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Innledning 
Skup-prisen var utdelt og kaken spist opp. Men vi satt igjen med en dårlig smak i munnen. Vi fryktet 
vi bare hadde sett toppen av isfjellet. Nigeriabåt-prosjektet hadde åpnet et vindu inn i det grenseløse 
markedet for handel med brukt militært utstyr. Kunne vi virkelig stole på den norske regjeringens 
forsikringer om at de ikke kjente til flere saker? 

Gjennom prosjektet «Militærkuppene» har vi ved ved bruk av nye metoder avdekket nye og 
skremmende sider ved den omfattende handelen med brukt forsvarsutstyr. Hvordan kunne kongens 
beltevogner havne i krigsherjede Sudan? Hvordan kunne det eritreiske skrekkregimet få sine 
militære lastebiler fra Norge?  Hvordan ble Norge et land diktatorer og dømte våpenhandlere går til 
for å skaffe seg militært utstyr de ikke får tak i andre steder?  

Vi har avslørt: 
* Omfanget av Forsvarets handel med en lastebileksportør mistenkt for å bryte FNs

våpenembargo, og hvordan handelen fortsatte tross mistanken.
* Eksport av norske militære beltevogner til Sudan, til tross for FNs og EUs våpenembargo.
* Salg av forsvarsmateriell til personer dømt for ulovlig handel med militært utstyr.
* Salg og eksport av norske militære beltevogner til Russland.
* Konfliktene rundt salget av norske jagerfly til Texas-milliardæren Ross Perot jr.
* Mulig mislighold knyttet til nedleggelsen av norske kystfort.
* Hvordan verdifullt forsvarsmateriell havnet på landstedet til en norsk offiser.

Metodene: 
Her følger en gjennomgang av de viktigste metodene som er benyttet i arbeidet med sakene: 

Organisering: 
Som reportasjeleder i nyhetsavdelingen hadde Tore Bergsaker fulgt arbeidet med Nigeria-båtene tett. 
Da han i mars 2015 gikk tilbake som reporter, ønsket han å styrke laget frem mot den forestående 
kontrollhøringen om Nigeria-båtene i Stortinget 30. april. Vi vet av erfaring at det i saker som har 
løpt over lengre tid, kan være en nyttig metode å lese alt materiale på nytt med den innsikten man 
manglet da man begynte. Vi gjennomgikk derfor alle sakens dokumenter på nytt. Var det noe i det 
etterhvert svært omfattende materialet vi hadde oversett? Metoden ga raskt uttelling. Vi kom over 
følgende passasje i den første frigitte granskningsrapporten fra revisjonsselskapet PWC: 

«I en konkret avhendingssak vedtok FLO å utestenge en aktør fra å inngå avtaler med 
Forsvaret om kjøp av materiell på grunn av påståtte brudd på eksportregelverket. 
Bakgrunnen var faren for at materiellet kunne bli eksportert til Eritrea, som ville være i strid 
med eksportkontrolloven». 

Passasjen viste til en rapport fra FNs sikkerhetsråd, utarbeidet av sanksjonskomitéen for Somalia og 
Eritrea i 2013. Den avslørte at maskinhandler Roger Jensen fra Kongsberg, og hans norsk-eritreiske 
handelspartner Tekeste Tesfamicael, drev storstilt eksport av militære overskuddskjøretøy til hæren i 
Eritrea. Dette hadde vi aldri hørt om. Selve FN-rapporten og Roger Jensen hadde blitt omtalt av 
Aftenposten  i oktober 2013. 

https://www.regjeringen.no/globalassets/departementene/fd/dokumenter/marinefartoy/del-1---pwc-rapport---vedlegg-til-brev-fra-forsvarsministeren-til-kontroll--og-konstitusjonskomiteen-9--januar-2015.pdf#_ga=1.31179839.1867672525.1399668316
https://www.regjeringen.no/globalassets/departementene/fd/dokumenter/marinefartoy/del-1---pwc-rapport---vedlegg-til-brev-fra-forsvarsministeren-til-kontroll--og-konstitusjonskomiteen-9--januar-2015.pdf#_ga=1.31179839.1867672525.1399668316
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_2013_440.pdf#_ga=1.63104815.1867672525.1399668316
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_2013_440.pdf#_ga=1.63104815.1867672525.1399668316
http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/FN-mener-nordmann-solgte-forsvarsmateriell-til-diktatur-7327124.html
http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/FN-mener-nordmann-solgte-forsvarsmateriell-til-diktatur-7327124.html
http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/FN-mener-nordmann-solgte-forsvarsmateriell-til-diktatur-7327124.html
http://www.dagbladet.no
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Salgslister som metode: 
Med utgangspunkt i FN-rapporten ønsket vi å finne ut nøyaktig hva Jensen og Tesfamicael hadde 
kjøpt av Forsvaret. Hadde Forsvaret fortsatt handelen etter at de ble avslørt av FN, mistenkt for 
brudd på internasjonale våpenembargobestemmelser? For å få svar, begynte vi å kartlegge Jensen og 
Tesfamicaels selskaper via Brønnøysundregistrene og Bizweb. 16. april ba vi Forsvarets 
logistikkorganisasjon (FLO) gi oss en oversikt over alle salg til de to personene og de ni selskapene 
som er  tilknyttet dem. Av praktiske hensyn avgrenset vi tidsperioden til å gjelde fra 2008.  

Vi ønsket en sammenstilling 
fra Forsvarets databaser, 
hjemlet i bestemmelsene i 
offentlighetslovas §9. Herunder 
uttrekk fra både auksjonslister 
og Forsvarets regnskapssystem 
SAP, slik at eventuelle 
direktesalg utenom auksjon 
ville fanges opp. 
Vi hadde allerede fått 
gjennomslag for at Forsvarets 
tidligere praksis med å unnta 
slike opplysninger av 
merkantile hensyn var ulovlig, 
jf. forvaltningslovens §13. Vi 
vant frem med argumentasjonen om  at denne type overskuddsauksjoner og salg er en offentlig 
salgsprosess med offentlige verdier der Forsvaret som selger er i en monopolsituasjon, og 
handelspartneren er en sivil og ikke-statlig entitet. 

Vi fikk utlevert flere ulike lister i PDF-format. En av disse var en scannet sammensetning av 
auksjonslister med håndskrevne notater og markeringer, mens en annen var tabeller hentet fra 
nettauksjoner. Den tredje var uttrekk fra regnskapssystemet SAP. Listene viste salg til to av 
selskapene til Roger Jensen. Disse måtte vi gjennomgå og sammenstille manuelt for å få en oversikt. 

* Ved hjelp av denne metoden kunne vi avdekke at Jensen hadde kjøpt minst 66 tunge
militærkjøretøy og store mengder annet materiell fra Forsvaret. Videre kunne vi avdekke at handelen
med Jensen hadde fortsatt etter at Forsvaret, FD og UD var gjort kjent med bruddet på FNs
våpenembargo, og PST hadde innledet etterforskning mot selskapet.

OEP og den hemmelige krangelen: 
Vi hadde vanskelig for å forstå hvordan Forsvaret kunne fortsette å handle med en person som var 
mistenkt for å bryte FNs våpenembargo med utstyret han fikk kjøpe.  
I et ledig øyeblikk under den pågående Nigeria-båt-høringen i Stortinget 30. april, søkte Bergsaker 
på «Roger Jensen» og «Forsvarsdepartementet» i Offentlig elektronisk postjournal (OEP). Det ga ett 
dokumenttreff med saksnummer 2013/02306.  

Ved å søke videre på dette saknummeret dukket det opp ytterligere tre dokumenter. Dette avdekket 
en helt ukjent prosess der Forsvaret først hadde besluttet å utestenge Roger Jensen fra 
materiellauksjoner, grunnet FN-mistanken og den pågående PST-etterforskningen. I praksis betydde 

ERITREA-LASTEBILENE: Bildet viser en av de norske SCANIA-lastebilene på 
havna I Jebel Ali. FN overvåket transporten i hemmelighet. Foto: FN 

http://www.bizweb.no/Person.aspx?personid=3036701
http://www.bizweb.no/Person.aspx?personid=3036701
http://www.dagbladet.no
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dette at Forsvaret utestengte en av sine største og mektigste private oppkjøpere. Jensen klaget til FD 
som tross Forsvarets protester valgte å omgjøre vedtaket.  
Vesentlige deler av korrespondansen mellom Forsvaret og FD, og selve omgjørelsesvedtaket til FD, 
var frem til da holdt hemmelig. 

Vi ba også Forsvaret om innsyn i all korrespondanse knyttet til saken, og fikk tilgang på flere e-
poster der saksbehandlernes navn var sladdet. Dette spilte imidlertid ingen rolle, ettersom vi utfra 
kunnskapen vi over tid hadde bygget opp, visste hvem saksbehandlerne var.  

I korrespondansen vi hadde fått tak i, fremkom det at Forsvaret, Tollvesenet, PST og UD mistenkte 
Jensen og Tesfamicael for å ha fortsatt den ulovlige eksporten til Eritrea etter at FN slo alarm. Dette 
fant vi svært oppsiktsvekkende. Vi ble ikke mindre overrasket da vi kunne lese argumentene FD 
brukte da de beordret Forsvaret å omgjøre sitt vedtak til fordel for Jensen: De mente det ikke fantes 
noen lovhjemmel for å stenge ham ute.  

Vår første sak i dette nye sakskomplekset (FN: Norge bryter våpenforbudet), ble publisert lørdag 9. 
mai og vekket sterke reaksjoner. Spesielt medlemmer av Stortingets kontrollkomité lot seg overraske 
over at verken Forsvaret, FD eller UD hadde opplyst om eksportskandalen til tross for at den var 
godt kjent og under etterforskning. 

* Gjennom innsynsprosessen klarte vi å tvinge frem åpenhet rundt den hemmeligholdte
klageprosessen og Forsvarets frustrasjon knyttet til departementets klagevedtak. Videre fremkom det
mistanke om at den ulovlige eksporten hadde fortsatt.

Juridisk ekspertise: 
Vi ønsket å etterprøve FDs juridiske argumentasjon for hvorfor de mente Forsvaret ikke kunne nekte 
å selge overskuddsutstyr til noen som er mistenkt for å ha brutt norske og internasjonale 
eksportbestemmelser. Denne avgjørelsen sto i sterk kontrast med hva statsråden og ledende 
embedsmenn nylig hadde sagt under kontrollhøringen i Stortinget, der det ble hevdet at de aldri ville 
ha tillatt salg av marinefartøy til britiske stråselskaper, om de hadde hatt mistanke om at fartøyene 
ville ende opp hos paramilitære i Vest-Afrika. 
Vi kontaktet jussprofessor Hans Petter Graver, 
som sa seg villig til å gjennomgå 
sakskomplekset om Eritrea-lastebilene. Vi delte 
vår dokumentasjon med ham. 
Hans klare konklusjon, publisert 19. mai 
(Slakter forsvarsvedtak), utløste en ny 
gjennomgang hos FD. De bestilte blant annet en 
ekstern juridisk rapport fra advokatfirmaet 
Wikborg Rein. Sakene førte til at FD endret sin 
praksis.  

* Å få Hans Petter Gravers juridiske
gjennomgang av denne prosessen ble viktig for 
saken. I et brev til Stortinget i oktober 2015 
opplyste forsvarsminister Søreide at FD vil 
endre sin lovtolkning. Forsvaret kan nå selv bestemme hvem de ikke vil selge til, herunder 
straffedømte og folk som er mistenkt for ulovlig våpenhandel. 

JUSS: Å få en juridisk gjennomgang ble viktig for saken. 

http://www.dagbladet.no/2015/05/10/nyheter/nigeria-batene/forsvaret/sikkerhetspolitikk/innenriks/39082826/
http://www.dagbladet.no/2015/05/10/nyheter/nigeria-batene/forsvaret/sikkerhetspolitikk/innenriks/39082826/
http://www.dagbladet.no/2015/05/15/nyheter/eritrea-lastebilene/nigeria-batene/sikkerhetspolitikk/forsvarspolitikk/39178548/
http://www.dagbladet.no/2015/05/15/nyheter/eritrea-lastebilene/nigeria-batene/sikkerhetspolitikk/forsvarspolitikk/39178548/
http://www.dagbladet.no/2015/05/19/nyheter/nigeria-batene/sikkerhetspolitikk/eksportkontroll/forsvarsdepartementet/39227550/
http://www.dagbladet.no/2015/05/19/nyheter/nigeria-batene/sikkerhetspolitikk/eksportkontroll/forsvarsdepartementet/39227550/
http://www.dagbladet.no
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Analyse av salgslistene: 
Arbeidet med de såkalte ”Eritrea-lastebilene” viste oss hvor viktig det var å skaffe så god oversikt 
som mulig over alle salg som er gjort av materiell fra det norske Forsvaret. Salgene har vært 
organisert gjennom flere forskjellige kanaler: 
- En del er solgt direkte fra Forsvaret.
- Mye er solgt på stedlige auksjoner organisert av Norsk Megling og Auksjon AS (NMA).
- Før 2011 ble slike overskuddsauksjoner avholdt av selskapet Melbye & Sønn.
- Mye er solgt via nettauksjoner organisert av NMA og selskapet Retrade AS.

