobbet

med, både som helseminister og
statsråd i Arbeids- og inklu-
deringsdepartementet.

Man har nå til hensikt å skyve
Bjarne Håkon ned i søpla, kriti-
serer alt han har gjort, og even-
tuelt de feil han har måttet begå.
Men jeg spør meg selv: For-
langer Aps sentralstyre at alt det
gode han gjorde, skal glemmes?
Hva om Bjarne Håkon får en
karantene på seks måneder eller
mer, mener man at han i sin nye

stilling skal glemme alt han har
erfart og lært? 

Jeg har stor tillit til Bjarne
Håkon Hanssen, og det han står
for. Man kan mene hva man vil,
men Ap burde ha gjort noe for å
støtte sin tidligere statsråd, og
det han sto for, og ikke bidra til
den heksejakta som nå er star-
tet. Har partiet tenkt å takke sine
tidligere statsråder, Bjarne Hå-
kon Hanssen og Karita Bekke-
mellem?

Kvistads kongolesiske
verdensanskuelse

Jeg har med interesse lest Yngve Kvistads ana-
lyse av rettssikkerheten i Kongo og hans slut-
ninger om hvem som må bære ansvaret for si-
tuasjonen Moland og French er i.
Argumentasjonen minner
forstemmende om det
representanter fra aktora-
tet og retten i Kisangani
har uttalt vedrørende
hvem som må bære
ansvaret for at Moland
har blitt syk.

I henhold til aktor,
regjeringsadvokaten og
dommeren i Kisangani er
det behandlende lege og
advokat Likwela som har
satt giftsprøyte på Mo-
land for å motarbeide
rettsapparatet, og dermed
gjort seg skyldig i lov-
brudd med fare for arres-
tasjon, strafforfølging og fengsels-
straff. Behovet for å finne en
syndebukk er manifest i Kongo.

Hva er sannheten? Jeg er
ansvarlig for at Moland ble be-
handlet for livstruende malaria, at
han fikk medisiner og ikke om-
kom i en fengselscelle i Kisanga-
ni. Det er ikke legen eller advokat
Likwela som
skal bære
dette an-
svaret. 

Jeg er
imidlertid ikke
skyldig i at
Moland har
blitt psykotisk
og selv-
destruktiv.
Heller ikke i at
retten på-
legger en
psykotisk tiltalt
å forklare seg
i en sak hvor
han er dømt
til fem ganger
dødsstraff.
Eller i at
dommeren overfor advokat Lik-
wela og advokatkollega Marius O.
Dietrichson – og i dag også
diplomater fra Norge og England
– nedlegger samtale - og besøks-
forbud overfor Moland.

Hva er min taktikk i Kongo?
Svaret på dette spørsmålet er
enkelt: De tiltalte skal fremstå
representative, de skal vise re-

spekt for retten og gi
forklaring om sakens
faktum. Er dette en dårlig
taktikk, Kvistad? Gikk
saken bedre før jeg kom
inn? Målt ut fra resultatet
i førsteinstans kan man
neppe konkludere slik. 

VGs rolle
Er det god taktikk å ikke
gi uttrykk overfor norsk
presse og den norske
befolkning om hva som
faktisk skjer i Kongo?
Jeg har ikke uttalt meg
overfor kongolesiske

journalister, men akter ikke å
akseptere munnkurv overfor
norske journalister fordi en dom-
mer i Kisangani beordrer dette i
eget land. Det å forholde seg
taus om denne menneskelige og
rettslige tragedien er etter min
oppfatning umulig som oppnevnt
advokat for Moland og French.

Har Yngve
Kvistad stilt
seg spørsmål
om VG har
noe ansvar
for rettssikker-
heten i Kon-
go? Ingen
annen avis
har publisert
utkast til brev
adressert
krigsherren
Ǹkunda. Var
det for å
ivareta retts-
sikkerheten til
Moland og
French, eller
bedre den
psykiske

situasjonen til de to dødsdømte?
Mitt råd til VG er følgende:

Konsentrer dere om det prinsipi-
elle i saken, rettens ansvar,
pressens ansvar; ikke kopier
farsen i Kisangani ved å tildele
ansvar til de som vil avhjelpe
elendigheten, så som under-
tegnede og den legen som red-
det Tjostolv Molands liv. 

DØDSDØMT: Tjostolv Moland på vei fra rettssalen til sykehuset i
Kisangani. Foto: HELGE MIKALSEN

● Morten Furu-
holmen har bistått
Tjostolv Moland og
Joshua French
etter dødsdommen
i Kongo.
● Etter dette har
deres situasjon blitt
forverret, skrev
VGs kommentator
Yngve Kvistad
torsdag.

Morten 
Furuholmen,
Advokatfirmaet
Furuholmen AS

KONGO-SAKEN

DEBATT

mønstrene i arbeidslivet. Det
sømmer seg ikke for en kvinne å
bli beruset. 

Kvinnelig beruselse assosi-
eres med seksualitet. De kvinne-
lige lederne forteller om ulike
grenser for hvordan kvinner og
menn kan oppføre seg på et
julebord. Menn kan klype de
unge damene i rumpa, men
kvinnene selv skal ha stålkon-
troll. 

Overlevelsesstrategier
En av fire ansatte mener det
drikkes for mye i jobbsammen-

heng. Julebordsesongen ligger
foran oss, lederne åpner lomme-
boka og kranene, og vi ansatte
bruker øl som blandevann til
akevitten. Kvinnelige ledere
forteller om hvordan de bevisst
må telle alkoholenheter i jobb-
sammenheng, og mange kvin-
ner har utviklet egne overlevel-
sesstrategier for å moderere
forbruket når bedriften spanderer
for mange glass. Kanskje vi har
en drikkekultur på arbeids-
plassen som fører til et ubevisst
drikkepress? 

En kvinnelig leder forteller:
Forventningene til situasjonene

er at ingen skal bli beruset, men
drikker du alt du blir servert –
blir du beruset! Jeg ville aldri fått
til å drikke alt som blir servert. 

Flasketuten peker på ledere
som er i ferd med å planlegge
årets begivenhet. De bør ta
initiativ til å gjennomgå drikke-
kulturen på arbeidsplassen, og
servere en passe mengde
alkohol både Nille og Jeppe
tåler å konsumere. En åpen
refleksjon og dialog rundt disse
forholdene, kan gjøre julebordet
til en hyggelig og inkluderende
opplevelse for alle ansatte. 

Også dagen derpå. 

© VG. Publisert: 14.11.2009.
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Gigatur til NY?
Hvis du ønsker å ankom-
me New York i storslagen
stil, kan du reise via Paris
– der Air France fra slut-
ten av november tilbyr
Airbus A380-transport for
dem som har lyst til å fly i
to hele etasjer over Atlan-

71-åringer fengslet
Det 71 år gamle samboer-
paret fra Selbu som er sik-
tet for drap ble fengslet av
Sør-Trøndelag tingrett i
går.

En 69-årig venn ble drept
under et besøk hos dem
mandag kveld. Huseieren

teren. Air France er den
første europeiske opera-
tøren som tar kjempen i
bruk, med første avgang
20. og 21. november –
der man har auksjonert
bort billettene til en god
sak.

Deretter er det fritt
frem.

Flyet kommer i tre
klasser: Ni seter på førs-
teklasse, 80 på business
og hele 449 seter (!) på
økonomiklasse – til sam-
men 538 seter. Foto: AFP 

har erkjent straffskyld for
drapet. Hans samboer nek-
ter for å ha noe med det å
gjøre.

I går ble 71-åringen
fengslet i fire uker, mens
den drapssiktede kvinnen
ble fengslet i en uke.

KONGO-DRAMAET
Rettssikkerhet 

i spill
Ankesaken i Kongo synes å
utvikle seg fra vond til verre
for Tjostolv Moland og Jos-
hua French.
Hvem har ansvaret for at nordmennenes
interesser nå ikke blir ivaretatt?

De to er dømt for drap i én rettsinstans,
men dommen er ikke stadfestet. Om ikke
Moland og French i prinsippet er å anse
som uskyldige inntil en ny rettsavgjørelse
eventuelt slår fast noe annet, så er likevel
dødsdommen satt til side så lenge an-
kesaken pågår.

Det er først når en dom gjøres rettskraf-
tig det endelige skyldspørsmålet formelt er
avgjort. 

I dette spillerommet inntok den norske
advokaten Morten Furuholmen sitt Afrika
med store fakter og unilaterale besvergel-
ser. Farget av en retorikk tidligere afri-
kanske kolonier i og for seg er vant til fra
vestlig hold, satte han ord på en prosess
og et system preget av manglende rettssik-
kerhet og korrupsjon.

Furuholmen hadde antagelig rett i det
meste. Men fraværet av ydmykhet og
respekt i omtalen av kongolesisk rettsve-
sen og enkeltaktører fungerte mot sin
hensikt. 

Taktikken ville kanskje slått an i en
annen kulturkrets mindre preget av Euro-
pas historiske belastninger. Det eneste den
norske advokaten oppnådde her var å
fornærme partene så grundig at hans egne
klienter nå synes å måtte betale for det.

Status er at Morten Furuholmen har reist
hjem til Norge. Hans stedfortreder har fått
dommerforbud mot å ha kontakt med egne
klienter. Deres nye, kongolesiske advokat,
Likwela, sitter stum som en østers i rettssa-
len. Ikke tar han til motmæle mot aktoratet,
selv når et oppklarende spørsmål synes på
sin plass. Ikke snakker han med sine
klienter etterpå. Observatører frykter han er
skremt til taushet.

Om ikke dette er ille nok, er en av de
tiltalte så åpenbart mentalt syk at han ikke
har noe i en rettssal å gjøre. Tjostolv Mo-
land fremstår som grensepsykotisk. Han
opptrer på en måte og i en tilstand psykia-
tere mener er umulig å simulere.

Ingen norsk advokat ville under noen
omstendighet fått lov til å prosedere i en
kongolesisk rettssal. Morten Furuholmens
bidrag for å hjelpe Moland og French
kunne aldri bli noe annet enn å bistå en
lokal yrkesbror, hjelpe til med å fremskaffe
eventuelle nye opplysninger som kunne
styrke klientenes sak, eller forsøke å til-
nærme seg et fremmed lands rettsvesen
på en måte som innbød til gjensidig tillit.

Det er på ingen måte redelig å gi Furu-
holmen skylden for
alt som har gått
galt i ankesaken
i Kongo. Men
det er et klinisk
faktum at situa-
sjonen er blitt
verre for Tjostolv
Moland og Jos-
hua French etter at
den breiale advo-
katen overtok
saken – og
så langt
synes å
ha bom-
met
taktisk
fra dag
en.

– Moland trenger

HJELP

KISANGANI (VG) Allere-
de før rettssaken startet
i går ba Joshua French
innstendig om at kame-
raten fikk hjelp.
Før rettssaken startet ble forsvare-
ren informert om at Tjostolv Moland
selv har bedt om å bli overført tilbake
til fengselet. Moland mener at han
blir tvangsmedisinert på sykehuset,
men at han er mentalt frisk.

Joshua French mener derimot at
kameraten trenger medisinsk hjelp.

– Tjostolv trenger profesjonell
hjelp, og han må få hjelp fra Norge.

