




















































Broderskapet 14.01.2011

Hells Angels rekrutterer nynazister
Politiet i Kristansand har avslørt at Hells Angels er i ferd med å starte
opp en støttegruppe blant unge nynazister og høyreekstreme i
Kristiansand.

Hele saken: Hells Angels rekrutterer nynazister
Les alt om Broderskapet her
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Politiet to skritt bak Hells Angels
Hells Angels-medlemmer unngår med letthet vanlig politi-spaning. – Politiet har bare kunnskap om
5-10 prosent av den kriminaliteten som styres av Hells Angels, forteller Brennpunkts kilde i klubben.
Hele saken: Politiet to skritt bak Hells Angels
Skjulte våpenlager
Se dokumentaren Broderskapet

Engler uten sykler
En av tre medlemmer i den kriminelt belastede motorsykkelklubben Hells Angels har ikke egen
Harley-Davidson motorsykkel.
Hele saken: 1 av 3 i Hells Angels uten sykkel
Skjulte våpenlager
Se Brennpunktdokumentaren Broderskapet her

Bandidos-bakmennikke etterforsket
– Myten om samhold og brorskap i Bandidos er bare en bløff. Det sier Gunnar fra Fredrikstad,
tidligere hangaround i den kriminelt belastede mc-klubben.
Hele saken: Bandidos-bakmenn ikke etterforsket

Broderskapet - NRK http://www.nrk.no/brennpunkt/broderskapet/

2 av 7 14.01.11 11.22



«Ingen kommentar » fra Hells Angels og Bandidos
NRK Brennpunkt har over lang tid forsøkt å få motorsykkelklubbenes ledere og talsmenn til å gi sin
versjon. Så langt uten resultat.
Hele saken: Hells Angels og Bandidos er tause

Hells Angels vokser i Norge
Den kriminelt belastede organisasjonen Hells Angels vokser i Norge. Ifølge tall NRK Brennpunkt har
innhentet, nærmer Hells Angels Norge seg 100 medlemmer og prøvemedlemmer.
Hele saken: Hells Angels vokser i Norge
Ystad lot seg ikke skremme
Ystad lot seg ikke skremme av Bandidos
Se dokumentaren Engler uten grenser

Stod imot Bandidos:

Lot seg ikke skremme
– Vi kan ha aldri så mye beredskapspoliti og spesielle innsatstyrker, det hjelper ikke hvis ikke
samfunnet våger å stå imot, sier tidligere redaktør Margaretha Engström. Ystad Allehanda tok opp
kampen mot de kriminelt belastede MC-gjengene.
Hele saken: Ystad lot seg ikke skremme
Se dokumentaren: Engler uten grenser
Truet til taushet
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Bankfinansierte klubbhus
DNB Nor og andre norske banker finansierer kjøp av Hells Angels klubbhus.
Hele saken: Finansierer HA-hus
Se dokumentaren Engler uten grenser

Utnytter folks redsel:

– En skam for MC-miljøet
«De er en skam for motorsykkelmiljøet i Norge.» Kjell Arne Vole, tidligere president i Harley Davidson
Owners Club Norway er fjellstø i sin vurdering av Hells Angels. – De er ikke MC-folk. De utnytter folks
frykt til å drive business og vokse videre, sier Vole.
Hele saken: Englene utnytter frykt
Hells Angels driver 60 selskaper i Norge
Millionverdier i Hells Angels-eiendommer
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Vitner truet til taushet
Redde vitner og folk som ikke anmelder saker er snarere regelen enn unntaket når det gjelder
organisert kriminalitet, også utenfor Hells Angels-miljøet, forteller statsadvokat Jan Glent.
Hele saken: Truet til taushet
Rettssak i fryktens sal

Hells Angels' rettssak

Rettssak preget av frykt
Vitner husker ikke. Tiltalte husker lite. Vitner så aldri hva som skjedde. Fornærmede var omtåket.
Aktor mener hele rettssaken er en farse.
Hele saken: Fryktens sal

NETT-TV: Se dokumentaren
«Engler uten grenser» her
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De ekte
MC-entusiastene

Harry MC anno 1978

Om bikermiljøet

Harley-treff

Siste Harry

MC-opplevelsen

Hell's Hemmat

Opphavsrett NRK © 2010
Nettsjef: Sindre Østgård
Ansvarlig redaktør: Hans-Tore Bjerkaas
Tips NRK
Kontakt NRK
Om NRK
Hjelp
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Godt etablert "distriktsmafia"

Hells Angels medlemmer slipper ofte straff. Kriminalitet utføres i stor grad av nettverket rundt Hells Angels. I mange land har
Hells Angels rekruttert unge kriminelle og etablert støtteklubber som AK 81 og Red and White crew.

Foto: Brennpunkt

På listen over grupper knyttet til organisert kriminalitet står Hells Angels
svakest i Oslo. – Her drukner de som maktfaktor mot både det pakistanske
gjengmiljøet og øst-europeisk mafia, sier statsadvokat.

- Hells Angels er et mye større problem lokalt ute i landet, enn det er for Oslo, bekrefter
statsadvokat Jan Glent.

Sentrale kilder som kjenner miljøet godt hevder at Hells Angels i Oslo nærmest er for
B-gjengen å regne på hovedstadens kriminelle rangstige. Da er det B-gjengen i Andeby
det siktes til, og ikke det kriminelle pakistanske gjengmiljøet.

Posisjonering
Samtidig er det tegn på at Hells Angels Oslo nå posisjonerer seg for ikke å tape kampen
helt mot andre tunge og tildels internasjonalt organiserte kriminelt belasta miljøer.

NRKs undersøkelser i miljøet viser at de nyeste rekruttene, kalt hangarounds, fra før er
tungt knyttet til narkotikakriminalitet. En gjennomgang av dommene deres i tingretten
viser at én har en 12 års narkodom, mens en annen er tatt med 20 kilo hasj. Ingen av
rekruttene har, etter det NRK kjenner til, lang fartstid i MC-miljøet.

Samtidig har Hells Angels i Norge, ifølge politiet, nå startet etableringer av AK 81 i flere
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byer i Norge. AK 81, Red Devils og Red and White Crew er underorganisasjoner av Hells
angels, ofte rekruttert blant unge kriminelle. Både i Danmark og Sverige har slike
organisasjoner eksistert lenge. Outlaws har tilsvarende i Black and White Crew, mens
Bandidos har slike underorganisasjoner blant annet i Oslo, Kristiansand og på Hadeland.

Kriminelle celler
For påtalemakten i de aller fleste land har det vært vanskelig, om ikke umulig, å dømme
klubben Hells Angels som en organisert kriminell gruppe. Forsøk på å forby
organisasjonen på bakgrunn av dette har ikke ført frem.

Les også: Fryktens sal
I Norge er 71 prosent av HA-medlemmene straffedømt. Kilder i flere land beskriver den
kriminelle strukturen innad i klubben som celledelt. Selv om 71 prosent av Hells Angels
medlemmene er straffedømt, viser en kartlegging Brennpunkt har gjort av dommer med
koblinger til Hells Angels at medlemmene ofte slipper straff.

Dommer viser at det i mange tilfeller er såkalte hangarounds eller prøvemedlemmer, og
ikke minst medlemmer i støtteklubber eller andre med tilknytning til Hells angels som blir
tatt. Koblingene tilbake til Hells Angels kan være åpenbare for politiet, men Brennpunkts
gjennomgang av en lang rekke dommer viser at det ofte kan være vanskelig å få domfelt
Hells Angels medlemmene i saken.

"Lån"
I flere saker har medlemmer i støtteklubber stilt opp og "frikjent" de antatte bakmennene.
Brennpunkt har funnet eksempel på at medlemmer i støtteklubber i retten blant annet kan
påta seg å ha lånt ut en stor pengesum til et Hells Angels medlem. Et påstått lån som har
frikjent Hells Angels medlemmet for hvitvasking.

– Det er ikke Hells Angels, Bandidos eller Outlaws som klubb som for eksempel smugler
narkotika, sprit eller driver utpressing, forteller politiinspektør Harald Moholt i politiet i
Trondheim. – Enkeltmedlemmer driver med dette i celler som kan ha deltagere både i og
utenfor egen klubb. Om et medlem smugler narkotika sammen med noen nederlandske
Hells Angels-medlemmer og folk utenfor klubben, så kan nok andre i egen klubb vite om
det, men de har ikke alle detaljene, forteller han.

– De går sjeldnere i konfrontasjoner og lar andre utføre kriminaliteten for seg, sier Atle
Roll-Matthiesen, avdelingsleder for taktisk etterforskning i Kripos. Opplysningene
bekreftes også av Oslo politiets egen Trend-rapport fra 2009.

Ulike nettverk
– I en rekke år har det blitt pågrepet og straffedømt mange medlemmer i de såkalte
1-prosent klubbene. I noen saker har mange av klubbens medlemmer samarbeidet, mens
i andre saker har enkeltmedlemmer hatt kriminelle opplegg sammen med personer fra
ulike kriminelle nettverk.

Etterretningsopplysninger tilsier at mange medlemmer er aktive innenfor ulike former for
kriminalitet. Klubbene har opparbeidet gode nettverk i inn- og utland. Ved internasjonale
treff møtes likesinnede og kriminelle kontakter knyttes, heter det i rapporten.

Godt etablert i distriktene
Mens jugoslavisk mafia og andre internasjonale organiserte grupper regjerer i
hovedstaden, rår Hells Angels og deres støtteklubber over mafialignende aktiviteter i
mange andre store byer og ute i distriktet. Det avslører den kartleggingen NRK har gjort
av miljøene, og ikke minst domfellelser i flere landsdeler.
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Et unntak er Østfoldregionen, som pågrunn av grensen mot Sverige også har tunge
etableringer av andre typer organiserte kriminelle nettverk. Her er også andre 1-prosent
klubber som Bandidos og Outlaws sterke. Norske Outlaws har i tillegg etablert seg i
Strømstad like over svenskegrensen. Hells Angels har ingen egen Østfoldklubb foreløpig,
men har flere sterke støtteklubber i Fredrikstad.

Les også: Englene utnytter frykt
Les også: Truet til taushet

Norgesmodellen
Hells Angels har gjennom rekruttering av supportklubber i områdene rundt klubbhusene
sine laget et imponerende nettverk.

Gjennom den såkalte norgesmodellen der klubber som Hells Angels og Bandidos har sikret
seg makt, er det etablert en struktur der Hells Angels er med på å bestemme hvilke
klubber som skal få lov til å ha tredelt ryggmerke og motta avgifter fra andre klubbers
klubbkasse.

Lokalt politi i mange byer bekrefter overfor NRK at mange klubbhus, også de som tilhører
supportklubber, fungerer som skjenkesteder, der noe av inntektene sluses til Hells Angels.

Les også: Hells Angels i næringslivet
Les også: Hells Angels' millionverdier

Viser støtte
Flere biker-klubber som tar avstand fra Hells Angels og den såkalte norgesmodellen har
rett og slett sluttet å bruke tredelte ryggmerker, for å slippe å forholde seg til den
kriminelt belasta klubben.

Men en gjennomgang Brennpunkt har gjort viser at 56 norske biker-klubber over hele
landet har medlemmer som uttrykker støtte til Hells Angels, enten via supporterklæringer
på sin egen hjemmeside eller Hells Angels hjemmeside, hyppig deltagelse på Hells Angels
arrangementer eller at de opptrer sammen med Hells Angels.

Denne undersøkelsen samsvarer med opplysninger i dommer Brennpunkt har hentet inn
og opplysninger gitt av lokale politidistrikt.

Kontroll i nord
Fra klubbhuset i Tromsdalen utenfor Tromsø har Hells Angels bygd et nettverk av
supportklubber i Nordland, Troms og Finnmark. En kilde i bikermiljøet i Nord-Norge
beskriver for NRK hvordan kriminelle celler med utspring i Hells Angels Tromsø jobber mot
"mottagelige" medlemmer i supportklubbene.

– Det kan være slik at du plutselig blir oppringt av et Hells Angels medlem i Tromsø med
spørsmål om han kan få lagre noe for Hells Angels Tromsø i vårt klubbhus. Eller om noen
hos oss vil reise over grensa for å hente noe for ham, forteller kilden, som ønsker å være
anonym.

En annen kilde i MC-miljøet beskriver at det for noen i supportklubbene kan være
fristende å gjøre "tjenester" for Hells Angels-medlemmer, fordi det kan gi mulighet til eget
medlemskap. Minst et medlem av MC-klubben Wolverines var i en periode observert av
politiet i Alta med prøvemedlemsvest fra Hells Angels i Tromsø.

Supportmiljø
I en større amfetaminsak med tilknytning til Hells Angels-miljøet i både Trondheim og
Tromsø endte et medlem av MC-klubben Wolverines i Alta opp med å bli dømt, mens et
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sentralt Hells Angels medlem i Tromsø ble frikjent.

MC-klubben Wolverines er en kjent supportklubb for Hells Angels i Finnmark, noe som
også bekreftes av lokalt politi. Hells Angels-president Kjell Arne Hansen i Tromsø har kjøpt
minst to eksklusive biler fra medlemmer i Wolverines. Den ene langt under markedspris.
Forsikringsselskapet nektet å erstatte den da Hansen meldte den stjålet, fordi de mente
den ikke kunne vært kjøpt for lovlige midler. Hells Angels-medlemmer fra Tromsø stilte
også som vakter på kirkegården da et Wolverines-medlem ble begravet.

Den siste rekrutten som NRK kjenner til i Hells Angels i Tromsø kom fra miljøet rundt
MC-klubben Shit Happens på Finnsnes. Han ble forøvrig nylig arrestert av islandsk politi,
og returnert til Norge. Hells Angels-rekrutten var sendt av Hells Angels i Norge for å bistå
med etableringen av en Hells Angels-klubb på Island.

NETT-TV: Se dokumentaren
«Engler uten grenser» her
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Hells Angels i næringslivet:

HA-medlemmer styrer 60 selskaper

Medlemmer eller hangarounds i Hells Angels i Norge eier og driver 60 selskaper i
Norge. Det viser en undersøkelse NRK Brennpunkt har gjort. Under halvparten av
selskapene avlegger offentlig regnskap.

Den typiske næringsdrivende i Hells Angels er 40 år, straffedømt, med en netto inntekt på
ca 250.000,- kroner og formue på litt over 100.000,- kr.

Straffedømt
Hvert tredje medlem / hangaround i HA er registrert som selvstendig næringsdrivende. Av
de 34 næringsdrivende HA-medlemmene er 24 straffedømt.

NRK Brennpunkt har undersøkt hvilke HA-medlemmer som er registrert i
Brønnøysundregistrene som innehaver, styreleder, styremedlem, daglig leder
og/eller eier i norske selskap.

Eksempel 1
Han er 47 år, straffedømt, medlem av Stavanger Hells Angels og selvstendig
næringsdrivende. Han er styreleder, daglig leder og eier av flere aksjeselskap og
innehaver av eget enkeltmannsforetak. I 2008 hadde mannen over 460.000,- kroner i
brutto inntekt.

Selskapene hans driver med oppføring av bygninger, utleie av fast eiendom og personlig
tjenesteyting. Revisoren har flere alvorlige anmerkninger i regnskapet for 2008 til ett av
selskapene; det er blant annet gitt ulovlig lån til aksjonær, daglig leder eller andre.

Selskapenes hans hadde i 2008 driftsinntekter på over 3 millioner og eiendeler verdsatt til
over 6 millioner kroner.

En tredel har eget selskap
34 av 97 medlemmer og hangaround er innehavere av eget selskap eller aktive
aksjonærer (daglig leder og/eller styreleder) i et aksjeselskap som driver forretninger.
Flere av medlemmene er altså aktive i flere selskaper.

Av de 60 selskapene er det bare 27 som avlegger offentlig regnskap. 33 av selskapene er
enkeltmannsforetak og andre selskapsformer som ikke er pliktig å offentliggjøre regnskap
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eller bruke revisor.

Over 40 millioner kroner
En gjennomgang av regnskapene til de 27 selskapene, viser at de næringsdrivende
HA-medlemmenes selskaper forvalter eiendeler for minst 43 millioner kroner.

Siden verdien av eiendommer settes til innkjøpspris, og under halvparten av selskapene
offentliggjør regnskapene, er trolig den reelle verdien langt høyere.

Selskapene til HA-medlemmene er relativt små, med en gjennomsnittlig driftsinntekt i
2008 på 1 million kroner. De 27 selskapene som avlegger offentlig regnskap hadde en
samlet driftsinntekt på 27 millioner kroner, mens det samlede årsresultatet for de 27
selskapene var på skarve 600 tusen kroner.

Les også: Hells Angels' millionverdier

Eksempel 2
Mannen er 46 år, straffedømt og medlem av Oslo Hells Angels. Han er en av 10
nullskatteytere i Hells Angels. 7 av de 10 nullskatteyterne i HA er registrerte som
selvstendig næringsdrivende.

Mannen er daglig leder i et eiendomsselskap ved Oslo som driver med utleie, utvikling og
salg av fast eiendom. Han hadde i 2008 en inntekt på cirka to tusen kroner, betalte 0
kroner i skatt, og hadde en formue på 125.000,- kroner.

Mannen har sammen med andre medeiere vært nødt til å selge eiendommer på
tvangssalg, etter at blant annet politiet har tatt utleggsforretning i eiendommer der
mannen har hatt medeierskap.

Det ene selskapet han er involvert i, hadde i 2008 en bokført omsetning på under
100.000,- kroner. Det andre selskapet han har eierandeler i, avlegger ikke offentlig
regnskap.

HA i bygg- og eiendomsbransjen
Nesten halvparten av de næringsdrivende i Hells Angels driver innenfor bygg- og
eiendomsbransjen.

Mange er snekkere, malere og håndverkere registrert med eget selskap med èn ansatt –
ofte i små enkeltmannsforetak som ikke har revisor eller fører offentlig regnskap. Mange
har også aksjeselskap som driver med oppføring av bygninger eller kjøp, salg og utleie av
eiendom.