Vi oppdaget underveis i arbeidet at Forsvaret ikke har hatt et samlet rapporteringssystem for disse 
salgene. Forsvaret oppga selv at slike salg var “oppført i forskjellige systemer og etter forskjellige 
retningslinjer i systemene”. Ulike auksjonslister og salgsprotokoller var ført hos de ulike aktørene, 
og måtte i følge Forsvaret scannes manuelt for å danne en oversikt. Noen av salgene var registrert og 
fakturert gjennom Forsvarets økonomisystem SAP, mens andre oversikter – som salg gjennomført 
på nettauksjon hos Retrade.no – ble regnskapsført gjennom Lindorff. 

Vi søkte på ny innsyn hos Forsvaret. Denne gangen ba vi om å få de komplette salgslistene. Vi 
samlet også informasjon om salgene fra andre kilder. Listene vi fikk via e-post var omfattende, og 
delvis overlappende, organisert på forskjellige måter og i forskjellige formater. Til sammen har 
Forsvaret solgt utstyr for over én milliard kroner siden 2002. I lister som blant annet inneholder 
oversikt over samtlige solgte lange og korte hvite underbukser var utfordringer å filtrere ut 
informasjonen som var interessant for oss og sørge for at vi ikke hadde dobbeltoppføringer. 
Derfor laget vi nye egne lister i Excel over utstyr eller oppkjøpere vi mente kunne være interessant å 
se nærmere på.  

* På denne måten kunne vi danne oss et bilde av dette spesielle bruktmarkedet, og hvilke oppkjøpere
og aktører som gikk igjen - og hva slags utstyr de spesialiserer seg på.

* Disse listene er blitt et unikt og viktig verktøy som ned på serienummernivå har gjort det mulig å
spore opp nøyaktig hvilken gjenstand eller kjøretøy som er solgt til hvem, når, til hvilken pris, og fra
hvor. Listene viser også hvilke land kjøperne kommer fra. Analysen av disse dataene ble viktige i
flere saker. Ikke minst da vi gikk i gang med å se på hva som egentlig har skjedd med det store
antallet militære beltevogner Forsvaret har solgt de siste årene.

Analyse av aktører: 
Under arbeidet med ”Nigeria-båtene”, der en viktig faktor var bruken av britiske mellomledd for å 
kamuflere salg av marinefartøy til paramilitære i Vest-Afrika, hadde vi opparbeidet oss en viss 
kunnskap om hvordan utenlandske aktører var aktive i det norske markedet for militært 
overskuddsutstyr. 

Dette bildet ble langt tydeligere da vi begynte å analysere våre nye salgslister. Da oppdaget vi 
hvordan private aktører fra blant annet Sverige, Tyskland, USA og Storbritannia, i tillegg til de 
norske, kjøpte store partier militære beltevogner fra Forsvaret. Vi kunne se at Forsvarets beltevogner 
av typen BV206 var blitt svært attraktive på privatmarkedet. Auksjonsprisen mangedoblet seg fra 70 
000 kroner til 300 000 kroner på noen auksjoner. 
Samtidig solgte Forsvaret store partier til allierte som Finland, Latvia, Litauen, Irland og US 
Marines. Det fortalte oss at disse vognene på ingen måte var utrangerte. Forsvaret har selv beholdt 
rundt tusen slike i operativ drift. 

http://www.dagbladet.no
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BV206 er spesialutviklet for å frakte 17 kampklare soldater, og kan på grunn av sin lave vekt, unike 
terrengegenskaper og amfibiekapasitet utmanøvrere en tung mekanisert fiende. Våpenprodusenten 
BAE Systems Hägglund har derfor aldri produsert noen sivil utgave eller solgt slike vogner til privat 
bruk. 
 
Vi gjennomførte flere møter, intervjuer og bakgrunnssamtaler med folk i bransjen. Dette 
kildearbeidet ga oss raskt inntrykk av at det store privatsalget av norske militære beltevogner er 
temmelig unikt i internasjonal sammenheng. Først og fremst fordi disse vognene ansees å være 
militære i de fleste land, og således ikke kan eksporteres uten særskilt eksportlisens. 
 
Norge skal i prinsippet følge de samme bestemmelsene som EU. En gjennomgang av den såkalte 
”liste 1” for forsvarsrelaterte varer i den norske eksportkontrollforskriftens bestemmelser fortalte oss 
at dette også måtte gjelde for BV206 i Norge. Kapittelet for bakkekjøretøy, kalt ML6, innledes med   
at lisens kreves for eksport av ”Ground vehicles and components therefor, specially designed or 
modified for military use” – noe BV206 er. Videre understreker bestemmelsene at dette kravet 
gjelder for ”Amphibious and deep water fording vehicles” – en av beltevognas spesialegenskaper. 
Lisenskravet gjelder også for deler til slike kjøretøy, og kan ikke oppheves på grunn av alder med 
mindre de er bygget før 1946. Også tidligere listebestemmelser har tilsvarende formuleringer.  
Vi stusset derfor over at det norske salget ikke var strengere regulert. Vi hadde aldri hørt om at 
utlendinger på auksjonene ble avkrevd eksportlisens, og skjønte derfor hvorfor beltevognene var blitt 
så attraktive for store, utenlandske oppkjøpere. 
  
En stor aktør, som 
gikk igjen på 
salgslistene, var 
britiske L. Jackson & 
Co. LTD. Vi hadde 
hørt om dette 
selskapet tidligere, 
blant annet i samtaler 
vi hadde med 
maskinhandler og 
lastebileksportør 
Roger Jensen. Han fortalte at Jackson var ”en av de største på militært overskuddsutstyr i Europa”, 
og at han ofte bruke norske oppkjøpere som agenter eller mellomledd. 
Da vi gjorde google-søk på selskapet, fant vi en pressemelding fra britiske tollmyndigheter (HMRC) 
om at britene Andrew Jackson og Steven Smithey var dømt til fengselsstraff for å ha eksportert 
beltevogner til Sudan, via Norge, i strid med de strenge våpenembargoene mot landet.  
 
* Vår kartlegging og analyse av aktørene bar nye frukter. Dommen mot Forsvarets britiske 
handelspartner hadde vi aldri hørt om, og fant heller ingen ”norske” treff eller nyhetssaker om saken. 
Det ble opptakten til vår neste store avsløring, som fikk navnet ”Sudan-beltevognene”. 
 

Sporjakt i utlandet: 
Pressemeldingen var datert 4. november 2009, og kunne fortelle oss at 46-år gamle Andrew Jackson 
var blitt dømt til 2 år og 8 måneders fengsel, mens 28-år gamle Steven Smithey var dømt til 35 uker 
og 150 timers samfunnstjeneste for å med overlegg ha brutt den internasjonale våpenembargoen mot 
Sudan ved å eksportere til sammen 30 beltevogner av typen BV206 til Sudan via Norge.  

ANALYSE: Gjennomgang av salgslistene ga oss et bilde av aktørene og prisutviklingen på de 
ulike salgsobjektene. Her ser vi at dømte L. Jackson & Co. fremdeles handlet med Forsvaret. 

https://lovdata.no/static/SF/sf-20130619-0718-01-03.pdf?timestamp=1440570961000
http://www.wired-gov.net/wg/wg-news-1.nsf/0/2A7DE912EF6BB583802576640055DE8B?OpenDocument
http://www.wired-gov.net/wg/wg-news-1.nsf/0/2A7DE912EF6BB583802576640055DE8B?OpenDocument
http://www.wired-gov.net/wg/wg-news-1.nsf/0/2A7DE912EF6BB583802576640055DE8B?OpenDocument
http://www.dagbladet.no
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Detaljene på hvordan eksporten hadde foregått var utelatt, men i pressemeldingen fremkom det at 
myndighetene hadde avdekket at Jackson hadde forhandlet med den sudanske hæren om å levere 400 
beltevogner av typen BV206 for 10 millioner pund. Myndighetene fant beviser for systematisk og 
overlagt eksportsvindel, der Norge ble brukt som et smutthull for å unngå britenes og EUs absolutte 
forbud mot å eksportere militært materiell til Sudan. 
Da han ble pågrepet, hevdet Jackson at Sudan-avtalen hadde kollapset, og at han derfor bare hadde 
sendt vognene ”tilbake til Norge”. Dette kunne leses som om at beltevognene opprinnelig kom fra 
det norske forsvaret. Videre sto det: ”This, however, was at odds with forensic evidence recovered 
from his computer and material obtained by investigators from Norway” (vår understreking) 
Dette kunne bare leses som at det hadde vært en form for etterforskning også i Norge. 

* Vi forsto at vi var på sporet av noe stort. Men vi trengte flere detaljer. Var vognene norske? Hadde
Jackson norske samarbeidspartnere? Hvem hadde etterforsket saken i Norge? Hvis dette var et klart
brudd på Storbritannia og EUs våpenembargo mot Sudan, måtte det vel også ha vært et brudd på
norske eksportbestemmelser? Var dette enda en sak FD og UD hadde unnlatt å opplyse
kontrollkomitéen om?

Alternativt innsyn, sekretærer vet alt: 
I Norge er det Utenriksdepartementet som håndterer søknader om lisens for eksport av militært 
utstyr. Den norske loven om eksportkontroll har strenge lovbestemmelser om at så og si all 
informasjon eksportkontrollmyndighetene får er belagt med taushetsplikt. 
Storbritannia har organisert sin eksportkontroll på en annen måte. Der er det handelsdepartementet 
som utsteder lisenser, mens tollvesenet kontrollerer og forfølger brudd på eksportkontroll-
regelverket. Men også britene har strenge bestemmelser om hemmelighold. 

Vi tok kontakt med HMRC, men de sa de ikke kunne uttale seg om saken ut over det de hadde 
skrevet i pressemeldingen. De kunne ikke utlevere dommen, noe heller ikke statsadvokatkontoret 
som førte saken for dem kunne. Begge henviste til at saken dreier seg om ”en person” og at dommen 
av lovpålagte personvernhensyn derfor ikke kan utleveres. 

Det samme svaret fikk vi fra domstolen ”Crown Court at Southwark”, der saken hadde gått. 
Vi førsøkte derfor å få innsyn gjennom den britiske offentlighetslovgivningen, og sendte en såkalt 
“Freedom of Information Act”-forespørsel om innsyn både til statsadvokaten og til tollvesenet. 
Statsadvokaten henviste bare til tollvesenet som rette instans. Tollvesenet behandlet vår søknad, men 
etter to uker fikk vi avslag. Det ble da vist til særskilte unntak i offentlighetsloven som gjelder 
lovpålagte hemmeligheter om militær eksport. 

Vi klarte ikke å slå oss til ro med at en dom i en rettsak ikke skulle være offentlig. Rettsdokumenter, 
og særlig dommer, er vanligvis offentlig informasjon. Vi søkte i rettsbaser som Lexis og WorldLII, 
men fant ikke dommen eller andre rettsdokumenter der. Eksportkontroll i Storbitania, var et nytt felt 
for oss og vi måtte sette oss inn i hvordan dette var organisert og hvilke muligheter det var til å få ut 
informasjon. 

For å få en forståelse av hvordan dette feltet er organisert måtte vi ta mange telefoner og skrive flere 
eposter til henholdsvis HMRC  og en hyggelig sekretær i ”Crown Court at Southwark”. Begge virket 
overrasket over at den andre parten ikke ville gi oss innsyn.  

Det var rettssekretæren i ”Crown Court at Southwark” som til slutt opplyste oss om at det ble gjort 
lydopptak av alle rettsmøtene, og at advokater hadde fått tilgang til disse. Dette var det bare 
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”profesjonelle aktører” som kunne få tilgang til, var svaret – altså advokater og andre som var parter 
i prosessene. 
Sekretæren opplyste at det bare var domstolen selv, altså den samme retten og den samme 
dommeren som virket i saken mot Jackson og Smithey som kunne avgjøre hvem som fikk slik 
tilgang. Vi ble forklart at en mulighet var å sende en rettslig begjæring til dommeren. 
  
Det kunne vi gjøre per e-post direkte til dommeren. Denne ble sendt 14. mai. Formelt sett ble det 
holdt et rettsmøte der dommer Nicolas Loraine-Smith vedtok at domstolen skulle gi oss tilgang til 
lydopptakene fra seks rettsmøter i saken. Men det var bare en autorisert advokatsekretær som kunne 
få tilgang til opptakene. I beslutningen nevnte Loraine-Smith selskapet ”Merrill Legal solutions” 
som et firma som pleide å utføre advokatsekretærtjenester ved denne domstolen. 
Vi tok kontakt med Merrill Legal 15. mai. 
De gjør i all hovedsak oppdrag for 
advokater, men med dommer Loraine-
Smiths beslutning som grunnlag, aksepterte 
de å gjøre en transkripsjon av lydopptakene 
for oss. 
24. juni fikk vi et prisoverslag på GBP 
463,66 for jobben med å lytte gjennom 
lydopptakene og transkribere dem. Pengene 
ble betalt selv om vi ikke ante hva vi ville få 
ut av dem. 
  
15. og 20. juli kom  to etterlengtede eposter 
med til sammen 104 sider transkripsjon fra 
rettsmøtene. All dialogen fra rettsmøtene var 
skrevet ned, til og med diskusjonene om 
køen i trafikken utenfor, og forsinkede vitner de ventet på. Vi hadde endelig fått detaljene som skulle 
til for å forstå hvilken stor og viktig sak vi sto overfor.  
  
