
FAKTA
� Den opprinnelige striden mellom Ugland og Olympia Holding stammer fra

den gang Olympia ble kjøpt ut av Uglands shippingvirksomhet i 2008.
� Olympia Holding fikk 41 millioner dollar, men mener de skulle hatt 62 milli-

oner dollar. De mener også de skulle hatt 3,6 millioner dollar, som kom på
avveie i forbindelse med salget.

� Deler av de 3,6 millionene havnet hos Kjell Rune Staddeland, noe som end-
te med at Staddeland ble dømt til 3,5 års fengsel.

� Striden mellom partene ble tilspisset fordi finansmannen Christen
Ager-Hanssen kom inn i bildet. Han hadde undersøkt saken og mente Stad-
deland var uskyldig dømt og at Olympia var svindlet.

� Det ble derfor inngått en avtale mellom Olympia og selskapet Tribeca, et
selskap der Ager-Hanssen er styreleder.
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I samarbeid med

NYTTÅRSKAMPANJE
FRA 19. JANUAR TIL 5. FEBRUAR
Akkurat nå får du ekstra gode kampanjepriser på våre kjøkkenserier 
PREMIUM og NYE LINJER, og på alle benkeplater fra Foss Plater. 
Ønsker du noe helt spesielt, tilbyr vi granitt- og komposittplater fra 
Silestone til en hyggelig pris. 

I kampanjeperioden gir vi deg dessuten valgfritt gratis tilbehør ved 
kjøp av kjøkkenmøbler over kr. 60.000. Jo mer du legger i kjøkkenet, 
desto mer tilbehør får du! Besøk oss i Avenyen og hør mer!

PREMIUM Malt Eik Profil
Tilbudet gjelder ikke byggfirma/prosjektkunder.

STRAI KJØKKEN SALG AS
Avenyen, Sørlandsparken

Telefon: 474 52 000
E-post: salg@strai.no

ÅPNINGSTIDER
Hverdager 10-20

Lørdag 10-16

ARENDAL
I går ettermiddag foreslo nemlig
tingrettsdommer Odd Douzette
at partene i en etter hvert tilspis-
set strid prøver å få til et forlik.

– Jeg vil kaste inn et forslag.
Jeg mener dere burde teste ut
om dere på kveldstid kan sette
dere ned og se om dere kan kom-
me fram til en løsning, sa dom-
meren.

Da hadde et av de sentrale vit-
nene, Olympias Geir Sagen, for-
talt at han hadde prøvd å få til et
forlik.

– Ugland må ta inn over seg
det Sagen sier, sa dommeren,
som også henstilte til motsatt
side om å være imøtekommen-
de.

TILSPISSET. Ved 22.00-tiden i
går kveld hadde det fortsatt ikke
vært noen møter mellom parte-
ne. – Men vi er løsningsorienter-
te, det er vi alltid, sa Olympias
advokat Terje Granvang til Fæ-
drelandsvennen.

Uglands advokat, Egil Jarslett,
sier på sin side at et forlik krever
at de kan dokumentere kravet. I
tillegg mener han at forhand-
lingsklimaet ikke er det beste.

– Motpartens opptreden i
denne saken har ikke styrket for-
handlingsviljen, sa han med klar
adresse til rollen Christen
Ager-Hanssen har spilt.

Han har blitt en sentral aktør i
saken etter sin avtale med Olym-
pia og skal vitne i dag.

– Jeg hjalp Staddeland før
rettssaken i lagmannsretten. I
den prosessen oppdaget jeg at

Ugland har lurt Olympia. Der-
for sa jeg fra til Olympia om at
jeg kan hjelpe dem med strate-
gien mot Ugland, sa Ager-Hans-
sen til Fædrelandsvennen ons-
dag kveld.

Den kjente finansmannen
forteller at han vil være Olym-
pias rådgiver i sakene som er
varslet mot blant andre Johan
Benad Ugland, sønnen Johan
Martin Ugland og selskapet JB
Ugland Shipping. 