Tjener penger på eiendom
I Danmark har det vært flere saker der eiendomsmeglere er tiltalt for å ha
hjulpet medlemmer av HA å investere penger fra kriminell virksomhet i
eiendomsbransjen. Slik kan penger fra kriminell virksomhet hvitvaskes ved å
kjøpe og så selge eiendom.

I Norge driver altså medlemmer av den kriminelt belastede organisasjonen Hells Angels
flere egne selskap innenfor bygg- og eiendomsbransjen. Flere medlemmer har skaffet seg
et stort nettverk innenfor eiendomsbransjen og tjent gode penger på eiendomssalg (se
egen sak).

I Norge ble ett medlem i 2007 meldt til politiet for hvitvasking, viser dokumenter som NRK
Brennpunkt har. Politiet opplyser at de i 2008 henla anmeldelsen på grunn av manglende
bevis.
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I tillegg til de næringsdrivende, er over halvparten av HAs medlemmer enten eier eller
medlem av et selskap eller stiftelse som driver med eiendomsforvaltning.

Eksempel 3
Han er 42 år, straffedømt, medlem av Trondheim Hells Angels og styreleder, daglig leder
og eier i et entreprenør-selskap som driver med grunnarbeid. Selskapet har en ansatt og
hadde over 1 million kroner i inntekter i 2008.

Selskapet hadde negativt resultat i 2008, slik det har hatt de fire siste årene.
Egenkapitalen er tapt og selskapet skylder penger til det offentlige. Revisor har hatt
merknader til regnskapet de siste seks årene, revisorens merknader har blitt flere og mer
alvorlig år for år.

Daglig leder fikk ifølge selskapets regnskap en lønn på 276 000,- kroner fra selskapet i
2008. I ligningen har HA-medlemmet oppgitt at han har ca 105 000 kroner i netto inntekt.
Han har ifølge ligningen 0 i formue, og ifølge eiendomsregisteret en eiendom verdt over 1
million kroner.

Selskapet har samme besøksadresse som Hells Angels klubblokale i Trondheim, i likhet
med tre andre selskap eid av medlemmer av Hells Angels.

Halvparten går med underskudd
Mange av de næringsdrivende medlemmene i HA sliter med å tjene penger. Halvparten av
de 27 selskapene eiet av HA-medlemmer gikk med underskudd i 2008.

Likevel er de fleste selskapene relativt solide: 15 av selskapene har en
egenkapitalprosent på over 30 prosent – noe som gjør at de til en viss grad tåler
å gå med tap. 7 av selskapene har tapt hele egenkapitalen.

Tre grupperinger
Medlemmene i HA kan deles i tre grupper: Cirka en tredel er registrert som
næringsdrivende, circa en tredel er lønnsmottakere, mens cirka en tredel er
trygdemottakere eller har lav og varierende inntekt.

70 prosent av de næringsdrivende HA-medlemmene er straffedømt.

I en lang rekke land har politi avslørt at Hells Angels medlemmer bevisst stifter selskaper og bygger nettverk i finans, eiendom og byggbransjen.
I Norge styres 60 selskaper av Hells Angels medlemmer. Norsk politi har i den senere tid ikke klart å avsløre større kriminalsaker der forbindelser

mellom Hells Angels medlemmer, entreprenører, meglere, eiendomsutviklere, finans/bankfolk er tydelige.
Samtidig viser en omfattende Brennpunkts kartlegging av enkelte Hells Angels medlemmers omgangskrets at det eksisterer slike nære

"forretningsmessige" forbindelser flere steder i Norge.
I blant annet Sverige, Finland og Danmark har det vært avdekket større kriminalsaker der Hells Angels medlemmer har hatt kriminelle samarbeid med

det som framstår som legitime forretningsfolk i disse bransjene.

Nye inntektskilder for Hells Angels medlemmer etterforskes i flere land:

Hells Angels hårdsatsar på ekobrott
Ekohärva med HA-kopplingar
Gängmedlemmar krävs på miljoner
Hells Angels money laundering
Skat gransker 25 rockerfirmaer
Hells Angels: Rich and powerful
Banker blaastempler rocker forretninger
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Hells Angels' eiendommer:

HA-klubbhus verdt millioner
Medlemmene i Hells Angels har egne eiendomsselskap til å drive sine klubbhus
i Norge. De sju eiendommene har en bokført verdi til ca. 14 millioner kroner,
men kan være verdt det mangedobbelte i markedet.

HA-klubbhuset i Trondheim har en markedsverdi på 25 millioner kroner – men ingen
meglere tør å selge huset.

På Jæren er det etablert en ”HA-stiftelse” med formål «å eie og forvalte de faste
eiendommer som benyttes i driften av Hells Angels MC Norway avd. Stavanger».

Eiendomsselskapene som driver HAs klubbhus, hadde over 2 millioner kroner i inntekter
og over 6 millioner i egenkapital i 2008. Klubbhusene er også bolig for mange
HA-medlemmer, og forteller en viktig del av HAs historie i Norge.

Klubbhus til 25 millioner
Hells Angels klubbhus ”Trolla Brug” utenfor Trondheim er Hells Angels eldste klubbhus og
største eiendom i Norge. Seks medlemmer kjøpte den 14.000 kvadratmeter store
eiendommen i 1994 gjennom eiendomsselskapet Trolla Næringspark for 500.000,-
kroner.

I 2006 ble eiendommen lagt ut for salg, til en prisforlangende på 25 millioner kroner.
Men salgsforsøket var mislykket. Terra Eiendomsmegling trakk seg fra salgsjobben fordi
de fryktet hvitvasking av penger.

Politiet advarte meglere mot å bistå Hells Angels. De uttalte i media at
HA-medlemmene trolig kjøpte eiendommen med penger tjent fra kriminell
virksomhet. Å bistå i et salg av eiendommen kunne dermed bli betraktet som
hvitvasking. Ingen bud kom inn.

Ikke gitt opp salg
Styret i HA-medlemmenes eiendomsselskap, Trolla Næringspark, har likevel ikke gitt opp
salgsplanene. I styrets årsberetning for 2007 og 2008 skriver de at arbeidet med å selge
eiendommen fortsetter.

Arbeidet har hittil vært mislykket. Politiets aksjon mot klubblokalene i Bynesveien 100 i
februar i år gjorde neppe salgsjobben lettere.

Den siste viking
Styreleder og daglig leder i Trolla Næringspark er en av grunnleggerne av den første
Hells Angels-avdelingen i Norge, Trondheim HA i 1992. Han er en av to grunnleggere –
vikinger - som fortsatt er medlem av HA. De andre grunnleggerne har sluttet.
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Trondheim HA hadde en periode 15 medlemmer, og var den ledende HA-avdelingen i
Norge. I 2010 er de den minste avdelingen, med 8 medlemmer igjen. Trondheim HA har
de eldste HA-medlemmene i Norge, med en snitt alder på 45 år. 7 av 8 medlemmer i
Trondheim HA er straffedømt. 7 av 8 er aksjonærer i Trolla Næringspark.

Alvorlig revisormerknad
HA-medlemmenes eiendomsselskap Trolla næringspark går bra, ifølge sist innleverte
regnskap. Driftsinntektene ble doblet fra 2007 til 2008. Egenkapitalen er høy og positiv
etter to år med negativ egenkapital.

Men leser man revisorens merknader til selskapene, er det usikkert om inntektene og
egenkapitalen er så høye som HA-aksjonærene ønsker.

«Svakhet i selskapets forretningsrutiner»
Revisoren påpeker at han ikke har hatt mulighet til å sjekke regnskapet slik han skal.
Det er ikke sikkert at inntektene er slik det står i regnskapet, eller at inntektene faktisk
stammer fra leieinntekter eller nye og store fordringer.

De tre siste årene påpeker revisoren at ”Svakheter i selskapets rutiner, internkontroll og
dokumentasjon kan ha medført feil i regnskapet”.

Revisoren vet ikke om inntektene faktisk stammer fra selskapets utleie av eiendom, eller
om de stammer fra annen virksomhet som HA-medlemmene bedriver.

Les også: Hells Angels i næringslivet

For godt til å være sant?
Inntekter og fordringer er mer enn fordoblet fra 2007 til 2008, og det berger Trolla
Næringspark fra et langt dårligere resultat. Uten denne rekordhøye inntekten, som
revisoren ikke kan dokumentere, ville selskapet kanskje gått med underskudd og hatt
negativ egenkapital.

Revisoren påpeker at han ville justert hvor store inntektene og fordringene var, hvis han
hadde fullstendig tilgang til alle opplysninger – slik revisoren skal ha.

Selskapets soliditet (egenkapitalprosent), altså evne til å tåle tap, endres fra -20% i
2007 til 53% i 2008. Det er en meget stor endring på ett år.

Etter det NRK Brennpunkt erfarer, gransker politiet i Trondheim nå eiendomsselskapet.

Et eiendomsselskap eid av medlemmer fra Hells Angels har kanskje andre
regnskap og årsberetninger enn vanlig. I årsberetningen fra 2001 står det
f.eks: «Årsregnskapet er beklagelig innlevert etter fristen. Dette skyldes at
daglig leder avgikk ved døden her i sommer.»

Flere selskaper
Klubbhusene og tilhørende eiendommer er også ofte forretningsadresse for selskapene
til næringsdrivende medlemmer av Hells Angels.

I Trondheim er det registrert flere selskaper på adressene Bynesveien 100 og Trolla
brug, og flere av disse er eid av medlemmer i Hells Angels.

Presidentens adresse
Det mest kjente selskapet i Bynesveien er antagelig selskapet til Hells Angels president i
Norge, Leif Ivar Kristiansen. Han eier og driver enkeltmannsforetaket Tattoo World
Norge.
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Siden selskapet er et enkeltmannsforetak, er det ikke pliktig til å ha revisor eller legge
fram regnskap offentlig. Leif Kristiansen driver selskapet fra denne adressen, selv om
han offisielt er utvandret til Sverige.

Et annet av HA-medlemmenes selskaper har ennå ikke levert årsregnskap for 2008, noe
som er ulovlig sent. Et tredje selskap har fått ”presserende bemerkninger” fra revisoren
til regnskapet – og det er ikke positivt.

Trondheim mistet MC-magasin?
Tidligere hadde forlaget som ga ut MC-magasinet Scanbike adresse hos Hells Angels
hovedkvarter i Trondheim. Det var mens den tidligere trommeslageren Morten ”Diesel”
Dahl var medlem av HA og utgiver av bladet Scanbike.

Scanbike er ifølge en artikkel av Aftenpostens journalist Arild Jonassen i 2005 nærmest
et husorgan for HA og deres sympatisører i Skandinavia. Jonassen er en av Norges
fremste kjennere av Hells Angels.

I 2005 gikk ”Diesel” Dahl ut av HA etter en konflikt med presidenten Leif Ivar
Kristiansen, og nå har ikke lenger Scanbike adresse Trondheim.

Fra Trondheim til Stavanger?
Scanbike.no drives i 2010 fra Stavanger, via et NUF-selskap. Et medlem av HA i
Stavanger er daglig leder i selskapet. Flyttingen er kanskje symptomatisk for utviklingen
av Hells Angels i Norge: Trondheim har mistet mange medlemmer, flere av dem
begynner å bli eldre og har ifølge ligningen svak økonomi.

Samtidig har Stavanger vokst og har dobbelt så mange medlemmer som Trondheim.
Medlemmene der har langt bedre økonomi, er yngre og flere av dem er
næringsdrivende.

At scanbike.no i Stavanger er registrert som et nuf-selskap, kan være en fordel hvis man
ønsker å begrense offentlighetens innsyn. Selskapet har ikke lagt fram regnskap
offentlig, og muligheten for norske myndigheter til å undersøke hvor pengene stammer
fra i NUF-selskap har vist seg å være begrenset.

Oslo:
Medlem HA i 1996. Klubbhus Strømsvegen 222, 0668 Oslo. Samlet areal 1971 m2 med flere bygninger: Lagerbygg
samt kontorbygg 400m2 bruksareal og bolighus med 3 boliger. Medlemmene eier klubbhuset gjennom
eiendomsselskap, som kjøpte eiendommen i 1996 for 1.2 millioner kroner.
Dette er Hells Angels Oslo

.

Drammen
Medlem HA 2007. Eiendom kalles ”Aspeland”. Horgenveien 180, Øvre Eiker. Samlet areal 1794 m2 med flere bygninger.
Hotellbygning. Kjøpt av medlemmenes eiendomsselskap i 2000 for 1,8 millioner kroner.
Dette er Hells Angels Drammen

.

Skien
Medlem HA 2002. Eiendom kalles ”Findal”, Voldsvegen 508, Skien. Samlet areal 6679 m2 med flere bygninger. Bygning
på 800m2 bruksareal for bofellesskap 3 etasjer med 6 boliger. Eiendommen eid av lege i Skien, som leier ut til
HA-medlemmenes eiendomsselskap. Verdi eiendom ca 12 millioner.
Her er Hells Angels Skien

.

Hamar:
Medlem HA 1999. Eiendom kalles ”Nedreløkken”, Gamle Kongsveg 64, 2320 Furnes, Ringsaker. Samlet areal 2178 m2.
Bygning for bofellesskap med 600m2 bruksareal. Kjøpt av medlemmenes eiendomsselskap i 1993 for 175.000,- kroner,
så ombygd.
Dette er Hells Angels Hamar

.
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Stavanger:
Medlem HA 1996. Klubbhus eiendom kalles ”Tryggheim”, Jærvegen 371-373, Braut, Klepp. Samlet areal 3482 m2 med
flere bygninger. Bygning ”kulturhus” bruksareal 1100m2 og enebolig 100m2. Stiftelse eier og forvalter eiendommen for
Hells Angels Stavanger. Eiendom verdsatt til 4,5 millioner.
Dette er Hells Angels Stavanger

.

Trondheim:
Medlem HA 1992. Klubbhus eiendom kalles ”Trolla bruk”, Bynesveien 100, 7018 Trondheim. Samlet areal 13807m2 med
flere bygninger. Medlemmenes eiendomsselskap kjøpte eiendommen i 1995 for 500.000,- kr. Lagt ut for salg i 2006
med verdivurdering på 25 millioner kroner, men ikke solgt.
Dette er Hells Angels Trondheim

.

Tromsø:
Medlem HA 2006. Klubbhus Tromsøysundvegen 24, 9020 Tromsdalen. Minste klubbhus, med samlet areal 640 m2.
Kontorbygning med bolig bruksareal 300m2. Kjøpt av to av medlemmene i 2008 for 3 millioner kroner.
Dette er Hells Angels Tromsø

.

Bergen:
Renegades MC. Hangaround klubb til HA Norge. Klubbhus Hardangervegen 107, 5226 Nesttun. Samlet areal 3229 m2
med flere bygninger. NSB-verksted kjøpt av to medlemmer i 1996 for 400.000,- kr. De leier ut lokalene til
medlemmenes stiftelse. Klubblokalene februar 2010 pantsatt for 2 millioner kroner.
Dette er Renegades MC, Bergen
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Hells Angels Stavanger

Hells Angels Stavanger virker som den mest profesjonelt drevne HA-avdelingen i Norge.

De er den eneste HA-avdelingen som har registrert og navngitt en HA-avdeling i
Brønnøysundregisteret. Foreningen heter ”Hells Angels Mc Stavanger” og har epost,
telefon og fax.

Besøksadressen er Jærvegen 373 på Braut i Klepp kommune i Rogaland. Kommunen har
forsøkt å kaste HA ut av klubblokalene siden de ble Norges andre HA-avdeling i 1996,
uten å lykkes.

Daglig leder i Hells Angels
Daglig leder i HA Stavanger er også daglig leder i en stiftelse med navnet ”Stiftelsen
Jærvegen 373”. Dette er HA-medlemmenes egen eiendomsstiftelse.
HA Stavanger er de eneste som har egen HA-stiftelse som eier klubbhuset.

Eiendommen er på 3500 kvadratmeter med flere bygninger, den største med over 1000
m2 bruksareal, verdsatt til 4,5 millioner kroner.

Turboneger spilte konsert i HA-lokalet i 2004.

HA-stiftelsen
Stiftelsen heter ”Stiftelsen Jærvegen 373” og forretningsadressen er den samme som
foreningen ”Hells Angels Mc Stavanger” har. Klubbhuset ligger altså i Jærvegen 373,
samme adresse som stiftelsens navn og HA Stavangers besøksadresse.
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Styret i stiftelsen Jærvegen 373 skriver i sin årsberetning at ”Stiftelsens formål er å eie og
forvalte på non-profit basis, den eller de faste eiendommer, eventuelt med tilbehør, som til
enhver tid benyttes i driften av Hells Angels MC Norway avd. Stavanger”.

Gåte 1: Når ble eiendommen kjøpt?
Stiftelsen skaffet seg en eiendom til 4,5 millioner kroner i 2006, ifølge balansen i
stiftelsens årsregnskap. Eiendommen fikk stiftelsen overdratt uten å ta opp lån.

Men ifølge note-opplysningene i regnskapet anskaffet stiftelsen eiendommen først i 2007,
samme år som stiftelsen ble registrert. Ifølge eiendomsregisteret har ikke stiftelsen
gjennomført noen eiendomstransaksjoner verken i 2006 eller 2007.

Først høsten 2008 kjøpte stiftelsen eiendommen Jærvegen 373, ifølge eiendomsregisteret.
Da kjøpte HA-stiftelsen eiendommen for 400.000,- kroner av 6 personer, flere av dem
HA-medlemmer.

Gåte 2: Hvor ble det av 4 millioner kroner?
MC-medlemmene kjøpte eiendommen i 1991 for 550.000,- kroner, og solgte altså
eiendommen videre høsten 2008 til sin egen HA-stiftelse for 400.000,- kroner. Ifølge
eiendomsregisteret.

