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2 INNLEDNING
12. desember 2018 varsler Riksadvokaten en tung, nasjonal innsats mot gjengkriminalitet.
Forventningen er klar: Gjengbekjempelsen skal være førsteprioritet hos Oslo politidistrikt og Øst
politidistrikt. For å sikre dette, skal Kripos, Politidirektoratet og Riksadvokatembetet kobles tett
på arbeidet.
– Det som tilsynelatende virker å være et gjengmiljø i enkelte bydeler i Oslo, er så viktig at vi
ønsker å løfte det opp og forankre innsatsen helt til topps, uttaler statsadvokat Reidar Bruusgaard
ved Riksadvokatembetet til VG.
Da hadde VG i en rekke artikler gjennom 2018, avslørt hvordan den kriminelle gjengen
Young Bloods fikk vokse frem gjennom mer enn ti år, uten at hverken politiet eller
storsamfunnet klarte å stoppe den.
Gjengen har definert Holmlia sør i Oslo som sitt område. De som bor i drabantbyen har blitt
vitner til skyting, knivstikking, kidnapping og åpenlyst narkotikasalg.
I oktober 2017 ble en mann lam fra livet og ned, etter å ha blitt skutt i nakken utenfor en av de
lokale matbutikkene. I februar i fjor ble en mann som var på vei til baskettrening truffet av flere
skudd i ryggen utenfor en boligblokk. Et par måneder senere ble en mann skutt på høylys dag like
ved Holmlia kjøpesenter. Barn som fikk leksehjelp på det lokale biblioteket ble vitner til
drapsforsøket.
Politiet har gjentatte ganger rykket ut og beroliget folk på Holmlia. Budskapet har vært tydelig:
De jobber metodisk og godt mot kriminaliteten i bydelen.
Gjennom kreativ metodebruk, systematisk kildearbeid og nye innsynsmetoder har VG
avdekket en annen virkelighet.
Alle metodene er redegjort for i denne rapporten, som beskriver arbeidet kronologisk.
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3 SLIK KOM ARBEIDET I GANG
«I begynnelsen av juli i fjor gikk umaskerte medlemmer av gjengen Young Bloods inn på
familierestauranten Egon i Lørenskog og skjøt flere skudd mot medlemmer av Young Guns, mens
gjester kastet seg mot gulvet. Bare tilfeldigheter gjorde at ingen ble drept.»
Dette skrev featurejournalist Ronny Berg i VG Helg i et notat til sine ledere høsten 2017. Deretter
ba han om å få hospitere på VGs Dagsorden-avdeling, som har ansvar for undersøkende
journalistikk, fra januar 2018. Han ville utvikle ideen, som opprinnelig var tenkt som et
dokumentarisk prosjekt. Reporter Bjørnar Tommelstad, med spisskompetanse på krim, ble bedt
om å bistå i oppstarten. Allerede under den innledende researchfasen meldte det seg flere
spørsmål om Holmlia-miljøet og Oslo-politiets innsats:
** I bakgrunnssamtaler snakket politiet åpent om Young Bloods, men utad brukte de nødig navnet
på gjengen. I stedet brukte de ordene «kriminelt nettverk» og «gjengmiljøet». Det var påfallende.
Det kunne virke som det som skjedde på Holmlia ble forsøkt dysset ned. Hvorfor det, i så fall?
Fra sentrale politikilder fikk vi høre at det var «best ikke å nevne Young Bloods» dersom vi ville
snakke med ledelsen i Oslo-politiet om situasjonen på Holmlia. Det var en etablert oppfatning i
politiet om at all medieomtale av gjengen var med på å bygge opp statusen til de kriminelle.
** I kildesamtaler med personer i lokalsamfunnet ble det fortalt at unggutter i bydelen hadde sittet
på trappa ved Holmlia skole med skuddsikre vester på, uten at politiet på lokalposten på Holmlia
hadde reagert. Disse ble kalt «bamsepolitiet» av politifolk som jobbet med organisert kriminalitet,
fordi de var mer opptatt av forebygging enn å slå ned på et voksende gjengmiljø. Det ble raskt
tydelig for oss at det hadde vært splid rundt hvordan man skulle håndtere dette miljøet.
Disse to hypotesene ble utgangspunktet for arbeidet da det startet opp for fullt i februar 2018:
1. Det kriminelle miljøet på Holmlia fikk vokse frem fordi politiet hadde vært for
milde mot det stadig hardere gjengmiljøet.
2. Gjengen på Holmlia gikk under radaren til politikere, mediene og deler av politiet
selv, fordi krefter i etaten ikke ville snakke om gjeng i offentligheten.

4 METODE
4.1 Gjengrapport fra 2007
Kun tilfeldigheter gjorde at ingen utenforstående ble drept under gjengskytingen på Aker Brygge
i 2006. Men nå skulle gjengene tas. I løpet av kort tid startet politiet en målrettet innsats mot de
kriminelle gjengmiljøene i Oslo. Etter hvert opparbeidet de seg god kunnskap om de ulike
miljøene, og laget beredskapsdokumenter – eller gjengrapporter – hvor utpekte gjengkriminelle
ble listet opp med navn og bilde.
Et av disse dokumentene kom til VG-huset gjennom tradisjonelt kildearbeid i 2008. Der var 158
utpekte gjengkriminelle listet opp. Det meste dreide seg om B-gjengen og Young Guns på denne
tiden, det var ikke så mange som brydde seg om de 13 gutteansiktene på de to siste sidene:
«Holmliagjengen 2007 – grov oversikt over miljøet». Frem til 2018 hadde ingen medier gjort en
skikkelig kartlegging av «Holmliagjengen» – som politiet i dag omtaler som Young Bloods.
Hvem fra rapporten i 2007 var fortsatt aktive og sentrale i dette miljøet?

Metoderapport: Gjengen ingen klarte å stoppe

4

I løpet av vinteren hadde vi møter og samtaler med flere titalls kilder. Vi fikk beskrivelser av et
«flytende» kriminelt gjengmiljø som det var vanskelig å ha oversikt over. Interne konflikter i
Young Bloods den siste tiden hadde dessuten gjort det enda mer uoversiktlig.
Under et møte på et kontor på Manglerud politistasjon la vi tilfeldigvis merke til to A4-ark som
var teipet opp på en kontorvegg, og trolig ikke ment for våre øyne.
Vi kjente igjen flere av ansiktene fra «Holmliagjengen 2007 – grov oversikt over miljøet», selv med
grovere haker og skjeggvekst.
Et nytt spørsmål meldte seg: Hadde de samme personene vært på politiets radar i så mange år?

4.2 Hypoteseutvikling
Vi spisset nå den opprinnelige hypotesen vår:
Politiet har sett det kriminelle miljøet på Holmlia vokse frem gjennom mer enn ti år,
uten at de har klart å stoppe det.
Men for å kunne bedømme alvoret i svikten hos politiet, måtte vi først kartlegge Young Bloods.
Hvem var de kriminelle? Hva var historikken deres? Hvem var de sentrale aktørene?
Kom vi til bunns i dette, ville det lettere gi oss svar på om politiet kunne ha forhindret at miljøet
fikk utvikle seg.

4.3 Kartlegge miljøet gjennom rettssaker
Gjennom hele 2018 har vi fulgt et titalls rettsmøter, hovedforhandlinger, fengslinger og sivilsaker
hvor vi mente det ville fremkomme opplysninger – ikke bare om Young Bloods, men også om
politiets arbeid. Vi har primært vært der for å innhente informasjon om gjengens størrelse,
struktur, ledelse og andre opplysninger.
I januar og februar fulgte vi den tre uker lange hovedforhandlingen i en grov kidnappingssak fra
2015, som påtalemyndigheten i forkant hadde skissert for oss at ville kaste noe lys over miljøet på
Holmlia. Samtidig kom det frem flere opplysninger som fikk oss til stusse over politiets arbeid.
Blant annet hadde viktige etterforskningsskritt tatt usedvanlig lang tid, noe som kunne ha ført til
at spor gikk tapt.
Dessuten var det påfallende at påtalemyndigheten snakket om flere personer som ikke satt på
tiltalebenken. Under rettssaken og i den påfølgende tingrettsdommen ble disse personene omtalt
som «bakmannsapparatet». Et av navnene som stadig kom opp, var navnet til personen som en
rekke kilder hadde utpekt som gjengleder i Young Bloods. Under rettssaken reagerte
tingrettsdommeren oppgitt på et tidspunkt:
«Disse som har forsvunnet ut av saken… Hvorfor er ikke de her? Jeg forstår at det er henlagt på grunn
av mangler på bevis. Jeg bare spør hvorfor de ikke engang er innkalt som vitner?»
Mye av det som kom frem under hovedforhandlingen i kidnappingssaken og de andre
rettsmøtene vi fulgte, var med på å styrke vår hypotese om at dette var et miljø som politiet ikke
hadde hatt kontroll på.

4.4 Systematisert kartlegging og kryssjekking
Vinteren 2018 gikk vi for alvor i gang med å kartlegge Young Bloods. Bilder, nye opplysninger og
rettsdokumenter ble samlet inn og systematisert. Oversikten over personer vokste stadig, og
består i skrivende stund av informasjon om 90 personer som vi på ulikt vis mener kan knyttes til
den kriminelle gjengen.
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Disse er igjen sortert etter navn, fødselsdato og eventuelle kallenavn. Det er også sikret bilder fra
sosiale medier eller andre steder, lenker til profiler på sosiale medier, telefonnummer og våre
egne notater, som for eksempel kan være kildeopplysninger om personen.
Videre bygget utvikler Jarle Brenna et script med en kryssjekk-funksjon som har vært helt
avgjørende for å håndtere en voksende mengde rettsdokumenter.
Det fungerer slik:
•

Alle rettsdokumentene er lastet opp som OCR-søkbare PDF-filer.

•

Når disse dokumentene lastes opp så henter et script ut alle navn fra dokumentene og
kryssjekker dem med navnene fra tidligere opplastede dokumenter.

•

I tillegg kryssjekkes det om vedkommende er omtalt som vitne, etterlyst, siktet, tidligere
mistenkt, fornærmet etc. i andre rettsdokumenter som er lastet opp.

•

Eksempelvis: For 34 personer, som vi fattet spesiell interesse for, er det hentet inn 105
dommer, et høyt antall fengslingskjennelser og andre rettsdokumenter. Noen av disse
personene er dømt i samme sak, og det vil da bli lenket til samtlige personer.

Dette har hjulpet oss med å tegne et unikt bilde over ulike nettverk i den kriminelle gjengen:
Hvem begår kriminalitet sammen? Hvem var sammen på byen da en voldsepisode skjedde? Hvem ble
omtalt som etterlyst i den saken? Hvem er nevnt i en avlyttet telefonsamtale/melding som er gjengitt i
retten? Hvem vitner for hverandre?
Det er ikke bare teamet som har jobbet med gjengprosjektet som har hentet inn rettsdokumenter.
I VG har vi en gruppe krimreportere som får inn ny informasjon hver eneste dag, og relevant
informasjon har blitt delt med oss.

4.5 Fotodokumentasjon
Det er som kjent ikke lov til å ta bilder av siktede eller tiltalte i eller på vei til/fra retten. Det samme
forbudet gjelder ikke for personer som skal vitne i en straffesak. I løpet av året har vi sikret oss
flere bilder av noen av de tyngste kriminelle i Young Bloods i forbindelse med at de har avgitt
vitneforklaringer i retten. Dette har også vært vår eneste mulighet for å høre dem snakke, all den
tid ingen av dem har ønsket å la seg intervjue. Når en person tilknyttet gjengen må møte i retten
er det ikke uvanlig at kameratene dukker opp for å støtte vedkommende. Slik har vi også sikret
oss avgjørende fotodokumentasjon.

4.6 Innsyn i svenske straffesaker – verifiera.se
Vi har gjort målrettede søk på flere personer gjennom den svenske nettsiden www.verifiera.se,
hvor man enkelt kan søke på straffesaker i Sverige. Vi fikk treff på flere personer. Blant annet fant
vi ut at den utpekte gjenglederen i Young Bloods var tatt for utelivsvold i Stockholm i 2012.
Vi hentet inn förundersøkningsprotokollen – etterforskningsdokumentene i den aktuelle saken.
I Sverige er slike dokumenter offentlige etter at det er tatt ut tiltale. På den måten fikk vi tilgang
til avhør, bilder og nye navn.

4.7 Innsyn i klasselister
Som et ledd i kartleggingen av miljøet, og størrelsen på det, søkte vi innsyn i elevlister fra alle 10.
klasser på Holmlia fra 2004 til 2014. Young Bloods er en territoriell gjeng, med en tydelig
tilknytning til et lite geografisk område. Det var stor sannsynlighet for at mange av de sentrale,
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utpekte gjengmedlemmene hadde gått i samme klasse. Klasselistene kunne si noe om vennskap
og forbindelser. Holmlia skole avslo først innsynsbegjæringen med følgende begrunnelse:
«Begjæring om innsyn avslås med hjemmel i offentleglova § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr.
1 og offentleglova § 12 bokstav b. Dersom en elev har hemmelig adresse, skal heller ikke navnet fremgå
av listen. Skolen mener at det vil være urimelig arbeidskrevende iht. offl. § 12 bokstav b, dersom vi må
gjennomgå 11 lister med 120-150 navn pr liste for å avdekke om det er elever med hemmelig adresse.»
Vår kollega Erlend Ofte Arntsen klaget i 2016 på et avslag på innsyn i klasselister til Fylkesmannen
og fikk medhold. Vi argumenterte i vår klage med det Fylkesmannen konkluderte med den gang:
at dersom elevlister er gitt ut til andre parter, f. eks. foresatte, er de å regne som offentlige. Vi
påpekte også at vi ikke hadde behov for elevenes adresser fra da var elever ved Holmlia skole. Vi
fikk etter noen uker medhold og innsyn i klasselistene, som ga verdifull informasjon:
•

Flere gjengkriminelle hadde gått i samme klasse eller parallellklasse. Dette kunne si noe
om hvordan miljøet fikk vokse frem.

•

Klasselistene har gitt oss navn på kilder som vi ville hatt utfordringer med å finne frem til
på annet vis.

4.8 Kildejobbing i nærmiljøet
Det var åpenbart at vi måtte legge ned mye tid på Holmlia, og jobbe for å skaffe oss kilder i
nærmiljøet. Vi mente det var viktig å gå bredt ut for å forstå hvordan gjengen hadde fått fotfeste
i lokalmiljøet. Vi har snakket med skoleansatte, personer i sosialtjenesten, ungdomsarbeidere,
lokalpolitikere, interesseorganisasjoner, borettslagsledere, idrettsledere og helt vanlige folk.
Noen har gitt oss verdifull informasjon om Holmlia og Young Bloods, samt delt sin oppfatning om
hvordan og hvorfor den kriminelle gjengen har fått vokse frem i nærmiljøet. Andre har vært
skeptiske til å bidra med informasjon. Mange av de som bor på Holmlia er lei av den negative
omtalen drabantbyen har fått i media gjennom en årrekke.
Kildevernet har vært særdeles viktig i arbeidet med dette prosjektet, fordi mange av kildene har
uttrykt sterk frykt for gjengmiljøet. Flere har vært redde for konsekvensene av å snakke med
media. Vi utdyper dette i kapittel 6 Spesielle erfaringer. En rekke av kildesamtalene har derfor
blitt gjennomført på steder hvor det har vært liten risiko for å bli oppdaget eller gjenkjent.

4.9 Møter med kriminelle
Vi har gjennom hele året forsøkt å snakke med personer som politiet mener er sentrale i Young
Bloods. De aller fleste har vært avvisende når vi har tatt kontakt, noen har uttrykt sinne. Andre
har møtt oss og forespeilet oss flere møter i fremtiden, men senere trukket seg etter å ha «snakket
med de andre». Enkelte ganger har vi opplevd stemningen som amper, men vi er ikke blitt utsatt
for direkte trusler. Møtene med kriminelle har vært viktig for arbeidet, de har gitt oss en pekepinn
på hva som skjer i miljøet, hvem som driver med hva – og i tillegg hjulpet oss med å identifisere
interessante personer.

4.10 Registersøk og sosiale medier
Personer som kan knyttes til Young Bloods har vært gjenstand for grundige søk. Vi har hentet ut
informasjon fra folkeregisteret, eiendomsregisteret, løsøreregisteret, arbeidsgiver- og
arbeidstakerregisteret, skattelister etc. Vi har også gjennomført kredittsjekk av enkelte.
For å kartlegge gjengen har vi gjort alle tenkelige Facebook graph-søk gjennom nettsiden
www.inteltechniques.com. Der er det meste automatisert. Alt man trenger er Facebook-
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brukernavnet til en person, som deretter blir gjort om til det unike profilnummeret som brukes
til å søke opp bilder, kommentarer, poster, likes og alt annet innhold på Facebook.
Det finnes mange andre nettsider hvor man kan gjøre liknende søk, men vår oppfatning er at
IntelTechniques er blant de mest oversiktlige. Dessuten tilbys det en rekke andre open sourceverktøy og nye søketips (blogg, podcast og video) fra Michael Bazzell, som i flere år jobbet i
cyberkrimenheten i FBI.
Facebook graph-søkene har gitt resultater. For eksempel har vi sikret oss fotodokumentasjon om
den utpekte gjenglederens liv år for år, helt fra barndommen og frem til i dag. Dette til tross for at
han selv ikke lenger har en profil på Facebook som vi kjenner til. Det handler om systematiske,
gjennomtenkte søk, lange dager med litt for mye fritid – og en liten porsjon flaks.
Facebook graph-søkene ga oss mye historisk informasjon, men fortalte lite om nåtiden. En
utfordring med en del av personene i miljøet er at de ikke benytter seg av Facebook i det daglige.
Dessuten opererer mange med dekknavn eller har nærmest innholdsløse profiler.
Vi visste at flere brukte andre typer sosiale medier i stor grad. Kilder i lokalmiljøet på Holmlia
mente at sosiale medier ble brukt aktivt til rekruttering av løpegutter.
Hvordan kunne vi komme på innsiden av et miljø som ikke ville ha noe med oss å gjøre?
Idéen kom etter å ha fulgt flere rettssaker i Oslo tingrett.

4.11 Telefon-idéen
Teledata er sentralt i de fleste straffesaker, særlig der politiet mener det er flere involverte.
Gjennom politiets eksperter fikk retten detaljerte forklaringer av teledata, slik at de kunne danne
seg et bilde av hvilke telefonnumre som hadde betydning for straffesakene som ble behandlet.
Men politiets eksperter hadde møtt på utfordringer. Flere av personene som kunne knyttes til
Young Bloods benyttet seg av stjålne/kjøpte/lånte telefonabonnementer; altså telefonnumre som
er registrert på et annet navn enn den som bruker den – og politiet hadde ikke klart å finne ut
hvem som brukte numrene.
«Jeg kjøper gamle telefoner av folk i nærmiljøet. Kjøper telefoner av folk som selger med
ferdigregistrerte abonnenter», hadde en av lederskikkelsene i Young Bloods forklart i et
politiavhør.
I en av rettssakene kom det dessuten tydelig frem at de gjengkriminelle hadde tilgang til
telefonabonnenter registrert på falske identiteter. To telefonnummer var registrert på navnene
«Oslakm Xadzcagh» og «Amadin Otasowie», begge falske navn, ifølge politiet.
I løpet av rettssakene ble det åpenbart for oss at politiet ikke hadde forsøkt alle muligheter for å
knytte telefonnumrene til personer. Ingenting tydet på at de hadde gjort reverserte søk på alle
disse telefonnumrene de hadde sikret seg. Det kunne vi gjøre.
Både Snapchat og Instagram har funksjoner som gjør at man kan finne følgere med utgangspunkt
i de numrene du har lagret på telefonen din. Det kan også være mulig å finne informasjon ved å
gjøre samme øvelse i mobilapper hvor man kommuniserer kryptert, og enkelte av disse har
profilsider med bilder. Vi satte oss et nytt mål i prosjektet: Vi måtte få tak i så mange interessante
telefonnumre som mulig.
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4.12 Jakten på telefonnumre
Det ble flere lange dager i retten for å sikre telefonnumre i ulike rettssaker. Alt som ble lagt frem
for retten ble notert. I tillegg har vi jobbet målrettet opp mot flere kilder for å få tilgang til
telefonnumre som kan knyttes til personer i Young Bloods.
Målet var å hente ut så mye informasjon som mulig gjennom reverserte søk på telefonnumre i
sosiale medier. Rettsdokumenter, politidokumenter og andre dokumenter er saumfart på jakt
etter telefonnumre.
Vi har også hatt litt flaks. På www.einnsyn.no fant vi det nye telefonnummeret til den utpekte
gjenglederen. Vi søkte på navnet hans – og fikk treff. I april hadde han søkt om nytt førerkort etter
å ha mistet det gamle. Vi fikk innsyn i den håndskrevne søknaden hans hvor telefonnummeret
hans fremkom.

4.13 Ny telefon og skyggeprofiler
Etter å ha fått tilgang til et stort materiale med telefonnumre, la vi de inn på en ny og ubrukt
telefon. Denne utstyrte vi med et nytt kontantkortabonnement, som ikke kunne spores tilbake til
oss, i tilfelle telefonnummeret skulle bli synlig for andre på et vis som vi ikke hadde forutsett.
Deretter la vi manuelt inn de innsamlede telefonnumrene på kontaktlisten på den nye telefonen.
Så installerte vi Instagram og Snapchat. Vi opprettet skyggeprofiler begge steder, og koblet begge
appene opp mot den etter hvert ganske så lange kontaktlisten på den nye telefonen.
Det viste seg at flere av telefonnumrene i kontaktlisten var koblet opp mot profiler på både
Instagram og Snapchat.
Vi hadde funnet en måte å overvåke personer i miljøet på.
Dersom vi skulle bruke denne metoden ville det i realiteten være å jobbe med skjult identitet. Det
gjør vi svært sjelden i VG, og også VVP 3.10 fastslår at dette bare skal gjøres i unntakstilfeller.
Vi hadde nå jobbet mot det kriminelle miljøet på Holmlia i flere måneder, uten å klare å få sentrale
gjengmedlemmer i tale. På Holmlia gikk ryktene om at VG jobbet med en større sak, og miljøet
ville ikke ha noe med oss å gjøre. Samtidig visste vi at sosiale medier ble flittig brukt, både for å
vise frem dyre klokker og cash – men også for å rekruttere unge personer inn i et voldelig miljø.
Vi vurderte det slik at dette var vår eneste mulighet til å kunne dokumentere hvordan gjengen
opererer på sosiale medier, og avdekke forhold av vesentlig samfunnsmessig betydning.
Retningslinjene for bruken av skyggeprofilene var at vi ikke skulle fremprovosere noe.
Skyggeprofilene skulle være anonyme. Det ble ikke sendt ut eller publisert hverken bilder eller
tekst fra skyggeprofilene. De inneholdt kun et vilkårlig fornavn – og på Instagram et intetsigende
profilbilde. De første dagene sendte vi ut noen få følgeforespørsler til profiler som var knyttet til
telefonnumrene i kontaktlisten. Vi var varsomme for at det kunne vekke oppmerksomhet dersom
vi sendte følgeforespørsler til veldig mange personer på en gang. Både på Instagram og Snapchat
var det personer som godkjente følgeforespørselen fra skyggeprofilene våre. Enkelte ganger var
det personer som sendte melding og spurte «hvem er det?». Vi valgte ikke å svare, men avvente om
de slettet oss eller bare glemte oss. Det viste seg at de fleste glemte oss – og lot oss bli værende som
følgere. Flere sendte dessuten følgeforespørsler tilbake.

4.14 Overvåkning av direktesendte videosamtaler
Etter hvert fikk vi tilsendt snapper fra gjengkriminelle og hadde tilgang på dagsferske «historier»
og bilder på Instagram. Vi kunne også være med som observatører da enkelte av dem videochattet
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med hverandre på Instagram, uvitende om at VG fulgte med på direktesendte samtaler de
kriminelle imellom.
I en av direktesendingene satt den utpekte gjenglederen i Young Bloods og andre kriminelle på
et luksushotell i Marokko og videochattet med en bekjent hjemme på Holmlia.
Gjennom å bruke skjult identitet på sosiale medier fikk vi et helt unikt innblikk i et svært lukket
miljø. Først nå fikk vi en reell forståelse av gjengens indre liv - og av hvordan ulike sentrale
lederskikkelser i Young Bloods fremsto som idoler på sosiale medier. Via skyggeprofilene fikk vi
tilgang til bilder og videoer hvor personer knyttet til gjengen, viste frem penger, narkotika og
våpen. Mye av materialet på sosiale medier var bilder hvor personer ønsket å uttrykke styrke,
samhold, brorskap, lojalitet og en spesiell Holmlia-mentalitet. Det var for eksempel egne
bloddryppende Holmlia-logoer på Snapchat. Vi kom over mange gruppebilder der personer sto
med knyttede never, viste pistoltegn, hadde på seg finlandshetter eller viste frem kostbare
klokker og smykker.
Det ble gjennom videoer/bilder også tegnet et massivt fiendebilde av politiet. Vi så en rekke
eksempler på at personer advarte hverandre om politiets nærvær på Holmlia. Det ble også
gjennom videoer/bilder advart mot personer de mente var sivilkledde spanere fra politiet.
Enkelte av profilene på sosiale medier, hvor tunge kriminelle blir løftet frem og hyllet av andre i
nærmiljøet, har så mange som 2500 følgere.
Vi sitter på bilder av svært unge gutter som hermer etter de eldre. Guttene har dratt på seg
finlandshetter og gjør gjengtegn med fingrene på trappen ved Holmlia skole. På noen bilder er
unge gutter avbildet sammen med personer som politiet knytter til det kriminelle miljøet.
«I invest in the youth», er teksten som en av de kriminelle skrev til et slikt bilde.
Det var åpenbart for oss at mye av dette materialet hadde stor dokumentasjonsverdi, selv om det
ikke nødvendigvis skulle publiseres.

4.15 Sikring av materiale fra sosiale medier
I perioder fulgte vi med og sikret materiale – bilder, videoer og videochatter – flere ganger om
dagen. Arbeidet var ressurskrevende, men ga oss tilgang på et unikt materiale og vi fikk
kontinuerlig ny informasjon om personer, grupperinger og nettverk. I tillegg gjorde det at vi i
perioder hadde kontroll på bevegelsene til sentrale personer i den kriminelle gjengen.
For eksempel da en tiltalt ikke møtte opp i en rettssak som omhandlet vel 250 kilo hasj, opplyste
både aktor og forsvarer at de ikke visste nøyaktig hvor tiltalte befant seg. Men vi visste. Da
rettssaken skulle starte, la tiltalte ut bilder av seg selv med teksten «FTP» – «Fuck the police».
Vedkommende
er
i
skrivende
stund
fortsatt
etterlyst
av
politiet.
Vi brukte den vanlige skjermopptaker-funksjonen på iPhone til å sikre materialet. På Instagram
gikk dette knirkefritt. Ettersom det kunne bli relativt store datamengder hver gang vi sikret
bilder/videoer, så måtte vi ta i bruk mobilapplikasjonen til www.filemail.com til å sende
materialet over til PC-en. Da får man en enkel .zip-mappe tilsendt, så laster man den ned og pakker
ut filene.
Da vi i starten brukte den samme skjermopptakerfunksjonen til å sikre materiale fra Snapchat,
havnet vi i en knipe. Vi var ikke klar over at det ble registrert at vi tok et skjermbilde ved å bruke
denne funksjonen. Det kom da raskt en relativt tydelig beskjed fra vedkommende som hadde
sendt en snap. Vi endret da rutinene og brukte en annen telefon til å ta opptak av skjermen.
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I kjølvannet av vår første publisering 9. juni var det flere personer som slettet profilene sine,
særlig på Instagram. Senere har vi registrert at enkelte har opprettet nye profiler, og inntrykket
er at de fører et strengere regime på hvem de godkjenner som følgere.
Med skyggeprofilene har vi likevel fått innpass hos enkelte også etter dette. Vi har fortsatt
overvåkningen av sosiale medier gjennom hele året, men siden sommeren har tilgangen til
interessant dokumentasjon gått merkbart ned.
Sammen med materialet fra Facebook graph-søkene, har vi i løpet av prosjektet sikret i underkant
av 10 gigabyte. Materialet består av bilder, videoer, OCR-søkbare pdf-filer med lister over
følgere/venner fra sosiale medier opp mot personer som kan knyttes til Young Bloods-miljøet.
Kun en minimal del av dette er publisert. Vi utdyper dette i kapittel 5 Etikk.

4.16 Jakten på etterretningsinformasjon
Research- og kildearbeidet gjorde at vi etter hvert kunne tegne et klart bilde av Young Bloods som
en maktfaktor i Oslos kriminelle gjengmiljø – og hvordan politiets arbeid mot denne gjengen
gjennom flere år hadde vært mislykket.
I april publiserte Oslo politidistrikt trendrapporten «Trender i Kriminalitet 2018-2021», hvor
Young Bloods og kriminalitetsbildet ble beskrevet - i all hovedsak, overfladisk. Vårt inntrykk var
at virkeligheten var langt mer alvorlig enn det politiet formidlet til offentligheten.
Over en lengre tidsperiode fortale flere uavhengige kilder oss at det fantes ferske,
hemmeligstemplede etterretningsrapporter om gjengkriminaliteten i Oslo. I trusselvurderingen
av Young Bloods skulle det lyse rødt alle steder. For oss var det åpenbart at vi måtte gjøre det vi
kunne for å sikre skriftlig dokumentasjon.
Løsningen for å få tak i de hemmeligstemplede etterretningsrapportene ble tradisjonelt og
strategisk kildearbeid. Personer i politiet har antydet at vi satt på etterretningsrapportene fra
starten av og gitt uttrykk for at vi derfor «førte dem bak lyset». Denne kritikken er av kildehensyn
umulig for oss å imøtegå.
Kontakten med enkelte i politiet har blitt merkbart vanskeligere i kjølvannet av vår første
publisering 9. juni, hvor vi brukte opplysninger fra etterretningsrapportene.
Det er løpende blitt gjort redaksjonelle vurderinger av hva vi kan bruke fra de
hemmeligstemplede rapportene. En hovedtanke har vært å styre unna opplysninger som kan
ødelegge politiets arbeid opp mot Young Bloods eller andre gjengkriminelle miljøer i Oslo.

4.17 Drapsforsøket politiet la bort
Som tidligere fortalt var hovedhypotesen vår at politiet hadde sett miljøet på Holmlia vokse frem,
men ikke klart å stoppe det. Samtidig fortalte flere kilder oss at politiet ikke hadde klart å sette
sentrale gjengmedlemmer ut av spill, selv om de kunne knyttes til svært alvorlig kriminalitet.
Hvorfor det var slik, kunne ingen svare på.
Det var én sak som presset seg frem hver gang vi diskuterte veien videre i prosjektet: I mai 2012
ble en daværende gjengleder i den kriminelle gjengen Furuset Bad Boys forsøkt skutt utenfor
hjemmet sitt på Furuset i Oslo. Noen dager senere ble flere unge menn pågrepet i en leilighet på
Holmlia. Fire av dem ble varetektsfengslet.
Bjørnar jobbet løst med saken i noen dager i 2012, og allerede den gang kom det frem
opplysninger om at personene som var tatt kunne knyttes til Holmliagjengen/Young Bloods.
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Bjørnar hadde fremdeles researchen fra 2012 lagret i en mappe på PC-en: «Holmliagjengen». Seks
år etter kunne vi finne frem viktig fotodokumentasjon, et bilde som skal være tatt 17. mai 2012,
bare noen timer før drapsforsøket på Furuset. Alle de seks som er siktet i saken er avbildet.
Var dette en av de avgjørende hendelsene der Young Bloods kunne ha blitt stoppet?
Vi kom stadig tilbake til drapsforsøket i 2012. Også i møte med kilder. Flere uavhengige kilder
fortalte oss at sentrale deler av gjengen på Holmlia kunne vært knust hvis politiet hadde turnert
saken annerledes. Neste steg måtte være å finne ut av hva som egentlig hadde skjedd med
etterforskningen, for vi visste at det aldri var tatt ut tiltale i saken.
I mars 2018 – nesten seks år etter skuddene ble avfyrt på Furuset – bestemte vi oss for å ettergå
politiets arbeid i saken. Vi kartla hvem som hadde vært påtaleansvarlige gjennom disse seks årene,
og skjønte raskt at saken hadde blitt flyttet en rekke ganger.
Vi kontaktet fire tidligere påtaleansvarlige og stilte helt åpne spørsmål om drapsforsøket og hva
som var status per nå. Svarene vi fikk var oppsiktsvekkende, med tanke på alvorlighetsgraden:
•

«Jeg husker ikke så godt, det hjelper ikke at du leser opp navn. Det har vært mange navn og
mange saker siden den gang.»

•

«Saken har vært en kasteball mellom orgkrim og vold. Den nådde aldri helt opp
ressurskampen […] Saken er ikke et eksempel på det stolteste politiarbeidet.»

•

«Det er uheldig at saker flyttes mellom etterforskere og seksjoner. Jeg husker rett og slett ikke
hvorfor det ble slik. Det var ganske tette skott mellom orgkrim og vold den gangen.»

•

«Helt ærlig vet jeg ikke om jeg kommer i posisjon til å sette meg inn i saken. Den er så gammel
at den burde vært løst. Jeg kommer i hvert fall ikke til å sette meg inn i saken på denne siden
av påsken, kanskje ikke etter påsken heller, med mindre at noen over meg bestemmer at jeg
skal jobbe med den.»

Da vi senere oppsøkte og intervjuet mannen som ble forsøkt drept, fortalte han at han ikke hadde
hørt noe fra politiet på flere år. De nedstøvede etterforskningsdokumentene, som vi fikk tilgang
til via kilder, bekreftet langt på vei det fornærmede hadde fortalt oss: Alle spor pekte mot det det
kriminelle gjengmiljøet på Holmlia. Flere navngitte personer var blitt identifisert av en
politimann som kjente godt til miljøet. Det var vitner som fortalte om
«Holmliagjengen». Personer som i dag er sentrale i Young Bloods hadde fremdeles status som
siktet i saken i 2018, noe som i seg selv var oppsiktsvekkende og et rettssikkerhetsspørsmål. Det
kunne virke som at manglende prioritering var årsaken til at drapsforsøket aldri hadde blitt løst.
På den andre siden fremsto det som at sentrale Young Bloods-medlemmer hadde sluppet unna
med drapsforsøk.
Det hadde gitt dem enorm status i det kriminelle miljøet. På Holmlia gikk de rundt som
forbilder, istedenfor å bli stilt for retten. Vår hypotese ble ytterligere styrket.

4.18 Jakten på gjenglederen
Mannen som politiet internt har pekt ut som leder for Young Bloods ville bli kraftig eksponert i
vår første publisering. Uavhengig av om han skulle anonymiseres eller ikke, hadde han krav på
samtidig imøtegåelse (vi redegjør for dette i kapittel 6. Etikk).
Vi forsøkte å ringe ham direkte på diverse telefonnumre, vi oppsøkte adresser han kunne knyttes
til på Holmlia, og vi sendte meldinger til ham på en Instagram-konto han tidligere hadde brukt.
Det var ikke svar å få. Vi jobbet også opp mot en advokat som hadde bistått ham i tidligere saker,
men vedkommende ønsket ikke å operere som et mellomledd. Arbeidet med å hente inn samtidig
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imøtegåelse pågikk over et par uker. Inngangen fikk vi etter å ha fulgt med på en direktesendt
video på Instagram med skyggeprofilen vår. Mannen som videofilmet seg selv har bånd til det
kriminelle miljøet på Holmlia. Plutselig dukket den utpekte gjenglederen opp i det løpende
kommentarfeltet, med en for oss ukjent Instagram-profil. Mannen som filmet seg selv gjorde et
stort nummer ut av at gjenglederen var der.
Bjørnar opprettet en «offisiell» journalistprofil på Instagram – @vg_bjornar – slik at det ikke skulle
herske noen tvil om at det var en journalist fra VG som tok kontakt. I en løpende
meldingsutveksling 23. mai fikk vi samtidig imøtegåelse på de alvorligste påstandene som ville
fremkomme i artikkelen. Det ble tatt skjermbilder av alle meldingene.
Noen timer senere slettet den utpekte gjenglederen den aktuelle Instagram-profilen. Vår kanal
inn til ham forsvant omtrent like raskt som den dukket opp.
Tett opp til publisering 9. juni ønsket vi å forsikre oss om at mannen forsto hvor omfattende
artikkelserien vår ville bli. Gjennom kilder fikk vi tak telefonnummeret til en person som vi visste
sto den utpekte gjenglederen nær. Vedkommende ville ikke bistå oss, men vi fikk gitt en
innstendig beskjed om at det var viktig.
Minutter senere ble vi kontaktet av en annen person med bånd til det kriminelle miljøet på
Holmlia. Vi visste at også han var tett på den utpekte gjenglederen. Vi fikk oppgitt en epostadresse hvor vi skulle sende spørsmålene våre. Vi brukte tjenesten www.readnotify.com da
vi sendte e-posten. Denne tjenesten gir beskjed om en e-post er åpnet, hvor lenge den har vært
åpen (lesetid) og om den er videresendt. Den gjør også analyser basert på IP-adresser om hvor i
verden e-posten er åpnet. Vi registrerte at e-posten fra oss ble lest på flere enheter (PCer/mobiltelefoner). Gjennom flere telefonsamtaler fikk vi i tillegg bekreftet at den utpekte
gjenglederen hadde mottatt og lest e-posten vår. Dette ble også bekreftet gjennom advokaten.

4.19 Hypoteseutvikling 2
Vi hadde sikret materiale som avdekket hvordan sentrale gjengmedlemmer hadde vært siktet for
et drapsforsøk – og at politiet hadde nedprioritert saken. Flere kilder hadde fortalt oss at personer
tilknyttet Young Bloods hadde fått «lite følbar straff» før de plutselig dukket opp i
kidnappingssaker og drapsforsøk.
På et tidspunkt hadde vi også fått tilgang til de hemmelige etterretningsrapportene hvor det sto
svart på hvitt: «Enkelte medlemmer har vært pågrepet og satt i varetekt svært mange ganger uten at
dette heller har ført til bevis og som har ledet til domfellelser. (...) det er sannsynlig at disse aktørene
nyter stor respekt internt i Young Bloods og gjengmiljøet for øvrig.»
Vi utarbeidet en ny hypotese:
Personer tilknyttet Young Bloods har sluppet straff for kriminelle forhold.
Spørsmålet var: Hvordan kunne vi dokumentere dette?

4.20 Innsyn i politiets straffesaksregister
I en samtale med ledelsen i Oslo politidistrikt ble vi fortalt at bruken av såkalte påtaleunnlatelser
mot unge lovbrytere var gjenstand for interne diskusjoner i politiet. En påtaleunnlatelse er en
strafferettslig reaksjon, men ikke straff. Det betyr at politiet mener at en person er skyldig i et
lovbrudd, men likevel unnlater de å påtale det kriminelle forholdet. Slik vi forsto det, var ikke de
interne diskusjonene i politiet nødvendigvis gjengspesifikke. Men tanken slo oss at det ville være
interessant å se på bruken av påtaleunnlatelser mot sentrale personer i Young Bloods.
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23. april sendte vi derfor en innsynsbegjæring til Oslo politidistrikt med 41 navngitte personer.
Personnummer var oppgitt for samtlige. Vi ønsket innsyn i påtaleunnlatelser og forelegg gitt til
disse 41 personene. Hvor ofte hadde politiet benyttet den mildeste formen for strafferettslige
reaksjoner mot dette harde miljøet?
I innsynsbegjæringen viste vi til at politiet har anledning til å gi innsyn i avsluttede saker dersom
det foreligger en saklig grunn, jf. Politiregisterforskriften §27-2 tredje ledd (kap. 6.3). Saken er å
regne som avsluttet når det foreligger dom, henleggelsesbeslutning, forelegg, påtaleunnlatelse
eller overføring til konfliktråd.
Vi argumenterte videre slik for at det var saklig grunn: «Samtlige personer som det bes om innsyn i
påtaleunnlatelser og forelegg for, knyttes til et kriminelt miljø i hovedstaden som har fått svært mye
offentlig omtale etter flere grove voldshendelser det siste året. Flere av personene har en lang
straffehistorikk. Vi mener derfor disse opplysningene er av stor allmenn interesse.»
To uker før, 5. april 2018, hadde Riksadvokaten gitt Adresseavisen innsyn i avhørene fra den
henlagte Økokrim-saken mot Ap-politker Rune Olsø. Vi viste til denne avgjørelsen i
innsynsbegjæringen, og siterte Riksadvokaten på følgende: «Åpenhet er ønskelig og en nødvendig
forutsetning for publikums tillit til myndighetene, den sosiale ro og for straffens preventive
virkning».

4.21 Et møte på politihuset i Oslo
18. mai ble vi invitert til Politihuset i Oslo. Vår innsynsbegjæring hadde blitt behandlet, og politiet
ønsket å gi oss innsyn – men de ville først presentere det vi skulle få utlevert i et møte. Vi hadde i
utgangspunktet bedt om innsyn i påtaleunnlatelser og forelegg, men det skulle vise seg at vi fikk
mer enn vi ba om: Politiet hadde hentet ut fullstendig STRASAK-statistikk for alle de 41 personene
og presenterte dette i et Excel-ark på storskjerm.
Vi er ikke kjent med at det er gitt innsyn i straffehistorikken til konkrete personer på
denne måten før.
De 41 personene var registrert hos politiet over 1500 ganger. Da vi studerte tallene i innsynet
nærmere, oppdaget vi at personene i Young Bloods ikke hadde fått så mange påtaleunnlatelser
mens de var såkalte unge lovbrytere (under 18 år). Majoriteten var gitt i voksen alder. Dette
stusset vi på, fordi politiet ofte snakker om nettopp unge lovbrytere i forbindelse med
påtaleunnlatelser. Vi brukte noen av STRASAK-tallene da vi publiserte vår første avsløring 9. juni.
Men materialet vi hadde fått innsyn i var omfattende, og det var åpenbart at vi måtte jobbe
videre med det.
Vi ba politiet spesifisere hva slags kriminalitet det var gitt påtaleunnlatelser for og hvordan dette
var kodet i STRASAK. En utfordring i kontakten med politiet om innsynet, var at den periodevis
ble veldig muntlig. I stedet for formelle svar på innsynsbegjæringen, ble det gitt muntlige
lovnader fra politiet per telefon og i møter om at vi skulle få videre innsyn. Dessuten var flere
politiledere involvert. Én lovte oss innsyn muntlig, en annen som ikke kunne/ville ta avgjørelser
måtte vi forholde oss til skriftlig og en tredje var egentlig den som hadde kontroll på materialet.
Dette gjorde prosessen krevende og kanskje mer langvarig enn nødvendig.
29. august mottok vi en e-post med beskjed om at vi hadde fått utvidet innsyn og kunne hente
materialet i papirformat på Politihuset i Oslo. Nå var 167 påtaleunnlatelser knyttet til de 41
navnene kodet, slik at vi forsto hva slags kriminalitet det gjaldt, eksempelvis:
«NARKOTIKA (§ 162, 1 .LEDD)»
«LEGEMSFORNÆRMELSE(§228, 1.LEDD)».
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Vi hadde møter med flere jusseksperter om materialet. Flere mente vi også burde få ut dato for
når forholdet hadde skjedd og når påtaleunnlatelse var gitt. Etter nye runder med politiet fikk vi
en oppdatert liste.
Den inneholdt følgende:
Saksnummer, lokalt arkivnummer, personens rolle (mistenkt/siktet), kriminalitetstype, alder ved
gjerningstidspunkt, fullt navn, registreringsdato, oppklaringsdato, avgjørelsesdato, hvilken type
påtaleunnlatelse og hvilket avsnitt hos politiet som hadde behandlet saken.
Før publisering skrellet vi ned listen fra 41 til 34 personer. Personer som var registrert med få
saker hos politiet og som ikke var knyttet til alvorlig kriminalitet på det tidspunktet vi publiserte,
ble tatt ut.
De 34 personene vi satt igjen med er eller har vært sentrale i det kriminelle gjengmiljøet på
Holmlia. Til sammen var disse personene registrert med 1395 saker hos politiet og 159
påtaleunnlatelser.
Det har i Norge vært en pågående debatt om pressens innsynsrett i straffesaker, kontra i Sverige. Vi
mener vårt arbeid, men også andres – som nevnte Adresseavisen – viser at pressen har store
muligheter for innsyn hos politiet, dersom dette utfordres.

4.22 Datasortering
Utvikler Jari Bakken sorterte materialet og gjorde det visuelt på en «intern nettside». Slik fikk vi
raskt oversikt over fakta for hver enkelt person. Videre var det grafer som viste hvilke avsnitt som
hadde gitt flest påtaleunnlatelser og kriminalitetstypene som det var oftest gitt påtaleunnlatelser
for. Det var også satt opp tidslinjer for hver enkelt påtaleunnlatelse som viste hvor lang tid det
hadde gått fra forholdet var registrert til det ble avgjort – altså datoene.
Tidslinjer ga oss mulighet til å se hvordan påtaleunnlatelsene var fordelt fra den første i 2003 til
2018. Ifølge tidslinjene skjedde det noe rundt 2015 og 2016 – bruken av påtaleunnlatelser hadde
en markant topp det ene året, før den brått dalte det neste.