Transkripsjonene ga oss en helt unik innsikt i alt som ble sagt i løpet av rettsmøtene. Vi kunne sitere 
fra rettssaken og formidle dommerens presise oppsummering av hvordan Andrew Jackson hadde 
tenkt da han ønsket å bruke Norge som et smutthull for å omgå de strenge EU-reglene. Vi så også at 
det var den amerikanske oljeservicegiganten Schlumberger, og deres datterselskap Westerngeco, 
som håndterte forsendelsen fra Norge til Sudan. De har kontorer både i Stavanger og i Khartoum. 
  
* Ved å begjære innsyn i selve opptakene fra selve rettssaken klarte vi å omgå de rigide 
taushetshindrene knyttet til både tollmyndighetenes etterforskning og selve dommen i domstolens 
arkiver. Disse transkripsjonene ble vår viktigste kilde for å kunne beskrive Andrew Jacksons dialog 
med de sudanske kundene om hvordan de skulle klare å få solgt dem 30 beltevogner. Planen var å 
bruke Norge som et smutthull. Hvis de fikk ”nei” fra britiske eksportmyndigeher ville de alltid 
kunne ty til ”the other option”, som var å eksportere vognene via Norge i samarbeid med sine norske 
kompanjonger. Dette viste flere eposter som ble lest opp i retten. 

Reisen til atomrakettbasen: 
Vi hadde nå et godt bilde av hva som hadde skjedd og mente vi var klare til å møte Andrew Jackson 
og konfrontere ham med hva vi satt på. Samtidig håpet vi at han kunne gi oss mer detaljer om 
hvordan forsendelsen var organisert, hvem som var hans norske kompanjonger og hvorfor Norge var 
blitt et land han hadde brukt for å omgå det strenge regelverket i EU. 

TRANSKRIPSJON: Rettssaken ord for ord ble viktig. 
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Jackson er en av Europas største forhandlere av brukt militært utstyr. Like ved Sherwoodskogen og 
Robin Hood airport, øst for Sheffield, har han kjøpt seg en utrangert atomrakettbase. 

Der står det lastebiler, beltevogner og pansrede kjøretøy på rekke og rad. 
Vi hadde ikke meldt vår ankomst og var spente da vi svingte inn porten. Vi trengte bilder og 
inntrykk fra stedet uansett, og håpet det ville være vanskeligere å avvise oss om vi møtte opp 
personlig. 
Da vi presenterte oss skrøt resepsjonisten umiddelbart av hvor mye de handlet med Norge. Og i 
hyllene bak ham sto det ringpermer på rekke og rad merket med “BV206 (Norwegian)”.  
Men møtet med Jacksons selskap skulle bli nok en bekreftelse på hemmeligholdet rundt salg av 
militært utstyr. 
Jackson var ikke på kontoret denne dagen og da sekretæren ringte ham opp fikk han streng beskjed 
om at firmaet ikke snakket med journalister. De viste til at dette var av hensyn til sine 
handelspartnere og til Forsvarsdepartementene i Norge og Storbritannia. 

* Besøket bekreftet koplingen til norske beltevogner, og en angivelig tett dialog med norske
myndigheter. Samtidig understreket besøket utfordringene knyttet til hemmelighold rundt eksport av
forsvarsmateriell. Også de private aktørene gjemmer seg bak myndighetenes taushetspolicy.

Jakten på den norske kontakten: 
Verken transkripsjonene fra rettssaken eller de andre dokumentene vi hadde fått tak i kunne fortelle 
oss akkurat når og hvordan Jackson hadde sendt beltevognene til Sudan, eller hvem som var hans 
norske kompanjonger. Vi kunne heller ikke på dette tidspunktet fastslå at vognene var norske, 
ettersom Jackson også formidler brukte BV206 fra det britiske forsvaret. 

Men vår listeføring og kartlegging av store norske oppkjøpere av BV206 gjorde at vi kunne lage en 
liste over de som vi tenkte kunne være Jacksons norske kompanjong. Vi konsentrerte oss først om 
store oppkjøpere av beltevogner på Østlandet, som omfattet en person i Asker, en i indre Vestfold og 
en person som opererte både fra Hurum og Tønsberg. Alle lå i samme område, så vi satte oss i bilen. 
Vi var engstelige for å bli avvist, og tenkte også nå at det ville være vanskeligere å avvise oss om vi 
kom på døra enn om vi ringte. Uansett trengte vi å se stedene, for å få et inntrykk av om disse 
firmaene/personene fortsatt satt på beltevogner. Vi ønsket også å ta bilder. 

Forhandleren i Asker kunne fortelle at beltevogn-utstyret han var oppført som kjøper av i 
salgslistene, var kjøpt inn på vegne av oppkjøperen i Hurum. Dette forsterket bildet vi allerede hadde 
dannet oss av markedet: At et lite knippe store private aktører fordelte det militære bruktmarkedet 
mellom seg. Mens for eksempel Roger Jensen konsentrerte seg om lastebiler, ville en annen 
oppkjøper spesialisere seg på feltvogner, mens andre igjen fokuserte på beltevogner osv. På 
auksjoner kunne således en oppkjøper by på vegne av andre for å sikre partier innen de ulike 
spesialområdene.  

Da vi kom til Hurum møtte vi brukthandler og lokalpolitiker Harald Wærpen (AP) på hans lager og 
verksted. Da vi forklarte vårt ærend bekreftet han uten videre at han var Jacksons “agent i Norge”. 
Han kjente Sudan-affæren godt.  
Han fortalte at det var han som hadde kjøpt inn vognene fra Forsvaret og at det var han som hadde 
sendt en del av dem til Jackson i England. 
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“Jeg var Andrews norske innkjøpsagent og sendte vel rundt seksti vogner over til ham”, fortalte 
Wærpen. Han fortalte også at flere av vognene kom rett fra Kongens Garde og at det var i tipp topp 
stand. “De var klar til strid”, sa han.  
 
Han kunne også fortelle om 
kontakten med 
Schlumberger-selskapet 
Westengecos norgeskontor. 
Både han og Westerngeco 
hadde tatt kontakt med UD 
for å forhøre seg om eksport 
til Sudan. I motsetning til 
svaret Jackson hadde fått i 
Storbritannia mente UD i 
Norge at slike beltevogner 
ikke var militære og at det er 
helt greit å sende dem til 
Sudan uten søknad om lisens. 
Men Werpen kunne ikke 
fortelle så mye om hvilken 
rute beltevognene hadde tatt. 
Han hadde bare fått beskjed 
fra Westerngeco om å levere 
dem på Gardermoen. 
Amerikanske Schlumberger er verdens største oljeservice-selskap og har nylig fått en bot på 1,9 
milliarder kroner i USA for å skjule eksport av embargobelagt utstyr til Iran og Sudan.  
Da vi tok kontakt med Westerngeco ville de ikke svare på noe som helst om beltevogneksporten. 
 
* Det strenge hemmeligholdet knyttet til det norske eksportregelverket hindret UD og Tollvesenet i å 
gi oss innsyn i den norske delen av saken. Men ved metodisk gjennomgang og analyse av det norske 
bruktmarkedet for militært overskuddsutstyr, klarte vi raskt å blinke ut Andrew Jacksons norske 
samarbeidspartnere og få detaljene som myndighetene skjulte bak taushetsplikten.  
 

Bruk av vekt for å finne flyginger til Sudan: 
Hvis vi skulle avsløre hvordan norske beltevogner ble eksportert tilbake til Norge og videre til Sudan 
for å omgå EUs embargo, var vi avhengig av å kunne fortelle i detalj hvordan disse beltevognene ble 
sendt. Eksport av beltevogner direkte fra Norge til krigsherjede Sudan ville være mer alvorlig enn 
om beltevognene ble sendt via et tredjeland.  
Dette hadde nemlig vært et tema under høringen om “Nigeria-båtene”, der det ble argumentert at 
bruken av et britisk mellomledd fritok norske myndigheter fra ansvar for at fartøyene havnet hos 
paramilitære i Vest-Afrika.  
Overfor oss var både Russland og Ukraina nevnt som mulige mellomstasjoner for beltevognenes vei 
til Sudan. På grunn av den ekstremt brutale krigen i Sudan-provinsen Darfur, var landet omfattet av 
en rekke internasjonale våpenembargoer. Strengest var de som var iverksatt av USA og EU. 
  
Wærpen fortalte at det var selskapet Westerngeco som sammen med Nordcargo hadde organisert 
transporten. Han kunne ikke gi noen detaljer annet enn at de ble lastet om bord i transportfly i to 
runder med omtrent ett års mellomrom. Transportene måtte ha skjedd i 2006 og 2007, men vi var 

KLAR TIL STRID: BV206 er utviklet for å frakte 17 stridsutrustede soldater.  
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avhengig av å finne ut og dokumentere den helt nøyaktige ruten. Vi ville finne ut hvilken flight de 
hadde blitt sendt med. 
Wærpen sa han ikke visste ikke hvilken rute transporten hadde tatt, og at hans eget arkiv hadde gått 
tapt i en brann. Men han fortalte at beltevognene hadde forlatt Gardermoen i ”en sånn gigantisk 
Antonov”. 
Og så fortalte han en svært interessant detalj til. Sjåføren hans hadde sett at de lastet ut to CV90 
stormpanservogner av flyet før de startet innlastingen av beltevognene. Kampvognene kom fra 
Forsvarets styrker i Afghanistan. 

Antonov AN-124 var lenge verdens største fly, og er nå det nest største. Det vekker såpass oppsikt at 
vi begynte med å gjøre søk i bildebaser for fly-entusiaster og deres diskusjonsforum. Vi fant ut at det 
hadde vært en del flyginger med Antonov AN-124 til Gardermoen i 2006 og 2007. Blant annet 
chartret Forsvaret disse gigantiske transportflyene til enkelte forsendelser til og fra Afghanistan. 

Vi tok kontakt med Avinor i håp om å få ut en oversikt over flyvninger med AN-124 til og fra 
Gardermoen i perioden. Avinor opplyste at de kan gi informasjon om enkeltflygninger, men de 
krever at du spør om spesifikke flyginger. De deler ikke ut lange lister. Vi spurte Avinor om  
flygingene vi hadde notert at flyentusiastene hadde spottet. Men vi fikk ikke treff som viste noen 
avganger til Sudan.  
En feilkilde var at Avinor bare har kunnskap om sivile flygninger, mens Forsvaret har ansvaret for 
de flyvningene som skjer på den militære delen av Gardermoen. Sjåførens observasjon av 
kampvogner som ble lastet ut, kunne derfor forklare hvorfor vi ikke fikk umiddelbare treff hos 
Avinor. 

Et sivilt fly som er chartret av Forsvaret til å fly i deres tjeneste registreres som en militær flygning. 
Mens en transport av 15 beltevogner ut av Norge på oppdrag for Westerngeco ville være en sivil 
flygning. 
Derfor lette vi mest sannsynlig etter et fly som hadde kommet inn til Gardermoen som et militært fly 
og som hadde forlatt Gardermoen som et sivilt fly. 

Vi ringte Forsvaret og ba om å få en oversikt over alle flybevegelser med innleid Antonov AN-124 
på Gardermoen militære flystasjon. Vi ba også, hvis mulig, om en oversikt over lasten på disse 
flyvningene, i håp om å kunne identifisere flighten med de to CV90-vognene. 
Vi fikk en liste på 79 flybevegelser, der én ankomst eller én avgang er én bevegelse. Et fly som både 
ankommer og forlater Gardermoen som et militært fly er oppført med to bevegelser. 

Nesten alle flygingene på 
lista var til eller fra Kabul, 
alle var med Antonov AN-
124 og alle flyene var 
registrert i Russland eller i 
Ukraina. 

På oversikten sto det dato 
og tid for flygingene, 
flytype, militært 
flightnummer og 
registreringsland for flyet. 
Forsvaret kunne ikke uten 
videre spesifisere lasten, VEKTA AVSLØRER: Lista over flyvninger med Antonov-fly til Gardermoen. 

http://www.dagbladet.no


 

Dagbladet, nyhetsavdelingen          Post address:  P.O. Box: 1184 Sentrum, 0107 Oslo          Telephone: 24 00 10 00          www.dagbladet.no   13 

ettersom dette var arkivert i andre systemer. Men listene oppga antall passasjerer og vekt på lasten. 
Det siste ble avgjørende. 
  
En CV90 kampvogn veier mellom 23 og 35 tonn avhengig av utrustning. Vi jaktet altså på en 
flyging som hadde en last på mellom 46 og 70 tonn. På oversikten varierte vekten på frakten fra null 
til 85 tonn. 19 av de 79 flybevegelsene var innenfor vårt vektspenn. 
  
I tillegg kunne vi fjerne flyginger der det var ankommet et fly som åpenbart returnerte til Kabul som 
en ny militær flight. Men i noen perioder var det flere parallelle flyginger så denne “parringen” 
kunne vi ikke være helt sikre på. 
  
Etter å ha filtrert på disse to måtene satt vi igjen med fire flyginger inn til Gardermoen militære 
flyplass der lasten lå innenfor riktig vektspenn og det ikke var noen åpenbar militær videre bruk av 
den samme flymaskinen. 
  