Stiftelsen opplyser at de i regnskapet har satt verdien av tomter og bygninger til
innkjøpspris. Ifølge regnskapet er innkjøpsprisen på 4,5 millioner kroner, 4 millioner mer
enn de ifølge eiendomsregisteret har betalt for eiendommen.
Man kan stille spørsmål om hvorfor HA-stiftelsen opplyser i sitt regnskap at eiendommen
er kjøpt for 4 millioner kroner mer enn det som er oppgitt i eiendomsregisteret.

For å gjøre regnestykket enda mer komplisert, så er HAs klubbhus satt opp på to
eiendommer som grenser til hverandre. De to eiendommene er begge kjøpt og eid av
HA-stiftelsen. Det er noe uklart i eiendomsregisteret om de to eiendommene er kjøpt for
til sammen 400.000,- kroner, eller hver for seg for 2 x 400.000,- kroner, til sammen
800.000,- kroner. Det kan i så fall endre regnestykket over med 400.000,- kroner.

Millioner i banken
HA-stiftelsen går uansett bra, med 230.000,- i leieinntekter og en egenkapitalgrad som er
særdeles bra: 99,9 prosent. HA-stiftelsen har hele 4,5 millioner kroner i egenkapital.

Det er to næringsdrivende i stiftelsens styre: Styrelederen i stiftelsen har vært talsmann
for HA Stavanger og er næringsdrivende, med egen flyplass hjemme og en halv million
kroner i inntekt (inkludert skatt) i 2008.

Det andre styremedlemmet, med initialene F.E., er også næringsdrivende, men er ikke
medlem av HA.

Hells Angels' rikeste
En av HA-medlemmene som solgte sin andel av klubblokalet i Jærvegen 373 til den nye
HA-eiendomsstiftelsen, er det rikeste medlemmet av HA Norge.

Han tjente i 2008 nesten 2 millioner kroner og har en formue på 7 millioner. Han var med
å kjøpe klubbhuset i 1991, har vært med i HA Stavanger i mange år og er nå styremedlem
i stiftelsen.

10 millioner i inntekter
Stavanger HA har flest næringsdrivende medlemmer blant HAs lokalavdelinger i Norge. 12
av 19 tilknyttet HA Stavanger er næringsdrivende.

Medlemmene i HA Stavanger driver 22 selskaper innenfor blant annet bygg og eiendom,
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bilverksted, godstransport, treningssenter, tatovering og personlig tjenesteyting.

De seks selskapene som har offentlig regnskap, hadde over 10 millioner kroner i
driftsinntekter og over 12 millioner kroner i eiendeler i 2008.

To tredeler av medlemmene i HA Stavanger er straffedømt, og andelen straffedømte er
like høy blant de næringsdrivende medlemmene i Styavanger HA.

Lite offentlig
13 av selskapene som er eid av medlemmer i HA Stavanger avgir ikke offentlig regnskap i
Norge. De har ikke krav til revisor som skal kontrollere hvor inntekter kommer fra og hva
utgiftene går til.

Siden over to tredeler av HA-medlemmenes selskaper ikke offentliggjør regnskapstallene,
er omsetningen i HA-medlemmenes selskaper i Stavanger-området høyere enn det som
kommer fram i Brennpunkts undersøkelse.

Høyest inntekt i Stavanger HA
Stavanger Hells Angels har medlemmene med høyest inntekt. Medlemmene er
hovedsakelig selvstendige næringsdrivende og lønnsmottakere: 11 av 18 medlemmer i
Stavanger tjener mer enn 400.000,- kroner, og bare 2 av 18 under 200.000,- kr. (Tallene
er inkludert skatt)
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Dette er Hells Angels Oslo

Lavest i Oslo
Oslo kommer på den motsatte enden av skalaen sammenlignet med Stavanger: 2 av 17
HA-medlemmer i Oslo tjener over 400.000,- kr, mens 14 av 17 tjener under 200.000,- kr.

Gjennomsnittlig brutto inntekt for et HA-medlem er 133 000,- kroner i Oslo og 540 000.-
kroner i Stavanger.

Forskjellen i snittinntekt på medlemmene i Oslo og Stavanger Hells Angels var i 2008 på
ca. 400 000,- kroner. Medlemmene i de to HA-klubbene er trolig rekruttert fra forskjellige
miljø. Begge steder er et stort flertall av medlemmene straffedømt, ca 2 av 3 i Stavanger
og ca 9 av 10 i Oslo.

Festningen
Klubbhuset til Oslo HA ligner - som klubbhuset til Stavanger HA – en festning.
Videoovervåket bak høye gjerder ligger HAs klubbhus, skjult for innsyn.

I februar 2010 aksjonerte politiet mot klubbhuset i Strømsveien 222 på Alnabru i Oslo. Tre
personer ble arrestert og skytevåpen og narkotika beslaglagt.

Aksjonen settes i sammenheng med arrestasjonen av HAs leder Leif Ivar Kristiansen i Oslo
i januar. Da ble også Kristiansens leilighet i Oslo gjennomsøkt.

Eiendomsselskap
Også i Oslo er det et eiendomsselskap som eier og driver HAs klubbhus. Eiendommen ble
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kjøpt av 6 medlemmer av Hells Angels i 1996 for 1,2 millioner, da HA Oslo ble HAs tredje
avdeling i Norge.

Eiendommen på 2000 kvadratmeter inneholder flere bygninger. Her er det klubbhus, lager
og et tre etasjer stort bolighus med tre adskilte boliger på over 300 kvadratmeter boareal.

Lønnsomt selskap
Eiendomsselskapet Capitol Eiendom AS, som eier Strømsveien 222, er eid av 6
medlemmer av Hells Angels. Selskapet går relativt godt, de har 150.000,- i banken og en
halv million i egenkapital.

Driftsinntektene er nesten fordoblet til en halv million kroner, trolig fordi selskapet for
første gang ikke bare har leieinntekter, men også salgsinntekter.

Gjelden er redusert, og mesteparten av gjelden på 600.000,- kroner er til aksjonærer,
altså til noen av HA-medlemmene.

Bolig og forretning
Tre HA-medlemmer oppgir at de bor på klubbhusets adresse. Klubbhuset brukes som
forretningsadresse til flere av HA-medlemmenes selskaper. Bare de tre beboerne i
Strømsveien 222 styrer 9 forskjellige selskap.

Medlemmene i Oslo HA er involvert i 13 selskaper. De går relativt dårlig. 5 av 13 har
offentlig regnskap. De fem selskapene hadde over 2 millioner kroner i driftsinntekter, to av
dem gikk med underskudd. Ingen av selskapene hadde årsresultat over 100.000,- kroner.
Selskapene hadde 1,7 millioner i eiendeler og under 200.000 i egenkapital.

Halvparten av selskapene til HA-medlemmene i Oslo er startet i løpet av de tre siste
årene.
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Dette er Hells Angels Hamar

Arrest i klubbhuset
Det er tatt arrest i klubbhuset til Hamar Hells Angels. Klubbhuset i Gamle Kongsveg 64
på Furnes nord for Hamar er eid av ni personer. Mange av dem er ikke lenger medlem av
HA. Men fortiden forfølger dem.

Bomben
I juni 1997 eksploderte en bombe ved Bandidos sitt hovedkvarter i Drammen. En
forbipasserende kvinne ble drept. Bomben var plassert der av tre prøvemedlemmer i
Hells Angels fra området rundt Hamar.

To år etter bomben ble Hamar Hells Angels den fjerde fullverdige avdelingen i Hells
Angels Norge. Så ble flere av HA-medlemmene i 2001 og 2003 dømt for mordbrannen i
Drammen. Da tok forsikringsselskapet opp jakten.

300 millioner i erstatning
Forsikringsselskapet Gjensidige Forsikring måtte ut med rundt 300 millioner kroner i
erstatning etter eksplosjonen. I 2001 tok de arrest for 280 millioner kroner i HA Hamars
klubblokale.

Forsikringsselskapet krevde at de fem Hells Angels-medlemmene som var dømt for
mordbrannen, måtte erstatte selskapets tap.

I oktober 2008 ble kravet mot de fem fornyet, og det ble på nytt tatt arrest i de fem sine
eierandeler i HA-klubbhuset. Kravet var nå steget til 347 millioner kroner mot to av
medlemmene, og til 13 millioner kroner mot tre av medlemmene.

Bofellesskap
Et salg av ”Nederløkken”, som klubbhuset kalles, vil nok ikke dekke stort. Eiendommen
ble kjøpt i 1993 av ni personer for 175.000,- kroner. Selv om medlemmene bygde ut
klubbhuset til 600 kvadratmeter boareal, har nok ikke verdien steget så mye at det
dekker erstatningskravet.

Klubbhuset er klassifisert som ”annen bygning for bofellesskap”, og drives av
medlemmenes eiendomsselskap Nederløkken eiendom AS. Fire medlemmer har adresse
i klubbhuset.

Eiendomsselskap
Ni personer er eiere av eiendomsselskapet, men bare fire av disse er i dag medlemmer
av HA. Styrelederen har gått ut av Hells Angels, mens selskapets kontaktperson fortsatt
er medlem.
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Nederløkken eiendom er altså et driftsselskap, som leier ut Hells Angels-medlemmenes
eiendom til HA-medlemmene selv. Selskapet har likevel ført opp at de eier fast eiendom
til en verdi av 1.5 millioner kroner, selv om selskapet ikke er oppført med eiendom i
eiendomsregisteret.

Selskapet gjør det relativt godt, med 140.000,- i driftsinntekter og en egenkapital på 1,2
millioner kroner.
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Dette er Hells Angels Skien

I likhet med i andre HA-klubbhus, bor også medlemmer av Skien Hells Angels i
klubbhuset. Det er en stor eiendom på over 6000 kvadratmeter som ligger landlig til på
Findal utenfor Skien. På eiendommen er det et stort hus på 3 etasjer med 6 boliger med
over 800 kvadratmeter boareal.

Huset er registrert som ”annen bygning for bofellesskap”, og 4 av medlemmene i Skien HA
oppgir klubbhuset som sin adresse.

Huset leier de av en lege fra Skien, og eiendommen er registrert pantsatt to ganger til 12
millioner og 4 millioner kroner.

Tapte på aksjer
Også medlemmer av Skien HA har sitt eget eiendomsselskap, selv om de bare leier og
ikke eier klubbhuset i Voldsvegen 508. Også eiendomsselskapet heter Voldsvegen 508
med samme adresse. Selskapet har tre eiere, der bare en av eierne fortsatt er med i HA.
Hovedaksjonær og styreleder er ute av HA.

Selskapet eier ikke eiendom og har ikke inntekter. Tapte likevel 80 tusen på aksjehandel i
2008, noe som er viktgiste årsak til driftsunderskudd på om lag 100.000,- kroner.
Egenkapitalen er noe redusert, men fortsatt solid.

Få næringsdrivende
I motsetning til mange andre HA-avdelinger, er det nesten ikke næringsdrivende i Skien
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HA. Bare en av medlemmene i Skien HA har eget selskap, og han holder til gjengjeld til i
Mandal.

Skien har de yngste medlemmene i HA Norge, de er i snitt 35 år, det er 5 år yngre enn
snittet i HA på landsplan, og 10 år yngre enn gjennomsnittsalderen til medlemmene i
Trondheim HA.

Skien HA ble den femte avdelingen i HA Norge i 2002, men har likevel i snitt yngre
medlemmer enn de to avdelingene som ble medlem sist: Tromsø og Drammen.
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Dette er Hells Angels Drammen

En ukjent investor hjelper Hells Angels Drammen å beholde klubbhuset og
eiendomsselskapet sitt. HA-medlemmenes eiendomsselskap har de to siste årene fått lån
fra det de kaller ”samarbeidende organisasjoner” til å dekke opp underskuddet. Det går
fram av selskapets årsregnskap.

Uten denne hjelpen ville trolig eiendomsselskapet til Hells Angels-medlemmene ikke klart
å betjene gjelden på klubbhuset.

Dårlig økonomi
Klubbhuset til Drammen HA er en gammel hotellbygning som ligger i Horgenveien 180 i
Hokksund i Øvre Eiker. Medlemmenes eiendomsselskap Horgenveien 180 AS kjøpte
eiendommen i 2000 for 1,8 millioner kroner.

Etter hvert har selskapet slitt med å betjene gjelden. Selskapet tok opp lån på 1,6
millioner kroner i år 2000 for å kjøpe eiendommen. Etter det har gjelden økt og var i 2008
på 2,2 millioner kroner.

Får pengehjelp
I 2007 ble Drammen den sjuende avdelingen til Hells Angels Norge. Siden da, i 2007, har
selskapet Horgenveien 180 AS fått pengehjelp utenfra for å dekke opp underskuddet i
balansen.

Horgenveien 180 AS eies av de 10 medlemmene i Drammen HA. Styret i selskapet
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opplyser i sin årsberetning for 2007 at egenkapitalen er tapt, men at ”samarbeidende
organisasjoner” har gitt lån til virksomheten som dekker underbalansen.

”Nærstående” berger Drammen HA?
En stor del av gjelden i selskapet er ikke til bank, men til det styret i selskapet omtaler
som ”gjeld til nærstående”. En stor del av denne gjelden gjør selskapet i 2009 om til
ansvarlig lån.

Det innebærer at noen garanterer for deler av selskapets gjeld og gir Drammen HA penger
– uten å ta pant i klubbhuset. Hvem denne reddende engelen er opplyses det ikke om,
men det er altså en ”nærstående”.

Trenger hjelp
For Hells Angels-medlemmenes eiendomsselskap trenger fortsatt hjelp framover. Gjelden
er på over 2,1 millioner, egenkapitalen er på minus 300.000,- kroner, selskapet har 190
kroner i banken og kan få problemer med å betale løpende utgifter uten hjelp.

Englenes engler
Drammen HA skiller seg også fra de andre HA-avdelingene, ved at bare en av de ti
HA-medlemmene i Drammen HA er straffedømt.

I snitt er over 60 prosent av HAs medlemmer straffedømt i Norge. Trondheim og Oslo
kommer på topp med ca 90 prosent, så følger Stavanger og de andre avdelingene med
lavere antall.

Da Drammen HA ble fullverdig medlem av HA i 2007, gikk andelen straffedømte i Hells
Angels ned fra ca 72 til ca 65 prosent.
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Dette er Renegades MC, Bergen

Renegades MC har fått offisiell status som hangaround klubb for Hells Angels. Klubben er
dermed prøvemedlem i Hells Angels – og kan bli fullverdig medlem i løpet av et par år.

Dermed kan HA vokse til 8 avdelinger med nesten 100 medlemmer i Norge.

Renegades har klubbhus i Hardangerveien 107 på Nesttun ved Bergen. Samme adresse
har ”Stiftelsen klubbhuset”. Formålet til denne stiftelsen ”er å huse motorsykkelklubben
Renegades”. Stiftelsens mål er å ”kjøpe eiendommen de i dag leier” til klubbhus.

2 millioner
Klubbhuset til Renegades ble kjøpt av to klubbmedlemmer i 1996. De kjøpte NSBs gamle
verksted for 400.000,- kroner, og leide så ut eiendommen til sin egen klubb og stiftelse.
12 av medlemmene har underskrevet stiftelsens årsberetning.

Klubblokalet ble nylig – 22 februar 2010 - pantsatt for 2 millioner kroner. Klubben må
altså ut med minst 2 millioner kroner for å kjøpe eiendommen, som har et areal på 3000
kvadratmeter og et boareal ca 500 kvadratmeter.

Renegades MC framstår som miljøvennlige; de investerte nylig i varmepumpe for å
redusere energiforbruket i klubblokalet.

Forynger HA
De 14 medlemmene i Renegades har en gjennomsnittlig alder på 36 år, 6 år lavere enn
snittalderen til de fullverdige medlemmene.

De tjener i snitt 500.000,- kroner (inkludert skatt), og flere av dem er selvstendig
næringsdrivende innenfor bygg og anlegg, eiendom og godstransport.

Seks av 14 medlemmer i Renegades er straffedømt. Blir de og andre prøvemedlemmer i
Hells Angels fullverdige medlemmer, reduseres andelen straffedømte i Hells Angels fra ca
65 til ca 61 prosent.

NETT-TV: Se dokumentaren
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Dette er Hells Angels Trondheim

Hells Angels klubbhus ”Trolla Brug” utenfor Trondheim er Hells Angels eldste klubbhus og
største eiendom i Norge. Seks medlemmer kjøpte den 14.000 kvadratmeter store
eiendommen i 1994 gjennom eiendomsselskapet Trolla Næringspark for 500.000,- kroner.

I 2006 ble eiendommen lagt ut for salg, til en prisforlangende på 25 millioner kroner. Men
salgsforsøket var mislykket. Terra Eiendomsmegling trakk seg fra salgsjobben fordi de
fryktet hvitvasking av penger.

Politiet advarte meglere mot å bistå Hells Angels. De uttalte i media at HA-medlemmene
trolig kjøpte eiendommen med penger tjent fra kriminell virksomhet. Å bistå i et salg av
eiendommen kunne dermed bli betraktet som hvitvasking. Ingen bud kom inn.

Ikke gitt opp salg
Styret i HA-medlemmenes eiendomsselskap, Trolla Næringspark, har likevel ikke gitt opp
salgsplanene. I styrets årsberetning for 2007 og 2008 skriver de at arbeidet med å selge
eiendommen fortsetter.

Arbeidet har hittil vært mislykket. Politiets aksjon mot klubblokalene i Bynesveien 100 i
februar i år gjorde neppe salgsjobben lettere.

Den siste viking
Styreleder og daglig leder i Trolla Næringspark er en av grunnleggerne av den første Hells
Angels-avdelingen i Norge, Trondheim HA i 1992. Han er en av to grunnleggere – vikinger
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- som fortsatt er medlem av HA. De andre grunnleggerne har sluttet.

Trondheim HA hadde en periode 15 medlemmer, og var den ledende HA-avdelingen i
Norge. I 2010 er de den minste avdelingen, med 8 medlemmer igjen. Trondheim HA har
de eldste HA-medlemmene i Norge, med en snitt alder på 45 år. 7 av 8 medlemmer i
Trondheim HA er straffedømt. 7 av 8 er aksjonærer i Trolla Næringspark.