4.23 eInnsyn
Vi søkte gjennom hele året bredt innsyn gjennom eInnsyn. Etter sommeren gjorde vi flere
spesifikke søk etter dokumenter som kunne si noe om bruken av påtaleunnlatelser i Oslo
politidistrikt. Slik kom vi over et brev sendt fra Riksadvokaten, datert 7. april 2017, hvor bruken
av påtaleunnlatelser var gjenstand for kritikk. Riksadvokatembetet opplyste til oss at kritikken
var basert på funn som Statsadvokaten hadde gjort i forbindelse med inspeksjoner ved Oslo
politidistrikt.

4.24 Innsyn i inspeksjonsrapporter
Vi ba om innsyn i Statsadvokatens inspeksjonsrapporter fra politistasjonene Manglerud,
Sentrum, Majorstua, Grønland og Stovner fra 2016. Her fikk vi bekreftet at Statsadvokaten hadde
reagert på bruken av påtaleunnlatelse dette året. Ved en av politistasjonene ble 100
prosessøkonomiske påtaleunnlatelser undersøkt. I en av rapportene står det: «I noen av disse
sakene syntes koden å være brukt som en henleggelseskode for å få saken «ut av systemet», vurdert opp
mot hva etterforskning eller iretteføring av saken vil kreve av ressurser målt mot sakens alvor eller
betydning.»
Vi kunne ikke knytte påtaleunnlatelsene i inspeksjonene direkte til utpekte gjengmedlemmer,
men tilsynsrapportene avdekket en uheldig praksis med å rydde unna saker i Oslo politidistrikt.
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4.25 Jakten på samtidig imøtegåelse
Vi hentet inn alle dommene mot de 34 personene som vi ville omtale i en egen oversikt i saken om
påtaleunnlatelser: «Slapp straff for vold og narko». Saken skulle bli sentral for å forstå hvorfor
gjengen fikk vokse frem. Arbeid opp mot flere kilder gjorde at vi klarte å få kontroll på
saksnumrene og kontakte de aktuelle domstolene for å hente inn dommene vi manglet.
Som nevnt tidligere har vi hentet inn totalt 105 dommer for de 34 personene. Samtidig har vi hatt
kontroll på eventuelle pågående etterforskninger. Alle de 34 personene skulle få samtidig
imøtegåelse, noe som bød på utfordringer. Straffesaker og tall var faktum, men fordi VG knyttet
dem til Young Bloods, mente vi det var riktig å gi samtidig imøtegåelse.
Det var enkelt med personene som satt i varetekt/fengsel og hadde en advokat som kunne svare
for seg. Verre var det med alle de andre. Enkelte oppsøkte vi på tidspunkter hvor vi visste at de
skulle i retten, i både sivilsaker og straffesaker.
Andre fikk vi tak i takket være arbeidet som vi hadde gjort på sosiale medier. Chattetjenesten
Messenger er blitt pusset opp det siste året, og det er blitt enklere å legge til personer man ikke er
venner med på Facebook. Vi sendte meldinger med spørsmål og påstander + et såkalt «vink», slik
at vi fikk deres oppmerksomhet og en bekreftelse på at de hadde lest meldingen vår. De fleste
svarte tilbake. De som ikke svarte, ringte vi via Messenger.

4.26 Utvidet innsyn i straffesaksregisteret
Vi har gjennomgående i dette prosjektet ønsket å utfordre politiet på innsyn. Etter at vi hadde fått
innsyn i STRASAK-statistikken, sendte vi høsten 2018 en ny innsynsbegjæring og ba om å få
utlevert fullstendig oversikt over straffesakene til fem personer som var spesielt interessante for
oss. Kontakten med politiet var på dette punktet blitt svært krevende (se kapittel 7 Motstand).
Vi fikk etter en del kontakt per telefon utlevert STRASAK-utskrifter, fullstendig innsyn i
straffehistorikken, for to av de fem personene. Dette ble blant annet avgjørende da vi lagde
dokumentaren «Gutten som ikke ville reddes». Gjennom STRASAK-utskriften kunne vi
dokumentere hele hans kriminelle løpebane. Vi har i skrivende stund ikke gitt opp håpet om å få
utlevert lignende utskrifter for de tre siste personene.

4.27 Oppheve referatforbud
I «Gutten som ikke ville reddes» måtte vi dokumentere at politiet knyttet mannen vi skrev om til
gjengen. Vi ble oppmerksomme på at politiet i enkelte fengslingsmøter mot utpekte
gjengmedlemmer viste til det de kaller underliggende rapporter som påviser Young Bloodstilhørighet. Da den unge mannen i august ble pågrepet for utelivsvold og fremstilt for varetekt,
var vi i fengslingsmøtet.
Det er som kjent referatforbud fra fengslingsmøter. Men det er lov å skrive notater, og derunder
også lydopptak (så lenge det ikke publiseres). Så vi gjorde opptak og transkriberte deretter
interessante passasjer.
Etter at han var løslatt fra varetekt, ba vi Oslo tingrett om delvis oppheving av referatforbudet. I
begjæringen skrev vi inn den ordrette passasjen fra fengslingsmøtet der mannen ble utspurt om
gjengtilhørighet.
Vi argumenterte som følger:
•

Den siste tids offentlige debatt om gjengkriminalitet.

•

Offentlighetens interesse i å få innblikk i et lukket gjengmiljø.
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Det vi ønsket å gjengi ville ikke påvirke politiets etterforskning eller medføre fare for
bevisforspillelse i voldssaken som mannen var siktet i.

Oslo tingrett ga oss medhold. Slik fikk vi dokumentert at politiet mente han var en del av Young
Bloods.

5 ETIKK
5.1 Anonymisering av utpekt gjengleder
I ukene før første publisering 9. juni hadde vi lange diskusjoner om hvorvidt den utpekte
gjenglederen skulle identifiseres. Det var uenighet internt. Vi utformet et 13 siders internt notat
med argumenter for og imot.
Gjennom kilder, straffesaksdokumenter, rettssaker og etterretningsinformasjon kunne vi
dokumentere hvem som var utpekt som gjengleder i Young Bloods. Et titalls kilder, både
politifolk og kriminelle, utpekte ham som den ubestridte lederen. Han har i en årrekke vært et
forbilde og idol for unge mennesker på Holmlia, og er en kjent skikkelse i nærmiljøet. Han har
vært mistenkt eller siktet i 20 straffesaker, noen av dem svært alvorlige.
Det var mulig å argumentere for at man kunne identifisert ham i tråd med VVP 4.7, begrunnet i et
berettiget informasjonsbehov rundt hans rolle som leder for det politiet internt omtalte som «Den
største trusselen innenfor gjengkriminalitet for Oslo pd. i fremtiden».
På den andre siden nekter han selv å være leder for gjengen, og vi kom aldri i posisjon til å få
konfrontert ham skikkelig. Den eneste direktekontakten har vært gjennom Instagram-meldinger.
Ingen av kildene ville stå åpent frem og peke på ham som leder, og vi hadde heller ikke skriftlig
dokumentasjon hvor det sto svart på hvitt at han var lederen. Og selv om han er registrert med
mange forhold hos politiet (fortsatt siktet i flere saker), så er han aldri blitt straffedømt. Mangelen
på åpen dokumentasjon og det at han aldri var blitt straffedømt ble avgjørende da
nyhetsredaktøren sa nei til identifisering.

5.2 Bildebruk
Å overvåke bilder og videoer fra sosiale medier har vært avgjørende for å kunne kartlegge og
dokumentere hvordan Young Bloods opererer. Vi har tidligere redegjort for type og mengde
informasjon vi har sikret i researcharbeidet. Vi har imidlertid vært svært bevisste på at å publisere
disse bildene kan være med på å gi personer i gjengen økt status. Selv om vi sitter på et hundretalls
bilder av og fra miljøet, har vi kun valgt å publisere bilder som vi mener har en klar nyhets- og
dokumentasjonsverdi.

6 SPESIELLE ERFARINGER
6.1 Trekker intervjuer – bruk av anonyme kilder
Det har vært betydelig vanskeligere å få folk i tale i arbeidet med denne saken enn hva vi hadde
sett for oss da vi startet. Vi har flere ganger opplevd at personer har ønsket å stå frem og la seg
intervjue, for så brått å avlyse i frykt for konsekvensene. Flere var tydelig redde for å snakke om
navngitte personer som kunne knyttes til Young Bloods.
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Noen lot seg intervjue, men trakk senere sitatene i frykt for represalier. Dette gjaldt blant annet
personer med fremtredende posisjoner i nærmiljøet. En av dem sa rett ut at han hadde fått
signaler fra en person med gjengtilhørighet at han «ikke burde ha noe med den VG-saken å gjøre».
Også politifolk har trukket seg fra intervjuer. Selv politifolk som ikke lenger jobber mot miljøet
på Holmlia. Enkelte har oppgitt frykt for uønsket oppmerksomhet fra personer i Young Bloods.
Andre fordi de ikke ønsker oppmerksomhet fra ledelsen i Oslo politidistrikt.
Dette har resultert i at vi har måttet bruke anonyme kilder i større grad enn det vi ønsker, noe
som har stilt strengere krav til skriftlig dokumentasjon i arbeidet.
Det er blitt laget fyldig notater etter hver kildesamtale, og vi har et svært bredt kildegrunnlag på
de alvorligste påstandene som er blitt fremsatt, som f. eks. hvem som er lederen for Young Bloods.
Vi har i svært liten grad publisert påstander og sitater fra anonyme kriminelle kilder, med mindre
det har stammet fra rettslige forklaringer eller skriftlig dokumentasjon. De anonyme kildene har
gjennomgående bidratt med informasjon som det har vært mulig for oss å kontrollsjekke med
andre kilder eller ettergå gjennom skriftlig dokumentasjon.

6.2 Faktasjekk av politiets pressemelding
Dagen etter at vi publiserte avsløringen «Slapp straff for vold og narko», sendte politiet ut en
pressemelding der de forsøkte å diskreditere innholdet i artikkelen. Der ble det presentert tall
som var helt ukjente for oss, og som ga et helt annet bilde av politiets arbeid mot denne gjengen.
Men tallene politiet presenterte, stemte ikke med det de hadde gitt oss innsyn i.
Var det noe vi hadde misforstått i STRASAK-tallene?
Pressemeldingen ble avsluttet med setningen «Det er således lite nyttig å dvele for mye på fortiden»
– og spredt til 190.000 følgere fra Oslo politidistrikts offisielle Twitter-konto. Vi ba politiet
innstendig om grunnlaget for tallene og stilte flere spørsmål om innholdet i pressemeldingen.
Tre døgn etter publisering innrømmet politiet at pressemeldingen inneholdt en rekke feil og at
den skulle korrigeres. Dette hadde blitt oppdaget etter at vi tok kontakt: «Da VG henvendte seg til
oss mandag oppdaget vi at vi ikke hadde tatt utgangspunkt i samme antall personer som i VGs
reportasje. I tillegg summerte vi enkelte avgjørelser to ganger, og utregningen av prosent ble feil.»

7 MOTSTAND
7.1 Kontakten med Oslo politidistrikt
Vi har opplevd kontakten med Oslo politidistrikt som krevende. Helt fra Ronnys første
bakgrunnsmøte med politiet høsten 2017, opplevde vi at ledelsen i etaten ønsket å legge føringer
for prosjektet. Det ble formidlet at de heller ville bidra til en reportasje om «gjenger i Oslo», enn
et prosjekt kun om Young Bloods.
Vi har blitt beskyldt for å drive urent spill en rekke ganger gjennom 2018:
•

Gjentatte ganger har sentrale ledere i Oslo-politiet uttalt at de er skuffet over oss, at de ikke
kan stole på oss og at vi ikke har vært redelige, noe vi selvsagt ikke er enige i.

•

Da vi høsten 2018 hadde sendt flere formelle innsynsbegjæringer til Oslo-politiet opplevde
vi at påtaleleder gjorde seg helt utilgjengelig for oss både på mail og telefon i over en
måned.

•

En rekke innsynsbegjæringer og forespørsler til politiet har ikke blitt besvart i det hele tatt.
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•

Vi har blitt anklaget for å gjøre skjulte opptak av politiledere, noe som ikke er riktig.

•

Vi opplever at politiet etterhvert trenerte intervjuforespørsler. Da vi høsten 2018 ba om
intervju i forbindelse med avsløringen vår om bruken av påtaleunnlatelser ble vi fortalt at
dette først kunne gjennomføres om 3,5 uker, da påtaleleder var svært opptatt. Et par dager
før intervjuet fikk vi beskjed om at det er visepolitimesteren, og ikke påtaleleder, som vil
stille til intervju.

•

I sitatsjekker etter transkriberte TV-intervjuer har vi opplevd forsøk på å endre uttalelser
og kontekst. Blant annet har det vært forsøk på å presse inn det vi, i beste fall, vil beskrive
som villedende bruk av statistikk.

•

Etter at vi publiserte en nyhetsartikkel om tallfeilene i pressemeldingen fra politiet som
det er redegjort for tidligere i rapporten, ble vi oppringt av påtalelederen i Oslo
politidistrikt. Hun fortalte sa at hun var sint og ikke ville snakke med oss igjen, før hun la
på røret. I ettertid ba vi påtalelederen om en skriftlig redegjørelse om hvorvidt hun hadde
innført intervjunekt overfor enkelte av VGs journalister. Vi understreket også at vi stilte
oss undrende til å bli utskjelt av påtalelederen på grunn av feil som var begått internt i Oslo
politidistrikt. Vi fikk til slutt svar på at hun ville forholde seg til oss på lik linje med
journalister fra andre medier.

7.2 Kriminelt miljø
Som beskrevet tidligere har vi ikke fått det vi oppfatter som direkte trusler i arbeidet med denne
saken. Men vi har i samtaler fått beskjed om at «det er mange som ikke liker alt det dere skriver».
Enkelte har fyrt seg kraftig opp i møter med oss, noe som kan oppleves som ubehagelig med tanke
på voldshistorikken deres. Det har også kommet noen meldinger med ulikt innhold, blant annet
«jeg ber til gud om at barnet ditt dør».
Flere ganger har vi opplevd at tredjepersoner har videreformidlet ulike beskjeder fra personer i
miljøet. Blant annet har advokater uoppfordret har ringt oss for å gi «råd» om hva vi ikke bør
omtale fordi «det vil vekke en del følelser på Holmlia». Advokater har også uoppfordret gitt beskjed
om at enkelte følger nøye med på det vi publiserer.
Politiet kontaktet oss etter at vi hadde publisert vår første avsløring i juni for å orientere oss om
at vi er lite populære blant enkelte på Holmlia.
VG har lav terskel for å anmelde trusler mot journalister. Meldingene vi har fått har vært av en
slik karakter at vi ikke har sett det nødvendig å anmelde.
Vi har jobbet etter følgende retningslinjer for å ivareta sikkerheten:
•

Ikke dra ut alene, alltid i team. Dette er ikke nødvendigvis bare knyttet til sikkerhet, men
bidrar også til at det blir lettere å holde en rød tråd i samtaler med krevende aktører.

•

Møter/intervjuer skjer på offentlig sted, hvor det oppholder seg mange mennesker.

•

Ha klare avtaler om hvor, hvem og hva med personer du ønsker å snakke med. Vi fikk råd
fra politiets vitnebeskyttelsesgruppe om å unngå å oppsøke «guttegjengen på hjørnet», da
det ville innebære større risiko for impulsive og uforutsette hendelser.

•

Etter råd fra samme gruppe i politiet har vi forsøkt å ha flere personer på byline i alle
artikler som er publisert, for å minske trykket mot enkeltpersoner.

•

Vi har vært svært bevisste på å kommunisere at det er VG som jobber med en sak, ikke
enkeltjournalister. Vi har konsekvent brukt formuleringer som «vi er mange som jobber
med dette i VG», «VG har et større team som ser på dette» og «dette vil ledelsen i VG vurdere».
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8 ORGANISERING AV ARBEIDET
Bjørnar og Ronny har mer eller mindre jobbet på fulltid med prosjektet fra januar til november
2018. Fotografer, VGTV, designere/utviklere og skrivende reportere har periodevis jobbet tett
sammen med oss. Fra slutten av november har arbeidet gått over i en ren oppfølgingsfase,
samtidig som det har blitt jobbet med nye prosjekter ved siden av.

9 DETTE ER NYTT
•

VG har avslørt hvordan den kriminelle gjengen Young Bloods gjennom ti år har fått vokse
frem på Holmlia i Oslo – uten at politiet klarte å stoppe den.

•

VG har avslørt at den utpekte gjenglederen har vært på politiets radar helt siden 2007, da
han ble navngitt i en intern gjengoversikt utarbeidet av politiet selv. Han er aldri blitt
straffedømt. Gjennom innsyn i politiets straffesaksregister, kunne VG avsløre at han er
registrert som siktet/mistenkt i 20 saker.

•

VG avdekket interne stridigheter i Oslo-politiet. Flere politiledere har de siste årene varslet
politimester Hans Sverre Sjøvold om at gjengsituasjonen på Holmlia var ute av kontroll, og
advart mot at det i Oslo kunne eskalere til en kamp om territorier mellom gjengene.

•

VG avslørte hvordan politiet nedprioriterte etterforskningen av et drapsforsøk i 2012.
Gjenglederen i Young Bloods var én av totalt syv personer (en er død) som ble siktet for
drapsforsøk eller medvirkning til drapsforsøk. Saken ble aldri skikkelig etterforsket, i
stedet ble den en kasteball mellom ulike seksjoner og etterforskere. Da VG begynte
arbeidet med Young Bloods fikk vi opplyst at saken ikke var blitt prioritert på flere år fordi
andre saker var viktigere. Daværende påtaleansvarlig opplyste til VG i mars at saken først
ville bli sett på dersom noen over henne mente den skulle prioriteres.

•

VG avdekket at det i en årrekke hadde vært intern uenighet i politiet om hvilke virkemidler
som skulle brukes mot gjengmiljøet som vokste frem på Holmlia: Det forebyggende eller
det harde, konfronterende. Begge strategiene var feilslått.

•

VG avslørte hvordan Oslo-politiet måtte forhandle med den utpekte gjenglederen da de
desperat lette etter en familiefar som hadde blitt kidnappet på Holmlia. I en uformell
samtale i forbindelse med et vitneavhør fikk han følgende beskjed: «Han skal slippes løs.
Nå!». To og en halv time senere ble familiefaren løslatt. I en politirapport står det: «Det
fremstår betenkelig.»

•

Gjennom hemmelige etterretningsrapporter kunne VG avsløre og dokumentere politiets
egentlige trusselvurdering av Young Bloods: «Den største trusselen innenfor
gjengkriminalitet for Oslo pd i fremtiden». Gjengen har sterke bånd til kriminelle nettverk
på Vest-Balkan og tilgang til veletablerte og avanserte narkotikanettverk. Det fremkom
også at «(...) de kriminelle aktørene innehar større innflytelse og autoritet enn politiet (...) og
kan, på et tidlig stadium, sammenlignes med tilstander som oppleves i enkelte større svenske
byer.»

•

Gjennom innsyn i straffesaksregisteret kunne VG kartlegge straffehistorikken til 34
personer som knyttes til Young Bloods. Disse personene var registrert med 1395 saker hos
politiet.

•

VG avslørte at politiet i omfattende grad har brukt en av de mildeste reaksjonsformene mot
det voksende gjengmiljøet, som regnes som Oslos farligste: Påtaleunnlatelser. Totalt ble
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det gitt 159 påtaleunnlatelser til 34 av disse personene, i saker som blant annet gjaldt vold,
narkotikakriminalitet og hindring av politiets arbeid.
•

Gjennom innsyn i tilsynsrapporter for politistasjonene Manglerud, Sentrum, Majorstua,
Grønland og Stovner kunne VG avdekke at Statsadvokaten hadde reagert på den
omfattende bruken av påtaleunnlatelser. Det ble påpekt at man i noen av disse sakene
brukte påtaleunnlatelse for å «få sakene ut av systemet.»

•

VG avslørte i november 2018 at spesialgruppen SPIF, som jobber mot prioriterte
gjengkriminelle, slo alarm internt om manglende etterforskningskapasitet. Dette til tross
for at Oslo-politiet hadde fått ekstra-millioner til gjengbekjempelse. «Samtlige deltagere i
SPIF opplever at arbeidet med å ramme de angitte gjengmiljøene i dag ikke har ønsket effekt.
Dette opplever gruppen på bakgrunn av at det ikke er etterforskningskapasitet til å følge opp
forslagene gruppen lager», sto det i spesialgruppens evaluering.

10 KONSEKVENSER
•

Justisminister Tor-Mikkel Wara ba etter VGs avsløringer politiet, Kripos og POD om å
komme med forslag til konkrete tiltak og mulige lovendringer for å bekjempe de
kriminelle gjengene. De forskjellige instansene fikk frist til 1. september til å levere sine
forslag til Justisdepartementet.

•

4. juli ba regjeringen politiet vurdere behovet for danske gjenglover: Blant annet å kunne
forby gjengmedlemmer å oppholde seg i kommuner hvor de har begått kriminalitet.

•

22. august kalte Riksadvokaten Oslo-politiet, politimesteren i Øst og Kripos inn til møte om
bekjempelse av gjengkriminalitet. I møteinnkallelsen 5. juli ba Riksadvokaten om en full
gjennomgang av samarbeid, planer og fremdrift for bekjempelse av gjengkriminalitet.

•

Fra skolestart i august innførte Holmlia skole en rekke tiltak som en følge av VGs
avsløringer: Et miljøteam, ledet av en en person med politibakgrunn, skal avlaste lærere i
grove adferds-, volds- og mobbesaker. Åtte faste arbeidsplasser på skolen ble opprettet, i
tillegg til et samtalerom for politi, barnevern, utekontakt, PPT-tjenesten, skolepsykolog,
BUP og helsesøster.

•

9. September lanserte Riksadvokaten en rekke forslag for bekjempelse av
gjengkriminalitet overfor Justisdepartementet. Riksadvokaten vil blant annet hente
strategier fra terrorlovgivningen i kampen mot de kriminelle gjengene i Oslo.
Riksadvokaten konkluderte i samme brev med at det ikke er tvil om at det foreligger et
forbedringspotensiale innen politi og påtale i forhold til gjengbekjempelse. Dette er
hovedpunktene fra Riksadvokaten:

•

•

o Alvorlig kriminalitet bør straffes med fengsel, ikke ungdomsstraff.
o Få ned medgått tid fra kriminell handling til straff.
o Bruk av opphold og besøksforbud opp mot gjengkriminelle. Og bruk av fotlenke og
annen elektronisk kontroll av gjengkriminelle.
18. september kom Siv Jensen og Tor Mikkel Wara med en budsjettlekkasje: 70 millioner
kroner for å bekjempe gjeng- og ungdomskriminalitet. Ekstrabevilgningen på 30 millioner
kroner til Oslo-politiet for en satsing i Oslo sør ble videreført, og det ble lansert en ny
gjengpakke på 40 millioner kroner.
19. september lanserte justisministeren fire nye tiltak for å ta de voldelige gjengene i Oslo:
o Vurdere forbud mot medlemskap i gjenger og rekruttering til dem
o Gjøre det lettere å ta fra gjengmedlemmer pengene.
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o Vurdere om det er for mange krav til samtykke av ungdomsstraff.
o Finne en ny type straff for kriminell ungdom som er strengere enn ungdomsstraff,
uten å måtte sette ungdommene i fengsel
Fredag 28. september ble den utpekte gjenglederen pågrepet i Marokko. Oslo politidistrikt
opplyste at han var siktet i to straffesaker: Drapsforsøket i 2012 og kidnappingssaken fra
2015. Etter vår første publisering 9. juni, der det uløste drapsforsøket var en sentral del, vet
vi at det har pågått aktiv etterforskning i denne saken. «Det er gått seks år, uten at noen er
blitt stilt til ansvar for det som skjedde. Alt dette er takket være VG, det skjedde ikke noe i denne
saken før dere skrev om saken før sommeren», uttalte den fornærmede i saken på trykk i VG
etter pågripelsen. 8. januar 2019 ble VG kontaktet av politiet med forespørsel om å utlevere
en usladdet versjon av bildet som ble tatt på 17. mai 2012 - få timer før drapsforsøket. Det
ble opplyst at bildet kan bli benyttet i en straffesak. I skrivende stund er VGs svar til politiet
at vi ikke utleverer upublisert materiale.
Inspirert av gjengsatsningen i København, lanserte politiet og Bydel Søndre Nordstrand
30. oktober et samarbeid som tar sikte på å strupe rekrutteringen til Young Bloods
gjennom en fempunkts tiltaksplan, blant annet:
o Et kriminalforebyggende team, bestående av psykologer og ruskonsulenter, skal
overvåke gjengangere ned i 12 års-alderen, for å forhindre rekruttering til gjeng.
o Politiet skal gjennomføre bekymringssamtaler med alle barn under 15 år i bydelen,
som de mistenker kan har begått en straffbar handling.
o Hjemmebesøk hos unge under 18 år som er i risikosonen for å bli rekruttert til gjeng.
o Politiet ønsker å beslaglegge biler, kontanter og statussymboler som stammer fra
kriminell virksomhet.
9. november ba Riksadvokaten Oslo-politiet om en redegjørelse, etter at VG hadde avslørt
utstrakt bruk av påtaleunnlatelser mot personer knyttet til Young Bloods.

•

9. november varslet justisminister Tor Mikkel Wara at han ville ta opp politiets bruk av
påtaleunnlatelser med Riksadvokaten. Samtidig bekreftet Wara at departementet er i gang
med en bred gjennomgang av potensielle tiltak i forhold til gjengkriminaliteten. «I
statsbudsjettet kom vi med en egen gjengpakke som handler om penger. Vi skal også komme
med en gjengpakke nummer to, som ikke er om penger», sa han til VG. Det er varslet at
regjeringen vil presentere nye lovforslag og lovhjemler i starten av 2019.

•

Justisminister Tor Mikkel Wara har fått flere skriftlige spørsmål i Stortinget om
gjengkriminalitet, bruken av påtaleunnlatelser og Oslo-politiets evne til å håndtere de
kriminelle gjengene.

•

4. desember varsler Riksadvokaten en tung, nasjonal innsats mot gjengkriminaliteten.
Dette skal skje ved å løfte arbeidet inn i det såkalte Samordningsorganet, som jobber
strategisk mot alvorlig og organisert kriminalitet på et nasjonalt nivå. Organet består av
Kripos, POD og Oslo-politiet, i tillegg til Riksadvokaten. Dette fremkommer i et brev til Det
nasjonale statsadvokatembetet, sjefen for Kripos, politimesteren i Oslo, politimesteren i
Øst og Oslo statsadvokatembeter. Til VG sier statsadvokat Reidar Bruusgaard ved
Riksadvokatembetet at han nå forventer en langsiktig, tydelig og kraftfull innsats mot
gjeng.
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9. juni 2018: VG avslører: Gjengen ingen klarte å stoppe:
https://www.vg.no/spesial/2018/gjengen/kap1/
9. juni 2018: Kapittel 2: Gutter blir gangstere:
https://www.vg.no/spesial/2018/gjengen/kap2/
9. juni 2018: Kapittel 3: Drapsforsøket politiet la bort:
https://www.vg.no/spesial/2018/gjengen/kap3/
9. juni 2018: Kapittel 4: Det hemmelige møtet:
https://www.vg.no/spesial/2018/gjengen/kap4/
9. juni 2018: Kapittel 5: Politiets erkjennelse:
https://www.vg.no/spesial/2018/gjengen/kap5/
10. juni 2018: Justisminister Wara taus om politiets gjenginnsats:
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/1kG2QG/justisminister-wara-taus-om-oslo-politietsgjenginnsats
10. juni 2018: Oslo Politiforening om gjengtrusselen: Vi drives fra skanse til skanse:
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/jPJWRo/oslo-politiforening-om-gjengtrusselenpolitiet-drives-fra-skanse-til-skanse
11. juni 2018: Hemmelig rapport: Young Bloods tjener millioner på narkosalg:
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/7lwe33/hemmelig-rapport-young-bloods-tjenermillioner-paa-narkosalg
11. juni 2018: Jonas Gahr Støre om gjengavsløringen: Politiet har ikke gjort en god nok jobb:
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/3jdAvv/stoere-om-gjengavsloeringen-politiet-harikke-gjort-en-god-nok-jobb
12. juni 2018: Politimesteren i Oslo etter gjengavsløring: Ber om millionbevilgninger:
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/wEm7Jn/politimesteren-i-oslo-etter-gjengavsloeringber-om-millionbevilgninger
13. juni 2018: Gjengavsløringen: Vil bruke mødrene for å stanse rekruttering:
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/WL19BQ/gjeng-avsloeringen-vil-bruke-moedrene-foraa-stanse-rekruttering
13. juni 2018: Sylvi Listhaug hardt ut mot politiet etter gjengavsløringen: Deler av politiet har
dysset ned problemene:
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/Kv7QM7/sylvi-listhaug-hardt-ut-mot-politiet-ettergjeng-avsloeringen-deler-av-politiet-har-dysset-ned-problemene
13. juni 2018: Politiet om Listhaugs utspill etter gjengavsløringene: -Hun fikk fyldig informasjon:
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https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/G1bz4B/politiet-om-listhaugs-utspill-etter-gjengavsloeringene-hun-fikk-fyldig-informasjon
13. juni 2018: Raymond Johansen sjokkert over Listhaugs politikritikk:
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/4dJnja/raymond-johansen-sjokkert-over-listhaugspolitikritikk
14. juni 2018: Polititopper slakter politireformen: Oslo-politiet har ikke kraft til
gjengbekjempelse:
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/gPG5mJ/polititopper-slakter-politireformen-oslopolitiet-har-ikke-kraft-til-gjengbekjempelse
14. juni 2018: Slik bruker Young Bloods unge løpegutter:
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/e14bGQ/slik-bruker-young-bloods-unge-loepegutter
14. juni 2018: Holmlia-rapper: Politiet skaper en fuck the police-mentalitet:
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/gPGgQ9/holmlia-rapper-politiet-skaper-en-fuck-thepolice-mentalitet
15. juni 2018: Barnevernet på Holmlia: Vi må bli bedre til å jobbe med ungdommene:
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/oRQJbW/barnevernet-paa-holmlia-vi-maa-bli-bedretil-aa-jobbe-med-ungdommene
15. juni 2018: Politimesteren i Oslo: Vil sende unge gjengkriminelle på institusjon:
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/wEQPVM/politimesteren-i-oslo-vil-sende-ungegjengkriminelle-paa-institusjon
15. juni 2018: Politiet ber om mer penger etter gjengavsløring - regjeringen vil ikke love mer:
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/gPA7dL/politiet-ber-om-mer-penger-etter-gjengavsloering-regjeringen-vil-ikke-love-mer
16. juni 2018: Lokale på Holmlia etter gjeng-avsløring: Vil ha mer synlig politi:
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/A2Mlqj/lokale-paa-holmlia-etter-gjeng-avsloering-vilha-mer-synlig-politi
17. juni 2018: Inviterte til folkemøte om gjengene: Young Bloods var tilskuere:
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/G1bzzJ/inviterte-til-folkemoete-om-gjengene-youngbloods-var-tilskuere
18. juni 2018: Byrådsleder Raymond Johansen: Narkotikaen flommer i Oslo
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/P3AybJ/byraadsleder-raymond-johansen-narkotikaenflommer-i-oslo
18. juni 2018: Konfliktrådet om unge lovbrytere: Noen ønsker ikke hjelp:
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/6n7kdW/konfliktraadet-om-unge-lovbrytere-noenoensker-ikke-hjelp
19. juni 2018: Oslo-mann holdt fanget i leilighet: Avkledd og påsatt hundehalsbånd:
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https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/Kv93R5/oslo-mann-holdt-fanget-i-leilighet-avkleddog-paasatt-hundehalsbaand
19. juni 2018: Hasjtiltalt Young Bloods-aktør møter ikke opp i retten:
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/7lG7zo/hasjtiltalt-young-bloods-aktoer-moeter-ikkeopp-i-retten
19. juni 2018: Høyre mener Oslo-politiet må ta bling og klokker fra gjengene:
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/1kbn8G/hoeyre-mener-oslo-politiet-skulle-tatt-blingog-klokker-fra-gjengene
19. juni 2018: Erna Solberg: Vi har ikke vært gode nok på å ta bakmennene:
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/L0xoMp/erna-solberg-vi-har-ikke-vaert-gode-nok-tilaa-gaa-paa-bakmennene
20. juni 2018: Raser mot Erna Solberg - mener hun har kjent til gjengproblemene:
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/XwAR9r/raser-mot-erna-solberg-mener-hun-harkjent-til-gjengproblemene
22. juni 2018: Frp-leder Siv Jensen vil ha oppholdsforbud og besøksforbud for gjengkriminelle:
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/VR3GBr/frp-leder-vil-ha-oppholdsforbud-ogbesoeksforbud-for-gjengkriminelle
22. juni 2018: Justisministeren: Det er en ny type kriminalitet vi står overfor:
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/rLJd3w/justisministeren-det-er-en-ny-typekriminalitet-vi-staar-overfor
25. juni 2018: Wara vil ikke støtte Listhaugs utspill mot Oslo-politiet:
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/Kv9GE4/wara-vil-ikke-stoette-listhaugs-utspill-motoslopolitiet
26. juni 2018: Politileder slår ressurs-alarm:
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/jPAzzL/politileder-slaar-ressurs-alarm
28. juni 2018: Tiltale: Gjengkriminelle ville rane gullsmed:
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/8wk77d/tiltale-gjengkriminelle-ville-rane-gullsmed
28. juni 2018: Politiet avviser Amundens påstander om unnfallenhet overfor gjengleder:
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/dd2PLj/politiet-avviser-amundsens-paastander-omunnfallenhet-overfor-gjengleder
29. juni 2018: Politiet vil ikke svare om bruk av gjengmillioner:
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/kaOyM9/politiet-vil-ikke-svare-om-bruk-avgjengmillioner
29. juni 2018: Lederskikkelse i Young Bloods dømt til seks år i fengsel:
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/wEQkGP/lederskikkelse-i-young-bloods-doemt-tilseks-aar-i-fengsel
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29. juni 2018: Tidligere Frp-topp uenig i Listhaugs kritikk: - Politiet la ikke skjul på noe
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/8wkX8w/tidligere-frp-topp-uenig-i-listhaugs-kritikkpolitiet-la-ikke-skjul-paa-noe
29. juni 2018: Storbeslag av narkotika knyttes til gjengledere:
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/vmKGVB/storbeslag-av-narkotika-knyttes-tilgjengkriminelle
4. juli 2018: Regjeringen ber politiet vurdere danske gjengtiltak:
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/zL13v5/regjeringen-ber-politiet-vurdere-danskegjengtiltak
10. juli 2018: Politiet beslagla et kvart tonn hasj i juni:
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/dd2W0q/politiet-beslagla-et-kvart-tonn-hasj-i-juni
11. juli 2018: Gjengutviklingen i Oslo: En varslet katastrofe:
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/L0xGpJ/gjengutviklingen-i-oslo-en-varslet-katastrofe
14. august 2018: Riksadvokaten kaller inn politimestre etter gjengavsløring:
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/vmjzLw/riksadvokaten-kaller-inn-politimestre-ettergjengavsloering
17. august 2018: Vil straffe gjengmedlemmer med fotlenke:
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/xRjwkB/vil-straffe-unge-gjengmedlemmer-medfotlenke
21. august 2018: Riksadvokaten: - Langt unna svenske tilstander:
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/4dAkqe/riksadvokaten-etter-gjengmoete-langt-unnasvenske-tilstander
9. september 2018: Riksadvokaten med gjengtiltak: Vil ikke ha det som i Sverige
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/gPnw3B/riksadvokaten-med-gjengtiltak-vil-ikke-hadet-som-i-sverige
18. september 2018: Vil bla opp 70 mill for å ta Oslo-gjengene:
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/ngxV2J/budsjettlekkasje-vil-bla-opp-70-millioner-foraa-ta-oslo-gjengene
19. september 2018: Mor og sønner knyttet til grovt heleri etter aksjon mot vaskehall:
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/3jbQEL/mor-og-to-soenner-siktet-for-grovt-helerietter-storaksjon-mot-vaskehall
19. september 2018: Justisministeren ser på fire nye tiltak for å ta Oslo-gjengene:
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/3jbXBv/regjeringen-vurderer-gjengforbud-ogstrengere-straffer-for-kriminelle-ungdommer
28. september 2018: Gjenglederen pågrepet i Marokko:
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https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/5VgKp6/politiet-gjengleder-paagrepet-i-marokko
28. september 2018: Tatt i Marokko - dette er historien om gjenglederen:
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/a2Q9M2/tatt-i-marokko-dette-er-historien-omgjenglederen
2. oktober 2018: Utsetter rettssak etter at utpekt gjengleder ble pågrepet:
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/21x6oG/utsetter-rettssak-etter-at-utpekt-gjenglederble-paagrepet
3. oktober 2018: To advokater siktet for å ha skjult kriminell på rømmen:
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/5Vg2J1/to-advokater-siktet-for-aa-ha-skjult-kriminellpaa-roemmen
30. oktober 2018: Slik vil de bekjempe gjengene: Lanserer nye tiltak
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/0Ed3wE/slik-vil-de-bekjempe-gjengene-lanserer-nyetiltak
8. november 2018: VG avslører: Slapp straff for vold og narko:
https://www.vg.no/spesial/2018/gjengen/straff/
9. november 2018: Justispolitikere etter VGs avsløring om påtaleunnlatelser: Dette er helt
hinsides:
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/BJ95Q9/justispolitikere-etter-vgs-gjengavsloeringdette-er-helt-hinsides
9. november 2018: Riksadvokaten ber politiet redegjøre for bruk av påtaleunnlatelser:
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/G1RvV6/riksadvokaten-ber-politiet-redegjoere-forbruk-av-paataleunnlatelser
10. november 2018: Dokumentar: Gutten som ikke ville reddes:
https://www.vg.no/spesial/2018/gjengen/lovbryteren/
13. november 2018: Politiet gikk ut mot VG-avsløring - publiserte feil tall:
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/A2nLXq/politiet-gikk-ut-etter-vg-avsloeringpubliserte-feil-tall
13. november 2018: Politiet: Summerte enkelte avgjørelsen to ganger:
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/gP9Eza/politiet-om-pressemelding-summerteenkelte-avgjoerelser-to-ganger
14. november 2018: Nestleder i justiskomiteen etter VG-avsløring: Frykter situasjonen er verre
enn vi får vite:
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/3jG6qe/nestleder-i-justiskomiteen-etter-vgsavsloering-frykter-situasjonen-er-verre-enn-vi-faar-vite
16. november 2018: Kidnappingssak knyttes til Young Bloods: De tiltalte viser ingen anger
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https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/Ql4wmR/kidnappingssak-knyttes-til-young-bloodsde-tiltalte-viser-ingen-tegn-til-anger
27. november 2018: Hemmelig politidokument: Mangler kapasitet til å etterforske
gjengkriminelle
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/zLKwx5/hemmelig-politidokument-manglerkapasitet-til-aa-etterforske-gjengkriminelle
29. november 2018: Kaller politiets gjenginnsats totalt mislykket
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/wEzm04/kaller-politiets-gjenginnsats-totalt-mislykket
12. desember 2018: Riksadvokaten varsler nasjonal gjenginnsats:
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/1kA59q/riksadvokaten-varsler-nasjonal-gjenginnsats
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GJENGEN INGEN K
KAPITTEL 1

POSERER: Sentrale aktører i Young Bloods poserer rett ved trappa utenfor Holmlia skole, der flere av dem gikk på skole.

Foto: PRIVAT
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KLARTE Å STOPPE
Av BJØRNAR TOMMELSTAD, RONNY BERG, ENDRE ALSAKER-NØSTDAL
og SYNNØVE ÅSEBØ

■ I over ti år har politiet sett gutte
gjengen fra Holmlia vokse frem til å
bli Oslos største gjengtrussel.
■ Young Bloods står bak draps
forsøk, kidnappinger, og knyttes til
store narkotikainnførsler.
■ Dette er historien om hvordan
politiet ikke klarte å stoppe dem.
Utenfor en boligblokk på Holmlia
blir en familiefar slått med jernstang, murstein og pistol.
Fire unge menn bytter på å slå
og sparke, mens mannen holder
seg fast i en takrenne og roper «politi, politi». De løfter ham opp etter bena og armene og kaster ham
inn i en bygning. Med hodet først.
«Hvis jeg ikke gjør noe nå, kommer denne personen til å dø», tenker en 34 år gammel kvinne som
ser det fra vinduet.

VG har i seks måneder jobbet

med å kartlegge hvordan den territorielle gjengen Young Bloods
holder drabantbyen Holmlia i Oslo i sitt jerngrep.
Menneskene som bor der, er redde og sinte etter flere drapsforsøk
på åpen gate, kidnappinger og
åpenlys narkotikahandel.
Internt i politiet har det flere ganger kommet advarsler om at miljøet på Holmlia er ute av kontroll. Utad sier politiet at Holmlia er et trygt
sted for barn og voksne, og de har
latt være å bruke gjengens navn.
VG kan i dag avsløre politiets
egentlige trusselvurdering av
Young Bloods. I hemmelige etterretningsrapporter fra 2016 blir gjengen beskrevet slik:
Ifølge rapportene har Young Bloods
sterke bånd til kriminelle nettverk
på Vest-Balkan, og tilgang til veletablerte og avanserte narkotikanettverk.

OSLO
Sandvika

Lillestrøm
Furuset

Grønland
Østmarka

Nesodden

Holmlia

10 Km

Kilde: MAPS4NEWS/HERE

Internt bruker politiet kriterier
som vold, våpentilgang, narkotikakriminalitet, utbredelse og utnyttelse av sårbare personer for å
beskrive trusselnivået.
I en av rapportene har politiet
merket trusselnivået som «høy» bak
disse kriteriene, med rød farge.
I minst elleve år har flere av
gjeng‑medlemmene vært på politiets radar. Gjengen har vokst og
vokst. I 2016 mente politiet at Young
Bloods ved en eventuell konflikt
kunne mønstre 50 mann på få minutter, og at gjengen nærmest har
total kontroll over bydelen og miljøet på Holmlia, ifølge rapportene.
Hvorfor har ikke politiet klart å
stoppe dem?

Mens politiet hasteansetter poli-

tifolk og parkerer en mobil politipost på Holmlia for å bekjempe kriminaliteten, ligger en

«DEN STØRSTE TRUSSELEN INNENFOR GJENGKRIMINALITET FOR OSLO
PD I FREMTIDEN».

Hemmelige etterretningsrapport
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MAROKKO: Internt i politiet utpekes 27-åringen som den ubestridte lederen i Young Bloods.
Den siste tiden har han oppholdt seg i utlandet, blant annet i Marokko. Foto: PRIVAT

27 år gammel mann fra Holmlia, med tilknytning til Balkan, på en solseng ved bassengkanten på et hotell i Marokko.
Gjenglederen gir fingeren til fotografen, som sprer bildet til sine
2500 følgere på Instagram, mange
av dem ungdommer på Holmlia.
Det skinner fra en gullfarget
klokke på håndleddet.
Ifølge en politirapport er han involvert i en rekke alvorlige saker
– fra store narkotikasaker til drapsforsøk.
Han er aldri dømt for alvorlig
kriminalitet i Norge.
27-åringen benekter også at han
er gjengleder.
– Det er løgn. Jeg har aldri sittet
i fengsel eller vært innblandet i kriminell aktivitet, skriver han til VG.

Holmlia. Mellom småhusene, rek-

kehusene og blokkene er det et virvar av gangveier og stier. Fremmede kan fort gå seg vill på Holmlia. Men for de 12 000 menneskene som bor her, leder gangveiene
til skolen, fotballøkka, kjøpesenteret, kirken og moskeen.
Et moderne stykke Norge, presset inn mellom fjorden og marka,
helt sør i Oslo.

Advokat Øyvind Bratlien kaller Holmlia et unikt sted:

PENGER OG NARKOTIKA: På sosiale medier legges det ut bilder av penger,
klokker og pistoler. Foto: PRIVAT

– På vestkanten er det status å
kjenne dem som har fedre med finest jobb og båt. På Holmlia er det
motsatt. Der er det status å kjenne
de mest kriminelle. Det gir autoritet, beskyttelse og muligheter,
sa Bratlien i en rettssak i vinter.
Han har i 14 år har vært forsvarer for flere gjengkriminelle fra
Bydel Søndre Nordstrand.
Utad gir politiet inntrykk av at
de jobber metodisk og godt mot
de gjengkriminelle. Til VG sier flere politikilder at dette er en kamp
de aldri kan vinne. De frykter at
flere områder i Oslo skal bli som
Holmlia.
– Vi må være fremme i skotuppene, drive med forebygging og
jobbe opp mot alvorlig kriminalitet. Hvis ikke kan det utvikle seg
i flere bydeler. Det må det ikke være noe tvil om, sier John Roger
Lund, leder for Enhet Øst i Oslo
politidistrikt.

«PÅ VESTKANTEN ER DET STATUS Å KJENNE DEM SOM HAR
FEDRE MED FINEST JOBB OG BÅT. PÅ HOLMLIA ER DET MOTSATT.

