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Med korte 
skritt forlater han baren på The 
Westbury Hotel i Mayfair midt på 
dagen. Fra det fem stjerners hotellet 
tar han drosje og går av i 400 
Oxford Street.

Han går rolig forbi stativene med accessoirer 
fra Mulberry, og tar rulletrappen ned i kjel-
leren på det store kjøpesenteret Selfridges. I 
en elektronikkforretning like ved rulletrappen 
kjøper han en liten, digital reisevekkerklokke 
til 495 pund. Den er grå og anonym, men det 
er ingen vanlig vekkerklokke. Bak fronten 
skjuler det seg et hemmelig kamera. Med dette 
kameraet mener han at han kan avsløre et 
komplott. Et justismord. Og han kan selv tjene 
penger på avsløringen. 

 Dommeren i 
Agder lagmannsrett ber den tiltalte reise seg. 
Så forkynner han dommen.

– Kjell Rune Staddeland, født 24. august 
1962, dømmes til en straff av fengsel i 3 – tre 
– år og seks måneder.

Den betrodde konsernsjefen i selskapet J.B. 
Ugland dømmes for grov utroskap og grovt 
bedrageri mot selskapet han har bygget opp 
gjennom nesten ti år. Retten tror ikke på noe 
av det han har sagt. Ingenting. Dommen er 
omtrent en blåkopi av den han fikk i tingretten. 

I mellomtiden har Ugland gjennom en sivil 
domstol også ribbet ham for all troverdighet 
og det meste av pengene han eier. 

Så kommer kameraene. Spørsmålene. Men 
han sier ikke så mye. Han er mer opptatt av 
hva han skal si til familien når han kommer 
hjem. Til døtrene på 16 og 20, sønnene på seks 
og åtte.

– Jeg fortalte at pappa skal i fengsel. Åtteå-
ringen brast i gråt. Han er glad i fotball, og jeg 
forklarte ham at det var som en fotballkamp 
der du har en dommer, og noen ganger viser 
dommeren frem rødt kort og man blir utvist, 
selv om det er urettferdig. Men det var ingen 
som trodde på pappa. Det er tungt å se sine 
barn gråte, sier han.

– Du begynner å se hvordan du praktisk skal 
få livet til å virke. For de har ikke kommet så 
langt at de har tatt livet ditt. Og så langt 
kommer de ikke, disse Ugland-folkene, sier 
Kjell Rune Staddeland.

Eieren av J.B Ugland, Johan Benad 
Ugland, er ikke tilstede da dommen faller i 
Agder lagmannsrett. Bonden på Storegra liker 
seg svært dårlig i rettssalen og rampelyset. Da 
han på vårparten i fjor var i retten, bragte han 
med seg en termos med te blandet med råmelk 
og snakket helst om hvor ille det var å sitte i 
en rettssal mens det spiret og grodde utenfor. 

og (foto), 
Arendal/Grimstad/Kristiansand/Oslo
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Han føler nærhet til gården, der han ofte går 
ned i fjøset og rådfører seg med kuene når det 
er vanskelige saker på dagsorden i styret.

Saken mot Kjell Rune 
Staddeland begynte egentlig med jubel på 
kontoret i Grimstad. Med Staddeland som 
primus motor klarte Johan Benad Uglands 
hovedselskap, JB Ugland Holding, i februar 
2008 å selge skipsdivisjonen JB Ugland Ship-
ping til det indiske industriselskapet Siva 
Ventures. Salgsprisen var 242 millioner ameri-
kanske dollar. Tidspunktet kunne ikke vært 
bedre. Et salg noen måneder senere ville vært 
umulig på grunn av finanskrisen. Uglands 
andel var drøye 202 millioner, mens partneren 
og medeieren, det norske selskapet Olympia 
Holding, fikk 39,45 millioner dollar.