Oversatt feil
French forklarte seg også under
rettsmøtet i går. Da ble det klart at
tolken hadde oversatt feil dagen før.
French redegjorde for at to av de tre
våpnene som de to nordmennene iføl-
ge dommen er anklaget for å ha hatt
med til Kongo, beviselig befant seg i
Norge. Tolken oversatte det som en
innrømmelse fra French om at de
faktisk hadde med tre våpen.

I går ble han på nytt forhørt om for-
virringen.

– Jeg skjønte etter hvert i dag at de

må ha for-
stått det feil
dagen før.
Dette reflek-
terer bare fasilitets-
problemene i rettssa-
len, de har ikke ressur-
ser og det går på retts-
sikkerheten løs, sier
French til VG.

Etter rettssaken sa
en oppgitt French at
han ikke hadde noen
kommentarer. Da
trodde fortsatt de to
nordmennene at Mo-
land skulle flyttes til
fengselet og VG hadde
fått opplyst at tingene
hans allerede var i ferd
med å bli flyttet, men
at de to skulle sove på

hver sin celle i fengselet.
Først da de to hadde satt seg i bilen

for å forlate rettslokalene kom kon-
trabeskjeden om at Moland likevel
skulle overnatte på sykehuset.

Oppgitt
Forsvarer Marius Dietrichson sier
han blir nektet av dommeren å uttale
seg om Molands mentale helse i nega-
tiv vending.

Den svært oppgitte forsvareren si-

er til VG etter rettssaken at han ikke
lenger har anledning til å kommen-
tere Tjostolv Molands psyke.

– Men jeg mener at Moland ikke
skulle vært i retten i dag. Det ville
vært galt å ta ham på ordet og gi ut-
sagnene hans legitimitet. Årsaken til
det kan jeg ikke gå inn på fordi jeg er
bedt om å ikke uttale meg om Mo-
lands psyke i negativ vending, sier
Dietrichson.

Han opplyser at han også er nektet
å besøke Moland på sykehuset eller
snakke med ham i retten.

Linn K.
Yttervik

FOTO

Helge
Mikalsen

French fortviler

E-post: linn.yttervik@vg.noi KONGO

REPORTER I OSLO: NILAS JOHNSEN

LENKET FAST: Joshua French hadde håndjern på seg da han kom til retten i går. Tjostolv Moland (til høyre) var uten.

!
Molands familie har vært svært kri-
tiske til at Utenriksdepartementet
ikke har klaget over at Moland

fremstilles for retten når han er syk. 
Nå opplyser UD at spesialutsending
Arild Øyen er i forhandlinger på høyt
politisk plan i hovedstaden Kinshasa.
– Det er forhandlinger som gjelder
rettssikkerheten til Moland og French,
sier kommunikasjonssjef i DU, Bjørn
Jahnsen til VG.
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ÅRETS 
MISSEHÅP:
Norges Miss 
World-deltager Sara 
Skjoldnes poserte 
her for fotografen da 
hun og konkurren-
tene var i London 
tidligere i uken for å 
promotere årets 
konkurranse. 
Foto: MATT DUNHAM, AP

SUPERMODELL 1: Vendela 
Kirsebom slo gjennom på forsiden 
av Sports Illustrated i 1993. 
Foto: SIMEN GRYTØYR 

SUPERMODELL 2: 
Mona Grudt vant Miss 
Universe i 1990. 
Foto: GEIR MOGEN 

SUPERMODELL 3: 
Kathrine Sørland endte 
på fjerdeplass i Miss 
Universe i 2004, og har 
vært dommer i Top 
Modell. 
Foto: STIAN LYSBERG 
SOLUM

SUPERMODELL 4: 
Triana Iglesias, som nylig røk 
ut av «Skal vi danse?», pryder 
ofte forsiden på internasjonale 
magasiner som FHM og 
Maxim. 

Foto: LINE MØLLER
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Fikk drakt
Kronprinsesse Mette-Marit
fikk ikke bare blomster, men
også en Aalesund-drakt i ga-
ve, da hun i går gjestet byen.

– Hun ble glad for den, tror
jeg. Det var veldig skummelt,
men også gøy å få gjøre det,
sier Henriette Skeide HurlenF

ot
o:

 S
C

A
N

P
IX

!
En 22 år gammel mann fra
Skien er dømt til 16 dagers
fengsel og 16 måneders

tap av førerkort etter at han
ble målt av politiet i en snittfart
på 170 km/t over syv kilometer
på E18 ved Grimstad. Ifølge
Varden har han trolig hatt en
langt høyere maksfart siden
snittmålet er 170 km/t.

(9, til venstre på bildet) til
NRK. Hun fikk overrekke ga-
ven sammen med Eline
Louise Kjersem Hareide (10,
i midten). Mette-Marit og
Haakon var begge til stede
på cupfinalen i helgen, der
de fikk se AaFK slå Molde. 

!
KRISTIANSAND (VG) I morgen-
rushet, midt på dagen og i etter-
middagsrushet sto personer fra

Statens Vegvesen på 13 ulike inn- og
utfartsårer til Kristiansand. Der delte
de ut spørreskjema for å be publikum
om svar for å analysere fremtidens
trafikksystem. Trafikkintervjuene
skapte kaos i trafikken, og mange bi-
lister var sure, skriver fvn.no

Av ANN KRISTIN K. HANSSEN 
og CHRISTIAN SØNSTEBY

Norske kvinner er verdens
vakreste, ifølge Beautifulpeo-
ple.com.
Det omstridte sjekke-nettstedet er reservert for pe-
ne mennesker, og har avvist hele 1,8 millioner sø-
kere – rett og slett fordi utseendet ikke holder mål.

Nå har BeautifulPeople opptil 4 millioner be-
søkende hver dag. Bare 360 000 av de nye sø-
kerne har sluppet gjennom nåløyet. Men mer
enn 3 av 4 norske kvinner som søker med-
lemskap, blir akseptert.

– Norske kvinner er symmetriske i ansiktsfor-
men og har store, runde øyne. De er i tillegg
relativt høye – også i forhold til dansker, konsta-
terer en av grunnleggerne av BeautifulPeople-
.com, dansken Robert Hintze.

BeautifulPeople ble lansert globalt for knappe
to uker siden, og har hatt en enorm pågang fra
190 land.

Potensielle medlemmer søker ved å legge inn
et bilde og en kort profil. I løpet av de neste 48
timene vil eksisterende medlemmer av det mot-
satte kjønn stemme på om de skal tas inn i det
eksklusive samfunnet eller ikke.

Stemmesystemet er demokratisk, og flertal-
lets stemme er endelig. Kvinner og menn som
ikke imponerer, blir avvist. Systemet har ført til

kraftige reaksjo-
ner i flere land.

– Jeg kan vel ikke
akkurat si at det er usant
at de norske kvinnene er vak-
rest. Vi er høye, har stort sett vel-
dig flott hud, bra hår, og er slanke
på en fornuftig måte, sier modell-
mamma Eivor Øvrebø til VG.

Missegeneral Geir Hamnes me-
ner vi allerede 12. desember kan få
en indikasjon på om BeautifulPeople-
.com har rett. Da går nemlig årets Miss
World-kåring av stabelen i Sør-Afrika.
Norges kandidat er 18 år gamle Sara
Skjoldnes fra Skien.

– Dette blir veldig subjektivt, men jeg har
gjentatte ganger sagt at de flotteste jentene
i verden kommer fra Norge, mener Hamnes.

Men når det kommer til å finne en å dele
livet med, er det derimot bakvendt å fokusere
på utseendet, mener samlivsekspert og psyko-
logiprofessor Frode Thuen.

– Dette blir litt motsatt av hvordan andre sjek-
kesteder på nettet fungerer. Der forsøker man
ofte å finne frem til personer som har samme vilje
til å dyrke forholdet og noenlunde felles verdier.
Det er en tendens at man ser mer på utseende,
men dette er å gå litt i feil retning, mener Thuen.

E-post: ann.kristin.hanssen@vg.no
christian.sonsteby@vg.no

© VG. Publisert: 12.11.2009.
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Furuholmen avviser Stabell-kritikk
NTBtekst. 18.10.2009.

Kisangani (NTB): Advokat Morten Furuholmen mener

Harald Stabell er ukollegial og ikke forstår hva som

egentlig foregår i Kongo.

- Han har ikke forutsetninger for å vurdere det jeg

daglig opplever her nede, sier Furuholmen til NTB.

I Aftenposten søndag får Furuholmen kritikk av sin

advokatkollega Harald Stabell for sine kraftsalver

etter torsdagens runde i ankesaken i Kongo.

Da kom det fram at den kongolesiske stat krever at

staten Norge stiller med egen advokat.

- Ingen kan respektere den farsen vi ser her. Det er

ren piratvirksomhet. Det er folkerettslig null verdt, sa

Furuholmen til NTB på torsdag.

Ifølge Stabell kan Furuholmens uttalelser sette de to

tiltaltes rettssikkerhet på spill.

- Det er min plikt å reagere, fordi jeg både er opptatt

av Joshua French og Tjostolv Molands rettssikkerhet

og norske forsvarsadvokaters troverdighet, sier

Stabell til Aftenposten.

Furuholmen blåser av beskyldningene.

- Harald Stabell kopierer det han angriper meg for

ved å bruke uttalelser som på ingen måte speiler

kompleksiteten i den situasjonen som de tiltalte

faktisk er i. Norske advokatetiske regler har ingen

direkte overføringsverdi til de tilstander og atferd

som den kongolesiske stat har valgt i denne saken,

sier han til NTB.

Han hevder han hadde god grunn til han å bruke

såpass sterke ord.

- Som advokat for Moland og French er jeg svært

opptatt av å sikre at den norske staten har en best

mulig posisjon når det skal forhandles om en

eventuell utlevering til Norge, sier han. (©NTB)

© NTBtekst
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God morgen!

Mot opprykk
på sparebluss
Det er ikke lenger mye som
minner om eliteseriestandard
på gamle Gjemselund. Hver-
ken på eller utenfor banen.
Men i går, nøyaktig ti år etter
at den siste eliteseriekampen
ble spilt der, kom Kongsvin-
ger et langt steg nærmere
opprykk. Med to serierunder
igjen å spille topper rødtrøye-
ne tabellen i 1. divisjon. Neste
år kan det igjen bli kamper
mot Rosenborg, Vålerenga,
Viking og Molde.

SPORTEN • side 21
Espen Hansen, journalist

i sportsredaksjonen

C Klarer årets TV-aksjon for
Care å slå innsamlingsrekor-
den til UNICEF? Få siste nytt
om de viktigste nyhetssake-
ne:
C Offensiven mot Taliban i

Pakistan
C Regjeringskabalen
C Svineinfluensaen
C Følg nedrykksdramaet i

Eliteserien direkte
på ap.no

nyhet@aftenposten.no

LES I KULTUR
«Min pappa hadde sin
lille komponisthule, et
kott, under taket» Side 6
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- Furuholmen svekker
C Stabell: Provoserer domstolen og nasjonen Kongo
Advokat Morten Furu-
holmens verbale
angrep på staten Kongo
og militærretten
i Kisangani bidrar til
å gjøre situasjonen ver-
re for Tjostolv Moland
og Joshua French,
fastslår Harald Stabell.