24. april i år ble en 18 år gammel

Dagen etter drapsforsøket gikk

mann skutt på en gangvei rett ved
Holmlia senter, foran øynene til
barn som fikk leksehjelp på biblioteket.
– Politiet hevder hardnakket at
det ikke er farlig å bo her hvis du
ikke selv tilhører en gjeng. Men
når det skytes på høylys dag i et
boligstrøk, kan hvem som helst bli

DER ER DET STATUS Å KJENNE DE MEST KRIMINELLE.
DET GIR AUTORITET, BESKYTTELSE OG MULIGHETER.»
Advokat Øyvind Bratlien

et tilfeldig offer, sier Synnøve Tafjord Lærum, styreleder i Dyretråkket borettslag. I tillegg har hun
vært initiativtager og medarrangør av et folkemøte, med politiet
i panelet.
– Tidvis opplevde jeg det de sa
som propaganda, nesten løgn, sier Lærum.
Sarah Gaulin (Ap), nestleder i bydelsutvalget i Søndre Nordstrand
og selv bosatt på Holmlia, inn i et
radiostudio. Hun skulle møte politiinspektør John Roger Lund til
debatt i NRK Østlandssendingen.
– Rett før sendingen sa Lund til
meg: «Vi skal ikke bruke ordet
Young Bloods. Vi må kalle dem kri-

minelle i stedet».
Begrunnelsen var at gjengen
ikke skulle få anerkjennelse og status, oppfattet Gaulin.
– Det er jo ingen i målgruppen
til Young Bloods som hører på Østlandssendingen. Disse guttene bygger status og merkevare på sosiale medier, og har gjort det i årevis,
sier hun.
Selv mener Lund at Gaulin må
ha misforstått ham.

For ti år siden laget politiet en

bildemappe med 158 utpekte gjengmedlemmer i Oslo.
Bak sider med bilder av hardbarkede kriminelle fra de etablerte gjengene B-gjengen og Young
Guns dukket 13 gutteansikter opp:

«Holmliagjengen 2007 – grov
oversikt av miljøet».
Den gang var de 16–17 år gamle.
Flere av dem er i dag sentrale i
Young Bloods.

Mannen som utpekes som en av

lederne i gjengen, er blant dem
som er avbildet i mappen. Nesten
ingen av de sentrale aktørene i
Young Bloods har sonet fengselsstraffer av en viss betydning og
lengde, ifølge etterretningsrapportene fra 2016.

«Jeg vet ikke om jeg lenger tør

å la datteren min sykle til trening
alene», sa en mor under en samling i Holmlia kirke i april.
«Det hjelper lite å si til datteren
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«YOUNG BLOODS HAR OVER TID GÅTT FRA Å VÆRE EN MER LØST KNYTTET
GRUPPE TIL Å BLI EN BETYDELIG AKTØR INNEN DET ETABLERTE GJENGMILJØET I OSLO».
ETTERRETNINGSRAPPORT FRA POLITIET

POLITIPOST: Etter flere alvorlige voldshendelser det siste året, har den mobile politiposten stadig oftere blitt parkert utenfor Holmlia senter. Foto: VG

min at du må gå til politiet hvis noe
skjer, når politiet enten ikke er til
stede eller ikke er synlige for folk»,
sa en bekymret far.
Begge ble referert til i et leserinnlegg i Dagsavisen, der folk på
Holmlia krevde svar fra justisministeren:
«Hvor mange gjengkriminelle i
Oslo Sør er under politiets radar?
Hvor stort er dette miljøet egentlig?»
Da etterretningsrapportene ble
laget, besto Young Bloods av cirka 15 sentrale gjengmedlemmer.
I tillegg kom 40–50 personer
som var tilknyttet gjengen, oppgir en politimann som politiledelsen har gitt VG adgang til å snakke med.

makt på vegne av «organisasjonen».
De hemmelige etterretningsrapportene beskriver videre:
Tilstandene på Holmlia er «monopollignende». Ingen andre kriminelle får holde på der uten tillatelse fra Young Bloods.
Fra kriminelle nettverk på VestBalkan får lederne i gjengen bistand og kriminell kompetanse,
både når det gjelder narkotika og
hvitvasking av penger.
Young Bloods knyttes til flere
store narkotikainnførsler til Norge. Politiet vurderer det som sannsynlig at gjengen forsøker å bli den
primære leverandøren av hasj og
marihuana i hovedstaden.

I januar i år knyttet politiet rundt

retningsrapportene ble ferdigstilt,
til politimester Hans Sverre Sjøvold 23. mars 2017 ga ordre om en
målrettet innsats mot Young
Bloods. Innsatsen fikk navnet Operasjon Gamma. Omtrent samtidig
ble det vanskeligere å holde oversikt over gjengmiljøet.

100 personer til Young Bloods, inkludert mellomledd, voldsutøvere og unge gateselgere, fikk VG
opplyst på et møte på Manglerud
politistasjon i februar.
– Det er umulig å tegne et organisasjonskart. Det som er sant i
dag, kan være feil om 14 dager, sier en annen politimann.
Politiet mener at Young Bloods
er en maktfaktor i Oslos underverden. En «stor og viktig aktør, svært
voldelige», ifølge rapportene. Volden beskrives som «instrumentell».
Målet er å oppnå vinning eller

Det gikk fire måneder fra etter-

Våren 2017 plukket politiet opp

opplysninger om interne stridigheter, fraksjonering og klikker i
Young Bloods.
Tidligere venner var blitt bitre
fiender. Unge løpegutter måtte velge side.

– Det er en borgerkrig, sier en
mann i 30-årene som kjenner ledelsen i gjengen.
Politiet knytter enkelte av drapsforsøkene og skyteepisodene på
Holmlia det siste året til denne konflikten.
Et utpekt gjengmedlem er lam
fra livet og ned etter å ha blitt skutt
i nakken i oktober.

Før sommeren i fjor ble 90
personer arrestert. Ytterligere
32 i november og desember.
Stortingspolitiker Jan Bøhler
(Ap) lot seg ikke imponere.
– De arresterte var bare løpegutter. Politiet har ikke kontroll i det
hele tatt. Alt handler om å ta gjeng
lederne. Nå! Men de er ikke i nærheten, sier han til VG.
– Prisen er at de får gå rundt som
kriminelle forbilder i lokalsamfunnet og vise frem rikdommen sin.
For to år siden mottok politimester Hans Sverre Sjøvold et brev fra
den daværende lederen for Spesielle operasjoner i Oslo-politiet,
Torstein Holand. Han var blant
dem som ledet politiets innsats mot
Oslo-gjengene.
I brevet advarte Holand på det
sterkeste om at gjengsituasjonen
i Oslo kunne eskalere til en kamp
om territorier. Han minnet også
politimesteren om situasjonen i

Sverige og Danmark.
– Jeg husker at jeg møtte Sjøvold i heisen etterpå, og han sa:
«Vi får ta en prat en dag». Men
det er aldri blitt noen prat, sier
Holand.
– Jeg tror ikke ledelsen ved Oslo politidistrikt har hatt oversikt
over gjengene og forstått hva
som har bygget seg opp på
Holmlia. Spør dem selv,
men det er mitt inntrykk.
De har hatt fokus på drap
og seksualforbrytere, men
kan lite om gjeng, fortsetter han.
Politimester Hans Sverre Sjøvold husker ikke
noe møte i heisen.
– Men det kan
godt stemme.
Han avviser kritikken
fra Holand.
– Jeg synes kritikken bommer helt
hvis det
antydes at
drap og
voldtekter
er blitt prioritert for
høyt. Gjengbekjempelse har

vært, og er, høyt prioritert, sier
Sjøvold.

Hvorfor splintret ikke politiet
miljøet?

Torstein Holand,
pensjonert politileder

28

NYHETER

LØRDAG 9. JUNI 2018

KRIMINELLE: Flere av personene på dette bildet er siktet for alvorlig kriminalitet, blant annet drapsforsøk. Foto: PRIVAT

KAPITTEL 2

GUTTER BLIR
GANGSTERE
Lokalt politi så Champions Leaguekamper med gjengen på klubbhuset
på Holmlia. Andre politifolk ville bruke
rå makt. Ingen av strategiene lyktes for
å stoppe Young Bloods.

Guttene samlet seg alltid på trappen utenfor Holmlia skole.
Flere gikk i samme klasse eller
parallellklasse. Foreldrene var fra
Balkan, Somalia, Syria, Marokko,
India og Norge. De var ungdom som
mottok alle forebyggende tiltak som
bydelen kunne tilby – uten at det
endret dem, ifølge politikilder:
– De var en kameratgjeng som
brukte grenseløs vold.
En dag satt de på trappen med
skuddsikre vester på.

Som leder av Spesielle operasjoner kalte han guttene «Holmliagjengen» i avisen. Da ble han kraftig irettesatt av en ansatt ved Manglerud politistasjon, husker han.
– Det kokte i mailboksen min.
Jeg hadde brukt feil begrep. «At
du kan finne på å gjøre det!». De
virket mer opptatt av navnet jeg
brukte på gjengen enn av selve
gjengen, sier Holand, som ble pensjonist i fjor.

Internt i politiet var det uenig-

get og på Holmlia, med slagvåpen,
kniver og skytevåpen.
Allerede i 2007 kom de på politiets radar, etter at de hadde deltatt i flere store slåsskamper mot
en guttegjeng som politiet kalte
Grønlandsgutta.
Et masseslagsmål på Bøler involverte mer enn 200 ungdommer.
– Vi ble lei av at folk kom til Holmlia og banket opp folk. Vi gikk
sammen og ble til et slags borgervern, sier en straffedømt mann i

het om hvordan ungdomsgjengen
skulle stoppes. Noen ville bruke
rå makt. Andre ville komme under huden på dem gjennom bekymringssamtaler og relasjonsbygging.
«Bamsepolitiet» ble de kalt av
dem som jobbet mot de hardeste
gjengmiljøene.
– Når noen oppfører seg som
banditter, må de behandles som
banditter, sier Torstein Holand.

Guttene sloss på Jernbanetor-

20-årene, som politiet utpeker som
sentral i gjengen.
Før jul samme år fraktet politiet
flere gutter fra Søndre Nordstrand
med buss til Minhaj-moskeen i
Gamle Oslo, for å megle med Grønlandsgutta. Etter fire besøk kunne
de ta hverandre i hånden.
– Jeg vet at politiet skrøt internt
av at «nå er gjengproblemet på
Holmlia og Grønland borte», sier
Ejaz Ahmed, tidligere leder i Minhaj Konfliktråd.
Allerede året etter barket de
sammen igjen.

I dag henger A4-ark med navn
og bilder av flere av Holmlia-guttene på en kontorvegg, over en PC
på Manglerud politistasjon. Mange av guttene på trappen utpekes
som sentrale i Young Bloods. Navnet skal gjengen ha tatt rundt 2012
– trolig inspirert av en amerikansk
mafiafilm, mener politiet.
Young Bloods har god tilgang på
skytevåpen, både ett- og tohånds-
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GUTTER: Denne bildemappen ble laget allerede i 2007, da politiet så fremveksten av et potensielt farlig
gjengmiljø blant tenåringsgutter fra Holmlia. Den lokale politiposten kalte dem Holmliagutta. Ifølge en
politikilde ble flere av dem forbilder for kommende generasjoner gjengkriminelle. Foto: POLITIET

GIR FINGEREN: Her er den utpekte gjenglederen avbildet sammen med en annen mann. Foto: PRIVAT

«BLANT ANNET HAR YOUNG BLOODS GÅTT FYSISK TIL ANGREP PÅ ANDRE GJENGER SOM
FURUSET BAD BOYS OG YOUNG GUNS, I TILLEGG TIL AT DE SANNSYNLIG HAR BRUKT MAKT
FOR Å TA OVER POKERKLUBBER SOM TIDLIGERE BLE BESKYTTET AV HELLS ANGELS.»

ETTERRETNINGSRAPPORT FRA POLITIET

våpen, eller kan skaffe seg våpen
med «relativt små anstrengelser»,
står det i etterretningsrapportene.

Pensjonerte politifolk, tidlige-

re klassekamerater, ledere i lokale
interesseorganisasjoner og utbrytere fra gjengen: Få vil siteres med
navn. Noen trekker intervjuene
sine.
VG nevner gjenglederens navn
for en som sier han «var en Young
Blood». Han løfter fingeren til munnen:
– Hysj. Vi skal ikke snakke om
ham.

I mange år gikk gjenglederen
under radaren til politiet ved den
lokale politiposten.
– Jeg var ikke obs på ham i det
hele tatt. Når vi kjørte til trappen
med bil, kom alltid en del av dem
bort til oss for å prate og var hyggelige, men aldri han. Han sa bare
«ja» og «nei», sier en mangeårig ansatt ved politiposten.
I dag tenker han at de skulle gjort
noen grep mot denne gjengen i allerede i 2007–2008.
– Vi tenkte at limet mellom guttene ikke var så sterkt. At de ikke
var så dypt inne i det kriminelle.

– Skulle dere vært mer hardhendte?
– Ja. Men jo tøffere reaksjon, jo
mer status for gjengen.
– Hva slags grep skulle dere tatt?
– Det er ikke godt å si. Jeg synes
vi prøvde alt.

Om kvelden spanet politiet
gjennom vinduene på Holmlia skole. De ville få guttene vekk fra trappen, men visste ikke hvordan. Natteravner ble bedt om å sette seg inntil dem, men guttene ble bare flere
og flere.
En imam fra moskeen på Holm-

lia ble bedt om å gjøre det samme.
Til ingen nytte.
I en sofa i klubbhuset til Holmlia Sportsklubb så politiet Champions League-fotball sammen med
dem. De ville forstå dem, bli kjent
med dem.
Når sportsklubben arrangerte
åpne kvelder, med Playstation og
brettspill, kom av og til politiet.
– De var innom og var kamerater, sier leder for sportsklubben,
Ove Bevolden.

Den myke linjen har svakheter,
mener Torstein Holand.

– Forebyggende er bra, men når
du har passert 14 år og fortsatt ikke
har skikket deg, er det ikke det sporet som gjelder lenger, men rå makt.
Måten å forebygge dem på, er å
sette dem ut av funksjon og sirkulasjon. Det er mulig at jeg fremstår
lite akademisk, men jeg vet at det
er det som virker, sier Holand.
Holand reagerte da stasjonssjef
Gro Smedsrud ved Manglerud politistasjon uttalte til Nordstrands
Blad i 2011:
«Vi har ikke belegg for å tro at vi
har organiserte gjenger i distriktet vårt».

30

NYHETER

LØRDAG 9. JUNI 2018

MANN (26)

Siktet for drapsfor
søket. Registrert med
31 forhold hos
politiet.

HAGLE: En mann i 30-årene, som står registrert med 101 forhold i politiets straffesaksregister, blir pekt på
som sentral i Young Bloods-miljøet. Foto: PRIVAT
Dette året fant politiet golfkøller og hjemmespikkede
balltrær i veikanten ved togstasjonen på Holmlia, etter et masseslagsmål. Politiet fikk opplysninger om
at det var blitt avfyrt skudd.
Holand sier han merket at det
for alvor «bygget seg opp der ute».
– Gutta var konger på byen i Oslo sentrum og bestemte på natten
på Holmlia.
Ifølge politirapporter har Young
Bloods tatt over pokerklubber som
tidligere ble beskyttet av Hells Angels.
Året etter ble en lederskikkelse
i Furuset Bad Boys skutt. Alle spor
pekte mot Young Bloods. Gjengen
fra Holmlia var uredd og villig til
å gå i krig med alle.
Senest i mars 2013 uttalte likevel
daværende politistasjonssjef ved
Manglerud, Janne Stømner, at hun
ikke ville gå så langt som å kalle miljøet på Søndre Nordstrand for «gjeng».
«Vi har ikke grunnlag for det»,
sa hun til Nordstrands Blad.
Stømner, som i idag leder Oslopolitiets Forebyggende enhet, har
ikke besvart VGs henvendelser.
– Det kan godt hende at i Janne
Stømners definisjon, så hadde man
ikke gjeng. Det kan også ha vært
elementer på Holmlia som var et
gryende gjengmiljø, men hvor man
ikke var i stand til å se det i politiet. Det må vi kunne si fra lokal side, sier leder for Enhet Øst i Oslo
politidistrikt, John Roger Lund,
Han mener politiet nå er flinkere til å koordinere informasjon på
tvers i etaten.
– Tenker dere i dag at Young Bloods
var en gjeng i 2013?
– Det vet jeg ikke om jeg kan gå
inn på …
Lund gir ordet videre til Grete
Lien Metlid.
– Jeg tenker at vi må kunne si
det. Og igjen: Jeg representerer
spesialistmiljøene, sier Metlid som
er leder for Felles enhet for etterretning og etterforskning.
I lang tid har det eksistert en
mediestrategi i politiet, om hvordan de skal uttale seg om gjenger,
mener Torstein Holand.
– Tanken var at all publisitet er
styrkende for gjengen. I mange år
tenkte jeg på denne måten selv.
Men konsekvensen er at uttalel-

ser ble strupet, og at ingen tør å
snakke i politiet. Det er akkurat
det samme som skjedde i Sverige.
– Er det spesielle personer du tenker på?
– Ledelsen ved Oslo politidistrikt.
Lund hevder de nå har endret
strategi, og vil omtale gjengen som
Young Bloods.
– Nå har vi valgt å si det sånn
som det er, sier han til VG.
– Kan det ha skapt frustrasjoner i
nærmiljøet at dere ikke har gjort det
tidligere?
– Det er noe av grunnen til at vi
kaller det Young Bloods nå. Vi forstår at man på folkemunne bruker det navnet. Og det er viktig
for oss å kommunisere på samme
plattform, sier Lund.
Flere i nærmiljøet på Holmlia så
guttene ta på seg skuddsikre vester på trappen utenfor skolen i 2012.
– Man måtte være blind og døv
for ikke å se hva som var i gjære, sier en mann som hadde tett kontakt
med flere av de unge mennene.
Da politiet kom til Holmlia, varslet de hverandre.
I et politiavhør forteller et gjengmedlem at varsling fortsatt er
vanlig i miljøet:
– De yngre ringer de eldre. Slik
at folk kan legge fra seg jointen
de røyker – eller for å varsle de
som selger hasj, forklarer han til
politiet.Skuddsikre vester i bilen
er også vanlig.
– Dersom du har venner eller
brødre som driver med kriminalitet, kan du bli skutt tilfeldig. Det
er like vanlig å eie en vest som å
ha våpen. Det er vanlig å skyte noen skudd i skogen for å øve seg,
forklarer gjengmedlemmet.
I dag er han siktet for drapsforsøk.

En kveld sto gjenglederen og

tre sentrale aktører i Young Bloods
på døren til en tidligere leder for
politiposten på Holmlia. De var lei
av at politiet hele tiden kontrollerte dem på gaten, og bedyret sin
uskyld.
Det skulle bli verre. I 2012 skjerpet politiet innsatsen mot miljøet. Politi fra hele byen kom til
Holmlia.
Gutter som politiet på Mangle-

rud i dag mener aldri skulle vært
kontrollert, ble stoppet på vei hjem
fra fotballtrening. Bagger ble tømt
for klær og kastet utover gresset.
– Miljøet på Holmlia ble drevet
for hardt, sier en politimann som
har jobbet forebyggende i ti år.
Han mener politiet tok for hardt
i mot ungdomsmiljøet.
Det gjorde at politiet ble til en
fiende som de aldri før hadde vært.
I 2012 mottok politiet et budskap
fra miljøet, ifølge politimannen:
«Det var dere som skapte oss».
Dette året ble det kastet stein på
uniformerte betjenter på Holmlia.
– De neste årene ble innsatsen
trappet ned og ned. Det ble for
fragmentert. Det handlet om penger. Etter hvert kom også omorganiseringen og innsatsen gikk
mot null, sier Torstein Holand.
I kjølvannet av dette vokste
Young Bloods seg sterkere. 27-åringen trådte frem som den ubestridte lederen, ifølge en sentralt plassert politikilde.
I politiets egen etterretningsrapport står det:
«Informasjonen politiet besitter
tilsier at det sannsynligvis er nokså flat hierarkisk struktur, men med
en leder som sannsynligvis har nok
autoritet til å samle og ta større avgjørelser på vegne av Young Bloods».

Holand innkalte gjenglederen

til det han kaller en «medarbeidersamtale» i 2012.
– Jeg tror vi slo i bordet under den
samtalen: «Vi skal ikke ha noe skyting i gatene. Da blir det et helvete».
– Hva kunne du selv gjort bedre?
– Jeg mener ikke at alt var bedre
før. Jeg kunne også kjempet hardere og stått frem i media tidligere, til tross for at det er fy fy i politiet. I etterpåklokskapens lys kan
du kanskje si at jeg har vært litt feig.
– Er det noe du angrer på?
– Det er en sak som fortsatt irriterer meg noe så jævlig. Vi kunne tatt knekken på store deler av
Holmliamiljøet for mange år siden. Hvis vi hadde gjort det ordentlig fra første stund, sier Holand.

Hvor godt brukte politiet muligheten til å kvele gjengmiljøet?

YOUNG BLOODS: Dette bildet sikret VG få dager etter drapsforsøket i 2012.

KAPITTEL 3

DRAPSFORSØKET
POLITIET LA BORT
En mann ble forsøkt drept på Furuset i Oslo. Alle spor pekte mot Young
Bloods og Holmlia. Seks år senere er
saken uløst.
18. mai 2012: Ambulanse er til-

kalt, men det tar for lang tid. Politifolkene forstår at det dreier seg
om liv eller død. Blod i ansiktet, mulige skuddskader i mage og hofte.
Mannen blir nærmest kastet inn
i politibilens baksete. De kjører
ambulansen i møte. «Load and go».

På Ullevål universitetssykehus
fastslår legene at han er alvorlig
skadet. Skuddene kunne drept ham.
Hovedpulsåren var nær ved å bli
truffet. Men de redder ham.
Da bytter politiet fokus. Fra livreddere til jegere. De jakter på informasjon.
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MANN (28)

Siktet for drapsfor
søket. Registrert med
37 forhold hos
politiet.

MANN (27)

Siktet for drapsfor
søket. Registrert med
26 forhold hos politiet.
Utpekt gjengleder.

MANN (30)

Siktet for draps-forsøket. Registrert med
101 forhold hos
politiet.

MANN (25)

Siktet for drapsfor
søket. Registrert med
42 forhold hos
politiet.

MANN (26)

Siktet for drapsfor
søket. Registrert med
19 forhold hos
politiet.

Trolig ble det tatt på 17. mai dette året. Foto: PRIVAT

Skuddofferet ligger på sykesengen, neddopet på smertestillende,
da politiet har den første samtalen
med ham.
«Hvem står bak?» «Hvor mange
var de?» «Sa de noe?»

Seks år er gått. Drapsforsøket

på den 34 år gamle lederskikkelsen i Furuset Bad Boys er fortsatt
uoppklart.
Gjenglederen i Young Bloods var
én av totalt syv personer som ble
siktet for drapsforsøk eller medvirkning til drapsforsøk i 2012.
I dag sitter politifolk og river seg
i håret:
Young Bloods kunne vært knust,
i hvert fall kraftig svekket, hvis
drapsforsøket var blitt skikkelig
etterforsket, mener de.
Saken ble i stedet en kasteball
mellom ulike seksjoner og etterforskere på Politihuset i Oslo.

Etterforskningen har vært innom minst fire påtaleansvarlige i
Oslo-politiet i løpet av de seks årene som har gått.

VG får opplyst at saken ikke er
blitt prioritert på flere år, fordi andre saker har vært viktigere.
– Den er fortsatt under etterforskning. Men jeg uttaler meg ikke
til media i den saken, det gjør påtaleansvarlig. Saken står på politiadvokat Kari Kirkhorn, men i utgangspunktet tror jeg ikke det er
rett, sier politiførstebetjent Kjetil
Moen, leder for Voldsseksjonen.
Politiadvokat Kirkhorn opplyser til VG at saken først vil bli sett
på dersom noen mener den skal
prioriteres.

Sjokkerte naboer var vitner til

skytingen mellom boligblokkene
på Furuset. Det var natt til 18. mai,
en inneklemt fredag etter nasjonaldagen. Mange skulle ha fri.
På åstedet fant politiet tomhylser
fra forskjellige typer skytevåpen.
– Jeg løp ned trappen med et balltre i hånden. Jeg husker at jeg hørte skudd og at det singlet i glass.
De skjøt masse, men bommet. Jeg
tror det ble avfyrt 12–13 skudd, sier skuddofferet til VG.

Han var sint, hadde drukket litt.
Rakk ikke å tenke konsekvenser.
Vitner forklarte til politiet at de
hørte ham si: «Skyt meg, skyt meg.
Dere tør ikke».
– Jeg var ikke redd dem. Jeg
tenkte at de var noen drittunger
fra Holmlia. Jeg trodde de kom for
å slåss, ikke skyte. Ingen normale folk oppsøker folk hjemme og
skyter dem, sier skuddofferet.
– Da jeg ble skutt med haglen på
slutten, falt jeg bakover.
Et vitne forklarte senere til politiet at skuddofferet ble sparket i
ansiktet mens han lå nede.

Gjerningsmennene hadde mør-

ke klær, noen hadde finlandshetter, ifølge vitner som hadde fulgt
med fra balkongene sine.
I dag er skuddofferet blitt 34 år
gammel. Sårene fra 2012 er blitt til
arr. Han har flyttet ut av Oslo, ønsker ikke lenger å være kriminell.
Politiet har tidligere pekt på
34-åringen som en lederskikkelse
i Furuset Bad Boys, en kriminell gjeng som drev med

PALVORLIG SKADET: Her sitter offeret i en rullestol utenfor Ullevål
sykehus noen dager etter drapsforsøket natt til 18. Mai 2012. 34-åringen har samtykket til at VG kan bruke bildet. Foto: PRIVAT
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FURUSET: Åstedet for drapsforsøket i 2012.

«DE SKJØT MASSE, MEN BOMMET.
JEG TROR DET BLE AVFYRT 12-13
SKUDD.»

Skuddoffer (34)

narkotikakriminalitet, utpressing og torpedooppdrag.
Gjengen var stadig i konflikt
med andre kriminelle, ifølge politiet.
– Jeg var ikke noen hvem som
helst, akkurat. De gutta fra Holmlia har bygget seg opp etter at de
skjøt meg. Hadde politiet løst saken i 2012, ville ting vært annerledes på Holmlia i dag. De har gått
rundt uten å bli tatt. Det gir status,
rekrutter, kriminelle kontakter,
oppdrag og penger, sier 34-åringen. Han mener politiet har rotet
det til.
– Hvis politiet virkelig vil ta deg,
så tar de deg. Det vet jeg alt om.
Jeg tror ikke de gadd å gjøre et
skikkelig arbeid på grunn av den
jeg var. De var mer opptatt av å
følge med på oss og forhindre
hevn, sier 34-åringen.

som noe gjengoppgjør per nå, sa
politiinspektør Grete Lien Metlid
til VG den gang.

Fire av mennene ble siktet
for drapsforsøk og varetektsfengslet.
Etterforskningen startet i motbakke. I mai 2012 ble politifolk tatt
ut i streik. En uke etter drapsforsøket ba en av forsvarerne, Anne
Christine Stoltz Wennersten, om
at et viktig vitne skulle avhøres:
«Dette har imidlertid ikke latt
seg gjøre da saken foreløpig ikke
er satt på en etterforsker. Saken
er heller ikke gitt prioritet, etter
det opplyste grunnet streik», skrev
hun i e-post til politiet.
Hun vil ikke uttale seg til VG.
Da politiet var tilbake på jobb,

søket viser at alle spor pekte mot
Holmlia.
To dager før skuddene på Furuset skal en venninne av 34-åringen ha blitt oppsøkt av to menn
på utestedet Club Mango i Oslo
sentrum.
De ba henne viderebringe en
beskjed:
«Holmlia leter etter ham, si
Holmliagjengen», har venninnen
forklart i avhør.
Ikke langt unna rullet det opp
to-tre biler utenfor arbeidsplassen hans, Konows Bilpleie i Gamlebyen. Seks personer ble fanget
opp av et overvåkningskamera.
En politimann som jobbet forebyggende på Manglerud kjente
igjen alle:
Det var kjernen i Young Bloods.
Arbeidskollegaen på Konows
Bilpleie forklarte politiet at gjengen var aggressiv og ville ha tak
i 34-åringen. De sa de var «Gutta
fra Holmlia».

ble saken og ansvaret for etterforskningen flyttet fra Voldsavsnittet over til Avsnitt for organisert kriminalitet (Org. krim).
11. juni – nesten fire uker etter
drapsforsøket – skrev politiadvokat Jorid Kile en beslutning om
pågripelse og ransaking av gjenglederen.
Han ble siktet for drapsforsøk
eller medvirkning til drapsforsøk
på 34-åringen i Furuset Bad Boys.
Men gjenglederen var ikke å
finne.
Det gikk flere måneder før politiet fikk avhørt ham.
Året etter drapsforsøket ble saken flyttet tilbake til Voldsavsnittet.
– Jeg husker ikke hvorfor vi ikke
skulle etterforske den lenger. Den
ble overført til en annen seksjon.
Det er klart det er uheldig når en
sak flyttes mellom etterforskere
og seksjoner. I 2012 var det ganske tette skott mellom de ulike
seksjonene i Oslo-politiet. Men
jeg kan ikke uttale meg om saken,
sier politiadvokat Jorid Kile.

Etter drapsforsøket aksjoner-

Mens saken ble sendt mellom

Etterforskningen av drapsfor-

te politiet mot flere adresser på
Holmlia. Allerede dagen etter ble
ni menn pågrepet. Politiet knytter i dag nesten alle til Young
Bloods.
En av dem hoppet fra en leilighet i tredje etasje da væpnet politi kom på døren. Men han ble
raskt tatt. Politiet gjorde også våpenbeslag
– Relasjonene mellom de pågrepne og offeret må vi komme
tilbake til, men vi ser ikke dette

etterforskere på Politihuset, var
det andre som ville rydde opp.
Gjengmiljøet er kjent for å ta saker i egne hender.
– Alle i miljøet var på jakt etter
dem som hadde skutt meg. Folk
sto parkert utenfor leiligheter og
ventet, med pistoler og finlandshetter i bilen. Flere som holdt på
å bli uskyldig drept.
Seks år senere er totalt seks personer fremdeles siktet for drapsforsøk. Saken er ikke henlagt.

BORTFØRT: Kidnappingsbilen var tilgriset av blod da politiet fant den. Foto: POLITIET

KAPITTEL 4

DET HEMMELIGE MØTET
I to døgn leter politiet med helikopter
og hunder etter en kidnappet familie
far. Så kalles gjenglederen inn til en
hemmelig samtale med politiet.
Da familiefaren kommer ut av et
skogholt, med brudd i kjeven, nesen og hånden, har han vært kidnappet i 48 timer.
Beina bærer ham så vidt nedover
gangveien mot Mortensrud senter i Oslo. Føttene har hverken sokker eller sko. Pannen er blodig, selv
om noen nettopp har dusjet ham
og kledd på ham nye klær. Etterpå
trakk de en hette over hodet hans
og la en pistol inntil:
«Hvis du kontakter politiet, dreper vi deg og familien din».
Politiet finner ham på et fortau,
med de nakne bena ut i veibanen.
En kvinnelig betjent setter seg ned,
inntil ham:
– Vi er her for å hjelpe deg.
Leppene hans begynner å skjelve, han gråter. Men det verste ligger fortsatt foran ham.

I et avhør på Politihuset i Oslo,
18. september 2015, benektet den
27 år gamle mannen all kjennskap
til kidnappingen. På spørsmål om
hva han hadde gjort de siste to dagene, forklarte han til politiet: Slappet av, laget mat sammen med tre
venner og sett film.

Samtidig som politiet lette et-

registrert i en gjengoversikt –
sammen med tolv andre gutter fra
Holmlia – er han fortsatt ikke straffedømt.

ter ham med sporhunder og helikopter, kontaktet de gjenglederen
på Holmlia.

VG kan nå avsløre at politiet had-

de en samtale nummer to med gjenglederen. Ikke et formelt avhør,
men et uformelt møte. Der fikk han
tydelig beskjed:
«Han skal slippes løs. Nå!»
To og en halv time senere ble den
kidnappede familiefaren ført ut av
en leilighet på Holmlia og inn i en
skog. Snart fri. Hvorfor måtte politiet gå til gjenglederen og be om
at mannen ble sluppet løs?

Elleve år etter at 27-åringen ble

Januar 2018: I rettssal 207 i Oslo

tingrett bøyer familiefaren overkroppen fremover, skjuler ansiktet
i hendene og ser ned i sitt eget fang.
Ryggen hans skjelver. Han peker
på hodet sitt, deretter øyet og fingeren, som fortsatt ikke klarer å
gripe rundt gjenstander. Det er likevel ikke det verste:
– Jeg er ødelagt psykisk, sier han.
– Jeg er ikke et menneske lenger.
Vitner så ham løpe ut av bilen,
over en parkeringsplass på Holmlia, mens han skrek «politi, politi»
og slo håndflaten mot en vindusrute. Flere menn løp etter.
De slo ham med jernstang og
murstein. Mot ryggen, bena og nakken. Den ene hadde pistol, ifølge
dommen.
Mennene byttet på å sparke og
slå ham med nevene, samtidig som
familiefaren holdt seg fast i en takrenne og ropte til folk på verandaene: «Hjelp, hjelp».
Til slutt lå mannen urørlig på
bakken, uten pust til å skrike mer.
Da løftet de ham opp etter bena og
armene, før de kastet ham inn i en
bygning. Med hodet først.
Politiet fant senere fragmenter
av blod og hår på mursteinsveggen.
Det hele varte i under 20 minutter – og et helt liv.
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BLOD: Hodestøtten i bilen hadde tydelige blodspor. Foto: POLITIET

«ETTERSOM GJENGEN VOKSER (...) ER DET SANNSYNLIG AT LEDERSKIKKELSER OG MEDLEMMER
YTTERLIGERE VIL DISTANSERE SEG FRA KRIMINALITETEN SOM BEGÅS VED Å PLASSERE FLERE
LEDD MED UNGE LOVBRYTERE MELLOM SEG OG UTFØRELSEN AV DE KRIMINELLE HANDLINGENE.
Politiet

De anklaget mannen for å ha stjålet en bag med penger eller narkotika fra dem. Men familiefaren
benektet at han hadde noe med
dette å gjøre.
Forut for ett av møtene var kvinnen i kontakt med et telefonnummer politiet knytter til gjenglederen. 21 ganger i løpet av en drøy
time, ifølge en politirapport.

Når han sitter i huset sitt i dag

med voldsalarm og mobiltelefon
i fanget, ser han skygger i hagen
av mennesker som ikke finnes. De
er kommet for å ta ham, tenker
han.
Uansett hvor han går, er han
redd. De to sønnene hans og han
selv forteller i retten hvordan livet er blitt.
«Slipp meg, slipp meg», skriker
han når han våkner av mareritt om
nettene. Mest av alt er mannen
redd for å bli gal.

Før kidnappingen hadde han

knapt vært hos en lege. Nå besøker han menn i hvite frakker hele
tiden. De har satt ham på antidepressiva og antipsykotisk medisin,
etter å ha diagnostisert ham med
en komplisert posttraumatisk
stresslidelse. Flere ganger har han
vært tvangsinnlagt.
– Jeg har mistet livet mitt, sier
han.

En kvinne og fire unge menn fra

Holmlia ble tiltalt for kidnappingen og volden. Gjenglederen og
andre sentrale aktører i Young
Bloods ble siktet, men aldri tiltalt
i saken. Bevisene holdt ikke.
Likevel snakker aktor og forsva-

På rettssakens siste dager

ALDRI DOMFELT: Den 27 år
gamle mannen har vært mistenkt
eller siktet i 20 saker, ifølge
politiets straffesaksregister. Foto:

BLOD: Det var tydelige spor etter mishandlingen da politiet kom til
stedet. Foto: POLITIET

POLITIET

rerne om gjenglederen.
– Hvordan skriver han navnet
sitt? spør dommeren.
Flere blir vist et fotografi av ham
i vitneboksen.
En av de tiltalte blir spurt:
– Er det personer som mangler i
denne tiltalen?
– Flere, svarer kvinnen.
– Er det noen du prøver å beskytte?
– Det er ikke sånn at jeg beskytter dem, men jeg er redd for dem.

I dommen skal retten senere

bemerke at «det har vært en bred
bevisføring rundt både sakens forløp og bakmannskap».
På tiltalebenken sitter en 31 år
gammel etnisk norsk mann som
har et kontaktnett helt til toppen
av det kriminelle nettverket. Young
Bloods bruker mannen som et
«verktøy» eller «redskap» for å utøve vold, ifølge en politimann.
Til VG formidler 31-åringen gjen-

nom advokaten sin:
– Jeg mener miljøet på Holmlia
er veldig myteskapt.
Det blonde håret er bakoverstrøket med sideskill. Skjegget er trimmet. Han er ikledd en hvit penskjorte.

Før kidnappingen deltok den

tiltalte kvinnen på møter mellom
familiefaren og flere personer fra
Holmlia.

snakker advokat etter advokat om
bakmannskapet i Young Bloods.
– Noen andre står bak og trekker i trådene. Hvorfor er ikke disse tiltalt? spør advokat Jon Anders
Hasle og ser mot dommeren.
Advokat Trygve Staff sier at en
av de siktede gjennom telefonavlyttingen har snakket andre personer inn i saken. Han viser til at
de snakker om gjenglederen.
Ikke lenge etterpå avbryter dommeren og spør aktor:
– Disse som har forsvunnet ut
av saken … Hvorfor er ikke de her?
Da statsadvokat Kirsti Elisabeth
Guttormsen ikke svarer, spør dommeren på nytt.
– Jeg forstår at det er henlagt på
grunn av mangler på bevis. Jeg bare spør hvorfor de ikke engang er
innkalt som vitner?
– Jeg har ikke noe godt svar
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på det, akkurat, svarer Guttormsen.
Politiets hovedetterforsker i saken, Henrik Kopperud Brænden,
sier til dommeren at de hadde et
sterkt ønske om å belyse hele saken.
– Men i forhold til et bakmannskap kom vi ikke helt i mål. Det
ble ikke avdekket.

Septemberdagen for to og et

halvt år siden gikk gjenglederen
ut av hovedinngangen til Politihuset i Oslo. Klokken var 16.07.
Sivilkledde spanere fulgte alle
skritt han tok. Senere skrev de i
en rapport:
«Frihetsberøvelsen av fornærmede opphørte innen to og en
halv time etter at avhøret av NN
(gjenglederen red.anm.) var gjennomført»

Visepolitimester Einar Aas,

som tidligere ledet Seksjon for organisert kriminalitet i Oslo politidistrikt, bekrefter overfor VG at
en bakgrunnssamtale med lederen i Young Bloods fant sted før
løslatelsen av kidnappingsofferet.
– Det ble lagt atskillige ressurser i å finne mannen, og da jobbet vi med ulike innfallsvinkler
for å få det til, sier Aas.
Torstein Holand, tidligere leder for Spesielle operasjoner i Oslo-politiet, bekrefter også den
uformelle samtalen.
– Når noen er kidnappet, har
politiet handlingsplikt. Da må
man bruke alle deler av verktøyskrinet. Både de formelle og
mer uformelle, kreative delene
av skrinet, sier Holand.

Grete Lien Metlid, leder for

Etterretning og etterforskning i
Oslo politidistrikt, vil ikke kommentere saken.
– Er det vanlig å ha slike møter
med personer som knyttes til kriminelle miljøer?
– Selvfølgelig kan politiet snakke med kriminelle. Det er én av
måtene vi jobber på. Det er mitt
generelle svar, sier Metlid.
– Dette er en sak der politiet ikke
lyktes med å ta bakmennene?
– Denne saken er fortsatt ikke
avsluttet, det er det jeg kan si nå,
sier Metlid, og viser til at saken
fortsatt er i rettsapparatet.
De fem tiltalte ble alle dømt til
mer enn fem års fengsel for kidnappingen. Dommen er anket.

Etter den hemmelige samtalen på Politihuset møtte gjengle-

deren flere personer utenfor en
asiatisk restaurant ved Youngstorget. Politiet knytter flere av
dem til det kriminelle gjengmiljøet på Holmlia.
Utover ettermiddagen gikk han
gjennom trange gater i Oslo sentrum, før det ble holdt flere møter. På toppen av et parkeringshus, inne i en frisørsalong, i biler
og gatelangs. Spanerne registrerte kjente kriminelle som kom og
gikk, ifølge spaningsrapporten.
Nesten samtidig som familiefaren ble funnet i nærheten av
Mortensrud senter, ble gjenglederen fotografert utenfor Holmlia senter sammen med en av dem
som ble dømt for kidnappingen.
Hvorfor møtes de?
I en politirapport står det:
«Det fremstår betenkelig».

DELTA: I april i år ble en mann skutt på åpen gate. Her aksjonerer politiet mot en leilighet på Holmlia.

Foto: VG

KAPITTEL 5

POLITIETS ERKJENNELSE
Det er 11 år siden guttene på Holmlia
ble registrert i en gjengrapport. Oslopolitiet vedgår at de har en lang vei å gå
før de får bukt med gjengkriminaliteten
i hovedstaden.
– Kunne politiet ha stoppet Young
Bloods tidligere?
– Hvis vi hadde hatt den kunnskapen vi har i dag, på ulike personer og miljøer, er det helt klart,
sier John Roger Lund, leder for Enhet Øst i Oslo politidistrikt:
– Hadde man gått inn med sterk
forebyggende innsats da gutta var
12–13 år, ville det hatt en påvirk-

ning. Det er det ikke tvil om. Og
det er det vi ønsker å gjøre fremover, fortsetter han.
– Tenkte dere for lenge på kun forebyggende politiarbeid på Holmlia?
– Vi brukte kanskje ikke straffesakssporet i så stor grad som vi
burde. Det betyr ikke at det forebyggende arbeidet på Holmlia har
vært dårlig. Det kan ha vært bra.

Men de har kanskje ikke koblet det
mot den alvorlige kriminaliteten,
sier han.
– Og enkeltpersoner har utviklet
seg i veldig feil retning, sier Grete
Lien Metlid – leder for Enhet for
etterretning og etterforskning.

Samtidig som guttene fra Holm-

lia satt på trappen utenfor skolen,
hadde politiet en målrettet innsats
mot etablerte kriminelle Oslo-gjenger som B-gjengen og Young Guns.
Det farlige miljøet som var i ferd
med å vokse frem på Holmlia, gikk
under radaren i lang tid. Det var
først og fremst den lokale politiposten som håndterte dem.
– Jeg tror de så på dette som lokale utfordringer, lokale ungdom-

mer, som antagelig har vært borte
i politiet og under behandling av
politiet, men hvor man ikke har
klart å se hvor dette bar hen. Det
tror jeg vi må erkjenne, sier Lund.
– Jeg tror vi i dag er bedre rustet
til å se de kriminelle elementene i
en tidlig fase. Vi må også være så
ærlige å erkjenne at den informasjonen som lå ute på politistasjonene ikke alltid tilfløt de sentrale
etterretnings- og etterforskningsenhetene. Det ble jobbet mye lokalt. I dag er dette mye mer satt
sammen i et system, sier Lund.

Ifølge Metlid er gjengbekjempel-

se høyt prioritert i politiet. Men
hun vedgår at de utfordres på kapasitet, både nå og før.

35

LØRDAG 9. JUNI 2018

– Hva annet sto vi i samtidig?
Hvilke andre personer har vi tatt
i stedet? Dette er hverdagen vår.
Vi må levere og vurderes på en helhet, påpeker hun.
– Har dere tatt mange av bak
mennene i Young Bloods?
– Hvis dere spør akkurat nå, så
har vi fortsatt en innsats foran oss
for å bekjempe dette miljøet. Det
er det ingen tvil om. Men det pågår etterforskning i flere saker. Og
det er viktig å si: Så lenge en etterforskning pågår, skal vi være tilbakeholdne med å kommentere
det, sier hun.
De vil ikke snakke om den utpekte gjenglederen.
– Vi ønsker ikke å snakke om enkeltpersoner i Young Bloods, sier
Metlid.
– Var det først i 2016 dere forsto
situasjonen på Holmlia?
– Nei. Vi har kjent til miljøet lenger. Vi så at ungdomskriminaliteten bare gikk nedover i flere år, og
kanskje brukte vi dette litt for mye
som en sovepute. Det skal jeg ikke
se bort ifra, fortsetter Lund.
– Det er mulig vi har vært for
dårlig på den spissede innsatsen.
Der tror jeg vi må bli bedre på frem-

over. I samarbeid med eksterne
aktører som barnevern og skole.
Metlid mener likevel at de som
kritiserer organiseringen i politiet
i dag, bør gå i seg selv med hensyn
til hva som ikke fungerte tidligere.
– Nemlig det å jobbe bedre på
tvers, dele informasjon, enes om
hva situasjonsbildet er og også klare å prioritere bedre. Opplevelsen
min i dag er at disse fagmiljøene,
de samme flinke folkene og kompetansen, er opptatt av å virke godt
sammen, presiserer hun.

