
Ny etterforslrning i Treholt-~~en 
En ny etterfors- ,. 
kning i Treholt
saken starter rett 
over helgen. Nå 
dreier det seg om 
mulige brudd på 
taushetsplikten et
ter at Aftenpostens 
Harald Stanghelle 
har fortalt at han 
har lest den hem
melige delen av 
Treholt-dommen. 

ASLAK BONDE 
Aftenpostens 
korrespondent 
PER EGIL HEGGE 
STEIN J. BJØRGE 
(foto) 

Riksadvokat Georg F'red
rik Rieber-Mohn besluttet i 
går på eget initiativ å be 
om etterforskning på bak
grunn av Stanghelles opp
lysning i Antenne TI i fjern

. .>lvnet torsdag kveld. Øko
. 'm skal stå for etterfors-

.Ingen slik at det ikke 
oppstår habilitetsproble
mer i forhold til Overvåk
ningspolitiet. Førstestats
advokat Sverre LIlleng I 
Økokrim sier at etterfors
kningen starter over hel
gen og at Harald Stanghel
le vil bli innkalt til avhør 
snarest mulig, 

Riksadvokaten sier at 
det ikke er noe I dag som 
tyder på at søkelyset I et
terforskningen vil bli rettet 
mot Stanghelle. Det er per
sonen som har latt journa
listen lese en hemmelig
stemplet dom. som «med 
rimelig grunn» kan misten
kes for å ha brutt taushets
plikten. 

Stanghelle sier at han 
ikke vII fortelle hvordan 
han har fått lese dommen, 
- Jeg vII selvfølgelig be
skytte mine kilder. Og det 
er mange som kan være 
kilder I denne saken, sier 
han. 

/-~ \ushetsplikt 
Økokrims etterforskning 

av mulige brudd på taus-
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Joun/alist Harald Stanghelles opplysning om "t han hur lest hele Treholt-dommen, vakte oppsikt. Her intervjues htw i d. /. tlp ••.• :nl. 
rr.daksjoll ,tV Terje Svabø i D"ljSrcl'ycIL 

hetsplikten blir ikke den 
første i sitt slag I Treholt
saken. Både fOl'svareren 
Arne Haugestad og politiin
spektør Ørnulf Tofte et· 
blitt etlcrfur~ket for det 
sanUlle. Tiu1igc['~ stor~ 
tingst'epresentanl Age Hu
vengen opplyste forøvrig i 
1989 at han også har lest 
den hemmelige delen av 
Treholt-dommen, men det 
ble aldri Innledet etterfors
kning mot ham. 

~- Gjennom årene er de 
aller fleste delene av den 
hemmelige delen I dom
men blitt kjent i forskjelli
ge sammenhenger, sier Ulf 
Underland. Han var Tre
holts forsvarer da dommen 
falt, og kjenner selvfølgelig 
alle deler av den. Nå føler 

han :.wg- ildw Hildh~l' lia (lt 
han har oversikt over hva 
SuDl forbmH cr henllnelig: 

- Oel'HOm jeg "ItUlIe ha 
deltatt i en uffelltlig' debatt 
nå, ville jeg halt slurt: pro
blemer llh.::d å vilc hvilH.e 
opplysninger SOln fortsatt 
er taushetsbelagt, sier han 
til Aftenposten. 

Pn~sse·etikk 
l presse"ret.cl' blB del i 

går slilt sp,,,'smålstcbn ved 
DIll Stanghelle burde ha of
fentliggjort den henuneHg'e 
delen av rrreholt-dommen. 
Sjefredal,tøl' Andreas Nor
land l Aftenposten synes 
ikke del: 

_. Sonl vanlig hal' Stang· 
helle gjort en lwn-cl<l Jobb. 
nelle er ikke første 0l( h,+ 

kl" ihhe ~Jhjl\! gant.{ Stang-
hd le og andre journalister 
skaft",· "eg kjennskap til 
innholdet I graderte opp
lysniug'cr, Bier Nm'land. 

JOUl'w:.di:it Skjalg Fremo 
i NTB, aoru har represen
td't JOHrrHlli~tcne l del slal
lige uffentlighetsutvalget i 
uHlnge år, mener al Stang
helle kunne ha offentlig
gjort den hemmelige delen 
av 'l'l'eholl-dommen uten å 
bryte loven. 

Han 1"lIlne ha blitt 
duml, dt:.niOln han hadde 
hr,tkt videre opplysninger 
SOUt "kadel dl",ts sikker
hel, men det må bevisføres 
helt uavhengig av om opp
lysningene er sikkerhets
g.-adcrt eller Ikke, sier Fre
mo, llans poeng er at jour-

nalister ikke kan ia seg bin
de av myndighetenes av
gjørelser om hemmelig
hold. Journalister må fore
ta en selvstendig vurde
ring. 