Aftenpostens
korrespondent
JØRGEN LOHNE
Kisangani

Stabell kontak-
tet i går Aften-
postens medar-
beider på telefon
fra Oslo fordi
«grensen nå er
nådd», slik han
uttrykker det:

– Jeg er kom-
met til at det er
en plikt å reage-
re, fordi jeg både er opptatt av
Joshua French og Tjostolv Mo-
lands rettssikkerhet og av nors-
ke forsvarsadvokaters troverdig-
het. Furuholmens utsagn som
for eksempel «gjennomkor-
rupt», «avtalt spill» og «pirat-
virksomhet på høyt nivå», gjor-
de meg meget bekymret med
hensyn til de to tiltaltes rettssik-
kerhet. Dette vil provosere dom-
stolen i Kisangani og nasjonen
Kongo, sier Stabell.

Han minner om at både aktor
og dommere åpenbart var kjent
med dekningen av saken i nors-
ke medier under første rettsrun-
de.

Varsomhet. Det var etter at
retten torsdag tok pause frem til
førstkommende onsdag for å
vurdere et krav fra den kongole-
siske stat om at Norge må la seg
representere i retten som part, at
Furuholmens verbale salver ble
avfyrt. Både formuleringene og
tidspunktet var dårlig valgt, me-
ner Stabell.

– Men har ikke advokat Furu-
holmen rett til å reagere på det
han mener er klientenes mang-
lende rettssikkerhet?

– Jo, selvfølgelig. Men i en si-
tuasjon som dette er det viktig å
tenke seg om når man velger ord

og uttrykk, og særlig tidspunkt
for når man skal uttale seg. Ad-
vokatens uttalelser er fornær-
mende og nedlatende. Dette for-
tjener de tiltalte ikke. Uavhengig
av hva som har skjedd, og uav-
hengig av at det er svakheter ved
rettsprosessen, er det ikke klokt
å angripe på en slik måte den
domstol som nå skal dømme i sa-
ken. Det er svært uheldig og be-
klagelig for Moland og French,
som har det vanskelig nok fra
før. Domstolen kommer helt
klart til reagere på Furuholmens
uttalelser, sier Stabell.

Han er leder av Advokatforen-
ingens strafferettsutvalg.

Forakt. Stabell sier at han i ut-
gangspunktet anså Furuhol-
mens engasjement i saken foran
ankebehandlingen som en for-
del for de to nordmennene, som
ble dømt til døden i første retts-
instans:

– Jeg var enig med ham i at det
hadde vært en feil ikke å forklare
seg for retten. Jeg kritiserte også
de tiltalte for å opptre på en må-
te som viste at de ikke anerkjen-
te rettens legitimitet. Dette var
et høyt spill fra Moland og
French, og jeg var glad da Furu-
holmen lovet at han ville sørge
for at hans klienter viste respekt
for domstolen og ikke opptrådte
nedlatende. Men nå er det advo-
katen selv som viser forakt for
retten, sier Stabell.

– Det begynte så smått da Fu-

ruholmen kom tilbake til Norge
etter første besøk i Kisangani og
fastslo at han kunne bevise at
dommen var et justismord. Men
torsdag boblet det over for ham,
og det skuffet meg. Furuholmen
må heller ikke glemme at han
ikke har noen oppnevning fra
domstolen, at han med andre
ord ikke er forsvarer, men snare-
re en observatør.

– Du mener kanskje at Moland
og French bør gi Furuholmen
sparken og skaffe seg en annen
norsk advokat?

– Det vil jeg ikke kommentere,
sier Harald Stabell.

I strid tidligere. Det er ikke
første gang Stabell og Furuhol-
men tørner sammen. Under NO-
KAS-saken representerte de kli-
enter med til dels sterkt motstri-
dende interesser, og de utkjem-
pet tøffe faglige kamper i retten i
den anledning.

Furuholmen har følgende
kommentar til Stabells utspill:

– Jeg har fra dag én gitt ut-
trykk for at de tiltalte er rettsløse
i Kongo. Jeg aldri lagt skjul på at
de er uten rettssikkerhet, og at
man ikke kan ha noen respekt
for den rettsprosessen som fore-
går her i Kisangani. Jeg har sam-
tidig lagt stor vekt på at de til-

Dette
er saken
Joshua French og Tjostolv
Moland ble arrestert i Den
demokratiske republikken
Kongo i begynnelsen av mai
etter at sjåføren av bilen
deres ble funnet drept.

Moland og French hadde
vært i regnskogbyen Kisan-
gani og var på vei tilbake til
Uganda. De hadde militære
identifikasjonspapirer på
seg.
8. september ble de kjent
skyldig i drap, drapsforsøk,
spionasje, væpnet ran og
ulovlig våpenbesittelse. De
fikk fem ganger dødsstraff.
Ankesaken går for tiden
i Kisangani.

fakta

Advokat
Harald Stabell

En lokal landsbybeboer blir
registrert som flyktning i
Dera Ismail Khan.

FOTO: SCANPIX/AP
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klientenes sak
C Furuholmen: Mine klienter er gisler

talte, til tross for dette, skal
fremstå som ordentlige, vise re-
spekt og gi en forklaring om sin
versjon av saken, sier Furuhol-
men.

– Men du må være enig i at du
brukte sjokkerende sterke ord?

– Ja, men det som skjedde ons-
dag, var etter min oppfatning
helt avgjørende signaler, som for
meg var både oppklarende og
overraskende. Jeg har hele tiden
ment at UD burde gått mye ster-
kere ut, og på et tidlig tidspunkt,
fordi Norge som stat i realiteten
sitter på tiltalebenken. Det sva-
ret vi fikk onsdag, styrket dette
argumentet og gjorde det påkre-

«Hele prosessen er ute av
enhver proporsjon og
kontroll»
Se video med advokat Morten
Furuholmen på

aftenposten.tv

Advokat Morten Furuholmen, som bistår nordmennene Joshua French og Tjostolv Molands i den
pågående ankesaken i Kisangani, brukte torsdag sterke ord om rettsprosessen. FOTO: JØRGEN LOHN

Forsvarsadvokat
på langtur

RETTSFARSE. Det som skjer i Kisangani,
er hinsides all rettssikkerhet.

JEG HAR DERFOR forståelse
for at det boblet over for advo-
kat Morten Furuholmen etter at
han opplevde rettsstaten Kongo
på nært hold. Men særlig lurt
var det ikke.

Det er ikke første gang Furu-
holmen snakker i store boksta-
ver på vegne av klienter. Det er
heller ikke første gang han får
kjeft for det.

Harald Stabell har en annen
stil som forsvarer. Han kan være
skarp nok i kantene, han også,
men det skjer på en mer lav-
mælt måte.

Begge har samme mål – å gjø-
re en best mulig jobb for klien-
ten. Når de to nå tørner sam-
men, handler det om forsvare-
retikk, taktikk og timing.

Jeg er overbevist om at Stabell
er enig i den kritikken Furuhol-
men retter mot det som skjer i
rettslokalet i Kisangani. Det er

så langt fra norsk rettsstandard
som det er mulig å komme.
Spørsmålet er om det var så
smart av Furuholmen å dundre
til slik han gjorde på det tids-
punkt han gjorde.

Stabell mener det kan skade
saken til Moland og French. Jeg
er redd han kan ha rett i det. Vi
vet fra forrige rettsrunde at det
som ble fremført i norske me-
dier, ble oversatt og sendt til
Kongo. Det styrket nok ikke
nordmennenes sak.

Skulle norske medier ha tiet
av den grunn? Nei.

Advokat Furuholmen har in-
gen enkel oppgave i Kisangani.
Han spiller ingen formell rolle
under rettsforhandlingene. Han
sitter på bakerste benk, nær-
mest som en observatør. For oss
som følger rettsforhandlingene
fra sofaen hjemme, virker det
som om han har fått skikk på de
to nordmennenes oppførsel i
retten. Deres opptreden i første
rettsrunde var respektløs over-
for noen dommere som de viss-
te var i stand til å dømme dem
til døden.

Når rettsforhandlingene star-
ter igjen, skal de to tiltalte for-
klare seg. For første gang vil de
gi sin versjon for retten. Det er
på tide.

Det gjenstår å se om Furuhol-
mens uttalelser får betydning
for hvordan retten behandler
Moland og French.

Uansett burde advokaten ha
parkert dampveivalsen hjemme
i Oslo før han dro på langtur.

inge.d.hanssen@aftenposten.no

«Uansett burde
advokaten ha parkert
dampveivalsen
hjemme i Oslo»

Kommentar
INGE D. HANSSEN, journalist

Etikkleder støtter Stabell
WENCHE FUGLEHAUG

Advokatforeningens etikkleder,
advokat Helge Tveit, mener Mor-
ten Furuholmen viser forakt for
retten i Kongo.

– Jeg mener Harald Stabell har
et godt poeng når han reagerer
og mener Morten Furuholmen
provoserer og påvirker domsto-
len i Kisangani på en negativ
måte. For en advokat er det god
skikk å vise respekt for retten,
uansett hvilke tanker man har
om den. Det bør man holde for

seg selv, sier advokat Helge Tveit,
leder av Advokatforeningens
etikkutvalg. Også Tveit mener at
Furuholmens karakteristikker
av retten og staten Kongo kan slå
tilbake på Moland og French.

– Selv om Furuholmen ikke
har noen formell rolle i selve
rettssaken, opptrer han på vegne
av de to nordmennene. Han er
part i saken, og dermed vil hans
uttalelser legges merke til. God
advokatskikk gjelder om man
opptrer i Norge eller i Afrika, på-
peker Helge Tveit.

vet for meg å gjenta to ting:
Rettssaken drar Norge inn som
part og debitor, mine klienter
blir sittende igjen som to retts-
løse gisler. Og dette gjør det på-
krevd for UD nå å umiddelbart
reagere overfor myndighetene i
Kinshasa for om mulig å få saken
inn i et mer konstruktivt spor, si-
er Furuholmen. Han lar seg ikke
hisse opp av Stabells kritikk:

– Jeg respekterer at advokat
Harald Stabell har en annet
synspunkt enn meg på dette,
men mener at han ikke nødven-
digvis har gjort en riktig analyse
av denne komplekse saken, sier
Morten Furuholmen.

Vekst i narkobeslag
Hittil i år har tollvesenet
beslaglagt 1500 kilo
narkotika på grensen.

Det er dobbelt så mye som i hele
fjor. Flere tollregioner har rap-
portert om både større og flere
beslag enn tidligere, melder
NRK.

Beslaget av heroin alene har
økt fra 52 kilo i fjor til 94 kilo
hittil i år. I fjor beslagla tollerne
tilsammen 738 kilo narkotika.

– Det viser at det kommer

utrolig mye narkotika inn i landet,
og at kurérene tar større sjanser
med å frakte større partier om
gangen, sier kontorsjef Wenche
Fredriksen i Tollregionen Øst-Nor-
ge.

Tolldirektør Bjørn Røse mener
tollvesenet er blitt flinkere og tror
dette er noe av forklaringen på de
økte beslagene.

– Men vi er samtidig klar over at
vi bare tar en del av det som kom-
mer inn over landets grenser, sier
Røse. (NTB)

Mann fra Nittedal
mordbrannsiktet
C En 35 år gammel mann fra Nittedal er
siktet for brannen i et leilighetskompleks i
Nittedal i Akershus natt til lørdag forrige
uke. 35-åringen er siktet for brudd på den
såkalte mordbrannparagrafen, skriver Ro-
merikes Blads nettutgave. Leiligheten,
som ligger på Rotnes, begynte å brenne
rett før klokken 3. Åtte personer som bod-
de i leilighetskomplekset, måtte evaku-
eres, men ingen kom til skade.