Alvorlig revisormerknad
HA-medlemmenes eiendomsselskap Trolla næringspark går bra, ifølge sist innleverte
regnskap. Driftsinntektene ble doblet fra 2007 til 2008. Egenkapitalen er høy og positiv
etter to år med negativ egenkapital.

Men leser man revisorens merknader til selskapene, er det usikkert om inntektene og
egenkapitalen er så høye som HA-aksjonærene ønsker.

«Svakhet i selskapets forretningsrutiner»
Revisoren påpeker at han ikke har hatt mulighet til å sjekke regnskapet slik han skal. Det
er ikke sikkert at inntektene er slik det står i regnskapet, eller at inntektene faktisk
stammer fra leieinntekter eller nye og store fordringer.

De tre siste årene påpeker revisoren at ”Svakheter i selskapets rutiner, internkontroll og
dokumentasjon kan ha medført feil i regnskapet”.

Revisoren vet ikke om inntektene faktisk stammer fra selskapets utleie av eiendom, eller
om de stammer fra annen virksomhet som HA-medlemmene bedriver.

For godt til å være sant?
Inntekter og fordringer er mer enn fordoblet fra 2007 til 2008, og det berger Trolla
Næringspark fra et langt dårligere resultat. Uten denne rekordhøye inntekten, som
revisoren ikke kan dokumentere, ville selskapet kanskje gått med underskudd og hatt
negativ egenkapital.

Revisoren påpeker at han ville justert hvor store inntektene og fordringene var, hvis han
hadde fullstendig tilgang til alle opplysninger – slik revisoren skal ha.
Selskapets soliditet (egenkapitalprosent), altså evne til å tåle tap, endres fra -20% i 2007
til 53% i 2008. Det er en meget stor endring på ett år.

Etter det NRK Brennpunkt erfarer, gransker politiet i Trondheim nå eiendomsselskapet.

Et eiendomsselskap eid av medlemmer fra Hells Angels har kanskje andre
regnskap og årsberetninger enn vanlig. I årsberetningen fra 2001 står det f.eks:
«Årsregnskapet er beklagelig innlevert etter fristen. Dette skyldes at daglig
leder avgikk ved døden her i sommer.»

Flere selskaper
Klubbhusene og tilhørende eiendommer er også ofte forretningsadresse for selskapene til
næringsdrivende medlemmer av Hells Angels.

I Trondheim er det registrert flere selskaper på adressene Bynesveien 100 og Trolla brug,
og flere av disse er eid av medlemmer i Hells Angels.

Presidentens adresse
Det mest kjente selskapet i Bynesveien er antagelig selskapet til Hells Angels president i
Norge, Leif Ivar Kristiansen. Han eier og driver enkeltmannsforetaket Tattoo World Norge.

Siden selskapet er et enkeltmannsforetak, er det ikke pliktig til å ha revisor eller legge
fram regnskap offentlig. Leif Kristiansen driver selskapet fra denne adressen, selv om han
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offisielt er utvandret til Sverige.

Et annet av HA-medlemmenes selskaper har ennå ikke levert årsregnskap for 2008, noe
som er ulovlig sent. Et tredje selskap har fått ”presserende bemerkninger” fra revisoren til
regnskapet – og det er ikke positivt.

NETT-TV: Se dokumentaren
«Engler uten grenser» her
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Dette er Hells Angels Tromsø

Åstedet
Klubbhuset til Tromsø HA var for to år siden åstedet for et drapsforsøk, der dagens
president i Tromsø HA ble angrepet av et annet HA-medlem.

Les også: Fryktens sal
Ifølge rettssaken fra drapsforsøket, har klubbhuset to hybler med sikkerhetsdør og
kodelås i andre etasje. De to Hells Aangels-medlemmene brukte begge hyblene i
HA-lokalet, før den ene angrep den andre med kniv.

Englene ved katedralen
Hells Angels' klubbhus ligger i bakken nedenfor Ishavskatedralen i Tromsø, nede ved
sundet i Tromsøysundvegen 24. Det er HAs eneste klubblokale i Norge som ikke er knyttet
opp mot et eiendomsselskap.

Huset ble kjøpt av lederen av Tromsø Hells Angels og et annet medlem høsten 2008 for 3
millioner kroner, og eies av de to. Det er det minste av HAs klubbhus i Norge, med et
areal på 600 kvadratmeter og et boareal på ca 300 kvadrat.

Tromsø Hells Angels ble den sjette HA-avdelingen i Norge i 2006, og har 10 medlemmer.

Spredt over hele fylket
Medlemmene i HA Tromsø er den avdelingen som har størst geografisk spredning på sine
medlemmer. Under halvparten av de 10 medlemmene bor faktisk i Tromsø. Medlemmene
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er spredt over hele fylket, fra Harstad i sør til Nordreisa i nord, fra Senja i vest til Bardu i
øst.

Tromsø er Hells Angels-avdelingen med færrest næringsdrivende, bare 1 av 10 er
næringsdrivende. Til gjengjeld er den næringsdrivende i Tromsø HA aktiv.

God for 15 millioner
Den selvstendig næringsdrivende i Tromsø HA er daglig leder, styreleder og eier av flere
aksjeselskap. Selskapene hadde driftsinntekter på ca 4 millioner kroner og et overskudd
på over 1 million.

Selskapene driver innefor bygg og eiendomssektoren og har eiendeler for over 10
millioner kroner. I tillegg eier mannen to eiendommer som er pantsatt for til sammen 5
millioner kroner. Til sammen har mannen eiendeler for over 15 millioner kroner.

Arrestert på Island
Flere av medlemmene i Tromsø HA har blitt dømt i 2009. I februar 2010 ble to
medlemmer av Tromsø HA arrestert på Island. Tromsø HA har fått ansvaret for å opprette
Hells Angels-klubb på Island.

De to skulle til Island for å møte den islandske klubben, som har prøvemedlemskap i Hells
Angels, da de ble arrestert av islandsk politi. Island nekter alle medlemmer av Hells
Angels å reise inn i landet, fordi de anser medlemmer av Hells Angels som organiserte
kriminelle.
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Hells Angels får folk til å glemme:

Rettssak preget av frykt

Hells Angels ledere i 'full uniform' entret tilhørerbenken i rettssalen. Vitner møtte ikke opp og enkelte skalv i vitneboksen.

Foto: Brennpunkt

Vitner husker ingenting. Tiltalte husker svært lite. Vitner så aldri hva som
skjedde. Fornærmede var omtåket. Aktor mener hele rettssaken er en farse. Når
et Hells Angels-medlem står tiltalt for drapsforsøk på et annet Hells Angels-
medlem har både dommer og aktor en vanskelig jobb.

Natt til 13. januar 2008 forsøkte den daværende lederen av Hells Angels i Tromsø, med
tilnavnet "Lillis" å drepe Hells Angels-medlemmet Kjell Arne Hansen, ved å stikke ham
med en kjøkkenkniv 4-5 ganger i hals/nakke-regionen. Ingen ville anmelde saken, men
politiet startet sin egen etterforskning.

Like før jul i 2008 kommer saken opp for Tingretten i Tromsø. Kjell Arne Hansen, som nå
er blitt leder i Hells Angels Tromsø ankommer salen med den antatte lederen av Hells
Angels i Norge ved sin side. Gjennom hele rettssaken er Hells Angels-presidenten i Norge
tilstede i salen. Med få unntak har vitnene klar svikt i hukommelsen.

NRK Brennpunkt får også oppleve at både tiltalte, hans forsvarer og flere av vitnene er
svært nervøse under sakens gang.

"Bad standing"
– Skjønner du noe av det her, spør tiltalte "Lillis" en medrøyker på rettens røykerom i en
pause. Han har sluttet å skjelve nå, litt ute i andre dag av rettsforhandlingene. Ingen vil
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bekrefte ryktene om at noen i Hells Angels har ringt rundt å truet flere foran denne
rettssaken i Tromsø Tingrett i desember 2008.

Etter at han knivstakk Kjell Arne Hansen er "Lillis" kastet ut av Hells Angels i såkalt "bad
standing". Det vil i praksis si at han er fullstendig utstøtt fra klubben. Ingen av klubbens
medlemmer eller støttespillere har lov til å snakke med ham eller ha noe som helst med
ham å gjøre.

Les også: Truet til taushet
Les også: Norsk distriktsmafia

Fritt vilt
Hells Angels-medlemmer som er kastet ut i "bad standing" står også i fare for å bli
angrepet av hvem som helst i det kriminelt belastede MC-miljøet. En av de tiltalte i den
såkalte "Tokke-saken", en Hells Angels-relatert drapssak, har forklart seg om hva "bad
standing" fra Hells Angels i Norge kan medføre. Han var på drapstidspunktet prøvemedlem
i Hells Angels Stavanger.

Han fortalte retten at medlemmer som har fått "bad standing" frykter represalier, og er å
betrakte som fritt vilt også for Bandidos og Outlaws-medlemmer. Videre forklarte han at
man kan få stjerner for å drepe folk som er ute av Hells Angels i "bad standing".

Skjelvende vitner
Mannen som fremstår som leder av Hells Angels i Norge, Leif Ivar Kristiansen, sitter
sentralt på tilhørerbenken. Han stiller i full Hells Angels-uniform. Politiet minner
statsadvokat og dommer om at hans tilstedeværelse kan påvirke vitnene, og at
domstolloven gir mulighet for å bortvise ham fra salen. Dommer og aktor velger å overse
politiets anbefaling.

Vi får oppleve vitner som rett og slett skjelver i vitneboksen, og snakker så lavt at det
nesten ikke går an å høre hva de sier. Vi får oppleve et vitne som på grunn av en ulykke
med påfølgende koma mener hun ikke kan huske noe som helst fra hendelsen. Hun er et
sentralt vitne, som etter andre vitnemål å dømme sto like i nærheten da knivstikkingen
skjedde.

Det blir lest opp fra politiavhøret av henne like etter drapsforsøket. I avhøret hevder hun
at det er fornærmede Kjell Arne Hansen som skal ha truet med å knekke nakken på "Lillis"
og drepe en venninne av ham. Hun kaller i politiavhøret Hansen for en ustabil og ufyselig
person som hun har kjent i mange år.

Vitnet, som ikke møtte i retten, men er på telefon, sier nå at hun ikke husker å ha sagt
noe slikt til politiet, og at det heller ikke kan stemme at hun har sagt noe slikt. Hun sier på
telefon at hun ikke mener dette om Kjell Arne Hansen, og derfor må det som står i
politiavhøret være feil.

Les også: Dette er Hells Angels Tromsø

Forskjell på vitnene
Det andre sentrale vitnet som både så hva som skjedde og grep inn i kampen mellom de
to, er Hells Angels-medlem Kenneth Høgmo. Han er innkalt til retten, men dukker ikke
opp. Politiet forsøker på oppdrag fra dommeren å finne ham, men lykkes ikke.

I vitneboksen er det en markant forskjell mellom de vitnene som er "Lillis" sine venner, og
de, som etter de undersøkelsene NRK Brennpunkt har gjort, står Kjell Arne Hansen
nærmest.

Tre jenter, Kjell Arne Hansens daværende kjæreste, og to av hennes venninner viser ingen
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frykt og vitner uanstrengt, selv om heller ikke de har sett knivstikkingen. Kjell Arne
Hansen innrømmer at angrepet fra "Lillis" skjedde da Hansen forsøkte å kaste ut en av
"Lillis" sine venninner. Den samme jenta som han ifølge det tidligere nevnte politiavhøret
skal ha truet på livet tidligere. Det er også hun som er mest redd i vitneboksen.

Retten kommer fram til at det kan ha vært en form for nødverge involvert da "Lillis" gikk
til angrep med kniv. Saken ender derfor med at "Lillis" får 2,5 års fengsel.

Hverken "Lillis" eller Kjell Arne Hansen ønsker å kommentere rettssaken til NRK
Brennpunkt.

Gjerningsmann og offer stakk av
HA-medlem tiltalt for drapsforsøk
Dømt for drapsforsøk
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Redsel er verdt penger:

Hells Angels utnytter frykten

Tidligere president i Harley Davidson Owners Club Norway, Kjell Arne Vole oppfordrer motorsyklister og andre til å boikotte alle
Hells Angels arrangementer. Her er han fra årets Primus-treff på Bjoneroa 27. februar 2010.

Foto:Brennpunkt

«De er en skam for motorsykkelmiljøet i Norge.» Kjell Arne Vole, tidligere
president i Harley Davidson Owners Club Norway er fjellstø i sin vurdering av
Hells Angels. – De er ikke MC-folk. De utnytter folks frykt til å drive "business"
og vokse videre, sier Vole.

Kjell Arne Vole mener det nå er på tide at Norge reiser seg mot de kriminelt belastede
klubbene, med Hells Angels som den ledende. – Alle som deltar på Hells Angels eller
"81"-arrangementer, samme hvor uskyldige de kan være, støtter kriminelle. Boikott alle
Hells Angels arrangementer, sier den tidligere Biker-presidenten, som fortsatt kjører
Harley, selv i snøvær.

Mindretallet tok makta
Mindretallet av MC-miljøet i Norge, de kriminelt belastede såkalte 1 prosentklubbene har
ved hjelp av trusler og frykt satt seg selv på toppen av motorsykkelnorges maktpyramide.

Les også: Truet til taushet
På slutten av 80-tallet og begynnelsen av 90-tallet ble Hells Angels etablert i Norge ved at
en del medlemmer i Trondheimsklubben Rowdies brøt ut og ble prøvemedlemmer i Hells
Angels.
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Kjell Arne Vole var president i
Harley Davidson Owners Club
Norway da Hells Angels
etablerte seg i Norge.

Foto: Tegning: privat

Reiste rundt og truet folk
Et av Hells Angels fremste mottoer er "taking care of business". Under etableringen i
Norge var en av de viktigste oppgavene å drive "varemerkesikring". Et stort antall norske
MC-klubber fikk truende telefoner eller besøk.

De kommende Hells Angels-medlemmene gikk blant annet fysisk til angrep på
Trondheimsklubben Bronx. I løpet av kort tid hadde det gryende Hells Angelsmiljøet truet
en rekke tradisjonsrike motorsykkelklubber til å endre sine ryggmerker. Det kommende
Hells Angels Trondheim, som kalte seg MC Norway før dem ble fullverdige HA-medlemmer,
skulle ha enerett ryggmerker med rødt og hvitt, logo og monopol på å ha ordet "Norway"
nederst på vesten.

Ikke bare Harley Davidson-klubber, det såkalte bikermiljøet, men også vanlige
motorsykkelklubber der medlemmene kjører japanske sykler, fikk trusler. Mange
valgte rett og slett å legge ned klubbene sine av frykt for represalier fra Hells
Angels.

Ensidig negativt
Kjell Arne Vole var president i sammenslutningen av norske
bikerklubber, Harley Davidson Owners Club Norway (HDOCN): –
Vi så på MC Norways ønske om å bli Hells Angels som ensidig
negativt. De reiste rundt og dresserte MC-miljøet ved hjelp av
frykt, og vi kunne ikke stoppe dem. Det samme synet har jeg på
Hells Angels idag. Det finnes absolutt ikke noe positivt å si om
den klubben.

– Politiet i Trondheim kalte den gang Harleymiljøet for feigt, fordi
vi ikke gjorde mer for å stoppe Hells Angels. Det kunne vi ha
gjort, men da måtte politiet gitt oss fellingstillatelse. Det var
nemlig enten krig eller underkastelse, forteller Kjell Arne Vole.

Les også: Fryktens sal

Vurderte krig
Den daværende presidenten for HDOCN innrømmer i dag at flere
stødige, lovlydige medlemmer av de vanlige Harleyklubbene

faktisk vurderte å gå til full krig mot Hells Angels for å få stoppet utviklingen. MC-venner i
Danmark hadde nemlig informert norske Harleyentusiaster om hva som kom til å skje
straks Hells Angels var ordentlig etablert i Norge.

– Hadde vi gått til krig, med våpen i hånd, hadde vi også vært nødt til å gjøre noe som
var ulovlig. Vi prata om det, men vi ville holde oss innenfor loven, og lot det være.
Dermed holdt de aller fleste vanlige MC-entusiaster en lav profil, mens Hells Angels truet
seg mot toppen, forteller Kjell Arne Vole.

Mer politikontroll
Når vanlige folk ikke kan slå tilbake mot Hells Angels og liknende miljøer uten å gripe til
ulovligheter selv, mener Kjell Arne Vole at mer politikontroll er eneste løsningen:

– Hells Angels-medlemmene har et idiotsikkert opplegg. De trenger ikke gjøre
noe selv. Med fryktens varemerke har de et stødig opplegg der ingen tør å sladre
på Hells Angels. De har supportere og hangarounds som er så "sandblåste" at de
utfører de kriminelle handlingene for Hells Angels-medlemmene. Dermed blir
ikke medlemmene tatt selv. Når en supporter eller hangaround blir tatt, bytter
bare Hells Angels dem ut med nye, forteller Vole.
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Han tror eneste måten å bremse utviklingen på er at politiet henger så hardt på disse
miljøene, og følger dem så tett opp, at de ikke får gjort noe.

Avskiltet
Flere Harleyklubber i Norge har sluttet å bruke ryggmerker, og har nå klubbnavnet sitt
bare som for eksempel trykk på ermene. Årsaken er at klubber som vil ha såkalt tredelt
ryggmerke idag må søke en-prosent-klubber som Hells Angels og Bandidos om å få lov til
å bære sin egen logo på ryggen. Det er det flere klubber som ikke har noe ønske om.

– Vi i HDOCN den gangen innførte blant annet ryggmerke-forbud på enkelte
møter, fordi situasjonen var så spent. Det er fryktens varemerke de bærer og
dermed tok vi rett og slett å avskilta dem, forteller Kjell Arne Vole.

