- Ble overvåket og trakassert - Nyheter - Agderposten

Bolig

Min side

Fra retten

Politilogg

Norge og verden

Arendalsuka

Valg

Kundesenter

eAvis

Velkommen
THOR ÅGE CHRIST IANSEN

1'--lyheter

Innhold

Trafikk

Side 1 av 3

Sideblikk

Logg ut

Aust-Agder rundt

Uthengt som monster: Byggeprosjektet til Eigil Stray Spetalen ble karakterisert som slaveleir, og investoren sa i retten at han
føler seg uthengt som monster. Her er Arbeidstilsynet avbildet på inspeksjon 19. oktober i fjor. Foto: Erik Holand

- Ble overvåket og trakassert
Investor Eigil Stray Spetalen (46) følte seg så overvåket og trakassert av
Fellesforbundet i Aust-Agder at han til slutt truet LO-forbundet med søksmål.
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Mangemillionæren fra Sandefjord har saksøkt en overingeniør Alf
Helgeland (46) fra Arbeidstilsynet for 15 ærekrenkende karakteristikker i
forbindelse med byggeprosjektet sitt i Risør-skjærgården .
Han nekter konsekvent å la seg avbilde eller uttale seg til mediene som

Byggebråket på Lekerøya
Investor Eigil Stray Spetalen kjøpte eiendommen på Lekerøya
utenfor Risør for 10 millioner i 2007. Den omfatter Ånon Kittelsens
båtbyggeri , samt Lillebom dampsag.

følger forhandlingene i Kristiansand tingrett, men på rettssakens dag to
ga han en detaljert versjon av hvordan han har opplevd hendelsene på
Lekerøya.

Spetalen har de siste årene reist et hovedbygg og et båthus på
stedet, samt restaurert eksisterende bygg .

LES OGSÅ : Saksøkt for uttalelser om oppkast

Arbeidstilsynet aksjonerte andre gang 14. oktober i 2011 mot Eigil
Stray Spetalens skjærgårdsperle.

Tipset Arbeidstilsynet

Tilsynet gikk hardt ut og kalte arbeidsforholdene på feriestedet for
noe av det groveste de hadde sett.

Investoren gikk hardt ut mot overingeniørens arbeidsmetoder, og tok
også et oppgjør med organisasjonssekretær Thor Age Christiansen i
Fellesforbundets avdeling 9.
Det var Fellesforbundet som i juni 2010 tipset tilsynsmyndighetene om
at det pågikk mulig sosial dumping med litauiske arbeidere på
Spetalens feriested.

Spetalen har kategorisk awist anklagene, Byggherren ble
politianmeldt. Fikk et forelegg på 200.000 kroner. Deretter ble sak
og forelegg henlagt på grunn av en forskriftsendring politi og tilsyn
ikke hadde fått med seg.
Spetalen har saksøkt inspektør Alf Helgeland i Arbeidstilsynet for
ærekrenkende uttalelser.
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- Thor Åge Christiansen og Fellesforbundet overvåket meg regelmessig
fra en plastbåt. Jeg ble overvåket i flere uker. sa Spetalen.
Det kom også frem i retten at Arbeidstilsynet utarbeidet sine første
pålegg basert på en rapport utarbeidet av regionalt verneombud i
Fellesforbundet.
Til Lekerøya kom tilsynet først 14. oktober. Etterpå fikk Spetalen
beskjed om at både sikkerhets- og sanitærforholdene var «ivaretatt og
utbedret».

Koblingen mellom
Fellesforbundet og
Arbeidstilsynet er underlig
' 'Helgeland i retten kunne fastslå at bo- og arbeidsforholdene på
Hvordan
Lekerøya var det groveste han hadde sett i sine sju år som
tilsynsinspektør, var vanskelig å forstå for Spetalens prosessfullmektig,
advokat Ola Haugen.
- Han har samarbeidet tett med sin venn Christiansen, som har stått for
denne trakasseringen. Koblingen mellom Fellesforbundet og
Arbeidstilsynet er underlig, konstaterte investoren i sin partsforklaring.
LES OGSÅ: Avviser overvåking

Injurier og anmeldelse
Overingeniøren forklarte at de har et tipssystem , og at Fellesforbundet
er en av flere naturlig samarbeidsparter som de utveksler erfaringer
med for å styrke arbeidet mot ulykker og sosial dumping.
I de siste månedene har heller ikke klimaet mellom de to
samarbeidspartene vært spesielt godt. Fellesforbundet har politianmeldt
Arbeidstilsynet for alvorlige brudd på arbeidsoppgaver pålagt gjennom
arbeidsmiljølovens bestemmelser.
Bakgrunnen er at Fellesforbundet mener at tilsynet ikke har brydd seg
om åta fatt i et 40-talls påståtte lovbrudd som de har varslet om .
At forholdet mellom Fellesforbundet og Spetalen også er betent, viser
dokumenter Agderposten har fått innsyn i. Spetalen truet Christiansen
med injuriesøksmål etter et oppslag i Aust-Agder Blad 25. august i fjor.
«Sakens kjerne er at De har fremsatt grovt krenkende beskyldninger om
Stray Spetalen som De ikke har dekning for», skrev advokat Johannes
Meyer-Myklestad til Christiansen i et av mange brev i saken.
Fellesforbundet sendte Cato Schiøtz ut i krigen , Kjendisadvokaten
awiste trusselen om søksmål kontant, og minnet Spetalen-advokaten
om at av 20 ærekrenkelsesdommer fra Borgarting lagmannsrett er alle
endte med frifinnelse.

Slaveleir-belastning
Helgeland fastholdt i sin partsforklaring i det store og det hele alle sterke
karakteristikker som Spetalen mener er ærekrenkende, med ett unntak.
I Agderposten 15. oktober i fjor ble han sitert på at byggeplassen på
Lekerøya var det nærmeste man kunne komme en moderne slaveleir.
LES OGSÅ: Kaller Lekerøya for slaveleir
- Jeg kan ikke huske at ordet slaveleir ble brukt i samtalen med
journalisten , gjentok Helgeland, som opplevde at slaveleir-sitatet
spredte seg som en farsott i ulike nettaviser etterpå.
Spetalen var i retten tydelig på at det var en stor belastning å bli knyttet
til slaveleir-karakteristikken .
- Det er bare å google navnet mitt. Da får du fort frem at jeg er anklaget
for slaveri og utnyttelse av mennesker på det groveste, Jeg har forsøkt
å få en beklagelse på det jeg mener er en helt urimelig oppførsel av en
tilsynsperson, sa investoren .

Nå har selskapet en
styreleder som er anklaget
for slaveri
'

'
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Han er aksjonær og sentral i bielekselskapet Cortendo AS, som ifølge
Spetalen planlegger å lansere nye legemidler om to år.
- Vi er avhengig av investorer til denne medisinske satsingen . Nå har
selskapet en styreleder som er anklaget for slaveri, sa han.
Han ville ikke etterpå bekrefte om han med denne uttalelsen mente at
han fryktet å gå glipp av investorpenger til å få produktene
markedsklare.
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