– Det kan se ut som om personen som
bor i leiligheten, og den siktede ligger i en
konflikt. Hva denne består i, kan jeg ikke
svare på, sier politiadvokat Tom Daniel-
son i Romerike politidistrikt. (NTB)

Støttekontakt dømt
til fengsel i fem måneder
C En mann i 40-årene er i Hålogaland lagmanns-
rett dømt til fem måneder i fengsel for seksuelle
overgrep mot en mindreårig jente han var støtte-
kontakt for. Mannen, som er fra Rana i Nordland,
er også dømt til å betale 40 000 kroner i oppreis-
ning til den sterkt funksjonshemmede jenta, skri-
ver Rana Blad.

Straffen i lagmannsretten fredag ble noe lavere
enn den i Rana tingrett, blant annet fordi det nå
har gått to og et halvt år siden forholdet ble an-
meldt. At jenta var mindreårig og spesielt sårbar
på grunn av sin funksjonshemning, var skjerpende
for straffeutmålingen. Mannens forsvarer, advo-
kat Allan Rognan, sier straffeutmålingen vil bli
anket til Høyesterett. (NTB)

© Aftenposten. Publisert: 18.10.2009.
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Retten satt i Kongo
NTBtekst. 15.10.2009.

Kisangani (NTB-Tore Meek): Uvær førte til at

ankesaken mot de to dødsdømte nordmennene i

Kongo ble kraftig forsinket torsdag. Nesten fem timer

på overtid ble retten satt.

Regnet høljet ned og det var kraftig tordenvær i

Kisangani torsdag. Ved 9-tiden, da retten etter

planen skal settes hver dag, var kun de norske

journalistene på plass.

Rett over klokken 12.30 ankom Joshua French og

Tjostolv Moland militærdomstolen, og en drøy time

senere ble retten satt.

Forklarer seg

Rettens president, oberst Pascal Moliba, sier han

ikke vet om det blir tid til at de tiltalte skal komme

med sine forklaringer i løpet av torsdagen.

- Vi skal gå gjennom hvorfor partene ønsker en

ankesak. Så får vi se om det blir tid til noe annet,

sier Moliba til NTB.

Tjostolv Moland håper imidlertid at han slipper til

med sin forklaring torsdag.

- Jeg vet ikke hva jeg skal forklare meg om, men jeg

er klar for å forklare meg og gleder meg til det, sier

Moland.

Ny tolk

For å unngå nye misforståelser i den pågående

ankesaken, har advokat Morten Furuholmen, som

bistår de to nordmennene, på eget initiativ hyret inn

en ny tolk til ankesaken.

- Dette er en person som jobber for FN her i Kongo

og som forhåpentligvis er bedre i engelsk enn de

som tidligere har vært brukt i retten, sier Furuholmen

til NTB.

Retten skal imidlertid først ta stilling til om tolken

skal godkjennes. Domstolen skal også avgjøre om

alle de sju bistandsadvokatene for de sivile partene

skal få være til stede.

Moland og French ble dømt til døden 8. september i

år, etter å ha blitt funnet skyldig i drap på sin sjåfør,

Abedi Kasongo. Militærdomstolen i Kisangani dømte

dem også for drapsforsøk, spionasje, væpnet ran og

forsøk på å danne et kriminelt forbund. (©NTB)

© NTBtekst
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Under streng bevoktning
av væpnede soldater ble de
dødsdømte nordmennene
ført ut av fengselet med
håndleddene bundet sam-
men i går formiddag.

Da hadde VG ventet sam-
men med de nypyntede fan-
gene på cellen en halvtime,
uten at noen fra militærtri-
bunalet hadde dukket opp.
Joshua French kortet ned
ventetiden ved å lytte til
musikk, mens Tjostolv Mo-
land slappet av i en stol og
pratet.

Det skulle vise seg at bi-
len som var bestilt aldri
dukket opp. Dermed
ble VG anmodet om
å frakte de to til ret-
ten med væpnede
soldater. Moland og
French er blitt lovet
å slippe den ydmy-
kende marsjen
frem og tilbake un-
der denne rettsrun-
den, i motsetning til
under første retts-
sak. De ble plassert
i baksetet med væp-
nede vakter også
hengende bakpå
støtfangeren. 

– Ingen
illusjoner

Vell fremme i retten fast-
slår French:

– Det er rart å være ute
av fengselet, det er lenge si-
den sist. Vi har ingen illu-
sjoner om at ankesaken
skal gå i vår favør. Men vi
vil svare på spørsmål og
avlegge forklaring, sier
han.

Advokat Morten Furu-
holmen reagerte sterkt da
de militære dommerne og
aktor marsjerte taktfast
inn på podiet under høye
kommandorop.

– Jeg frøs på ryggen. Det
er skremmende å tenke på
at disse offiserene skal av-
gjøre livene til to nord-
menn. Dette var tøft for kli-
entene mine da de var her
sist, sier Furuholmen. 

Mer avslappet
Selv er Moland og French
mer avslappet i forhold til
det aggressive inntrykket
som den militære retten
kan skape.

– Det er blitt en rutine å
se de pompøse offiserene
rope mot oss fra podiet. Vi
lar oss ikke affisere av det
lenger, vi har tross alt vært
gjennom dette før, sier Mo-
land.

Furuholmen vil nå ta
grep og sikre bedre tolker,
når ankesaken etter planen
starter opp igjen på tors-
dag. Moland og French er
opprørt over at det de sier i

6 6 Onsdag14.oktober2009

KONGO-DRAMAET

Joshua French (27) og Tjostolv Moland (28)Joshua French (27) og Tjostolv Moland (28)Joshua French (27) og Tjostolv Moland (28)

Den 
demokratiske 
republikken
Kongo

Den
demokratiske
republikken
Kongo

Den 
demokratiske 
republikken
Kongo

Kisangani

ENKEN:
BIBISHE OLENJIKE (27):
Enken etter den 
drepte sjåføren. 
Paret hadde til 
sammen seks barn. 

DOMMER:
Oberst Pascal Moliba 
er hoveddommer i 
ankesaken.

AKTOR:
JACOB SAMWAKA:
Øverste leder for militærtribu-
nalen i Region Oriental. 
Obersten tok ut tiltalen mot 
de to og er aktor i saken. 

AKTOR:
JEAN-BLIASE BWAMULUNDU: 
Majoren er den tredje aktoren 
i saken. 

ADVOKAT:
MORTEN FURUHOLMEN:
Nordmennenes norske 
advokat. 

ADVOKAT:
GUILLAUME LIKWELA:
Advokaten fra Kisangani 
bistår Furuholmen i forsvaret 
av de to. 

OFFERET:
ABEDI KASONGO (47):
Sjåføren som ble drept 5. 
mai 2009. 

VITNE:
KEPO AYILLIA PIERRE (26):
Passasjer i bilen da sjåføren 
ble drept. Har status som 
informant under rettssaken. 

VITNE:
KASIMU RAJABU (27):
Hjelpesjåfør i bilen, 
også status som 
informant. 

DRAP:
Tjostolv Moland er dømt til døden for drapet på 
sjåføren, mens French er dømt for medvirkning. 

DRAPSFORSØK:
De to nordmennene er også dømt for 
drapsforsøk på det ene vitnet, Kepo Ayilla 
Pierre. De var tiltalt for drapsforsøk også på 
Kasima Rajabu, men tiltalen ble avvist.

KONSPIRASJON:
Tiltalen fremstiller det som om Moland og 
French dannet et kriminelt forbund og de er 
begge dømt til døden for dette.

SPIONASJE:
De to blir omtalt som norske agenter grunnet 
de norske ID-kortene fra forsvarset, men 
tiltalen gjaldt spionasje for en uspesifisert 
«fremmed makt». De er dømt for spionasje, 
og Norge holdes ansvarlig og er ilagt et 
erstatningskrav på over 360 millioner kroner.

VÅPEN OG 
VÆPNET 
RAN:
De to ble også 
dømt for væpnet 
ran av Toyota Land 
Cruiser'en de kjørte 
i og Moland er 
dømt til 20 års 
fengsel for ulovlig 
bæring av 
krigsvåpen.

AKTØRENE

DRAP:

ANKLAGENE

KISANGANI (VG) Tjostolv Moland og
Joshua French måtte få skyss med
VGs bil fra fengselet til retten da an-
kesaken startet i går.

Ivar
Brandvol

Kristian 
Helgesen

FOTO

– nå vil advokaten
ha nye tolker

retten angivelig blir vridd
på av tolkene.

– Da jeg ble spurt av ak-
tor om hvorfor jeg var i lan-
det, svarte jeg at det var for
å arbeide med turisme og
sikkerhet. Tolken sa på
fransk at jeg sa jeg var en
spion. Dette er håpløst, dår-
lige tolker kan faktisk få
oss drept, sukker French. 

Store sprik
De mener at dårlige tolker
også er årsaken til at de før-
ste avhørene viser store
sprik i forklaringene de har

gitt. Blant annet om
våpenet og antall
skudd som ble av-
fyrt.

– Aktoratet kom-
mer sikkert til å bru-
ke dette mot oss,
men vi har forklart
oss så presist som
mulig. Moland har
sagt at han hadde
med ett våpen, og
jeg har sagt at jeg
husker lyden av opp-
til fem skudd, mens
Moland husker fær-
re. Det er ikke mer
mystisk enn det, sier
French til VG.

Begge nordmen-
nene har slitt med
sykdom de siste uke-

ne, blant annet malaria og
magetrøbbel. De var begge
svært bleke i går, men har
fått behandling i fengselet.

– Jeg besvimte nesten da
vi sto oppreist, sa Moland
på vei ut av retten. 

Tydelig slitne
VG møtte dem på cellen få
minutter etter at de var til-
bake i fengselet i går. Tyde-
lig slitne, men med humø-
ret i behold slappet de av
med hver sin kopp kaffe
som en medfange hadde
ordnet. På veggen henger
postkort fra Norge, samt
egne skriblerier som er teg-
net rett på kalken.

Inne i cellen spør VG
hvordan de nye klærne fra
advokat Morten Furuhol-
men passer.

– De er helt ok, svarer
Moland. Han har fått hvit
skjorte og kakibukse, mens
French har fått svarte buk-
ser og mørk skjorte. De har
også fått pene blanke sko og
belter. I første rettssak
brukte de taustumper til å
holde buksene oppe. 

Seks innvendinger
Pausen frem til i morgen
ble bestemt etter at den lo-
kale forsvareren Guillau-
me Likwela hadde presen-
tert seks konkrete innven-
dinger mot dommen. Nå
må han levere disse skrift-
lig til aktoratet og bistands-
advokatene, som deretter
skal komme med sine mot-
argumenter.

Før retten ble hevet gjor-
de aktor det klart at de vil
opprettholde den alvorlige
tiltalen uansett:

– Vi har nok til å bevise at
de fortsatt er skyldige, sa
oberst Jacob Samwaka.

!
– Jeg er ganske sikker
på at vi får en løsning
på dette her nå. Jeg har

tidligere sagt at vi nok er
ute av Kongo før jul, men
nå er jeg sikker på at vi er
ute i løpet av neste år, sa
Joshua French til NTB i
går. 

I KONGO

SLAPPER AV: VG møtte de dødsdømte nordmennene på
cellen få minutter etter første dag av ankesaken. De har blant
annet pyntet den med norske postkort.