Men politisjefene vil helst ikke

se seg tilbake.
– Nå må vi ha fokus fremover.
Hvordan klarer vi å komme tidsnok
inn? Og gjøre de rette grepene? Du
vil alltid kunne snu deg og se bakover: Burde vi hatt mer fokus på
ham? Mer fokus på det miljøet?
– Er det trygt for vanlige folk å
bo på Holmlia?
– Ja, det er det. Men politiet kan
ikke være over alt til enhver tid.
Det vil kunne være elementer som
gjør at vi får nye hendelser på Holmlia, på lik linje med andre steder i
Oslo, sier John Roger Lund.
– Generelt er det trygt å bo der,

POLITISJEFER: Grete Lien Metlied og John Roger Lund vedgår at
mye må gjøres for å ta gjenglederne. Foto: VG
og politiet gjør det vi kan for å hindre ny kriminalitet der ute.
I en etterretningsrapport står
det:
«Etableringen av et geografisk
kjerneterritorium hvor de kriminelle aktørene innehar større innflytelse og autoritet enn politiet ses
på som særlig problematisk og kan,
på et tidlig stadium, sammenlignes med tilstander som oppleves i
enkelte større svenske byer.»

Gjenglederen i Young Bloods

har vært mistenkt eller siktet i 20
straffesaker. Han har ingen domfellelser.
– Hei sjef, jeg er bare en arbeider, skriver han til VG.
I flere uker har VG forsøkt å få
kontakt med ham. Til slutt svarer
gjenglederen via en Instagramkonto.
– Vil ikke være uhyggelig med
deg, så jeg må be deg pent om å la

meg være i fred. Greit?
På spørsmål fra VG om han har
en advokat, svarer han:
– Kriminelle bruker advokater,
og det er ikke det livet mitt handler
om. Håper du kan respektere det.
Han benekter at han er leder i
den kriminelle gjengen Young
Bloods.
– En alvorlig påstand. Men jeg
har ingen versjon å dele, og det er
bare løgn. Jeg har aldri i livet mitt
sittet i fengsel eller vært innblandet i kriminell aktivitet, så du bør
dobbeltsjekke fakta. Jeg har ingenting å meddele, og jeg har ingen
kommentar til noe som helst, skriver han.
Neste dag sletter han Instagramkontoen sin.
Vi får ikke lenger tak i ham.
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«Folk skal ikke
bo i et nabolag
hvor det ikke
er politiet som
holder lov og
orden og
bestemmer hva
som er rett eller
galt å gjøre.»
VIL IKKE SVARE: Justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor
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Av LONE LOHNE, ODA LERAAN
SKJETNE, RONNY BERG
og BJØRNAR TOMMELSTAD

– Det er ikke noen
tvil om at denne
gjengen skal tas, sier
justisminister Tor
Mikkel Wara (Frp)
om Holmlia-gjengen
Young Bloods, men
vil ikke svare på om
politiets innsats har
vært god nok.
I over ti år har gjengen Young
Bloods fått herje på Holmlia i Oslo. Lørdag skrev VG historien om
hvordan politiet ikke har klart å
stoppe dem.
Justisminister Tor Mikkel Wara
(Frp) sier han er veldig bekymret
for situasjonen på Holmlia og frykter en eskalering av gjengkriminaliteten. Men han vil ikke svare
på om han mener politiet har gjort
en god nok jobb.

r

– Skal tas

Mikkel Wara (FrP) vil ikke svare på om politiet har gjort en god nok jobb med å bekjempe gjengkriminalitet på Holmlia. Foto: TORE KRISTIANSEN

– Det er uakseptabelt. Over så mange år skal ikke gjenger få lov til å
utvikle en virksomhet der man terroriserer nærmiljøet. Det er ikke
noen tvil om at denne gjengen skal
tas, sier Wara.
– Folk skal ikke bo i et nabolag
hvor det ikke er politiet som holder lov og orden og bestemmer hva
som er rett eller galt å gjøre.
– Når et slikt miljø har fått lov til å
vokse frem over så mange år, utgjør
et så stort voldspotensial og holder
en hel bydel i et slikt jerngrep – kan
man da si at politiet har gjort en god
nok jobb?
– Jeg ville ikke brukt disse ordene til å beskrive situasjonen. Men
jeg sier at vi ikke må komme i en
situasjon hvor det skjer, svarer Wara.
– Men har politiet gjort en god nok
jobb?
– Jeg opplever at de tar situasjonen på alvor, svarer
justisministeren.
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VISER MUSKLER: VG skrev lørdag om gjengkriminalitet i Oslo sør. Flere av personene på dette bildet er siktet for alvorlig kriminalitet, blant annet drapsforsøk. Foto: PRIVATV

«TILBUDET ER
HELT SIKKERT
IKKE BRA NOK, OG
DET VIL TA TID Å
BYGGE DET OPP.»
Byrådsleder Raymond Johansen

Han sier at han skal følge
hvordan politiet bruker midlene sine tett fremover. Og
at det tar mer enn fem måneder
før de kan gjøre en god vurdering
av effekten av de 30 millionene
som ble bevilget ekstra til Oslopolitiet i 2018.
– Så på ett eller annet tidspunkt
kan det hende at jeg mener noe
om de har gjort en god nok jobb,
men jeg mener ikke noe om det i
dag, sier Wara.
– Vil du si at politiets innsats mot
dette miljøet har vært god? Ja eller
nei.
– Jeg kan ikke vurdere, jeg vil
ikke svare på det. Jeg opplever at
de tar det på alvor. Karaktersetting vil jeg ikke gjøre nå, det kan
vi kanskje komme tilbake til se-

nere, sier justisministeren.
– Kan du leve med dette som justisminister – å ha en slik situasjon på
Holmlia?
– Nei, jeg mener at dette er uakseptabelt. Én ting er om jeg kan leve med det, men de på Holmlia bør
ikke leve med det. Sånn skal det
ikke være, sier justisministeren.

Frustrert over politiet

Saken om den fryktede gjengen
som aldri har blitt stoppet vekker
sterke reaksjoner i lokalmiljøet på
Holmlia.
– Lokalbefolkningen har vært
veldig frustrerte over at politiet
ikke får vitner til de hendelsene
som har skjedd, sier beboer og natteravn Johan Hake
I hemmelige etterretningsrap-

porter fra 2016 erkjenner politiet
vanskeligheter med nettopp å skaffe vitner. Under etterforskningen
av en alvorlig kidnappingssak i 2015,
hvor Young Bloods var involvert,
opplevde politiet ifølge rapporten
«en påfallende mangel på vitner,
selv blant den alminnelige delen av
befolkning på Holmlia».
Hake er også lei av at politiet
snakker om interne gjengopprør
som om dette ikke berører lokalbefolkningen.
– Jeg føler meg trygg som beboer og natteravn, men politiets utsagn om at interne gjengopprør
ikke påvirker allmennheten, provoserer. Vi i miljøet kjenner de som
blir skutt og vi kjenner de som skyter, sier Hake.
Politiet sa i går til VG at de har en
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APPELL: – Vi i miljøet kjenner de som blir skutt og vi kjenner de som
skyter, sier Holmlia-beboer og natteravn Johan Hake. Han holdt
appell under antivoldsmarkeringen for beboerne på Holmlia i februar.
F
 oto: NTB SCANPIX

OSLO
Sandvika

Lillestrøm
Furuset

Grønland
Østmarka

Nesodden

Holmlia

10 Km

Kilde: MAPS4NEWS/HERE

VG: i går

SOGNEPREST: Silje Kivle Andreassen i Holmlia menighet under
folkemøtet på Holmlia i februar, etter flere voldshendelser i bydelen.
F
 oto: NTB SCANPIX

lang vei å gå før de får bukt med
gjengkriminaliteten i hovedstaden,
og at de gjør de de kan for å forhindre ny kriminalitet på Holmlia.

– Klarer ikke følge opp

Elisabeth Grøtteland er styremedlem i Holmlia-initiativet og en av
initiativtagerne bak Folkeaksjonen for områdeløft i Søndre Nordstrand. Hun er enig i bildet Hake
tegner av Holmlia, og vil gjerne
rette søkelyset mot kommunen.
– Det snakkes hele tida om politi, men vi har også en kommune
som ikke har klart å følge opp de
mest sårbare. Bydelen er blitt systematisk underfinansiert i 18 år,
noe som har gitt gjengene gode
muligheter til å slå rot. Utenforskap og fattigdom henger sammen

med rekruttering til gjenger, sier
Grøtteland.
– Det som gjør meg sint er at
voldsutsatte barn og unge som faller utenfor ikke får den hjelpen de
har krav på. Jeg er overbevist om
at det ofte finnes et sviktet barn
bak en kriminell voksen, fortsetter hun.
Grøtteland understreker viktigheten av at ungdom får jobbmuligheter, noe hun roser kommunen for å arbeide for.
– Får man en mulighet til å tjene penger selv, er det kanskje ikke
like attraktivt å bli hente- og bringegutt for småpenger.

Kritiserer kommunen

Sogneprest i Holmlia menighet Silje Kivle Andreassen peker også på

at problemene er sammensatte.
– Dette er en helhetlig samfunnsutfordring, og det har ikke vært
nok midler til å følge opp de som
trenger det. Denne saken bare bekrefter det. Det vokser jo fortsatt
opp barn her, og mange er også
bekymret for om det kommunen
tilbyr i dag er bra nok, sier hun.

– Ikke naive

Byrådsleder Raymond Johansen
(Ap) svarer slik på kritikken:
– Tilbudet er helt sikkert ikke bra
nok, og det vil ta tid å bygge det
opp etter 18 år med høyrestyre. Vi
er heller ikke naive. Vi tror ikke at
flere fritidsklubber alene vil løse
problemene, men det er snakk om
flere tiltak samlet. Byrådet har styrket bydelsøkonomien med 1,2 mil-

liarder. For to uker siden styrket vi
bydelene med 49 millioner kroner
ekstra blant annet til oppfølging av
kriminelle gjengangere, styrking
av utsatte ungdomsskoler, sommerjobbtilbud og annet forebyggende
arbeid, sier Johansen, som kjenner
til Young Bloods og andre gjenger
i Oslo.
Det er 50.000 ungdommer i alderen 10 til 17 år i hovedstaden. I
fjor ble 151 av dem – 3 promille –
registrert som såkalte gjengangere. Disse sto for 37 prosent av kriminaliteten i den aktuelle aldersgruppen i 2017, ifølge byrådet.
– Når livssituasjonen blir vanskelig, oppfattes kriminalitet forlokkende. Vi tar dette på alvor, og
vi har mye opprydning igjen, sier
Johansen.

Han er enig i at bydelen har vært
kraftig underfinansiert, og presiserer at det ikke finnes noen quick fix.

Kjenner seg ikke igjen

Sogneprest Andreassen legger til
at Oslo Sør-satsningen, et samarbeid mellom kommunen og staten
for å forbedre nærmiljø og tjenester i Bydel Søndre Nordstrand, er
et godt og nødvendig tiltak. Satsingen starter opp i år og varer til 2026.
– Det er også viktig å få frem at
dette stedet er så mye mer enn bildet man får av Holmlia i mediene.
Jeg har bodd her i 18 år og kjenner meg ikke igjen i mye av det
som blir skrevet. Det er i underkant av hundre som står for kriminaliteten, av totalt 12.000 beboere, avslutter sognepresten.
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GJENGEN INGEN HAR KLART Å STOPPE

TJENER M

Hemmelig etterretningsrapport om Young Bloods na

Av BJØRNAR TOMMELSTAD,
RONNY BERG og SYNNØVE
ÅSEBØ

Politiet mener ledelsen i Young Bloods
tjener millioner på
kriminalitet. Men
de vet ikke hva som
skjer med pengene.
Den kriminelle gjengen fra drabantbyen Holmlia i Oslo blir koblet til omfattende narkotikasalg,
spesielt hasj og marihuana. Omfanget gjør at politiet mener noen
tjener store penger:
«(…) ledelsen i Young Bloods tjener millionbeløp på sin kriminelle
virksomhet, men vi vet per dags dato lite om hva som skjer med deres
fortjeneste på den kriminelle virksomhet.»
Det står det i en hemmeligstemplet etterretningsrapport fra desember 2016.
– Vi har mer kunnskap enn vi
hadde bare for ett år siden, bare så
det er sagt. Vi vet mye om hva som
skjer, og vi jobber med ulike strategier for å bekjempe det. Vi er veldig oppmerksomme på bindinger
internasjonalt, sier politiinspektør
Grete Lien Metlid i Oslo politidistrikt til VG.
I helgen publiserte VG en artikkelserie om politiets arbeid opp
mot den kriminelle gjengen Young
Bloods.

DOPPENGER: Politiet knytter Young Bloods til salg av store mengder
hasj og marihuana. Foto: PRIVAT

Det som en gang var en løst sammensatt gruppe med tenåringsgutter fra Holmlia, blir nå sett på som
den største gjengkriminelle trusselen i Oslo.
Flere av de sentrale aktørene i
Young Bloods har vært på politiets radar i over ti år, uten at de er
blitt stoppet.

serte kriminelle nettverk fra VestBalkan er det sannsynlig at de har
tilgang på en betydelig kompetanse og bistand innenfor kriminell
virksomhet, spesielt innenfor segmentene narkotika og hvitvasking»,
står det i etterretningsrapporten
fra 2016.
I rapporten vises det til at politiet mener det omfattende narkotikasalget genererer store pengebeløp i form av kontanter.
Dette blir satt i sammenheng
mellom misforholdet mellom politiets manglende pengebeslag og
antatt salg av narkotika.
«Det vurderes som sannsynlig at
deler av disse kontantene transporteres fysisk ut av landet, og at andre deler forsøkes hvitvasket gjennom bedrifter i Norge.»
– Hvor blir det av alle disse pengene?
– Jeg ønsker ikke å kommentere noe konkret på det. Vi jobber
med flere ting nå. Vi er en veldig
stor enhet nå, mange spissede fagmiljøer. Fordelen nå, ved å være
leder samlet for disse miljøene, er
at vi kan jobbe med utfordringer
fra ulike kanter og med ulike strategier for å bekjempe det, sier Metlid.
Politiinspektøren er leder for
Felles enhet for etterretning og etterforskning. I underseksjoner i
denne enheten jobber politifolkene som står fremst i kampen mot
de tyngste kriminelle miljøene i
hovedstaden.

Narkotika

– Lite «flashing»

●●

Denne 27 år gamle
mannen er aldri
blitt straffedømt,
likevel mener
politiet at han er en
lederskikkelse i
Young Bloods. Selv
nekter 27-åringen
for det.

Politiet kobler ledelsen i gjengen
til tunge kriminelle nettverk på
Vest-Balkan. Det er også i den retningen politiet ser når de jakter på
pengene.
«I det meget sannsynlige tilfellet
at Young Bloods representerer eller samarbeider tett med organi-

På midten av 2000-tallet, da de
norsk-pakistanske gjengene herjet i Oslo, var poserte gjengmedlemmene med gullsmykker, dyre
merkeklær og luksusbilder. Slikt
er det mindre av i Young Bloods,
ifølge rapporten:
«Generelt sett virker det å være li-

ten grad av «flashing» i form av fine biler eller dyre gjenstander.»
– Tidligere var det en viss uniformering på gjengene, dette har
endret seg over tid. I dag vil man
ikke se det på den samme måten,
sier politiinspektør John Roger
Lund, som leder Enhet Øst i Oslo
politidistrikt.
Flere av de sentrale aktørene i
Young Bloods er ikke registrert
med hverken jobb eller eiendom
på papiret.
Noen er registrert med roller eller som eiere av foretak, men da
rapportene ble skrevet i 2016, visste ikke politiet noe om omsetning
i disse.

Ikke jobb eller eiendom

En 27 år gammel mann har internt
i politiet blitt utpekt som den ubestridte lederen i Young Bloods gjennom flere år.
Selv etter interne stridigheter
og fraksjonering i den kriminelle
gjengen, peker politikilder på
27-åringen som leder. I politiets
straffesaksregister står 27-åringen
registrert som siktet eller mistenkt
i 20 saker.
Han er fortsatt siktet for et drapsforsøk som skjedde natt til 18. mai
i 2012.
De siste to årene har han ikke
vært registrert med arbeid, men
han står oppført som eier av et enkeltmannsforetak. Telefonnummeret til foretaket har ikke vært i
bruk på flere måneder.
De siste ni årene står han registrert med totalt 150.000 kroner i
inntekt, ifølge ligningstallene.
Det siste halvåret har han vært
mye i utlandet. Senest i forrige uke
ble han avbildet på en restaurant
i utlandet sammen med en annen
sentral aktør i Young Bloods, en
mann som er tiltalt i en sak som
involverer 250 kilo hasj.

SPRER FRYKT: Politiet betegner Young Bloods som en territoriell gjeng. 		
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arkosalg:

Den har i løpet av relativt kort tid blitt en betydelig aktør i Oslos underverden, og knyttes til ekstrem voldsbruk. Foto: PRIVAT
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KRITISERER

Foto: CICILIE S. ANDERSEN

ALARM: Allerede i slutten av 2016 slo en hemmeligstemplet etterretningsrapport alarm om at gjengen Young Bloods kom til å bli den største gjengtrusselen mot Oslo. Det regnes de nå som. F ot

Jonas Gahr Støre

... og Ap-lederen slakter regjeringens manglende
Av ODA LERAAN SKJETNE, RONNY BERG og BJØRNAR TOMMELSTAD

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier det er åpenbart at politiet ikke har gjort en god nok jobb
når en gjeng som Young Bloods har vokst
frem. Og han kritiserer justisministeren for
ikke å anerkjenne det.
VG har avslørt hvordan Oslos største gjengtrussel har vokst frem over
mer enn 10 år uten at politiet har
klart å stoppe dem. Gjengen Young
Bloods sprer frykt blant lokalbefolkningen på Holmlia sør i Oslo.
Justisminister Tor Mikkel Wara
(Frp) ville lørdag ikke svare på om
han mener politiet har gjort en god
nok jobb. Ap-leder Støre mener
svaret er åpenbart.
– Jeg mener at justisministeren
viker unna en kjerne i denne saken når han ikke vil svare på om

er hans politiske ansvar, sier Støre.

Slakter politibudsjettene

Ap-lederen slakter regjeringens politibudsjett – og mener regjeringen
har sviktet i bevilgningene. Justisministeren slår tilbake og sier han
ikke klarer å ta kritikken seriøst –
og at den mangler rot i virkepolitiet har gjort en god
ligheten.
nok jobb. Jeg mener
Støre sier han ble
PSSST!
svaret ganske åpenbart
overrasket
da det ikke
Les hele avsløer at det har de ikke.
kom mer penger til Osringen på vg.no:
Det er også fordi de
lo-politiet i revidert
Gjengen ingen
nasjonalbudsjett
i mai,
ikke er gitt forutsetklarte å stoppe
ningene for å gjøre den,
gitt hvordan situasjosier Støre.
nen på Holmlia har utvi– Hva mener du med at han
klet seg i 2018.
«viker unna»?
– Ja. Penger løser ikke alt, men
– Han tar ikke ressurssituasjo- med den situasjonen som nå er, hvor
nen på alvor. Regjeringen har ikke politiet erkjenner at det trengs oppgitt politidistriktene forutsetninge- trapping mot gjengkriminaliteten
ne for å trappe opp innsatsen, det i Oslo, burde det gjenspeile seg i

mer ressurser, sier Støre til VG.
Regjeringen stemte i april ned et
forslag i Stortinget som SV, Ap og
Sp sto bak om at politiet måtte får
en permanent tilværelse på Holmlia i Oslo, og at byene måtte sikres
«tilstrekkelige politiressurser» til
å bekjempe gjengkriminalitet.
– Mener du at Oslo-politiet er tilstrekkelig rustet til å hamle opp med
dette miljøet og hindre rekruttering
av nye ungdommer?
– Det koker for oss ned til om de
har ressursene til å gjøre jobben.
Det jeg frykter er at de kommer i
en så presset ressurssituasjon at
de må flytte ressurser fra andre jobber i bydelene for å håndtere dette. Dette handler om å kunne sette inn ressurser på gjenger uten å
tappe det fra andre steder i bydelen, sier Støre.
– Ap styrer Oslo. Selv om politires-

surser er regjeringens bord, vil mange av de lokale tiltakene her være
kommunenes. Har Ap forvaltet sitt
ansvar i Oslo?
– Jeg mener det er stor bevissthet både i bydelen og byrådet og
betydningen av det forebyggende
arbeidet. Og Norge på sitt beste
klarer samarbeidet mellom det
kommunale forebyggende og det
politifaglige arbeidet, også i den
spisse delen, svarer Støre.
Støre sier imidlertid at han tror
det må bli bedre sammenheng mellom det forebyggende og politiets
innsats.
– Ettersom du her sier at politiet ikke har gjort en god nok jobb
når dette har vokst frem og regjeringen ikke har gjort en god nok
jobb med håndtere det: Ap styrer
Oslo, har dere gjort en god nok jobb
med å hindre dette i å vokse frem?
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Passasjerfly
uten vinduer

Flyselskapet Emirates ser på muligheten for vindusløse
fly og avduket en ny førsteklasses suite om bord med virtuelle vinduer på sitt nyeste fly, skriver BBC. Virtuelle
vinduer kan gjøre passasjerflyene raskere, skriver BBC.
Saj Ahmad, sjefanalytiker hos StrategicAero Research,
sier til CNN at dette ikke vil skje – spesielt med tanke på
sikkerheten i flyet. Han forteller at i nødssituasjoner må
kabinpersonellet kunne se ut for å koordinere evakuering. (NTB) F oto: DUNCAN CHARD

POLITIET

to: PRIVAT

pengebruk

– Jeg tror også at det er i Oslo er
erkjennelse av at man må lære og
evaluere underveis, men de spørsmålene må nesten gå til Oslo, sier
Ap-lederen.

– Paradoksalt og smålig

Wara sier han mener kritikken fra
Støre «mangler rot i virkeligheten».
– Det er både paradoksalt og smålig at Støre ikke forholder seg til
fakta. Bevilgningene til politiet har
økt betydelig siden regjeringen
overtok etter de rødgrønne i 2013.
For Oslo politidistrikt har regjeringsskiftet i 2013 utløst nærmere
800 millioner kroner ekstra. Jeg
klarer derfor ikke å ta kritikken fra
Støre seriøst, skriver justisministeren i en e-post til VG.
– Det virker rett og slett som om
Støre ikke følger med. Oslo-politiet har fått tildelt 420 nye årsverk

i siden 2013, og over 80 nye årsverk i 2018.
– Dersom Støre mener at jeg ikke
tar situasjonen på alvor, så utfordrer jeg ham til å komme med realistiske, gode tiltak, uten å bare
rope om mer penger hver gang det
kommer en sak i media, skriver
justisministeren.

BER OM 11 ÅR
FOR JENTE (16)

Den nå 16 år gamle jenta som
er tiltalt for drapet på Sørlandssenteret i Kristiansand i fjor, bør
dømmes til elleve års fengsel,
mener aktor i saken. Ifølge Fædrelandsvennen tok aktor, statsadvokat Jan Tallaksen, utgangspunkt i en fengselsstraff på tolv
år. – Hun skal ha ett års fradrag
for tilståelse, sa han i prosedyren sin i Kristiansand tingrett i
går. Han slo fast at jenta mente
å drepe. (NTB) Foto: ODIN JÆGER

6,2 mill.

Over 920 000 mennesker ble
drevet på flukt fra sine hjem i
Syria fra januar til april, ifølge
FN. Tallet er det høyeste siden
krigen i landet brøt ut. Til
sammen anslås det nå at 6,2
millioner mennesker lever som
internt fordrevne i Syria. I tillegg
har 5,6 millioner flyktet til Syrias naboland. (NTB) F oto: AP

VG: På lørdag

Slik har Oslo-byrådet
svart på kritikken
Byrådsleder Raymond Johansen
(Ap) erkjente i helgen at bydelen
har vært kraftig underfinansiert, men
sier det ikke finnes noen «quix fix».
– Tilbudet er helt sikkert ikke bra
nok, og det vil ta tid å bygge det
opp. Vi er heller ikke naive. Vi tror
ikke at flere fritidsklubber alene vil
løse problemene, men det er snakk

om flere tiltak samlet. Nå styrkes
bydelen med 49 millioner kroner,
blant annet til oppfølging av kriminelle gjengangere, styrking av utsatte ungdomsskoler, sommerjobbtilbud og annet forebyggende arbeid, sier Johansen, som kjenner
til Young Bloods og andre gjenger
i Oslo, sa Johansen.

87 NYE TRIKKER TIL OSLO
Spanske CAF skal levere de 87 nye trikkene som skal kjøpes
inn til Oslo. Trikkene skal fases inn mellom 2020 og 2024, og
de beholder selvsagt blåfargen. Kostnadsrammen for de 87
nye trikkene er på 4,1 milliarder kroner. De to første trikkene
kommer til testing vinteren 2020, mens de øvrige trikkene kommer til å bli satt i drift mellom 2021 og 2024. (NTB)
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FAKSIMILE: VG lørdag

Ikke god nok jobb på Holmlia,
innrømmer politimesteren i Oslo
Trenger «mange titalls millioner»
for å takle gjengene over tid
Av ODA LERAAN SKJETNE, BJØRNAR TOMMELSTAD, RONNY BERG og TROND SOLBERG (foto)

Oslo-politiets forsøk på å få kontroll over det harde gjengmiljøet på
Holmlia, går utover polititilbudet i andre problemområder i hovedstaden, vedgår politimester Hans Sverre Sjøvold.
Han innrømmer at politiet ikke
har gjort en god nok jobb på Holmlia, hvor gjengen Young Bloods
gjennom over ti år har vokst frem
til å bli Oslos største gjengtrussel.
– Ja. Det ville vært oppsiktsvekkende hvis jeg svarte noe annet
etter disse reportasjene dere har
hatt. Vi kunne gjort en bedre jobb,
men vi har gjort mye der, sier politimester Hans Sverre Sjøvold til
VG.
Politimesteren i Oslo sier ressurssituasjonen for Oslo-politiet
er svært krevende, og at de har
måttet kutte i sentrum og på vestkanten for å hamle opp med situasjonen i øst.
Hvis ikke ekstramidlene til Oslo-politiet videreføres neste år –
så vil de slite, mener politimesteren.
– Jeg har en ramme penger som
jeg er forpliktet til å holde meg til.
Og per dato er det en altfor liten
ramme, sier Sjøvold.

Andre bydeler rammes

Til tross for at gjengen Young
Bloods de siste årene har vokst i
styrke og omfang, sier politimesteren at områdene øst og sør i Oslo lenge har vært førsteprioritet
for politiet. I alle fall siden inngangen til 2017.
– Og det gjør at vi må omfordele ressurser internt i distriktet. Det
vil få konsekvenser for noe, det
må vi være ærlige og si. Vi må styrke patruljene i øst, og de patruljene må jo tas fra et sted, sier Sjøvold.
Han advarer om at dette kan gjøre at de ikke får jobbet godt nok
andre steder i hovedstaden – og
at de også utvikler seg til å bli kritiske områder.
Slik sier politimesteren at de an-

Effektiviseringskrav
●●Siden 2013 har Oslo politidistrikt måtte kutte 215 millioner på
grunn av regjeringens effektiviseringskrav, opplyser de. Sjøvold
sier de ikke greier å effektivisere i
takt med kravene – og ender opp
med å måtte kutte ansatte.

dre bydelene i Oslo rammes:
Budsjettene i vest er kuttet. Der
må politiet nå trappe ned aktiviteten for å holde de nye budsjettrammene.

Kjedereaksjon

Politi som har patruljert i andre
deler av byen, må nå jobbe i sør
og øst. Det fordi det nå skal stå patruljer permanent ute i flere bydeler i sør og øst. Og da må patruljer fra andre deler av byen ta ansvaret for deres hasteoppdrag.
Politimesteren sier det også betyr færre tilgjengelige politipatruljer i områder hvor de har store utfordringer, som Tøyen og Grønland.
– Jeg mener det er helt nødvendig at Oslo politidistrikt nå tilføres mer ressurser over tid for å stå
i disse krevende områdene. Hvis
vi skal unngå å svekke polititilbudet til de andre innbyggerne i distriktet, understreker politimesteren.
– Kan dere være litt mer konkret
på hva dere egentlig trenger av bevilgninger? Hvor mye mer enn det
dere allerede har trenger vi her?
Snakker vi titalls millioner eller noen
hundre millioner?
– Vi snakker om mange titalls
millioner kroner for å kunne hånd-

tere dette over tid. For vi må ta ressurser ut av ordinær tjeneste og
rett og slett bare passe på disse områdene hvor det er kritisk.

– Min fordømte plikt

Oslo-politiet fikk i 2018 30 millioner ekstra for å håndtere kriminaliteten i Holmlia og Oslo Sør. De
har startet ansettelsen av hele 41
personer for å få bukt med de kritiske områdene.
Men selv om Oslo-politiet sier
at de sliter med kapasitet til å håndtere sine oppgaver, ville justisministeren i helgen ikke love Oslopolitiet også får disse midlene i
2019.
– Det som er viktig for oss nå er
at dette får oppmerksomhet på vei
inn i budsjettet neste år. Vi er avhengig av å få videreført den bevilgningen for å holde trykket oppe
i sør, sier politimesteren.
– Er mer penger den eneste løsningen for å få kontroll på denne situasjonen?
– Effektivisering, samarbeid –
dette handler ikke bare om penger. Hvis vi kunne kjøpt oss ut av
det her, hadde det vært veldig enkelt. Men så enkelt er det ikke.
– Dere får kritikk for ikke å løst dette, dere påpeker at ressurssituasjonen er krevende og at dere trenger
mer penger. Men det er ditt ansvar å
sørge for å løse oppgavene med de
midlene du får.
– Jeg må forholde meg til de midlene jeg har. Det er min fordømte
plikt. Og sånn er det, sier politimesteren.

FØLER PRESSET: Oslo-politimester Hans Sverre Sjøvold har
måttet tåle kritikk for at et
gjengmiljø har fått vokst seg sterkt
og voldelig på Holmlia i Oslo.

R I VEST
A MER TIL ØST
ONSDAG 13. JUNI 2018

PERMANENT: Her står en bobil fra politiet utenfor Holmlia senter, i området
som gjengen Young Bloods hevder som «sitt» territorium.
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UTE I FELT: Politiinspektør John Roger Lund, leder for Enhet Øst i
Oslo politidistrikt, har vært på mange besøk på Holmlia det siste året.
Av LONE LOHNE, BJØRNAR
TOMMELSTAD og RONNY BERG

I tillegg til å selge og
oppbevare narkotika, mener politiet løpeguttene blir brukt
til å utøve trusler og
vold på vegne av aktører i Young Bloods.
Politiet mener den svært voldelige gjengen, som har sitt utspring
fra Holmlia, forsøker å «ekspandere sitt territorium til andre deler av
Oslo sør, samt utvalgte deler av Oslo sentrum», ifølge hemmelige etterretningsrapporter fra 2016.
Ungdomsgjenger fra Holmlia,
Mortensrud, Lambertseter, Bogerud og Manglerud blir pekt på som
rekrutteringsbaser:
«I forbindelse med politietterforskninger og straffesaker er det avdekket at flere unge fra disse områdene har figurert som løpegutter til
Young Bloods.»
– Hele problemet når det gjelder rekruttering, handler om narkotikatrafikk, sier politiinspektør
John Roger Lund, leder for Enhet
Øst i Oslo politidistrikt.
Politiet mener gjengen også har
innflytelse over fylkesgrensen – i
Oppegård kommune i Akershus:
«Bekymringene fra Øst pd (politidistrikt, red.anm.) vedrørende økt
gjenginnflytelse på ungdommer i
Oppegård bør etter Etterretningsavsnittets oppfatning tas på alvor.»
I helgen kunne VG avsløre politiets mislykkede innsats mot den
kriminelle gjengen Young Bloods.
Det som var en løst sammensatt
guttegjeng fra Holmlia, blir nå sett
på som den største gjengkriminelle trusselen i hovedstaden.
Løpeguttene får drittjobbene. I
tillegg til å selge og oppbevare narkotika, mener politiet mindreårige blir brukt til å utøve trusler og
vold på vegne av aktører i Young
Bloods, ifølge rapportene.
I vinter knyttet politiet 100 per-

Dette er saken
●●I helgen avslørte VG politiets
mislykkede arbeid opp mot den
kriminelle gjengen Young Bloods
fra Holmlia.
●●Flere av de sentrale akørene i
Young Bloods var på politiets
radar allerede for ti år siden,
likevel har ikke politiet klart å
stoppe dem.
●●Den kriminelle gjengen har gått
fra å være en løst sammensatt
gruppe med gutter til å bli den
største trusselen innen gjengkriminalitet, ifølge hemmelige
etterretningsrapporter.
●●Young Bloods beskrives i dag
som en viktig og voldelig aktør i
Oslos underverden, og politiet er
særlig bekymret for gjengens
utnyttelse av sårbare personer.

soner til Young Bloods, inkludert
mellomledd, voldsutøvere og unge gateselgere, fikk VG opplyst på
et møte på Manglerud politistasjon.
– Jeg tror ikke vi skal gå inn på
hvor stort miljøet er. Men det består av en god del aktører som er
en fare for sårbare barn og unge i
nærmiljøet. Jeg kaller det for barn
og unge når de er 13-14-15 år. Derfor må politiet, sammen med andre, virkelig være på hugget, sier
Lund.

– Høyt voldspotensial

Politiinspektøren mener foreldre,
skole og medborgere har en viktig rolle – sammen med politiet.
– De må være med på å forebygge. Det er viktig at medborgere
kjenner sitt ansvar og sier fra når
de ser noe galt. Vi skal i alle fall
ikke være der at gjengen Young
Bloods skal styre et helt lokalsamfunn. Derfor er vi avhengige av at
folk står frem, sier Lund.
– Vi ser mer narkotika både på

FØLGER MED: En politipatrulje oppsøker en gruppe yngre menn på Holmlia i Oslo i april. Bare noen dager tidligere ble
ungdomsskolene og videregående, hevnoppgjør og slåssing.
Voldspotensialet er generelt høy,
sier Hege Hansen.

●●

Hege Hansen i
SaLTo jobber med
å forebygge
barne- og
ungdomskriminalitet i bydel Søndre
Nordstrand i Oslo
er bekymret.

Hun er SaLTo-koordinator i bydel

Søndre Nordstrand, som Holmlia
er en del av. SaLTo jobber med å
forebygge barne- og ungdomskriminalitet, og er et samarbeid mellom Oslo kommune og Oslo politidistrikt.
Hansen peker på at gjengenes
rekrutteringsstrategi og struktur
har endret seg.
– Vi ser yngre og mer flytende
nettverk. De opererer på tvers av
byen. Tidligere var den hierarkiske oppbygningen klassisk, men nå
er dette kanskje endret. Nå ser det

ut som flere står klare til å ta over
hvis lederen blir tatt ut, sier hun.
Hansen ble ikke overrasket over
VGs oppslag i helgen.
– Bydelen har vært kjent med
utviklingen over flere år. De som
jobber tett med barn og unge, har
meldt bekymring til oss, og vi har
meldt dette videre. Blant annet bekymring for utviklingen av gjengstruktur og rekruttering, sier hun.
– Hva synes du om politiets innsats
på Holmlia?
– Vi har gitt vår bekymring, men

ER YOUNG BLOODS
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SLÅR ALARM FLERE STEDER
Politiet mener den kriminelle gjengen Young Bloods utøver innflytelse og rekrutterer løpegutter fra flere
områder av Oslo.
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e en 18 år gammel mann ble forsøkt drept i området.

jeg har ikke innsyn i hva de har
gjort. Jeg bare ser at gjengen fortsatt har den posisjonen og jeg er
bekymret for at de rekrutterer løpegutter – og løpejenter. Å få tatt
en kriminell gjeng og ødelegge bedriften, er politiets jobb. Vi må derfor ha tillit til politiet, svarer Hansen, som var bekymret for utviklingen i hele Oslo i fjor:
– Vi opplevde økt rapportering
av hendelser og bekymring fra dem
som jobber med barn og unge. Og
vi fikk inn bekymring på at det kan

være flere løse kriminelle ungdomsnettverk, som ikke er en del
av de etablerte gjengene, sier hun.

– Slutte å skylde på
politiet

Paul Larsson, professor i organisert kriminalitet ved Politihøgskolen i Oslo, mener «rekruttering»
er et håpløst begrep.
– Man melder seg ikke på som i
skolemusikken. Det handler om
venner, å ha et sted å være, noe å
knyttes til, og å få en identitet. En

gjeng erMAPS4NEWS/HERE
for mange et av få steder om folk som er utenfor. Hvis samKilde:
man får anerkjennelse, backing og
kanskje litt respekt. Gjengene har
en positiv funksjon, det glemmer
man ofte, sier han.
– Hvordan forhindrer man at unge
mennesker blandes inn i organisert
kriminalitet?
– For det første må man slutte å
skylde på politiet. Problemet handler i bunn og grunn om marginalisering og sosiale utfordringer,
som ikke er politiets hovedanliggende. Svenske tilstander handler

funnet har kommet dit, kan ikke
politiet gjøre stort. Politiet kan ikke
skape arbeidsplasser eller få folk
til å gå på skolen, svarer Larsson.
– Hva gjør man når det er for sent
å forebygge, som å forsøke å stoppe
kriminelle gjenger i Oslo som har fått
fotfeste?
– Det er en overdreven tro på at
politiet er spesielt effektive på dette. Problemene tilhører i minst like stor grad sosial-, helse- og skolesystemene. Man klarte ikke å

Kart: MAPS4NEWS/HERE

stanse Tveita-gjengen eller A- eller B-gjengen. Hadde man greid å
forebygge det, hadde det vært bedre. Nå har man problemene. Da må
man arbeide bredt, både med dialog og kontakt med miljøene, men
også følge dem med etterretning
og reaksjoner på lovbrudd. Jeg tror
politiet kan gjøre noe med det, men
da må man bruke betydelige ressurser, noe som medfører at en
haug andre ting må nedprioriteres, sier han.

– POLITIET
SKAPER EN
«FUCK THE
POLICE»MENTALITET
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HOLMLIA KIRKE: Daniel-Youseph Rahali mener det burde bygges en skikkelig moské ved siden av kirken,

Holmlia-rapper: Vi er stolte fordi vi kommer herfra
Av BJØRNAR TOMMELSTAD og RONNY BERG

HOLMLIA (VG) For fem år siden rappet Daniel-Youseph Rahali (32) om Young Bloods. I
musikkvideoen står maskerte menn og gjør
skytebevegelser med hendene.
Tidligere kalte han seg Danny Maroc & Danny Boy. Nå er artistnavnet Kameleon.
– Jeg har vokst opp i et miljø med
så mange forskjellige typer folk.
Da må du være en kameleon.
32-åringen beskriver seg selv
som lokalpatriot. Han elsker Holmlia.
Rapperen mener politiet i perioder har gått for hardt til verks mot
ungdommene i drabantbyen.
– Politiet er den største gjengen
her, særlig de sivile spanerne fra
Org.krim og Spesielle operasjoner.
Uskyldige ungdommer blir «linet»

opp etter veggen og ransaket foran naboer og bekjente. Det ødelegger for de ordentlige politifolkene som jobber forebyggende og
forsøker å få relasjoner til ungdommene.
– Politiet skaper en «fuck the
police»-mentalitet når dem ransaker uskyldige ungdommer, sier Kameleon.

– Ekstremt samhold

32-åringen tar med VG på en gåtur gjennom drabantbyen. Fra kjøpesenteret, forbi kirken og ned til
Holmlia skole.

Han forteller om en oppvekst
hvor unge ble lei av folk som kom
til Holmlia for å «ta folk». De vernet derfor drabantbyen som et
skjold.
– Vi hadde en ytre fiende, det var
nynazistene som skulle ta oss. Når
man har en ytre fiende å bekjempe, da blir det samhold internt. Vi
kjempet for en legitim sak.
Han mener det fortsatt kanskje
er slik blant de yngre.
– Holmlia får så mye refs i mediene. Vi er stolte fordi vi kommer
herfra. Det er ekstremt samhold
her. Forskjellige barn leker best.
Folk vet det bare ikke ennå, fordi
fremmedfrykten fortsatt har overtaket, sier 32-åringen.

Fikk kritikk for video

I 2013 laget rapperen en musikkvideo til låten «Gatebanger», hvor

unge menn står med finlandshetter og gjør skytebevegelser.
– Jeg visste at du kom til å spørre om det. Filmprodusenten ønsket et gangstertema for å gjøre et
poeng ut av dobbeltbetydningen
i teksten. Det er kun de ignorante
som utelukkende hører at jeg kun
snakker om våpen i låten. Vi kalte
inn venner og bekjente som statister. Alle andre gjør det, uten å
bli knyttet opp mot et gjengmiljø.
Lars Vaular rapper om Bergen, da
må jeg kunne rappe om Holmlia,
sier Kameleon.
Folk reagerte på musikkvideoen.
– Noen mente videoen glorifiserte vold. Men hovedbudskapet
og hele poenget med låten er at
«kunnskap er konge». Jeg rapper
jo til og med om det.
VG vet det er personer i musikk-

videoen som politiet knytter til det
kriminelle gjengmiljøet på Holmlia.
– Hvem er alle de personene du
hadde med deg i musikkvideoen?
– Det er venner. Holmlia er et
lite samfunn hvor alle kjenner alle.
I låten refereres det også til
Young Bloods.
– Det er et begrep som brukes
for å beskrive de unge. Jeg har også en låt som heter Ungt blod, hvor
jeg har skrevet om hvordan det er
å vokse opp som en minoritet, det
vil ikke si at jeg referer til noen
gjeng, sier Kameleon.
Politiet mener navnet Young
Bloods stammer fra en amerikansk
mafiafilm, ifølge en etterretningsrapport.
– Så du har aldri hørt om Young
Bloods?
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drabantbyen mangler det. – Folkene i moskeen her er veldig flinke til å bruke tid på ungdommene. De snakker med dem, sier han.

– Hvis det eksisterer en gjeng
her som heter det, så vet ikke jeg
om den. Det var noen ungdommer
som kalte seg for Young Bloods for
snart ti år siden, det var en ungdomsgreie. Jeg snakker med alle
slags folk på Holmlia, jeg får vite
det meste. Men jeg vet at politiet
markedsfører Young Bloods når
de snakker med folk.
Mandag slapp Kameleon musikkvideoen til sin nye låt – «KDGM» (kortene de ga meg). Også den
er filmet på Holmlia.

– Ikke samme muligheter

– Jeg rapper om livet mitt gjennom
et kortspill. Hvilke muligheter jeg
hadde. Jeg fikk to kort, gaten eller musikk. Vi har ikke samme muligheter som de mer privilegerte.
– Det er lett å dømme en person
uten å se hvilke egenskaper en person har. Jeg kjenner flere folk med
minoritetsbakgrunn som har høyere utdanning, men som må ta til
takke med jobber de er overkva-

lifisert for. Hvilke signal sender
det til de unge?

Dette er saken

Kjenner utpekt gjengleder

Artisten har kjennskap til flere av
personene som i VGs avsløring blir
knyttet til den kriminelle gjengen
Young Bloods.
– Jeg har mange forskjellige venner. Hvis noen driver med kriminalitet, så er ikke det min sak. Det
finnes kriminalitet i hele Norge.
Men hver gang det smeller her, så
skal man stemple hele Holmlia. Det
har vært skyteepisoder det siste
året, men gjerningsmennene er jo
stort sett blitt tatt.
32-åringen reagerer på det han
mener er en heksejakt mot den 27
år gamle mannen som politiet utpeker som en gjengleder i Young
Bloods. VG har tidligere omtalt at
gjenglederen har vært siktet eller
mistenkt i 20 saker.
– Karen er jo aldri blitt dømt for
noe, sier artisten, som vet godt
hvem 27-åringen er.

●●I helgen avslørte VG politiets
mislykkede arbeid opp mot den
kriminelle gjengen Young Bloods
fra Holmlia.

OMSTRIDT VIDEO: I 2013 spilte Daniel-Youseph Rahali inn denne
musikkvideoen til låten Gatebanger.
Han er klar på at Holmlia har sine utfordringer, men mener politiet alene ikke er løsningen.
– Når disse sakene dukker opp
i mediene, så er alt fra politiet til
politikere raskt ute for å fremme
sin egen agenda. Det handler om
penger og makt. Men de glemmer
en viktig ting – og det er ungdommene, sier 32-åringen.

– Da jeg vokste opp var det tre
fritidsklubber her, nå er det kun
én. Frem til du er 16 år, ikke noe
etter det. Vi kunne også trengt bedre tilbud til de som dropper ut av
skolen, et karrieresenter som faktisk fungerer.

