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Kan nå stoppe dette

FINANS

Advokat John Christian
Elden mener den dømte
Ugland-direktør Kjell Rune
Staddeland er utsatt for
justismord. – Høyesterett
kan nå stoppe dette justismordet før det blir fullbyrdet, sier Elden.
HARALD BERGLIHN OG
LARS BACKE MADSEN
KRISTIANSAND/OSLO
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Ny etterforskning?
John Christian Elden mener det
er mye som tyder på at det ikke
hadde blitt noen sak mot Staddeland dersom tingretten og
lagmannsretten hadde fått
servert den sanne historien om
hva som skjedde da Staddeland
og finansdirektør Jan Erik
Tønnessen delte 3,6 millioner

Det Knudsen sier
i opptaket snur
hele saken opp-ned i
forhold til det retten
tidligere har lagt til
grunn i dommen mot
Staddeland
John Christian Elden, advokat
dollar etter salget av Uglands
shippingdivisjon i 2008.
– Hverken tingretten eller
lagmannsretten har bygget på
den riktige historien. Det beviser
ikke nødvendigvis at Staddeland
er uskyldig, men at den måten
retten har funnet frem til skyld
på ikke holder. Dommen er fort-
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satt ikke rettskraftig, så det er
fullt mulig å stoppe dette justismordet før det blir fullbyrdet.
Jeg mener høyesterett må stoppe
dette og oppheve lagmannsrettens dom på grunn av saksbehandlingsfeil. Og politiet må få
mulighet til å etterforske dette
med nye øyne. For her er det
kommet frem nye momenter
som jeg tar for gitt at politiet
etterforsker, sier Elden.
– Tom B. Knudsen mener
opptakene er ulovlige?
– Jeg har lagt merke til det.
Men der har jeg problemer med
å følge ham. Hadde dette vært et
opptak gjort av tredjemann, da
kunne vi tatt en diskusjon om
dette kan brukes. Men her er det
Ager-Hanssen som har gjort
opptak av en samtale han selv
deltar i – som begge forøvrig har
vitneplikt om. Og da kan jeg ut
fra norsk juridisk lære ikke se
argumentet deres.
– Tom B. Knudsen mener
sitatene som har kommet frem
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Om Hugin, Munin og andre
moderne økonomiske begreper
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er manipulerte og tatt ut av
sin sammenheng?
– Om han mener det, vil det
være naturlig at retten ser hele
opptaket og så vurdere om det
Knudsen sier er riktig, sier
Elden.
harald.berglihn@dn.no
lars.madsen@dn.no

! Utdrag fra de hemmelige videoopptakene vil bli forsøkt lagt frem i
retten når Johan Benad Ugland i dag
møter Haakon Korsgaard og Olympia
Holding i en sivil sak i tingretten i
Arendal. Olympia Holding fikk
utbetalt snaut 40 millioner dollar da
Ugland solgte shippingselskapet,
men Olympia mener selskapet skulle
ha fått minst 62 millioner dollar.
Olympia krever også tilbakebetalt
den kommisjonen Staddeland er
dømt for å ha stjålet. Olympia mener
det var Uglands finansdirektør Jan
Erik Tønnessen som var arkitekten

bak denne transaksjonen, og krever
således beløpet av Tønnessen og ikke
av Staddeland. Det samlede kravet
fra Olympia har nå passert 60 millioner dollar. Mens Ugland på sin side
mener hele Olympia-avtalen ikke var
gyldig og krever inntil 40 millioner
dollar tilbakebetalt fra Olympia
Holding.
! Et selskap kontrollert av Christen
Ager-Hanssens sønn og samboer har
overtatt 50 prosent av Olympiakravet.
! Det er satt av åtte dager til behandling av saken i Aust-Agder tingrett.
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dvokat John Christian
Elden bygger uttalelsene
på innholdet i de hemmelige videoopptakene som Dagens
Næringsliv omtalte lørdag. Dette
er opptak gjort av Christen AgerHanssen i samtaler med advokat
og nestleder i Ugland-styret, Tom
B. Knudsen. Ager-Hanssen og
den tidligere Ugland-direktøren
Kjell Rune Staddeland, som i
oktober ble dømt til 3,5 års
ubetinget fengsel, mener opptakene beviser at Knudsen og
resten av Ugland-ledelsen har
ført både politiet og tre rettsinstanser bak lyset. Dette avviser
Tom B. Knudsen kategorisk og
mener sitatene fra opptakene er
manipulert og tatt fullstendig ut
av sin sammenheng.
John Christian Elden har overtatt Staddelands ankesak for
høyesterett.
– Jeg har nå sett de delene av
opptaket som knytter seg til
spørsmålene rundt Staddelands
rolle. Og det Knudsen sier i
opptaket snur hele saken oppned i forhold til det retten tidligere har lagt til grunn i dommen
mot Staddeland. Dommen
bygger således på feil premisser
og jeg mener det lukter av hele
straffesaken, sier Elden.

! Kjell Rune Staddeland, den
mangeårige konsernsjefen hos
bonden og milliardæren Johan
Benad Ugland i Grimstad, er både i
tingretten og lagmannsretten dømt
til 3,5 års ubetinget fengsel.
! Staddeland ble dømt for å ha
stjålet en kommisjon på 2,4 millioner
dollar som ble betalt av Uglands
shippingpartner Olympia Holding i
kjølvannet av at Uglands shippingselskap ble solgt vinteren 2008. I en
sivil sak er Staddeland dømt til å
betale tilbake både disse pengene, en
annen bonus han mottok på 12,6
millioner kroner samt overføre aksjer

han eier i J.B. Ugland Holding til en
pris som ligger vel 40 millioner
kroner under virkelig verdi. Staddeland har hele tiden hevdet at Ugland
muntlig velsignet utbetalingen og at
han således er uskyldig dømt.
! Staddeland øyner nå håp om at
saken kan bli gjenopptatt som følge
av hemmelige videoopptak gjort av
Christen Ager-Hanssen der Staddeland mener Ugland-advokat Tom B.
Knudsen forteller en helt annen
historie om hendelsene knyttet til
kommisjonen. Knudsen avviser
bestemt at ikke sannheten er
kommet frem.