Forut for salget forhandlet de to partnerne 
om hvordan inntektene skulle fordeles. Den 
mektige eieren av Olympia Holding, inkasso-
milliardæren Haakon Korsgaard, deltok ikke 
selv i forhandlingene, men hadde delegert 
jobben til en direktør. For JB Ugland Holding 
var det først og fremst finansdirektør Jan Erik 
Tønnesen som forhandlet, mens Staddeland 
deltok mer fra sidelinjen.

Den endelige avtalen innebar at Olympia 
også skulle betale 3,6 millioner dollar «tilbake 
til Grimstad», i såkalt kommisjon, eller provi-

sjon. Dette punktet i avtalen ble styret i 
Ugland-selskapet ikke informert om, i hvert 
fall ikke skriftlig. I firmaet levde de godt med 
en muntlig avtalekultur, ikke minst mellom 
Staddeland og Ugland selv.

Olympias forhandlere oppfattet at disse 
pengene skulle betales til eieren, Johan Benad 
Ugland, men ble likevel ikke overrasket da de 
fikk beskjed om å betale pengene til Stadde-
land og Tønnesens respektive, private 
selskaper. Olympias forhandlere mente at det 
var en naturlig «bonus» til de to Ugland-direk-
tørene som hadde forhandlet frem en even-
tyrlig avtale med inderne.

 18. november 2008, klokken fem 
om ettermiddagen, ble Kjell Rune Staddeland 
bedt om å møte opp på Storegra, den fornemme 
gården der Johan Benad Ugland lever sitt liv 
som bonde. Med på møtet var også Uglands 
advokat, Tom B. Knudsen. De ga Staddeland 
beskjed om at han fikk sparken som konsern-
sjef og at han ville bli erstattet av Uglands 27 
år gamle sønn, Johan Martin Ugland. Begrun-
nelsen var tiltagende misnøye med hans egen-
rådighet, men offisielt ble avgangen beskrevet 
som et helt udramatisk og lenge planlagt gene-
rasjonsskifte i Grimstad.

Kort tid etterpå fikk Knudsen i oppdrag fra 
selskapets styre å granske Staddeland. Årsaken 

var at «noen» hadde oppdaget kommisjonen 
fra Olympia Holding. Samtlige vitner fra 
ledelsen og styret hos Ugland, politiets egen 
etterforskning og tre rettsinstanser har 
konkludert med at finansdirektør Jan Erik 
Tønnessen var den som satte det hele i gang: 
Han var varsleren som første gang nevnte 
kommisjonen for Johan Martin Ugland på en 
flyreise til Japan 2. og 3. november. For 
Tønnessen hadde mottatt 1,2 millioner dollar, 
men skal ha savnet en skriftlig bekreftelse fra 
Johan Martins far på at han kunne motta 
pengene. Tønnessen har i politiavhør og i retts-
salen forklart at han ikke klarte å slå seg til ro 
med Staddelands forsikring om at alt var i 
orden.

Ugland junior har gitt uttrykk for at han 
ikke helt skjønte det Tønnessen fortalte og lot 
saken ligge. Noen uker senere, etter at Stad-
deland hadde fått sparken, hevder Tønnessen 
at han tok opp dette med junior på ny. Og nå 
gikk Johan Martin til sin far. Jan Erik 
Tønnessen forfattet deretter et varslingsbrev 
om saken, og advokat og styremedlem Tom B. 
Knudsen fikk i oppdrag å starte etterfors-
kning.