Harald Stanghelles mo
li v for ikke å offentliggjøre 
dOlnmen i avisen, er at han 
ga et løfte om Ikke å gjøre 
det, da han fikk lese de 
hemmelIgholdte delene. 

Taushet i FBI 
En av årsakene til at 

Stanghelle mener det er 
umulig for norske myndig
heter å offentliggjøre dom
men, er at den bringer vi
dere opplysninger som 
stammer fra det amerlkan
sl,e overvåkingspolitiet, 
FBI. I Washington er det 

ikke mulig' ,\ ',l dl)I.'ti. li-Ul. 

krete komnlt'H( .• ~·t.~t' Ul p~\ 
standen: 

- Vi gir ah.il', ~'iJl'~: '".l •. 

ger om våre uv~n·dhLl'~.,;, 
og etterforskning::)ll.lo(!l!)Ue. 
sier Nestol' ~1i{'hnYll.k j dt" 
~llncrikanske h.ltkrak 1'"j/ 
Us hovedkvH.rh..'l' i V\.'a~l. 
ington til AftCllp.,):itCii. 

- Uten at jeg" kjl:l1a~, 
Treholt-saken, k,Ul Jcbo gl 
nerelt si at )<'131 Ikl", v i, 
etterkomme en alllllvJ.llill 

om overvåkin~ <:LV ct HWl\:, 

lands borger h":i' i U~A 
uten garanti Ioc al \' ,'tr, 
metoder blir huhJt h;,.' !1U~I ... 
lige, sier Ne~l0J.' 1vlidmyul. 
en av FBb lJl·(:H~h:tal~. 
menn, til AftcfllJ;,.'::.len. 

Den hemmelige dornmen gjemmer lite 
AKTUELL 
KOMMENTAR 

HARALD STANGHELLE 

Det er ikke lenger så man
ge sidene det dreier seg 
om, den såkalte hemmelige 
delen av dommen I Tre
holt-saken. Likevel har den 
ligget som en ullen tåke 
over debatten: For usikker
heten er der: Skjuler disse 
sidene det eneste avgjøren
de bevis mot Arne Treholt? 
Det som rydder all tvil tll 
side? 

Det er på tide å slå fast: 
Det fbmes Ingen skjelet

ter I Treholt-skapet. De si
dene som fortsatt er gra
dert, inneholder ikke den 
ene eller de mange ukjente 
opplysninger som foran
drer saken slik den er 
kjent. 

Det viktige er kjent 
Treholt-saken er en hel

het. Og alt det viktige er 
kjent. De som melter 'l're· 
holt er skyldig utfra sin 
lesning av de nå åpne de
lene av dommen, vil fort
satt mene det dersom de 

får lese de siste graderte 
sidene. De som nå er I tvii, 
vil fortsatt ha sin tvil i 
behold. 

Dette er ikke noe nytt: 
Både høyesterettsadvokat 
Arne Haugestad og advo· 
kat Ulf Under land har sagt 
dette før. I tilleggh.ar stor
tingsrepresentant Age Ho
vengen gitt det samme inn
trykk etter at han - som 
den eneste utenforstående 
hittil - hill' uttalt at han 
har lest de graderte delene. 

Det. er tid for å rydde 
Treholt-bordet nå. Derfor 
er det etter en nøye vurde
ring, at jeg i NH.Ks Alltenne 
ti torsdag valgte å fortelle 
at jeg har hatt adgang til 
de graderte delene. Om 
min vurdering står Ul tro
ende, får andre uttale seg 
om, men min vurdering er 
at det som fortsatt er gra
dert, ikke forteller de som 
kjenner Treholt-saken noe 
vesentlig nytt utover at 
man komnler nærmere for~ 
muleringene I det malt nå 
bare aner. 

Amlel'k'<les i 1985 
Killlskjc med elt lite unn

tak vil de journalistene 
som har Batt seg best inn i 
Treholt-saken, kjenne igjen 
det hele. 

Slik vm' dd ildw da dOI\!
Ulen falt i 1985: 

Da vi.8ste vi ikli.e unl ntH

::;aldngcne i rrreholl.8 lcHig 
hel, og pengefulUlene der. 

Da Vi3~tC vi ildw onl al 
ovcrvåking'stjcncstcu hild
de fulgt Arne 'l'reholt da 
hall nluUe KGll-general 
Titov i Helsin!,'1'ors. 

Dd første fortalte Arll.c 
Hallgestad oss. net siste 
furiaIle sdveste pullllln
spelltør Øl"uulf trulle oss l 
bolten uBpancrcll)) og filtk 
refs fra Rih:sadvok<itcn for 
del. 

Beggc: iJh! fUi'uvrig eller
forsket for brudd på sin 
taushetsplikt. Ingen av de 
to ble tiltalt, 

Di:;sc oppl'yMuingene fra 
::iukens gt'aderte ddtH' ble 
nedgradert i sCl'temb"r I 
fjor. samnlen med not!ll an
dre opplysnhager. hlaut an
nel sitater fra av hør llled 
Arne 'rrcholL flcllne ned
graderingen har gått de 
fk"te hus forul. 