●●Flere av de sentrale akørene i
Young Bloods var på politiets
radar allerede for ti år siden,
likevel har ikke politiet klart å
stoppe dem.
●●Den kriminelle gjengen har gått
fra å være en løst sammensatt
gruppe med gutter til å bli den
største trusselen innen gjengkriminalitet, ifølge hemmelige
etterretningsrapporter.
●●Young Bloods beskrives i dag
som en viktig og voldelig aktør i
Oslos underverden, og politiet er
særlig bekymret for gjengens
utnyttelse av sårbare personer.
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Holmlia-mann ble slått
med kjepper, avkledd
og påsatt hundehalsbånd

«Det var en åpning inn i
sirkelen, men det var ingen
vei ut av den. Ingen steder
jeg kunne løpe og flykte»
TILBAKE: Mannen i 20-årene ble anklaget for å ha stjålet hasj av en kriminell som politiet knytter til gjengen Young Bloods. I skogen ble han banket opp, noen måneder senere ble han holdt
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«Det skjedde på samme sted som
vi pleide å tenne bål og grille
pølser da jeg gikk i barnehagen»

Av RONNY BERG og BJØRNAR
TOMMELSTAD

På dette stedet ble
mannen fra Holmlia
slått med kjepper.
Senere ble han holdt
fanget i en leilighet, avkledd og iført
hundehalsbånd.
– Jeg ble slått så hardt mot kroppen med en stokk at den knakk,
sier mannen.
– Etterpå ble jeg slått med en
kjepp full av pigger, som satte seg
fast i armene, kroppen og ryggen
min, helt til den også knakk. Da
begynte han å slå meg i ansiktet
med knyttede never, så det kom
blod over alt, sier mannen som er
i 20-årene.
VG har avslørt hvordan Oslos
største gjengtrussel har vokst frem
i løpet av elleve år – uten at politiet har klart å stoppe dem. Young
Bloods knyttes til flere drapsforsøk, kidnappinger og store narkotikainnførsler.
Ifølge etterretningsrapporter utfører de såkalt instrumentell vold
– for å skremme, eller oppnå vinning eller makt på vegne av organisasjonen.
Denne Holmlia-mannen er en
av Young Bloods mange ofre.

– Ingen steder å flykte

Han tar oss med til stedet, ikke langt
fra badestranden i Hvervenbukta
i Oslo, der han ble utsatt for brutal vold av en person som knyttes
til Young Bloods.
Politiet koblet i januar i år rundt
100 personer til den kriminelle
gjengen, inkludert mellomledere,
voldsutøvere og unge gateselgere.
– Det skjedde på samme sted som
vi pleide å tenne bål og grille pølser
da jeg gikk i barnehagen, sier han.
Dagen for snart fire år siden sto
flere unge menn oppstilt i en halvsirkel og ventet på ham.
– Det var en åpning inn i sirkelen, men det var ingen vei ut av
den. Ingen steder jeg kunne løpe
og flykte, sier mannen i 20-årene.
Midt i sirkelen, sto en mann,
bredbent, med armene bak på ryggen. I hendene holdt han en meterlang stokk. Politiet knytter gjerningsmannen til det kriminelle
gjengmiljøet på Holmlia.
– Ingen sa «hei» eller håndhilste, selv om jeg kjente mange av
dem fra før. Jeg så på øynene deres at noe skulle skje, sier han.

Beskyldt for å stjele

fanget i en leilighet. Foto: VG

Young Bloods-aktøren hadde ringt
og bedt om et møte i skogen. Der
ble han beskyldt for å ha stjålet hasj,
noe han benekter å ha gjort.
– Jeg har aldri stjålet eller solgt
hasj. Han trengte bare penger og
ba meg betale en bot på 5000 kroner. Han var en av disse som skulle vise seg frem og bygge seg opp,
men det gikk for langt. Det forsto
han først senere.
I februar 2015 ble gjerningsmannen dømt til to år og to måneder i
fengsel for blant annet vold, trusler og frihetsberøvelse.
I dommen står det at retten finner det bevist at fornærmede hadde hevelser og blåmerker flere
steder på kroppen, på ryggen og
i ansiktet – og en sprukket
leppe.
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«Jeg orker ikke å snakke om
alt det gærne som skjedde der»

SKUTT: I oktober i fjor ble en mann skutt i et boligområde på Holmlia,
etter det som skal ha vært et internt oppgjør i Young Bloods. Samme
mann ble i 2015 dømt for frihetsberøvelse av mannen VG har intervjuet.
Foto: TIPSER.NO

– Se dere rundt, sier mannen.
Han peker mot store steiner.
– Naturen her er formet som en
tribune, der alle sto og så på. Men
stoltheten min snakket til meg:
«Bare stå og ta imot. Du dør ikke
av det. For karmaen kommer til å
ta ham.» Og alle vet hva som har
skjedd etterpå.
I oktober i fjor ble gjerningsmannen skutt flere ganger på kloss hold
ved Holmlia senter i forbindelse
med det som skal ha vært en intern konflikt i Young Bloods. I dag
er han lam fra livet og ned.
– Nå har han landet, sier Holmlia-
mannen.

leggene for å få ham ned på kne.
Etterpå tok de på ham et hundehalsbånd rundt halsen, samtidig som den domfelte holdt en jernstang over hodet hans. Det ble tatt
bilder av og filmet.
På to av bildene holder den domfelte tommelen opp.
Offeret forklarte i retten at han på
et tidspunkt fikk en kniv mot håndleddet, med trusler om å skjære.
Etter å ha vært holdt fanget i leiligheten i cirka tolv timer, klarte
han å rømme.
– Jeg orker ikke å snakke om alt
det gærne som skjedde der, sier
han i dag.

Holdt i hundehalsbånd

Fortsatt har han arr på armen. Ryggen og kneet hangler.
– Hendelsene gjorde meg mer
paranoid. I begynnelsen var jeg
skjelven. Jeg måtte alltid se meg
rundt.
– Er det noe du fortsatt er redd for?
– Jeg er vel redd for det mange
andre ville vært redd for. At det
skal skje igjen.
Selv om han lever et vanlig liv
med jobb og kjæreste, omtaler han
seg selv som en tidligere Young
Blood.
– Men jeg var aldri en gangster.
Han ønsker ikke å snakke om
andre aktører i gjengen.
– Jeg vil egentlig bare snakke om
meg selv, sier han.
– Hva er drømmen din?
– Jeg har jobbet hardt siden jeg
var 15 år, og jeg har aldri stoppet.
Drømmen min er å få familie og
kjøpe hus innen et par år. Jeg vil
ha det fint og gøy, men på en helt
annen måte enn å være kriminell.

Noen måneder etter hendelsen i
skogen, ble han lokket inn i en leilighet i bydel Søndre Nordstrand,
der samme mann som hadde banket ham opp i Hvervenbukta, fratok ham mobiltelefonen, nøklene
og kredittkortet, ifølge dommen.
Nå hadde boten hans økt til
10.000 kroner.
«De tok ham med inn på badet og
tvang ham til å ta av seg alle klærne. Der ble han filmet med et mobilkamera. Han ble forklart at hvis
han ikke gjorde som de ba om, ville
filmen bli publisert på internett»,
står det i dommen.
Han ble slått, stukket med saks,
og ført inn i stuen der han ble tvunget til å sitte på gulvet.
Etter 30–40 minutter, sa den
domfelte til en annen person som
befant seg i leiligheten:
«Skal vi gjøre noe gøy med ham?»
Ifølge dommen ble Holmlia-mannen bedt om å knele på alle fire. De
måtte slå ham med en gjenstand mot

Vil ikke snakke om andre

ANONYM: Til VG har mannen forklart at han måtte gå omveier til jobben i frykt for å møte den gjengkriminelle som var ute etter ham. Foto: VG

NR 1 PÅ PRIS!
Nå opptil 40% rabatt
på alle våre tjenester.

Vi gir deg 12 års garanti
fordi det er ikke vanskelig
å gi når vi bare bruker
kvalitetsprodukter.

KONTAKT OSS
FOR EN GRATIS OG
UFORPLIKTENDE
BEFARING!

•
•
•
•
•

FASADEVASK
HUSVASK M/IMPREGNERING
TAK VASK M/IMPREGNERING
TAK MALING
ASFALTERING

T: 413 413 63 / jobbfasade@gmail.com / org. nr. 918 825 304
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ENGASJERT: Byrådsleder Raymond Johansen er imot legalisering av cannabis. Foto: TERJE PEDERSEN/NTB SCANPIX

Byrådslederen om narkoflommen i hovedstaden:

– EN WAKE-UP CALL
FOR OSLO-POLITIET
Av LONE LOHNE og BJØRNAR
TOMMELSTAD

Oslos byrådsleder
Raymond Johansen
(Ap) mener man må
snakke om narkotikaen som gjør at
gjenger som Young
Bloods tjener store
penger.
– Narkotikaen flommer i Oslo. Tilbudet er stort og etterspørselen er
stor. Det er grunnen til at disse gjengene tjener penger, sa Raymond
Johansen under gårsdagens høring
i Oslo rådhus.
Høringen handlet om ungdomskriminalitet, utenforskap og
utrygghet i hovedstaden.
For en uke siden avslørte VG politiets mislykkede innsats mot den
kriminelle gjengen Young Bloods,
som gjennom flere år har bygget
seg opp og herjet på Holmlia i by-

del Søndre Nordstrand.
delt: Utagerende ungdom i deler
Byrådslederen mener folk må av byen og kriminelle gjenger med
snakke mer om narkotika.
koblinger til internasjonal organi– Det er den store elefanten i rom- sert kriminalitet, som Young
met. Mange politikere fra alle par- Bloods på Holmlia.
tier snakker om legalisering, sær– Det er viktig å skille mellom
lig av cannabis. Omsetning av can- epler og pærer.
nabis er en kjempeutfordring. Når
disse unge guttene kan fly rundt Tiltakspakke
og selge, så betyr det også at det
I dag vil byrådslederen legge frem
er mange som faktisk kjøforslag om en tiltakspakke på 49 millioner kroper og bruker, sier JoPSSST!
ner til strakstiltak
hansen.
Stortinget vedtok i
– Hva tenker du
for ungdom, når
fjor å gi Helsedirektoratet i
bystyret skal beom legalisering?
oppdrag å gjennomføres en
– Jeg er imot
handle revidert
femårig nasjonal overdosebudsjett for Osdet. Vi har nok
strategi, og valgte å styrke
problemer med allo.
arbeidet med å forebygge
kohol, sier Johan– Det virker
overdoser ved å legge
sen.
som om nyheten
til grunn en nullvisjon.
Byrådslederen
om Young Bloods
KILDE: REGJERINGEN.NO
kom som et sjokk på
mener det at folk går
oss alle. Også har vi berundt i deler av Oslo og
er redde som følge av flere
gynt å reagere, sier James
skyteepisoder og drapsforsøk den Stove Lorentzen (H), leder av helsiste tiden – er «totalt uaksepta- se og sosialkomiteen, som arranbelt».
gerte gårsdagens høring.
Ifølge Johansen er problemet to– Hvorfor var det VG som måtte

melde dette? Det kan vitne om for
dårlig kommunikasjon fra politi og
bydel, fortsetter han.
Byrådsleder Johansen sier at han
lenge har vært kjent med det kriminelle gjengmiljøet som har etablert seg og vokst frem på Holmlia.
– Jeg er kjent med noen av personene bak. De har hatt stor selvtillit og driver stort med dopsalg,
noe som etter hvert har ført til at
de har mye penger.
– Hva tenker du om politiets innsats på Holmlia?
– Jeg tror dette også er en wakeup call for Oslo-politiet. Det er ingen tvil om at arbeidet med politireformen har krevd en del ressurser. Hvis personer blir flyttet
på og plutselig begynner å jobbe
med noe annet, og det ikke har
vært overføring av kunnskap, så
er det ganske mye som faller bort,
sier Johansen.
Justisdepartementet har gitt Oslo politidistrikt 30 millioner kroner ekstra for å bekjempe krimi-

282

I Norge i 2016 ble det registrert
282 narkotikautløste dødsfall.
Andelen kvinner blant de avdøde
var 31 prosent. 53 av de døde var
Oslo-beboere. Cirka 80 prosent
av dødsfallene skyldtes overdoser. I snitt var alderen til de døde
44 år.
KILDE: FOLKEHELSEINSTITUTTET

naliteten i Oslo sør.
Byrådslederen ønsker at det blir
en permanent bevilgning, og har
en klar beskjed til justisminister
Tor Mikkel Wara (Frp):
– Jeg er opptatt av at det skal være nok politiressurser. Jeg vil høre
justisministeren si: «Ja, de pengene skal fortsette å komme fremover også».
lohne.lohne@vg.no
bjornar.tommelstad@vg.no

ADVARER GJ
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Av LONE LOHNE og FRODE
HANSEN (foto)

– Vi har ikke vært
gode nok til å gå på
bakmennene, sier
statsminister Erna
Solberg om de
kriminelle gjengene
i hovedstaden.
I over ti år har gjengen Young
Bloods fått herje på Holmlia i Oslo. VG har skrevet historien om
hvordan politiet ikke har klart å
stoppe dem.
I kveld, under en mangfoldskveld i bydel Stovner i Oslo, lovet
statsminister Erna Solberg at regjeringen skal jobbe for å stoppe
de kriminelle gjengene i hovedstaden.
Hvordan? Ved å gå etter penger
og våpen, ifølge statsministeren.
– Har du penger du ikke kan
gjøre rede for hvor du har tjent,
har du kanskje tjent dem ved hjelp
av kriminell aktivitet. Hvis du ikke
på ærlig vis kan eie luksus, får du
ikke lov til å eie luksus, sier Solberg.
– Det venter ikke et liv i rikdom
på å være løpegutt for gjengene,
legger hun til.
James Stove Lorentzen (H), komitéleder av Helse- og sosialkomiteen i Oslo bystyre, uttalte mandag at nyheten om Young Bloods’
herjinger «kom som et sjokk».
Solberg sier at heller ikke hun
kjente til gjengens maktsituasjon
i hovedstaden.

Erna Solberg:
Vi kommer til å
bruke mye ressurser
og krefter på å
bekjempe dere

– Ikke gode nok

– Jeg har ikke hatt kunnskap om
hvor sterke de har vært. Tidligere hadde vi stort fokus på narkosalget fra asylsøkere med ulovlig
opphold, som også var knyttet til
gjenger. Da var vi kanskje mer fokusert på at vi gjorde noe med
selve narkosalget, mens vi ikke
har vært gode nok til å gå på bakmennene. Det er en utfordring,
også for politiet. Politiet må svare
for at de ikke har klart å bryte opp
mer, sier Solberg.
Oslo-politimester Hans Sverre
Sjøvold har sagt at politiet i dag
mangler straffereaksjoner for å få
has på de verste ungdomskriminelle.
Oslo-politiet har fått 30 millioner kroner ekstra i år, øremerket
kriminaliteten i Oslo sør. Sjøvold
mener politiet vil slite, hvis ikke
ekstramidlene til Oslo-politiet videreføres neste år.
– Vi kommer til å øke politibevilgningen i årene fremover, lover Solberg, uten å gå inn på om
dette gjelder videreføring av 30
millioner kroner i årlig tilskudd.
– Vi har en ambisjon om å øke
antall polititjenestemenn betydelig i tiden fremover. Vi har økt mye
og vi kommer til å øke enda mer,
sier hun.
På denne tiden i fjor var Solberg

på orienteringsmøte om situasjonen i hovedstaden – etter flere bilbranner og voldsepisoder – på Stovner politistasjon. Da uttalte statsministeren at hun var beroliget
over situasjonen og at hun opplevde at Oslopolitiet hadde god
oversikt over miljøene.

– Jeg var på Stovner, og det er
to forskjellige områder, sier hun,
og viser til gjengproblematikken
VG har belyst i Oslo sør.
Hun antyder at hun ikke er like
beroliget etter et nytt besøk på
samme politistasjon i år.
– Det sprer seg nå. Da jeg var der

i år, tegnet [politiet] et dystrere bilde her enn de gjorde for et år siden, sier hun.
– Hvordan kan en gjeng som Young
Bloods få vokse frem i ti år uten å bli
stoppet?
– Da har man vært for dårlig på
forebyggende arbeid. Med politi-

reformen får vi en forebyggende
enhet som er mye sterkere på forebygging, sier Solberg.

– Trenger rusreform

– Det er så klart en utfordring i
bunn: At narkohandelen har høye
gevinster. Vi må slåss mot den på

JENGENE
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FOTOGRAFERT: Dette bildet fra mars viser
den tiltalte mannen (26) i Oslo. Foto: PRIVAT

Hasjtiltalt drar
til utlandet når
han stevnes
Av BJØRNAR TOMMELSTAD og
RONNY BERG

Hver gang det nærmer seg
rettssak i den store hasjsaken, stikker den
gjengkriminelle 26åringen ut av landet.
I går formiddag var det igjen klart for rettssak
mot den 26 år gamle mannen. Heller ikke denne gangen møtte han i Oslo tingrett.
– Vi har forsøkt å stevne ham, men har ikke
fått tak i ham. Før helgen fikk vi en beslutning
om pågripelse av retten. Politiet har opplysninger om at han befinner seg i utlandet, sier
statsadvokat Anne Glede Allum til VG.
26-åringen er tiltalt for oppbevaring og salg
av store mengder hasj – totalt over 250 kilo.
Den hasjtiltalte mannen blir pekt på som en
sentral aktør i den kriminelle gjengen Young
Bloods fra Holmlia i Oslo. Han er registrert med
31 forhold i politiets straffesaksregister.
– Politiet har ikke fått tak i ham, så han er
ikke blitt stevnet. Slik jeg har forstått det, så
har han ikke befunnet seg i Norge den siste tiden, sier forsvarer Øyvind Bratlien, som møtte i Oslo tingrett i tilfelle 26-åringen skulle dukke opp.
Saken mot 26-åringen skulle egentlig gå for
retten i februar. Men heller ikke da klarte politiet å få stevnet ham.
– Når han ikke er blitt stevnet, så har han
gyldig fravær. Det var opplysninger om at han
befant seg i utlandet da også, sier statsadvokat
Allum.

Har vært i Norge, viser bilder

VISSTE IKKE: – Jeg har ikke hatt
kunnskap om hvor sterke de har
vært, sier statsminister Erna
Solberg (H) om Oslo-gjengen
Young Bloods.

flere områder. Blant annet må
vi sikre oss en reform innen rusomsorgen, som bidrar til at
folk får behandling, i stedet for
bare straff. Dermed håper vi å
få flere ut av etterspørselen etter narkotika, sier hun.
Justisminister Tor Mikkel

Wara (Frp) har tidligere sagt til
VG han er veldig bekymret for
situasjonen på Holmlia og frykter en eskalering av gjengkriminaliteten. Men han ville ikke
svare på om han mener politiet har gjort en god nok jobb.
Når det gjelder forebygging,

nevner statsministeren blant
annet gratis kjernetid og et barnevern «som virker» – og som
innvandrerbefolkningen har
tillit til.
– En av de største utfordringene er at de hjelpetiltakene
vi har, ofte blir møtt med mis-

tenksomhet, sier hun.
Solberg sier også at unge lovbrytere må møtes raskt nok.
– Her må vi nok fylle litt på,
gjøre litt bedre enn i dag, erkjenner hun.
lone.lohne@vg.no

VG har sikret bilder som viser at 26-åringen
har vært i Norge mellom den planlagte rettssaken i februar og nå.
I slutten av mars ble han avbildet i en bil i
Oslo.
Også politiet skal ha opplysninger om at han
har vært i Norge i løpet av våren, ifølge statsadvokaten.
– Hvorfor ble han ikke pågrepet mens han var i
Norge?
– Vi hadde ikke noe rettslig grunnlag for å
pågripe ham da. Det kan godt hende vi burde
ha tatt initiativ til det da, sier Allum.
Statsadvokaten bekrefter at 26-åringen fikk
forkynt tiltalen i den alvorlige hasjsaken for
om lag ett år siden.
26-åringen har de siste ukene vært aktiv på
sosiale medier. I forrige uke la han ut bilder
mens han kjørte bil i Tyrkia, blant annet over
Bosporosstredet.
På et av bildene skrev han teksten «FTP»,
som er kort for «Fuck the police».
– Hva tenker statsadvokaten om den teksten?
– Det har jeg ingen kommentar til, sier Allum.
For to uker siden la 26-åringen ut en video
mens han røyket vannpipe på en restaurant i
utlandet.
På den andre siden av bordet satt en 27 år
gammel mann fra Holmlia – mannen som politiet utpeker som gjengleder i Young Bloods.
Også gjenglederen, med tilknytning til Balkan, har oppholdt seg i utlandet de siste månedene, blant annet i Marokko og Makedonia,
får VG opplyst.
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SLIK
SKAL
SIV
KNUSE
GJENGENE

VIL TA BAKMENN: På Fremskrittspartiets sommerpressekonferanse ved rådhuset i Oslo sa Siv Jensen at det gjengkriminelle miljøet i Oslo skal knuses. Foto: NTB SCANPIX

Vil ha oppholdsforbud og besøksforbud
Av BJØRNAR TOMMELSTAD,
RONNY BERG og LONE LOHNE

Siv Jensen (Frp) ser
til Danmark, for å få
ideer til å knuse det
gjengkriminelle miljøet på Holmlia.
– Young Bloods skal knuses. Vi må
ta bakmennene, som utnytter unge mennesker, sa Jensen under
Fremskrittspartiets sommerpressekonferanse ved Oslo rådhus i går.

Oslo

Lillestrøm

Sandvika
Nordstrand
10 Km
maps4news.com/©HERE

Holmlia

Overfor VG utdyper hun flere
initiativ til forslag hun vil jobbe
med i kampen mot gjengene.
Et av dem er å innføre oppholdsforbud for gjengkriminelle, slik de
fikk flertall for i Danmark i november i fjor.
– Gjengkriminelle skal kunne
idømmes oppholdsforbud og besøksforbud i områder hvor de har
utført kriminalitet, sier Jensen.
I Danmark innebærer det at personer som er straffedømt for gjengkriminalitet kan få forbud mot å
ferdes i en eller flere kommuner i
en periode fra ett til 10 år. Strafferammen for overtredelse av oppholdsforbudet er fengsel inntil to
år.

Vil ta fra dem penger og
gullkjeder

– Hvordan skal politiet kunne håndheve en slik lov?
– Nå skal vi først utrede muligheten for å gjøre det. Når vi har
gjort det, tror jeg vi lettere vil kunne svare på akkurat det spørsmå-

let. Vi må først få flertall for det,
svarer Jensen.
VG har i flere artikler skrevet om
politiets mislykkede innsats mot
Young Bloods på Holmlia i Oslo.
– Vi må ta fra dem penger, gullkjeder og fine biler, og sørge for
at de får lange fengselsstraffer. De
skal ikke få være forbilder for barna våre, sier Jensen.
– Dere har hatt justisministeren
i mange av de årene Young Bloods
har vokst i styrke. Tenker du at Frp
kunne gjort mer?
– Jeg mener vi har mye å være
stolte av. Vi har altså økt bevilgningene til politiet kraftig. Vi har
fått 1400 nye politifolk ut i gatene.
Og vi har fått skjerpet straffene og
redusert innvandringen og fått tidenes strengeste asyl og innvandringspolitikk. Vi har absolutt levert politikk. Men Oslos myndigheter er ikke uten ansvar. De har
et betydelig ansvar for å forebygge gjengdannelser og drive god integrering.
I går kveld møtte justisminister

Tor Mikkel Wara på Stovner politistasjon sammen med barne- og
likestillingsminister Linda Hofstad
Helleland (H) for å diskutere hvordan man kan unngå rekruttering
til ungdomskriminalitet.

– Ny type kriminalitet

– En del av jobben min er å sørge
for at det ikke kommer nye gjenger tilsvarende Young Bloods i Oslo, sier justisminister Tor Mikkel
Wara (Frp).
For et par uker siden ville ikke
Wara svare på om han mener politiet har gjort en god nok jobb.
– Det er en ny type kriminalitet
vi står overfor, sa han til VG fredag.
– Har man ikke snakket om disse utfordringene i 10–20 år?
– Disse utfordringene som har
kommet nå er relativt nye. Noe av
gjengkriminaliteten så man tidligere, men man har også lykkes med
å slå ned på det i perioder.
– Hva er det som er nytt?
– At det nå har kommet tilbake

Gjengkriminalitet
●●VG har i seks måneder kartlagt
hvordan den territorielle gjengen
Young Bloods holder drabantbyen Holmlia i Oslo i sitt jerngrep,
og om hvordan politiet ikke har
klart å stoppe dem.
●● Det som var en løst sammensatt gjeng med gutter blir nå
regnet som den største gjengkriminelle trusselen i hovedstaden,
og politiet mener Young Bloods
kan kobles til kriminelle nettverk
på Vest-Balkan.

igjen. Det var en periode det var
gjengkriger i Oslo, og det har man
ryddet opp i. Og jeg tror nok at politiet skal klare å gjøre det nå også.
Jeg opplever at Oslo-politiet tar
dette på alvor.
● Les også VGs rapport fra
Malmö på sidene 16, 17 og 18
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BAK NYHETENE

BARNERANER: Nahom Daniel er tidligere barneraner. Nå leder han en ungdomsklubb på Haugenstua og er snart ferdig utdannet barne- og ungdomsarbeider. F oto: MATTIS SANDBLAD
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Av LONE LOHNE

GJENGKULTUREN ER BLITT
ONDERE, SIER DEN TIDLIGERE
BARNERANEREN NAHOM DANIEL

GJENG: VG har i en rekke artikler omtalt det kriminelle miljøet på Holmlia sør i Oslo. Foto: PRIVAT

–P

olitiet møter du
ikke hver dag,
men gutta møter du hver dag,
sier Nahom Daniel (20) om å
være lojal til sitt
eget miljø i møte med politi og domstol.
– Det er ingen moral i gjengmiljøene lenger. Det er helt Texas. Nå
tar man folk selv om de er med mødrene, familien, barna, det spiller
ingen rolle lenger. Sånn var det
ikke før. Hvis du blandet inn familie, ble du et offer. Da var du en tishar (drittunge/tyster red.anm.).
Det sier Nahom Daniel (20).
Han var en del av et kriminelt
ungdomsmiljø på Haugenstua i Oslo og sto bak flere ran i Groruddalen i tenårene.
– Barneranssaken var bare flaut.
Det var en fiasko, sier han.
Om tre måneder er han ferdig
utdannet barne- og ungdomsarbeider, og han fullfører lærlingtiden sin på Alnaskolen. Ungdomsarbeideren mener gjengkriminaliteten i hovedstaden er blitt forverret på få år.

Selvrealisering

Det var først på ungdomsskolen
man måtte hevde seg, forteller
20-åringen. Da kom det ungdommer fra Stovner og Furuset til ungdomsskolen på Haugenstua. Alle
hadde de en identitet til nærmiljøet de kom fra, i noen tilfeller miljøer som allerede hadde problemer
med andre miljøer. En lillebror som
vil ta hevn for noe som rammet
storebror for tre år siden.
Plutselig satt de i samme klasserom.
– Når du vokser opp i et sånt miljø, vokser du opp i et fellesskap du

skal ha lojalitet til. Alt du rammer
utenfor det fellesskapet, skulle du
ikke ha samvittighet for, sa vi. Det
gjør det veldig vanskelig å samhandle med andre bydeler. Du trenger ikke nødvendigvis å ha problemer med noen, men kanskje
vennen din har det. Da er også du
skyldig, sier Daniel.
– Og hvis du ikke klarer å beskytte dine egne, blir du et offer for ditt
eget miljø. For ikke lenge siden, for
eksempel, ble kompisen min knivstukket. Jeg var der, men jeg har
kommet så langt i livet mitt at jeg
kan ikke blande meg. Så jeg valgte
å gå vekk, og nå er miljøet sur på
meg fordi at jeg ikke støttet ham.

Fra ekte til falskt

Gjenger og ungdomskriminalitet
ikke er noe du plutselig bestemmer deg for å bli en del av, forteller Daniel. Det media og politi omtaler som en gjeng er de du vokste
opp sammen med, vennene dine,
familien din, den eneste virkeligheten du kjenner.
– Plutselig var ikke fellesskapet
lenger dem du hadde spilt fotball
sammen med. Fellesskapet ble rus
og kriminalitet. Det gikk fra å være noe ekte til å bli noe falskt. Det
var veldig mye som skjedde i meg,
for jeg prøvde jo å finne meg selv.
Jeg tror det er veldig mye l ettere
å finne seg selv i et miljø,
sier 20-åringen.
Han mener det handler mye om
selvrealisering.
– Tenk deg at du er en taper i 9.
klasse. Og så får du sitte i en Porsche Panamera og skryte av det til
vennene dine på Snapchat.

Delt by

Daniel vokste opp med skilte foreldre. Moren bodde på Haugen-

Dette er saken
●●Tidligere denne måneden
avslørte VG politiets mislykkede
arbeid opp mot den kriminelle
gjengen Young Bloods fra
Holmlia.
●●Flere av de sentrale aktørene i
Young Bloods var på politiets
radar allerede for ti år siden,
likevel har ikke politiet klart å
stoppe dem.
●●Den kriminelle gjengen har gått
fra å være en løst sammensatt
gruppe med gutter til å bli den
største trusselen innen gjengkriminalitet, ifølge hemmelige
etterretningsrapporter.
●●Young Bloods beskrives i dag
som en viktig og voldelig aktør i
Oslos underverden, og politiet er
●●særlig bekymret for gjengens
utnyttelse av sårbare personer.

stua, faren på Bekkestua i Bærum.
Etter at han i 2014 ble dømt til to
års prøvetid med oppfølgingsteam
for ran, lovet han å ta avstand fra
miljøet på Haugenstua og kun bo
hos faren en periode.
Det gjorde at han fikk føle på å
bo i det han kaller en delt by.
– Alle mennesker lager seg en
virkelighet. For noen er virkeligheten så begrenset, at du tror virkeligheten er miljøet på Haugenstua. Ungdommene får ikke sett
så mye, det er den lille boblen som
blir verden.
På underarmen har han tatovert Family og over ribbei-
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BARNERANERNE: VG fulgte i 2016 Nahom Daniel og andre kamerater på Haugenstua i forbindelse med at det ble laget film om miljøet. – Jeg har mistet mye til miljøet. Veldig mange
 oto: KYRRE LIEN
venner, forteller han . F

NÅR DU KLARER Å RANE EN GULLSMED OG DET IKKE HAR
KOMMET EN TILTALE PÅ ET ÅR. DA FÅR DU MASSE STATUS.
na står det HG – for Haugenstua –
med tynne bokstaver.
Han fniser og ser i gulvet mens
han drar opp T-skjorten. Mumler
at tatoveringene er gamle og at han
angrer på dem.
I 2016 kom dokumentarfilmen
«Barneraneren» ut, en hybrid av
virkelighet og fiksjon, som handler om livet til Daniel. Han spiller
seg selv.
Filmen viser hvordan han ble løpegutt for «de eldre» på Haugenstua.
– Jeg har hatt flere ranssaker,
men jeg var aldri hovedperson. Det
var medvirkning. Jeg har aldri fått
noe penger for noe av det, og da
skjønner du at det er en lojalitetsgreie, han.

Ingen tillit til politiet

Grunnen til at ungdommene er
skeptiske til politiet, er ifølge Daniel at de ikke kjenner dem.
– Politiet er ute og gir bøter for
at folk ikke bruker setebelte, i stedet for å være i miljøene og bli kjent
med ungdommene. Mange av ungdommene har null tillit til politiet,
sier han.
Daniel mener det er for mange
nyutdannede politifolk «fra Smestad» (vest i Oslo, red.anm.) i gatene.
– De som har kjennskap til miljøet og ungdommene, blir rekruttert til SO (Spesielle Operasjoner
red.anm.) og PST, der de får høyere lønn og sånn. De som kommer
ut i miljøene nå, er nye hele tiden.
Mye av problemet handler om at

de ikke har lokalkunnskap. Det
hjelper ikke når folk i miljøet er
usikre på folk utenfra, sier han.
I over ti år har gjengen Young
Bloods fått herje på Holmlia i Oslo. VG har skrevet historien om
hvordan politiet ikke har klart å
stoppe dem.
– Jeg synes det er trist. Du sender ut noen signaler i gjengmiljøet når du klarer å skyte inne på en
restaurant, spise der dagen etter
og så bli frikjent. Når du klarer å
rane en gullsmed og det ikke har
kommet en tiltale på et år. Da får
du masse status, sier Daniel.
Han mener politiet må bli bedre på å ta bakmennene, noe statsminister Erna Solberg har lovet at
regjeringen skal bli bedre på.
– Når du ikke klarer å ta lederen, men i stedet alle ungdommene under han, gjør du noe med livet deres. De blir låst. Politiet må
klare å stoppe de store fiskene, ellers lager de bare problemer for
de unge, sier Daniel.
– Har du kontroll på hvilke gjengene som herjer i Oslo nå?
– Nei. Det har blitt så mange aktører, at folk vet ikke hvem de har
å gjøre med lenger.

Voksenkontakt

For å finne ut hva som gjorde at
han kom seg ut av miljøet, må vi
fem år tilbake i tid. Før den store
barneran-saken, da Daniel var 15
år, ble han dømt til samfunnsstraff
for en voldssak. Den skulle utføres på Stig Gård.

Stovner

OSLO

Haugenstua

Holmlia
10 Km

Kilde: MAPS4NEWS/HERE

– Der ble jeg godt kjent med Dhita, som er styreleder og som bor
der. Noe av det som var med på å
forandre meg, var én til én-kontakten med Dhita. Jeg fikk også
oppleve mer enn Haugenstua, og
så at det var mer til livet, sier han.
Gode voksne rollemodeller er ifølge Daniel nøkkelen til forebygging.
– Én til én-kontakt med en voksen er veldig viktig. Mange jeg vokste opp med, fikk denne kontakten med folk fra B-gjengen. Det er
ingen positive rollemodeller i dette miljøet, men det finnes kyniske
bakmenn. Jeg føler at miljøet har
fått vokse, og jeg har vært med på
å varsle flere ganger, sier han.

Svartmaling

Daniel synes noe av problemet i
dag er at mange ikke tør å
snakke om problemene i Oslo.
– Bydelsadministrasjonen vil for
eksempel ikke snakke ned om bydelen sin. Det er helt greit, men
man må jo snakke om de proble-

mene som finnes. I stedet blir det
en svartmaling og skjønnmalinggreie, og da kommer man ikke noe
lenger. Dette skjer fortsatt, sier han.
Han er lei av at politi og politikere, eller de voksne som han kaller
dem, ikke tør å snakke om problemene i hovedstaden og erkjenne feil.
– Det er vi som står på hjørnet
og blir knivstukket. Når de voksne sier at problemet ikke finnes,
er det ungdommene som må betale prisen, sier han.

15–16-åringer med våpen

I 2009 kom flere av «de eldre» tilbake, de som hadde sonet lange
straffer. De fra Young Guns og Bgjengen og sånn, forteller Daniel.
Da var det på tide for mange av
de yngre å gjøre opp gjelden sin.
– Når du får gjeld, blir du forplikta. Da må du gjøre som de sier
uansett.
– Hvordan opererer «de eldre»?
– Det de ofte kan gjøre er å gi
deg 100 gram, også får de noen til
å rane deg, og du står igjen med
forpliktelsen, sier han.
Han synes gjengmiljøene er blitt
tøffere.
– Ungdommer på 15–16 har aldri
hatt tilgang på skytevåpen, men
det har de nå. Det har alltid vært
de eldre som har skutt på hverandre. Det er mye ondere nå, sier
20-åringen.

Motkultur

Daniel er lei av at man snakker om
de samme problemene i Grorud-

dalen i årevis, uten at noe skjer.
Han tror grunnen til dette er sammensatt.
– Noe av det handler om at ungdommene også selv må ønske forandring. Og at de trenger en motkultur. Ungdomsklubber er ikke
løsningen på alle problemer, men
det er en del av det. Og klubben
må ikke utestenge de som tilhører
et dårlig miljø, de som trenger det
mest. Da lar man problemet vokse, sier han.
Daniel tror én til én-kontakt med
voksne, et bredere fritidstilbud og
politi med kjennskap til miljøet,
sammen kan bidra til å forebygge
ungdomskriminalitet.

Mistet mange venner

I dag bor han på Bærums Verk. Han
er det mange vil kalle en «suksesshistorie». Selv føler han at han både har vunnet og tapt.
– Jeg har mistet mye til miljøet.
Veldig mange venner. Fellesskapet vet at jeg ikke kan være med
lenger og for veldig mange er ikke
det akseptert. Men for veldig mange er jeg også et symbol, på en som
har klart å omvende seg. Det går
an hvis man vil, sier han.
– Hva gjør du nå for å hjelpe ungdom i samme situasjon?
– Jeg prøver å gjøre deres virkelighet større. Finne mål i livet og
jobbe mot det. Hva er det som virkelig betyr noe? Å gjøre moren din
stolt eller å holde på med det tullet?
lone.lohne@vg.no
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SMUGLET KOKAIN
I VM-TROFEER

Mange håper at Argentina skal vinne
VM, men allerede denne uken kunne
argentinske myndigheter presentere et
beslag av falske VM-trofeer. Trofeene
var fylt med kokain. Argentinske sikkerhetsmyndigheter avslørte en liga de omtaler som «Narcos de la Copa», som de
mener har utnyttet VM-feberen i et forsøk på å smugle cannabis og kokain i
håp om ikke å bli avslørt. Foto: AP

BEREDSKAP MOT
BRANN HØYNES

VG RETTER

Den varme og tørre perioden med høy
temperatur og lite nedbør i slutten av mai
og juni gjør at beredskapen mot skogbrann
høynes i Sør-Norge. Varmen og tørken
har ført til vegetasjon som er lett antennelig, selv om det er kommet litt regn,
melder Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB). – For de områdene som
opplevde lite regn, er skogbrannfaren igjen
høy, enkelte steder svært høy, sier seksjonssjef Hans Kristian Madsen i DSB.
Det er generelt forbud mot å tenne bål i
skog og utmark i perioden 15. april til 15.
september. (NTB)

I en artikkel om møtet
mellom USAs president
Donald Trump og
Russlands president
Vladimir Putin, publisert i VGs papirutgave
i går, skrev vi ved en
feil at Russland annekterte «den russiske
Krim-halvøya i 2014».
Det skulle selvfølgelig
ha stått «den ukrainske Krim-halvøya».

NARKOBESLAG
KNYTTES
TIL GJENGKRIMINELLE
BESLAG: Her er beslaget som
politiet har gjort i aksjonen. F
 oto:
KRIPOS

Kripos: – Det er beslaglagt mellom 600 og 700 kilo
Av OLA HARAM AV BJØRNAR
TOMMELSTAD AV RONNY BERG
AV LONE LOHNE og TORE KRISTIANSEN (foto)

Politiets har avdekket en stor innførselsåre for narkotika
til Norge. Ni personer er varetektsfengslet i saken.

til det kriminelle gjengmiljøet
i hovedstaden, og flere av mottagerne av cannabisen knyttes
til gjengmiljøet.
Ifølge Kripos har det vært
«ukentlige» leveranser av narkotika gjennom nettverket.
– Vi har en stor interesse av å
stoppe innførselen av narkotika
til gjengene i Oslo, sier politimester Sjøvold.

To tonn hasj

De siste ukene har politiet gjort To av de siktede i saken er danflere store beslag av cannabis, i en ske statsborgere. Torsdag ble
operasjon som har fått navnet «Hu- også en 70 år gammel danske
bris».
varetektsfengslet i 4 uker
– Det er beslaglagt mellom
av retten i Holbæk
600 og 700 kilo. Det er påi Danmark for
PSSST!
grepet ni personer, sa Krioppbevaring
En norsk-syrer (26),
pos-sjef Ketil Haukaas
av to tonn
som blir pekt på som
hasj.
under en pressekonfeen sentral aktør i
ranse i går.
70-årinYoung Bloods, er dømt
Alle de ni er varetektsgen er også
til seks års fengsel for
fengslet, hvorav fire av
siktet for å ha
oppbevaring av over
dem ble fengslet i Oslo
overlevert
250 kilo
tingrett i går. To av de fire
nærmere 250
med hasj.
erkjenner delvis straffskyld.
kg hasj som skulPolitiet knytter narkosaken
le fraktes til Norge

Oslopolitiet tok i begynnelsen
av juni et annet beslag i våpen og
flere hundre kilo hasj, verdt flere
hundre tusen kroner. Dette har
ikke sammenheng med Kripos
sitt beslag, men er en del av arbeidet med å ta gjengmiljøene i
Oslo.

Store beslag
MØTTE PRESSEN: Politimester Hans Sverre Sjøvold informerte om
aksjonen som har vært et samarbeid mellom Oslo-politiet, Kripos,
Innlandet politidistrikt og internasjonale politimyndigheter.
av en av de danske mennene.
– Vi kan ikke gå nærmere inn
på det nå, men vi vet at han er
sentral når det gjelder innførsel
av narkotika til Norge, sier Eivind Borge i Kripos til VG.
Kripos har samarbeidet med
Oslo-politiet og politimyndigheter i andre land, og mener de har
avdekket en stor og viktig innførselsåre for narkotika til Norge.
Politiet mener det har vært

jevnlige leveranser over tid, og
at det er innført enorme kvanta
med narkotika.
VG er kjent med at minst en av
de siktede – en 25 år gammel
norskmarokkaner – har tette bånd
til sentrale aktører i den kriminelle gjengen Young Bloods.
Politiet mener den kriminelle
gjengen har tjent millioner på
salg av hasj og marihuana, ifølge
en hemmelig etterretningsrapport.

– Grunnen til at politiet jobbet mot
det nettverket, er fordi vi har grunn
til å tro at de forsyner gjengene
med narkotika. Gjenger som Young
Bloods, sier leder for Spesielle operasjoner i Oslo-politiet Anders Rasch Olsen til VG.
– Vi har hatt dette miljøet på
Holmlia som prioritert i lang tid.
Allerede fra begynnelsen av 2017,
men med ytterligere spisset innsats det siste halve året, som har
gitt gode resultater, sier Olsen.
Den totale innsatsen til Oslopolitiet mot Oslo sør har siden
årsskiftet resultert i beslag på cirka et halvt tonn hasj, 25 kilo heroin, 20 kilo amfetamin og 30 skytevåpen.
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FOREBYGGING: Innbyggerne på Holmlia har bedt om mer synlig politi i gatene. Politiet kan ikke svare på hvor mye ti nye ansatte til forebygging til enhver tid vil bety av bemanning på
 oto: FREDRIK SOLSTAD
Holmlia. F

Politiet fikk 30 millioner ekstra
for å rydde opp på Holmlia.
De kan ikke svare på hvordan
det gir utslag på bakken.
Av ODA LERAAN SKJETNE,
RONNY BERG og BJØRNAR
TOMMELSTAD

Politiet har fått 30
millioner ekstra for å
rydde opp på Holmlia, men kan ikke
svare på hvordan
pengene slår ut i politifolk på bakken.
Høsten i fjor fikk Oslo-politiet 30
millioner ekstra i statsbudsjettet
for å rydde opp i den negative
utviklingen på Holmlia og bydel
Søndre Nordstrand.
VG har avslørt hvordan Oslos
største gjengtrussel har fått vokse
frem i bydelen gjennom mer enn
10 år – uten at politiet har klart å
stoppe dem.
I fire uker har Oslo-politiet gjentatte ganger fått spørsmål fra VG
om hva ekstrabevilgningen på 30
millioner i praksis vil bety «på
bakken» på Holmlia og i bydel Søn-

REAGERER: Sarah Gaulin (Ap)
er selv bosatt på Holmlia og sier
hun flere ganger har etterspurt
hvor mange flere politifolk som nå
faktisk skal være på Holmlia til
enhver tid.
dre Nordstrand. Det kan de ikke
svare på.

Slo alarm i 2016

I desember 2016 ble det i en hemmelig etterretningsrapport slått
alarm at gjengen Young Bloods i
fremtiden vil bli den største gjengtrusselen i Oslo.
Siden da har personer tilknyttet gjengen stått bak drapsforsøk
og blitt dømt for kidnapping. Holmlia har i 2018 opplevd flere skytinger på åpen gate.
Først høsten 2017 kom ekstra-

bevilgningen på 30 millioner kroner til bydelen. Og nå – halvveis i
2018 – er det få ekstra politifolk på
bakken å spore av pengene.
Politiet opplyser at pengene går
til 41 stillinger, men kan ikke svare på hvor mange ekstra personer
som nå jobber på Holmlia til enhver tid – på grunn av nyansettelsene.
– Når det blir så hemmelighetsfullt så er jeg redd for at den dårlige dialogen mellom politiet og
beboerne ikke forbedres, er beskjeden fra Sarah Gaulin (Ap).
Gaulin er Holmlia-beboer og
nestleder i bydelsutvalget i Søndre Nordstrand.
– Befolkningen på Søndre Nordstrand fortjener å vite hvilket arbeid politiet gjør med forebygging.
Politiet burde sagt mer om hvordan nyansettelsene burde bli brukt,
sier Gaulin

10 er ansatt

En oversikt over stillingene som
VG har fått, viser at bare 10 av de
41 stillingene er besatt i dag. Kun

tre av de ti har startet i jobben.
De ti skal alle jobbe forebyggende i Søndre Nordstrand – noe beboerne på Holmlia ber innstendig
om.
Politiet ønsker ikke å oppklare
hva de ti forebyggende stillingene, med eventuell vakt- og turnusordning, faktisk betyr av bemanning på Holmlia til enhver tid.
De svarer:
– Med disse totalt 41 stillingene
skal vi følge opp utsatt ungdom og
forhindre rekruttering til kriminelle miljøer. Dette vil bidra til bedre integrering og tryggere bomiljø, skriver politiinnspektør Grey
Lene Sem i en e-post til VG.
– Politiet vil bruke disse ressursene på en fleksibel måte ut ifra
behov, skriver Sem.
Når VG påpeker at det ikke svarer på spørsmålet på konkret hvor
mange dette betyr på bakken på
Holmlia, skriver politiet bare at
pengene går til hele bydelen.
– Ansatte «låses» ikke til bestemte steder til enhver tid, svarer politiet.