 De påfølgende måne-
dene ble det ført forhandlinger med Stadde-
land, som mente han ikke hadde gjort noe galt !
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og derfor sto steilt på kravet om at han både 
skulle beholde de 2,4 millionene dollar, samt 
ha en skikkelig sluttavtale med 15 måneders 
lønn, i tillegg til 125 millioner kroner for 
aksjene han fortsatt eide i J.B. Ugland Holding. 
Tilbudet fra Ugland ble stadig dårligere. Stad-
deland kunne få 60 millioner – det vil si 
samme pris per aksje som styremedlem og 
tidligere sentralbanksjef Torstein Moland 
hadde fått. Men forutsetningen var at Stad-
deland betalte tilbake Olympia-pengene og 
trakk kravet om sluttavtale. I tillegg varslet 
Tom B. Knudsen, på vegne av Ugland, at det 
kunne komme et krav mot Staddeland på over 
100 millioner kroner fra andre investeringer. 
Alternativet var politianmeldelse. 

Staddeland sto på sine krav. 14. mai ble han 
anmeldt til politiet. 23. desember ble han 
tiltalt. To måneder senere ble han dømt til tre 
og et halvt års ubetinget fengsel. Med dommen 
i straffesaken i bunn, ble Staddeland i en påføl-
gende sivil tvist med Ugland dømt til blant 
annet å betale tilbake både kommisjonen på 
2,4 millioner dollar og en bonus på 12,6 milli-
oner kroner som han fikk av Ugland etter det 
vellykkede salget av skipsdivisjonen. Stadde-
land ble også dømt til å transportere aksjer 
som i dag er verd 60–65 millioner kroner 
tilbake til Johan Benad Ugland til kostpris – 
16,2 millioner kroner.

!
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Ugland har dermed spart minst 50 millioner 
kroner på at familien politianmeldte Stadde-
land, vant i retten og fikk stemplet Staddeland 
som kriminell.

Det skulle komme flere søksmål. Rett etter 
at han ble politianmeldt, tok Kjell Rune Stad-
deland en slags hevn på Ugland. Han ringte 
Uglands tidligere partner, Olympia-eier 
Haakon Korsgaard, og hevdet at Ugland hadde 
lurt ham for penger. Korsgaard var i utgangs-
punktet godt fornøyd med de 39,45 millioner 
dollar han tjente på å selge til det indiske 
industriselskapet, men ble rasende da han fikk 
høre at Ugland hadde solgt Olympias inter-
esser videre til inderne for 62 millioner dollar. 
Han varslet søksmål. Og søksmålet kom.

 Det ringer hos Tom B. 
Knudsen. Den tidligere styrelederen i det store 
advokatfirmaet Wikborg Rein er i dag advokat 
for Johan Benad Ugland og hans firma. 
Mannen i den andre enden presenterer seg 
som Christen Ager-Hanssen, og snakker en 
slags blanding av norsk og svensk. Advokat 
Knudsen vet godt hvem han er. Christen Ager-
Hanssen var en kort periode under dotcom-
bølgen kjent som «Norges rikeste mann», og 
var stadig i avisene. Nå vil han gjerne ha et 
møte med Uglands advokat. Ager-Hanssen 
fortelle advokat Knudsen at de har en felles 

fiende: Olympia Holding og eieren; milliar-
dæren Haakon Korsgaard. Olympia Holding 
har varslet søksmål mot Johan Benad Uglands 
holdingselskap for flere titalls millioner dollar, 
og Ager-Hanssen mener han kan hjelpe Ugland 
ut av knipen. Han sier han har et enda større 
krav rettet mot Korsgaard, som stammer fra 
en årelang konflikt mellom de to. Ved å slå seg 
sammen, kan Ugland og Ager-Hanssen knekke 
Korsgaard.

– Korsgaard ødela mitt liv. For mig har han 
vært djävulen själv. Jeg ville legge frem en plan 
for Ugland. Jeg kjente jo familien Ugland från 
før, min far var också venn av familien Ugland, 
sier Christen Ager-Hanssen i dag.

Etter å ha snakket med Christen Ager-
Hanssen, ringer Knudsen så til Johan Benad 
Ugland og forteller om samtalen. De blir enige 
om at det kan lønne seg å ta en prat med 
ham.