I BAKSETET: VG ble anmodet om å kjøre Tjostolv Moland og
Joshua French til retten i går, fordi aktoratets transport aldri dukket
opp.
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Pliktetappen
Joshua French

KISANGANI (VG) Ankesa-
kens første dag virket mer
som en piknik enn en
spion- og drapssak.
En kvinne sitter og ammer et barn.
Tilhørerne snakker i mobiltelefon uten at
det ser ut til å bry de ved siden av. Av og
til høres barnegråt, uten at det forstyrrer
andre enn barnets foreldre.

Det hele virker mer som et pent folke-
møte enn som en militærdomstol. Lyset
på scenen, der aktor og de fem dom-
merne som skal avgjøre skyldspørsmålet

satt, kommer og går med jevne mellom-
rom. De norske journalistene beveger
seg fritt rundt i lokalet og fotograferer.

Kun et førtitall tilskuere var til stede
da ankesaken mot Joshua French og
Tjostolv Moland begynte. Et jevnt tilsig
utover ettermiddag sørget for at salen
etter hvert ble nesten full. Det var en
avslappet stemning over publikum, og
det virket overhodet ikke som en an-
kesak der de tiltalte er dømt til døden for
spionasje, drap og drapsforsøk.

Både French og Moland er blitt tynne
i løpet av de fem månedene de har sittet
i kongolesisk fangenskap. Moland hostet

en del, men ser ellers ut til å ha kommet
seg etter det kraftige malariaanfallet han
har vært gjennom.

Totalt fremsto de to tiltalte som friske
og optimistiske i retten. Advokaten deres,
Guillaume Likwela, holdt et engasjert
innlegg og fremsto langt mer bestemt og
kraftfull enn han gjorde under den første
rettssaken.

Vi ble ikke vitne til stort mer enn for-
maliteter, som at aktor presenterte tiltalen
og at partene presenterte seg for retten.
French og Moland ble bedt om å forklare
hvorfor de valgte å anke saken, noe de
gjorde ved å erklære at de hverken er
mordere, spioner eller medlemmer av
noe kriminelt forbund.

Etter noen timer virket det som om
folk rett og slett ble lei. Bistandsadvo-
katene i den sivile delen av saken, det vil

si erstatningskravene som blir fremmet
av den drepte sjåførens familie, hans
fagforening og vitnene til drapet, ba om
48 timers utsettelse. Det fikk de.

Da VG møtte Moland og på cellen
umiddelbart etterpå, virket de ved godt
mot. De har ikke tro på at utfallet av
ankesaken blir særlig annerledes enn
resultatet av den første rettssaken, men
virker sikre på at de blir utlevert til Norge
når saken har vært gjennom de nødven-
dige instanser i
Kongo.

De ga inntrykk av
at de ser på an-
kesaken som en
nødvendig etappe
som de må få over-
stått med minst
mulig problemer.

DDåårrlliiggee ttoollkkeerr kkaann
ffaakkttiisskk ffåå oossss ddrreepptt
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8 8 Mandag12.oktober2009

KONGO-DRAMAET

Slik vil Furuholmen 

● Dresser opp fangene
● Full forklaring i retten
● Sparker forsvareren

KISANGANI (VG) Tjostolv Moland og Joshua French vil fremstå som nye personer
etter at Morten Furuholmen har tatt grep i Kongo. 
I går ankom kjendisadvokat
Morten Furuholmen fengselet
i Kongo med offensiv strategi
og en rekke overraskelser i
kofferten. Ankesaken er ven-
tet å starte en av de første da-
gene.

– Det viktigste er at Moland
og French viser respekt for
retten og viser at de ikke er
banditter. I første rettsrunde
så de ut som landeveisrøvere
som gjorde narr av dommer-
ne. Dette var ødeleggende for
dem, sier Morten Furuholmen
til VG.

Pent tøy
I første rettsrunde var Tjos-
tolv Moland og Joshua
French ubarberte, bustete og
ikledd slitte klær. De nektet å
forklare seg og gjorde det
klart at de ikke anerkjente
dommerne. Nå blir det anner-
ledes.

– Jeg har med pene bukser,
hvite skjorter samt blanke
sko. Det er viktig at guttene
viser respekt for retten, da vil
de også bli tatt mer på alvor,
sier Furuholmen. 

VINNE 

Utseende
teller

KISANGANI (VG) En
total make-over vil
sannsynligvis være
til fordel for Moland
og French.
Joshua French og Tjostolv
Moland har gjentatte ganger
vist at de ikke har særlig
respekt for rettsvesenet i
Den demokratiske republik-
ken Kongo. Det kan det
være gode grunner til. De vil
likevel ha fordel av å vise
mer respekt i retten.

Gjennom hele den første
rettssaken valgte French og
Moland hverken å barbere
seg eller klippe håret. De
satt godt tilbakelent i stolene
i rettslokalet, og Moland sa
klart og tydelig at han anså
rettssaken som en farse.
Deres advokat Morten Furu-
holmen mener selv at de så
ut som landeveisrøvere.

Utseende ga innbygger-
ne i Kisangani inntrykk av at
de to tiltalte nordmennene
var banditter og villmenn.
Det bekrefter folk i byen jeg
har snakket med. Rettssa-
ken var sannsynligvis i stor
grad et spill for å tilfredsstille
de kongolesiske tilhørerne

At de ikke ville avgi for-
klaring, talte heller ikke til
deres fordel. Når de ikke
redegjorde for hva som
egentlig var hensikten med
turen til Kongo, samtidig
som historiene de fortalte i
avhør og til norske journalis-
ter sprikte og var full av hull,
er det lett å trekke konklu-
sjoner i deres disfavør.

Det er lite trolig at French
og Moland ville vært frie
menn i dag dersom de
hadde tedd seg annerledes i
rettssaken. Men de kunne
ha endt opp med en annen
dom og en mindre fiendtlig
holdning i den kongolesiske
befolkningen.

De vil nok heller ikke bli
frikjent i ankesaken, som
etter planen starter en av de
nærmeste dagene. Det vil
ikke bli anledning for partene
å føre nye bevis eller få
forklaringer av nye vitner i
ankesaken.

Men å fremstå som sivili-
serte mennesker kan gi en
mildere dom og et bedre
utgangspunkt for neste
ankerunde. Da vil det kan-
skje også bli lettere for
norske myndigheter å for-
handle frem en utleverings-
avtale med Kongo.

Det er større usikkerhet
knyttet til valget om å drop-
pe Kinshasa-advokaten
André Kibambe. Selv om
han var høylytt og aggressiv
i den forrige rettssaken og
virket arrogant overfor lokal-
befolkningen i Kisangani,
påpeker enkelte kongole-
sere at det kan være nyttig
å ha en advokat med gode
kontakter i hovedstaden når

en eventuell
tredje runde i
retten star-
ter. Den vil
mest sann-
synlig bli
holdt i Kins-
hasa.

E-post: mikal.hem@vg.no

Han har bedt dem om å avgi
full forklaring og sier til VG
at han har fått bekreftet at de
akter å følge dette rådet.

– Hvorfor valgte Moland og
French å fremstå som de gjorde i
første runde?

– Jeg tror ikke de lå noe be-
visst valg bak dette. Den førs-
te tiden i fengselet satt de uten

bistand og uten kvalifiserte
råd, svarer Furuholmen.

Den profilerte kongolesiske
advokaten André Kibambe
blir ikke engasjert i ankesa-
ken. Furuholmen mener de er
bedre tjent med en lokal og
mer anonym forsvarer. 

Ut av jungelen
– Det var uheldig å hente inn
en urban advokat som Kibam-
be fra hovedstaden. Han kom
og raljerte over de militære
dommernes udugelighet. Vi
skal huske på at vi befinner
oss midt i jungelen langt unna
de sivile domstolene i Kinsha-
sa. Jeg har mer tro på en lokal
advokat som kjenner forhol-
dene her, sier Furuholmen.

GRANSKER INNHOLDET: Vaktene undersøker grundig kofferten Morten Furuholmen har med til Tjostolv Moland og Joshua French i fengselet. 

E-post: ivar.brandvol@vg.noI KONGO

Ivar
Brandvol

Kristian 
Helgesen

FOTO

Han mener også at Kibam-
be vil bli for kostbar i lengden,
og antyder at den profilerte
advokaten tjente flere kongo-
lesiske årslønner under den
første rettsrunden.

Om det er mulig å vinne he-
le ankesaken til klientenes
fordel, er han sterkt tvilende
til. Han peker på at det vil væ-
re en seier bare å få dem til å
vinne mer respekt, i forhold til
en fremtidig utlevering.

– Vi kan få dommen redu-
sert fra fem til tre dødsstraf-
fer, vi kan få redusert erstat-
ningsbeløpene og spionpunk-
tene. 

Men det ville likevel ikke
være en full seier. Det er di-
plomatiet som i siste instans
kan få dem hjem til Norge.
Hvis de gjør en god figur i ret-
ten vil det legge forholdene
bedre til rette for dette, sier
Furuholmen. 

Håpet er at en tredje anke-
runde vil finne sted i Kongos
hovedstad Kinshasa, i en sivil
domstol. 
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Morens forsvarer, Tho-
mas Klevenberg, sitter
med opplysninger om
at babyen er polsk
statsborger i likhet med
sin far (33).

Dermed kan barnet bli
krevd utlevert mens nor-
ske myndigheter fortsatt
arbeider med
en omsorgs-
overtagelse for
babyen.

Advokaten
har fått en faks
som omhand-
ler statsbor-
gerskapet.

– Dette doku-
mentet kjen-
ner jeg så
langt ikke inn-
holdet av. Jeg
vet at den pol-
ske konsulen
skal ha vært
inne i bildet, si-
er Klevenberg. 

Omsorgsretten
Han mener barnets stats-
borgerskap bør bli et sen-
tralt tema i spørsmålet om
omsorgsretten og at det er
et formildende moment i
barnebortføringssaken. 

– I straffesaken vil det
selvsagt være et moment
dersom polske myndighe-
ter mener at Norge holder
barnet i landet urettmes-
sig, påpeker Klevenberg. 

Det er en grunnleggende
menneskerett at et barn
får være sammen med si-
ne biologiske foreldre der-
som denne er egnet. Vi har
ingen holdepunkter på det
nåværende tidspunkt som
tilsier at far ikke er det,
mener han.

– Ikke bekreftet
At funnet av barnet ble
gjort på norsk territorium,
og ikke ble tatt til Polen,
kan også bli et sentralt te-
ma i spørsmålet om om-
sorgsansvaret.

Politiet kunne i går ikke
svare på spørsmål om bar-
nets statsborgerskap. 

– Statsborgerskapet til
barnet er ikke bekreftet, si-
er jourhavende politiadju-
tant Laila Søndrol i Oslo-
politiet.

Hverken det polske kon-
sulatet eller Utenriksde-
partementet kunne i går
kveld bekrefte at barnets
statsborgerskap er et te-

ma på diplo-
matisk nivå
mellom de to
landene.

Moren, fa-
ren og et ven-
nepar ble lør-
dag pågrepet
for barnebort-
føringen. Mo-
ren har etter
alt å dømme
dobbelt stats-
borgerskap et-
ter 20 år i Nor-
ge, mens bar-
nefaren og de
antatte med-
hjelperne er

polske statsborgere.
Vedkommende som be-

svarte vakttelefonen til det
polske konsulatet i Oslo
kunne i går kveld ikke be-
krefte at de er engasjert i
saken. 

