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der investoren Eigil Stray Spetalen saksøker 
en overingeniør i Arbeidstilsynet for grove 
_ beskyldninger og forhånelser. 

Ingeniøren utt~lte etter et tilsyn 
av Spetalens hytteprosjekt utenfor Risør i 2011 
at det var «det nærmeste vi kommer en 
moderne slaveleir». 

HARALD BERGLIHN 
KRISTIANSAND 

Overingeniør Alf Netland 
Helgeland ( 46) i Arbeids
tilsynet var sterk og klar i 

sine uttalelser til Agderposten i 
oktober 2011. Da hadde tilsynet 
vært på besøk på Lekerøya 
utenfor Risør der investoren 
Eigil Stray Spetalen (49), lille-
broren til mer profilerte Øystein 
Stray Spetalen, holdt på årestau
rere og bygge om det gamle 
båtbyggeriet han hadde kjøpt for 
ti millioner kroner fire år tidli
gere. 

«Noe av det groveste
Helgeland uttalte at det som 
møtte Arbeidstilsynet var sjok
kerende, at luften i ldkalet der de 
litauiske arbeiderne bodde var 
til å kaste opp av og at arbei
derne jobbet titimersdager for 
500 kroner dagen. 

«Dette er noe av det groveste 
vi har sett når det er satt i system. 
I nyere tid er dette det nærmeste 
vi kommer en moderne slaveleir. 
Her utnyttes mennesker på det 
groveste. Alle ingrediensene for 
å kalle dette sosial dumping er 
tilstede. Det er rett og slett trist», 
sa Helgeland til avisen. 

Eigil Stray Spetalen reagerte 

REAGERER PÅ 
UTTALELSER. 
Investor Eigil 
Str~y Spetalen. _ 

kraftig på uttalelsene og 
forlangte dementi. D~t fikk han 
ikke. Dermed saksøkte han over
ingeniøren personlig for 
ærekrenkelser. -

I fire dager denne uken skal 
partene presentere sine syn for 
tingrettsdommer Tonje Skjeie i 
tingretten i Kristiansand. 
Spetalen har hyret advokat Ola 
Haugen fra Wikborg, Rein & co. 
som i sluttinnlegget for ret!;en 
skriver at «Helgelands uttalelser 
til media innebærer grove 
beskyldninger og forhånelser 
mot Spetalen». Han skriver 
VJ.dere at det særlig gjelder utta
lelsene om litauernes slavelig
nende arbeidsforhold. «En 
alminnelig avisleser vil oppfatte 
Helgelands uttalelser slik at det 
er Spetalen som er ansvarlig for 
disse påstått særs graverende 
forhold», skriver Spetalens 
advokat. 

Han har blant andre stevnet 
både Agderpostens journalist og 
sjefredaktør som vitner. 

Spetalens advokat mener 
retten skal fastsette en oppreis
ningserstatning etter skjønn 
samt få dekket sine saksomkost
ninger. 

Ytringsfrihet 
Wiersholm-advokaten Kyrre 
Eggen, som forsvarer overinge
niør Alf Netland _ Helgeland, 
skriver i sin sluttinnberetning at 
han mener det ikke er grunnlag 
for kravet om oppreisningser
statning og at Helgelands utta
lelser ikke er rettsstridige. Han 
mener snarere at uttalelsene er 
vernet av ytringsfriheten. 

«Ytringsfriheten gir vide 
rammer for verdivurderinger og 
karakteristikker. Rammene er 
spesielt vide når ytringene, som 
her, omhandler kritikkverdige 
forhold og er av en allmenn 
interesse. Når det er · saklig 
grunnlag for kritiske ytringer, er 
det ikke i samsvar med ytrings
friheten å forbyverdivurderinger 
eller karakteristikk.er selv om 
slike karakteristikker skulle være 
spissformulerte og krasse», 
skriver han. 

Videre skriver Helgelands 
advokat at det da uttalelsene ble 
gitt «forelå grunnlag i faktum for 
at de litauiske arbeidstagerne 
bodde og arbeidet under helse
og brannfarlige forhold, at de 
ikke hadde ID-kort, at lønnsfor-
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holdene var under daværende f1 
tariff samt at det ble benyttet 
båttransport som etter Arbeids
tilsynets oppfatning ikke egnet 
seg for persontransport». 

HÅNELSER 

Han avslutter sluttinnlegget 
med at Helgeland har «uttalt seg 
saklig om de faktiske forholdene 
på Lekerøya, uten å knytte disse 
opp mot Spetalen s?m person» 
og at det «utvilsomt var grunnlag 
for sterk kritikk av arbeidsfor
holdene på byggeplassen der 
Spetalen var byggherre». Han 
mener Helgeland må frifinnes og 
at Spetalen må dekke hans saks
omkostninger. 