En skam for MC-miljøet
Den tidligere HDOCN-presidenten er klar på at han mente, og fortsatt mener, at Hells
Angels er en skam for MC-miljøet: – De kjører jo knapt motorsykkel. De reiser rundt i bil
og driver med "businessen" sin for å tjene penger.

– Det bør være klart for de fleste at dette ikke er motorsykkelklubber. Det er frykten de
lever av, og så lenge virksomheten deres ikke kommer ordentlig ut i offentligheta vil de
bare utvide og utvide det de driver med, sier Vole.

Les også: Hells Angels i næringslivet

Selv truet
Harley-presidenten ble selv truet da han uttalte seg om det negative rundt en etablering
av Hells Angels i Norge. – De torde vel ikke ta meg den gang, fordi jeg var president i
Harley Davidson Owners Club Norway.

Vole forteller imidlertid om andre MC-folk som ikke frivillig ville underkaste seg Hells
Angels og det kriminelt belastede en-prosent-miljøet, om skyteepisoder og bankinger med
balltre.

Invalidisert
Et av de grove overfallene Vole husker, var angrepet på redaktøren av MC-magasinet
MCM, Lill-Anders Westenius. Westenius skrev en kritisk artikkel om utviklingen av slike
klubber i Sverige. Han ble overfalt av en gruppe menn med balltre, og ble sterkt
invalidisert.

De mistenkte var prøvemedlemmer i Hells Angels, men bevisene holdt ikke til
tiltale. Fire av de ble senere medlem i Hells Angels. Westenius kom aldri til
hektene igjen, og døde i en alder av 53 år.

– De slo ham helseløs, og vi samla blant annet inn penger til ham slik at han kunne få
spesialisthjelp i USA, forteller Kjell Arne Vole. Den tidligere MC-presidenten vet at han
risikerer represalier etter å ha sagt hva han vet, og ikke minst mener om Hells Angels-
utviklingen i Norge. Han mener likevel det er så viktig å sette søkelyset mot dette miljøet
at han velger å ta risikoen.

Lenker til seriøse motorsykkelklubber:
Norsk Motorcykkel Union
Harley Davidson Owners Club Norway
Harley Owners Group
Ryk og reis tur og koseklubb
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Presses av organiserte kriminelle

Truet til taushet

Politiet gjør stadig anslag mot Hells Angels borgene i Norge. Mange saker når aldri gjennom i rettsapparatet fordi vitner er
redde, og mange folk tør ikke anmelde mc-bandens medlemmer.

Foto: Poppe, Cornelius/SCANPIX

Redde vitner og folk som ikke anmelder saker er snarere regelen enn unntaket
når det gjelder organisert kriminalitet. – Dette er et problem som går langt
utenfor Hells Angels-miljøet, forteller statsadvokat Jan Glent.

Både under etterforskning og når saker skal opp for retten er trusler et stort problem for
både politi og rettsvesenet.

– Dette er mer alvorlig og har mye større tyngde når det kommer fra miljøer knyttet til
organisert kriminalitet. De behøver ikke en gang være bokstavelige, det holder at en
melding når fram, forteller statsadvokat Jan Glent.

Etter de voldsomme oppgjørene mellom Bandidos og Hells Angels på 90-tallet var han en
av påtalemaktens frontfigurer for å få utarbeidet en nordisk handlingsplan mot
MC-kriminalitet.
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Selv vage trusler kan det nå dømmes strenge straffe for. Det bekreftes av Statsadvokat
Jan Glent.

Foto: Maria Nakken/NRK

Lærte av MC-krigen
– Erfaringene fra den såkalte MC-krigen fra 1995 til 1997 viste oss hvordan blant annet
tause vitner og trusler gjorde at vi ikke kom i mål med etterforskningen. I 1998 ble jeg
innkalt til riksadvokaten til en erfaringsoppsummering, som igjen førte til at politiet fikk
tilgang til bedre metoder, så som hemmelig ransaking og kommunikasjonskontroll mot
disse miljøene. Vi ba også om strengere bestemmelser knyttet til trusler og påvirkning.
Det igjen ga oss straffelovens paragraf 132A, forteller statsadvokat Jan Glent.

Trusselparagraf
Paragraf 132A går direkte på forhold der for eksempel MC-kriminelle bruker sitt
eget eller klubbens renommé som en fryktforsterker, og derfor ikke trenger å
være så bokstavelig i sin truende adferd overfor vitner eller andre. Det kan være
tilforlatelige ting, som med tanke på represalier fra for eksempel Hells Angels er
egnet til å skape alvorlig frykt. Uttrykk som "vi vet hvor du bor", "du kan måtte
få svare for dette" eller lignende kan være nok til å skremme.

– Vi oppnådde to ting med paragraf 132A. En markant skjerping av straffene, og å kunne
ramme selv de vage truslene, for eksempel bare basert på uønsket oppmerksomhet,
forteller statsadvokat Jan Glent. Han påpeker at det ikke er alle som er klar over hvilke
muligheter denne lovparagrafen gir. – Det er viktig at alle som kan være utsatt er
oppmerksomme på paragrafen, og bruker den, understreker han.

Straffer motarbeiding
Lovparagrafen skal beskytte aktører i rettsvesenet. Det vil også si vanlige folk som blir
utsatt for trusler og vurderer å anmelde forholdet.

Den innledende lovteksten er som følger: "For motarbeiding av rettsvesenet straffes den
som som med vold, trusler, skadeverk eller annen rettstridig adferd overfor en aktør i
rettsvesenet eller noen av hans nærmeste".

Det er gjennom paragrafen nå straffbart både å prøve å påvirke noen til for
eksempel ikke å vitne eller anmelde, selv med vage trusler. Det samme hvis noen
prøver å hevne seg på noen som for eksempel vitner eller anmelder.
Strafferammen er fem års fengsel, og opp til ti år under skjerpende
omstendigheter.

Sikkerhetsopplegg for vitner
Statsadvokat Jan Glent kjenner til at det blant annet i rettsaker knyttet til Hells Angels
kan være et problem at grupper av medlemmer med vester opptrer i eller ved rettssalen.

Les også: Fryktens sal
– Her skal vi ta spesielle forholdsregler. Det skal lages et sikkerhetsopplegg rundt vitner i

Truet til taushet - Broderskapet - NRK http://www.nrk.no/programmer/tv/brennpunkt/broderskapet/1...

2 av 4 14.01.11 12.01



slike saker. Det skal blant annet være politi til stede i salen. Vitner skal få gå trygt inn og
ut av salen. Straffedømte medlemmer kan bortvises, med mere, forteller Glent.

NRK Brennpunkt kjenner til at det er store forskjeller på hvordan dette
håndteres i retten i Oslo, i forhold til ute i distriktet. Statsadvokaten bekrefter at
rettsvesenet utenfor Oslo ikke alltid forbereder sakene sikkerhetsmessig i
forhold til hvilket miljø man har med å gjøre.

Les også: Englene utnytter frykt

Frykt som verktøy
Hells Angels-medlemmer er ikke alene om å bruke generell frykt for organisasjonen sin
som et verktøy for å drive egen business uforstyrret. Ifølge Den Europeiske
politiorganisasjonen EUROPOL har folks generelle frykt for de kriminelle gruppene mye å si
for hvor mye makt og innflytelse grupper som for eksempel Hells Angels har.

Tips for samfunnets kamp mot organisert kriminalitet:

Det krävs att hela samhället drar åt samma håll
Agera mot organiserad brottslighet på lokal nivå
Dokumenter:

Lokale tiltak mot organisert kriminalitet (svensk)
Trusselvurdering organisert kriminalitet 2009 - Europol
Status rapport mc-gjenger 2008 (dansk politi)
Tendenser i kriminaliteten - Utfordringer 2007-2009
FBI historikk på Hells Angels 60-70 tallet del 1a
FBI historikk på Hells Angels 60-70 tallet del 1b
FBI historikk på Hells Angels 60-70 tallet del 1c
FBI historikk på Hells Angels 60-70 tallet del 2a
FBI historikk på Hells Angels 60-70 tallet del 2b
FBI historikk på Hells Angels 60-70 tallet del 2c
FBIs Nasjonale trusselvurdering gjengkriminalitet 2009
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Telemark 14.01.2011

BRITT BOYESEN
britt.boyesen@nrk.no

Publisert 02.03.2010 07:05.

Usikkert for Hells Angels

Her har Hells Angels i Skien klubblokaler og leiligheter.

Foto: Britt Boyesen/NRK

Leiekontrakten går ut i år.

I snart 15 år har motorsykkelgjengen holdt til bak de høye gjerdene på Findal i Skien. På
seks tusen kvadratmeter har de klubbhus, leiligheter, verksted og utearealer.

Fire av medlemmene oppgir at de bor i huset.

Det var MC-klubben Libra som flyttet inn i det gamle sinnsykehuset da det ble ledig.

Les: HA-topp kastet ut av Island

Les: Fire personer tatt etter HA-razzia

– Fornøyd med Hells Angels
I 2002 ble den godkjent som fullverdig Hells Angels-klubb.

Eieren av eiendommen er gynekolog Roar Fjeld i Skien. Han eier flere eiendommer i
Telemark.

Fjeld er veldig fornøyd med leietakerne sine på Findal.

– De betaler til rett tid, og jeg har ikke noe å utsette på dem.

Vet ikke hva som skjer
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Lukket og låst for de fleste.

Foto: Britt Boyesen/NRK

Han husker ikke hvor mye Hells Angels betaler i leie for den tre
etasjer store mursteinsbygningen og tomten rundt.

For et år siden forsøkte Fjeld å selge eiendommen, men uten å
lykkes. Det var da snakk om at Hells Angels kanskje skulle kjøpe
den.

– Jeg vet ikke hva som skjer med eiendommen eller
leiekontrakten nå, sier han til NRK.

Hells Angels sier ingenting.

NRK har vært i kontakt med to av medlemmene, men de
opplyser at ingen i Hells Angels skal uttale seg til media. En av
dem sier han ikke lenger er medlem av HA, og han vil ikke si noe
om hvorfor han har trukket seg ut av mc-klubben.

Høflige
Spørsmålet er nå hvor Hells Angels skal få seg nye lokaler hvis ikke kontrakten blir
forlenget.

Les også: Frykter Hells Angels

Da NRK reiste til klubblokalene for å få en kommentar til dette, ble vi høflig bedt om å
forlate stedet.

Det er hengt opp en stor presenning langs gjerdet som hindrer innsyn til deler av
eiendommen.

De som bor der, har ikke navnet sitt på postkassen, men et klistremerke med
«Nei til uadressert reklame».

Det er god plass bak disse portene

Foto: Britt Boyesen/NRK
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Troms og Finnmark 14.01.2011

JAN RIISE PEDERSEN
jan.riise.pedersen@nrk.no

Publisert 03.03.2010 11:50.

Hells Angels ble etablert i California i
1948.

Det er anslått at MC-klubben har mer
enn 2 000 medlemmer i 189
lokalavdelinger i 22 land over hele
verden.

Hells Angels har følgende avdelinger i
Norge: Trondheim, Hamar, Oslo, Bergen,
Skien, Stavanger og Tromsø.

FBI antar at Hells Angels innkasserer
mer enn 1 milliard amerikanske dollar i
året på sin verdensomspennende
narkotikatrafikk, prostitusjon og
hvitvasking av penger.

Hells Angels hevder fortsatt at den er
«bare» en MC-klubb.

Kilde: Wikipedia

Kritisk til regjeringens MC-offensiv

Justiskomitéleder Per Sandberg ønsker debatt om politiets ressursbruk overfor kriminelle MC-miljøer.

Foto: Scanpix/NRK

Leder av Stortingets justiskomité, Per Sandberg (Frp), stiller spørsmål ved
hvordan Hells Angels-miljøet i Norge har fått vokse.

Regjeringen varslet for få år siden en offensiv mot kriminelle
motorsykkelmiljøer.

I NRK Brennpunkts «Engler uten grenser» tirsdag kom det frem
at MC-miljøene i stedet har vokst og er etablert med klubbhus i
samtlige landsdeler. Mange av medlemmene har i tillegg
etablert seg med forretningsvirksomhet.

– Vi kan konstatere at man ikke har lykkes, slår leder av
Stortingets justiskomité, Per Sandberg (Frp) fast etter å
ha sett NRK-dokumentaren.

LES MER: Politiet nådde ikke sine mål

– Politiet greier ikke dette alene
Sandberg mener det offentlige ikke har vært gode nok til å samarbeide om
MC-kriminalitet.

– Politiet klarer åpenbart ikke dette alene, og jeg mener dette viser at det er
dårlig koordinering mellom offentlige etater når det gjelder å bekjempe de
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kriminelle MC-miljøene.

LES MER: Politiet nådde ikke sine mål

Ønsker gransking av ressursbruken
Hells Angels teller rundt 100 medlemmer i Norge og har aldri vært større i landet. Bare de
to siste årene har klubben fått 25 nye prøvemedlemmer.

Regjeringen har de siste årene brukt mer penger på politi og økte i Statsbudsjettet for
2010 bevilgningene med 1,3 milliarder kroner.

– Man bør derfor nå se nærmere på politiets ressursbruk, og kanskje må man
bruke mer penger på organisert MC-kriminalitet.

LES OGSÅ: Alt om broderskapet
Justisminister Knut Storberget (Ap) har ikke vært tilgjengelig for kommentar onsdag.

Statssekretær Terje Moland Pedersen understreker at MC-kriminalitet tas alvorlig.

– Vi følger situasjonen nøye, sier han til NRK.

Siste nytt fra NRK i Nord-Norge
Nordlys-redaktør Amundsen går av
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Troms og Finnmark 14.01.2011

SKJALG FJELLHEIM
skjalg.fjellheim@nrk.no

Publisert 04.03.2010 16:12.

Hells Angels ble etablert i California i
1948.

Det er anslått at MC-klubben har mer
enn 2 000 medlemmer i 189
lokalavdelinger i 22 land over hele
verden.

Hells Angels har følgende avdelinger i
Norge: Trondheim, Hamar, Oslo, Bergen,
Skien, Stavanger og Tromsø.

FBI antar at Hells Angels innkasserer
mer enn 1 milliard amerikanske dollar i
året på sin verdensomspennende
narkotikatrafikk, prostitusjon og
hvitvasking av penger.

Hells Angels hevder fortsatt at den er
«bare» en MC-klubb.

Kilde: Wikipedia

DnB NOR vurderer lånerutiner etter
Hells Angels-utlån

Thomas Midteide, informasjonsdirektør i DnB NOR ønsker ikke å kommentere bankens kundeforhold til Hells Angels-
medlemmer konkret.

Foto: DnB NOR/NRK

Informasjonsdirektør Thomas Midteie sier DnB NORs vil vurdere sine
utlånsrutiner etter at banken har finansiert kjøp av flere klubbhus for Hells
Angels.

– Det er naturlig at når saker tas opp i media som er relevante
for oss, så ser vi på våre rutiner, sier informasjonssjef Thomas
Midteide til NRK.

NRK Brennpunkt har avdekket av DnB NOR har finansiert kjøp
av flere klubblokaler for Hells Angles-medlemmer.

I Tromsø ga DnB NOR et lån til nytt klubbhus som var allmenn
kjent som Hells Angels-lokale.

LES: Norske banker finansierer Hells Angels
LES: Hells Angels millionverdier

Vil bidra mot kriminalitet
DnB NOR er Norges største finanskonsern og Midteide
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understreker at banken er sitt samfunnsoppdrag bevisst.

– Vi ønsker å bidra til å bekjempe organisert kriminalitet, men har ikke noe register over
hvem som er Hells Angels-medlemmer eller ikke, sier Midteide.

På grunn av at banken ikke uttaler seg om konkrete kundeforhold offentlig, ønsker ikke
Midteide å kommentere utlånene som er gjort til Hells Angels-medlemmene.

– Men vi er veldig opptatt av å følge de lover og regler som gjelder, og å være best mulig
på kredittvurdering, sier han.

NETT-TV: Engler uten grenser

Bedre samarbeid
Leder av Stortingets justiskomité, Per Sandberg, etterlyser nå bredere samarbeid mellom
etater i kampen mot MC-kriminalitet.

SVs Hallgeir Langeland ber også de lovlydige MC-miljøene engasjere seg.

– Vanlige lovlydige MC-miljøer må hjelpe politiet i kampen mot organisert kriminalitet. I
tillegg må politiets innsats mot denne kriminaliteten økes, mener han.

LES: Alt om broderskapet

Siste nytt fra NRK i Nord-Norge
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Ystad lot seg ikke skremme

Slo tilbake mot trusler

- Jeg har oppfattet at mitt oppdrag altså til og med består i å gøre den her sortens greier. Hva skal vi ellers gjøre? Hvem skal
gjøre det om ikke vi gjør det? Det sier tidligere redaktør Margaretha Engström om medias rolle i å granske de kriminelt
belastede gjengene.

Foto: Brennpunkt

- De mafialignende forbrytelsene som de kriminelle mc-gjengene representerer
handler om å skremme omverdenen til taushet, og egne rekker til lydighet. Vi
kan ha aldri så mye beredskapspoliti og spesielle innsatstyrker, det hjelper ikke
hvis ikke samfunnet våger å stå imot. Slik startet Ystad Allehanda kampen mot
de MC-kriminelle.

Tidligere sjefsredaktør Margaretha Engström og politisk redaktør Ola Tedin i lokalavisen
Ystads Allehanda sto i front for en massiv underskriftskampanje for å få kastet ut det
kriminelt belastede såkalte énprosent-miljøet fra Ystad.

Margaretha Engström gikk av som redaktør i fjor høst. Politisk redaktør Ola Tedin er idag
tydelig på den effekt avisens innsats mot de kriminelle bandene har hatt. - Den langsiktige
effekten er at folk har blitt mer oppmerksom på den her typen kriminalitet, og det har
gjort det vanskeligere for slike kriminelle klubber å etablere seg, forteller Tedin.