Intens spaning
Pågripelsen av foreldrene
ble gjort utendørs på Rud i
Bærum etter intens spa-
ning av politiet. Kort tid
senere ble venneparet på-
grepet på en privatadresse
og barnet funnet i god
form.

Erkjent
Faren har ifølge politiet
erkjent de faktiske forhol-
dene. Moren (37) var i går
så sliten at hun ikke ville
la seg avhøre.

– Hun har hatt det for-
ferdelig vondt. Fra et men-
neskelig ståsted er det na-
turlig. Så langt har det
ikke vært tilrådelig å gå
inn i detaljer i saken, sier
Klevenberg.

UTLEVERT
Barnet kan bli krevd

9 9Mandag12.oktober2009

Av LARS KRISTIAN SOLEM
Faren til den kidnappede guttebaby-
en som kom til rette lørdag kan bli
krevd utlevert til Polen. 

SPEDBARNSHJEMMET: Barnet skal ifølge politiet nå ha blitt tilbakeført til Aline spedbarnshjem der det ble bortført
fra fredag ettermiddag. Foto: ROBERT S. EIK

E-post: lars.kristian.solem@vg.no 

i går.

Det har de ivrigste skikjø-
rerne oppdaget, og Norge
rundt meldes det om pud-
dersnø og flotte topptur-
forhold.

Friluftsmagasinet Fri
Flyts nettsider rapporterer
om rekordtidlig sesong-
start på fjellet Kirketaket i
Isfjorden i Romsdalen. Fra

Topptursesongen 
allerede i gang

TROMSØ (VG) Lav
temperatur og ned-
bør har den siste
uken gitt mange
centimeter med
nysnø i fjellet flere
steder i landet. !

Politiet i Alta stoppet
lørdag kveld to 13-
åringer som kjørte

rundt på hver sin tråsyk-
kel med påmontert mo-
tor. – Kreativt, sier vakt-
havende Anders Bjør-
ke-Olssen ved Vest-
Finnmark politidistrikt til
Altaposten. De ulovlige
syklene ble beslaglagt
på stedet.

Juvass, Lyngen og Altei-
det rapporteres det også
om fine skiforhold – og
det midt i oktober!
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6 6 Fredag2.oktober2009

KONGO-DRAMAET

Moland og French v

Av ANDREAS ARNSETH og MAY-LINN GJERDING

Elitestyrken
skulle bestå av
120 soldater og
være direkte
underlagt pre-
sidenten i Ke-
nya.

Med på pro-
sjektet var
nordmannen
Torgeir Friks-
en, leder av sik-
kerhetsselska-
pet SIG, meldte
TV2 i går kveld. TV-kanalen
har fått tak i dokumenter som
viser at Moland hadde satt
opp en kontrakt som skulle
inngås mellom SIG og keny-
anske myndigheter. Opptre-
ningen av elitestyrken ble kalt
«Project Kilo». 

Kontrakten
I kontrakten går det frem at
SIG krevde å få politimyndig-
het og utlevert automatvåpen
av kenyanske myndigheter.
Ifølge TV2 går det også frem
av dokumentene at styrken
skulle kunne nøytralisere fi-
endtlige soldater, ødelegge
taktiske og strategisk mål,
drive overvåkning, samt befri
gisler.

I et intervju med TV2, hev-
der SIG-sjef Torgeir Friksen
at de ble lurt. Personene som
hevdet å kunne gi de en stor
kontrakt med kenyanske
myndigheter, viste seg likevel
ikke å ha de fullmaktene han
skulle ha,

– Det ble aldri noe av. Det
var bare tjukk luft, sier Friks-
en til TV2. Han opplyser at
Moland utarbeidet avtalen
som skulle signeres.

De to dødsdømte nordmen-
nenes norske advokat, Morten
Furuholmen, besvarte ikke
VGs henvendelser i går kveld. 

– Forespørsel
– Min kommentar til det er at
dette var en forespørsel fra en
som utga seg å være fra den
kenyanske ambassaden, som

ville ha hjelp til å trene opp en
slik gruppe. Det ble laget et
mulig utkast til en avtale, som
aldri ble undertegnet, sa Fu-
ruholmen til TV2. Professor
Bård Anders Andreassen ved
Norsk senter for menneske-
rettigheter, ved Universitetet
i Oslo, har fulgt utviklingen i
Kenya i 20 år.

– De nåværende myndighe-
tene i Kenya tror jeg overho-
det ikke ville ha vært med på
slike eventyr som dette, sier
Kenya-eksperten til VG.

Bård Anders Andreassen
kjenner ikke til forhold i Ke-
nya som skulle tilsi behov for
en elitestyrke, som Tjostolv
Moland, Joshua French og
Torgeir Friksen ifølge TV2
ville bygge opp.

– Det oppsto voldelig opprør
i deler av Kenya etter valget i
desember 2007. Denne volden
ble organisert og utført lokalt
i løpet av de første månedene i
2008. Men det var ikke en type
organisert vold som man her
snakker om, sier han. 

– Ukjent
– Om det er behov for slike
sikkerhetsstyrker er ukjent
for meg, sier Andreassen til
VG.

Han påpeker at det lenge
har vært en del ustabilitet i
Vest-Kenya. Der har det vært
tradisjoner for stjeling av
krøtter mellom ulike stam-
mer, og situasjonen har fått
omfattende karakter med mo-
derne våpenbruk.

– En gruppering i Vest-Ke-
nya har drevet med voldelig
opprør mot myndighetene.
Konflikten dreier seg om jord-
spørsmål og kontroll av jord.
Men dette dreier seg om loka-
le og interne konflikter, sier
Bård Anders Andreassen. 

Brutt
Avtalen mellom Moland og
Friksen skal ha blitt brutt i ja-
nuar 2009, og Moland har for-
klart at han ønsket å skifte
navn på selskapet fra SIG til
White Nile Security.

Friksen har også sagt til VG
at han ikke har hatt noen kon-
takt med Moland og French
siden januar.

Fakta
● Tjostolv Moland (28) er dømt
for drapet på sjåføren Abedi Ka-
songo, mens Joshua French (27)
er dømt for drapsforsøk. Sjåføren
ble funnet skutt 5. mai utenfor
Kisangani.
● Begge nordmennene er idømt
dødsstraff. I tillegg er de dømt for
spionasje, og Kongo krever nå
360 millioner kroner i erstatning
fra Norge.
● Nordmennene hevder de ble
angrepet av banditter og har an-
ket saken. Ankesaken kommer
trolig opp for militærtribunalet i
Kisangani 13. oktober.

Skulle være
underlagt

presidenten

Tjostolv Moland og Joshua French ville
trene opp en elitestyrke i Kenya.

ELITEST

VÆPNET: Tjostolv Moland ble fotografert bevæpnet og iført kamuflasjeuniform med SIG-logo. Foto:
PRIVAT

SKALLE
hodeskalle
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7 7Fredag2.oktober2009

KONGO-DRAMAET

ville trene kenyansk

TYRKE

PÅ BANEN: SIG-sjef Torgeir Friksen i skytepositur på en skytebane utenfor Ugandas hovedstad
Kampala. Foto: PRIVAT

MERKE: Joshua French hadde i likhet med Torgeir Friksen, et iøynefallende
emblem i bereten. Foto: PRIVAT
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10 10 Søndag27.september2009

–BA 
om uniformer

KONGO-DRAMAET

KISANGANI (VG) Joshua French og
Tjostolv Moland skal ha bedt politiet
om å få utlevert kongolesiske uniformer
i fengselet. 

E-post: ivar.brandvol@vg.no

REPORTER I OSLO:
Anne Lise von der Fehr

Ivar
Brandvol

Kristian 
Helgesen

FOTO

Vil klage VG inn for PFU

FRYKTET FENGSEL: Her i Kisanganis fengsel sitter Joshua French
og Tjostolv Moland. Advokat Morten Furuholmen ønsker å bringe saken
inn for krigsforbryterdomstolen i Haag for å hjelpe dem.

TAUSE: Tjostolv Moland og Joshua French vil ikke kommentere deres ønske om å få sone med kongolesiske mili-
tæruniformer. Bildet ble tatt i mai i år på vei til fengselet etter en undersøkelse på sykehus. Foto: TROND SOLBERG

I fengselet i
Kisangani
er det
knallharde
rangord-
ninger mel-
lom fangene. Soldater og
offiserer som soner straf-
fen i uniform får langt fle-
re fordeler enn de sivile,
får VG opplyst. For kort
tid siden skal Joshua
French og Tjostolv Mo-
land ha sendt en kurer til
oberst og aktor Roger Wa-
vara.

– French og Moland
sendte en mann hit som
overbrakte et ønske om de
kunne få kongolesiske uni-
former. Jeg har ikke
svart. Det må være en
spøk, sier Wavara. 

Da VG møtte
nordmennene i feng-
selet i går, var de li-
te lystne til å si noe
om uniformsfore-
spørselen.

– Ingen kommen-
tar, sier Joshua
French på direkte
spørsmål. 

– Kan bevise
uskyld

Advokat Morten Fu-
ruholmen gikk i går
ettermiddag ut med
et krystallklart for-
svar av Moland og
French under en presse-
konferanse i Oslo.

– De er åpenbart ikke
skyldige i drap. Det mener
jeg man kan bevise, sier
Furuholmen. 

Advokaten kom denne
uken hjem fra Kongo hvor
han har gjennomført flere
timer lange intervjuer
med Joshua French og
Tjostolv Moland. 

– Moland hadde som

egen beskyttelse med seg
en pumpehagle pakket inn
i et telt, forklarer Furuhol-
men.

Den norske advokaten
har fått beskrevet bildet av
den avdøde og de rettsme-
disinske undersøkelsene
av liket.

– Ulogisk
– Har du skutt med pumpe-
hagle på kloss hold, så er
det en behandling av et
menneske som vil ødeleg-

ge ansiktet, sier
han.

Han stiller også
spørsmål ved
hvorfor de to skulle
skyte sjåføren med
flere skudd, hvor-
for de skulle gjøre
det midt på lande-
veien i Kongo når
de ikke kunne ta bi-
len med seg inn i
Uganda?

– Det er helt ulo-
gisk, mener Furu-
holmen. Han me-
ner de aldri skulle
vært tiltalt for
drap eller spiona-
sje.

Roger Wavara
opplyser at datoen ennå
ikke er satt for ankesaken.

Selv ønsket ikke Moland
og French å utdype det
som kom frem på presse-
konferansen da VG var
innom dem i går. 

Advokat Morten Furuholmen
tar et kraftig oppgjør med VGs
omtale og publisering av den
omstridte videoen med Tjos-
tolv Moland og Joshua
French.
– Det VG har lagt opp til er noe av
det styggeste jeg har vært borte i,
sier Furuholmen og varslet i går
at han vil klage VG inn for PFU. 

Han anklager VG for å ha
fremstilt Joshua French og Tjos-

tolv Moland som to litt skruppel-
løse og halvmilitante personer.
Bakgrunnen er videoen som ble
utlevert til norske myndigheter og
som viser de to tiltalte som ydmy-
ker tre nakne menn i en slags mili-
tærøvelse. 

Furuholmen snakket med de tre
som deltar i videoen da han var i
Uganda denne uken. I går lovet

han å vise fram innholdet i disse
intervjuene. 

Advokaten refser VG for å pub-
lisere videoen som han mener
mediehuset bør vite at vil bli
brukt i ankesaken som kan ende
i dødsstraff for de to.