Regnestykket

30 MILL.

●●Politiet har fått 30 millioner
kroner ekstra i statsbudsjettet for
2018. De opplyser at det skal gå til
41 stillinger, fordelt på Enhet Øst,
Felles enhet for etterretning og
forebygging – og Felles enhet for
forebygging. Alle skal jobbe i bydel
Søndre Nordstrand, hvor Holmlia
ligger.
●●Politiet regner grovt sett at ett
årsverk koster rundt en million
kroner. De opplyser imidlertid at
de fleste av de 41 stillingene skal
bli besatt på høsten – og da ikke
vil koste et helt årsverk i 2018.
Først i 2019 vil kostnadene slå ut
for et fullt årsverk. Regjeringen har
ikke villet love at midlene til disse
stillingene videreføres i 2019. Oslopolitiet har påpekt at om det ikke
skjer, får de problemer.
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ch-Olsen, leder for Spesielle operasjoner i Oslo-politiet, til VG.
Den totale innsatsen til Oslopolitiet mot Oslo sør har siden årsskiftet resultert i beslag på cirka
et halvt tonn hasj, 25 kilo heroin,
20 kilo amfetamin og over 30 skytevåpen.
I slutten av juni offentliggjorde
Kripos et beslag som nå er på over
2.2 tonn hasj, i en operasjon med
navnet «Hubris». Så langt er ni personer siktet i Norge og én i Danmark.
– Vi er tidlig i etterforskningen,
og det er mye arbeid som gjenstår
før det blir tatt ut tiltale, skriver
kommunikasjonsrådgiver i Kripos,
Axel Wilhelm Due, i en e-post.

Av LONE LOHNE, OLA HARAM
RONNY BERG og BJØRNAR
TOMMELSTAD

Beslaget på 270
kilo hasj er en del av
Oslopolitiets arbeid
med å ta gjengmiljøene i hovedstaden.
Fire menn er siktet
i saken.
Hasjbeslaget er fordelt på flere ulike adresser i Oslo. I tillegg har politiet tatt 600 000 kroner i kontanter og to pistoler. Beslaget er
bakgrunnen for at fem menn med
nordafrikansk opprinnelse ble pågrepet av Oslopolitiet og varetektsfengslet i juni.
Fire av dem ble mandag vareHASJ: Kripos har gjort flere store beslag av cannabis og mener de
tektsfengslet i fire nye uker. De er
har avdekket en stor og viktig innførselsåre for narkotika til Norge.
i alderen 29 til 61 år og er siktet for
Nå har Oslopolitiet gjort ytterligere beslag. Foto: TORE KRISTIANSEN
oppbevaring av narkotika.
– Det er så store mengder, at det
er klart at narkotikaen ikke er
til eget bruk. Dette knyttes til kriminelle milPSSST!
jøer som selger. Det
Hasj er betegnelse på
er store mengder et narkotiske stoffet som
og disse persone- består av harpiks og pressne er å anse som
ede blomster fra spesielle
et mellomledd. sorter av hamp. Det viktigste
Derfor vet vi at
rusfremkallende kompodet er en viss pronentet er tetrahydro
fesjonalitet i det, sicannabinol (THC).
er politiadvokat Andreas Meeg-Bentzen til
VG.
VG har avslørt hvordan Oslos
største gjengtrussel, Young Bloods,
har fått vokse frem i bydel Søndre
Nordstrand i Oslo gjennom mer
enn 10 år – uten at politiet har klart
å stoppe dem.

–Egentligmottaker

– Vi kan ikke utelukke at Young
Bloods er den endelige mottageren, sier Meeg-Bentzen om beslaget Oslo-politiet gjorde i juni.
Han understreker at det krever
mer etterforskning å finne den endelige mottageren, og at saken etterforskes bredt.
Tre av de nylig varetektsfengslede i Oslo-saken er i slekt. Den

HASJ: Kripos har gjort flere store beslag av cannabis og mener de
har avdekket en stor og viktig innførselsåre for narkotika til Norge.
Nå har Oslopolitiet gjort ytterligere beslag. Foto: POLITIET
fjerde er av samme geografiske
opphav i Nord-Afrika. VG kjenner
til at én av familiemedlemmene
tidligere skal ha vært involvert i
en av tidenes største hasjsaker i
Norge, der han senere ble frikjent.
Juni-pågripelsene kan dessuten

ses i sammenheng med en pågripelse fra desember i fjor. Da ble
hundre kilo hasj beslaglagt i Oslo
sørøst. En person har vært varetektsfengslet i denne saken, men
er nå løslatt.
– En av målsettingene våre er å

Knyttes til gjengmiljøet

POLITIMESTER: – Vi har en
stor interesse av å stoppe
innførselen av narkotika til
gjengene i Oslo, sa Oslo-politimester Hans Sverre Sjøvold.
Foto: TROND SOLBERG

STORT BESLAG: Oslopolitiet
fant 270 kilo hasj, 600.000 kroner i kontanter og to håndvåpen, da de gikk til aksjon mot et
nettverk i juni. Foto: POLITIET
avdekke hvem som forsyner de
kriminelle miljøene, blant annet
gjengene, med narkotika. Det er
et viktig signal å sende ut: Samarbeider du med gjengene som har
politiets fokus, så vil du også komme i fokus selv, sier Anders Ras-

Politiet har knyttet narkosaken til
det kriminelle gjengmiljøet i hovedstaden, og Meeg-Bentzen sier
at pågripelsene Oslopolitiet har
gjort kan ha forbindelser til
«Hubris»-operasjonen.
– Vår klient har ingen kjennskap
til annet enn det han har forklart
seg om, sier forsvarer til en av de
siktede, Olav Haaland.
Forsvarere for to av de siktene,
Frode Sulland og Abdelilah Saeme,
har valgt å ikke kommentere saken,
og advokat Roland Kjeldahl har ikke
besvart VGs henvendelser.
VG er kjent med at minst én av
de «Hubris»-siktede – en 25 år gammel norskmarokkaner – har tette
bånd til sentrale aktører i den kriminelle gjengen Young Bloods.
Politiet mener den kriminelle
gjengen har tjent millioner på salg
av hasj og marihuana, ifølge en
hemmelig etterretningsrapport.
– Vi har konsentrert oss særlig
om mottagerleddet i Oslo. Det er
viktig at den cannabisen ikke kommer inn i disse gjengmiljøene vi
har i Oslo, sa Oslo-politimester Hans
Sverre Sjøvold til VG, da Kriposbeslaget ble kjent i juni. Sjøvold er
for tiden på ferie, og har ikke vært
tilgjengelig for kommentar.
lone.lohne@vg.no
ole.haram@vg.no
ronny.berg@vg.no
bjornar.tommelstad@vg.no

– EN VARSLET
30

NYHETER

TORSDAG 12. JULI 2018

Av RONNY BERG, BJØRNAR
TOMMELSTAD, LONE LOHNE og
ODA LERAAN SKJETNE

De tre siste årene
har det kommet en
rekke muntlige og
skriftlige varsler
internt i Oslo-politiet
om gjengutviklingen
på Holmlia.
Varslene går konkret på bemanningssituasjonen i de avdelingene
i Oslo-politiet som jobber mot de
tøffeste kriminelle miljøene i hovedstaden.
– Dette har vært en varslet katastrofe, sier Jan Bøhler (Ap) i justiskomiteen.

Årsrapport i 2016

Bekymringen kommer tydelig frem
i en årsrapport fra Seksjon for organisert kriminalitet for 2016:
«Relativt lav kapasitet og andre
viktige oppgaver har gjort det utfordrende å opprettholde tilstedeværelse i gjengmiljøet i 2016.
Det er få operative i forhold til ansvar og oppgaver(...) Dette kan gi negative følger for bekjempelse av gjengkriminalitet og informantvirksomheten.»
I tillegg påpekes det en gradvis
nedgang over flere år på antall timer som brukes på «oppsøkende
gjengpatrulje».

SKUFFET: – Det har ikke manglet på advarsler. Både internt i politiet,
men også fra Stortingets talerstol, sier Jan Bøhler (Ap) i justiskomiteen om gjengutviklingen i hovedstaden. Foto: HELGE MIKALSEN
SJØVOLD: – Vi
har en pågående
innsats mot
gjengmiljøer som
har gitt, og
fortsatt vil gi
resultater, sier
politimester i Oslo
Hans Sverre
Sjøvold via e-post.
Foto: TROND
SOBERG

«SÅ DET»: – Jeg
så at det begynte
å «bikke» på
Holmlia. Utover i
2016 mistet vi mer
og mer oversikt
og kontroll, sier
Torstein Holand,
tidligere leder for
Spesielle
Operasjoner (SO)
i politiet. Foto:

Resultatoppnåelsen

En generell vurdering av seksjonens resultatoppnåelse oppsummeres slik:
●●Oppklaringsprosenten er ikke
tilfredsstillende.
●●Saksbehandlingstiden inkludert
påtale er ikke tilfredsstillende.
●●I snitt hadde politiets Spesielle
Operasjoner-enhet cirka 25 prosent ikke-besatte stillinger i 2016.
VG har i en rekke artikler omtalt
hvordan den kriminelle gjengen
Young Bloods har fått vokse frem
på Holmlia sør i Oslo gjennom en
tiårsperiode, uten at politiet har
klart å stoppe dem.
Bøhler mener faresignalene ikke
er blitt tatt på alvor.

– Regneringen har sovet

Det har ikke manglet på advarsler. Både internt i politiet, men også fra Stortingets talerstol. Jeg synes regjeringen har sovet i timen,
sier han.
Hans Sverre Sjøvold, som ble politimester i Oslo i 2012, har ikke
ønsket å la seg intervjue av VG om
varslene rundt gjengutviklingen.
– Gjennom en rekke påstander
kritiseres Oslo politidistrikt for å
ikke ha tatt gjengproblematikken
på alvor. Det er en kritikk vi ikke
kjenner oss igjen i. Vi har en pågående innsats mot gjengmiljøer som
har gitt, og fortsatt vil gi resultater, sier Sjøvold via sin kommunikasjonsrådgiver i en e-post.

– Vil ikke diskutere

– Det er dette jeg har fokus på nå,
ikke hva tidligere ledere og ansat-

HALLGEIR VÅGENES

Jan Bøhler (Ap) kritisk til gjengutviklingen
te mener om den daværende ledergruppes håndtering. Derfor ønsker jeg ikke å diskutere dette i VG,
fortsetter Sjøvold.
I 2016 ble det produsert en etterretningsrapport om de kriminelle gjengene i hovedstaden. Her
blir Young Bloods omtalt som den
største trusselen innen gjengkriminalitet i Oslo politidistrikt i fremtiden.

Fikk info i 2014/2015

Tidligere leder for Seksjon for organisert kriminalitet i Oslo-politiet, Einar Aas, forteller til VG at
han ble klar over problemet med
Young Bloods i 2014 eller 2015.
Utfordringene med gjengmiljøet ble tatt opp på flere ledermøter,
med politimester Hans Sverre Sjøvold til stede, ifølge Aas.
Før jul 2015 advarte tidligere leder for Spesielle Operasjoner, Tor-

stein Holand, om situasjonen i bydel Søndre Nordstrand, hvor Holmlia ligger, på en presentasjon på
politihuset på Grønland.

– Så det bikket

– Jeg så at det begynte å «bikke»
på Holmlia. Utover i 2016 mistet
vi mer og mer oversikt og kontroll,
sier Holand.
Ifølge Holand, ble advarselen videreformidlet til Sjøvold og riksadvokaten.
Førstestatsadvokat Katharina
Rise ved riksadvokatens kontor,
skriver i en e-post til VG at de ikke
kan erindre å ha mottatt en offisiell, skriftlig bekymringsmelding
om utviklingen av gjenger i 2015.
– Vi kan ikke gå nærmere inn i
detaljer om innholdet i den interne
kommunikasjonen som riksadvokaten har hatt med politiledere,
sier Riise.

Per-Willy Amundsen (Frp) var
justisminister fra desember 2016
til januar 2018. Han sier til VG at
han ble informert om gjengsituasjonen i Oslo av politimester Sjøvold og Einar Aas kort tid etter at
han tiltrådte.
– De ga meg et tydelig bilde av
utfordringene på Holmlia, sier han.

– Åpenhet alltid viktig

– Samtidig ville de ikke gi denne
gjengen, Young Bloods, for mye
oppmerksomhet utad. Den faglige vurderingen var at det kunne
gi dem økt status og bidra til økt
rekruttering. I ettertid tenker jeg
at det burde vært mulig å kommunisere noe mer offentlig om problemet med en slik balanse at det
samtidig ikke ga økt status. Åpenhet er alltid viktig. Det ville også
gjort det enklere å mobilisere flere ressurser fra Stortinget, sier den

tidligere justisministeren.
Hva politiet tenker om dette i
dag, ønsker ikke politimester Sjøvold å svare på.
I en tidligere kronikk i VG, skriver han:
«Den pågående innsatsen i Oslo
sør er en av våre høyest prioriterte oppgaver. (...) Det er komplekse
utfordringer, og vi er opptatt av
bred tilnærming der også andre
etater må tungt inn.»
Sjøvold skriver at han har vært
tydelig på at de har vært utfordret
på kapasitet.
«Det økonomiske handlingsrommet er redusert de senere år, blant
annet som følge av krevende oppgaver, effektiviseringskrav og øremerkinger.»
ronny.berg@vg.no
bjornar.tommelstad@vg.no
lone.lohne@vg.no

T KATASTROFE
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HOLMLIA-GJENG: Young Bloods blir i hemmelige etterretningsrapporter omtalt som Oslos
største gjengtrussel. Foto: PRIVAT

Priser før avgiftsøkning!
Vi har et begrenset antall C350e-E350e og
GLC350e plug in hybrid til gamle
betingelser og da svært gunstige priser.
Kontakt selger direkte :
Lars Emil Olsberg 92495701
Azer Saddiq
96660000

lars@starautoco.no
azer@starautoco.no

Innbytte alle merker

Intelligent plug-in hybrid
Drivstoﬀorbruk bl. kjøring: 0,21-0,57 l/mil. CO2-utslipp 48-133 g/km. Bildet kan avvike fra tilbud. Importør: Bertel O. Steen AS.

StarAutoco, avd. Lørenskog. Solheimveien 62, tlf.: 67 97 97 97, www.starautoco.no
Man-fre: 8-17, tors 8-19, lør 10-15.
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Riksadvokaten ber om møte:

KALLES INN
ETTER
GJENGAVSLØRING
INN PÅ TEPPET: Politimester i Oslo,

Vil sjekke kvaliteten

«Riksadvokaten (har) gjentatte
ganger understreket viktigheten
av en langsiktig og målrettet innsats mot alvorlig internasjonal og
organisert kriminalitet», skriver
Busch i møteinnkallelsen, som er
sendt med kopi til Politidirektoratet og Justis- og beredskapsdepartementet.
Statsadvokat Reidar Bruusgaard
ved Riksadvokatembetet sier til
VG at «det ligger ingen kritikk i
møteinnkallingen.», men at de ønsker å få en oppdatert og ærlig be-

Foto: HALLGEIR VÅGENES

Tore André
Flo, 2018

Rå-godt!

Arne Scheie tilbake på NRK

KLARER IKKE 68
Å SI NEI

Finn
gull i VG
–Vinn bil og
10 000 kr.

siders
magasin
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I TI ÅR HAR YOUNG BLOODS HERJET OSLO:

GJENGEN INGEN HAR
KLART Å STOPPE
POLITIETS SVIKT OFRENE GJENGLEDERENS LIV
● SIDE 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 og 36

FAKSIMILE: VG 9. juni

VMs STØRSTE
SKANDALER

– Naturlig

Busch ber også om en orientering
om oppgavefordelingen og samarbeidet mellom de sentrale aktørene i politiet. Ifølge Steven Hasseldal, politimester for Øst politidistrikt, er dette en aktuell problemstilling både for dem og
Oslo.
– Det er naturlig at Riksadvokaten gis en orientering om oppgavefordelingen og samarbeidet,
og at man er enige om veien videre, både strategisk og operativt,
sier Hasseldal.
– Vi synes det er naturlig at Riksadvokaten orienterer seg om dette sakskomplekset og vurderer om
det er behov for styring eller koordinering fra påtalemyndigheten, sier Ida Dahl Nilssen i Kripos.
Fungerende leder ved Enhet for
etterretning og etterforskning i
Oslo politidistrikt, Knut Lutro, svarer slik på vegne av Oslo politidistrikt i en e-post på spørsmål om
politiet jobbet for dårlig mot gjen-

Ronaldo,
Ronaldo,
2018
2018

● SPORTEN

Foto: REUTERS

skrivelse av situasjonen. I tillegg
ønsker de konkrete forslag til tiltak mot gjengene, for eksempel
mulige lovendringer.
– Mener Riksadvokaten at politiets arbeid mot kriminelle gjenger har holdt tilstrekkelig, høy kvalitet?
– Vårt inntrykk er at politiets
intensiverte innsats den senere
tid har gitt gode resultater. Men
på det nåværende tidspunkt er det
likevel ikke naturlig for Riksadvokaten å foreta en bredere evaluering av politiets samlede innsats.

Tore André
Flo, 1998

Lær deg å lage sushi hjemme!

Foto: ISTOCK

Riksadvokaten krever en redegjørelse fra politiet om deres samlede innsats mot gjengene, og har
kalt Kripos, samt politimesteren
i Oslo og politimesteren i Øst politidistrikt inn til møte 21. august.
«Både resultater og utfordringer bes kommentert og belyst»,
skriver riksadvokat Tor-Aksel
Busch i møteinnkallelsen.
I flere artikler har VG fortalt
hvordan den kriminelle gjengen
Young Bloods har fått vokse frem
på Holmlia, sør i Oslo gjennom en
tiårsperiode, uten at noen har klart
å stoppe dem.
– Dette er meget viktig og riktig av Riksadvokaten. Han sender
nå et sterkt signal om at arbeidet
mot gjenger og organisert kriminalitet har et nasjonalt perspektiv
og er en nasjonal oppgave, sier Jan
Bøhler (Ap) i justiskomiteen.
Få har engasjert seg mer i gjengproblemene i hovedstaden enn
Bøhler. Ap-politikeren har tidligere kalt gjengutviklingen i Oslo
for en varslet katastrofe.

Ronaldo og Flonaldo
– 20 år etter
KRYSSORD QUIZ

Ronaldo,
1998

● SPORTEN!

Solfylte Málaga
● SIDE 26, 27 og 28

Ladehybrider:
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RAMMES AV
NY AVGIFT

● SIDE 22 og 23

Politiet: Young Bloods
rekrutterer tenåringer

GJENGENS
LOJALE
LØPEGUTTER

HELL I UHELL: Puya Sultani hadde kjempeflaks da et stort tre
brakk og falt vekk fra bilen hans, som sto parkert ved Bygdøy
skole i Oslo fredag. Foto: NTB SCANPIX

HELGENS UVÆR BLE DYRT

●MATRETTENE ●RESTAURANTENE ●HOTELLENE

Foto: PRIVAT

Kripos og to politidistrikt er innkalt til riksadvokat Tor-Aksel Busch for å forklare seg
om gjengutviklingen i Oslo.

Foto: PRIVAT

Av RONNY BERG, BJØRNAR TOMMELSTAD,
ODA LERAAN SKJETNE og LONE LOHNE

Foto: VG og NTB SCANPIX

Hans Sverre Sjøvold. Foto: TROND SOLBERG

100
personer
knyttes til
gjengen

● SIDE 14, 15 og 16

FAKSIMILE: VG 14. juni
gmiljøet på Holmlia:
– Vi har intensivert innsatsen
betydelig i arbeidet mot de utfordringer som er knyttet til kriminelle nettverk og gjenger, med tilhørende ungdomsproblematikk.
Ved forebygging, patruljetjeneste, forvaltningsvedtak, etterretning og etterforskning – herunder
påtale, skriver Lutro.

Skader på hus, hytter, biler og båter er blant de hundrevis av meldingene forsikringsselskapene har fått etter
uværet som rammet Sør- og Østlandet i helgen.

Uværet skapte en rekke utfordringer på Sør- og Østlandet,
blant annet trær som ble blåst over ende, innstilt kollektivtrafikk og stillaser som kollapset.
Så langt har forsikringsselskapene fått melding om flere
hundre materielle skader etter den kraftige vinden. Folk
melder inn om skader på hus, hytter, næringsbygg og landbrukseiendom, i tillegg til en rekke bil- og båtskader.
– De aller fleste skademeldingene gjelder småskader, men
også enkelte større skader er meldt inn. Noen steder har
også hele låvetak blitt revet av. Denne gangen var det flere svært folketette områder som ble rammet av vinden.
Derfor ble det en del skader etter dette uværet også, opplyser kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge,
som mener det er for tidlig å si noe om hvor store summer
det totalt er snakk om. (NTB)
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VIKTIG MØTE: Riksadvokaten hadde invitert til møte om bekjempelsen av gjengkriminaliteten i Oslo. Fra Oslo politidistrikt (f.v.): visepolitimester Bjørn Vandvik, påtaleleder Beate
Brinch og leder for etterretning og etterforskning, Grete Lien Metlid. Foto: NTB SCANPIX

– VI ER LANGT UNNA
SVENSKE TILSTANDER
Riksadvokaten holdt møte om Oslo-gjengene

Av BJØRNAR TOMMELSTAD,
MORTEN S. HOPPERSTAD,
RONNY BERG
og ERLEND SKEVIK

Riksadvokat Tor-
Aksel Busch mener
den økte gjeng
kriminaliteten i Oslo
ikke er i nærheten
av situasjonen
i Sverige.
– Vi er langt unna svenske tilstander. Mitt anliggende er at vi ikke
skal komme dit. I dag gis dette riktig prioritering, sier Busch til VG.
I går ettermiddag var sentrale
ledere i Oslo politidistrikt, Kripos
og Øst politidistrikt i et flere timer
langt møte hos Riksadvokaten.
Kripos og de to politidistriktene
la blant annet frem resultater og
utfordringer i bekjempelsen av
gjengkriminalitet.
Riksadvokaten ønsket å forsikre
seg om at de ulike aktørene sam-

arbeidet optimalt og at det var enighet om veien videre, ifølge møteinnkallelsen.
– Politi og påtalemyndighet har
betydelige utfordringer hva gjelder gjengkriminalitet og narkotikaforbrytelser. Det er en bred enighet om at denne form for kriminalitet må bekjempes med ulike
strategier, sier Busch.

Riksadvokaten etterspurte også en vurdering fra aktørene i politiet om «det er forhold av lovmessig eller annen art som savnes» i
kampen mot de kriminelle gjengene.
– Det er særlig aktuelt siden justisministeren har bedt om forslag
til ulike regelendringer, inn mot
ungdomsstraff og andre områder,
sier Busch.
Han ønsket heller ikke å kommentere detaljer rundt disse forslagene.

Young Bloods

I flere artikler har VG fortalt hvordan den kriminelle gjengen Young
Bloods har fått vokse frem på Holmlia i Oslo gjennom en tiårsperiode,
uten at noen har klart å stoppe dem.
Det siste året har Oslo-politiet
skjerpet kampen mot gjengen, som
i hemmelige etterretningsrapporter blir trukket frem som den største gjengkriminelle trusselen i hovedstaden.
– Det var bred enighet om en
samordnet innsats mellom Oslo
politidistrikt og Kripos, og at dette er et langsiktig arbeid som målrettes inn mot de aktuelle personene, sier Busch.

KAMPEN MOT GJENGENE: Politiet knytter flere av personene på
dette bildet til den kriminelle gjengen Young Bloods, som beskrives om
en territoriell gjeng fra Holmlia i Oslo. F
 oto: PRIVAT

Ingen friområder

Riksadvokaten fikk også en redegjørelse over flere saker som er under etterforskning, uten at han ville gå i detalj om disse sakene.
– Flere av disse sakene har vist
at det er mulig å nå frem med tradisjonell etterforskning, og det vil
overraske meg om det ikke blir fle-

re tiltaler i disse sakene, sier Busch.
Riksadvokaten gjentok at det
hviler et tungt ansvar på politiet
og påtalemyndigheten.
– Vi skal ikke ha områder hvor
det er fritt frem for kriminalitet.
Med erfaring fra andre land, så kan
det være naturlig å dvele også ved
det, sier Busch.

Langsiktig innsats

Riksadvokaten og Politidirektoratet har fått frist til 1. september med
å sende inn forslag til Justisdepartementet.
– Vi vet av erfaring at innenfor
denne typen kriminalitet, at om vi
klarer å bevise hvem som står bak,
ja, så blir det lange straffer. Det er
bred enighet om satsingen og veien videre, sier Busch.
– Vi skjønner at det ikke er kortsiktige løsninger vi er ute etter,
men en langsiktig innsats.

4

NYHETER

TIRSDAG 18. SEPTEMBER 2018

SNAKKER OM
«CANA-COLA»

SE, DEN
KJØRER
AV SEG
SELV

Ifølge det kanadiske nettstedet
BNN Bloomberg skal The Coca
Cola Company være i «seriøse
samtaler» med cannabis-selskapet Aurora Cannabis Inc.
Kilder sier at det mulige samarbeidet skal omhandle stoffet
cannabidiol (CBD). I Norge regnes dette som et legemiddel.
– Samtidig med mange andre
i drikkevareindustrien, så følger
vi nøye med på økningen i ikkepsykedeliske CBD som en ingrediens i velvære-drikkevarer,
skriver selskapet.

Verdens første selvkjørende trikk ble i går presentert
i går i den tyske byen Potsdam. Trikken er utviklet av
Siemens Mobility og har fått
navnet Combino. 
Foto: REUTERS

DØMT FOR
160 OVERGREP
MOT DATTER

En mann i 50-årene er dømt til
ni år og seks måneders fengsel
for grove seksuelle overgrep mot
sin datter fra hun var åtte år
gammel. Ifølge dommen skjedde overgrepene opp mot fire
ganger i måneden fra 2008 og
frem til jenta var drøyt 12 år gammel, skriver Bergens Tidende.
Han er i tillegg til fengsel dømt
til å betale 3,7 millioner i erstatning. Ifølge mannens forsvarer
er de uenige i dommen og har
tatt betenkningstid til anke.

VIL BLA OPP 70 MILL.
FOR Å TA GJENGENE
BEKYMRET: Justisminister Tor Mikkel Wara og finansminister Siv Jensen sier regjeringen må gripe inn for å forhindre at 151 unge, kriminelle gjengangere blir neste generasjons
gjengmedlemmer.

Justisministeren med budsjettlekkasje på Holmlia i går
Av ODA LERAAN SKJETNE,
RONNY BERG, BJØRNAR
TOMMELSTAD, LONE LOHNE og
HANNA KRISTIN HJARDAR (foto)

HOLMLIA (VG) Politiet i Oslo har store
gjengutfordringer og
har ropt varsku om
ressurssituasjonen.
Justisministeren mener de nå får nok penger til å rydde opp.
VG avslørte i vår hvordan en guttegjeng fra Holmlia i Oslo over ti
år har vokst til å bli Oslos største
gjengtrussel – uten at noen har
klart å stoppe dem.
Regjeringen varsler nå en «storsatsing» i statsbudsjettet for å få
bukt med Oslos gjengproblemer.

De viderefører ekstrabevilgningen
til Oslo sør på 30 millioner – og lanserer en ny gjengpakke på 40 millioner.
– Det er mye fokus på det VG har
gjort med gjengene på Holmlia.
Disse er kanskje ikke så mange, ca.
20 stykker med flere tilknyttet.
Men det politiet forteller oss er at
under disse er det en stor ungdomsgruppe: 151 gjengangere under 18
år med mer enn fire straffbare forhold, sier Wara til VG.
– Vi kan ikke bare ta dem som
VG har skrevet så mye om, men vi
må også forhindre de potensielle
151 gjengangere fra å bli neste generasjons gjengmedlemmer. Hvis
ikke er vi like langt, sier Wara.

nen med gjengene sørøst i Oslo har
nemlig blitt så krevende at politimesteren har måttet kutte i tilbudet til folk i sentrum og vest i byen.
Oslo politiforening mener Oslopolitiet drives fra skanse til skanse. Politimesteren i Oslo anslo at
han trenger flere titalls millioner
for å kunne håndtere situasjonen.
Justisminister Tor Mikkel Wara
mener politimesteren nå for nok
til å prioritere gjengene og unngå
kutt i andre bydeler.
– I tillegg ligger det en generell
styrking av politiet i statsbudsjettet. Her har egentlig Oslo-politiet
fått det de har bedt om, pluss litt
til, sier justisministeren.

Mener politiet har nok

I forslaget til statsbudsjett for 2018
fra Høyre, Frp og Venstre videreføres en ekstrabevilgning på 30
millioner til Holmlia og Oslo sør.

Politiet slo i vår alarm om at de hadde trangt med ressurser for å takle
utviklingen på Holmlia. Situasjo-

Dette er pengene

I tillegg kommer det 40 millioner
til gjengbekjempelse fordelt slik:
●●16 millioner til styrket politiinnsats i Oslo-politiet, både påtale, etterforskning og familievold.
●●8 millioner til Kripos og Økokrim, som skal jobbe mot internasjonale nettverk og pengesporene.
●●16 millioner til konfliktrådet, for
å jobbe med unge i risikosonen som
har fått ungdomsstraff eller oppfølging.

– Veldig bra

Siv Jensen og Tor Mikkel Wara dro
til Holmlia for å møte politiet og
lansere nyheten om pengene. Justisministeren påpeker at alle de 70
millionene er øremerket mot gjeng,
Oslo sørøst og ungdom.
– Jeg fikk helt frysninger, dette
er veldig bra, var reaksjonen fra
John Roger Lund, leder for Enhet
Øst i Oslo politidistrikt.

Politiet mener at gjengen Young
Bloods de rekrutterer ungdommer
i flere bydeler i Oslo som løpegutter:
– Når vi både øremerker penger til Økokrim, Kripos og konfliktrådene, er det for å se det som en
helhet. Vi må forebygge for å hindre at det blir en gruppe som er
hardbarka kriminelle, og stoppe
det når det er mulig, sier finansminister og Frp-leder Siv Jensen.

1046

Oslo kommunes salto-samarbeid lanserte i vår en rapport
som anslo at de 151 unge
gjengangerne til sammen sto for
1046 straffbare forhold i 2017.
Ungdomskriminaliteten i Norge
har økt de siste årene.

WARA PÅ GJE
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Regjeringen vurderer
gjengforbud og
strengere straffer for
kriminelle ungdom

DEMONSTRANTER: Den danske innvandringsministeren Inger
Støjberg ble møtt med demonstranter i den danske gettoen Vollsmose.
Etter den danske regjeringens gettoplan kom, har lokale myndigheter
foreslått å rive hele 1000 boliger – for å bygge selveierleiligheter. I
Vollsmose er det ingen som eier sin egen leilighet.
Av ODA LERAAN SKJETNE og
HANNA KRISTIN HJARDAR (foto)

VOLLSMOSE (VG)
På besøk i Danmarks
største getto, Volls
mose, lanserer justis
minister Tor Mikkel
Wara (Frp) fire nye
tiltak for å ta de volde
lige gjengene i Oslo.
VG avslørte i vår hvordan gjengen
Young Bloods de siste ti årene har
fått vokse til å bli Oslos største
gjengtrussel. Den svært voldelige
gjengen står bak drapsforsøk,
kidnappinger og knyttes til

dopsmugling til Norge.
– Vi ser både på de hardbarka
gjengmedlemmene og det miljøet
det rekrutteres fra, sier justis
ministeren til VG.
På besøk i Danmarks største
getto, Vollsmose, lanserer Tor

Mikkel Wara nå de fire første

tiltakene for å få bukt med gjeng
problemene i Oslo.

1. Ungdomsgjenger
kan bli forbudt

Etter fremveksten til terror
organisasjonen ISIL i Syria og Irak,
har flere norske islamister blitt
dømt for å delta og støtte en ter
rororganisasjon.
Wara sier regjeringen nå vurde
rer å utvide dette til å gjelde kri
minelle gjenger.
– Vi ser på om vi kan benytte den

Fire tiltak
Etter VGs Young Bloods-avsløring ba justisministeren om
innspill fra hele politiet om hva
som kunne gjøres for å løse
gjengproblemene. Her presenterer han de fire første tiltakene
som regjeringen ser på:
●●Vurdere forbud mot medlemskap
i gjenger og rekruttering til dem.
●●Gjøre det lettere å ta fra
gjengmedlemmer pengene.
●●Se om det er for mange
fullmakter som kreves for
ungdomsstraff.
●●Finne en ny type straff for
kriminelle ungdom som er
strengere enn ungdomsstraff,
uten å måtte sette ungdommene i
fengsel.

GJENGTILTAK: Den danske regjeringen har plassert bydelen Vollsmose på en gettoliste på grunn av den høye
teknikken og løfte den over til
organiserte gjenger, sier Wara til
VG.
– Kan det da hende at det i Norge
blir et forbud mot å være medlem
i Young Bloods eller Satudarah?
– Det kan bli det, men det er ikke
sånn at man skriver det i loven. Det
er alltid en domstolsprosess som
leder frem til hva som er å anse
som en kriminell organisasjon. Hvis

hovedformålet er kriminell
virksomhet, vil medlemskapet i
den også være det, sier Wara.
I Danmark har det nylig kommet
et forbud mot gjengen Loyal to
Familia. Regjeringen skal også se
på hvordan danskene har løst det.
– Det er helt nytt at man nå har
forbudt Loyal to Familia. Det er jeg
utrolig glad for at man har gjort,
for vi har problemer med gjenger

i Danmark og må få tatt et oppgjør
med den utingen det er, sier den
danske innvandringsministeren
Inger Støjberg til VG.

2. Vil ta pengene til de
hardbarkede

Høyre gikk i sommer hardt ut og
mente Oslo-politiet skulle ha tatt
«bling» og klokker fra Oslos g
 jenger
– for å stoppe dem. Justisdeparte

mentet skal også se om de bør gjøre
endringer i lover og praksis så
politiet i større grad enn i dag kan
ta og inndra pengene til d
 ømte
gjengmedlemmer.
– Vi ser også på inndragning,
både praksis og lov. Jeg tror nok
det blir litt større summer enn
klokker og biler, det er mer snakk
om å få tak i større omsetninger,
understreker Wara.

ENGTOKT
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STØRSTE
GETTO: Justis
minister Tor
Mikkel Wara (Frp)
var i går på besøk i
Vollsmose
utenfor Odense,
sammen med den
danske innvandringsministeren
Inger Støjberg.

kriminaliteten, den høye arbeidsløsheten og den høye andelen innbyggere med ikke-vestlig bakgrunn. I Danmark fikk justisministeren presentert danskens «gettoplan».

3. Trenger noe strengere
enn ungdomsstraff

Holmlia-gjengen Young Bloods
rekrutterer ifølge politiet unge
løpegutter fra flere bydeler i Oslo.
Regjeringen frykter at 151 unge
kriminelle gjengangere i Oslo blir
neste generasjons gjengmedlemmer.
Og politiet har meldt inn at de
mangler straffereaksjoner for å ta

de yngste kriminelle – og få dem
på rett bane.
Wara sier at Norge i dag mangler en mellomting mellom fengsel og ungdomsstraff.
– Fengsel er fint som er mulighet, men en erfaring er at å plassere dem i fengsel hvor de møter
de andre gjengmedlemmene, kan
være uheldig. Det politiet sier, som
er viktig å tenke på, er at ungdoms-

straff og ungdomsoppfølging ikke
er for alle, fordi det ofte krever litt
motivasjon. Så vi mangler noe imellom der, sier justisministeren.

4. Vurderer å fjerne
krav til samtykke

Politimesteren i Oslo mener at unge gjengkriminelle bør sendes på
egne institusjoner. Wara bekrefter at det er noe de ser på.

– Det trenger ikke nødvendigvis være en institusjon, det kan være bortvisning eller forbud mot
opphold i et område, eller elektronisk kontroll, sier justisministeren.
Det fjerde de ser på, er å få flere
til å gjennomføre ungdomsstraff.
Justisministeren sier det i dag kreves for mange tillatelser, fra ungdommene og foreldrene, for å få

unge til å faktisk gjennomføre ungdomsstraff.
– På de ungdomsstraffene og oppfølgingene vi har i dag, er det litt
for lett å melde seg av. Vi vil se på
å fjerne kravene til samtykke, sier
Wara.
Han sier lovforslagene vil ta tid
og ikke kommer til Stortinget før
jul.
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POLITIET ME
LEDER I YOU

27-åring pågrepet i Marokko har vært regi

YOUNG BLOODS: Dette bildet, som VG sikret i 2012, og som trolig er tatt 17. mai det året, viser jublende Young Bloods-medlemmer. Seks av dem, inklusive 27-åringen som nå er
pågrepet i Marokko, er siktet i den omtalte drapsforsøksaken. Foto: PRIVAT
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ENER HAN ER
UNG BLOODS

istrert som mistenkt eller siktet i 20 saker

Av BJØRNAR TOMMELSTAD AV
RONNY BERG AV OLA HARAM
AV MORTEN S. Hopperstad

– Det er gledelig at politiet endelig ser ut til å få fremgang overfor noen av bakmennene. Dette er
helt avgjørende for at unge i faresonen ikke lenger skal oppleve dem
som urørlige, kriminelle forbilder,
sier Bøhler.

Den utpekte gjenglederen (27) i Young
Bloods skal i en
årrekke ha vært et
– Deler ut visittkort
På det lokale kjøpesenteret på
symbol og en rolHolmlia blir 27-åringen ofte sett i
lemodell for unge
en alminnelig hettegenser og tregutter på Holmlia.
ningsbukse. På sosiale medier viFredag morgen ble det kjent at
27-åringen er pågrepet av politiet
i Marokko, etter at norsk politi hadde etterlyst ham internasjonalt.
Bakgrunnen skal være nye opplysninger i to alvorlige straffesaker:
Et drapsforsøk og en kidnappingssak.
De to sakene knyttes til den kriminelle gjengen Young Bloods fra
Holmlia i Oslo, og den utpekte gjenglederen er siktet i begge.
I dokumentaren «Gjengen ingen
klarte å stoppe», avslørte VG hvordan en guttegjeng fra Holmlia vokste frem til å bli Oslos største gjengtrussel – uten at politiet klarte å
stoppe dem.
Et titalls politikilder utpeker den
nå pågrepne 27-åringen som leder
for Young Bloods.
– Det er ubestridt at han er leder. Det er basert på summen av
all informasjon vi har, sier en sentralt plassert kilde ved Oslo politidistrikt.

– Sikkerhetsbevisst

En politimann som har jobbet forebyggende opp mot ungdommer på
Holmlia, har møtt 27-åringen en
rekke ganger de siste årene:
– Han er en mann som alle unge
på Holmlia kjenner navnet til. Han
er blitt et «symbol» og en «rollemodell», sier han VG.
Da VG i vår spurte politimannen
om hvorfor 27-åringen ennå ikke
var tatt, svarte han:
– Han er veldig sikkerhetsbevisst. Han legger ikke igjen spor.
Jan Bøhler (Ap) er kanskje den
politikeren i Norge som har engasjert seg mest i kampen mot gjengkriminalitet i hovedstaden.

ser han seg frem i merkeklær som
Gucci, Yves Saint Laurent og Armani.
Overfor VG beskriver folk ham
som «hyggelig og enkel å snakke
med».
I politidokumenter verserer det
historier om at 27-åringen står og
deler ut visittkort til folk som trenger advokat.
27-åringen er registrert med et
enkeltmannsforetak, men det er
uklart hvor mye aktivitet det er i
foretaket. Til politiet har han tidligere forklart at han har jobbet
som «konsulent» i et vaktselskap.
Han har også på et tidspunkt, får
VG opplyst, forklart at han og noen venner har drevet en pokerklubb i Oslo sentrum.
– Av og til, når jeg har vunnet i
poker, kan jeg gå opp på senteret
og dele ut penger til is. For eksempel en 500-lapp, skal 27-åringen
ha forklart til politiet.
Under en rettssak før sommeren, hvor offeret i saken skal ha
blitt banket opp av personer i
Young Bloods, fortalte et vitne at
den utpekte gjenglederen ryddet
opp i det hele.
– Han gikk til moren min og beklaget det som hadde skjedd. Han
forsikret at det ikke skulle skje noe
mer bråk, forklarte et familiemedlem til offeret fra vitneboksen i Oslo tingrett.
Den utpekte gjenglederen er
fortsatt folkeregistrert i farens leilighet på Holmlia, dette til tross for
at han giftet seg sommeren 2015.
Bryllupet ble holdt på et hotell
i Skopje i Makedonia, og bilder på
sosiale medier viser at flere
kjente kriminelle var til stede på festen.

PÅ LUKSUSHOTELL: Her er den siktede antatte gjenglederen på 27 år avbildet på et hotell i Marrakech i
april i år. Foto: PRIVAT
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OFFERET:
Her sitter
offeret for
drapsforsøket
alvorlig skadet
i en rullestol
utenfor Ullevål
sykehus bare
noen dager
etter den
dramatiske
hendelsen natt
til 18. Mai 2012.
34-åringen har
samtykket til
at VG kan
bruke bildet.
Foto: PRIVAT

27-åringen er født i Norge, men har bakgrunn fra
Vest-Balkan.
Allerede i 2007 ble han og tolv
andre tenåringsgutter registrert
med bilde og navn i en politirapport under overskriften «Holmliagjengen». Flere i det gryende gjengmiljøet gikk i samme klasse eller
parallellklasser på Holmlia skole.
Foreldrene deres var fra Balkan,
Somalia, Syria, Marokko, India og
Norge. Møtestedet deres var trappen utenfor skolen.
Betjenten fra den lokale politiposten husker den utpekte gjenglederen som en person som bare
sa «ja» og «nei.»
– Det gjorde at han gikk under
radaren vår i mange år, sier den
nå pensjonerte politimannen.

Med skuddsikre vester

En dag i 2012 satt guttene på trappen utenfor Holmlia skole med
skuddsikre vester på, ifølge en person som kjenner nærmiljøet på
Holmlia godt.
I dag henger et fotografi av den
utpekte gjenglederen på en vegg,
over en PC, på Manglerud politistasjon.
Ifølge en politirapport er 27-åringen involvert i en rekke alvorlige
saker – fra store narkotikasaker til
drapsforsøk.
27-åringen er aldri tidligere domfelt i Norge, men tall fra politiets
straffesaksregister viser at han har
vært registrert som mistenkt eller
siktet i 20 saker.
De eneste straffereaksjonene han
har fått, er én såkalt påtaleunnlatelse i 2008 og seks forelegg, ifølge tall VG har fått innsyn i.

– Bare en arbeider

27-åringen tidligere benektet overfor VG at han er innblandet i kriminalitet.
– Hei sjef, jeg er bare en arbeider, svarte han gjennom en melding på Instagram.
Da VG stilte flere spørsmål, fikk
vi dette svaret:
– Vil ikke være uhyggelig mot
deg, så jeg må be deg pent om å la
meg være i fred. Greit?
Han benekter at han er leder i
den kriminelle gjengen:
– En alvorlig påstand, men jeg
har ingen versjon å dele, og det er
bare løgn. Jeg har aldri i livet mitt
sitt i fengsel eller vært innblandet
i kriminell aktivitet, så du bør dobbeltsjekke fakta, skrev 27-åringen.
For kort tid siden sendte politiet
ut en internasjonal etterlysning av
27-åringen. Denne uken ble han pågrepet. Bakgrunnen er nye opplysninger i etterforskningen av et
drapsforsøk og en kidnappingssak.
Den utpekte gjenglederen er siktet i begge sakene.
27-åringen har siden 2012 vært
siktet for et drapsforsøk som skjedde på Furuset i Oslo. Natt til 18. mai
dette året ble en daværende lederskikkelse i den kriminelle gjengen
Furuset Bad Boys skutt utenfor
hjemmet sitt.
Som VG har skrevet tidligere,
ble etterforskningen av saken nærmest en kasteball mellom ulike
seksjoner i Oslo politidistrikt.

Styrket mistanke

PÅGREPET: Den 27 år gamle mannen ble pågrepet i Marokko tidligere
denne uken. Bildet til venstre er fra da han ble siktet (senere frikjent)
for vold på byen i Stockholm i 2012. Foto: SVENSK POLITI

Den siste tiden har politiet gjennomført nye avhør i saken – og det
skal ha dukket opp nye opplysninger som anses som svært interessante, får VG opplyst.
– Vi har etterforsket det drapsforsøket intenst den siste tiden, og vi
mener at mistanken mot mannen
som nå er pågrepet er styrket. Han
er siktet for drapsforsøk eller medvirkning til drapsforsøk, sier politiadvokat Iselinn Håvarstein til VG.

Det er også fem andre siktede
menn i saken – alle med tilknytning til Young Bloods. Politiet ønsker ikke å kommentere om det
nå planlegges grep mot noen av
disse.
Offeret (34) i saken, som har flyttet ut av Oslo og har forsøkt å legge det kriminelle livet bak seg, er
fornøyd med utviklingen i saken.