Vi sendte denne eposten til Avinors hjelpsomme medarbeider: 
  

Hei du 
Takk for veldig god hjelp så langt. Nå har vi kommet litt lenger i arbeidet med å lokalisere 
denne Antonov 124 flighten som vi leter etter. 
  
Vi tror flyet kom inn til Gardermoen militære flystasjon og har isolert fire militære 
bevegelser som vi tror har sammenheng med den utgående flighten vi leter etter: 
  
9. februar 2006 kl 11.15 (estimert) 22.32 (faktisk) som flight POT 212 fra KBL 
11. februar 2006 kl 01.15 (estimert) 00.12 (faktisk) som flight POT 226 fra KBL 
17. februar 2006 kl 11.00 (estimert) 11.28 (faktisk) som flight POT 230 fra KBL 
10. mars 2006 kl 22.03 (estimated) 22.50 (faktisk tid) som flight POT 240 fra KBL 
  
Etter å ha kommet inn som et militært fly, fløy det ut fra Gardermoen som et sivilt cargo-fly. 
Kan dere sjekke til hvor og når disse fire flymaskinene forlot OSL? 

  
  
Flygingen inn til Gardermoen 10 mars var en fulltreffer. Det viste dette svaret fra Avinor: 
  

9. februar 2006 kl 11.15 (estimert) 22.32 (faktisk) som flight POT 212 fra KBL 
Reiser fra Osl 10022006 kl 12:10 til BZZ 
11. februar 2006 kl 01.15 (estimert) 00.12 (faktisk) som flight POT 226 fra KBL 
Reiser fra Osl 13022006 kl 10:10 til BZZ 
17. februar 2006 kl 11.00 (estimert) 11.28 (faktisk) som flight POT 230 fra KBL 
Reiser fra Osl  17022006 kl 12:45 til AMS 
10. mars 2006 kl 22.03 (estimated) 22.50 (faktisk tid) som flight POT 240 fra KBL 
Reiser fra Osl 12032006 kl 06:56 til KRT 

  
KRT er flyplasskoden for Khartoum. Avinor kunne også opplyse oss om at dette flyet hadde 
registreringsnummer RA82075. 
Slik kunne vi fastslå at det første flyet med beltevogner hadde gått direkte fra Gardermoen til 
Khartoum i Sudan. 
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Minutter før publisering av saken fikk vi tak i et udatert fotografi som viser selve innlastingen av 
beltevogenene på Gardermoen. Der synes flyets registreringsnummer RA82075, slik at bildet 
bekrefter at dette var riktig fly og riktig flyging. 

Første sak i dette sakskomplekset (Sendte 
kongens beltevogner til Sudan) ble publisert 
lørdag 19. september 2015.  

* Ved hjelp av vektanalyse av flyfrakt kunne vi
avdekke helt ukjente detaljer rundt nok en
eksportsak som var blitt hemmeligholdt av
norske myndigheter, og ikke opplyst til
kontrollkomiteen under den pågående 
kontrollsaken. Videre avdekket vi hvordan ulik 
tolking av det som skulle være felleseuropeiske
listebestemmelser for eksport av militært utstyr har gjort Norge til et smutthull for denne type
handel.

* Utfra vårt innsyn i-, og arbeid med salgslistene, kunne vi også fastslå at Forsvaret så sent som i
2014 solgte L. Jackson fem nye BV206 til tross for fengselsdommen. Verken UD, PST eller
Tollvesenet varslet Forsvaret om at de drev handel med en dømt våpenhandler.

* En artig detalj var at vi også kunne bekrefte at det var Hans Majestet Kongens Garde sine
beltevogner som hadde havnet i Sudan ved å krysse salgslistene vi hadde bearbeidet, som blant annet
oppga de solgte vognenes militære skiltnummer, med bilder i ulike bildebaser som viste gardister på
feltøvelser med de samme beltevognene.

Telefonisk grensekontroll som metode: 
I forbindelse med avsløringene rundt Sudan-beltevognene ba vi Tollvesenet om en oversikt over all 
eksport av beltevogner til utlandet.  
Her hadde vi to problemstillinger vi ville forfølge:  

1) Hadde andre private oppkjøpere benyttet Norge som transittland for ulovlig eksport av
militære beltevogner?

2) Vi så at russiske selskaper og privatpersoner figurerte på auksjons- og salgslistene vi hadde
bearbeidet. Kunne den nye våpenembargoen mot Russland være brutt gjennom forsvarets
overskuddssalg av beltevogner?

Den sistnevnte problemstillingen fant vi spesielt aktuell. Både på grunn av den sikkerhetspolitiske 
dimensjonen direkte knyttet til NATO-landet Norge, og fordi Norge nylig hadde solgt beltevogner til 
allierte nettopp for å styrke deres forsvar mot øst. En russisk kopling til beltevognsalgene ville 
således være oppsiktsvekkende, mente vi. 

Tollvesenet kunne frigi sladdete eksportlister på land basert på ulike varenummer. Problemet er at 
det ikke finnes et eget varenummer for beltevogner. Systemet er bygget opp av hovedkategorier og 
underkategorier. En BV206 kan for eksempel oppgis med varenummer 87 03 3209 som betyr: 

#87 Kjøretøyer samt deler og tilbehør dertil, unntatt rullende materiell for jernbaner og sporveger. 

INNLASTINGEN: Det udaterte bildet dokumenterer
innlastingen av vognene på flighten vi fant til Sudan.

http://www.dagbladet.no/2015/09/19/nyheter/nigeria-batene/forsvaret/sikkerhetspolitikk/forsvarspolitikk/41006843/
http://www.dagbladet.no/2015/09/22/nyheter/sudan-beltevognene/eksportkontroll/forsvarsdepartementet/utenriksdepartementet/41184249/
http://www.dagbladet.no/2015/09/22/nyheter/sudan-beltevognene/eksportkontroll/forsvarsdepartementet/utenriksdepartementet/41184249/
http://www.dagbladet.no/2015/09/22/nyheter/sudan-beltevognene/eksportkontroll/forsvarsdepartementet/utenriksdepartementet/41184249/
http://www.dagbladet.no/2015/09/21/nyheter/sudan/beltevogner/eritrea-lastebilene/eksportkontroll/41039135/
http://www.dagbladet.no/2015/09/21/nyheter/sudan/beltevogner/eritrea-lastebilene/eksportkontroll/41039135/
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#03 Biler og andre motorkjøretøyer hovedsakelig konstruert for transport av personer (unntatt de 
som hører under posisjon 87.02), herunder stasjonsvogner og racerbiler. 
#3209 brukte med sylindervolum over 2 500 cm³. 
 
Samme vogn kan også ha blitt eksportert under varenummer 87 02 1002 som forteller at det er et 
motorkjøretøy for transport av ti eller flere personer, herunder føreren, med stempeldrevet 
forbrenningsmotor med kompresjonstenning (diesel eller semidiesel) …  
 
… Eller som varenummer 87031001 som er kjøretøyer spesielt konstruert for å kjøre på snø. 
 
En annen usikkerhetsfaktor er at eksportøren selv velger varenummer, en prosess vi ble fortalt av 
fagfolk gir stort rom for unøyaktigheter og feilrapportering. Listene vi fikk kunne derfor ikke skille 
mellom helt vanlige snøskutere, minibusser, personbiler eller beltevogner. De var kort sagt 
ubrukelige.  
 
Det var frustrerende at det ikke fantes noen offentlig tilgjengelig oversikt over eksport av denne type 
materiell. Spesielt ettersom militære beltevogner var solgt i et så stort antall fra Forsvaret. En 
forskriftsendring som kom som følge av Nigeria-båt-avsløringene i september 2014, understreket 
også at alt slikt materiell nå uomtvistelig skulle ansees som militært og dermed pålagt lisensplikt ved 
eksport til utlandet.  
 
Gjennom vårt arbeid med salgslistene og kartleggingen av norske oppkjøpere hadde vi fått 
indikasjoner om at det fremdeles ble sendt beltevogner over grensa til kjøpere i Russland. Men vi 
manglet håndfast bevis. 
Det vi derimot kunne bevise ved hjelp av listene, var at Forsvaret gjennom en årrekke hadde solgt 
minst seks BV206 direkte til kunder i Russland, og at flere norske private oppkjøpere hadde 
videresolgt et ukjent antall vogner til Russland.  
Selv om disse salgene også er meget omstridt, hadde de skjedd før forskriftsendringen og embargoen 
mot Russland.  
For at det ikke skulle være tvil om 
vognene var å anse som militære, og 
med embargoen mot Russland som 
utgangspunkt, bestemte vi oss for å 
ringe rundt til de ulike 
grensestasjonene for å høre om de 
nylig hadde registrert eller observert 
eksport av Forsvarets beltevogner - 
altså etter september 2014. 
 
Dette kunne virke som en desperat 
fremgangsmåte, men faktum er at det 
slett ikke er så mange bemannede 
grensestasjoner å ringe, selv om 
ansvaret ofte er fordelt mellom 
norsk, svensk og finsk tollvesen.  
Vi hadde jo indikasjoner på at det 
hadde vært utført beltevogner nylig. Vi kontaktet tollstasjoner fra Storskog i nord til Svinesund i sør, 
uten at noen umiddelbart kunne huske noen slike transporter. 
 

MANUELL GRENSEKONTROLL: Ringerunden ga meget god uttelling både  
i form av tekst og bilder.  

http://www.dagbladet.no/2015/11/05/nyheter/eksportkontroll/beltevogner/eritrea-lastebilene/sudan-beltevognene/41724436/
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Men så fikk vi et gjennombrudd etter at vi hadde henvendt oss til grensestasjonen på Bjørnfjell øst 
for Narvik i Nordland. Sjefen ved tollstasjonen ba oss kontakte underdirektør Liv Kristin Rundberget 
i Toll- og avgiftsdirektoratet vedrørende vår henvendelse. Han sa de var blitt enige om at direktoratet 
sentralt ville håndtere “den aktuelle saken”. 
Vi ble selvfølgelig veldig nysgjerrige på hvilken sak det ble referert til, og desto mer overrasket da 
Rundberget kunne oppgi at det bare noen uker i forveien var stanset en russisk lastebil med to 
beltevogner av typen BV202 på vei over grensa til Sverige.  

I kontrollen ble det avdekket at det ikke var søkt om eksportlisens for beltevognene. Og selv om 
eksportøren hevdet at vognene skulle til en kjøper i Sverige, fant tollerne fraktdokumenter som tilsa 
at lasten var på vei til Kandalaksja i Russland. 
UD ville derimot ikke forfølge aktøren som forsøkte å ta vognene over grensa uten tillatelse. Tvert 
om lot de aktøren søke eksportlisens til Sverige og innvilget denne på direkten, slik at Tollvesenet 
måtte la vognene passere. Det til tross for mistanken om at beltevognene egentlig skulle til Russland. 
Denne avsløringen (Her har tollerne stanset mystisk last), som også avdekket en frustrasjon over helt 
ulik regeltolkning mellom Tollvesenet og Utenriksdepartementet, ble publisert tirsdag 13. oktober. 
Ti dager senere satte Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité datoen for en ny kontrollhøring i 
Stortinget.  

* En manuell telefonrunde til de enkelte grensestasjonene viste seg å være mer effektivt som metode
for å avdekke beltevogneksport enn det norske eksportregimets eget omfattende
rapporteringssystem.

* Samtidig er det viktig å alltid spørre om bilder og eventuell annen dokumentasjon. I dette tilfellet
hadde tollerne tatt egne bilder, som vi fikk innsyn i etter å ha spurt om det.

Dokumentjakt i “Den svarte safen”: 
Etter avsløringene våre om salg fra Forsvaret startet Forsvarsdepartementets internrevisjon  
gransking av alle salg. Deres funn om salgene av to norske F-5 jagerfly i 2014 var så alvorlige at de 
laget en egen rapport. Denne ba vi om innsyn i så snart den forelå.  
I følge rapporten har ikke Forsvaret sikker informasjon om hvem som har kjøpt flyet eller hva de er 
tenkt brukt til. Forsvarets revisorer stilte også spørsmål ved fornuften av å bidra til at private får eie 
jagerfly. 

Vi kunne avsløre at den samme skepsisen ble delt av USAs visepresident Joe Biden. I rapporten om 
jagerflyene ble en database kalt ”The Black Vault” omtalt. Vi ble nysgjerrige. 

I byen Lenexa i Kansas i USA sitter John Greenvald jr. med en formidabel samling offentlige 
dokumenter. Han har samlet og publisert 1,3 millioner sider med offentlige dokumenter i hans egen 
private database theblackvault.com.

http://www.dagbladet.no/2015/11/05/nyheter/eksportkontroll/beltevogner/eritrea-lastebilene/sudan-beltevognene/41724436/
http://www.dagbladet.no/2015/10/23/nyheter/nigeria-batene/forsvaret/eksportkontroll/sikkerhetspolitikk/41636155/
http://www.dagbladet.no/2015/10/23/nyheter/nigeria-batene/forsvaret/eksportkontroll/sikkerhetspolitikk/41636155/
http://www.theblackvault.com/
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Greenwalds store interesse 
er UFO-er og veldig mye 
av dokumentene han har 
samlet handler om 
etterforsking og 
rapportering av mulige 
UFO-observasjoner. 
Men Greenwald har også 
søkt innsyn i, og fått 
utlevert store dokumentsett 
fra blant annet den 
amerikanske kongressen. 
Disse har han OCR-scannet 
og publisert slik at hvem 
som helst kan søke i dem. 