– Ingen av de tre som tok del i
videoen bærer nag til Moland og
French, sier Furuholmen. Han sier

at de hverken har fysiske eller
mentale skader. Han sier også at
de tre i samtaler med ham rister på
hodet over at de skal ha vært liv-
redde, slik VG skrev i intervjuet
med en av deltagerne.

VGs ansvarlige redaktør Bernt
Olufsen avviser anklagene fra ad-
vokat Furuholmen som fullstendig
ubegrunnede.

– Det VG har gjort i denne sa-
ken er å drive helt ordinær og uav-
hengig journalistikk, for å drive
frem opplysninger som det norske
folk vil ha interesse av om disse
nordmennenes aktiviteter i Ugan-
da, sier Bernt Olufsen.

– Jeg kan ikke se at VG på noe
punkt har brutt bestemmelsene i
Vær Varsom-plakaten, og tar Fu-
ruholmens varsel om en klage til
PFU med fatning, fortsetter Oluf-
sen.

i KONGO

. . .men aktor trodde
det var en spøk

Moren til Joshua French peker ut de to vitnene fra rettssa-
ken i Kongo som de mest sannsynlige gjerningsmennene. 

Hun er kritisk til norske mediers dekning av saken, at
mediene ikke har vært kildekritiske nok og ikke har tatt
utgangspunkt i guttenes historie.

– Mest sannsynlig er det de to vitnene som står bak
overfallet, sa Hilde Kari French under pressekonferansen
hos advokat Furuholmen i går.

Mener vitnene drepte 
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Alle priser er inkl.mva. MPX.no tar forbehold om prisendringer.

Norges laveste pris?
Acer Aspire Timeline 5810T SU3500 4GB

Varenr: LX.PDU0X.189

5 990,-

Norges laveste pris?
LG 50” Plasma TV 50PS3000 Full HD

Varenr: 50PS3000

7 990,-

Norges laveste pris?
HP Pavilion dv6-1250 VHP

Varenr: VF398EA#UUW 

4 990,-Før: 6 990,- Før: 5 790,-

Før: 8 990,-

Norges laveste pris?
Olympus Mju 840, Sort

Varenr: N3111392

995,-Før: 1 895,-

6-9 mnd betalingsutsettelse.

Norges laveste pris?
BenQ 24” Wide LCD skjerm

Varenr: G2412HD

1 495,-Før: 1 795,-

11 11Søndag27.september2009

SSYYDDEENN
KKUUPPPP

GÖTEBORG (VG)
Heidi Mossige (43) og
familien sparer 5000
kroner ved å kjøpe
høstferie i Sverige.
– Vi søkte på nettet og så pri-
sene i Sverige kontra Norge.
Da var valget
enkelt, forteller
Heidi Mossige
fra Fredrikstad.
Hun dro fredag
kveld på høstfe-
rie til Tyrkia
sammen med
ektemann og to
barn, pluss tre
andre familier.

Da VG sjek-
ket prisene i går
kveld, var det
for eksempel
mulig å få seg
en hopp-på-tur
fra Göteborg-
flyplassen
Landvetter til
greske Tessaloniki i morgen
for 1673 kroner (én uke, kun
fly). En uke med hotell i Djer-
ba, i Tunisia, for under 4200
kroner (avreise tirsdag) og en
uke på Mallorca med fly og
hotell for 3850 kroner (avreise
3. oktober).

Stor gjeng
I transitthallen på Landvet-

ter er familien Mossige en del
av en vennegjeng på 17 Fred-
rikstad-folk, med billett til
tyrkiske Dalaman. Åtte av
dem er skolebarn som får tyr-
kisk sol i ferien. For familien

Mossige kommer turen på
15 000 kroner. For en tilsva-
rende tur til samme sted og
samme hotell i Icmeler i Tyr-
kia, måtte de i fjor ut med
20 000 kroner. Forskjellen er
at de da reiste fra Garder-
moen.

Venninnen Nina Olsen (42)
er også glad for å ha krysset
svenskegrensen.

– Det lønte seg ekstra for
oss som måtte ha to leilighe-
ter. Vi har med oss mormor
på turen, forteller Olsen.

Nordmenn som kjøper sy-

denturen i Sverige nyter også
godt av lav kronekurs. Fre-
dag var kursen nede i 83,73.

Kommunikasjonsrådgiver
Elisabeth Larsen Vonstett i
Star Tour, forteller at det er
en gjensidig lekkasje mellom
Norge og Sverige, avhengig

av når det er skoleferie og til-
bud i de to landene.

– Men etter at flyplassen på
Rygge kom, vil jeg tro at lek-
kasjen fra Norge er blitt min-
dre. Dit er det kortere vei, sier
Larsen Vonstett.

Drar på
høstferie

fra Sverige

BBllåågguulltt
Bodil
Sundbye 

E-post: bodil.sundbye@vg.no

Linn Cathrin
Olsen

FOTO 

i SVERIGE

REISEKLARE: Mamma 
Heidi Mossige, Martin Andre
Olsen (13), Henriette Mossige
(13) og Nina Olsen fikk rimelig
Tyrkiatur. 

© VG. Publisert: 27.09.2009.
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- Svertekampanje mot Moland og French
P4. 05.10.2009 13:00.
Artikkeltype: Nyhetsbulletin.

Langvarig negativ omtale av de dødsdømte

nordmennene i Kongo bidrar til at man får et

justismord. Det sier de norske mennenes advokat

Morten Furuholmen. Han reagerer på det han kaller

en svertekampanje fra medienes side, og sier til TV2

at dette er mentalt belastende for Tjostolv Moland og

Joshua French. Den vedvarende negative omtalen

bidrar til at man nå kanskje får sikret at et

justismord

...blir fullbyrdet i Kisangani, mener Furuholmen.

© P4
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Dropper ankesak i Kongo
P4. 22.09.2009 07:00.
Artikkeltype: Nyhetsbulletin.

De drapsdømte nordmennene Tjostolv Moland og

Joshua French, vil likevel ikke anke dommen de fikk i

det kongolesiske rettsystemet. Det sier deres norske

advokat, Morten Furuholmen, som nå er i Kongo. Til

P4 sier han at Moland og French ikke har noe å tjene

på å få saken opp på nytt i landet, og at de nå kun

har fokus på å få til en utlevering til Norge: dinnslag.

Reporter, Mads

...Tørklep.

© P4
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Furuholmen: - Dødsdømte nordmenn åpenbart uskyldige
NTBtekst. 26.09.2009.

Oslo (NTB-Flemming Trondsen): Etter å ha møtt de to

drapsdømte nordmennene Tjostolv Moland og

Joshua French i Kisangani, er advokat Morten

Furuholmen overbevist om at de er uskyldige.

- Jeg er ikke i tvil om deres uskyld, sa Furuholmen da

han møtte norsk presse lørdag formiddag.

Han mener dette blant annet kan bevises fordi han

har sett bildet av det som skal være den drepte

kongoleseren Abedi Kasongo.

- Personen på bildet er ikke blitt skutt med

grovkalibret hagle, slik retten i Kongo hevder, sier

Furuholmen.

Vil ha Storberget på banen

Furuholmen kommer til å sende et brev til

justisminister Knut Storberget der han ber om at

norske myndigheter sørger for at muligheten åpnes

for at saken tas opp på nytt i Norge dersom French

og Moland utleveres.

- Vi må unngå at Norge effektuerer et justismord ved

å plassere de to i fengsel i 21 år i Norge, sier

Furuholmen.

Han sier han vil oppfordre de to nordmennene til å

holde fram med ankeprosessen.

Tirsdag meldte norske medier det stikk motsatte,

nemlig at nordmennene vil droppe anken. Joshua

French gikk ut senere samme dag for å si at de ville

fortsette med ankeprosessen.

- Må bygges opp psykisk

Men Furuholmen sier de to er slitne, og at han er

redd for at de vil trekke anken fordi de ikke ønsker

flere ydmykelser i retten i Kongo.

- Jeg må bygge dem opp psykisk, slik at de

gjennomfører anken og gir en detaljert forklaring, sier

Furuholmen.

Furuholmen sa også at det er viktig at Moland og

French i ankesaken fremstår som mer velkledd enn

de gjorde under selve rettssaken.

Den profilerte norske advokaten sier han ønsker å

bringe britiske myndigheter inn i saken ettersom

Joshua French er halvt norsk og halvt britisk. Det

synes moren til Joshua French, Kari Hilde French, er

en god idé.

- Britene har erfaringer fra kolonitiden, og

Storbritannia er et større og viktigere land enn Norge,

sier hun.

- Humanitær forbrytelse

Advokat Furuholmen kaller rettssaken i Kisangani for

et «dukketeater av en hovedforhandling». Han mener

staten Kongo ved gjennomføringen av rettssaken har

begått en humanitær forbrytelse.

- Jeg samarbeider med en høyesterettsadvokat i

Kampala om dette. Vi ønsker på en eller annen måte

å koble Haag inn i saken, sier han.

I Haag er det flere internasjonale instanser som

arbeider med brudd på menneskerettigheter, men

Furuholmen sier det ikke er avklart hvilken instans

som det kan være aktuelt å bringe saken inn for.

VG inn for PFU

Furuholmen benyttet anledningen til å komme med

sterk kritikk av måten norsk presse har dekket saken

på. Han var særlig kritisk til VG, som publiserte en

video som skal vise brutal trening i regi av French og

Moland i Uganda.

- Vinklingen er stygg. Dette er så uetisk at det savner

sidestykke i norsk historie, sier Furuholmen, som

sier han kommer til å klage VG inn for Pressens

Faglige Utvalg (PFU).

- Har høy status i fengselet

Etter å ha besøkt de to nordmennene i Kongo, sier

Furuholmen at han er rystet over tilstanden i det

kongolesiske fengselet, men sier nordmennene ikke

er blitt utsatt for vold, og at de nyter høy anseelse

blant de andre som sitter i fengselet.

- De er ikke «rambotyper», og de gjør mye godt for de

andre innsatte, sier han. Blant annet deler de ifølge

Furuholmen sine egne medisiner med de innsatte, til

tross for at det er begrenset med medisiner i

fengselet.
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Furuholmen utelukker ikke at han reiser ned til

Kongo igjen for å være til stede under

ankeprosessen.

Advokaten anser det for sannsynlig at anken skal

opp for retten om 2-3 uker. (©NTB)

© NTBtekst
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French: - Ankeprosessen går videre
NTBtekst. 22.09.2009.

Oslo/Bergen (NTB-Kjell Sletta): Dødsdømte Joshua

French sier han og Tjostolv Moland ikke har bestemt

seg for å trekke anken.

Ifølge P4 opplyste advokat Morten Furuholmen

tidligere på dagen tirsdag at de to vil droppe anken.

Han er i Kongo for å bistå dem, og sier han vil satse

på at norske myndigheter får dem utlevert.

Furuholmen møtte tirsdag French og Moland. Før

møtet sa han til P4 at han ikke har tro på at de har

noe å tjene på en ankeprosess. Furuholmen var ikke

tilgjengelig for kommentar tirsdag formiddag.

På ettermiddagen meldte dagbladet.no at de to

dømte likevel ikke har bestemt hva de vil gjøre.

- Ankeprosessen går videre. Vi har ikke bestemt oss

for å trekke anken, sier Joshua French i en kort

kommentar til Dagbladet etter et møte med den

norske advokaten. Han henviser til Furuholmen for

ytterligere kommentarer.