Takker VG

– Jeg er veldig godt fornøyd med
at politiet endelig synes å ta denne saken på alvor. Det er gått seks
år, uten at noen er blitt stilt til ansvar for det som skjedde. Alt dette
er takket være VG, det skjedde ikke
noe i denne saken før dere skrev
om saken før sommeren, sier
34-åringen.
Den andre saken som den utpekte gjenglederen i Young Bloods er
siktet for, er en kidnappingssak
fra 2015. I september dette året ble
en mann i 40-årene utsatt for grov
vold, truet på livet og holdt fanget
i et kott i en leilighet på Holmlia.
Det gikk to døgn før han ble sluppet løs.
Fem personer ble i Oslo tingrett
dømt til strenge straffer i saken tidligere i år. Flere av de dømte kan
knyttes til Young Bloods. Alle har
senere anket dommene, og de fem
står i neste uke igjen tiltalt i saken
– denne gang i Borgarting lagmannsrett.
I kjølvannet av tingrettsbehandlingen av kidnappingssaken, har
politiet fortsatt etterforskningen.
Mellom fem og ti nye personer er
nå siktet i saken. Blant dem den
utpekte gjenglederen.
– Saken er stadig under etterforskning. Politiet har fått nye opplysninger i saken, blant annet knyttet til mannen som nå er pågrepet
i Marokko. Han er siktet for å ha
iscenesatt kidnappingen, samt
medvirket til at en person er blitt
holdt skjult for politiet, sier politiadvokat Andreas Meeg-Bentzen
til VG.
27-åringen har også tidligere vært
siktet i kidnappingssaken, og satt
en periode i varetekt i 2016. Men
politiet endte den gang med å henlegge saken mot den utpekte gjenglederen. Nå er han altså på ny siktet i samme sak.
Politiet jobber med å få 27-åringen utlevert til Norge. Det er ikke
kjent hvor lang tid det vil ta.
– Vi har ikke fått annet enn en
formell melding om at han er pågrepet fra marokkanske myndigheter. Det jobbes med å få til en
utlevering til Norge så snart som
mulig, sier politiadvokat Håvarstein.

Nekter straffskyld

27-åringen, som av politiet er utpekt som lederen av den kriminelle gjengen Young Bloods, og som
ble pågrepet i Marokko denne uken,
vil, ifølge sin advokat, samarbeide
med politiet.
– Min klient ønsker å komme
hjem til Norge. Han vil samarbeide fullt ut med norske og marokkanske myndigheter slik at utleveringsprosessen kan gå så raskt
som mulig, sier forsvarer Ketil Magnus Berg til VG.
Han nekter, ifølge forsvareren,
straffskyld i forbindelse med siktelsen for drapsforsøk og siktelsen i en kidnappingssak.
– Jeg ønsker ikke å si noe om
forholdene han er siktet for, utover at han ikke erkjenner straffskyld, sier advokat Berg.
bjornar.tommelstad@vg.no
ronny.berg2vg.no
ole.haram@vg.no
morten.s.hopperstad@vg.no
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RETTER
VRETTER

FEIL I SITAT I SAK OM NAV OG KREFT

● I saken «Fant 1400 kreftfeil hos NAV» som sto på trykk i gårsdagens
papiravis, sto det skrevet at NAVs
saksbehandler hadde bekreftet Siv
Marie Bergums gjengivelse av sitt
første møte med henne. Dette stemmer ikke. Ordet «ikke» hadde uteblitt
fra en setning. Det riktige er at ytelelsesdirektør Kjersti Monland i NAV
sier at «saksbehandleren svarer at
hun ikke har sagt de ordene som Bergum brukte i sin gjenfortelling».
FAKSIMILE: VG i går

9

TATT AV BØLGE

● En stor leteaksjon er satt i gang for å finne en
mann i 20-årene som er skylt på havet ved Rolvsøya i Måsøy kommune i Finnmark. Politiet ble varslet ved 13.30-tiden i går.
– Mannen sto på land sammen med broren da han
ble tatt av en bølge og skylt på havet. Vitner sier at
det kom store dønninger inn over bergene rett før
hendelsen skjedde, sier operasjonsleder Svein Erik
Jakobsen i Finnmark politidistrikt til TV 2. De to
brødrene, som begge er i 20-årene, er av utenlandsk
opprinnelse. (NTB)

976

OSLOS STØRSTE GJENGTRUSSEL: Young Bloods har fått vokse frem over en tiårsperiode i bydel Søndre Nordstrand. Foto: PRIVAT

LANSERER NY PLAN FOR
GJENGBEKJEMPELSE
Av RONNY BERG, BJØRNAR
TOMMELSTAD og HANNA
KRISTIN HJARDAR (foto)

legg rundt hvert enkelt individ, i
tett samarbeid med politiet, fortsetter hun.
VG har avslørt hvordan en guttegjeng fra Holmlia vokste frem til
å bli Oslos største gjengtrussel uten at politiet klarte å stoppe dem.
Nylig ble den utpekte gjenglederen (27) pågrepet i Marokko.
Nå har bydel Søndre Nordstrand,
i samarbeid med politiet, utarbeidet en fempunkts tiltaksplan, for
å stoppe kriminaliteten.

dommene, men også mot familien
og nettverket rundt dem, fortsetter Nordmoen.

med alle barn under 15 år i
bydelen, som de mistenker har
begått en ellers straffbar
handling. Samtalene er proaktive. Det betyr at målet er å
arbeide i forkant, før de unge
blir etablert i kriminelle miljøer.

Rekrutteringen til
Øvrige tiltak i bydelen
den kriminelle gjenI tillegg lanseres fire konkrete tiltak for å bekjempe gjengkriminagen Young Bloods
liteten i Oslo sør:
i Oslo skal strupes
Hjemmebesøk: Det skal
Målrettet politiinnsats:
gjennomføres hjemmebesøk
gjennom et nyetaPolitiet skal gjennomføre en
hos unge under 18 år i bydel
blert samarbeid melmålrettet innsats mot
Søndre Nordstrand som er i
lom politiet og bydel
kriminelle miljøer i
risikosonen. Besøket
PSSST!
bydel Søndre
skal foretas av et
Søndre Nordstrand.
Tjenesteleder på
Forkus på unge
Nordstrand, for å
tverrfaglig team
Inspirasjonen er
Manglerud politistasjon, bestående av
Ett av tiltakene består av et krimi- påføre dem en
Gry Lene Sem, sier at
nalforebyggende team som skal markant og varig
representanter fra
hentet fra Købenpolitiet ønsker å beslagovervåke
og
forhindre
at
unge
gjensvekkelse,
politi og bydelen.
havn.
legge biler, kontanter og
gangere, ned i 12 årsalderen, blir inkludert å
– Vi starter opp et målrettet og spisset arbeid, inspirert av hvordan de
jobber mot gjengkriminalitet i København, sier bydelsdirektør Monica Nordmoen til VG.
– Vi skal plukke ut de som er i
risikosonen og skreddersy et opp-

rekruttert til kriminelle nettverk
og gjengstrukturer. I teamet finnes blant annet miljøarbeidere,
psykologer og ruskonsulenter.
– De skal være synlige i bydelen
både på dag og kveldstid. De skal
ikke bare jobbe mot de utsatte ung-

1.

3.

4.

andre statussymboler
Roundtable
som stammer fra
Meeting: I
kriminell
dette tiltaket skal det
virksomhet.
fokuseres på politiets
Bekymringssamtainnsats, for å bygge
ler: Politiet skal gjentrygghet og tillit i lokalbefolkningen.
nomføre bekymringssamtaler

redusere fremtidig rekruttering til
gjengen.

2.
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BILDET ER EN MONTASJE

Sentrale personer i den kriminelle gjengen Young Bloods
er tatt for vold, narkotika, hindring av politiets arbeid og
ulovlig bevæpning. Politiet mener de var skyldige i alt
sammen. Likevel har de sluppet straff.

SLAPP
STRAFF
FOR VOLD
OG NARKO

Av BJØRNAR TOMMELSTAD,
RONNY BERG, TOM BYERMOEN
(GRAFIKK), SIMEN GRYTØR
(ILLUSTRASJON) og HANNA
KRISTIN HJARDAR (foto)

VG har kartlagt straffehistorikken
til 34 personer som kan knyttes til
Young Bloods fra Holmlia i Oslo.
Til sammen er disse personene registrert med 1395 saker hos politiet.
Gjennom innsyn i strafferegisteret kan VG nå avsløre at politiet
i omfattende grad har brukt en av
de mildeste reaksjonsformene mot
det voksende gjengmiljøet.
Politiet mener det er bevist at
personer som kan knyttes til Young
Bloods, står bak konkrete lovbrudd.
Likevel har politiet unnlatt å reise
tiltale eller skrive ut bot. Sakene
er blitt stemplet og lagt bort.

«Strafferettslig reaksjon»

Den eneste reaksjonen de utpekte
har fått, er i noen tilfeller kanskje
et papir i hånden.
Påtaleunnlatelse kalles det. Det
regnes som en strafferettslig reaksjon, men ikke straff. Det skal kun
brukes «når helt særlige grunner
tilsier det», ifølge straffeprosessloven.
VGs innsyn avdekker at personer med tilknytning til Young
Bloods har sluppet straff for
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«Jeg vet ikke hva påtaleunnlatelse betyr engang.
Det er det samme som
henleggelse, er det ikke?»
Mann i 20-årene

voldskriminalitet, narkotikakriminalitet og vinningskriminalitet.
Totalt er de 34 personene registrert med 159 påtaleunnlatelser.
Politidokumenter, informasjon
fra straffesaker og kildeopplysninger knytter personene til den kriminelle gjengen. Samtlige av de
personene VG har vært i kontakt
med, benekter å tilhøre Young
Bloods.
En av dem er registrert med 24
påtaleunnlatelser. To andre er registrert med 19 påtaleunnlatelser
hver.
– Jeg vet ikke hva påtaleunnlatelse betyr engang. Det er det samme som henleggelse, er det ikke?
Senest i går fikk jeg et brev som
inneholdt en påtaleunnlatelse, sier en mann i 20-årene.
Han er registrert med seks påtaleunnlatelser, tre av dem i voldssaker. Politiet mener han er en del
av Young Bloods.

– Ikke riktig

Tillitsvalgt for politijuristene, Sverre Bromander, reagerer på det store antallet påtaleunnlatelser som
er registrert på enkeltpersoner.
– Umiddelbart tenker jeg at dette ikke er riktig, sier han.
En påtaleunnlatelse skal gis til
personer som er tatt for mindre alvorlige forhold, slik at de kan få en
mulighet til å korrigere sin opptreden, påpeker Bromander, som
mener tallene bør ettergås.
– Ved å bruke mange påtaleunnlatelser mot samme person, sender du et signal: «Dette er ikke så
farlig, bare litt galt. Derfor er det
liten grunn til å reagere med straff».
Jeg tror ikke det er dette signalet
som publikum vil at politi og påtalemyndighet skal sende, sier Bromander.
En påtaleunnlatelse regnes som
et godt forebyggende grep mot unge lovbrytere, altså personer under 18 år. Kun 33 av de 159 påtaleunnlatelsene i VGs oversikt er gitt
til mindreårige.

Tatt flere ganger

OSLO, 2015: En mann i 20-årene
blir av politiet regnet som en del
av Young Bloods. På dette tidspunktet knyttes gjengen til ekstrem
voldsbruk, narkotikakriminalitet

Påtaleunnlatelse
●●Påtaleunnlatelse regnes som
strafferettslig reaksjon, men ikke
straff, ifølge straffeloven.
●●Selv om påtalemyndigheten
mener det er bevist at en person
er skyldig til straff, kan den
unnlate å reise tiltale eller skrive
ut bot og i stedet gi en påtaleunnlatelse.
●●En påtaleunnlatelse registreres
på rullebladet, og siktede har
mulighet til å klage den inn for
domstolen.
●●Påtaleunnlatelse kan gis med
og uten såkalte vilkår.
●●Påtaleunnlatelse med vilkår kan
innebære oppfølging og strenge
regimer som meldeplikt, prøvetid,
kontaktforbud og rusforbud.
●●Ifølge straffeprosessloven skal
påtaleunnlatelse brukes «når helt
særlige grunner tilsier det».
●●Påtaleunnlatelse skal gis etter
en bred, skjønnsmessig vurdering
av for eksempel siktedes alder,
sosiale forhold og lovbruddets
alvorlighetsgrad.
●●Hvis siktede står bak flere
straffbare handlinger, kan
påtalemyndigheten ilegge såkalte
prosessøkonomiske påtaleunnlatelser for mindre alvorlige saker
dersom de vil ha liten betydning
for en eventuell straff.
Kilde: RIKSADVOKATEN, JUSTISDEPARTEMENTET, STRAFFELOVEN, STRAFFEPROSESSLOVEN, STORE NORSKE
LEKSIKON

og utnyttelse av sårbare personer.
Mannen er straffedømt flere ganger; for ran, vold og narkotika. Rullebladet hans er langt, selv for en
kriminell. Året etter skal han bli
dømt i en bedragerisak.
Flere ganger i løpet av 2015 blir
han tatt av politiet, for trafikklovbrudd, innbrudd, ulovlig bevæpning, brudd på våpenloven og narkotikasaker.

TATT I UTLANDET: Av politikilder er en 27 år gammel mann gjennom flere år blitt utpekt som leder for Young Bloods.
Her fra da han var siktet for utelivsvold i Stockholm i 2012, en sak hvor han senere ble frikjent. Foto: SVENSK POLITI
Politiet mener han er skyldig i
alt sammen. Totalt syv saker. Men
han blir ikke straffet for noen av
dem.
Sakene blir avgjort som prosessøkonomiske påtaleunnlatelser.
Totalt 127 av påtaleunnlatelsene
mot personene som kan knyttes
Young Bloods, er såkalte prosessøkonomiske.
Forenklet betyr det at politiet
legger bort saker som blir vurdert
som mindre alvorlige, hvis en person er siktet i flere saker. Vurderingen er da at de mindre sakene
vil ha minimal betydning for hvor
mye straff vedkommende kan få.

Målet er å sikre en raskest mulig straffereaksjon, mens systemet
sparer penger og ressurser.
«Det konstateres et prinsipielt
straffansvar, uten at saken forfølges med krav om straff», forklarer
Riksadvokaten i en e-post til VG.
Politiets bruk av prosessøkonomiske påtaleunnlatelser ble grundig undersøkt da Statsadvokaten
i Oslo gjennomførte inspeksjoner
i 2016.

Fikk kritikk

Politidistriktet fikk kritikk for å ha
brukt prosessøkonomiske påtaleunnlatelser som en henleggelses-

kode for «å få saken ut av systemet», ifølge en av tilsynsrapportene.
– Det er ingen grunn til å legge
skjul på at den generelle bruken
av prosessøkonomiske påtaleunnlatelser i Oslo politidistrikt antageligvis har vært for omfattende,
i hvert fall hvis vi går noen år tilbake i tid, sier førstestatsadvokat
Jørn Sigurd Maurud ved Oslo statsadvokatembeter.
Han mener den ene tilsynsrapporten er representativ for de fleste påtaleenhetene i Oslo politidistrikt i 2016.
– Inntrykket var at politiet til dels
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GJENGTRUSSEL: I hemmelige etterretningsrapporter fra 2016 blir Young Bloods beskrevet som Oslos største gjengkriminelle trussel.

I høst ble han pågrepet i Marokko.

brukte prosessøkonomiske påtaleunnlatelser til å rydde unna saker. Vi reagerte kraftig på dette i
de tilfellene hvor retningslinjene
fra Riksadvokaten ble ikke fulgt,
sier Maurud.
Kun syv av de 159 påtaleunnlatelsene mot personene som kan
knyttes til Young Bloods, er gitt
etter 2016.
Maurud ønsker ikke å kommentere enkeltsaker eller antallet påtaleunnlatelser i VGs oversikt.
– Det var ikke en god nok bevissthet om hvor disse guttene var
på vei, men det var nok ikke så lett
å se heller. Politiet har nok nå en

«BRØDRE» FRA HOLMLIA: Mennene på disse bildene knyttes til flere alvorlige straffesaker, blant annet kidnapping, narkotikaforbrytelser og
drapsforsøk. Nesten alle er registrert med påtaleunnlatelser.
helt annen varsomhet i behandlingen av saker mot personer i dette miljøet, og ser nok sakene i større grad i sammenheng, sier førstestatsadvokaten.
– Er det riktig å bruke påtaleunnlatelser mot gjengkriminelle?
– Det kan både være riktig og
fornuftig, så lenge det skjer i tråd
med retningslinjene fra Riksadvokaten. Terskelen skal ikke
være noe høyere i gjengsammenheng. Forutsetningen for en prosessøkonomisk påtaleunnlatelse
er at det venter en større sak
mot den aktuelle personen, eller
at vedkommende skal inn for å so-

ne en fengselsstraff, sier Maurud.

– Har endret rutinene

Visepolitimester i Oslo, Bjørn Vandvik, vedgår at politiet kunne ha
fulgt opp Young Bloods-miljøet
bedre tidligere.

●●

Bjørn Vandvik
er visepolitimester i Oslo
politidistrikt

– Det har gått litt under radaren.
Det har vi satt fokus på fra 2017.

Da er også hvordan vi følger opp
med straff selvfølgelig relevant, sier han.
Visepolitimesteren sier at politiet
har tatt til seg Statsadvokatens kritikk fra 2016, og endret rutiner.
– Kan noe av det Statsadvokaten påpeker i tilsynsrapportene
gjelde personene som knyttes til
Young Bloods-miljøet?
– Det kan jo godt ha skjedd, det,
svarer Vandvik.
Han er likevel mest opptatt av å
se fremover.
– Jeg tror det er viktigere at vi
nå har fokus på de personene vi er
opptatt av å følge tett opp, og at de

får riktige straffereaksjoner fremover.
Vandvik påpeker at politiet har
tatt lærdom av kritikken i tilsynsrapportene – og at de nå har en annen tilnærming mot miljøer som
Young Bloods.
– Kan du garantere at politiet
har fulgt retningslinjene i alle disse påtaleunnlatelsene?
– Det er vanskelig for meg å garantere noe. Jeg har ikke vært inne
i sakene. Nå er vurderingene gjort
og sakene avgjort. Da er det ikke bare å ta opp sakene igjen. Det vil ikke
gi noen merverdi for hvordan
vi bruker våre ressurser nå.
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MANN I 20-ÅRENE MANN I 20-ÅRENE MANN I 20-ÅRENE MANN I 20-ÅRENE MANN I 20-ÅRENE
Forhold: 27 Mistenkt: 3 Siktet: 15
Domfelt: 6 Samfunnsstraff: 3
Påtaleunnlatelser: 3 Forelegg: 1
Henleggelser: 12

Forhold: 7 Mistenkt: 1 Siktet: 4
Domfelt: 0 Samfunnsstraff: 0
Påtaleunnlatelser: 0 Forelegg: 1
Henleggelser: 1

Forhold: 19 Mistenkt: 1 Siktet: 4
Domfelt: 10 Samfunnsstraff: 9
Påtaleunnlatelser: 0 Forelegg: 0
Henleggelser: 5

Forhold: 8 Mistenkt: 2 Siktet: 5
Domfelt: 0 Samfunnsstraff: 0
Påtaleunnlatelser: 0 Forelegg: 2
Henleggelser: 3

● Er tidligere domfelt sammen med
flere andre for å ha
kidnappet og truet
en mann. Offeret i
saken ble anklaget
for å ha solgt narkotika i et område hvor han ikke hadde
«rett» til å selge og hadde derfor blitt
«bøtelagt».

● Er tiltalt i en stor
narkotikasak som
dreier seg om et
parti med over 250
kilo hasj. Mesteparten av hasjen ble
funnet i en garasje
på Abildsø i Oslo vinteren 2016. Politiet mener at drøyt 80 kilo av hasjen
allerede var solgt.

● Er av politiet pekt
ut som en sentral
aktør i Young
Bloods. Navnet
hans dukker opp i
flere etterforskninger som politiet
har gjennomført mot den kriminelle
gjengen.

● Høsten 2017 ble han sammen med
flere andre pågrepet for drapsforsøk
etter at en mann ble skutt i nakken
på Holmlia. Politiet mener dette var
et internt oppgjør i Young Bloods.
I mars ble han løslatt fra varetekt,
før han en drøy måned senere ble
pågrepet i forbindelse med et nytt
drapsforsøk på Holmlia. Han sitter for
tiden varetektsfengslet. – På generelt
grunnlag ønsker jeg ikke å uttale meg
om noen av mine klienters angivelige tilknytning til et gjengmiljø i Oslo,
sier advokat Tor Bache Wiig, som er
forsvareren til mannen i 20-årene.

● Han ble domfelt til fengsel i syv år
i Oslo tingrett, men dommen er ikke
rettskraftig ettersom den er anket til
Borgarting lagmannsrett. Tre andre
menn er tiltalt i narkotikasaken, som
av politiet knyttes til sentrale personer i Young Bloods. – Det er en stor
misforståelse, jeg har ikke noe med
det miljøet å gjøre. Jeg har forsøkt å
forklare politiet at de har tatt feil, sier
mannen i 20-årene.

● Er tidligere
domfelt for vold
og trusler mot
en tenåringsgutt.
Målet var å få et
familiemedlem av
tenåringsgutten
til å trekke sin politiforklaring i en
straffesak mot en sentral person
i Young Bloods. I vinter ble han
dømt for heleri etter at politiet fant
i nesten 90 000 kroner i kontanter,
vakuumposer og vakuumpakkemaskin i bilen hans. I bilen var det også
skjult en kniv i en trådløsning i dashbordet, som politiet mener enkelt
kunne fiskes frem ved behov.

MANN I 30-ÅRENE
Forhold: 44 Mistenkt: 6 Siktet: 18
Domfelt: 9 Samfunnsstraff: 0
Påtaleunnlatelser: 3 Forelegg: 5
Henleggelser: 13
● Er tidligere
domfelt for narkotika og brudd på
våpenloven. Han
er også straffet for
å ha gått løs på politifolk som forsøkte å pågripe en annen person.
● Han har gjennom flere år vært
tett knyttet til sentrale personer
i Young Bloods, og har gjentatte
ganger dukket opp i etterforskninger hvor politiet bruker skjulte
metoder som telefonavlytting
og spaning. Overfor VG har han
benektet å ha noe med gjengkriminalitet å gjøre.

● Mannen i 20-årene er blitt forelagt VGs spørsmål om han er en
del av et kriminelt gjengmiljø, ifølge
advokat Bjørn Arild Langenes.

● Han er sammen med fem andre
menn tiltalt etter mafiaparagrafen
for organisert salg av større partier
med hasj. Politiet knytter ham også
til skarpladde revolvere som var
skjult ved kjøkkeninngangen til
Holmlia kro, ifølge tiltalen. Advokat
Øyvind Bratlien forsvarer mannen i
20-årene. Advokaten ønsker ikke å
svare på VGs spørsmål om klienten
hans kan knyttes til Young Bloods.

MANN
I
20-ÅRENE
MANN I 20-ÅRENE MANN I 20-ÅRENE
Forhold: 42 Mistenkt: 12 Siktet: 21
Domfelt: 3 Samfunnsstraff: 3
Påtaleunnlatelser: 4 Forelegg: 3
Henleggelser: 22

● Er en av de unge
guttene som ble
listet opp med navn
og bilde da politiet i
2007 laget en grov
oversikt over guttegjengen som ble
kalt «Holmliagjengen». De unge guttene kom på politiets radar etter flere
gjengslagsmål med en gruppering
kalt «Grønlandsgutta».
● Flere av guttene i «Holmliagjengen» regnes i dag som sentrale i
Young Bloods. Han og fem andre
menn – som alle knyttes til Young
Bloods – er fortsatt siktet for et
drapsforsøk som skjedde i 2012.
Da ble en av lederskikkelsene i den
kriminelle gjengen Furuset Bad Boys
skutt utenfor hjemmet sitt. – Min
klient ønsker ikke å snakke med journalister, sier advokat Torgeir Falkum.

Forhold: 28 Mistenkt: 6 Siktet: 17
Domfelt: 4 Samfunnsstraff: 10
Påtaleunnlatelser: 6 Forelegg: 3
Henleggelser: 5

● Er en av de unge
guttene som ble
listet opp med navn
og bilde da politiet i
2007 laget en grov
oversikt over guttegjengen som ble
kalt «Holmliagjengen». De unge guttene kom på politiets radar etter flere
gjengslagsmål med en gruppering
kalt «Grønlandsgutta».
● Flere av guttene i «Holmliagjengen» regnes i dag som sentrale
i Young Bloods. Han er de siste
årene blitt domfelt for grov vold og
omfattende narkotikavirksomhet.
Han ble blant annet tatt med et
større parti med amfetamin og hasj
som ble fraktet fra Oslo til en annen
by i Norge. – På generelt grunnlag
ønsker jeg ikke å uttale meg om
noen av mine klienters angivelige
tilknytning til et gjengmiljø i Oslo,
sier advokat Tor Bache Wiig, som er
forsvareren til mannen i 20-årene.

Forhold: 31 Mistenkt: 3 Siktet: 11
Domfelt: 15 Samfunnsstraff: 8
Påtaleunnlatelser: 2 Forelegg: 3
Henleggelser: 7

● Er tidligere tatt
med skytevåpen
og narkotika ved
Holmlia skole, ifølge
dommer.
● I mars ble han og tre andre menn
i Oslo tingrett dømt til fengsel i nesten seks år for å ha kidnappet, truet
og banket opp en mann i 40-årene,
som ble anklaget for å ha stjålet
hasj. Offeret ble truet på livet og
holdt fanget i et kott i en leilighet på
Holmlia i to døgn. Dommen er anket
til Borgarting lagmannsrett. Han og
fem andre menn – som alle knyttes
til Young Bloods – er fortsatt siktet
for et drapsforsøk som skjedde i
2012. Da ble en av lederskikkelsene
i den kriminelle gjengen Furuset
Bad Boys skutt utenfor hjemmet
sitt. Mannen i 20-årene ønsker ikke
å svare på VGs spørsmål om tilknytning til Young Bloods.

MANN I 20-ÅRENE
MANN I 20-ÅRENE MANN I 20-ÅRENE
MANN I 30-ÅRENE
Forhold: 58 Mistenkt: 10 Siktet: 29
Domfelt: 14 Samfunnsstraff: 11
Påtaleunnlatelser: 3 Forelegg: 1
Henleggelser: 23

● Er tidligere tatt
med et skarpladde
skytevåpen i hjemmet sitt på Holmlia.
Han er også ved
to anledninger domfelt for vold mot
dørvakter på et kjent utested i Oslo
sentrum.
● Han er for tiden tiltalt for trusler
mot en mann som politiet mener ble
kidnappet av Young Bloods. Mannen
i 20-årene pleier tett kontakt med
sentrale personer i Young Bloods, og
navnet hans dukker opp i flere store
etterforskninger mot den kriminelle
gjengen. Han er gjentatte ganger
stoppet i bil sammen med personer
politiet knytter til Young Bloods. Han
var på åstedet da en mann ble forsøkt
drept på Holmlia høsten 2017, ifølge
en politirapport. Politiet mener drapsforsøket var et internt oppgjør i den
kriminelle gjengen. – Han er uenig
i påstanden om at han er del av en
gjeng eller noe kriminelt nettverk. For
øvrig har han ikke noen kommentar til
dette, sier advokat Ketil Magnus Berg.

Forhold: 47 Mistenkt: 7 Siktet: 25
Domfelt: 4 Samfunnsstraff: 1
Påtaleunnlatelser: 5 Forelegg: 4
Henleggelser: 14

● Er en av de unge
guttene som ble
listet opp med navn
og bilde da politiet i
2007 laget en grov
oversikt over guttegjengen som ble kalt «Holmliagjengen». Guttene kom på politiets radar
etter flere gjengslagsmål med en
gruppering kalt «Grønlandsgutta».
● Flere av guttene i Holmliagjengen er
i dag sentrale i Young Bloods. Mannen
i 20-årene er tidligere domfelt for ran
og har vært involvert i en skyteepisode
i Oslo sentrum, hvor flere kjente gjengkriminelle var involvert. Han ble nylig
tiltalt for frihetsberøvelse, grov vold og
trusler. Offeret i saken fra 2017 skal ha
blitt holdt fanget og knivstukket flere
ganger, ifølge tiltalen. Han benekter å
være en del av Young Bloods. – Han
tar avstand fra anklagen om at han tilhører den type miljø. Han fyller dagene
sine med jobb i håndverkerbransjen.
Det er hans gjøren og laten, sier advokat Anders Westeng.

Forhold: 38 Mistenkt: 5 Siktet: 20
Domfelt: 3 Samfunnsstraff: 0
Påtaleunnlatelser: 1 Forelegg: 6
Henleggelser: 10
● Er sammen med
tre andre menn –
som alle knyttes
til Young Bloods
– dømt til fengsel i
nesten seks år for
å ha kidnappet, truet og banket opp
en mann i 40-årene. Offeret ble truet
på livet og holdt fanget i et kott i en
leilighet på Holmlia i to døgn.
● Kidnappingsdommen ble anket,
og er nylig blitt behandlet i Borgarting lagmannsrett. Dom fra lagmannsretten foreligger ikke ennå.
– Han er uenig i at han er en del av
noen gjeng. Hans hverdag består av
andre ting enn å drive med kriminalitet, sier forsvarsadvokat Jon Anders
Hasle. I mai ble han tatt av politiet
etter at et skarpladd skytevåpen ble
funnet på Holmlia. I august ble han
domfelt til fengsel i ett år for ransforbund sammen med en annen kjent
gjengkriminell. Også denne dommen
er anket.

Forhold: 91 Mistenkt: 23 Siktet: 39
Domfelt: 21 Samfunnsstraff: 3
Påtaleunnlatelser: 19 Forelegg: 8
Henleggelser: 22

● Er domfelt en
rekke ganger for
vold og narkotika.
Blant annet er han
dømt vold mot en
drapsmann han
sonet med i fengsel. I høst står igjen
tiltalt for vold, trusler og narkotika.
● Mannen i 20-årene er en av de
unge guttene som ble listet opp med
navn og bilde da politiet i 2007 laget
en grov oversikt over guttegjengen
som ble kalt «Holmliagjengen». De
unge guttene kom på politiets radar
etter flere gjengslagsmål med en
gruppering kalt «Grønlandsgutta». –
Young Bloods? Jeg har ikke kontakt
fra noen i det miljøet i forbindelse
med kriminalitet. Jeg har vokst opp
på Holmlia, og har fortsatt kontakt
med noen barndomsvenner derfra.
– Du er listet opp i en politirapport
under overskriften «Holmliagjengen». Hva tenker du om det?
– Ja, men det er lenge siden. Tidene
forandrer seg. Det var i ungdomstiden.

Forhold: 2 Mistenkt: 1 Siktet: 1
Domfelt: 0 Samfunnsstraff: 0
Påtaleunnlatelser: 0 Forelegg: 1
Henleggelser: 1
● Er ikke straffedømt, men kilder i
politiet utpeker ham
som sentral i Young
Bloods.
● Navnet hans har gjennom flere
år dukket opp i etterforskningen av
alvorlige kriminalsaker, blant annet
gjennom spaning og kommunikasjonskontroll av personer tilknyttet
Young Bloods. Her advarer blant annet mannen i 20-årene andre kjente
gjengkriminelle om politiaksjoner mot
miljøet. Han er videre avbildet i spaningsrapporter, som VG har tilgang
på. Teledata avslører at han pleier
tett kontakt med personer som politiet offentlig har gått ut og beskrevet
som sentrale i Young Bloods. Ble
siktet i en sak som omhandler organisert narkotikasalg sommeren 2017,
men saken mot ham ble henlagt. Selv
benekter han å være en del av noen
kriminell gjeng.
● – Det er helt idiotisk. Jeg har ikke
noen kommentar til det pisset om
gjeng. Politiet skjærer alle over én
kam, sier mannen i 20-årene.

MANN I 20-ÅRENE
Forhold: 29 Mistenkt: 10 Siktet: 16
Domfelt: 0 Samfunnsstraff: 0
Påtaleunnlatelser: 4 Forelegg: 3
Henleggelser: 15
● Er sammen med
tre andre menn –
som alle knyttes
til Young Bloods
– dømt til fengsel
i nesten seks år
for å ha kidnappet, truet og banket
opp en mann i 40-årene. Offeret ble
truet på livet og holdt fanget i et kott
i en leilighet på Holmlia i to døgn.
● Dommen er anket og behandles
av Borgarting lagmannsrett nå i høst.
I oktober fant politiet noen hundre
gram cannabis, tusenlapper og flere
mobiltelefoner hjemme hos ham. Politiet har siktet ham for oppbevaring og
salg av narkotika.
– Er han en del av den kriminelle
gjengen Young Bloods?
– Svaret hans er nei på det, sier forsvarsadvokat Øyvind Bratlien.

MANN I 20-ÅRENE
Forhold: 31 Mistenkt: 2 Siktet: 21
Domfelt: 8 Samfunnsstraff: 0
Påtaleunnlatelser: 8 Forelegg: 6
Henleggelser: 6
● Er tiltalt i en
narkotikasak som
involverer over 250
kilo hasj. To ganger
tidligere i år har det
vært planlagt en
rettssak mot mannen i 20-årene, men
politiet har ikke klart å få tak i ham.
● VG har gjennom sosiale medier
avdekket at han har reist ut av landet
de gangene det har vært planlagt
rettssak. I sommer ble han etterlyst
av politiet.
● Mannen i 20-årene har ikke svart
på VGs spørsmål, og har blokkert VG
fra å ta kontakt med ham.
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MANN I 20-ÅRENE MANN I 20-ÅRENE MANN I 20-ÅRENE MANN I 20-ÅRENE MANN I 20-ÅRENE
Forhold: 28 Mistenkt: 4 Siktet: 7
Domfelt: 16 Samfunnsstraff: 6
Påtaleunnlatelser: 4 Forelegg: 0
Henleggelser: 4

Forhold: 26 Mistenkt: 4 Siktet: 16
Domfelt: 0 Samfunnsstraff: 0
Påtaleunnlatelser: 1 Forelegg: 6
Henleggelser: 11

Forhold: 28 Mistenkt: 2 Siktet: 18
Domfelt: 1 Samfunnsstraff: 0
Påtaleunnlatelser: 2 Forelegg: 7
Henleggelser: 7

Forhold: 58 Mistenkt: 11 Siktet: 25
Domfelt: 17 Samfunnsstraff: 1
Påtaleunnlatelser: 7 Forelegg: 5
Henleggelser: 24

Forhold: 12 Mistenkt: 0 Siktet: 7
Domfelt: 2 Samfunnsstraff: 0
Påtaleunnlatelser: 0 Forelegg: 1
Henleggelser: 4

● Er av politiet
utpekt som en sentral aktør i Young
Bloods. Han er
tidligere domfelt for
narkotika, vold med
hammer og kidnapping av en tenåring, som ble holdt fanget og utsatt for torturlignende vold i
en leilighet på Mortensrud i Oslo.

● Er en av de unge
guttene som ble
listet opp med
navn og bilde da
politiet i 2007 laget
en grov oversikt
over guttegjengen
fra Oslo Sør som ble kalt «Holmliagjengen». De unge guttene kom på
politiets radar etter flere gjengslagsmål med en gruppering kalt
«Grønlandsgutta».

● Er tidligere straffedømt for vold. Han
har i Oslo tingrett
selv beskrevet seg
som en av de nærmeste vennene til en
av lederskikkelsene
i Young Bloods.

● Er en av de unge
guttene som ble
listet opp med navn
og bilde da politiet i
2007 laget en grov
oversikt over guttegjengen som ble
kalt «Holmliagjengen». De unge guttene kom på politiets radar etter flere
gjengslagsmål med en gruppering
kalt «Grønlandsgutta».

● Er tidligere domfelt for bortføring
og trusler av en
mann som anklaget
for selge narkotika,
uten å ha lov, i Søndre Nordstrand.

● Han er sammen med fem andre
menn tiltalt etter mafiaparagrafen for
organisert salg av større partier med
hasj. – Alle har venner og bekjente,
men det betyr ikke at man er en del av
en kriminell gruppe. Det er politiet som
limer slike bandenavn på personer,
gjerne for å få økt oppmerksomhet fra
blant annet mediene. Min klient har ikke
identifisert seg med en slik gruppe, sier
forsvarer Carl Rieber-Mohn.

MANN I 20-ÅRENE
Forhold: 77 Mistenkt: 28 Siktet: 20
Domfelt: 20 Samfunnsstraff: 7
Påtaleunnlatelser: 6 Forelegg: 2
Henleggelser: 28
● Er av politiet utpekt som
et gjengmedlem i
Young Bloods. Han
var registrert med
45 saker i politiets
straffesaksregister før han fylte 18
år. Han er tidligere domfelt for vold,
narkotika og brudd på våpenloven.
● I mars ble han og tre andre menn i
Oslo tingrett dømt til fengsel i nesten
seks år for å ha kidnappet, truet og
banket opp en mann i 40-årene.
Offeret ble truet på livet og holdt
fanget i et kott i en leilighet på Holmlia i to døgn. Dommen er anket og
behandles i Borgarting lagmannsrett
nå i høst. I høst står han også tiltalt
for vold og narkotika. Etter en ny
voldssak i august, forsøkte politiet å
få ham varetektsfengslet for gjentakelsesfare, men fikk ikke medhold i
Oslo tingrett. – Han har vokst opp på
Holmlia og kjenner mange der. Gjengbegrepet tar han sterk avstand fra.
Det er ingen organisert gjeng som
han er en del av, sier advokat Arve
Ringsbye, som forsvarer mannen i
20-årene i Borgarting lagmannsrett.

MANN I 20-ÅRENE
Forhold: 7 Mistenkt: 1 Siktet: 4
Domfelt: 0 Samfunnsstraff: 0
Påtaleunnlatelser: 0 Forelegg: 0
Henleggelser: 5
● Er en av de
unge guttene som
ble listet opp med
navn og bilde da
politiet i 2007 laget
en grov oversikt
over guttegjengen som ble kalt
«Holmliagjengen». De unge guttene
kom på politiets radar etter flere
gjengslagsmål med en gruppering
kalt «Grønlandsgutta».
● Flere av guttene i «Holmlia
gjengen» regnes i dag som sentrale
i Young Bloods. Han ble høsten 2017
pågrepet for drapsforsøk etter at en
mann ble skutt på Holmlia. Han sitter
fortsatt varetektsfengslet for drapsforsøket. Advokat Trygve Staff, som
forsvarer mannen i 20-årene, har
ingen kommentar til om klienten hans
er en del av et kriminelt gjengmiljø.

● Han er av politiet utpekt som
gjengleder i Young Bloods. Han er
aldri dømt for alvorlig kriminalitet i
Norge, men er ifølge en politirapport involvert i en rekke saker – fra
store narkotikasaker til drapsforsøk.
Overfor VG har mannen i 20-årene
tidligere benektet både at han er
gjengleder og involvert i kriminell
aktivitet.
● – Jeg ønsker ikke å kommentere
påstandene, og det gjør heller ikke
min klient, sier advokat Abdelilah
Saeme, som representerer den
utpekte gjenglederen.
● I september ble han pågrepet i
Marokko etter en internasjonal
etterlysning fra norsk politi. Det
jobbes med å få ham utlevert til
Norge.
● Mannen i 20-årene er nå siktet i
minst to saker: Et drapsforsøk mot
en lederskikkelse i den kriminelle
gjengen Furuset Bad Boys i 2012
og for å ha iscenesatt bortføringen
av en mann, som ble holdt fanget
på Holmlia i to døgn, i 2015.

MANN I 20-ÅRENE
Forhold: 2 Mistenkt: 1 Siktet: 0
Domfelt: 0 Samfunnsstraff: 0
Påtaleunnlatelser: 0 Forelegg: 0
Henleggelser: 1
● Er varetektsfengslet, siktet for
drapsforsøk etter at
en mann ble skutt
på Holmlia høsten
2017. Politiet mener
drapsforsøket var et internt oppgjør i
Young Bloods.
● Han blir av offeret i saken pekt
ut som en av pistolmennene, ifølge
avhørsopplysninger som er gjengitt
i en fengslingskjennelse. Mannen i
20-årene benekter at han er eller har
vært en del av en kriminell gjeng.

● Han er tiltalt i en stor narkotikasak
som dreier seg om et parti med over
250 kilo med hasj. Mesteparten av
hasjen ble funnet i en garasje på
Abildsø i Oslo vinteren 2016. Politiet
mener at drøyt 80 kilo av hasjen
allerede var solgt. Han ble domfelt til
over fem år i Oslo tingrett, men dommen er ikke rettskraftig ettersom den
er anket til Borgarting lagmannsrett.
Tre andre menn er tiltalt i narkotikasaken, som politiet knytter til sentrale
personer i Young Bloods.
– Din klient kobles til det kriminelle
miljøet som politiet omtaler som
Young Bloods, hvordan stiller han
seg til en slik påstand?
– Det ønsker vi ikke å kommentere,
sier forsvarer Tor Even Gjendem.

MANN I 20-ÅRENE
Forhold: 25 Mistenkt: 4 Siktet: 18
Domfelt: 1 Samfunnsstraff: 0
Påtaleunnlatelser: 1 Forelegg: 4
Henleggelser: 16
● Er av politiet
pekt ut som en
sentral aktør i
Young Bloods i
mediene. Navnet
hans dukker opp i
flere etterforskninger som politiet
har gjennomført mot den kriminelle
gjengen.
● Han er sammen med fem andre
menn tiltalt etter mafiaparagrafen
for organisert salg av større partier
med hasj. Politiet knytter ham også
til skarpladde revolvere som var
skjult ved kjøkkeninngangen til
Holmlia kro, ifølge tiltalen. – Han er
helt uenig påstanden om at han er
en del av en gjeng. Han er ikke med
i noen gjeng, og stusser over hvilke
kriterier politiet bruker når de plasserer ham i denne gjengen. Men
man skjønner hvorfor politiet sier
dette når de har tatt ut tiltale for
organisert salg av hasj i en førsteleddsak, noe jeg forøvrig aldri har
opplevd tidligere, sier advokat Arve
Ringsbye, som er forsvareren hans i
den kommende rettssaken.

MANN I 20-ÅRENE

● – Min klient er veldig tydelig på at
det ikke er noen kriminell gjeng på
Holmlia som han er medlem av. Han
har vokst opp på Holmlia, og har bodd
der hele sitt liv. Alle de nærmeste vennene hans er fra Holmlia. At noen av
vennene står bak kriminelle handlinger, betyr ikke at de er en organisert
liga som begår kriminalitet sammen
for å fremstå som en enhet. Han har
ikke tilknytning til noe annet enn en
gruppe med venner som alle kommer fra Holmlia, sier advokat Stian
Mæland, som forsvarer mannen i
drapsforsøkssaken.

● Er en av de unge
guttene som ble
listet opp med navn
og bilde da politiet i
2007 laget en grov
oversikt over guttegjengen som ble
kalt «Holmliagjengen», som var en
forløper til det politiet i dag kaller
Young Bloods.

● Mannen i 20-årene er ikke registrert
som siktet i noen saker i materialet VG
har fått fra politiet. Han er imidlertid
siktet for drapsforsøk, ifølge fengslingskjennelser.

● Han er tidligere domfelt for vold og
ran. Mannen i 20-årene oppgir til VG
at han ikke er kjent med at politiet på
et tidspunkt har koblet ham til gjengen, og han har derfor ikke noe å si.

Forhold: 45 Mistenkt: 7 Siktet: 18
Domfelt: 6 Samfunnsstraff: 5
Påtaleunnlatelser: 3 Forelegg: 2
Henleggelser: 14

● Flere av guttene i «Holmliagjengen» regnes i dag som sentrale i
Young Bloods. Han ble i 2013 domfelt
til fengsel i fem år for drapsforsøk
etter at en mann ble skutt i en bil
på Sandaker i Oslo. I fjor ble han på
domfelt for narkotikakriminalitet etter
at politiet fant tre kilo hasj hjemme
hos ham i bydel Søndre Nordstrand.
Myndighetene jobber nå med å
utvise mannen i 20-årene fra Norge.
– Jeg er ikke med i noen gjeng, jeg
bor et sted. Det er et veldig belastet
miljø, det er mye narkotika og mye
kriminalitet. Jeg prøver å ta avstand
fra visse mennesker, fordi det setter
meg ikke i et bra lys å kjenne dem.
Det er ikke mennesker jeg er stolt av
å ha kjent eller å ha hatt med å gjøre,
jeg har virkelig ikke noe med dem å
gjøre nå. De fleste av dem liker meg
ikke engang, og jeg liker ikke dem,
sier mannen i 20-årene.

MANN I 20-ÅRENE
Forhold: 37 Mistenkt: 8 Siktet: 18
Domfelt: 3 Samfunnsstraff: 0
Påtaleunnlatelser: 3 Forelegg: 2
Henleggelser: 19
● Er sammen med
fem andre menn
– som alle knyttes
til Young Bloods –
fortsatt siktet for et
drapsforsøk som
skjedde i 2012. Da ble en av lederskikkelsene i den kriminelle gjengen
Furuset Bad Boys skutt utenfor
hjemmet sitt.
● Mannen i 20-årene har også vært
siktet i en helerisak som omhandlet
5,8 millioner kroner, ifølge rettsdokumenter. Politiet besluttet i 2015 å
henlegge helerisaken på bevisets
stilling. I 2015 ble han domfelt for å
ha avskiltet en politibil. Etter å ha tatt
skiltene, la han igjen en lapp på politibilen: «NN har avskiltet deg på grunn
av manglene respekt mot meg!!
Griser.» Mannen i 20-årene benekter
å ha noe med Young Bloods å gjøre.
– Jeg vet ikke noe om den gjengen.
Jeg kjenner ingen som er tilknyttet
den gjengen, skriver han til VG.