I denne databasen søkte vi 
på kjøperen av flyene, 
“Northern General 
Leasing”, og fant et brev som kongressmedlemmene Joe Biden, Richard Lugar, Ileana Ros-Lehtinen 
og Tom Lantos i 2007 gikk sammen om å skrive til forsvarsminister Robert Gates og 
utenriksminister Condoleezza Rice.  

Allerede da var det snakk om å selge norske jagerfly til det private selskapet Northern General 
Leasing, som eies av flyentusiast og Texas-milliardær Ross Perot jr. 
Kongressmedlemmene var svært skeptiske til planene om å tillate salg av de norske jagerflyene til et 
privat selskap. De ba Gates og Rice om å stanse salget. 
I bunn og grunn var skepsisen til Biden og de andre kongressmedlemmene sammenfallende med 
Forsvarsdepartementets egne revisorers skepsis.  

* Ved søk i, og bruk av, kilder som “Den svarte safen” kunne vi skrive at USAs visepresident hadde
engasjert seg mot salget av de norske jagerflyene, og at norske eksportmyndigheters ensidige tiltro
til amerikansk kontroll ikke deles av sentrale politikere i USA.

Facebook og sosiale medier som metode: 
5. januar 2015 ba forsvarsminister Ine Eriksen Søreide om en ny ekstern granskning av
avhendingsseksjonen i Forsvaret som følge av nye avsløringer fra Dagbladet i saken. Dette førte til
den såkalte PWC2-rapporten som ble overlevert FD 20. mars i fjor. I denne rapporten ble det pekt på
en rekke uklarheter og uregelmessigheter knyttet til demilitariseringen og avhendingen av norske
kystfort, som orlogskaptein Bjørn Stavrum i Forsvarets avhendingsseksjon hadde hatt et spesielt
ansvar for.

Stavrum hadde lenge vært en hovedperson i vårt sakskompleks fordi han også var offiseren som 
håndterte salg av marinefartøy - herunder samtlige “Nigeria-båter”.  20. januar 2015 ble han 
pågrepet av Økokrim og siktet for korrupsjon i denne saken. Derfor hadde vi for lengst kartlagt 
denne personen, inkludert eiendommer og spor i sosiale medier. En eiendom han er medeier i, er et 

ADVARTE: Vi kunne avsløre at Joe Biden var i mot det norske jagerflysalget.

http://www.dagbladet.no/2015/01/05/nyheter/nigeria-batene/forsvarspolitikk/sikkerhetspolitikk/forsvaret/37010728/
http://www.dagbladet.no/2015/03/31/nyheter/nigeria-batene/forsvaret/innenriks/okokrim/38469192/
http://www.dagbladet.no/2015/04/27/nyheter/nigeria-batene/forsvaret/sikkerhetspolitikk/eksportkontroll/38835043/
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http://www.dagbladet.no


Dagbladet, nyhetsavdelingen    Post address:  P.O. Box: 1184 Sentrum, 0107 Oslo    Telephone: 24 00 10 00    www.dagbladet.no  18 

familielandsted ved Oslofjorden som 
vi var oppmerksomme på. Han eier 
den sammen med tre søsken. Et søk i 
eiendomsregisteret viste at hytta 
hadde vært i familien i lang tid. 

PWC2-rapporten pekte blant annet 
på båtleie og innkjøp av luksusvarer, 
Svane-madrasser, ulike verktøy og 
flere terrenggående Polaris ATVer 
knyttet til avhendingen av kystfort 
som det ble satt spørsmålstegn ved. 
Vi hadde i forkant av dette fått 
tilsvarende bekymringsmeldinger fra 
kilder som hadde reagert på 
avhendingsprosjektets disponeringer. 
Også disse nevnte Svane-madrasser 
og nye Polaris ATVer. Vi begynte 
derfor et arbeid for å finne ut hvor disse var blitt av. 

Gjennombruddet kom i juni da Forsvarsdepartementet sendte et brev til Økokrim der de påpekte 
noen mistenkelige kjøp som internrevisjonen i Forsvarsbygg hadde kommet over i kjølvannet av 
PWC2-rapporten. Herunder en RIB arbeidsbåt som under høyst uklare omstendigheter var innkjøpt 
av avhendingsprosjektet etter at eieren, AF Decom, hadde brukt den under demilitariseringen av 
Rauer fort i Oslofjorden.   
Til sammen hadde Forsvarets logistikkorganisasjon betalt 600 000 kroner for den brukte båten. 
Problemet var at den var søkk vekk. Den var ikke registrert i Forsvarets materiellregister. 
Båten, av merket Polarcirkel 760 Work, har et distinkt og karakteristisk utseende som vi fant igjen 
fra bildematerialet vi samlet inn da vi kartla Stavrum og kretsen rundt ham.  
På Facebook-siden til en av hans familiemedlemmer fantes det flere bilder av samme type RIB 
fortøyd til brygga ved familielandstedet.  

* Facebook-bildene av båten ved brygga på hytta dokumenterte at Stavrum og familien hadde brukt
båten privat, og at dette hadde skjedd etter at han var gått av med pensjon og i et tidsrom der
Forsvaret selv ikke kunne gjøre rede for den.

Finn.no som metode: 
Mens vi jobbet med denne kartleggingen oppdaget vi at hytta ble lagt ut for salg på Finn.no. Til 
annonsen var det en rekke bilder av interiøret i hytta. Tre av fire soverom hadde fått nye senger. Ved 
nærmere undersøkelse var dette Svane-senger av samme type som granskerne i PwC omtalte i sin 
andre rapport, og som vi på uavhengig vis var blitt varslet om var kjøpt inn under fortsarbeidene. 

* Nå kunne vi påpeke at madrasser av samme type var å finne på hytta til Stavrum på Hvaler.

Chassisnummer og Forsvarets kjøretøyregister: 
Fra en kilde på stedet der landstedet ligger, fikk vi vite at det fantes en Polaris ATV ved hytta. Det 
gjorde det mulig for oss å skaffe til veie serienummeret på denne ATVen. Serienummeret stemte 
ikke med noen av de oppgitte serienumrene som var gjengitt i den såkalte PWC2-rapporten. Vi fant 
heller ingen spor i våre egne bearbeidete salgslister.  

BILDEBEVIS: Søk i sosiale medier og på finn.no ga svært god uttelling 
da vi jaktet på utstyret som var blitt borte under avhending av kystfort. 

http://www.dagbladet.no/2015/03/31/nyheter/nigeria-batene/forsvaret/innenriks/okokrim/38469192/
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ATVen hadde ikke skilter, og fantes 
ikke i det sivile kjøretøysregisteret. 
Dette fortalte oss at ATVen aldri var 
blitt registrert sivilt i Norge. Men 
kunne den ha vært registrert 
militært? 
Vi tok kontakt med Forsvaret, og 
fikk oppgitt at Forsvaret ved FLO 
LandKap har sitt eget 
kjøretøyregister. Dette har  senere 
vært vært viktig i vårt videre arbeid 
for å kunne spore andre kjøretøy i 
prosjektet. Slik vi oppfatter det, 
omfattes også det militære 
kjøretøyregisteret av 

offentlighetslova. Innsyn er da også 
gitt i alle våre forespørsler. I jakten 
på ATVen ba vi om følgende innsyn: 

Undertegnede ønsker innsyn i alle dokumenter og opplysninger tilknyttet forsvarseiet Polaris 
ATV med følgende markeringer: 

TYPE/MODELL: SPM 800 EA 6X6 (Polaris) 
EC Approval number e13*2003/37*0160* 
VIN number ZHSSP6A800C000015 

Vi fikk til svar at det ikke finnes noe kjøretøy med dette serienummeret i noen av Forsvarets registre, 
og vi ble bedt om å sjekke om det var et ekte nummer. Dette undret vi oss over.  

For å sjekke om nummeret var ekte, tok vi kontakt med importøren, Polaris Norge v/ direktør  
Truls-Haakon Tvete. Importøren gikk med på å sjekke sine systemer, og fant ut at denne ATVen ble 
solgt til Forsvarets logistikkorganisasjon fra forhandleren Østfold Traktor i Rakkestad i 2011 for 120 
000 kroner. Tvete uttrykte forøvrig forundring over at Forsvaret hadde handlet via en lokal 
forhandler, og ikke direkte fra importøren slik de pleier.  

* Vi visste nå at ATVen var innkjøpt av Forsvaret, men likevel ikke registrert i deres egne systemer.
Videre kunne vi i likhet med båten og svanemadrassene, knytte ATVen til familielandstedet. Dette
kunne gi svar på flere av spørsmålene granskerne og Økokrim hadde reist i sin etterforskning. Vi
publiserte vår avsløring (Hadde forsvarsluksus på landstedet) lørdag 1. august.

* Mens vi jobbet med denne saken, like før publisering, ble ATVen, RIBen, verktøy og
svanemadrasser innlevert til et forsvarsanlegg i nærheten av offiserens bosted.
Bruken av Forsvarets kjøretøysregister som kilde, har senere gitt oss interessante og avslørende treff
på ATVer og andre kjøretøy som omfattes i vårt sakskompleks.

ATV: God oversikt over ulike kilder, som Forsvarets kjøretøyregister og 
Forsvarets materiellregister, har vært viktig for å løse oppgavene.  

http://www.dagbladet.no/2015/07/06/nyheter/nigeria-batene/forsvaret/sikkerhetspolitikk/forsvarspolitikk/40014819/
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Konsekvenser: 
I prosjektet ”Militærkuppene” ble våre verste antagelser dokumentert. Salg og eksport av brukt norsk 
militært utstyr, foregår i bestefall ukontrollert og uregulert. I verste fall i direkte strid med norske 
lover og regler. Dette har gjort det mulig for dømte våpenhandlere å operere i det norske markedet.

Nye tallrike avsløringer om blant annet lastebiler til Eritrea, beltevogner til Sudan og jagerfly til 
private i Texas førte til at Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité innkalte til ny høring i saken. 
Det er nå blitt en av tidenes mest omfattende kontrollsaker. 

De nye avsløringene har ført til flere endringer og innstramninger i reglementet for salg og eksport 
av forsvarsmateriell.  
Forsvarsdepartementet har nå funnet hjemmel til å forby salg til dømte og mistenkte våpenhandlere, 
og like før jul varslet forsvarsminister Ine Eriksen Søreide at departementet nå arbeider med å endre 
regelverket slik at utrangert militært utstyr bare kan selges til andre stater, og ikke til private.  

Dagbladets saker har ifølge forsvarsministeren hatt betydning for opprettelsen av den nye etaten for 
forsvarsmateriell, direkte underlagt FD.  

Utenriksdepartementet har som følge av Dagbladets avsløringer, gått til anskaffelse av et særskilt 
verktøy for informasjonsinnhenting om kjøpere og sluttbrukere i eksportsaker. 
Riksrevisjonen har varslet full gjennomgang av det norske systemet for salg og eksport av 
forsvarsmateriell. 

Økokrim, PST og Tollvesenet etterforsker stadig flere sider av saken i samarbeid med britisk politi. 
Så langt er fem personer siktet i de ulike sakene.    

Spesielle erfaringer: 
Hemmeligholdet rundt eksportkontrollen i Norge er svært hemmende for muligheten til å drive 
kritisk journalistikk på området. Eksportkontrollovens paragraf 2 ilegger myndighetene full 
taushetsplikt. Vi opplever at dette brukes mer som en rett enn en plikt, der nesten ethvert spørsmål 
knyttet til dette sakskomplekset kan avfeies med taushetsplikten - selv om det dreier seg om 
myndighetenes egen håndtering av saken. Videre skapes det utfordringer ved at saksområdet er delt 
mellom tre departement - i dette tilfelle Utenriksdepartementet som regeleier, Finansdepartementet 
ved Tollvesenet som kontrollør, og justisdepartementet med PST som eventuell etterforsker og 
påtaleansvarlig. Vår oppfatning er at ansvarslinjene er uklare, og at de har helt forskjellig oppfatning 
av regelverket. Samtidig veies alltid de merkantile interessene tyngre enn offentlighetens interesse 
når innsyn vurderes.  
Dette ble tydelig da UD nylig slapp sin eksportkontrollmelding for 2014. Der gikk det fram at Norge 
til sammen eksporterte utstyr for 56 millioner kroner til de militære styrkene som kriger i Jemen. 
Ikke en gang Stortinget får vite hva vi faktisk har solgt. 

I løpet av året har vi også arbeidet med nye avsløringer knyttet til salget av marinefartøy til 
paramilitære i Vest-Afrika. Dette skriver vi ikke om i denne rapporten ettersom vi ser på det som en 
videreføring av det arbeidet vi leverte metoderapport på i fjor. 