– Jeg har gitt dem en mulig-
het til å la meg skaffe fram be-
vismateriale. Det har jeg lagt
fram, og det tar jeg betalt for.
Dette er en kommersiell avtale
med selskapet Tribeca, som har
kommersielle interesser i dette,
sier Ager-Hanssen.

MAKTKAMP. Da Fædrelands-
vennen snakket med
Ager-Hanssen onsdag kveld,
var han villig til å svare på
spørsmål. Selv om han var noe
skeptisk.

– Jeg synes lokal presse er far-
get av makten. Det ser du på det
mediekjøret motparten har lagt
opp til, sier han. Med makten
mener han i dette tilfelle Johan
Benad Uglands selskaper og ad-
vokat Tom B. Knudsen. I arbei-
det med å skaffe Olympia bevis,
tok Ager-Hanssen opp en sam-
tale med Knudsen uten at han
visste om det.

– Det er ikke noe ulovlig i det
jeg har gjort. Ingen ville trodd
meg hvis jeg hadde stått i retten
og snakket om det som kommer
fram der. Og jeg ga opptakene til
Elden for å berge Staddeland,
sier Ager-Hanssen, som legger
til at han ikke tar seg betalt for å
hjelpe Staddeland.

Ifølge Ager-Hanssen skal
opptakene inneholde uttalelser
som svekker dommen mot Kjell
Rune Staddeland.

ENIGHET. I tingretten i går
gjentok representanter fra
Olympia at de anså det som
nødvendig å inngå avtalen med
Ager-Hanssen, siden de ikke
kom noen vei i kravet mot Ug-
land.

– Det var ikke vilje der i det

hele tatt. Vi fikk ikke et fnugg, sa
Olympias tidligere daglige le-
der, Einar Kavli, som var med på
å inngå avtalen med Ager-Hans-
sen.

Tekst: Kjetil Reite
kjetil.reite@fvn.no – 90 68 12 05

I dag skal han vitne mot Ugland
Christen Ager-
Hanssen er Kjell
Rune Staddelands
hjelper og Olympia
Holdings rådgiver i
striden med Ugland.
En strid dommeren
vil ha avgjort med
forlik.

FINANSMANN: Mlliardæren 
Christen Ager-Hanssen i Lillesand. 
ARKIVFOTO: TORSTEIN ØEN

Ble Olympia Holding lurt av Ug-
land, slik eieren Haakon Kors-
gaard mener? Skulle Olympia
hatt 62 millioner dollar for sin
del i Uglands shippingvirksom-
het, og ikke 41 millioner slik de
fikk? 

Olympias tidligere rådgiver,
Geir Sagen, var tydelig i Aust-
Agder tingrett i går: – Vi ble helt
opplagt lurt av Ugland-syste-
met, og den utøvende var Jan
Erik Tønnessen. Men om han
var den ansvarlige, vet jeg ikke.
Det var jo Kjell Rune Stadde-
land som var sjefen, sa Sagen.

Til tross for striden, mener
han at en uenighet om 21 milli-
oner dollar burde blitt løst uten-
for rettssalen.

– Denne saken burde vært
forlikt, og det har jeg prøvd å få
til. Jeg var redd dette skulle bli
en sak med strid i avisene, og det
er det også blitt.

Uglands finansdirektør, Jan
Erik Tønnessen, sa i retten at
Olympia ikke hadde noen rett til
å bli kjøpt ut av Ugland. De kun-
ne derfor risikert å ha blitt med
over til nye eiere i forbindelse
med salget.

– De hadde aldri klart å oppnå
en slik pris ute i markedet, sa
Tønnessen.

Han sa også at salget til indis-
ke Siva inkluderte Ugland-nav-
net, logo og kontaktnett, ikke
bare selve skipene. 

Følte 
seg lurt