 Ager-Hanssen, ja. 
En av de mest fargerike finansakrobatene i 
Norge det siste tiåret. Striden mellom ham og 
Haakon Korsgaard skriver seg langt tilbake i 
tid. Det begynte i år 2000, da Korsgaards 
mektige inkassokonsern planla å kjøpe aksjer 
i Ager-Hanssens it-imperium Cognition, som 
på det tidspunktet ble verdsatt til 20 milliarder 
kroner. Kjøpet ble aldri fullført, it-boblen 

sprakk og Ager-Hanssen tok opp et kortsiktig 
lån hos Korsgaard, som så satte i gang en 
prosess som bandt Ager-Hanssen på hender 
og føtter. Korsgaard tok arrest i alle Ager-
Hanssens eiendeler; biler, hus, leiligheter og 
bankkonti, og saksøkte ham i flere land. De to 
partene brukte mer enn 50 millioner kroner 
på advokater. Korsgaard truet Ager-Hanssen 
med konkurs, mens Ager-Hanssen anmeldte 
Korsgaard til politiet. I 2007 tok Økokrim ut 
tiltale mot Haakon Korsgaard for skattesvik 
og grov utroskap. Han ble dømt til fengsel i 
fire år. Saken er blitt anket i to omganger og 
skal opp i Høyesterett i løpet av kort tid.

 Kort tid etter at han fikk tele-
fonen fra Ager-Hanssen, kan advokat Knudsen 
skimtes gående gjennom byen. Rett over gaten 
for hovedinngangen til Nasjonalgalleriet 
stanser han ved en port. På dørklokken står 
det Tribeca Capital. Der ringer han på. En blid 
Christen Ager-Hanssen tar ham imot, og 
henter kaffe. 

– Det var trevligt. Tom är superintelligent, 
sier Christen Ager-Hanssen.

De setter seg ned i hver sin sorte skinnstol 
fra Le Corbusier og begynner å snakke om 
Ugland, Olympia og forestående rettssaker. 
Kunne det være mulig at Ugland overtok Ager-
Hanssens krav mot Olympia, for så å bruke det !
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som pressmiddel i forhold til Olympias 
søksmål?

Det er stort sett Christen Ager-Hanssen 
som snakker. Advokat Knudsen sitter mest og 
lytter. Men han kommer med en del opplys-
ninger som interesserer Ager-Hanssen. De 
blir enige om at de kanskje kan møtes på 
nytt.

 Han er tilbake fra 
London. Tar frem vekkerklokken fra bagen. 
Den ser ut til å virke. Han setter den i vindus-
karmen som vender mot bakgården. I rommet 
ved siden av har han sine to store datamas-
kiner. I en stor mappe har han samlet all mulig 
informasjon om straffesaken mot Kjell Rune 
Staddeland. Han får ikke saken til å henge 
sammen. Han har lest politianmeldelsen, kan 
den nesten utenat og mener at politiet har 
gjort dårlig etterforskningsarbeid. Allerede 
ved påsketider, noen uker etter at Staddeland 
ble dømt til fengsel i tingretten, hadde han 
kontaktet Staddeland og tilbudt sine tjenester 
som etterforsker. I et halvt år har han nå gjort 
egne undersøkelser av både Staddeland, 
Ugland og de komplekse avtalene som senere 
har ført til at Staddeland er dømt til fengsel. 
Han synes Staddeland-saken ser ut som et 
komplott. Men han mangler bevis. Det er nå 
kun noen dager til saken mot Staddeland skal 

opp i lagmannsretten. Han kontakter advokat 
Tom B. Knudsen.

 Christen Ager-
Hanssen tar med Tom B. Knudsen inn på 
rommet som vender mot bakgården. Han 
skjenker seg et glass hvitvin. Så begynner han 
å gråte.

Christen Ager-Hanssen synes det er 
vanskelig å snakke om Haakon Korsgaard: 

– Det bringer så mye kjänslor. Jeg er fruk-
tansvärt lei meg.