Oslo, 18. januar 2016. Tore Bergsaker og Kristoffer Egeberg 
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Vedlegg: 

Liste over publiserte saker i papiravisa: (50 saker vedlagt) 
02/01/15 PAPIR: - Trussel mot nasjonens sikkerhet 
07/01/15 PAPIR: Totalslaktes 
08/01/15 PAPIR: Taus om mystiske kontrakter 
10/01/15 PAPIR: Offentliggjør skandalerapport
21/01/15 PAPIR: – Bestukket med 150 000 dollar
22/10/15 PAPIR: Pengeoverføringer gjorde at tollvesenet slo alarm
24/01/15 PAPIR: Kjøpte krigsskip fra denne bua
21/03/15 PAPIR: - De norske marinefartøyene har gitt krigsherren kontroll over milliardverdier
28/03/15 PAPIR: I offentlighetens interesse
31/03/15 PAPIR: Nye militære sjokkavsløringer
27/04/15 PAPIR: Hyllet korrupsjonssiktet
28/04/15 PAPIR: Skyter på forgjengerne
29/04/15 PAPIR: Dette må de svare for
30/04/15 PAPIR: - Vi ville ikke solgt
06/05/15 PAPIR: Forsvarsministeren arrangerte prøvehøringer 
09/05/15 PAPIR: FN: Norge bryter våpenforbudet
11/05/15 PAPIR: – Stortinget må ta saken
15/05/15 PAPIR: Visste om bilene
19/05/15 PAPIR: Slakter forsvarsvedtak
21/05/15 PAPIR: Ordkrig om Forsvarets overskuddsmateriell
30/05/15 PAPIR: E-poster avslører intern strid
13/06/15 PAPIR: Dokumentet som avslører Forsvaret
20/06/15 PAPIR: Ny høring om Forsvarets skandalesalg
01/08/15 PAPIR: Hadde forsvarsluksus på landstedet
19/09/15 PAPIR: Sendte kongens beltevogner til Sudan
21/09/15 PAPIR: Smutthull i Norge
22/09/15 PAPIR: Kraftig krav om ny høring i Stortinget
24/09/15 PAPIR: Må ha vært en glipp
09/10/15 PAPIR: Kanondyrt
10/10/15 PAPIR: – Vognene er destruert
13/10/15 PAPIR: Her har tollerne stanset mystisk last
14/10/15 PAPIR: Regjeringen ber Økokrim etterforske jagerflysalg
15/10/15 PAPIR: Britene ville sagt nei
16/10/15 PAPIR: Tilbudt 6 millioner, solgt for 120 000
19/10/15 PAPIR: Kan nekte salg av utstyr
21/10/15 PAPIR: «Usynlig» kjøper av norske jagerfly
22/10/15 PAPIR: Joe Biden advarte mot jagerfly-salget
05/11/15 PAPIR: Solgte beltevogner til russere
09/11/15 PAPIR: Lot tre kystvaktskip gå til paramilitære i Nigeria
11/11/15 PAPIR: Ville unngå nigerianske signaturer
13/11/15 PAPIR: Ordkrig før stortingshøring
18/11/15 PAPIR: Gransket seg selv
24/11/15 PAPIR: – Gjør leksene
26/11/15 PAPIR: Dette må de svare for nå
27/11/15 PAPIR: – Toppene visste om salg 
28/11/15 PAPIR: Gransker eksport av fire nye båter
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02/12/15 PAPIR: Kjøpte marinefartøy med bag full av cash
04/12/15 PAPIR: – Rart om ingen må gå
11/12/15 PAPIR: Riksrevisjonen åpner gransking
12/12/15 PAPIR: – Meld deg!

Liste over publiserte saker i nettavisa: (103 saker lenket) 
02/01/15 NETT Sterke reaksjoner i Nigeria etter Dagbladets båtavsløringer 
05/01/15 NETT Forsvarsministeren varsler ny granskning etter Dagbladets båtavsløringer 
06/01/15 NETT Kontrollkomiteen utsetter krigsskipshøringen 
06/01/15 NETT Stortinget ber forsvarsministeren droppe hemmeligholdet 
07/01/15 NETT Forsvaret solgte marinefartøy til privat våpenhandler - forsvarsministeren får ikke 
vite salgssummen 
07/01/15 NETT Her er de mystiske Nigeria-kontraktene 
07/01/15 NETT Forsvarets båtsalg totalslaktes i hemmelig rapport 
08/01/15 NETT Bodø-firma tier om mystiske kontrakter 
09/01/15 NETT Forsvarsministeren snur - offentliggjør skandalerapport
20/01/15 NETT Økokrim ransaker Forsvarets logistikkorganisasjon. Tre arrestert i Nigeriabåt-saken
21/01/15 NETT Flere til avhør om Forsvarets båtsalg
22/01/15 NETT Økokrim har sikret beslag og bevis. Løslater korrupsjonssiktet offiser
22/01/15 NETT Ville være sikker før de varslet politiet
22/01/15 NETT I kontrakten står det britiske pund. I tollpapirene står det dollar
24/01/15 NETT Fra denne bua opererer selskapet som kjøpte sju norske marineskip til en krigsherre 
i Nigeria
27/01/15 NETT Krigsherre med norske kampskip truer med borgerkrig i Nigeria
02/02/15 NETT Full ordkrig rundt nigerianeren med norske marineskip
03/02/15 NETT SISTE: Krigsskipshøring før påske
21/03/15 NETT - De norske marinefartøyene har gitt krigsherren kontroll over milliardverdier
28/03/15 NETT I offentlighetens interesse
31/03/15 NETT Forsvaret ber Økokrim gripe inn etter nye sjokk-avsløringer
23/04/15 NETT - Det kan ha vært en utro tjener i systemet
27/04/15 NETT Nå er han korrupsjonssiktet, men da han solgte båter til Nigeria ble han hyllet av 
toppene i departementet
28/04/15 NETT Skyter på forgjengerne
28/04/15 NETT - Å skylde på andre, bidrar ikke til sakens opplysning
28/04/15 NETT - Nei, munnkurv opererer vi ikke med. Men ...
29/04/15 NETT Påstår dobbeltbetaling
30/04/15 NETT USAs tidligere ambassadør: - Jeg ser ikke for meg at vi kunne solgt til Tompolo
- Hogg det opp til spiker
30/04/15 NETT Ble hudflettet for å ikke ha forberedt seg godt nok
30/04/15 NETT Diesen: - Vi ville ikke selge båtene
30/04/15 NETT Etterforsker nå nye lovbrudd i båtskandalen
30/04/15 NETT Fikk 31 prosent provisjon
30/04/15 NETT Forsvarsministerens gjemmelek
30/04/15 NETT Sjokkerte kontrollkomiteen med oppsiktsvekkende salgsinformasjon
30/04/15 NETT Støre og de andre politiske toppene kjørte samme taktikk: Fraskriver seg alt ansvar
30/04/15 NETT UD har varslet Riksadvokaten om straffbare forhold
06/05/15 NETT Søreide arrangerte prøvehøringer for sine underordnede før Nigeriabåt-høringen

http://www.dagbladet.no/2015/01/02/nyheter/nigeria-batene/forsvaret/innenriks/utenriks/36940914/
http://www.dagbladet.no/2015/01/02/nyheter/nigeria-batene/forsvaret/innenriks/utenriks/36940914/
http://www.dagbladet.no/2015/01/05/nyheter/nigeria-batene/forsvarspolitikk/sikkerhetspolitikk/forsvaret/37010728/
http://www.dagbladet.no/2015/01/05/nyheter/nigeria-batene/forsvarspolitikk/sikkerhetspolitikk/forsvaret/37010728/
http://www.dagbladet.no/2015/01/06/nyheter/nigeria-batene/eksportkontroll/forsvaret/sikkerhetspolitikk/37034408/
http://www.dagbladet.no/2015/01/06/nyheter/nigeria-batene/eksportkontroll/forsvaret/sikkerhetspolitikk/37034408/
http://www.dagbladet.no/2015/01/06/nyheter/politikk/nigeria-batene/37037207/
http://www.dagbladet.no/2015/01/06/nyheter/politikk/nigeria-batene/37037207/
http://www.dagbladet.no/2015/01/07/nyheter/nigeria-batene/forsvaret/forsvarsdepartementet/eksportkontroll/37046608/
http://www.dagbladet.no/2015/01/07/nyheter/nigeria-batene/forsvaret/forsvarsdepartementet/eksportkontroll/37046608/
http://www.dagbladet.no/2015/01/07/nyheter/nigeria-batene/forsvaret/forsvarsdepartementet/eksportkontroll/37046608/
http://www.dagbladet.no/2015/01/07/nyheter/politikk/innenriks/nigeria-batene/forsvaret/37048087/
http://www.dagbladet.no/2015/01/07/nyheter/politikk/innenriks/nigeria-batene/forsvaret/37048087/
http://www.dagbladet.no/2015/01/07/nyheter/politikk/nigeria-batene/nigeria/eksportkontroll/37054370/
http://www.dagbladet.no/2015/01/07/nyheter/politikk/nigeria-batene/nigeria/eksportkontroll/37054370/
http://www.dagbladet.no/2015/01/07/nyheter/politikk/nigeria-batene/forsvaret/sikkerhetspolitikk/37054081/
http://www.dagbladet.no/2015/01/07/nyheter/politikk/nigeria-batene/forsvaret/sikkerhetspolitikk/37054081/
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10/05/15 NETT FN mener kremmeren fra Kongsberg selger til skrekkregimet i Eritrea. Likevel 
tvinges Forsvaret til å selge ham norsk militært utstyr 
11/05/15 NETT - En sak for Stortinget 
12/05/15 NETT Kontrollkomiteen rystet: Ber Søreide forklare seg om ny forsvarsavsløring 
15/05/15 NETT Søreide i Nigeriabåt-høring 30. april: «Jeg håper at vi kommer fram til at det ikke er 
noen andre saker» 
19/05/15 NETT Vil ha Søreide inn til ny kontrollhøring 
19/05/15 NETT Mener handelen aldri skulle vært gjenopptatt 
21/05/15 NETT Ordkrig om salgsnekt 
30/05/15 NETT Skjulte eposter avslører: INTERN KRANGEL OM ERITREA-LASTEBILENE 
14/06/15 NETT Dokumentet som avslører Forsvaret 
19/06/15 NETT Ny kontrollhøring om Forsvarets skandalesalg 
22/06/15 NETT Skjult salg av RIB vekket ny korrupsjonsmistanke 
01/07/15 NETT Skal bruke journalist-rapport til åpenhetsendring 
25/07/15 NETT Frykter krigsherren Tompolo skal starte en ny krig i Nigerdeltaet. Eks-piraten har 
norske kampskip 
27/07/15 NETT Satte inn hæren for å stanse ekspirat med norske kampskip 
02/08/15 NETT Hadde forsvarsluksus på eget landsted 
05/09/15 NETT Norsk offshore-skip bordet av væpnede menn fra «Nigeria-båt» 
19/09/15 NETT Sendte kongens beltevogner til Sudan 
21/09/15 NETT Smutthullet Norge 
22/09/15 NETT Ber om ny kontrollhøring med beltevogner inkludert 
24/09/15 NETT - Beltevogner kan være veldig nyttige militært i Sudan 
09/10/15 NETT Oppdraget skulle kostet 900 000 kroner - regninga kom på over 14 mill. 
10/10/15 NETT Hevder beltevognene er destruert 
13/10/15 NETT UD trosset Russland-advarsler og lot disse vognene krysse grensa 
13/10/15 NETT Regjeringen ber Økokrim etterforske jagerflysalg 
13/10/15 NETT Ny eksportavsløring blir tema i Stortinget i dag 
15/10/15 NETT UD sa ja til eksport av beltevogner til Russland - britene ville sagt nei 
15/10/15 NETT - Hvordan er det mulig å eksportere jagerfly uten at noen legger merke til det? 
16/10/15 NETT 2008: Tilbudt 6 millioner kroner 2014: Solgt for 120 000 kroner 
18/10/15 NETT Søreide snur etter Dagblad-avsløring: Kan nekte salg av utstyr 
20/10/15 NETT Solgte jagerfly for å dekke offiserenes reiseregning 
20/10/15 NETT Forsvaret aner ikke hvem de har solgt jagerfly til, hvem de representerer, eller hva 
de er brukt til 
21/10/15 NETT Texas-milliardæren bruker jagerflyene i «norsk uniform» 
21/10/15 NETT - Opprettet selskap kun for å kjøpe jagerfly fra Norge 
22/10/15 NETT Joe Biden ville stanse det norske jagerflysalget 
23/10/15 NETT Brende, Støre, Søreide og co. må forklare seg i ny kjempehøring i Stortinget 
31/10/15 NETT - KNM «Horten» tatt i arrest av den nigerianske marinen 
05/11/15 NETT Forsvaret solgte beltevogner til russere 
09/11/15 NETT Lot tre kystvaktskip gå til paramilitære i Nigeria 
11/11/15 NETT - Av en eller annen grunn ville de ikke ha nigerianske navn på skjøtene. Ikke spør 
meg hvorfor 
13/11/15 NETT Ordkrig før stortingshøring 
18/11/15 NETT Gransket seg selv 
18/11/15 NETT - Virker som om Søreide ikke har kontroll 
24/11/15 NETT Utvider kontrollhøringen 
24/11/15 NETT - Jeg forventer at de forteller sannheten, så vi kan få klarhet i hva som faktisk har 
skjedd 
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http://www.dagbladet.no/2015/10/31/nyheter/nigeria-batene/forsvaret/eksportkontroll/sikkerhetspolitikk/41750446/
http://www.dagbladet.no/2015/11/05/nyheter/eksportkontroll/beltevogner/eritrea-lastebilene/sudan-beltevognene/41724436/
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VÅTT: Minst 39 men-
nesker har den siste

tiden mistet livet som følge
av springflo og jordskred
på Sri Lanka. Drøyt en
million har flyktet fra vann-
massene. Minst 20 er
skadd. Flere tusen hektar
med avlinger, mest ris, er
ødelagt i landbruksom-
råder i nord og øst. (NTB)

Første nyttårsdag strømmet
folk til stedet i Shanghai der
minst 36 mennesker omkom
da det oppsto panikk i en
folkemengde nyttårsaften.