Se Ystad lot seg ikke skremme av Bandidos
Det store flertallet av motorsyklister, organisert i klubber, er helt vanlige og normalt
lovlydige folk. Et tungt kriminelt belastet miljø har definert seg selv som en prosent av
MC-miljøet - den prosenten som lever utenfor samfunnets lover og regler. De mektigste
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Slik ville ledersiden sett ut i Ystads
Allehanda sett ut, hvis de mc-kriminelle
fikk bestemme...

Foto: Brennpunkt

internasjonale grupperingene er klubber som Hells Angels, Bandidos og Outlaws. I Ystad
var det Bandidos som forsøkte å etablere seg.

Trusler
– Det begynte med at vi fikk tips til redaksjonen om at kroverter, restauranteiere og andre
næringsdrivende kjente seg truet og trakassert av disse MC-gjengene. Vi begynte selvsagt
å skrive om dette og etter et stort antall artikler fikk vi besøk på en av våre redaksjoner.
Da var det en fyr i MC-vest som for to år siden kom inn på kontoret og var veldig truende.
Han var Bandidosmedlem, og slengte avisa på disken og sa at han ikke tolererte
skriveriene. En artikkel til så skulle noen komme til skade, sa han. Han var truende og
ropte og skrek, forteller den nå avgåtte sjefsredaktøren Margaretha Engström til
Brennpunkt.

Det var dråpen
For den modige sjesredaktøren var det begeret som fikk det til å flyte over.

– Det er ingen utenforstående som skal komme og fortelle Ystads Allehanda hva vi skal
skrive om i avisa. Vi kan ikke aksepterere at lille Ystad skal invaderes av den her sortens
kriminelle, som skremmer og truer medborgerne, forteller Engström.

Trosset egen frykt
Sjefsredaktør Margaretha Engström og resten av redaksjonen trosset egen frykt,
og gikk til det skrittet å lage en folkeaksjon mot de kriminelt belastede
gjengene.

En aksjon som fikk en voldsom oppslutning, og støtte fra
både kommunen og politiet. Redaksjonen fulgte miljøet
veldig tett, med en lang rekke artikler. Politisk redaktør
Ola Tedin skrev en leder med følgende innledning:

Et angrep på deg og meg

«Dagens nummer av Ystads Allehanda har to ledersider. Den første er tom.
Den illustrerer hvordan avisen hadde kunnet sett ut om Ystads Alleahnda hadde
gitt etter for truslene fran den organiserte kriminaliteten. At vi hadde sluttet å
skrive om de kriminelle MC-gjengene som forsøker å etablere seg i Sydøstre
Skåne.

Idag publiserer vi sammen med ledelsen for de fem kommunene i Sydøstre
Skåne ett opprop mot de kriminelle gjengene. Ett trettitalls politikere og
tjenestemenn tar tilsammen med ansatte i Ystads Allehanda åpent avstand fra
det faktum at til og med vår del av Skåne skulle kunne bli en tumleplass for
organiserte mafialignende grupper.

Gjennom å åpent og tydelig ta avstand vil vi stoppe gjengene fra å få rotfeste.
For om vi ikke gjør det - politikere, høye tjenestemenn og journalister, hvem skal
da gjøre det.»

Lördagskrönika: Ola Tedin
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Ystads Allehanda

Lederartikkel Ystad Allehanda: Lördagskrönika: Ola Tedin
opprop fra Ystads Allehanda 1 siden
opprop fra Ystads Allehanda side 4-5
Lederartikkel tom side fra Ystads Allehanda
Den egentlige leder - Et angrep på deg og meg
Ystad lot seg ikke skremme av Bandidos

Kommentarer (0)
Vær den første til å kommentere denne artikkelen.

NETT-TV: Se dokumentaren
«Engler uten grenser» her
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Snart 100 medlemmer

Hells Angels vokser i Norge

Hells Angels har snart 100 medlemmer og 8 avdelinger i Norge. Mange av dem er aktive i bygg- og eiendomsbransjen.

Foto: Brennpunkt/NRK

Den kriminelt belastede organisasjonen Hells Angels vokser i Norge.
Ifølge tall NRK Brennpunkt har innhentet, nærmer klubben seg 100 medlemmer
og prøvemedlemmer.

Brennpunkts undersøkelse viser også at over en tredel av medlemmene i HA er
selvstendig næringsdrivende – de fleste av dem driver innenfor bygg- og
eiendomsbransjen.

2 av 3 medlemmer av HA er straffedømte.
2 av 3 medlemmer av HA er eier av eiendomsselskap eller medlem av stiftelse som driver med
eiendomsforvaltning.
Det typiske Hells Angels medlemmet i Norge er 42 år, straffedømt og tjener i snitt ca
325000,- kr i året (inkludert skatt).

Hells Angels i hundre
Hells Angels Norge har 72 medlemmer og 11 prøvemedlemmer, til sammen 83 personer.

I tillegg kommer de 14 medlemmene i MC-klubben Renegades i Bergen, som har status
som hangaround. Dermed er 97 personer tilknyttet Hells Angels Norge i mars 2010.

HA-millionæren
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Flere Hells Angels medlemmer tjener svært godt, og noen få er millionærer.

Det rikeste medlemmet i HA er en sentral lederskikkelse i Stavanger Hells Angels. Han er
43 år, tjener ca 2 millioner kroner og har en formue på over 7 millioner kroner.

Mannen er styremedlem i en stiftelse i Bryne som bedriver eiendomsforvaltning, og som
står for driften av HA Stavanger sitt klubbhus. Stiftelsen har eiendeler verdt 4,5 millioner
kroner – som kan være den bokførte verdien av klubbhuset.

Mannen har tjent penger på flere store eiendomssalg i Stavanger de siste årene.

Stor utskiftning
Det er færre fullverdige medlemmer enn for to år siden. Mellom 15 og 20 fullverdige
medlemmer har forlatt Hells Angels de to siste årene.

Mange av de mest sentrale lederskikkelsene i flere av HAs lokale klubber i Norge har
sluttet i Hells Angels i løpet av de to siste årene.

Denne utskiftningen skyldes delvis alder – noen av medlemmene begynner å bli gamle.
Men det kan også skyldes interne konflikter.

Rekordstore?
Til sammen er likevel HA, med sin nye hangaround-klubb i Bergen, så store som de trolig
aldri før har vært i Norge.

I 2000 hadde klubben vel 50 medlemmer og prøvemedlemmer. I 2005 hadde Hells Angels
vokst til ca 75 medlemmer og prøvemedlemmer.

Hells Angels har økt antall medlemmer hver gang de har åpnet et nytt chapter – en ny
avdeling – i Norge.

Da Drammen ble fullverdig medlem som syvende norske HA-avdeling i 2007, økte
medlemstallet i Hells Angels Norge til vel 85 medlemmer og prøvemedlemmer.

Blir Renegades MC i Bergen fullverdig medlem i løpet av i år eller neste år, får Hells Angels
8 avdelinger og nærmer seg 100 medlemmer i Norge.

To av tre dømt
Det er færre straffedømte i Hells Angels i 2010 sammenlignet med tidligere.

I 2000 var 38 av 49 medlemmer straffedømte, ca 4 av 5 dømt.
I 2004 var 55 av 75 medlemmer straffedømte, ca 3 av 4 dømt.
I 2010 er 46 av 72 fullverdige medlemmer straffedømte, ca 2 av 3 dømt.
Dette skyldes trolig to ting:

Flere av de dømte har sluttet i Hells Angels i løpet av de to siste årene, mens nye
prøvemedlemmer har kommet til. Litt over halvparten av prøvemedlemmene er
straffedømte, mens vel 2/3 av medlemmene er straffedømte.

Til sammen er 60 av 97 medlemmer og prøvemedlemmer i Hells Angels straffedømt, mars
2010.

I tillegg er flere av medlemmene under politietterforskning for påståtte tilfeller av
narkotika-omsetning og trusler.

Det eldste medlemmet
Det eldste medlemmet av Hells Angels i Norge er 58 år gammel, bor i Skedsmo kommune
og er med i Oslo Hells Angels. Han er registrert som selvstendig næringsdrivende, og
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hadde i 2008 en netto årsinntekt på 75 tusen kroner.

Han betalte 0 i skatt og har 0 i formue. Mannen har et enkeltmannsforetak som driver
innenfor bygg og anleggs-bransjen.

Han er medeier i et eiendomsselskap som eier og driver HAs klubbhus i Strømsveien på
Alnabru i Oslo.

Generasjonsskifte?
Det er et visst generasjonsskifte på gang i HA. De 25 prøvemedlemmene har en
gjennomsnittalder på 35 år, det er nesten 10 år lavere enn HAs medlemmer hadde for ett
år siden.

Med de nye prøvemedlemmene kryper gjennomsnittsalderen i Hells Angels ned, fra 42 til
40 år.

Nullskatteytere
Hells Angels har også flere nullskatteytere. 5 av medlemmene har oppgitt 0 i inntekt og
skatt. Tre av de fem er selvstendige næringsdrivende med egne selskaper – noe som gir
store muligheter for å føre utgifter som reduserer inntekt og skatt.

10 av medlemmene tjener under 2000,- kroner. Av disse ti er seks oppført som
selvstendig næringsdrivende, blant annet presidenten selv, Leif Ivar Kristiansen.

45 av HAs 72 fullverdige medlemmer er enten eier eller medlem av et selskap eller
stiftelse som driver med eiendomsforvaltning.

Les også: Hells Angels i næringslivet
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I ferd med å få fotfeste i Bergen

Politiet i Bergen frykter økt vold og grov narkotikakriminalitet hvis de beryktede englene etableres i Bergen.

Foto: Russel A. Daniels /Scanpix

Politiet ser på utviklingen av MC-miljøet i Bergen som svært alvorlig.

Hells Angels er i ferd med å etablere seg i Bergen. Politiet regner med at Renegades MC
blir fullverdige medlemmer i løpet av året.

– Jeg ser på det som særdeles alvorlig. Vi vet at Hells Angels er det vi betegner
som et kriminelt MC-miljø og det ønsker vi ikke skal få fotfeste her, sier
politiinspektør Norvald Visnes til NRK Hordaland.

SE: Intervju med Visnes i Vestlandsrevyen

Deler av motorsykkelmiljøet i Bergen har i mange år prøvd å etablere en klubb med
fullverdig medlemskap i Hells Angels.

En razzia med 65 politifolk klarte for åtte år siden å stoppe Union MC sine tilnærminger til
den beryktede organisasjonen. Sentrale medlemmer fikk den gangen lange
narkotikastraffer.

Renegades seiler opp
Renegades MC holder til i Hardangerveien ved Nesttun. Klubben er allerede prøvemedlem.

– Sammen bør samfunnet, det vil si politiet, kommunen og andre i nærmiljøet,
gjøre alt de kan for å hindre at disse klubbene blir medlemmer av Hells Angels.
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Vi vet de er såkalte hangaround, og i løpet av en periode på et år er det fare for
at de blir fastere medlemmer av, sier politiinspektør Visnes.

Hells Angels er i dag etablert i Tromsø, Trondheim, Hamar, Oslo, Skien og Stavanger. I
Bergen er det så langt ikke blitt mer enn flørting med de beryktede englene.

– Vi er den eneste storbyen i Norge der de ikke har fått fotfeste tidligere. Vi ser grov
kriminalitet der disse klubbene er etablert. Og det ønsker vi ikke i Bergen.

LES: Englene utnytter frykt | MC-leder dømt for narko

Hvitvasking og vold
Visnes viser blant annet til hvitvasking av penger, der inntekter fra kriminell virksomhet er
kamuflert for som inntekter fra bygg og anlegg.

– Vi har også registrert vold, grove narkotikaforbrytelser, pengeinnkreving og
torpedovirksomhet.

Visnes kaller det kriminelle MC-miljøet for et en prosent-miljø og understreker at dette er i
kontrast til det resterende MC-miljøet.

– Dette er organisert kriminalitet. Alminnelige lover og regler gjelder ikke for disse. De har
sine egne lover og regler.

LES: Hells Angels til Bergen

Tidligere straffedømte
Tilsynelatende ble miljøet sprengt under den store razziaen i Osveien 16 for en del år
siden.

– Vi registrerer at personer som var i det miljøet, er i den eller de klubbene som nå ser ut
til å gå inn i Hells Angels

De involverte selv sier de er fredelige MC-folk som er glade i barn. Seks av 14 medlemmer
i Renegades er tidligere straffedømte.

– Vi registrerer at de gjør alt de kan for å bli medlemmer i HA – som er en del av
dette en prosent- miljøet. Da er det ikke lenger snakk om å være med i et
positivt MC-miljø, men et kriminelt MC-miljø,

I kveld sender NRK1 en dokumentar om virksomheten til Hells Angels.
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Hells Angels rekrutterer nynazister

Her er en dansk Hells Angels medlem arm i arm med en ung høyre-ekstremist fra Kristiansand. Flere lignende bilder har ligget
ute på internettsider til en høyreekstrem gruppering av ungdommer som kaller seg Justvik Power Crew. Det er av politiet i
Kristiansand tidligere registrert nynazistiske miljøer i bydelen Jsutvik i Kristiansand.

Foto: private bilder

Politiet i Kristansand har avslørt at Hells Angels er i ferd med å starte opp en
støttegruppe blant unge nynazister og høyreekstreme i Kristiansand. I Danmark
har organisasjonen AK81 fungert som livvakter og voldsmenn for Hells Angels.
Nå har danske Hells Angels vært i Norge for å starte opp det samme her.

Politisjef Ole Hortemo har idag hatt møte med ordfører Per Sigurd Sørensen i Kristiansand
for å orientere om situasjonen. Politiet har avslørt at en gruppering høyreekstreme
ungdommer fra bydelen Justvik har hatt tett kontakt med Hells Angels og nå opptrer i
Hells Angels uniformseffekter. NRK Brennpunkt sender i kveld filmen "Broderskapet", der
folk fra innsiden av Hells Angels og Bandidos avslører klubbenes kriminelle hemmeligheter.

Alltid Klar Hells Angels
AK 81 står for Alltid Klar Hells Angels (81-tallet representerer H som 8. bokstav i alfabetet
og A som 1.) I Danmark har Hells Angels opplevd en sterk konkurranse om blant annet
narkomarkedet fra kriminelle innvandrerbander.

I krigen mellom de to miljøene har danske Hells Angels forsøkt å fremstille det som om de
er de eneste væpnede hvite som kan beskytte Danmark mot kriminelle innvandrere.
Danske politirapporter avslører at det er kampen om det kriminelle markedet det dreier
seg om, og Hells Angels trang til å beskytte egne inntekter.
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Klubb eller AK81?
På en pressekonferanse tirsdag opplyste Hortemo at politiet i Kristiansand har identifisert
10 personer som har gått fra det høyreekstreme miljøet og over til Hells Angels.

Foreløpig er politiet usikker på om det betyr at det er iferd med å etablere seg en egen
Hells Angels klubb i Kristiansand eller om det er en supportorganisasjon som AK 81 som
er under etablering. – Vi ser med stor bekymring på denne rekrutteringen sier
politistasjonssjef Ole Hortemo.

Sjakalmanifestet
Den danske Hells Angels talsmannen Jørn Nielsen offentliggjorde for et års tid siden det
som Hells Angels kalte "sjakalmanifestet", der ble det erklært krig fra Hells Angels mot det
som ble karakterisert som muslimske sjakaler.

Dette ble ifølge dansk politi gjort for å "lefle" med fremmedhat og rekruttere
høyreekstreme i kampen for kriminelle territorier. Ungdommer i danske AK 81 har stått for
mange av de skyteepisodene som har herjet København de siste årene.

Ingen kommentar
Brennpunkt har vært i kontakt med Hells Angels talsmann Rune Olsgård om politiets
avsløring i Kristiansand. Han avviser det hele som "bare sprøyt", men ønsker ikke å
kommentere saken noe nærmere.

Det danske Rigspolitiets rapport om bandekrigen i Danmark
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Hells Angels og Bandidos tause

Snur ryggen til: Ledelsen i de kriminelt belastede MC-klubbene Hells Angels og Bandidos vil ikke uttale seg til NRK Brennpunkt.

Foto: Illustrasjon/NRK

NRK Brennpunkt har over lang tid forsøkt å få motorsykkelklubbenes ledere og
talsmenn til å gi sin versjon. Så langt uten resultat.

I god tid før dokumentaren om det indre liv i Bandidos og Hells Angels skulle sendes på
fjernsyn, tok NRK Brennpunkt kontakt med ledelsen i de to klubbene.

Begge fikk informasjon om at et ny dokumentar skulle sendes, og ble gitt mulighet til å se
gjennom programmet i god tid før sending. Slik fikk de mulighet til å svare på spørsmål og
imøtegå opplysninger i programmet.

Bandidos ser på TV
Presidenten i Bandidos Oslo og et annet medlem av Bandidos kom en uke før sending til
NRK, og så da gjennom programmet sammen med Brennpunkts redaktør.

Etter visning sa de at de ikke ville kommentere programmet nå. De sa de skulle ha et
møte senere på kvelden i klubbens lokaler for å finne ut om de ville komme med en
uttalelse.

Etter møtet i klubben opplyser Bandidos at de ikke ønsker å kommentere programmet.

Hells Angels tause
Da NRK Brennpunkt sendte dokumentaren om Hells Angels i mars, tok vi i god tid kontakt
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med enkeltpersoner og ledelse i Hells Angels.

Vi sendte først brev og mail og ga de mulighet til å se gjennom programmet i god tid før
sending.

Så sendte vi mail med detaljerte opplysninger om programmets innhold, og ba om
kommentar.

Til slutt ringte vi Hells Angels talspersoner og ba om kommentarer. Hells Angels opplyste
at de ikke ønsket å se gjennom filmen eller kommentere noen av Brennpunkts
opplysninger.