Advokat Knudsen trøster så godt han kan.
– Det skjønner jeg, Christen, sier han.
Så gjennomgår de prosessen Ager-Hanssen 

har vært gjennom med Olympia Holding og 
Haakon Korsgaard. Advokat Knudsen stiller 
mange spørsmål, noterer flittig, og de går 
gjennom dokumenter på dokumenter på Ager-
Hanssens bærbare datamaskin. De diskuterer 
om en felles sak mot Olympia Holding og 
Haakon Korsgaard kan gi dem en vinn-vinn-
situasjon. De analyserer sine sterke og svake 
sider i en eventuell sak. Ager-Hanssen tar til 
tårene flere ganger under samtalen.

 Dommen har 
falt. Kjell Rune Staddeland har snakket med 
familien i en av de mange stuene i staselige 
Sophienborg, villaen der de bor. Før var han 

Sørlandets desidert best betalte direktør. 
Ugland ga ham vide fullmakter og mye ros. 
Etter at han fikk sparken har ingen i Ugland-
familien snakket med ham. Han er frosset ut 
av det gode selskap.

– Dette har vært et regissert spill fra dag én, 
sier Kjell Rune Staddeland. 

– Jeg har jobbet med en fyr som er flink til 
å kjøre traktor, men er lite involvert i butikken. 
Jeg har levert tre milliarder kroner i resultat 
gjennom disse årene. Så blir jeg beskyldt for å 
være tyv. It’s a fucking lie fra ende til annen, 
sier Staddeland.

Han mener han er offer for et komplott.

 Christen Ager-Hanssen mener 
at Haakon Korsgaard og Olympia har ødelagt 
hans liv. Det grenser til hat. Men etter å ha 
drevet privat etterforskning, og etter å ha 
snakket med advokat Tom B. Knudsen, er han 
overbevist om at Knudsen og Ugland-systemet 
kan ha lurt hans gamle arvefiende for penger. 
Mye penger. Ager-Hanssen ringer derfor en 
gammel kjenning fra Olympia. Noe helt 
spesielt er i ferd med å skje.

3. november blir Christen Ager-Hanssen 
kjørt opp til en bolig litt nord for Smestad-
krysset i Oslo, hjem til en kjent advokat, der 
flere folk venter. Med seg har han en laptop 
med dokumenter han har samlet over lang tid, 

!
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og som han mener kan bevise at Ugland har 
svindlet Olympia.

Sent på kvelden finner han seg selv sittende 
rundt et spisebord sammen med styret i 
Olympia Holding, mennesker han har kriget 
med i domstoler siden tusenårsskiftet. Men 
det er én mann som ikke er der: Haakon Kors-
gaard. Han nekter å møte Ager-Hanssen ansikt 
til ansikt, og har reservert seg mot noe samar-
beid med ham. Det har ikke de andre i styret.

Etter en lang kveld rundt spisebordet, der 
de har drukket traktekaffe, blir de enige om 
en foreløpig avtale. Planen er klar: Christen 
Ager-Hanssen og Olympia skal samarbeide for 
å få penger ut av Ugland-systemet. De som 
signerer avtalen er Christen Ager-Hanssen og 
Olympias daglige leder og styremedlem, Einar 
Kavli.

 Advokat Tom B. 
Knudsen er tilbake i Universitetsgaten. 
Christen Ager-Hanssen geleider ham inn, og 
denne gangen går de rett inn i rommet som 
vender mot bakgården. Ager-Hanssen forsøker 
så ubesværet som mulig å få Knudsen til å 
sette seg i en bestemt stol, som står i perfekt 
vinkel i forhold til en grå reisevekkerklokke i 
vinduskarmen. Inni reisevekkerklokken har et 
skjult kamera begynt å filme sine to tilmålte 
timer.