Dramaet ved den berømte
strandpromenaden The Bund
oppsto 25 minutter før mid-
natt på et overfylt torg ved

havneområdet. Ifølge øyenvit-
ner oppsto kaoset da det ble
kastet falske pengesedler
over folkemengden fra en bar
inntil plassen.

Mange trodde at pengene
var ekte og tråkket over hver-
andre i et forsøk på å samle
mest mulig. (NTB)

Sørger over nyttårstragedien
BALLONGPYNT:
Et voldsomt
regnvær klarte
ikke å stoppe den
fargerike nyttårs-
feiringen i den
indiske byen
Allahabad.

Foto: AFP / NTB
Scanpix

VERDEN I BILDER

– Dette er bekymringsfullt. Vi
har feilet med visse ordninger i
dette landet. Utviklingen er
skremmende og urovekkende.
Vi trodde slike anskaffelser ble
håndtert av marinen. Når Repre-
sentantenes hus samles igjen
over nyttår, vil de relevante ko-
miteene granske denne saken, sa
parlamentsmedlem og talsmann
for Representantenes hus i Ni-
geria, Zakari Mohammed, under
en pressekonferanse i hovedsta-
den Abuja 18. desember.

Tette bånd
De tette båndene mellom
krigsherren Tompolo, land-
ets sittende president Good-
luck Jonathan, og landets
kystverksjef Patrick Akpobo-
lokemi, skaper særlig bekym-
ring.

Fram til 2009 var Govern-
ment «Tompolo» Ekpemupolo
en av landets mest fryktede pi-
rater som kommandant for opp-
rørsgeriljaen MEND i Nigerdel-
taet. Så fikk han amnesti og lu-
krative sikkerhetskontrakter på
å levere skip til kystvaktstyrken
NIMASA. At denne flåten nå er
bevæpnet, slik Dagbladets bilder
viser, har kommet som et sjokk
på mange i Nigeria.

Både kystverksjefen og mari-

nen har i jula rykket ut for å av-
vise skandalen. Det har også
krigsherren Tompolo. 

Problemet er at de kommer
med tre vidt forskjellige ver-
sjoner av hvordan de norske
båtene havnet i Nigeria. 

– Spør ambassaden
– Sannheten er at disse båtene
har vært i NIMASAs tjeneste i to
år, og for å fjerne all tvil: Båtene
er ikke krigsskip eller kanonskip
som bakvaskerne skal ha det til.
Båtene er verken utstyrt med
krigsarsenal eller ammunisjon.
Det er ganske enkelt båter med
moderne overvåkingsutstyr til å
spore oljetyver og på den måten
øke landets inntekter gjennom
NIMASA, sier Tompolos tals-
mann Paul Bebenimibo til Nige-
rian Bulletin.

– For å unngå all tvil, bør ni-
gerianere og særlig nigerian-
ske medier, gjøre landet en
stor tjeneste ved å kontakte
den norske ambassaden for
flere detaljer om båtene det er
snakk om, sier han.

Hvem skaffet hva?
NIMASA-sjefen selv avviser at
båtene er deres.

– Det vi har er båter som ble
skaffet til marinen, og kanonene
som er montert på dem nå er
gjort av den nigerianske mari-
nen. De er bemannet av mari-
nen. For å være ærlig, skjønner

jeg ikke lenger hva jeg kan gjøre
for at folk skal være fornøyde, sa
Patrick Akpobolokemi under sin
pressekonferanse.

Marinens operasjonssjef, kon-
treadmiral Austin Oygha sier
båtene tilhører NIMASA.

– Ingen privatpersoner har
skaffet kanonbåter i dette landet.
Kanonbåtene vi snakker om til-
hører faktisk NIMASA, og de er
for øyeblikket bemannet av per-
sonell fra marinen. 

– En fare for sikkerheten
En av Nigerias fremste jurister
og grunnlovseksperter, profes-
sor Itse Sagay, sier de norske ma-
rinefartøyene utgjør en trussel
for landets sikkerhet. 

– Nigerias grunnlov tillater ik-
ke at noen, utenom landets væp-
nede styrker, utfører sikkerhets-
tjenester i nigerianske farvann.
Nyheten om at Tompolos sel-
skap Global Vest Wessel Specia-
list har anskaffet sju krigsskip, er
ekstremt bekymringsfull og des-
tabiliserende, sier han til nigeri-
anske medier.

Ordknappe UD
Utenriksdepartementet vil ikke
kommentere uroen rundt det
norske båtsalget.

– Verken UD eller ambass-
aden har blitt kontaktet av nige-
rianske myndigheter eller me-
dier, utover en journalist som
tok kontakt for et par uker siden
angående noen faktaspørsmål.
Vi har ikke noen ytterligere
kommentarer til saken, sier
pressevakt i UD, Rune Bjåstad,
til Dagbladet.

Nyheten om at den
tidligere opprørs-
lederen Tompolo har
skaffet seg sju
norske marinefartøy,
skaper stor uro foran
det kommende
presidentvalget i
Nigeria.

Tekst: Kristoffer Egeberg
keg@dagbladet.no

,,At Tompolos
selskap Global

Vest Wessel Specialist har
anskaffet sju krigsskip, er
ekstremt bekymringsfull
og destabiliserende. 

Itse Sagay, 
grunnlovsekspert og professor

KNM «HORTEN» I NIGERIA: Like før jul ankom det tidligere norske støttef

NIGERIA-BÅTENE

FAKTA
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h Dagbladet har i en artikkel-
serie avslørt hvordan For-
svaret har solgt minst ti
tidligere marinefartøy til
private paramilitære aktører i
Vest-Afrika. 
h Sju av disse har gått til
ekspiraten og krigsherren
Tompolo i Nigeria.
h Stortingets kontroll- og
konstitusjonskomité har
åpnet kontrollsak mot For-
svarsdepartementet og Uten-
riksdepartementet. Høringe-
ne begynner fredag 9. januar.

KRIGSHERRE: Bilde er av
den nigerianske krigsherren
Government «Tompolo»
Ekpemupolo. Han var kom-
mandant i opprørsgeriljaen
MEND før han fikk amnesti
av presidenten og ble tildelt
over 600 millioner kroner
for drive piratjakt og skatte-
innkreving med sin privat-
drevne kystvaktflåte. 

Foto: Privat

– Trussel mot nasj
Norske krigsskip skaper uro i Nigeria
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NYTTÅRSBAD: 
I South Queens-
ferry har skottene
tradisjon for
nyttårsbading,
mange iført fest-
lige kostymer. 

Foto: Reuters /
NTB Scanpix

VERDEN I BILDERFRØS I HJEL: Tre men-
nesker frøs i hjel på

Balkan på nyttårsaften, opp-
lyser myndighetene i Bulgaria
og Bosnia. Dødstallet fra den
plutselige kuldeperioden som
rammet regionen, er dermed
steget til åtte. I enkelte om-
råder på Balkan ble det re-
gistrert temperaturer helt
ned til 23 grader. (NTB)

Minst 20 sivile ble drept da
den afghanske hæren skjøt
med artilleri mot en bryllups-
fest sør i landet.

Dette skjedde kvelden før
Afghanistan i går overtok sikker-
hetsansvaret fra Nato. 

–Våre soldater skjøt artilleri-
granater fra tre utposter, men vi
vet ikke hvorvidt det var med

vilje, sier general Mahmoud,
som er NK i provinsen Hel-
mands armékorps. 

Artilleriilden rammet gjestene
i en bryllupsfest i en landsby i
distriktet Sangin. 

– På få minutter ble vår vakre
stund forvandlet til et blodbad,
sier Maluk Khan, bruden bror.

(NTB)

Artillerigranater mot bryllupsfest 

fartøyet KNM «Horten» Lagos (bildet). Det er det sjuende marinefartøyet krigsherren Tompolo har skaffet fra Norge. Foto: Privat

VÆPNET OG
FARLIG: Dette
bildet er tatt like
før jul, og viser
en av de tid-
ligere norske
missiltorpedo-
båtene i Lagos
havn, som nå
driver væpnet
piratjakt og
skatteinnkreving
i den privat-
drevne kystvakt-
flåten NIMASA.

Foto: Privat

jonens sikkerhet
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Verken forsvarsledelsen, Forsvars-
departementet, eller forsvarsmi-
nister Ine Eriksen Søreide selv, vet
hva kystvaktskipet KV «Titran»
ble solgt for, da det for et år siden
havnet hos paramilitære i Nigeria
via en våpenhandler i Sør-Afrika.

Det kommer fram i den hem-
melige granskningsrapporten
utarbeidet av revisjonsselska-
pet PricewaterhouseCoopers
(PwC), som følge av Dagbladets
avsløringer om de såkalte Nige-
ria-båtene

Årsaken er at Forsvarets mekler,
Norsk Megling & Auksjon (NMA),
nekter å opplyse hva de solgte ski-
pet for. I granskningsrapporten be-
grunnes dette med at de anser
salgssummen som en «forret-
ningshemmelighet».

Saken ha vært under full gran-
sking både internt og eksternt si-
den Dagbladet i juli avslørte hvor-

dan Forsvaret solgte det 33 meter
lange kystvaktfartøyet til afrikans-
ke våpenhandlere like før jul i
2013. 

Slakter Forsvaret
Dagbladet er fra flere uavhengige
kilder blitt gjort kjent med innhol-

det i den hemmelige gransknings-
rapporten som PwC leverte For-
svaret 31. oktober. Den slakter For-
svarets håndtering av fartøysalge-
ne, og beskriver en lang rekke
kritikkverdige forhold og mangel-
fulle rutiner:

Avhending og salg av militære

fartøy for langt over 100 millioner
kroner er gjort uten tilstrekkelig
kompetanse, kontrollrutiner, full-
maktsstrukturer eller dokumenta-
sjon.

I rapporten er det et eget kapittel
viet til salget av KV «Titran», som
skjedde etter at Søreide overtok
Forsvarsdepartementet.

Som Dagbladet tidligere har av-
slørt, ble kystvaktskipet solgt uten
noen form for eksportkontroll til
den sørafrikanske krigsskipseks-
portøren Nautic Africa i desember
2013. 

Mulige lovbrudd
Nautic Africa eies av Afrikas størs-
te private våpenhandler, sørafrika-
neren Ivor Ichikowitz og hans Pa-
ramount Group. De var bare et
mellomledd for den egentlige kjø-
peren, det nigerianske sikkerhets-
selskapet Omak Maritime. 

Både Forsvaret og meklerfirmaet
Norsk Megling & Auksjon (NMA),
som bisto salget, kjente til dette.
Som Dagbladet tidligere har av-
slørt, inviterte Forsvaret Omak q

h Hemmelig rapport 
h Hemmelig pris
h Mulige lovbrudd

Tekst: Kristoffer Egeberg
keg@dagbladet.no
Kjell Magne Sørenes
kjs@dagbladet.no

Africa i desember 2013. Foto: Foto: NTB scanpix

14. juli 2014

NIGERIA-BÅTENE

VET IKKE: Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide vet ikke hva
kystvaktskipet KV «Titran» ble solgt for. Foto: NTB Scanpix
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q Maritime til Horten for å over-
ta skipene. Tolldeklarasjonen er
derimot utstedt til det engelske
stråselskapet CAS Global, selv
om båtene aldri ble sendt til Eng-
land. Det finnes ingen kjøpekon-
trakt for salget, og meklingsfir-
maet holder kjøpesummen hem-
melig. 

Etter det Dagbladet kjenner
til, peker granskerne i PwC på
at man i denne prosessen kan
ha brutt både eksportkont-
rolloven, eksportkontrollfor-
skriften og tolloven. Dette er
lovverk med strafferammer på
henholdsvis seks måneders
fengsel og fem års fengsel.

Hemmelig salgssum
Granskningsrapporten fra PwC
beskriver også et samrøre mellom
Forsvaret og meklerfirmaet NMA
som de mener det er grunn til å
granske enda nærmere. Blant an-
net anser meklerfirmaet seg selv
som både mekler og kjøper av bå-
ten - noe PwC-granskerne påpe-
ker er høyst ureglementært og
samtidig ikke finnes noen doku-
mentasjon på.

Så tidlig som i 2011 fikk mek-
lingsfirmaet i oppdrag å bistå For-
svaret med salget av KV «Titran»,
der de skulle få åtte prosent av
salgssummen i meklingshonorar.
Tre år seinere skrev Forsvaret ny
kontrakt med meklingsfirmaet. I
denne skal plutselig NMA få alt
en potensiell kjøper er villig til å
betale for båten, utover en million
euro, den gangen 8,3 millioner
kroner, som Forsvaret skulle ha. 

Slik Dagbladet har forstår,
framkommer det i gransknings-
rapporten at meklerne på et tid-
ligere tidspunkt ble tilbudt 1,5
millioner euro for båten, nærmere
13 millioner kroner. 