Brennpunkt har benyttet samme framgangsmåte i forbindelse med dokumentaren i mai.
Hells Angels ved talsmann Rune Olsgård har opplyst at de ikke ønsker å se filmen på
forhånd eller kommentere øvrige opplysninger og spørsmål fra Brennpunkt..
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Hells Angels slipper lett:

Politiet alltid to skritt bak

Hells Angels medlemmer flagger med sidemerker på vesten hvilke byer de har spesiell kontakt med. Dette nederlandske
medlemmet har spesiell kontakt med Tromsø. Ifølge vår kilde i Hells Angels kan merkene avsløre hvem som avtaler ulike
kriminelle opplegg direkte mellom de ulike klubbene, men disse personene gjør ikke selv grovjobbene.

Foto: Brennpunkt

Hells Angels-medlemmer unngår med letthet vanlig politi-spaning. – Politiet har
bare kunnskap om 5-10 prosent av den kriminaliteten som styres av Hells
Angels, forteller Brennpunkts kilde i klubben.

Han mener det er for sent for norsk politi og øvrige myndigheter å stanse eller begrense
den kriminelle virksomheten til Hells Angels-medlemmer over hele landet nå.

– Politiet kjenner bare til 5-10 prosent av den kriminaliteten som Hells Angels står bak.
Det ville krevd helt andre metoder og ressurser fra politiet sin side for å kunne ta
bakmennene i klubben, hevder kilden.

Indre uro
Det han hevder er indre uro og et høyt konfliktnivå internt i Hells Angels Norge er
bakgrunnen for at en person fra den indre kjernen i den kriminelt belastede klubben nå
har valgt å snakke med NRK Brennpunkt.

Han vil av hensyn til egen sikkerhet være anonym. I de siste månedene har flere lokale
presidenter og medlemmer gått ut, eller blitt kastet ut av klubben.

Vår kilde forteller at en del av splittelsen internt skyldes konflikt mellom de som tjener
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eller ønsker å tjene store penger på kriminalitet og har mest fokus på dette, og de som
opprinnelig hadde mest fokus på motorsykkelkulturen i klubben.

Unngår politiets søkelys
Han beskriver en virkelighet internt der han hevder det har blitt mer og mer fokus på
tunge kriminelle opplegg. Samtidig unngår de politiets avlytting og telefonavlytting ved at
sensitiv informasjon om kriminelle opplegg kun foregår ansikt til ansikt.

– Politiet er alltid to-tre skritt bak oss. Nesten daglig sendes det beskjeder som kun gis
muntlig fra klubb til klubb. Det kan reise ut to tre biler fra et klubbhus, der hver kurer har
en muntlig beskjed.

Om det er noen som blir stoppet er det likevel alltid noen som kommer fram med
beskjeden, og da er det jo bare å gå en tur langs sjøen eller i skogen for å overlevere en
melding som ikke kan avlyttes, forteller vår kilde.

Kontaktpersonene gir bare ordre
I Hells Angels fungerer det i følge kilden slik at det er lett å få andre til å utføre kriminelle
oppdrag på ordre. Lokkematen er muligheten til å rykke opp fra for eksempel status som
hang-around eller prospect som er betegnelsen på rekruttene i systemet.

– Hvis jeg da driver med torpedooppdrag eller noe annet tungt heavy kriminelle ting, så er
det veldig lett for meg da etter en liten periode å få noen under meg så jeg ikke blir tatt i
det hele tatt da. Så etter ett år eller to kan jo politiet bare etterforske meg så mye de vil,
for jeg gir jo bare ordre, og ingenting går over mobil eller nettverk. Alt går jo face to face.
Så da må dem jo stå mellom ansiktene våre for å ta oss, forteller kilden.

Buene viser hovedkontakten
Enkelte Hells Angels-medlemmer bærer buer med bynavn på nederst til venstre og høyre
på vestene sine. Vår kilde forteller at dette viser hvilke byer de har spesielle kontakter til.

– Du er da formidler av informasjon frem og tilbake og alle andre gjør grovjobben for deg.
Så da er du slutta med å gjøre grovjobb selv, da du får buen, sier kilden.

Muntlige oppdrag
Slik bestilles eller ordnes kriminelle opplegg, som ifølge kilden kan være alt fra
torpedooppdrag i utlandet, narkotikahandler eller annet. Så tar man en prat med sin
kamerat i Rotterdam hvor det da står Tromsø, Trondheim, Oslo, Stavanger eller Skien, og
så er saken ut av verden. Og så kommer andre å gjør jobben. Så ikke du blir tatt selv,
forteller kilden.

Brennpunkt har vært i kontakt med Hells Angels-talsmann Rune Olsgård, som sammen
med andre i Hells Angels har fått tilbud om å se filmen der vår kilde uttaler seg på
forhånd. Hverken Rune Olsgård eller andre i Hells Angels Norge har ønsket å uttale seg til
Brennpunkt i denne saken.

NETT-TV: Se dokumentaren
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Bevæpnede engler:

Skjulte våpenlager

En Heckler & Koch maskinpistol med lyddemper beslaglagt fra Hells Angels miljøet av norsk politi.

Foto: Politiet

Brennpunkts anonyme kilde i Hells Angels bekrefter at klubben har skjulte
våpenlagre på loft og i kjellere i byene og ytterligere lagre ute på bondegårder
på landet. Norsk politi har ikke avdekket disse hemmelige lagrene, men har over
tid likevel gjort mange våpenbeslag knyttet til klubben.

Nylig ble en børsemaker ansatt i forsvaret avslørt som prøvemedlem i Hells Angels Hamar.
Det ble funnet flere våpen i hans besittelse, blant annet en stjålet maskinpistol av type
MP5 og en spesiallaget skarpskytterrifle med ekstreme langdistanseegenskaper.

Militært våpen
Våpenet var i kaliber .50 som tilsvarer et spesialvåpen som brukes av Forsvarets
spesialutdannede snikskyttere. Børsemakeren er siktet for brudd på våpenloven.

I forbindelse med en razzia på klubbhuset utenfor Hamar ble det også funnet våpendeler
fra militære håndvåpen.

Alltid våpen
Brennpunkts kilde i Hells Angels bekrefter at det alltid er våpen med i bildet når Hells
Angels medlemmer eller undersåttene deres i støttemiljøet er ute på for eksempel
torpedo-oppdrag.Våpen som blir tatt i politirazziaer blir ifølge kilden raskt erstattet.
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Atle Roll-Mathiesen, leder for taktisk etterforskning i Kripos bekrefter at politiet stadig gjør
våpenbeslag i Hells Angels miljøet. - Sist var det snakk om våpen stjålet fra Forsvaret, sier
Roll-Mathiesen og sikter til saken mot børsemakeren. - Børsemakeren som var rekrutt i
Hells Angels viser at de har en strategi i forhold til hvem de rekrutterer, og det gir en
dimensjon som er bekymringsfull. Han innrømmer at politiet har kunnskapshull når det
gjelder opphavet til våpnene i Hells Angels-miljøet. Han bekrefter også at politiet er kjent
med at det skal finnes våpendepoter, men at man så langt ikke har lyktes å avdekke noen
større våpenlager. - Vi ønsker ikke at det skal være illegale våpenlagre rundt omkring,
men det er en illusjon å tro at vi skal kunne avdekke alt, sier Roll-Mathiesen.

Her er noen av de beslaglagte våpnene:

Denne hjemmeproduserte skarpskytterriflen ble funnet hos børsemakeren som var
rekrutt hos Hells Angels på Hamar.

Foto: Politiet

Håndgranat beslaglagt fra Hells Angels miljøet av norsk politi.

Foto: Politiet
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Haglegevær beslaglagt fra Hells Angels miljøet av norsk politi.

Foto: Politiet

Revolver beslaglagt fra Hells Angels miljøet av norsk politi.

Foto: Politiet

Avsaget hagle beslaglagt fra Hells Angels miljøet av norsk politi.

Foto: Politiet
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Pistol beslaglagt fra Hells Angels miljøet av norsk politi.

Foto: Politiet

Pistol beslaglagt fra Hells Angels miljøet av norsk politi.

Foto: Politiet

Hjemmelaget splintbombe beslaglagt fra Hells Angels miljøet av norsk politi.

Foto: Politiet

Hjemmelaget splintbombe beslaglagt fra Hells Angels miljøet av norsk politi. Etter
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demontering.

Foto: Politiet

Røngtenbilde av hjemmelaget splintbombe beslaglagt fra Hells Angels miljøet av norsk
politi.

Foto: Politiet
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Brennpunkt gransker Hells Angels

Engler uten sykler

En av tre medlemmer i Hells Angels har ikke egen motorsykkel. Mange kjører istedet rundt i kostbare tyske biler som
Mercedes, BMW og Audi.

Foto: Russel A. Daniels /Scanpix

En av tre medlemmer i den kriminelt belastede motorsykkelklubben Hells Angels
har ikke egen Harley-Davidson motorsykkel.

Mange kjører i stedet rundt i kostbare tyske biler. Flere av medlemmene med lav eller
ingen inntekt, har dyre biler eller store bilparker.

Undersøkelsen
Det går fram av NRK Brennpunkts undersøkelse av hvilke biler og motorsykler
medlemmene i Hells Angels har. Vi har undersøkt hvilke kjøretøy medlemmene har
registrert i motorvognregisteret, og videre undersøkt dagens bruktbilverdi og
medlemmenes inntekter for årene 2006, 2007 og 2008.

Les også Norsk distriktsmafia | Hells Angels' millionverdier

1 av 3 uten egen motorsykkel
Hells Angels har i årevis understreket at de kun er en motorsykkelklubb, og at de
ikke driver med kriminell virksomhet.

NRK Brennpunkts undersøkelse viser at så mange som en av tre medlemmer ikke
har egen motorsykkel registrert på sitt navn.
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- Det er et tankekors at Hells
Angels er så opptatt av å
forklare sin eksistens som
bikere, selv om mange av de
ikke har egen motorsykkel, sier
Atle Roll-Matthiesen i Kripos.

Foto: Kripos

– Det er et tankekors at Hells Angels er så opptatt av å forklare
sin eksistens som bikere, uten at mange av dem har
motorsykkel. Det sier politi-inspektør Atle Roll-Matthiesen i
Kripos.

Flere medlemmer har de siste årene solgt motorsykkelen sin,
uten at de er registrert med noen ny motorsykkel.

Se Brennpunkts dokumentar Broderskapet tirsdag 18. mai kl.
21.30.
Se også Brennpunktdokumentaren Engler uten grenser

Mamma har motorsykkelen
Det er ikke uvanlig at flere medlemmer disponerer kjøretøy som
ikke er registrert på deres eget navn. Det gjelder blant annet ett
av medlemmene i Tromsø Hells Angels, som har registrert
motorsykkelen på moren sin.

En av medlemmene uten registrert bil eller motorsykkel er selve
presidenten i Hells Angels, Leif Ivar Kristiansen.

– Det er ikke overraskende, snarere vanlig, at personer involvert i organisert kriminalitet
ofte ikke sitter på midlene selv, sier Roll-Matthiesen i Kripos.

– Noen av disse eier ikke nåla i veggen, mens andre gjør det bevisst overfor politi og
myndigheter, sier han.

Store bilparker
Mens noen Hells Angels-medlemmer verken har registrert motorsykkel eller biler i egne
navn, har andre svære bilparker.

Et av medlemmene, en 47 år gammel mann i Tromsø Hells Angels, har åtte registrerte
kjøretøy: Tre Harley-Davidson motorsykler, tre biler, en campingvogn og en veterantraktor.

Dyre biler

Et av medlemmene i Hells Angels kjører en Audi A5 til en bruktbilverdi idag på ca
450.000,- kroner. Bilen på bildet har ingen tilknytning til Hells Angels.

Foto: Martial Trezzini/AP/Scanpix

Flere av medlemmene som ikke har egen registrert motorsykkel, kjører i stedet rundt i
dyre tyske biler: Mercedes, BMW og Audi er favorittene blant medlemmene, og bilene er
gjerne svarte.

Et annet Hell Angels-medlem uten egen registrert motorsykkel, en 43 år gammel
næringsdrivende i Hells Angels Tromsø , har to Mercedes E-320, en svart og sølvfarget,
med en samlet bruktbilverdi i dag på ca. 300.000 kroner.

Et 43 år gammelt medlem i Trondheim Hells Angels, kjøpte i 2008 en Audi A5 2.7, med en
bruktbilverdi i dag på ca 460.000 kroner.

Høyt forbruk
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President i Hells Angels Tromsø,
Kjell Arne Hansen, kjører en
sølvfarget Mercedes.

Foto: Brennpunkt

Flere av medlemmene har dyre biler som kan virke kostbare i forhold til inntektene.

Den 46 år gamle presidenten i Tromsø Hells Angels kjører en
sølvfarget Mercedes Benz S 320 CDI med en bruktbilverdi i mai
2010 på ca. 200.000 kroner.

Mannen hadde i 2008 en nettoinntekt på 155.000 kroner.

Høsten 2008 kjøper han sin Mercedes og pantsetter den for over
300.000 kroner, gjennom et bruktbillån. Samtidig kjøper også
Hansen klubbhuset til Hells Angels i Tromsø for 3 millioner
kroner, sammen med et annet klubbmedlem.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Presidenten i Hells Angels Tromsø kjører en sølvfarget Mercedes.

NRK

Forbruket større enn inntektene?
Enkelte medlemmer har et forbruk som kan virke høyere enn inntektene.

En 45 år gammel mann i Hamar Hells Angels hadde 0,- kroner, altså ingenting, i inntekt i
årene 2006, 2007 og 2008. Han kjøpte seg likevel bil og en Harley-Davidson motorsykkel i
2007, og nok en bil i januar 2010.

Et 49 år gammel medlem i Oslo Hells Angels hadde en netto inntekt i 2008 på 150.000
kroner, og kjøpte samme år en svart Volvo C70 med bruktbilverdi i dag på omlag 190.000
kroner.

Verdien på bilen da den ble kjøpt var trolig rundt ca 240.000 kroner. Bilen ble kjøpt uten å
pantsette bilen for å ta opp bruktbillån.

Samme år kjøpte han en Harley-Davidson Sportster, og året etter kjøpte han seg nok en
Harley-Davidson motorsykkel.

Les også: Hells Angels' millionverdier | Englene utnytter frykt |

- Vanlig blant kriminelle
– Vi som jobber med organisert kriminalitet, ser at det snarere er regelen enn unntaket at
forbruket er høyere enn de legale inntektene, sier Roll-Matthiesen i Kripos.

Han sier de er klar over fenomenet, men vil ikke røpe hva politiet gjør med dette:

– Det er derfor ikke overraskende for politiet at folk som enten er eller beveger seg opp til
å være kriminell, ikke selv står som eier av verdigjenstander, sier Roll-Matthiesen.

Ut av Hells Angels med dyre biler
En 41 år gammel mann med langvarig tilknyting til Oslo Hells Angels hadde i 2008 en
nettoinntekt på 165.000 kr. I 2009 kjøpte han tre biler til en samlet bruktbilverdi i år på
over 400.000 kroner.
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En av bilene han kjøpte var en BMW X5 3,0 med en bruktbilverdi i dag på ca. 290.000
kroner. Mannen er i dag ikke lenger medlem av Hells Angels.

- Tull, sier Hells Angels
Brennpunkt har bedt en av talspersonene i Hells Angels, Rune Olsgaard, om å
kommentere saken. Han sier det bare er tull at en av tre medlemmer ikke har
egen Harley Davidson motorsykkel.

Olsgaard sier han ikke vil uttale seg ytterligere om saken, og heller ikke vil vite mer om
nettartikkelen som Brennpunkt publiserer.

BMW-forhandlerne har landets mest fornøyde kunder, enkelte av dem blant Hells Angels
medlemmer.

Foto: REUTERS/Lucas Jackson
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Hells Angels inn i eiendomsmarkedet
i hovedstaden

Politiet mener at flere enn dem bør være bekymret over utviklingen i MC-miljøet. Arkivfoto.

Foto: NRK

Politiet er bekymret over utviklingen med at medlemmer i MC-gjenger går inn i
vanlig næringsvirksomhet.

Mange medlemmer i MC-gjengen Hells Angels i Oslo er involvert i selskap innen eiendom
og i byggebransjen.

Fire er registrert med enkeltmannsforetak, mens åtte er medeiere i et
eiendomsselskap.

Les også: Dette er Hells Angels Oslo

Politiet er bekymret over utviklingen, sier politiinspektør i Kripos Atle Roll-Mathisen.

– Vi ser at en rekke av disse firmaene ikke avlegger
offentlig regnskap. Dette gjør det vanskeligere å ha
kontroll, og det gjør det enklere for miljøet, hvor
hovedtyngden er kriminelle, å hvitvaske penger. Det kan
være snakk om svarte penger eller penger som er
kommet fra narkotikavirksomhet eller annet, sier
Roll-Mathisen.

Hells Angels inn i eiendomsmarkedet i hovedstaden - Østland... http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/ostlandssendingen/1.7019764
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Atle Roll-Matisen

Foto: Linn Bertheussen/NRK
Les også: Hells Angels i næringslivet | Hells Angels'
millionverdier

Brennpunkt har sett nærmere på MC-klubben Hells Angels. Programmet kan du
se i kveld klokken 21.30.

Utleie, utvikling og salg av eiendom
Hells Angels klubblokale i Strømsveien er omgitt av høye gjerder, men er også
forretningsadresse for flere firmaer.

Ifølge tall fra NRK Brennpunkt er 17 personer tilknyttet MC-gjengen, 11 av dem
er tilknyttet selskap i eiendomsbransjen eller har egne firma.

En av dem er en 46 år gammel straffedømt mann. Han er daglig leder i et
eiendomsselskap som driver med utleie, utvikling og salg av fast eiendom.

– Flere bør være bekymret
Roll-Mathiesen i Kripos mener at flere enn politiet bør være bekymret over utviklingen.

– Mange bør stoppe opp og se om dette er en samfunnsutvikling som vi ønsker. Dette er
ikke bare politiets problem alene. De kriminelle MC-gjengene er et samfunnsproblem som
man må jobbe mot langsiktig og på bred front med mange involverte, sier han.