Tom B. Knudsen gir inntrykk av at han synes 
samtalene med Ager-Hanssen har begynt å gå 
i sirkler. Han aner ikke at han blir filmet. Eller 
at Ager-Hanssen har skrevet intensjonsavtale 
om å samarbeide med Olympia – for å få 
penger av Ugland.

Men Ager-Hanssen gir fortsatt inntrykk av 
at han er interessert i det motsatte: At han vil 
hjelpe Ugland med å knekke Olympia og 
Haakon Korsgaard. De diskuterer den forestå-
ende rettssaken, men Ager-Hanssen prøver 
gjentatte ganger å dreie samtalen over på hva 
som egentlig skjedde i saken mot Kjell Rune 
Staddeland. Ager-Hanssen tror ikke på det 
som står i politianmeldelsen og senere er 
bekreftet i tre domstoler: At Staddeland er 
kriminell, mens finansdirektør Jan Erik 
Tønnessen er den uskyldige varsleren.

 Opptakene varer i to timer. Ager-
Hanssen vil gjerne presentere sine teorier 
rundt saken mot Staddeland, som blant annet 
går ut på at det var Tønnessen som orkestrerte 
prosessen med å lure Olympia. Og at det var 
Tønnessen som først så muligheten for å berike 
seg med 3,6 millioner «herreløse» dollar. 
Under samtalen sier så Knudsen:

«Du er ikke den eneste som sier at den som 
så første gang at de 3,6 hang i løse luften, det 
er mange som kan saken som mener det var 

Tønnessen. Men det jeg sier er at it doesn’t 
interest me – for the time being».

Ager-Hanssen mener uttalelsen kan bevise 
at Tønnessen har spilt en annen rolle enn den 
som kom frem i retten. Og at Knudsen spilte 
en aktiv rolle for å felle Staddeland. 

Underveis i samtalen, sier så Knudsen 
videre:

«Det i alle fall Tønnessen skal ha, er at han 
skjønte inn i helvete fort da jeg kom og sa 
«game over». Han innbetalte tilbake med en 
jævlig gang, han strakk hendene i været – full 
cooperation. Men hva gjør han teite Stadde-
land? Han skal fighte for dette her. Han taper 
absolutt alt rundt seg og havner i fengsel, 
mister gevinsten på aksjene. Alt har han rotet 
bort fordi han ikke gjorde som jeg sa.»

Etter nesten to timer begynner Christen 
Ager-Hanssen å bli nervøs. Reisevekker-
klokken i vinduskarmen har blinket blått, for 
å varsle at minnebrikken snart er full, og han 
stiller Knudsen flere spørsmål.

«Christen Ager-Hanssen: Men du har reddet 
Tønnessen du? Dere må jo bli av med ham 
likevel?

Tom B. Knudsen: Ja, det kan godt hende. 
Men av og til må du velge mellom pest og 
kolera. Og nå har vi fremstilt Tønnessen som 
en varsler. Og vi trenger ham i denne saken 
også.» !
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Uttalelsene fra advokat Tom B. Knudsen har 
nå havnet i prosesskrivet Olympias advokat 
har skrevet foran rettssaken mot Ugland-
systemet. Han har varslet at de vil bli brukt 
som bevisgrunnlag i retten.

 Klokken ti om 
kvelden ringer Christen Ager-Hanssen til Kjell 
Rune Staddelands advokat, som ikke svarer. 
Morgenen etter ringer han på nytt, men advo-
katen tror ikke på det han hører om filmopp-
takene.

Samme dag skriver Ager-Hanssen et langt 
brev til advokat Tom B. Knudsen: «Tom, du er 
kanskje den mest sofistikerte manipulator jeg 
noen gang har møtt. Sjarmfull, behagelig, 
forledende, innbydende, men samtidig iskald 
og uten noen form for empati.» Dagene går. 
Det blir helg. Og helgen går.