_ Henla forelegg 
Regiondirektør i Arbeidstilsynet, 
Arve Semb Christophersen, sier 
til DN at han helst skulle sett at 
det var Arbeidstilsynet og ikke 
overingeniør Helgeland 
personlig som var saksøkt, men 
at han ikke ønsker å kommentere 
saken før den kommer for retten. 

Eigil Stray Spetalen fikk et 
forelegg på 200.000 i kjølvannet 
av Arbeidstilsynets inspeksjon 
på landstedet utenfor Risør. Han 
klaget på boten og saken ble 
henlagt, opplyser Christophersen 
tilDN. 

Helgeland har heller ikke lyst 
til å si så mye 'før saken har gått 
forretten: 

- Det er jo en prinsipielt viktig 
sak da, men nå skal partene få si 
det de mener i retten. Så kan vi 

Slik beskrives forskjellen i straffelo
ven mellom beskyldninger og forhå
nelser som kan ærekrenke noen: 

"Tradisjonelt har man i no~k inju
rierett sondret mellom beskyldninger 
og forhånelser. En beskyldning er en 
ytring som inneholder en påstand om 
faktiske forhold. En person anklager 
for eksempel en annen for å ha begått 
en kriminell handling. En ren forhå
nelse er derimot en ytring som ikke 
formidler noen påstand. Grensen kan 
i praksis være vanskelig å trekke, og 
det enkelte utsagnet må tolkes for at 
rettsanvenderen skal kunne ta stil· 
ling til hvilken kategori det tilhører. 
■Paragraf246rammerdensom 
krenker en annens «æresfølelse,.. I 
motsetning til§ 247 omfatter straf
febudet både beskyldninger og forhå
nelser. Karakteristisk for sistnevnte 
er at det gis uttrykk for hån eller en 
ster1< misbilligelse av en annen. Ikke 
ethvert skjellsord rammes av be
stemmelsen. Det kreves at utsagnet 
er klart nedsettende, og det må under 
de gitte omstendighetervære egnet· 
til å krenke æresfølelsen.» 
Kilde: Ot.prp. nr. 22 (2008-2009). 
Om lov om endringer i straffeloven. 

heller snakkes mer deretter, sier 
han. 

Eigil Stray Spetalen har ikke 
svart på DNs henvendelse. 

harald.berglihn@dn.no 
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Alle leveransene våre handler om noe mer enn selve 
innholdet. Men oppgaven vår er alltid den samme: 
Å bidra t il at du får fornøyde kunder 
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MODERNE SLAVELEIR? 
Investoren Eigil Stray Speta
lens byggeplass Lekerøya 
utenfor Risør var «det 
nærmeste vi kommer en 

, moderne slaveleir», ifølge en 
ingeniør i Arbeidstilsynet. 
Foto: Erik Holand, Agder
posten 

Første 
Moxy-hotell 
~ JtH:J,!V Moxy, den nye hotell
kjeden utviklet av norske 
Nordic Hospitality, Ikea og den 

1 amerikanske hotellgiganten 
· Marriott, skal bygge nytt hotell 

med 235 rom i tilknytning til 
Exporama på Hellerudsletta 
utenfor Oslo. Dette blir det 
første Moxy-hotellet i Norge. 
Hotellet skal bygges i moduler i 
Italia og stå ferdig på nyåret i 
2015.DN 

Beholder 
Rieber-båt 
§tfli.ifli~r§ GC Rieber Shipping i 
Bergen opplyser at Natural 
Environmental Research 
Council (NERC) har erklært sin 
første opsjon på en ettårig 
forlengelse av leiekontrakten for 
«RRS Emest Shackleton» fra 
august neste år. Skipet har vært 
på et langvarig oppdrag med 
NERCs British Antarctic Survey 
siden august 1999. Befrakteren 
har ytterligere opsjoner på å 

j forlenge avtalen med inntil fire 
1 år til 2019. DN/TDN FINANS 

Beholder 
Solstad-båt 

i Offshore service
skipsrederiet Solstad Offshore 
har inngått en ny kontrakt for 
konstruksjonsfartøyet 
«Normand Pacific» med Ceona 
for et år samt opsjon for ytterli
gere et år. Partene vil ikke oppgi 
kontraktsverdien, men avtalen 
er ifølge en melding gjort til 
«markedsmessige betingelser 
for denne type skip». 
DN/TDN FINANS 
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