Artikkelen fortsetter under bildet

– Ekspanderer
Et av medlemmene i Hells Angels i Oslo sier at ingen i klubben ønsker å kommentere
saken ennå.

Politiet mener samfunnet ikke skal ta lett på MC-gjengene selv om de har vært
lite synlige den siste tiden.

– De har ekspandert over tid. Det er blitt flere, både klubber og medlemmer.
Hovedbekymringen er at de er involvert i internasjonal organisert kriminalitet: narkotika,
pengeutpressing og bruk av vold og trusler. Men vi ser også en stigende tendens til at de
involverer seg i det mer tradisjonelle næringslivet, sier Roll-Mathisen.

Les flere nyheter fra Oslo og Akershus

Tips oss! Tlf.: 22808230| E-post: nett.ostland@nrk.no| SMS/MMS: TIPS 1987

Siste fra Østlandssendingen
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Gunnar mener seg lurt av Bandidos

- Råttent broderskap

Gunnar er dømt til 14 års fengsel i en stor narkotikasak. Han kritiserer politiet for ikke å ha etterforsket bakmennene i
Bandidos.

NRK

- Bløff. Myten om samhold og brorskap i Bandidos er bare en bløff. Det sier
Gunnar, tidligere hangaround i den kriminelt belastede mc-klubben.

– I realiteten går medlemmene bak ryggen på andre medlemmer og stjeler dop, damer og
penger fra hverandre. Det er ikke noe samhold, det dreier seg bare om penger og
narkotikasalg, forteller Gunnar.

Se "Broderskapet" på NRK Brennpunkt tirsdag 18. mai kl 21.30.

Overdosen
Gunnar forteller om et fullverdig medlem i Bandidos som fraktet amfetamin fra Østlandet
opp til Tromsø for noen år siden. Der ble det uenighet om stoffet hadde blitt blandet ut og
dermed hadde lavere kvalitet og pris.

– Da den narkomane kureren kom tilbake til Østlandet, ga noen personer mannen så mye
amfetamin og kokain at han døde av overdosen. Det ble gjort av andre fullverdige
medlemmer av Bandidos. Så du skjønner det at de dreper sine egne brødre, sier Gunnar.

NRK Brennpunkt har sjekket omstendighetene rundt dødsfallet med andre kilder.
Dato og andre omstendigheter rundt dødsfallet bekreftes av politikilder, som
opplyser at dødsfallet fortsatt regnes som overdose og ikke drap.

- Råttent broderskap - Brennpunkt - NRK http://www.nrk.no/programmer/tv/brennpunkt/1.7121927
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- Lurt av Bandidos
Gunnar ble i 2008 dømt til 14 års fengsel som bakmann i den såkalte Fatboy-saken i
Østfold, for befatning med 30 kilo amfetamin.

Les:

Narkobaron i retten på nytt
Narkonettverk for retten
Hovedmann i narkoliga identifisert
– Vil legge skylda på min klient

Artikkelen fortsetter under bildet.

Fengselskorridoren i Trondheim fengsel der Gunnar soner dommen fra Fatboy-saken.

NRK

Han sier det er medlemmer i Bandidos som er de egentlige bakmennene, og at de lurte
ham inn i en stor narkotikasak for å straffe ham.

Gunnar mener det er hans bakgrunn som kjent narkotikasmugler som er årsaken til at
Bandidos først ville ha han med i klubben, og så etter hvert ville fjerne han.

Flydroppsaken
Gunnar ble høsten 1993 avslørt som en av bakmennene i den såkallte flydroppsaken, der
han styrte en liga på ca. 30 personer som smuglet amfetamin med småfly fra Nederland
til Norge.

Artikkelen fortsetter under bildet.
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Politiet filmet småflyet som blebrukt til å smugle amfetamin i den såkalte flydroppsaken i
1993. Gunar la da alle kort på bordet og innrømmet at han var èn av bakmennene.

Foto: Politiet/NRK

Politiet avslørte i en spektakulær operasjon at ligaen smuglet 40 kilo amfetamin til Norge,
den største amfetaminsaken i Norge til da. Gunnar ble dømt til 15 års fengsel, og sier
straffen var fortjent:

– Fra slutten av 80-tallet og fram til flydroppsaken smuglet jeg masse narkotika
til Norge. Så straffen var fortjent. Vi gjorde ikke akkurat Norge til et bedre land å
bo i, ved å selge masse amfetamin, sier han.

Inn i Bandidos
Gunnar ble kjent med en av presidentene i en Bandidosklubb på Østlandet da han sonet
femten år for flydroppsaken. Da han i 2004 slapp ut av fengselet etter ti års soning, flyttet
han til Fredrikstad, der han etter hvert ble prøvemedlem i klubben.

Gunnar sier at Bandidos ville ha ham som medlem på grunn av sine kriminelle kontakter
og rykte som voldelig kriminell:

– På grunn av flydroppsaken viste de at jeg kunne kjøpe billig amfetamin i Nederland.

Ut av Bandidos
Gunnar forteller at han i 2005 utførte flere oppdrag i Nord-Norge som pengekurer for
Bandidos. Men etter hvert kom han i konflikt med noen av medlemmene i Bandidos.
Gunnar sa han ikke ville være med på å selge amfetamin og kokain i Nord-Norge.

– Hadde de spurt om jeg ville selge hasj nordpå, hadde jeg ordnet det. Men pulver
(amfetamin og kokain) selger jeg ikke nordpå, sier han. Det ble ikke tatt vel imot blant
enkelte Bandidos-medlemmer.

– Selg til søringan
NRK Brennpunkt har snakket med erfarne kilder i det kriminelle miljøet i Oslo som kjenner
til flydroppsaken, Fatboy-saken og narkotikaomsetningen i Norge.

De forteller at mottoet til Gunnar og andre i kriminelle nordlendinger på slutten av
80-tallet var ”STS”: Selg Til Søringan. De solgte amfetamin på Østlandet, men aldri i
Nord-Norge: – Du skiter ikke i ditt eget reir, sier en av dem.

Skarpladd pistol
Gunnar mener at konflikten med enkelte Bandidos-medlemmer førte til at noen av
medlemmene ønsket å fjerne ham. Men siden han hadde hjulpet en Bandidos-president i
fengselet og var venn av presidenten, kunne de ikke gjøre det åpent:

– Noen plantet en pistol med skarpe skudd i bilen, da jeg skulle kjøre til et
motorsykkeltreff på Vinstra i 2006, forteller Gunnar. Der hadde Bandidos og Hells Angels
hver sin egen leir i leiren. Politiet kontrollerte alle som skulle inn på området.

Artikkelen fortsetter under bildet.
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Gunnar sier en skarpladd pistol ble plantet i bilen han skulle kjøre gjennom en
politikontroll.

NRK

– Hadde politiet funnet pistolen i bilen, ville jeg fått 2 år for våpenbesittelse pluss
resttiden av flydroppdommen, og blitt fengslet for 4-5 år, sier Gunnar.

Oppgjør med Bandidos
Gunnar finner pistolen og tar den ut før han kjører av gårde til motorsykkeltreffet på
Vinstra, som arrangeres fra 1. til 5. juni 2006.

Der skjeller han ut medlemmene i Bandidos, før han reiser fra stedet og leverer Bandidos-
vesten sin på trappa til presidenten i klubben.

NRK Brennpunkt har fått bekreftet oppgjøret mellom Gunnar og Bandidos av andre kilder.

– Jeg kalte dem noen jævlig kjerringer, ba de dra til helvete og sa at jeg ikke ville bli sett
med slike kjerringer lenger. Hehe. Og likevel turte dem ikke å ta fra meg motorsykkelen,
sier Gunnar. I stedet mener han noen i Bandidos rigget opp en ny felle for ham.

Politiet starter jakten
Kort tid etter motorsykkeltreffet på Vinstra begynner politiet forsommeren 2006 å skaffe
etterretningsopplysninger om Gunnar. De lurte på hvordan den arbeidsledige 50-åringen
kunne ha penger til å kjøre rundt på en dyr Harley-Davidson ”Fatboy” motorsykkel.

Selv sier Gunnar at han hadde fått tillatelse fra namsmannen i Alta til å bruke pengene
han hadde, etter at namsmannen frafalt et krav på 1 million kroner etter flydroppsaken.

Rekordrask etterforskning
Sommeren 2006 får Gunnar flere tilbud om å delta i narkotika-handler fra medlemmer av
Bandidos X-team, en supportklubb som Bandidos har for å få utført oppdrag. Gunnar sier
han hele tiden avslår tilbudene, siden pristilbudene er så lave at de virker mistenkelige.

Først i august 2006 blir Gunnar involvert i to amfetaminpartier. Samtidig starter politiet
telefonavlytting av og spaning på Gunnar og flere av de andre involverte.

I løpet av to hektiske uker får politiet oversikt over to amfetaminpartier på til sammen 30
kilo som skal fraktes fra Østlandet til Nord-Norge. På rekordtid avdekker politiet historiens
største narkotikasak i Østfold.

Første parti
Det ene amfetaminpartiet leveres av en ukjent person til en mann i 30-årene, som
arbeider som sikkerhetsvakt i regjeringsbygget. Gunnar sier han advarte mannen mot å ta
imot narkotikaen fra personer han ikke burde stole på.

– Jeg dro likevel for å se på stoffet, siden han kontaktet meg. Men det var ikke jeg som
leverte det eller som skulle ha betaling for stoffet, det var det medlemmer i Bandidos som
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skulle ha, sier Gunnar.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Politiet sier de fattet interesse for Gunnar, da de så den arbeidsledige ex-smugleren kjøre
rundt på en kostbar Harley Davidson 'Fatboy' motorsykkel.

NRK

Andre parti
Det andre amfetaminpartiet har så dårlig kvalitet at kjøperen i Tromsø ikke vil selge det
videre. Gunnar sier det er medlemmer av Bandidos som har solgt ham partiet. Bandidos-
medlemmene ber Gunnar fortelle kjøperen i Tromsø at han enten må selge partiet eller
returnere det.

Gunnar sier at han erkjenner å ha visst om dette narkotikapartiet, og at han erkjenner å
ha gitt beskjed til kjøperen om å returnere stoffet. Han sier at kureren av en eller annen
grunn leverer stoffet rett ved huset hans i Fredrikstad.

– Jeg ville aldri bedt han gjøre noe så dumt. Den beskjeden har han ikke fått fra meg,
men fra noen andre som ønsket at stoffet skulle knyttes direkte til meg, sier Gunnar.

Fatboydommen
Gunnar blir i 2008 dømt i Fatboy-saken for befatning med til sammen 30 kilo amfetamin,
etter at han ble utpekt av de andre tiltalte som bakmannen bak organisering, transport og
salg av de to amfetaminpartiene.

Både tingretten og lagmannsretten mener at overvåkningen av Gunnars telefonsamtaler
og vitneprovene fra de andre medvirkende beviser at han er hovedpersonen i
narkotikasaken.

Bakmenn i Bandidos
I flydroppsaken la Gunnar i tidlige avhør alle kort på bordet og innrømte at han var
bakmannen. Men i fatboysaken mener han seg uskyldig dømt som bakmann: - Det var
medlemmer av Bandidos som leverte narkotikaen og skulle ha pengene, sier han.

Han tror de andre medvirkende er presset av Bandidos til å peke ut han som bakmann. –
De er mye reddere for en kriminell motorsykkelgjeng enn for meg, sier Gunnar.

Han mener politiet vet at det er medlemmer av Bandidos som står bak, men at de
ikke har etterforsket dette.
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Artikkelen fortsetter under bildet.

Gunnar løser kryssord på cella.

NRK

Politiet begrenser etterforskningen
I Nordisk kriminalkrønike for 2009 er Fatboy-saken beskrevet. Der skriver journalisten at:

«Ledelsen i Østfold-politiet bestemte at alle ressurser nå måtte settes inn på det som
allerede var raket inn (de seks pågrepne og 30 kilo amfetamin) og begrense
etterforskningen til det.»

I kriminalkrøniken forteller politietterforskerne Brøske og Hatlelid hva de synes om den
avgjørelsen:

«– Ut fra ressurssituasjonen var det selvfølgelig en forståelig avgjørelse. (…) Men ideelt
sett hadde vi selvsagt ønsket å forfølge flere tråder videre. (…) Vår arbeidshypotese da
saken var i ferd med å rulles opp – og som vi fortsatt tror – er at stoffet kan knyttes til
sentrale personer eller organisasjoner i Østfold.»

Manglende ressurser er ifølge etterforskerne altså årsaken til at Bandidos-sporet ikke har
blitt etterforsket.

Kriminelle om Gunnar
NRK Brennpunkt har over lang tid undersøkt Gunnars sak. Både politikilder og kilder i det
kriminelle miljøet sier at det er andre bakmenn i denne saken.

Flere av kildene i det kriminelle miljø sier at Gunnar ikke ville ha solgt amfetamin nordpå.

– Det er mulig Gunnar først ville være tøff og spille stor kjeltring og ta på seg også denne
dommen. Men etter hvert skjønte han vel at han har blitt lurt av medlemmer i Bandidos.
Gunnar er ikke bakmannen i denne Fatboy-saken, sier en av kildene.

Gjenopptagelse
I fengselet arbeider Gunnar med å få gjenopptatt saken sin. Han har latt professor i
medisin og tidligere professor i psykologi Sven Svebak ved Universitetet i Trondheim
gjennomføre fem løgndetektortester av seg, med spørsmål til de aktuelle sakene Gunnar
har vært involvert i.

Artikkelen fortsetter under bildet.

- Råttent broderskap - Brennpunkt - NRK http://www.nrk.no/programmer/tv/brennpunkt/1.7121927

6 av 9 14.01.11 12.11



Gunnar har tatt fem løgndetektortester for å bevise at han er feilaktig dømt som
bakmann.

NRK

På de fem testene har Gunnar i gjennomsnitt fått en troverdighet på 98 prosent, noe
Svebak mener er svært høyt:

– Testverdiene er svært høye. Det er sjelden man scorer så godt i snitt på flere
løgndetektor tester. Alt over 95 prosent anses som meget troverdig, sier Svebak, som
opplyser at han i tillegg til testene har hatt mange lange samtaler med Gunnar:

– Han er en intelligent og modig person som har valgt å fortelle om det han har gjort, sier
Svebak.

Spørsmål til etterforskningen
Advokat Odd Drevland arbeider med Gunnars gjenopptagelsessak. Han mener man kan
stille flere spørsmål ved politiets etterforskning:

- Etterforskningen har foregått i rekordfart. Jeg har vært advokat i flere tunge
narkotikasaker, og har aldri opplevd at en så stor sak har blitt løst så raskt, sier Drevland.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Gunnar har engasjert advokat for å få saken sin gjenopptatt.

NRK

Advokaten til Gunnar arbeider nå med en gjennomgang av sakspapirene: – Det er grunn
til å spørre om hvorfor politiet ikke har etterforsket andre åpenbare spor i saken, sier
Drevland.
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Kritikk mot politiet
Riksrevisjonen offentliggjorde i forrige uke kraftig kritikk av politiets manglende arbeid
mot organisert kriminalitet.

Advokat Drevland sier Gunnar sak er et trist eksempel på hvor ufullstendig
politiets etterforskning av organisert kriminalitet er:

– Dette er et konkret eksempel på manglende prioritering. Til tross for vakre
talemåter om prioritering av kampen mot organisert kriminalitet, har manglende
etterforskning i denne saken hindret endelig oppklaring av saken, sier Drevland.

Han mener politiets manglende etterforskning kan ha fått alvorlige følger for Gunnar: –
Den manglende etterforskning av andre åpenbare spor i saken kan ha medført et mulig
justismord mot Gunnar, sier Drevland.

Politiet avviser kritikken
Politimester Otto Stærk i Østfold politidistrikt har lest gjennom nettartikkelen og avviser
kritikken fra Gunnar og hans advokat:

– I den aktuelle saken er tiltale tatt ut av den høyere påtalemyndighet. Både
statsadvokaten og riksadvokaten har vurdert etterforskningen i saken, og den er
behandlet i to rettsinstanser, sier Stærk.

– Etter min vurdering viser det at domfelte har hatt en rolle i denne saken slik dommen
tilsier. Dersom han kan femskaffe opplysninger som viser at dette ikke stemmer, regner
jeg med at hans begjæring om gjenopptakelse blir tatt til følge, sier politimesteren:

– Dersom det i denne saken skulle vise seg å være andre involvert som burde vært
straffet fritar ikke det den domfelte fra hans selvstendige ansvar for befatning med 30 kilo
amfetamin.

- Jobber med organisert kriminalitet
Stærk avviser at de ikke bruker ressurser på å avdekke organisert kriminalitet:

– I denne saken, som i alle andre slike alvorlige saker, blir ressursbruken vurdert opp mot
de opplysninger som foreligger i saken og de mulighetene som disse gir til å pågripe andre
involverte, sier han, og viser til at politiet har gjennomført langvarig etterforskning i flere
store narkotikasaker.

– Ved en eventuell gjenopptakelse av denne saken, med supplerende opplysninger, vil
videre etterforskninngsskritt bli vurdert. Ifølge de etterforskerne det her vises til gav
heller ikke den domfelte under etterforskningen av saken i 2006 opplysninger som kunne
føre til konkrete andre personer fra Bandidos som bakmenn - slik han nå mener han kan
gjøre, sier Stærk.

Bandidos` versjon
NRK har flere ganger vært i kontakt med Bandidos for å få en kommentar til Gunnars
opplysninger. De har sett gjennom TV-programmet med Gunnar, men ønsker ikke å
kommentere verken tv-programmet eller nettartikkelen.

Les også: Hells Angels og Bandidos er tause

Opphavsrett NRK © 2010
Nettsjef: Sindre Østgård
Ansvarlig redaktør: Hans-Tore Bjerkaas
Tips NRK
Kontakt NRK
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