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Ullersmo, 2. juni 2018
Narko-Norge II – omsetning og salg av narkotika i Norge
Nedenstående redegjørelse er basert på samtaler med narkotikadømte ved Ullersmo fengsel i
perioden januar-juni 2018. Av åpenbare årsaker navngis ikke personer, men jeg bekrefter at det
dreier seg om flere enn ”en håndfull”, samt at disse representerer flere nivåer av hierarkiet i
dagens ”Narko-Norge”. Bakgrunnen for samtalene er for å opplyse egen sak, men det skal
tillegges at det er så godt som umulig å unngå informasjon som flyter i fengselet om
narkotikavirksomheten i Norge:
1. Politiet har tilnærmet full oversikt over de laveste nivåene i narko-hierarkiet, og ”alle blir
tatt” når politiet bestemmer seg for det.
2. For de øverste delene av narko-hierarkiet har det uvesentlig betydning at ”fotsoldatene”
blir tatt. De erstattes enkelt, og tiden i fengsel for innsatte (unge) narkodømte, brukes til å
knytte større/mer omfattende nettverk som kan brukes når de slipper ut. Det er enkelt å
observere dette ”rekrutteringsmiljøet” ved Ullersmo, også for betjentene og
fengselsledelsen som på sin side synes å være mest interessert i å ta ”småsynderne” som
”tar seg en blås”.
3. Ullersmo nærmest ”svømmer i” narkotika, stort sett cannabis.
4. Av hensyn til innsatte går jeg ikke nærmere inn på forholdene ved Ullersmo, foruten å
nevne at det med stor sannsynlighet er ansatte som deltar i omsetningen. Slik har det
visstnok vært siden ”tidenes morgen”.
5. Det er en utbredt oppfatning at toppsjiktet i Narko-Norge helt/delvis nyter beskyttelse fra
(deler av) politiet, samt at beskyttelsen ”går høyt opp”. Når ”topper” tas, som i
Jensen/Cappelen saken, eller i ”Flydroppsaken”, er det enten fordi ”noen må tas” slik at
andre kan fortsette å nyte beskyttelse, eller at en konkurrent ”må ryddes av veien”, altså
for å øke markedsandelen. Dernest har jo politiet behov for å vise at de gjør noe, og at
noen blir tatt. På konkret spørsmål om det dreier seg om et korrupt system hvor
politiembetsmenn deltar i omsetning og tildekking av narkotika, sitter latteren løst hos
alle innsatte narkodømte.
6. Det er videre en utbredt oppfatning at narkohandelen på Østlandet ”styres fra villaer i
Holmenkollåsen”, med forgrening til utlandet, at Cappelen ikke representerer ”toppen av
pyramiden”, samt at tjenestemenn i politiet er med på dette. Slik har det alltid vært, sies
det. Oppfatningen av Jensen er at han er gjort til syndebukk for å lede oppmerksomheten
bort fra ”toppene” i Holmenkollåsen, og korrupte politifolk. Dersom Jensen er skyldig, da
er det mange i politiet og embetsverket for øvrig som burde forklare seg om
hvorfor/hvordan Jensen/Cappelen-forholdet har kunnet pågå i så mange år. Oppfatningen
er at Jensen er ”nødt til å synge”, fordi dette (korrupte) systemet ”går høyt opp”, og
prisen for å eksponere systemet og kjente personer i/utenfor embetsverket er høy.
7. Jeg har naturlig nok vært interessert i advokat John Christian Eldens mange klienter /
roller knyttet til narkomiljøet, og har blitt fortalt av flere – også klienter av Elden – at
ingen advokat sitter med så mye inngående kjennskap til Narko-Norge som Elden. I følge
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de jeg har snakket med, vet Elden ”det meste ” om Narko-Norge, herunder inngående
kjennskap til ”hvordan systemet fungerer”, og hvem som er med. Elden beskrives som en
som gjennom sine klienter, kan ha avgjørende betydning i forbindelse med
narkotikasaker, på godt og vondt. Enkelte innsatte mener Elden ”driver et farlig spill”, og
at han risikerer at en/flere i narkomiljøet ”snur seg imot ham”. Oppfatningen er at Elden
”ikke spiller med rene kort”. Dette har jeg fra flere, bl.a. en ikke navngitt tidligere klient
av Elden, og jeg sikter da ikke til NN beskrevet i Narko-Norge I-notatet.
8. Det er en utbredt oppfatning om at Jensen/Cappelen saken dreier seg om ”opprydding” i
Narko-Norge, og at rettsaken er en dekkoperasjon for å beskytte ”toppene” i og utenfor
embetsverket. Smilene sitter løst når jeg nevner at justisministeren vil ha
Jensen/Cappelen-saken gransket. Det er ingen narkodømte ved Ullersom som tror det
overhodet er tenkelig at det blir gjort en uavhengig gransking, langt mindre at det blir
”ryddet opp” i Narko-Norge. Det dreier seg om for mye penger og for mange
”høytstående” embetsmenn og aktører er involvert til at det vil skje.
Hans E. Olav 2. juni 2018
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