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Mer bakrus av brunt brennevin
En amerikansk undersø-
kelse konkluderer med at
man får mer bakrus av å
drikke brunt brennevin
som bourbon enn blankt
brennevin som vodka,

skriver forskning.no. År-
saker er at brunt brenne-
vin inneholder flere bi-
produkter, kongener, fra
gjæringsprosessen som
har en gifteffekt på krop-

pen. Bourbon inneholder
hele 37 ganger så man-
ge kongener som vodka.
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Truet vitne
En 23 år gammel mann fra Oslo er
dømt til fem måneders fengsel et-
ter å ha drapstruet en mann som
vitnet mot ham i retten. 23-åringen
møtte i slutten av november i Oslo

tingrett, tiltalt for legemsbeskadi-
gelse under særdeles skjerpede
omstendigheter. I gangen møtte
han mannen som hadde vitnet, og
skal ha sagt «Du er ferdig, ferdig»
.
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Den omstridte
treningsleiren
Tjostolv Moland
og Joshua
French holdt i
Uganda ble fil-
met med utstyr
lånt fra TV2.
Moland og French had-
de nemlig en drøm om å
lage en dokumentarfilm
om sikkerhetsselskapet
de var i ferd med å opp-
rette.

– De fortalte at de
skulle opprette et sik-
kerhetsselskap i Ugan-
da og spurte om vi var
interessert i en doku-
mentar, sier redak-
sjonsleder i Dokument
2, Mats Ektvedt, til VG.

Ektvedt bekrefter at
det var dem som lånte
ut kameraet Moland og
French brukte til å fil-
me trening av rekrutter
i Uganda.

Treningen ble filmet
noen dager før de to
nordmennene dro på
den skjebnesvangre tu-
ren til Kongo i slutten
av april.

Kameraet som inne-
holder filmen er nå be-
slaglagt av Kripos, der
enhet for særskilte in-
ternasjonale forbrytel-
ser undersøker Kongo-
saken.

– Takket først nei
Kontakten mellom Mo-
land og French og TV2
ble opprettet våren 2007
da Tjostolv Moland del-
tok som «statist» i Do-
kument 2 programmet
«Livvaktene». Doku-
mentaren handlet om
de omstridte kursene til
sikkerhetsselskapet
Special Intervention
Group (SIG).

– Vi kom i kontakt
med dem da, og våren
2008 henvendte de seg til
oss. Vi takket først nei
til en dokumentar fra
dem, sier Ektvedt.

– Da spurte de om vi
ville være interessert i å

se på materiale de selv
skulle filme, og om vi
kunne låne dem et ka-
mera. Det gikk vi med
på, fortsetter han.

– Fikk ikke
kontakt

Kameraet Moland og
French fikk låne var et
DV-kamera verdt rundt
6000 kroner, anslår Ekt-
vedt.

– Det er viktig å un-
derstreke at de aldri var
på noe oppdrag for oss,
og at de aldri fikk noen
betaling fra oss. Vi sa
bare ja til å låne dem et
kamera og vurdere det
de kom tilbake med.

Avtalen var at Mo-
land og French skulle
holde kontakten, men
da TV-kanalen ikke hør-
te fra dem, forsøkte de å
få tilbake kameraet i ja-
nuar i år.

– Men da lyktes vi
ikke å komme i kontakt
med dem, og så hørte vi
ikke mer om det før ny-
heten om at de var blitt
pågrepet i Kongo, sier
Ektvedt.

Etter pågripelsen av
Moland og French i
Kongo, ble kameraet i
begynnelsen av mai gitt

til den norske ambassa-
døren i Uganda. Fra UD
ble kameraet og filmen
sendt videre til Riksad-
vokaten.

Knallharde øvelser
VG omtalte den ukjente
treningsleiren 14. sep-
tember. Bilder fra fil-
men viser de to nord-
mennene som blant an-
net beordrer rekruttene
til å gjennomføre knall-
harde øvelser mens de
er nakne.

TV2 har også vist
klipp fra treningsfil-
men, men nyhetsredak-
tør Jan Ove Årsæther
ønsker ikke å uttale seg
om at treningen ble fil-
met med TV-kanalens
eget utstyr.

Nordmennenes advo-
kat Morten Furuhol-
men ønsker ikke å ut-
tale seg om saken.

Mats Ektvedt sier at
TV2 vil vurdere å be om
å få kameraet tilbake
etter hvert. Politiin-
spektør Reidar Bruus-
gaard i Kripos sier at
TV-kanalen i så fall må
begjære det utlevert.

E-post: nilas.johnsen@vg.no

FILMET SELV: Tjostolv Moland filmer treningen mens
Joshua French leder rekruttene på Bussi Island i Uganda
noen dager før turen til Kongo. 