'.he deler gj.:IIo;tåi' 
Nå gJens!,\r tid cn mhl 

dn.! ud. ~onl grovt k.lB Hki:; 
seres i Ire deler: 

Opplysninger fra. lil.; Ud
Jaunentcnc Arne rrrdwit Ci' 

d.»hlt tU1 å ha overlevert. 
1\1"IJ alld"e ord opplysnin
ger tJOlU ikke forteller noe 
om hva Treholt har gjort, 
nWH hv ti rellen nlener ef 
()vCrlevt!l'l. 

Dell ,uHJre delen er OPP4 
lysninger fru etterfofsl{nin
gen Ulot hullt. Det gjelder 
elLerfon;lminl{en i USA. 

Dt!ll lri!J.je delen. er OPP4 
lY!:Ulingcr Imll idenUfi:;ere~ 
sonl oPpIY::Hllngcr OUI 'fre
hult sum Overvåkingstje
nc.slen har fått uulenfra)) 
fur arre::ilaHjlHlCH av ham. 

Opply~mingcnc i de lo sis
lt.: vunkt CI1~ Cl' ildw nye len
!)"cc, men kildene er il{ke 
nol"!iiw. Ud gjør ut norske 
myndighetc[' vil ha proble
met' med å nedgradere 
dem l?ot' vil man spille på 
dell inlct'lUl.:Jjullale infof4 

luw,jtHl!lburacn er del en 
regd sorn rnå etterleves: 
Den etterrclningsorganisa
sjon "Olll tuu' gil! en opp
Iy""ing, må "elv aVI5Jøre 
hvordan oJlplY.llingell .kal 
Ill'lIk,,". "lik "elt Cl' det all 
grul'" 1Il å 11'0 at nOI'sk 
overvåldllgstjenoste måtte 
ha tillatelse fra sine uten
hUldsi,e sumarbeldspartne
l't! fur luan brukte noen av 

disse tingene i retten. Det 
samme gjeider dersom 
man vil nedgradere dem. 

Det er dette jeg tror er 
grunnen til at en del ikke 
vil bli nedgradert med det 
første. Mitt ønske er at jeg 
tal' feil. 

Journalistens rolle 
En journalist skal i prin

sippet ikke ha adgang til 
graderI materiale. Samti
dig er det noe journalister 
med ujevne mellomrom 
kommer i kontakt med, og 
som vi forholder oss til: 

I Mossad-saken valgte 
Aftenposten å bruke opp
lysninger som formelt selt 
Ikke var offentlige, Vi vis
ste hva som var skjedd, og 
sakens prinsipielle sider 
gjorde at vi valgte å bruke 
det vi visste. Formelt sett 
burde vi ikke del. 

I denne saken velger Af
tenposten å demonstrere 
ved å skrive utførlige be
skrivelser av de graderte 
opplysningene. 

1<'or meg berører dette 
også i høyeste grad forhol
det III mine kilder: Da jeg I 
sin tid fikk «adgang.. til 
Treholt-sakens graderte 

deler arbeidet JCb 'U<.·U t,. 

bok om SakL'li. Ml.!. i J\..., 
måtte love tUI.JI. kUd..: ..... 
ting: De graJt:i"tc U1)~1}, 
ningene jeg" fikk I<dugh.iib 
til skulle ikke dh.Illk gt'UHt, 

laget for et Icllvilll il' i. 
oppslag, de ~I\ullc bruke,';) 
en større srunnlcnh('lig:, O,, 

det skulle ikk~ sit"re. (j. 

rekte. 

Det var fUJ.·IlUjei.ni!.~;\.;ll. 

Og de skal Ikke bt'y le" " 
heller. 

de;or~r~~l~i:l~/lUl i~~:"ll~·/l', 
det som nå Cl' kjeul: Al jt·. 
har gjennonlgatt Trdwl, 
sakens gradel'lc dele ... 

Selvsagt k01H1IH.'1· J~'c> " 
dri til å røpe hVl.!lU dl:'.i.Lc ,', 
Derfor konu:n~c ~t:I"!"jd~ 
også mulige kddcr l li a L, 
nekte at de ha~' g"itt 1110..' 

opplysningct' ~k fl.kHh"j 

sett ikke bun.it .. bill lr~~ ~\'I 
De har min fulh' fOl'lllad .. h 

For det vihtlt-.\~ el lll'. 

kilde og jeg t'H1!)t! 01:,. Pt 
er på høy tid ~n en p~n:iv, 
utenom forSVi.ij·l~rsl(kl.l e. 
ler påtalenl';' lhHbih;~ :)kl 
klartekst: I dOI11fllCH !mn,· 
ingen flere lik 1 "rrchuL 
skapet. Slik sell kiln \i v., 
re ferdige med sak~rl. 
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