- Risikoprosjekt

Andre norske jurister var overrasket over at det ble

vurdert å trekke anken. Et risikoprosjekt, mente

flere.

- Det er et risikoprosjekt å ikke forsøke å få dommen

endret. De har ingenting å tape på en anke, verre

enn dødsdom kan det ikke bli, sier advokat Harald

Stabell.

- Det er mulig Furuholmen har andre vurderinger. Jeg

håper han vet hva han gjør.

Stabell peker på at ved å ikke anke blir de to

sittende med en rettskraftig dom.

- Selv om ikke dødsstraffen blir effektuert, er det en

livstidsdom de har fått. Spørsmålet er om de kan bli

utlevert, hvor lang tid vil det ta og hva betingelsene

vil være. Det beste som kan skje, er at Kongo ikke

stiller betingelser for utlevering. Da kommer de til

Norge, og da er de frie. Men det har jeg ikke noen tro

på, sier han.

- Dårligere utgangspunkt

Professor Ole Kristian Fauchald ved Institutt for

offentlig rett ved Universitetet i Oslo sier at norske

myndigheter får et dårligere utgangspunkt for å

forhandle med kongolesiske myndigheter om

utlevering dersom saken ikke ankes.

- Fra advokatens side vil dette være mye av et

sjansespill og en slags ansvarsfraskrivelse i retning

av at dette er noe norske myndigheter skal ta

ansvaret for, sier han.

Professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen,

Erling Johannes Husabø, synes også det ville være

høyt spill å ikke anke.

- Mister muligheter

- Dermed mister de alle muligheter til å få prøvd

saken videre i Kongo, sier han.

Husabø peker på at et eventuelt krav fra norske

myndigheter om utlevering av Moland og French kan

begrunnes på to måter, enten utlevering til

straffeforfølgelse i Norge, eller for fullbyrdelse av

straffen.

- Norske myndigheter kan vanskelig anerkjenne

dommen, ettersom de er dømt av en militærdomstol.

Derfor synes det å være utlevering til

straffeforfølgelse som er alternativet. Hvis det skal

føres en straffesak her, må påtalemyndigheten ha en

oppfatning om at det er grunnlag for å reise tiltale,

sier Husabø.

- Ikke lurt å droppe anke

Misjonær Rune Edvardsen, som kjenner Kongo

meget godt, er tvilende til om det ville være et lurt

trekk av de drapsdømte nordmennene å droppe

ankesaken.

Det samme mener Morten Bøås, seniorforsker ved

Fafo. Han sier til vg.no at det kan være en risikabel

strategi å la være å anke. Han mener dette vil

stoppe eller kraftig forsinke alle andre prosesser

rundt saken. Han anser signalene om at president

Kabila vil gå inn i saken som meget positive.

- Men dersom dommen nå skulle bli stående, vil jeg

tro det blir mindre aktuelt for Kabila å gå inn i saken.
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Det vil også gjøre det diplomatiske arbeidet tyngre,

sier seniorforskeren. (©NTB)

© NTBtekst
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Norske myndigheter refses for Kongo-innsats
NTBtekst. 05.09.2009.

Oslo (NTB): Advokater og jusseksperter mener de to

drapstiltalte nordmennene i Kongo burde fått mer

hjelp fra norske myndigheter.

Tjostolv Moland og Joshua French er blant annet

tiltalt for å ha drept sjåføren Abedi Kasongo i

begynnelsen av mai i år. Dom i saken faller tirsdag i

neste uke og de to risikerer dødsstraff.

Professor i strafferett ved Universitetet i Oslo, Ståle

Eskeland, er kritisk til Utenriksdepartementet (UD)

håndtering av saken.

- UD burde ha støttet de to drapstiltalte såpass at de

sendte en erfaren forsvarsadvokat nedover som

observatør. Det er ikke tilfredsstillende at de bare

stiller med egne tjenestemenn i en sak som denne,

sier Eskeland til VG.

Professoren presiserer at dette handler om juss og

ikke politikk, og at det derfor kan være mange ting i

prosessen man ikke oppdager om man ikke har den

rette kompetansen.

Advokat Brynjar Meling er enig. Han er kritisk til

hvordan rettssaken i Kisangani har artet seg.

- Norge må vise sitt ansvar og legge det nødvendige

press på kongolesiske myndigheter for å sikre en

rettsprosess i ankebehandlingen, sier Meling.

Kollega Morten Furuholmen slutter seg til.

- Rettssaken har vært en farse. Alle vet at utfallet var

gitt før rettssaken startet, sier han.

Kommunikasjonsrådgiver i UD, Bjørn Svennungsen,

sier at det ikke er UDs oppgave å drive juridisk

rådgiving i denne saken.

- Det er det de tiltaltes forsvarer som skal gjøre. Vi er

der kun for å drive konsulær bistand og for å

overvåke og rapportere om prosessen, sier

Svennungsen. (©NTB)

© NTBtekst
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8 8 Mandag14.september2009

UGANDA-VIDEOEN

BESTIA
Deltager: Stra

KAMPALA (VG) 
Samuel Ociti (22)
trente for å få jobb 
i SIG Uganda. De ni
dagene på øya er
noe han helst vil
legge bak seg.
– Jeg vet ikke hvorfor de
tvang oss til å krabbe rundt

nakne. De fornedret oss med
forferdelig ord og bestialske
straffer. Da jeg kom hjem var
jeg redd og full av blåmerker
og små kutt, forteller han.

«Unikt kurs»
At deltagerne skulle trenes
som skuespillere til krigs-
eventer, slik Moland og
French nå forteller, hørte han
aldri noe om.

– Vi fikk beskjed om at vi

skulle drive med beskyttelse
av konvoier som skulle inn i
farlige områder.

Han forteller at han hadde
kjent Moland av og på i to år
da nordmannen i mars i år
fortalte at bare formaliteter
gjensto før SIG Uganda hadde
operatørlisensen på plass.
Han ville derfor ha Samuel
med på et «unikt kurs».

– De lovet at vi skulle få be-
talt 500 dollar, og hvis kurset

gikk bra ville vi få fast jobb.
Da ville vi få oppdrag der vi
kunne få 500 dollar i betaling
for to uker, sier 22-åringen.

Hadde våpen
I godkjennelsen Moland an-
skaffet har han skrevet at tre-
ningen skulle bestå av «sik-
kerhetsteori, fysisk trening,
statisk sikring og respons-
øvelser».

Det står også at treningen

skulle være ubevæpnet, men
Samuel forteller at Moland
hadde med et våpen. Da VG
viser han bilder av haglen be-
slaglagt i Kongo, kjenner han
den igjen.

– Vi likte ikke det som
skjedde, men de sa vi måtte
adlyde ordre uten å tenke oss
om. Jeg følte ikke at jeg lærte
noe som helst om hvordan å
være en livvakt, sier han.

Scenene fra videoen er ikke
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9 9Mandag14.september2009

UGANDA-VIDEOEN

LSKE
affene var

de verste som utspant seg på
øya sier han etter å ha sett fil-
men VG har fått tilgang til.

Tok livet av hund
I en hendelse, som French
selv referer til i videoen og
som VG får bekreftet av et vit-
ne som også var på øya, fikk
den unge amerikaneren be-
skjed om å ta livet av en gam-
mel og syk hund.

Han klarte ikke å drepe den

med det ene haglskuddet han
fikk utlevert, og French måtte
selv avslutte jobben. Etterpå
ble alle tre av-
straffet ved at
de måtte holde
den tunge jern-
stangen over
hodet.

Den unge
amerikaneren,
som VG ikke
har lyktes å få
kontakt med,

skal ha jobbet som frivillig i
Kampala da han ble kjent
med de to nordmennene.

– Livredde
Den tredje del-
tageren, en
godt voksen og
kraftig bygget
ugandisk
mann, skal
være en vete-
ran fra flere

vaktoppdrag, blant annet i
Irak.

– Den siste kvelden var vi
alle livredde. Vi ble tatt med
ut i bushen med bind før øyne-
ne, og de dyttet oss i ryggen
med den flate enden av ma-
chetene sine. Vi trodde ikke vi
skulle få se soloppgangen.

Neste dag var kurset over,
og vel hjemme i Kampala ble
alle invitert på en middag på
en restaurant.

– Da fikk jeg beskjed om at
de ikke hadde betalingen
enda, og at de skulle bli borte i
rundt ti dager. Når de kom til-
bake skulle alt være klart for
vårt første oppdrag.

– Jeg var veldig usikker på
om jeg ville våge å bli med,
for slik kurset var tenkte jeg
oppdragene ville bli for farli-
ge. Men pengene de lovet meg
var fristende.

E-post: nilas.johnsen@vg.no

Nilas
Johnsen 

FOTO

Helge
Mikalsen

i UGANDA

UD VISSTE OM VIDEOEN – bla om

Moland: Trening
av skuespillere

Av LINN K. YTTERVIK og NILAS JOHNSEN

STAVANGER/KAMPALA (VG)
Tjostolv Moland sier videoen
viser trening av skuespillere
de skulle bruke i krigsleker.
På telefon fra
fengselet i Kisan-
gani forteller Mo-
land at han reage-
rer sterkt på at VG
vil bruke videoen
som han beskriver
som «privat fil-
ming tatt ut av
kontekst».

– Dette var tre-
ning av skuespille-
re vi skulle bruke
til eventene vi
planla. De skulle
få godt betalt, og vi
måtte trene dem
så vi visste de kun-
ne opptre realis-
tisk, sier Moland.

– Denne videoen
har ingen juridisk
sammenheng med
det som skjer i
Kongo og vi reage-
rer sterkt på at
den blir brukt i
denne sammen-
heng, sier han.

Nordmennenes
norske forsvarer,
advokat Morten
Furuholmen, øns-
ker ikke å kom-
mentere innholdet
i videoen.

– Det jeg er blitt

meddelt er beskri-
velser av handlin-
ger som ikke er
straffbare. Det å
spekulere i ikke-
straffbare hand-
linger i den situa-
sjonen de nå står
oppe i, er etter min
oppfatning helt
uetisk, sier Furu-
holmen til VG.

Nordmennenes
kongolesiske for-
svarer André Ki-
bambe, svarte på
fredag at han ikke
hadde noe kjenn-
skap til en slik vi-
deo.

– Umiddelbart
vil jeg si at den
ikke har noen juri-
disk tilknytning til
det klientene mine
er dømt for i Kon-
go, ettersom dette
er materiale fra
Uganda, sier Ki-
bambe.

Siden Kibambe
snakket med klien-
tene sine på lørdag
har han ikke be-
svart henvendel-
ser fra VG.

S STRAFFES: Den unge
amerikaneren må straffekrabbe
i vannet. Når han forsøker å
reise seg, dytter French hodet
hans under vannet.

D MÅTTE ADLYDE: James
Ociti (foran) får store mengder
sand i øyet mens de krabber langs
bakken. Sanden på øya er full av
sylskarpe biter knust skjell.

STÅR FREM: – Jeg hadde sjansen på å få en god jobb i byggebransjen da jeg
møtte Moland. Nå kjører jeg motorsykkeltaxi, sier Samuel Ociti (22) til VG.

DRILLES: Her øver rekruttene på ulike militære
posisjoner i et tomt bygg som ble brukt under
treningen.

© VG. Publisert: 14.09.2009.
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