MANN I 20-ÅRENE
Forhold: 19 Mistenkt: 3 Siktet: 9
Domfelt: 1 Samfunnsstraff: 1
Påtaleunnlatelser: 0 Forelegg: 3
Henleggelser: 7
● Er sammen med
fem andre menn
– som alle knyttes
til Young Bloods –
fortsatt siktet for et
drapsforsøk som
skjedde i 2012. Da ble en av lederskikkelsene i den kriminelle gjengen Furuset
Bad Boys skutt utenfor hjemmet sitt.
● – Jeg har ikke noe med saken å
gjøre, og jeg har aldri vært del av
noen gjeng, sier mannen i 20-årene.

● Han er nå siktet for drapsforsøk
etter at en mann ble skutt på Holmlia
høsten 2017. Mannen i 20-årene satt
lenge varetektfengslet i saken, men
ble løslatt før sommeren. Politiets
hovedteori er at drapsforsøket var
et internt oppgjør i Young Bloods.
Han er fortsatt siktet for drapsforsøk, ifølge politiet. I høst ble han
igjen pågrepet av politiet, siktet for
narkotikakriminalitet og heleri. Politiet
knytter ham til en «depotleilighet» på
Mortensrud i Oslo hvor det skal ha
blitt funnet større mengder narkotika,
penger, merkeklær og mobiltelefoner,
ifølge en fengslingskjennelse. – Hans
svar er at han ikke er en del av noen
organisert kriminell gruppe, sier
advokat Øystein Storrvik, som er
forsvareren til mannen i 20-årene.

MANN I 30-ÅRENE
Forhold: 101 Mistenkt: 19 Siktet: 45
Domfelt: 29 Samfunnsstraff: 0
Påtaleunnlatelser: 19 Forelegg: 16
Henleggelser: 24
● Er domfelt en
rekke ganger for
vold, trusler og
narkotika.
● Han ble i 2011 siktet for grovt heleri etter at til sammen
5,8 millioner kroner ble innbetalt på en
konto han disponerte i enkeltmannsforetaket sitt. Pengene skal senere ha
blitt tatt ut igjen i kontanter av mannen
i 30-årene og broren hans, ifølge
politiet. Politiet besluttet å henlegge
helerisaken på bevisets stilling i 2015.
Bobestyreren slo derimot fast at
pengene som har strømmet gjennom
foretaket stammet fra ulovlig aktivitet.
Mannen i 30-årene er sammen med
fem andre menn – som alle knyttes til
Young Bloods – fortsatt siktet for et
drapsforsøk som skjedde i 2012. Da
ble en av lederskikkelsene i den kriminelle gjengen Furuset Bad Boys skutt
utenfor hjemmet sitt. Han har besvart
VGs henvendelse og spørsmål om
gjengtilknytning med en emoji – et
sinnafjes – og følgende melding: – Gi
meg to millioner.

MANN I 20-ÅRENE
Forhold: 11 Mistenkt: 4 Siktet: 6
Domfelt: 0 Samfunnsstraff: 0
Påtaleunnlatelser: 1 Forelegg: 0
Henleggelser: 8
● Er ikke straffedømt, men
ble høsten 2017
pågrepet for et
drapsforsøk etter at
en mann ble skutt
på Holmlia. Politiets hovedteori er at
drapsforsøket var et internt oppgjør i
Young Bloods.
● Han satt lenge varetektsfengslet,
men ble løslatt like før sommeren. Han
er fortsatt siktet for drapsforsøk, ifølge
politiet. – Han benekter at han er en
del av et kriminelt miljø eller en gjeng.
Han er i fast jobb, og betaler sin skatt,
sier advokat Ole Petter Drevland,
som er forsvareren til mannen i
20-årene.
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«Han har aldri vært en del av et kriminelt gjengmiljø. Han kjenner to personer som
politiet mener er en del av dette miljøet, dette er personer han er oppvokst med.»

MANN I 20-ÅRENE MANN I 20-ÅRENE MANN I 20-ÅRENE MANN I 30-ÅRENE MANN I 30-ÅRENE
Forhold: 38 Mistenkt: 8 Siktet: 14
Domfelt: 8 Samfunnsstraff: 6
Påtaleunnlatelser: 2 Forelegg: 0
Henleggelser: 16
● Er domfelt i flere
større narkotikasaker. I 2017 ble
han i Borgarting
lagmannsrett
domfelt etter mafiaparagrafen for organisert smugling
og salg av hasj. Saken mot mannen
i 20-årene involverte nesten 60 kilo
hasj og heleri av flere hundre tusen
kroner i kontanter.
● Det endte med en fengselsstraff
på nesten seks år, men det er strid
om dommen er rettskraftig ettersom mannen i 20-årene ikke møtte
i ankesaken. De siste årene har han
oppholdt seg mye i utlandet. Ifølge
VGs opplysninger skal han være etterlyst av politiet. Mannen i 20-årene
har den siste tiden hatt tett kontakt
med den utpekte gjenglederen i
Young Bloods, blant annet i sammenheng med at de fester på luksuriøse
steder utenfor Norges grenser. – Han
har aldri vært en del av et kriminelt
gjengmiljø. Han kjenner to personer
som politiet mener er en del av dette
miljøet, dette er personer han er oppvokst med. Men han kjenner seg ikke
igjen i politiets beskrivelse av at disse
to er en del av et kriminelt gjengmiljø,
sier advokat Tom Barth-Hofstad, som
er forsvareren til mannen i 20-årene.

Forhold: 47 Mistenkt: 3 Siktet: 29
Domfelt: 4 Samfunnsstraff: 3
Påtaleunnlatelser: 5 Forelegg: 11
Henleggelser: 13
● Er en av de unge
guttene som ble
listet opp med navn
og bilde da politiet i
2007 laget en grov
oversikt over guttegjengen som ble kalt «Holmliagjengen». De unge guttene kom på politiets
radar etter flere gjengslagsmål med en
gruppering kalt «Grønlandsgutta».
● Han blir av politiet beskrevet som
en lederskikkelse i Young Bloods. Allerede i tenårene ble han straffedømt
for knivvold og brudd på våpenloven.
I juni ble han dømt til seks års fengsel
i en sak som omhandler over 250 kilo
hasj. Dommen er anket til Borgarting
lagmannsrett. Det siste året har han
sittet varetektsfengslet, siktet for
drapsforsøk etter at en mann ble
skutt på Holmlia høsten 2017. Politiets hovedteori er at drapsforsøket
var et internt oppgjør i den kriminelle
gjengen. – Min klient avviser at han
har vært med i en gjeng. Og etter et
lengre opphold i utlandet hos familie,
har han mindre oversikt over hva som
har skjedd i nærområdet der han bor.
Han ber om forståelse for at rykter
ofte ikke samsvarer med virkeligheten, sier forsvarer Vidar Lind Iversen.

Forhold: 151 Mistenkt: 37 Siktet: 63
Domfelt: 37 Samfunnsstraff: 5
Påtaleunnlatelser: 24 Forelegg: 5
Henleggelser: 54
● Er tidligere
domfelt en rekke
ganger for vold,
narkotika og brudd
på våpenloven.
Han var registrert
med 65 saker i politiets strafferegister før han fylte 18 år.
● I 2014 skal han ha knivstukket en
mann i halsen utenfor en bensinstasjon
på Tøyen i Oslo. Etter å ha blitt sluppet
ut av varetekt etter drapsforsøket,
var han involvert i flere voldsepisoder,
noe han ble domfelt til seks måneders
fengsel for i november 2016. Én måned
etter dommen, fortsatt ute på frifot,
gikk han til angrep på en annen kjent
kriminell med øks. Politifolk som spanet på det de mente var et av Young
Bloods' narkotikadepot på Sagene i
Oslo, kastet seg inn i situasjonen og
fikk avbrutt drapsforsøket, ifølge en
politirapport. Mannen i 20-årene ble
tidligere i år dømt til en forvaringsdom
på elleve år for de to drapsforsøkene
fra 2014 og 2016. Dommen er anket,
og skal behandles av Høyesterett i
slutten av november. – Jeg har ingen
kommentar til dette, svarer advokat
Trygve Staff på spørsmål om klienten
hans er en del av Young Bloods.

Forhold: 80 Mistenkt: 13 Siktet: 45
Domfelt: 16 Samfunnsstraff: 1
Påtaleunnlatelser: 6 Forelegg: 7
Henleggelser: 30
● Er tidligere domfelt for flere tilfeller
av vold mot politiet.
Han er også domfelt for ran sammen
med en mann som
knyttes til Young Bloods.

Forhold: 101 Mistenkt: 12 Siktet: 63
Domfelt: 16 Samfunnsstraff: 2
Påtaleunnlatelser: 17 Forelegg: 8
Henleggelser: 30
● Er tidligere straffedømt for vold,
narkotika og bedrageri. I 2008 ble han
og en annen mann
dømt for balltrevold
mot en butikkeier på Holmlia.

● Av sosiale medier fremgår det at
han gjennom flere år har hatt tett kontakt med sentrale personer i Young
Bloods, og VG er kjent med at politiet
knytter ham til den kriminelle gjengen.
Han ble tidligere i år voldsdømt etter
et masseslagsmål utenfor en bensinstasjon på Tøyen i Oslo i 2014. Under
det samme slagsmålet forsøkte en av
vennene hans – en person som politiet mener var sentral i Young Bloods
– å knivdrepe en annen mann.

● Mannen i 30-årene har tidligere
vært siktet for drapsforsøk mot en
kjent gjengkriminell og minst to kidnappingssaker som politiet knytter til
Young Bloods. I 2015 var han involvert
i et stort gjengslagsmål på et utested
i Oslo sentrum, som endte med at
en kjent gjengkriminell i følget hans
løsnet skudd mot angriperne. Navnet
hans dukker opp gjentatte ganger
i politiets etterforskninger, både i
spaningsrapporter og telefonavlytting, mot sentrale personer i Young
Bloods. Sosiale medier avdekker at
han gjennom flere år har hatt tette
bånd til den utpekte gjenglederen.

● – Han tar fullstendig avstand fra
en påstand om at han er en del av
et kriminelt gjengmiljø. Han ønsker
ikke å kommentere slike påstander
ytterligere, og presiserer at han ikke
vil ha sitt navn offentliggjort i en slik
reportasje. Han vil forfølge det rettslig
om så skjer, skriver advokat Anne
Marstrander-Berg i en tekstmelding.

● Mannen i 30-årene er blitt forelagt
VGs spørsmål om han er en del av et
kriminelt gjengmiljø, ifølge advokat
Bjørn Arild Langenes.
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– DENNE GJENG
Justisministeren reagerer på påtaleunnlatelsene

Tor Mikkel Wara (Frp)

LOVER TILTAK: VGs avsløringer
rundt det kriminelle gjengmiljøet
på Holmlia startet den 9. juni. Nå
lover justisminister Tor Mikkel
Wara (over) tiltak.
Foto: LINE MØLLER

Av RONNY BERG og BJØRNAR
TOMMELSTAD

Justisministeren
reagerer på Oslopolitiets bruk av påtaleunnlatelser mot
den kriminelle gjengen Young Bloods.
Nå ber riksadvokat
Tor-Aksel Busch om
en redegjørelse fra
politiet.
Justisministeren varsler at kampen mot gjenger og gjengrekruttering er en av hans aller viktigste
oppgaver som justisminister.
– Denne gjengen skal tas! Politiet skal ta Holmlia-gjengen. Det
jeg er mer bekymret for, er at vi
skal få mange flere gjenger som
begynner å krige med hverandre,
sier han.
Torsdag avslørte VG at politiet

har gitt 159 påtaleunnlatelser til
34 personer som kan knyttes til
det kriminelle gjengmiljøet på
Holmlia i Oslo. Nå vil justisministeren ta saken opp i de faste dialogmøtene med Riksadvokaten.
– Hver påtaleunnlatelse har sin
egen historie, og jeg ser at bruken
har gått ned i Oslopolitiet etter tilsyn fra statsadvokaten. Men det er
naturlig for meg å snakke med Riks-

advokaten om bruken av det, sier
Tor Mikkel Wara (Frp) til VG.
Riksadvokat Tor-Aksel Busch
imøteser et slikt initiativ.

– På bakgrunn av VG

– Vi forstår justisministeren slik
at han på bakgrunn av VGs oppslag ønsker å ta opp bruken av påtaleunnlatelse med riksadvokaten,
på generelt nivå. Vi imøteser et

slikt initiativ og understreker at
vurderingen av det konkrete sakskomplekset utvilsomt hører under påtalemyndighetens ansvarsområde, skriver Busch i en e-post.
Han opplyser at det er allerede
avtalt et møte ved Riksadvokatembetet i slutten av november. Møtetema er politiets innsats mot gjenger.
– Her vil det bli bedt om at po-

litidistriktene redegjør for bruk av
påtaleunnlatelser mot dette miljøet. Noen foreløpige vurderinger
tilsier at mange av de reaksjonene
VG omtaler ligger atskillig tilbake
i tid, og det vil under møtet i første rekke være den eventuelt dagsaktuelle bruk av slike reaksjoner
som vil være av interesse, skriver
Busch.
Justisministeren sier følgende
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GEN SKAL TAS!
Tor-Aksel Busch

gene vi har, gjør at vi altfor ofte må
finne ut hvor gjerdet er lavest og
hoppe over der, fortsetter han.
Bromander mener at manglende oppfølging av strafferettspleien over flere år må ta skylden.
– Den første justisministeren i
denne regjeringen opplevde jeg at
forsøkte å se hele straffesakskjeden, men etter det, har det vært
altfor lett å være kriminell i dette
landet.
Tor Mikkel Wara ønsker ikke å
svare på denne kritikken, men varsler nye lovforslag med tanke på både ungdomskriminalitet og gjengkriminalitet. Dette skal komme
på nyåret.

Gjengpakke 1 og 2

DEN STØRSTE GJENGTRUSSELEN: I over ti
år har politiet sett guttegjengen fra Holmlia vokse
frem til å bli Oslos største gjengtrussel. Young
Bloods står bak drapsforsøk, kidnappinger, og
knyttes til store narkotikainnførsler. Foto: PRIVAT
om politiets bruk av påtaleunnlatelser mot gjengmiljøet som har
vokst frem i Bydel Søndre Nordstrand de siste ti årene:
– Jeg er helt sikker på at dette
kan ha vært uheldig når det gjelder denne gjengen. Selv om det
kan dreie seg om mindre alvorlige
lovbrudd, så er det mange lovbrudd.
Og når de begår gjentagende kriminalitet uten å få en tydelig re-

aksjon fra samfunnet, gir det et
helt, helt feil signal.

– Kontante reaksjoner

Wara mener dessuten at det synd
på disse ungdommene, som først
kommer i fengsel etter nesten å
ha drept noen.
– Vi er nødt til å gi dem kontante reaksjoner tidligere, selv om det
er for mindre forhold.

– Har politiet eller påtalemyndigheten gjort en for dårlig jobb?
– Det vil jeg ikke mene noe om.
Justispolitikere har kalt politiets utstrakte bruk av påtaleunnlatelser for «helt hinsides».
Tillitsvalgt for politijuristene,
Sverre Bromander, mener den store mengden påtaleunnlatelser skyldes store kapasitetsutfordringer
innenfor strafferettspleien, med

mangel på både påtalejurister og
etterforskere.
– Det er ingen tvil om at påtaleunnlatelser er en av de minst kapasitetskrevende måtene å reagere mot kriminalitet på – ikke nødvendigvis den riktige og beste måten, sier Bromander.
– Jeg kjenner ikke historien bak
hver og en disse påtaleunnlatelsene. Men bemanningsutfordrin-

– I statsbudsjettet kom vi med en
egen gjengpakke som handler om
penger. Vi skal også komme med
en gjengpakke nummer to, som
ikke er om penger.
Wara nevner forbud mot å være
med i gjeng, som de har innført i
Danmark. I tillegg skal personer
kunne idømmes oppholdsforbud
og besøksforbud til områder hvor
de har utført kriminalitet.
Det kan også bli aktuelt å inndra penger som kommer fra kriminell virksomhet.
– Vi snakker om en egen type
lovgivning mot dem som allerede
er hardbarka kriminelle, men også verktøy som kan brukes mot
ungdom som er på vei dit, sier Wara.
– Ungdomsstraff virker ikke på
alle. Så ærlige må vi være. Vi har
fått en type ungdom som gir mer
blaffen. Dette gjør at vi mangler
noe mellom fengsel og disse myke, snille virkemidlene, fortsetter
han.
– I Sverige hadde de 300 skyteepisoder i 2017. I Danmark skyter gjenger mot hverandre med
maskinpistoler, fra motorsykkelsetet, sier justisministeren.
– Gjengkrigene utvikler seg over
hele Europa. Norge er et av få land
som fortsatt har kontroll. Men det
er ingen andre land som egentlig
har lyktes. Derfor sier jeg at vi skal
lykkes med det som ingen andre
har lyktes med.
ronny.berg@vg.no
bjornar.tommelstad@vg.no

Foto: KRISTER SØRBØ

Riksadvokaten ber politiet redegjøre for bruken

–HELT HINSIDES
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INTERNT OPPGJØR: En mann som knyttes til Young Bloods skal ha blitt forsøkt drept i oktober i fjor. Politiet knytter andre utpekte gjengkriminelle til drapsforsøket. 
Foto: DANIEL D. LAABAK/TIPSER.NO

Justispolitikere etter VGs gjengavsløring
Av RONNY BERG og BJØRNAR
TOMMELSTAD

Riksadvokaten og
justiministeren må
ettergå politiets
bruk av påtaleunnlatelser mot den kriminelle gjengen Young
Bloods, forlanger
sentrale justispolitikere.
Torsdag avslørte VG at politiet har
gitt 159 påtaleunnlatelser til 34 personer som kan knyttes til gjengmiljøet på Holmlia i Oslo.
Nå sender nestleder i justiskomiteen, Jenny Klinge fra Senterpartiet, et skriftlig spørsmål til justisminister Tor Mikkel Wara, som
han må svare Stortinget på innen
syv dager.
Klinge vil vite hva Wara mener

33

Påtaleunnlatelser vurderes som
et godt forebyggende grep mot
unge lovbrytere, som begår
mindre alvorlig kriminalitet. Men
kun 33 av de 159 påtaleunnlatelsene i VGs oversikt er gitt til
personer under 18 år.

om politiets utstrakte bruk av påtaleunnlatelser mot det som er beskrevet som Oslos største gjengkriminelle trussel.
– Jeg kjenner ikke bakgrunnen
for disse påtaleunnlatelsene, og de
kan være gitt med god grunn, men
tallet er så oppsiktsvekkende at jeg
mener det bør ettergås, sier Klinge til VG.

– Pynter statistikken

Påtaleunnlatelser skal kun brukes
«når helt særlige grunner tilsier
det», ifølge lovverket. Likevel har
personer knyttet til Young Bloods
sluppet straff for vold, skremmende atferd, seksuallovbrudd, ulovlig bevæpning, narkotikakriminalitet og hindring av politiets arbeid.
VGs oversikt viser at en av personene som politiet knytter til gjengen, er registrert med 24 påtaleunnlatelser.
To andre står listet med 19 påtaleunnlatelser hver.
Peter Frølich (Høyre) i justiskomiteen mener politiets bruk av påtaleunnlatelser kan fremstå som
en «avansert måte å henlegge saker på.»
– For å pynte på statistikken eller rydde unna saker, sier han og
fortsetter:
– Med forbehold om at tallene
er riktige: Det som er urovekkende her, er volumet.
Han mener påtaleunnlatelser
først og fremst skal være en sne-

ver unntaksregel, spesielt egnet
for yngre lovbryterne. Som en advarsel til dem.

– En hån mot ofrene

Politirapporter knytter Young
Bloods til drapstrusler, ekstrem
voldsbruk, kidnappinger, store narkotikainnførsler og millioninntekter. Men påtaleunnlatelser er en
av de mildeste straffereaksjonene
som finnes.
– Hard og gjentagende kriminalitet skal straffes, sier medlem
av Stortingets justiskomité, Himanshu Gulati (Frp).
– Politiet og samfunnet skal sen-

de et tydelig signal: Vi godtar det
ikke. Derfor håper jeg Riksadvokaten, som jo er sjefen for påtalemyndigheten, går gjennom dette
for å se om praksis i dag er i tråd
med regelverket, sier han.
– Dette er helt hinsides, sier justispolitiker Jan Bøhler (Ap) når han
blir forelagt den samlede oversikten over påtaleunnlatelser på kontoret på Stortinget:
– Jeg mener dette er en hån mot
ofrene, og alle som går rundt og er
redde for dem. Og for de gjengkriminelle, er disse påtaleunnlatelsene nesten å anse som en oppmuntring til å fortsette, sier Bøhler.

Dette svarer politiet

Totalt 127 av de 159 påtaleunnlatelsene i VGs oversikt er
såkalt prosessøkonomiske. Det kan gis når en person etterforskes for flere lovbrudd, og noen saker vurderes som mer
alvorlige enn andre.
Da åpner lovverket for at politiet
kan avgjøre de mindre alvorlige forholdene med prosessøkonomisk
påtaleunnlatelse. De vil uansett ikke
utgjøre noen forskjell med tanke
på en eventuell fremtidig straff, er
vurderingen. Samtidig som det sparer systemet for penger og ressurser. Visepolitimester Bjørn Vandvik sier til VG at han mener prosess-økonomisk påtaleunnlatelse
kan være et fornuftig og riktig verktøy i bekjempelsen av kriminalitet.

– Jan Bøhler mener påtaleunnlatelser kan virke som et klapp på skulderen til notorisk gjengkriminelle?
– Vi er uansett opptatt av at de
skal få en følbar reaksjon, og at de
skal sitte mest mulig i fengsel, de
som gjør seg fortjent til det. Så kan
den enkelte oppleve at det er et
klapp på skulderen … Det tenker
jeg ikke er bra. Samtidig vet jeg
ikke om det er helt sånn, heller. Vi
er veldig opptatt av at de skal få en
følbar reaksjon, sier Vandvik.

Påtaleunnlatelse
●●Påtaleunnlatelse er en strafferettslig reaksjon, men ikke straff,
ifølge straffeloven.
●●Selv om påtalemyndigheten
mener det er bevist at en person er
skyldig til straff, kan den unnlate å
reise tiltale eller skrive ut bot og i
stedet gi en påtaleunnlatelse.
●●Påtaleunnlatelse kan gis med og
uten såkalte vilkår.
●●Påtaleunnlatelse med vilkår kan
innebære oppfølging og strenge
regimer som meldeplikt, prøvetid,
kontaktforbud og rusforbud.
●●Hvis siktede står bak flere
straffbare handlinger, kan påtalemyndigheten ilegge såkalte
prosessøkonomiske påtaleunnlatelser for de mindre alvorlige sakene
dersom de vil ha liten betydning for
størrelsen på en eventuell straff.
Kilde: RIKSADVOKATEN, JUSTISDEPARTEMENTET, STRAFFELOVEN, STRAFFEPROSESSLOVEN, STORE NORSKE
LEKSIKON

● Les mer i VG Helg
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Sendte pressemelding etter VG-avsløring:

POLITIET GIKK
UT MED FEIL TALL

HOS RIKSADVOKATEN: Visepolitimester Tor Vandvik og påtaleleder Beate Brinch Sand avbildet før et
gjengmøte i august. Oslo-politiet skal snart i et nytt møte hos Riksadvokaten, blant annet for å redegjøre om
bruken av påtaleunnlatelser mot gjengkriminelle. Foto: NTB SCANPIX
Av BJØRNAR TOMMELSTAD
OG RONNY BERG

Oslo politidistrikt
gikk ut mot VGs
avsløring om bruken
av påtaleunnlatelser
gitt til utpekte gjengkriminelle. I pressemeldingen brukte de
feil tall og prosentregning.
Tallfeilene ble først oppdaget etter
at VG kontaktet politiet mandag ettermiddag. Da hadde pressemeldingen om bruken av påtaleunnlatelser gitt til personer som kan knyttes til den kriminelle gjengen Young
Bloods fra Holmlia i Oslo ligget ute
på politiets nettsider i nesten tre
døgn.
– Det var feil i tallene. Så enkelt
er det, sier pressesjef Unni Turid
Grøndal i Oslo politidistrikt til VG.

Fra Oslo politidistrikts offisielle ne avsløre at 34 utpekte gjengkriTwitter-konto, med over 190 000 minelle hadde sluppet straff i 159
følgere, ble det lagt ut en lenke til saker – lovbrudd hvor politiet menpressemeldingen. I teksten sto det: te at de var skyldige.
«Media har denne uken omtalt
I stedet for å bli straffet hadde
bruk av påtaleunnlatelser. Vi har politiet gitt personene såkalte
forståelse for at dette er et kompåtaleunnlatelser. En påtaleunnplisert tema og har derfor
latelse er en strafferettslig
lagt ut en kommentar
reaksjon, men ikke
PSSST!
straff, ifølge straffelopå våre nettsider».
VG har avslørt hvordan
ven. VGs tall på anden kriminelle gjengen
Regnet feil
tall påtaleunnlatelYoung Bloods gjennom
Politiet opplyser at
ser som er gitt til utti år fikk vokse frem til å
de ønsket en mer
pekte gjengkrimibli hovedstadens største
nyansert beskrivelnelle er ikke bestridt
gjengtrussel, uten at
se av bruken av påav politiet.
politiet klarte å
taleunnlatelser enn
VGs tall på antall
stoppe den.
det som kom frem i VG.
påtaleunnlatelser som er
– Da VG henvendte seg
gitt
til
utpekte
til oss mandag oppdaget vi at vi gjengkriminelle er ikke bestridt
ikke hadde tatt utgangspunkt i sam- av politiet.
me antall personer som i VGs reTallene var basert på innsyn som
portasje. I tillegg summerte vi en- Oslo-politiet selv hadde gitt.
kelte avgjørelser to ganger, og utregningen av prosent ble feil, sier «Unødvendig
kommentar»
Grøndal.
Det var torsdag kveld at VG kun- Men med tallrot og feil prosent-

UKORREKT: Dette er den opprinnelige pressemeldingen fra
Oslo politidistrikt. Foto: POLITIET
regning, bar den opprinnelige pressemeldingen preg av å så tvil om
det som kom frem i VGs avsløring.
Da politiet mandag ettermiddag
fjernet tall og utregninger fra den
opprinnelige pressemeldingen,
fjernet de også deler av teksten.
Blant annet den siste setningen:
«Det er således lite nyttig å dvele for
mye på fortiden».
– Vi ønsket ikke at saken skulle
stå med feil tall, og fjernet derfor
tallene. Som en følge av dette m
 åtte
også teksten justeres. Den aller s iste
setningen i innlegget ble også fjernet fordi vi synes at det ble en litt
unødvendig kommentar å ha med,
utdyper Grøndal.

Møte hos Riksadvokaten

Den opprinnelige pressemeldingen ble publisert sent fredag
ettermiddag. Tidligere samme dag
hadde flere justispolitikere reagert
kraftig på politiets bruk av påtaleunnlatelser.
Det samme hadde også justis

159

VG har kartlagt straffehistorikken til 34 personer som kan
knyttes til gjengen Young Bloods
fra Holmlia. Til sammen er disse
personene registrert med 1395
saker hos politiet. I 159 tilfeller
har politiet unnlatt å reise tiltale
eller skrive ut bot, selv om
politiet mener de står bak
konkrete lovbrudd. I stedet har
politiet gitt såkalt påtaleunnlatelse.

minister Tor Mikkel Wara (Frp).
Riksadvokat Tor-Aksel Busch
har varslet at han vil be Oslo
politidistrikt om en redegjørelse
om bruken av påtaleunnlatelser i
gjengsammenheng. Det skal etter
planen finne sted på et møte om
gjengkriminalitet i slutten av november.
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HEMMELIG POLITIDOK
MANGLER KAPASITET
ETTERFORSKE GJENG
ONSDAG 28. NOVEMBER 2018

Av BJØRNAR TOMMELSTAD og
RONNY BERG

Politiet opprettet en
spesialgruppe som
skulle gå etter
sentrale personer i
Oslos kriminelle
gjenger. Nå slår
gruppen alarm:
Politiet har ikke
oversikt – og gjengbekjempelsen har
fortsatt ikke ønsket
effekt.
Til tross for at Oslo-politiet har fått
ekstra millioner til gjengbekjempelse, er dette spesialgruppen SPIFs
evaluering av de siste måneders
arbeid:
«Samtlige deltagere i SPIF opplever at arbeidet med å ramme de
angitte gjengmiljøene i dag ikke har
ønsket effekt. Dette opplever gruppen på bakgrunn av at det ikke er
etterforskningskapasitet til å følge
opp forslagene gruppen lager.»
Det hemmeligstemplede dokumentet er datert 1. november og
adressert til ledergruppen i Felles enhet for etterretning og etterforskning (FEE) i Oslo politidistrikt.

«Har ikke oversikt»

SPIF står for Samordnet prioritert
innsats FEE.
– Det er ikke en formell organisatorisk gruppe, utover at det er
øremerkede personer som jobber
sammen for å koordinere politidistriktets samlede innsats mot gjeng
og kriminelle nettverk. Dette er en
langvarig innsats som skal pågå over
tid, sier leder for Felles enhet for
etterretning og etterforskninger,
politiinspektør Grete Lien Metlid.
SPIF-gruppen består av erfarne
politiadvokater og etterforskere i
Oslo politidistrikt. Dokumentet ble
utformet etter et evalueringsmøte
med flere medlemmer til stede.
Avsenderen av det hemmeligstemplede dokumentet er en etterforsker som ikke vil uttale seg
om saken.
SPIF-gruppen har de siste månedene jobbet ut fra en liste over
«prioriterte objekter» – eller sentrale personer – som politiet ønsker å «rette spesifikk oppmerksom-

POLITILEDERE: Leder for felles enhet for etterretning og etterforskning, Grete Lien Metlid, avbildet under et intervju med VG i juni. Ved
siden av henne sitter John Roger Lund, som er leder for Enhet Øst i
Oslo politidistrikt. Foto: TORE KRISTIANSEN
het mot» for å ramme gjengmiljø- allerede ha ført til at et gjengmedene, fremgår det av dokumentet. lem er tilbake på gaten igjen.
Vedkommende ble løslatt fra vaEt av disse miljøene er den kriminelle gjengen Young Bloods fra retekt fordi det ikke var kapasitet
Holmlia.
til å jobbe med saken mot ham,
Spesialgruppens oppgave har ifølge dokumentet.
blant annet vært å finne innganSPIF-gruppen viser til at det er
ger til å starte etterforskninflere i Oslo-politiet som har
ger mot sentrale gjengsamme situasjonsforståPSSST!
kriminelle. Målet er å
else som dem.
VG har gjennom
få personene bak lås
Spesielle operaflere artikler avdekket
og slå.
sjoner, en sentral
hvordan den kriminelle
I dokumentet
avdeling i kampen
gjengen Young Bloods
fastslås det at Osmot organisert
vokste frem til å bli hovedlo-politiet famler
kriminalitet, skal
stadens største gjengi blinde – de har
være hindret fra å
trussel, uten at politiet
starte opp nye prorett og slett ikke
klarte å stoppe
oversikt:
sjekter på grunn av
den.
«Det er ikke sannsynmangelen på ledige etlig at dette skyldes at kanterforskere, ifølge dokudidatene har sluttet med krimentet.
minalitet. FEE har i dag ikke overOgså informantarbeidet i Oslosikt over kriminalitetsbildet som politiet skal være rammet.
SPIF-kandidatene er involvert i.»

Løslatt fra varetekt

Det kommer videre frem at SPIFgruppen har levert flere notater
med konkrete tiltak som de mener ville ha rammet sentrale gjeng
kriminelle.
Kun to av de syv notatene skal
være fulgt opp. Årsaken er at det
ikke finnes nok etterforskere, ifølge dokumentet.
Hverken på Manglerud politistasjon eller sentralt ved Felles enhet
for etterforskning og etterretning
(FEE) finnes det etterforskningskapasitet, ifølge dokumentet.
Mangelen på etterforskere skal

– Internt notat

Leder for Felles enhet for etterretning og etterforskning (FEE),
politiinspektør Grete Lien Metlid,
ønsker ikke å kommentere detaljene i det hemmeligstemplede dokumentet.
– Det er ingen avsløring at vi utfordres på etterforskningskapasitet, både lokalt på de geografiske
driftsenhetene og sentralt ved FEE.
Det har vi vært åpne og tydelige
på i lang tid, sier Metlid.
– I dokumentet står det at politiet
ikke har oversikt over kriminalitetsbildet som disse personene er involvert i?

– Vi har bedre oversikt i dag enn
for ett år siden. Vi har god oversikt over miljøene i de prioriterte
innsatsene. Både når det gjelder å
være i forkant før noe skjer, men
også i etterkant med tanke på straffesakssporet, svarer Metlid.
– Videre står det at mangelen på
etterforskningskapasitet har ført til
at en person er løslatt fra varetekt.
Det står også at Spesielle Operasjoner og informantarbeidet ikke kan
starte opp nye prosjekter på grunn
av det samme. Stemmer dette?
– Jeg kan ikke gå i detaljer med
VG om hva som står i et internt notat. Det blir løsrevet fra helheten.
Alle som jobber dedikert med dette ønsker flere ressurser, og det har
jeg forståelse for.
– Vi har en innsats gående mot
flere miljøer, og jobber med flere
store saker. Vi har ikke kapasitet
til å ta alt samtidig, men vi får likevel til veldig mye med de ressursene som er tilgjengelige. Og
vi har totalt sett mye ressurser i
Oslo politidistrikt, sier Metlid.

«Snarlig endring»

I det hemmeligstemplede dokumentet står det:
«Gruppen er enstemmig i at gjengbekjempelsen i dag ikke har reell effekt slik intensjonen bak SPIF er.
Gruppen mener det er behov for en
snarlig endring».
I dokumentet blir det skissert
to forslag til endringer.
Det ene forslaget er å nærmest
legge ned SPIF-gruppen, eller kraftig redusere antallet personell.
Det andre forslaget er å tilføre
gruppen en dedikert gruppe med
etterforskere.
– Hva skjer med SPIF-gruppen
fremover?
– Vi opprettholder den. De skal
fortsette å koordinere innsatsen vår,
så setter vi inn etterforskningskapasitet der vi ser at det er behov for
det, innenfor de rammene vi har.
Vi har en god organisasjon nå, men
vi evaluerer hele tiden det arbeidet
vi gjør for å se om det er justeringer som må til, svarer Metlid.
Hun viser til at Oslo politidistrikt
har styrket både det forebyggende arbeidet, etterretningsarbeidet
og analysearbeidet.
– Naturligvis er det fortsatt behov for å utvikle den nye organisasjonen, og det jobbes nå med å
styrke etterforskningsmiljøene både sentralt og lokalt i denne innsatsen, sier Metlid.

SLÅR ALARM: Oslo politidistrikt har ikke ov

KUMENT:
T TIL Å
GKRIMINELLE

INGEN TATT: I februar ble en mann i slutten av 20-årene
forsøkt drept på Holmlia i Oslo. Så langt er ingen personer
pågrepet i saken. Foto: HALLGEIR VÅGENES

versikt over kriminalitetsbildet som sentrale gjengkriminelle er involvert i, hevder spesialgruppen SPIF i et hemmelig politidokument. Foto: PRIVAT
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Gardermoen til topps i ny kåring
– Dette er en fin anerkjennelse
til oss og alle som jobber på lufthavnen. Vi jobber hver dag for å
bli oppfattet som en lufthavn i europeisk toppklasse og dette viser
at vi er godt stykke på vei, sier Øyvind Hasaas, lufthavndirektør på
Oslo lufthavn.
Prisen deles ut av Centre of Av-

iation (CAPA), som driver med markedsanalyse i fly- og reiseindustrien.
I juryens begrunnelse trekker
CAPA fram planleggingen og oppstarten av den nye terminalen, arbeidet med ruteutvikling, nye utvidelser og miljøarbeidet, deriblant
elektriske fly. (NTB)

Foto: TORE KRISTIANSEN

Oslo lufthavn er utnevnt til årets
mellomstore flyplass i en internasjonal kåring.
Avinor opplyser i en pressemelding at Norges hovedflyplass har
gått til topps i kåringen CAPAs Aviation Awards for Excellence, i kategorien for flyplasser med over
10 millioner passasjerer i året.

FORFATTER: Den tidligere gravejournalisten Einar Haakaas har skrevet bok om fremveksten av den kriminelle gjengen på Holmlia: «Advarsel – svenske tilstander i Norge».

Nådeløs dom over politiets gjenginnsats:

«TOTALT MISLYKKET»

Av RONNY BERG, BJØRNAR
TOMMELSTAD og FRODE
HANSEN (foto)

«Skandale.» «Overraskende og alvorlig.», sier politikere
og gjengeksperter
om det hemmelige
politidokumentet
som VG omtalte tirsdag.
Tirsdag omtalte VG dokumentet,
der en spesialgruppe i politiet slår
alarm: Gjengbekjempelsen har ikke
ønsket effekt – og Oslo-politiet
mangler oversikt over kriminalitetsbildet til sentrale gjeng
medlemmer.
– Gang etter gang har ledelsen
ved Oslo politidistrikt sagt at de
har kontroll på situasjonen. Men

dette notatet avslører at realitetene ikke stemmer i det hele tatt. Jeg
opplever dette som en skikkelig
skandale, sier forfatter Einar
Haakaas som har skrevet bok gjengkriminalitet.

Største gjentrussel

– VGs opplysninger bekreftet mine
verste antagelser: Politiets arbeid
mot gjengen Young Bloods er totalt
mislykket og har vært det helt fra
starten av.
VG har gjennom flere artikler
avdekket hvordan Young Bloods
fikk vokse frem til å bli hovedstadens største gjengtrussel, uten at
politiet klarte å stoppe dem.
Spesialgruppen SPIF i Oslo-
politiet skriver den 1. november i
år at FEE (Felles enhet for etterretning og etterforskning) ikke har
oversikt over kriminalitetsbildet
i gjengmiljøet.
SPIF består av erfarne politiad-

vokater og etterforskere i Oslo
politidistrikt.
I det interne notatet skriver de
videre: «Samtlige deltagere i SPIF
opplever at arbeidet med å r amme
de angitte gjengmiljøene i dag ikke
har ønsket effekt.»

Gir et dårlig signal

Nestleder i Stortingets justiskomité, Jenny Klinge (Sp), mener innholdet dokumentet gir grunn til
bekymring.
– Det gir i tillegg et dårlig signal
at vi skal måtte oppdateres om
status på politiets gjenginnsats
gjennom hemmeligstemplede brev
og lekkasjer til mediene, og ikke
via statsråd Tor Mikkel Wara. Jeg
antar han har tilgang på denne
informasjonen, men han har ikke
delt den med justiskomiteen.
Justispolitiker Jan Bøhler (Ap)
kaller dokumentet for «overraskende og alvorlig».

– Hver gang det har vært stilt misforstå når dette leses av andre
spørsmål ved om innsatsen mot enn de det var ment for, nemlig
gjengkriminelle er god nok, har
internt i politiet. Det jeg er enig
politiet forsikret at arbeidet
i, er at vi er presset på etter
går bedre enn noensinne,
forskningskapasitet. Det
etter Politireformen, sier
har jeg også vært tydehan.
lig på lenge, sier Metlid.
Grete Lien Metlid poHaakaas mener Osloengterer at SPIF er ett av
politiet ikke har forstått
flere viktige virkemidler
signalet fra Riksadvokat
arbeidet mot kriminelle Grete Lien
Tor-Aksel Busch om å priMetlid
miljøer og gjenger.
oritere gjengbekjempelse.
– Det kan se ut som om OsloKapasitetspress
politiet fullstendig ignorerer Riks– Når VG antyder at Oslo-politiet advokatens direktiv. Dette burde
ikke har oversikt, blir det veldig få følger for ansvarlige lederne,
feil. Jeg mener vi har god kunn- mener Haukaas.
skap om miljøer og personer, selv
Metlids kommenterer kritikken
om vi selvsagt aldri kan ha full over- fra Haakaas slik:
sikt over kriminell aktivitet, og alt
– Jeg mener vi jobber godt i dag,
som skjer i en stor by som Oslo.
og fagmiljøene gjør en god jobb
– Mener du at det som står i innenfor de rammene vi har – mer
notatet er usant?
kunnskapsbasert. Vi er dessuten
– Jeg mener det i mediene blir bedre til å dele informasjon og
løsrevet fra helheten og lett å jobbe på tvers.
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«JESUSBARNET» MED I MARKERING FORAN AMERIKANSK HØYESTERETT

Skuespillere utkledd som Maria, Josef og jesusbarnet gjenskapte i går scenen som skal ha utspilt seg for snart 2019 år siden utenfor Høyesterett i den
amerikanske hovedstaden Washington D.C. Den er det religiøse organisasjonen «Faith and Liberty» – som betyr tro og frihet, som sto bak. Julekampanjen deres skyldes et ønske om økt bevissthet for religionsfrihet i USA, og frykt for at politiske vedtak kan hindre religionsutøvelse. F oto: JIM YOUNG/REUTERS

RIKSADVOKATEN VARSLER
NASJONAL GJENGINNSATS
Av RONNY BERG og BJØRNAR
TOMMELSTAD

Riksadvokat TorAksel Busch krever
tung innsats mot
gjengkriminaliteten
i hovedstaden. Nå
løftes arbeidet inn i
Samordningsorganet, som i tillegg til
hans eget kontor består av Kripos, POD
og Oslo-politiet.
– Det som tilsynelatende virker å
være et gjengmiljø i enkelte bydeler i Oslo, er så viktig at vi ønsker
å løfte det opp og forankre innsatsen helt til topps, sier statsadvokat
Reidar Bruusgaard ved Riksadvokatembetet til VG:
– Gjengkriminalitet er en av de
sentrale prioriteringene til Riksadvokaten, og Tor-Aksel Busch er
svært opptatt av å forsikre seg om
at det skal være en god og uthol-

dende struktur på politiets satsing
fremover.
Riksadvokaten forventer at
gjengbekjempelsen skal ligge
øverst i prioriteringsbunken til både politimester Hans Sverre Sjøvold i Oslo, men også politimesteren i Øst politidistrikt, Steven Hasseldal.
VG har gjennom flere artikler
dokumentert hvordan den kriminelle gjengen Young Bloods fra
Holmlia fikk vokse frem til å bli
hovedstadens største gjengtrussel
gjennom mer enn ti år – uten at
politiet klarte å stoppe den.

– Alvorlig beskrivelse

Young Bloods står bak drapsforsøk, grove voldsepisoder og kidnappinger. Den kriminelle gjengen knyttes også til store narkotikainnførsler.
Riksadvokaten ønsker nå å forankre innsatsen mot miljøet i det
såkalte Samordningsorganet, som
jobber strategisk mot alvorlig og
organisert kriminalitet på et nasjonalt nivå. Dette ledes av fagdirektør i politidirektoratet, Atle Roll-

Matthiesen - med disse medlemmene: Assisterende Riksadvokat,
Knut Erik Sæther, sjefen for Kripos, Ketil Haukaas og politimesteren i Oslo.
Organets sekretariat er lagt til
Kripos og ledes av avdelingslederen ved Taktisk etterforskningsavdeling.
– Kripos er gitt et særlig ansvar
for å ha det nasjonale blikket på
hva som er viktigst for landet å ha
fokus på, sier Bruusgaard.
– Skyldes dette initiativet misnøye med Oslo-politiet?
– Det vil jeg ikke si. Men da Kripos, politiet, mediene og lokalsamfunnet kom med en så alvorlig situasjonsbeskrivelse som de gjorde
i sommer, ønsker Riksadvokatembetet å gå dypere inn i materien.
Vi ønsker å støtte, men også forsikre oss om at dette tas på alvor. Det
er det vi gjør nå.

– Bekymringsfullt

Etter et møte med ledelsen i politidistriktene i Oslo og Øst i slutten
av november, skrev Riksadvokaten i et brev datert 4. desember:

«Begge politidistriktene tegner
et bilde av en alvorlig situasjon
innen etterforskningsfeltet, med
ikke ubetydelige kapasitetsutfordringer»
– Dette er bekymringsfullt, sier
Bruusgaard.
Nylig kunne VG avdekke at det
i et hemmelig politidokument ble
slått alarm om manglende etterforskningskapasitet i Oslo-politiet, både på Manglerud politistasjon
og sentralt ved Felles enhet for etterforskning og etterretning (FEE).

Langvarig innsats

– Hvem sitt ansvar er det at politiet har kapasitetsutfordringer?
– I utgangspunktet tenker jeg at
politimesteren er sentral. Det er
de som forvalter pengene som Stortinget bevilger. Derfor sier vi at det
er viktig de engasjerer seg i disse
utfordringene og påser at de sentrale prioriteringene våre etterleves.
Statsadvokaten sier at de har forståelse for at alle politimestre har
utfordringer og mange ting som
skal prioriteres.

V: 29. november 2018
– Samtidig er det viktig å ikke
slippe seg for langt ned, selv etter
at et fenomen som gjeng skulle forsvinne fra gatebildet. Fremover er
det som sagt viktig at vi har en vedvarende og langvarig innsats. Og
for å få til dette tror vi det er avgjørende at politimesterne støtter
prioriteringen.