 Tidlig mandag kveld – 15. 
november – setter Christen Ager-Hanssen seg 
i sin Porsche Caymen og kjører sørover. 
Klokken halv ti om kvelden ankommer han 
Arendal og leter seg frem til en av byens flot-
teste murvillaer, ærverdige Sophienborg. Han 
ringer på. Døren åpnes. Der står Kjell Rune 
Staddeland, som ikke forstår noen ting.

– Hans kone trodde jeg var sendt fra gud, 
sier Ager-Hanssen.

Familien samler seg i en av stuene. Christen 
Ager-Hanssen tar frem laptopen og viser 
utdrag fra de hemmelige filmopptakene. De 
snakker sammen i en drøy time. Ager-Hanssen 
kjører videre til Grimstad.

Litt før klokken elleve på kvelden ankommer 
han Storegra gård og Johan Benad Ugland. Ut 
kommer en forfjamset styrtrik bonde i slåbrok. 
Ager-Hanssen lurer på hvorfor Ugland ikke 
har besvart noen av henvendelsene han har 
sendt og vil gjerne vise de hemmelige oppta-
kene med advokat Tom B. Knudsen.

– Det får du ta med Tom Bernhard, er 
beskjeden Ager-Hanssen oppfatter før døren 
går igjen. I mørket går Ager-Hanssen så til 
nabogården, til Johan Benad Uglands 85 år 
gamle far Andreas K.L. Ugland, som Ager-
Hanssen kjenner fra barndommen. Han ringer 
på for å fortelle Ugland at Tom B. Knudsen 
ikke er god for familien, men en assistent som 
åpner et vindu i annen etasje opplyser at 85-
åringen er på reise i USA. 

Ager-Hanssen setter så kursen videre 
sørvestover. Nærmere midnatt er han fremme 
ved finansdirektør Jan Erik Tønnessens 
enebolig i Kristiansand. 

– Jeg vil informere deg om at din advokat 
ikke liker deg, sier han idet en trett Tønnessen 
åpner opp. Så spiller han av bruddstykker av 
et lydbåndopptak, men Tønnessen synes situ-

asjonen blir ubehagelig og velger senere å 
varsle politiet om hendelsen.

 Morgenen etter står Christen Ager-
Hanssen opp grytidlig på Radisson Blu Cale-
donien Hotel i Kristiansand. Han kjører til 
Arendal og spiser frokost hjemme hos Kjell 
Rune Staddelands familie klokken halv åtte. 
De snakker om båndet, om dommen. Stadde-
land øyner et håp om å bli trodd i en ny 
rettssak. Tre dager senere anker han dommen 
til Høyesterett. 

Etter frokost returnerer Christen Ager-
Hanssen til Oslo. Klokken 11.00 parkerer han 
bilen utenfor kontorlokalene til advokatfir-
maet Arntzen de Besche i Bygdøy Allé.

For første gang siden de utallige rettssakene 
for en del år siden, skal han møte sitt livs 
fiende, mannen som «ødela hans liv», 
«djävulen själv», Haakon Korsgaard. De hilser 
så høflig de kan, før Ager-Hanssen innleder en 
monolog. Etter en stund får Ager-Hanssen 
overtalt Korsgaard til å kaste sine advokater, 
og innlede et samarbeid. 

Plutselig er det Ager-Hanssens advokat som 
tar over sakene til arvefienden Korsgaard.

– Jeg hadde aldri i mitt liv trodd at jeg skulle 
møte i retten på vegne av Haakon Korsgaard, 
sier Terje Granvang, som i ti år har kjempet 
mot ham i domstol etter domstol.!
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Alt er nå snudd på hodet. Hovedaktørene i 
en av de lengste og dyreste rettsfarsene i norsk 
næringsliv har slått seg sammen. Målet: Å 
saksøke Ugland-systemet for enorme penge-
summer.