Men da båten til slutt ble
solgt, ble hele kjøpesummen
satt inn på klientkontoen til
styrelederen i meklingsfirma-
et. De betalte Forsvaret mini-
mumssummen på 8,3 million-
er kroner, men oppga aldri hva
skipet faktisk ble solgt for. Det
nekter de fortsatt å gjøre, selv
om de jobbet på oppdrag for
forsvaret.

I rapporten konkluderes det
med at det er grunn til å tro at sel-
skapet har fått en unormalt høy
provisjon.

Nekter
Styreleder Cato Helstrøm i Norsk
Megling og Auksjon bekrefter
overfor Dagbladet at selskapet
holder salgssummen hemmelig -
også overfor norsk myndigheter.
Granskerne mener meklerhusets
hemmelighold kan stride mot
eksportloven, som slår fast at:
«Enhver plikter å gi departemen-
tet (...) de opplysninger som kre-
ves for å kontrollere at bestem-
melsene i loven (...) blir fulgt.» Til
dette sier Helstrøm:

– Jeg er advokat, og dette er
penger som har gått inn på min
klientkonto. Det følger av
norsk lov og advokatforskrif-
ten at vi ikke har noen opplys-
ningsplikt om disse transak-
sjonene. Det har blitt tatt opp
med kjøperen, som ikke vil at
dette skal offentliggjøres, sier
styreleder i NMA, Cato Hel-
strøm, til Dagbladet.

Han avviser at de skal ha gjort

noe ulovlig i forbindelse med sal-
gene. 

– Vi har vel avhendet over ti
fartøy for Forsvaret, og det har ik-
ke vært noe problemer med dette.
Vi mener vi ikke har gjort noe feil
fra vår side. Forsvaret har visst
hvordan dette foregikk. Det er og-
så andre regler her, som regelver-
ket om hvitvasking av penger,
som også er fulgt til punkt og
prikke. Hva båtene er blitt brukt
til, har ingenting med NMA å gjø-
re. Det må Forsvaret selv svare for.
Jeg vil ikke si noe mer om dette
nå.

Holdes hemmelig
Verken Forsvaret, Forsvarsdepar-
tementet, Utenriksdepartemen-
tet eller Tollvesenet har til nå tatt
noen rettslige skritt for å få mis-
tanken om lovbrudd etterforsket. 

Forsvarsminister Ine Eriksen
Søreide nekter å offentliggjøre
granskningsrapporten fra PwC.
Hun har vært i hardt vær grunnet
flere uklare svar til Stortingets
kontroll og konstitusjonskomite i
saken. Alle partiene i komiteen
har vært kritiske til håndteringen
av saken, der stadig nye opplys-
ninger i Dagbladets avsløringer
har vært i strid med hva ministe-
ren selv har opplyst om.

Fredag skulle hun sammen
med utenriksminister Børge
Brende og fire tidligere statsråder
møte til kontrollhøring i Stortin-
get. Men i går ba hun om mer tid
til å granske salget, og fikk hørin-
gen utsatt til denne er gjennom-
ført. 

Nå skal PwC i gang med en ny
gransking bare to måneder etter at
de avsluttet den forrige. Forsvars-
departementet bekrefter at et ho-
vedtema for granskningen blir
salget av KV Titran og rollen til
Norsk Megling & Auksjon.

– De undersøkelsene som så
langt er gjort, ga oss ikke utfyllen-
de svar. Derfor utlyste vi et anbud
på ytterligere ransaking, og det
oppdraget ble gitt PwC, sier for-
svarsminister Ine Eriksen Søreide
til Dagbladet, via en kommunika-
sjonsrådgiver i Forsvarsdeparte-
mentet.

– Det er viktig for meg å under-
streke at jeg i korrespondansen
med komiteen gjennom høsten
flere ganger har sagt at vi ser svært
alvorlig på saken, og at vi fortlø-
pende vurderer behovet for ytter-
ligere undersøkelser - og at det er
det som har blitt gjort og gjøres,
sier hun.

1. oktober 2014

14. juni 2014

2. oktober 2014 13. desember 2014

,,Vi har vel avhendet over ti fartøy for Forsvaret, og det har ikke vært noe problemer med det-
te. Vi mener vi ikke har gjort noe feil fra vår side. Forsvaret har visst hvordan dette foregikk.

Cato Helstrøm, styreleder i NMA

FAKTA

NIGERIA-BÅTENE

h Dagbladet har i en artikkel-
serie avslørt hvordan Forsvaret
har solgt minst ti tidligere
marinefartøy til private para-
militære aktører i Vest-Afrika.
h Sju av disse har gått til eks-
piraten og krigsherren Tompo-
lo i Nigeria.
h Stortingets kontroll- og
konstitusjonskomite har åpnet
kontrollsak mot Forsvars-
departementet og Utenriks-
departementet. Høringen
skulle egentlig begynner fre-
dag 9. januar, men er nå utsatt
på ubestemt tid.

8 NYHET ONSDAG 7. JANUAR 2015
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BODØ/OSLO (Dagbladet): Dag-
bladets avsløringer rundt salget av
det norske kystvaktskipet KV
«Titran» har skapt en skikkelige
hodepine for Forsvaret og for-
svarsminister Ine Eriksen Sør-
eide. Skipet er det siste av flere

norske marinefartøy som har endt
opp hos paramilitære aktører i
Vest-Afrika.

Sentralt i flere av salgene står
meklerfirmaet Norsk Megling
& Auksjon AS (NMA) som
holder til i sentrum av Bodø.

Granskerne i revisjonsselska-
pet PricewaterhouseCoopers
(PwC) har i en hemmelig gransk-
ningsrapport gitt uttrykk for at
det er grunn til å undersøke deres
rolle i handelen nærmere.

Dagbladet har flere uavhengige
kilder på at det i PWC-rapporten
konkluderes det med at det er
grunn til å tro at selskapet har fått
en unormalt høy provisjon. PwC
mener det er flere forholdt rundt
bruken av NMA som mekler som
bør granskes videre.

– Ikke fått innsyn
Da Dagbladet besøkte NMAs
kontorer i sentrum av et regn-
tungt Bodø i går ettermiddag, ble
vi møtt av et helt folketomt mek-
lerkontor. 

Eier og daglig leder Morten
Larsos, som har vært involvert

på vegne av NMA i handelen
med norske marineskip, øns-
ket ikke å svare på noen spørs-
mål da vi ringte ham. I stedet
sendte han denne tekstmel-
dingen på vegne av NMA:

«Vi kjenner ikke til PWCs kon-
klusjon i deres rapport. Denne har
vi ikke fått innsyn i og vet således
ikke hvilket faktisk eller juridisk
grunnlag de bygger sin konklu-
sjon på. Vi konstaterer også at
møtet i Stortingets Kontrollko-
mité på fredag er utsatt og vi av-
venter en ny innkalling.»

Et steinkast unna meklerkonto-
ret ligger advokatkontoret der sty-
releder Cato Helstrøm holder til.
Da Dagbladet oppsøkte kontoret i
sentrum av Bodø, fikk vi forklart
over telefonen at han ikke ønsket å
møte oss for et intervju, og viste
til meldingen sendt fra Larsos.

– Jeg er ferdig med dette for
nå. Ønsker ikke å si noe mer
slik situasjonen er nå, sier Hel-
strøm til Dagbladet.

– Kan vi få noen kommentarer
angående salget av KV «Titran»?

– Jeg ønsker ikke si noe mer, ut-
over at jeg stiller meg bak det Lar-
sos har sendt i en SMS, kom det
kontant fra Helstrøm.

Rett inn på klientkonto
Et sentralt punkt i den omstridte
handelen med kystvaktskipet er
en kontrakt inngått mellom For-
svaret og meklerfirmaet i septem-
ber 2013.

I denne kontrakten heter det
at NMA skal ha som meklings-
provisjon alt det en kjøper er
villig til å betale utover én mil-
lion euro, den gangen 8,3 mil-
lioner kroner.

Salgssummen kom aldri inn på
å Forsvarets konto. I stedet ble det
ukjente millionbeløpet fra de af-
rikanske kjøperne satt direkte inn
på klientkontoen til Cato Hel-
strøm. Han nekter å opplyse til
Forsvaret hva de fikk for båten, og

mener det er en forretningshem-
melighet. 

Etter det Dagbladet kjenner
til, mener granskerne i PwC at
det i denne salgsprosessen kan
ha blitt begått brudd på blant
annet tolloven, eksportkont-
rolloven og eksportkontroll-
forskriften.

BÅTSALG: Sentralt i flere av salgene står meklerfirmaet Norsk Megling & Auksjon AS (NMA) som holder til i sentrum av Bodø. Foto: John T. Pedersen

TTAAUUSS
OM MYSTISKE KONTRAKTER

Sentralt i salget av
norske marinefartøy
til paramilitære 
aktører i Nigeria, 
står et meklerfirma
med adresse i Bodø.
Nå blir firmaets rolle
gransket.

NIGERIA-BÅTENE
Tekst: Marius
Husebø-Evensen
mav@dagbladet.no
Kjetil Magne Sørenes 
kjs@dagbladet.no
Kristoffer Egeberg
keg@dagbladet.no

PwC: Det er grunn til å tro at selskapet har fått unormalt høy provisjon.

I går.

,,Ønsker ikke å si noe
mer slik situasjonen

er nå. 
Cato Helstrøm, styreleder

UKJENT: «Vi kjenner ikke til PWCs
konklusjon i deres rapport.», skriver
daglig leder Morten Larsos i NMA i en
sms. Her fra en Forsvarsauksjon på
Hovemoen. Foto: Rune R. Kristiansen,

Gudbrandsdølen / Dagningen
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KONTRAKTEN: I kjøpekontrakten står det at
CAS Global skal betale 450 000 britiske pund per båt.
SALGSMELDINGEN: I salgsmeldingen er prisen
blitt til 450 000 dollar per båt.
TOLLDEKLARASJON: I tolldeklarasjonen er totalsummen
på 25,2 millioner kroner, som er 4,2 millioner per båt.
FORSVARET: I Forsvarets egen salgliste oppgis båtene
å ha blitt solgt for 4,6 millioner kroner per båt.

NIGERIABÅTENE

PENGEOVERFØRINPENGEOVERFØRIN
TOLLVESENETTOLLVESENET

1

2

3

1

2

3

4

4





I ENGLAND

LINN KONGSLI 
HILLESTAD
lkh@dagbladet.no

14 LØRDAG 24. JANUAR 2015 HELGEAVISA!
NYHET
NYHET

Tekst: KRISTOFFER EGEBERG
keg@dagbladet.no

SURREY (Dagbladet): Det britiske stråsel-
skapet er nå sentralt i en flernasjonal korrup-
sjonsetterforskning, etter at to briter og en

offiser fra Vestfold ble arrestert tidligere
denne uka. 

De to britene tilknyttet selskapet CAS
Global er mistenkt for å ha betalt over en
million kroner i bestikkelser til vestfoldin-
gen i forbindelse med kjøp av sju norske de-
militariserte krigsskip - som seinere havnet i
den paramilitære kystvaktflåten til den be-
ryktede nigerianske krigsherren Govern-
ment «Tompolo» Ekpemupolo.

Men lite ved lokalene på en øde camping-
plass i Surrey utenfor London vitner om
millionhandlene som er blitt gjennomført
med det norske Forsvaret.

Jorder og hundeløp
– Beklager, han er ikke inne på kontoret for
øyeblikket, svarer en resepsjonist.

Hun sitter bak skranken i den brune bua
som ligger inneklemt mellom en camping-
vogn og et lite hus på campingplassen hvor
CAS Global er registrert. Utenfor er det
grønne jorder og en hundetreningsbane.

Dagbladet har spurt etter den ene korrup-
sjonsmistenkte briten, den 65 år gamle sje-
fen i CAS Global, som ble løslatt mot kau-
sjon dagen før.

«Sikkerhetsselskap»
– Vet du når han kommer tilbake?

– Jeg er ikke sikker, han forteller ikke oss
hvor han er. Men jeg kan ta imot en beskjed
til ham.

– Dette er kontorene til CAS Global,
ikke sant?

– Jo.

Den mistenkte 65-åringen er hovedaksjo-
nær og direktør i CAS Global, kona oppført
som styreleder. Siden 2010 har han vært di-
rektør eller styreleder i over 20 ulike selska-
per. De fleste med kontoradresse på den
samme øde campingplassen.

CAS Global gir inntrykk av å være er et
stort internasjonalt sikkerhetsselskap med
flere underbruk og kontorer over hele ver-
den. Kundene er angivelig store multinasjo-
nale selskaper. Men ingen har hørt om dem.

Hjemmesidene ble opprettet i 2009, og
har ikke vært oppdatert siden. Det finnes in-
gen ansikter eller navn på kontaktpersoner.
Ingen oversikt over ledelse eller styre. Ver-
ken det oppførte telefonnummeret eller
mailadressen besvares.

Og under fanen «siste nytt» er det in-

NIGERIABÅTENE

FRA DENNE CAMPINGPLASSEN I ENGLAND OPERERTE
SELSKAPET SOM KJØPTE OG VIDEREFORMIDLET SJU
NORSKE KRIGSSKIP TIL EN KRIGSHERRE I NIGERIA.

ØISTEIN NORUM 
MONSEN
onm@dagbladet.no

KJØPTE KRIGSSKIP
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