14. desember tar Christen 
Ager-Hanssen og Haakon Korsgaard det store 
skrittet. De saksøker Ugland for å få tilbake 
mer enn 60 millioner dollar. Penger de mener 
Olympia ble snytt for da Ugland solgte skips-
divisjonen til et indisk selskap. Formelt overtar 
Ager-Hanssens samboer og sønn, gjennom 
firmaet Tribeca Capital, 50 prosent av kravet 
Olympia har mot JB Ugland Holding.

De påfølgende dagene utvides søksmålet til 
også å omfatte krav mot Johan Benad Ugland 
og hans sønn Johan Martin som privatper-
soner, samt flere andre selskaper i Ugland-
konsernet. 

Olympia og Ager-Hanssen saksøker også 
Uglands finansdirektør Jan Erik Tønnessen for 
de samme 3,6 millioner dollar som Kjell Rune 
Staddeland ble dømt for å ha stjålet fra Ugland. 
Dette fordi de mener at Tønnessen er hoved-
arkitekten bak den påståtte svindelen av 
Olympia, og at dette kommer frem i de hemme-
lige filmopptakene med advokat Tom B. 
Knudsen. Opptakene vil bli forsøkt lagt frem 
som bevisgrunnlag i retten.

Kjell Rune Staddeland vil på sin side forsøke 
å få sin sak gjenopptatt, denne gang med John 
Christian Elden som advokat. 

– Johan B. Ugland kunne ikke gjort dette 
uten Tom B. Knudsen. I opptakene forteller 
Knudsen med iver og glede hvordan han har 
lyktes i å få meg dømt basert på en serie løgner. 
Knudsen er en skam for advokatstanden, sier 
Kjell Rune Staddeland.

 Milliardær og bonde Johan 
Benad Ugland, hans sønn, administrerende 
direktør Johan Martin Ugland og finansdi-
rektør Jan Erik Tønnessen i JB Ugland Holding 
ønsker ikke å kommentere det som har skjedd 
de siste månedene. Deres advokat, Tom B. 
Knudsen, avviser bestemt alle antydninger om 
at sannheten i Staddeland-saken ikke er 
kommet frem.

– Det er hevet over enhver tvil at det var 
Tønnessen som varslet sin arbeidsgiver om 
forholdet, og at det var dette som foranlediget 
granskningen og anmeldelsen til politiet. 
Påstandene fra Ager-Hanssen om at det var jeg 
som «avslørte» Tønnessen er beviselig ikke 
riktige, sier Knudsen.

– Tønnessen har gjennom hele prosessen 
vært klar på at Staddeland ga uttrykk for at 
«kommisjonen» var klarert med Johan Benad 
Ugland, noe den ikke var. JB Ugland Holding 

konkluderte i likhet med påtalemyndigheten 
med at det ikke var grunnlag for å reagere med 
straff eller andre sanksjoner overfor Tønnessen, 
påpeker Knudsen.

Han karakteriserer motparten som gang-
stere og utpressere, og han mener Olympia-
saken etter at Christen Ager-Hanssen kom på 
banen har antatt absurde dimensjoner og en 
form som er til skam for norsk rettspleie.

– Jeg har aldri i mine år som advokat 
opplevd noe i nærheten av dette, sier Tom B. 
Knudsen. 

Ugland-systemet har gått til motsøksmål 
mot Olympia, med krav om 40 millioner dollar. 
Selskapet mener Olympia egentlig aldri skulle 
hatt en andel av salget til inderne i det hele 
tatt. 

Summen av alle søksmål og motsøksmål 
mellom Ugland, Olympia og Ager-Hanssen 
nærmer seg nå en milliard kroner.

Mandag starter rettssaken der Olympia har 
saksøkt J.B Ugland Holding og selskapets 
finansdirektør Jan Erik Tønnessen i Aust-
Agder tingrett. Dommeren har foreløpig ikke 
tatt stilling til om de hemmelige opptakene 
skal bli ført som bevis.
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