
Tiltale – strl § 276 b mv (grov korrupsjon) – 28. august 2018 kl 0900 – 1. februar 2019  

kl 0900 i sal 250 i Oslo tinghus 

 

Eirik Jensen, født 30. juli 1957 

Gjermund Erik Cappelen, født 10. oktober 1966 

 

settes under tiltale for overtredelse av: 

 

I Straffeloven (1902) § 162 første ledd, jf. tredje ledd, jf. femte ledd 

for under særdeles skjerpende omstendigheter å ha medvirket til ulovlig innførsel eller 

forsøk på innførsel av narkotika, og overtredelsen gjelder et meget betydelig kvantum. 

Grunnlag: 

Gjelder nr.1 Eirik Jensen 

I tidsrommet 2004 til 14. november 2013, medvirket han til Gjermund Erik Cappelens 

innførsel og forsøk på innførsel av en særdeles stor mengde hasjisj til Norge. I egenskap av 

polititjenestemann ved Oslo politidistrikt hadde han tjenstlig kontakt med Cappelen fra våren 

1993 og opparbeidet et tillitsforhold til ham. Fra 2004 var han villig til, mot betydelig 

godtgjørelse, å støtte Cappelen i hans innførselsvirksomhet, bl.a. ved å varsle ham om ulike 

forhold som kunne være av betydning for virksomheten, og derigjennom kunne redusere 

risikoen for at denne ble avslørt; som hvorvidt Cappelen til ulike tider var i myndighetenes 

søkelys, om politiets arbeids- og ressurssituasjon i bestemte perioder, om 

narkotikatransporter var stanset av politi/tollvesen og lignende. Informasjon ble gitt i møter, 

ved e-post eller pr. telefon, ofte ved bruk av tekstmeldinger/e-post med tilsynelatende 

tilforlatelig innhold, som f.eks.  " kontroll her", "stille", "solskinn", "stille og sol", 

"feriemodus over hele linja", "kontoret er tynt bemannet", "det er meldt knallvær"', "en mann 

i grøfta, skal se på skadene på bilen" el.l., men som kunne være viktig informasjon for 

Cappelen. I forannevnte periode innførte Cappelen hasjisj således:  

 

        1.  I 2004 og 2005, ved om lag 6 anledninger til sammen anslagsvis 600 kilo  

               fra Nederland 

 

        2.  Fra 2006 til og med 2009, ved om lag 24 anledninger til sammen anslagsvis 9 600   

             kilo fra Nederland, herunder ca. 400 kilo i desember 2009  

 

        3.  I april 2010, ca. 400 kilo fra Nederland 

 

        4.  I mai 2010, ca. 300 kilo fra Nederland 

 

        5.  Kort forut for 11. mars 2011, ca. 200 kilo fra Nederland 

 



        6.  Den 20. april 2011, ca. 200 kilo fra Nederland 

 

        7.  I juli 2011, ca. 100 kilo fra Nederland 

 

        8.  I november 2011, ca. 160 kilo fra Nederland 

 

        9.  I desember 2011, ca. 200 kilo fra Nederland 

 

       10. I mars 2012, ca. 150 kilo fra Nederland 

 

       11. Den 6. juni 2012, 177 kilo fra Nederland, som ble avdekket ved tollkontroll på  

             Svinesund og beslaglagt av politiet  

 

       12. Rundt 26. juni 2012, ca. 150 kilo fra Nederland  

 

       13. Den 13. oktober 2012, ca. 150 kilo fra Nederland 

 

       14. I desember 2012, ca. 350 kilo fra Spania  

       

       15. I mars 2013, ca. 50 kilo fra Danmark 

 

       16. Den 24. mai 2013 forsøkte han å innføre 186 kilo fra Danmark, som ble beslaglagt     

             av politiet i Sverige  

 

       17. Mellom 16. og 18. juni 2013, ca. 438 kilo fra Spania  

 

       18. I juli 2013, ca. 50 kilo fra Danmark  

 

       19. I september 2013, ca. 50 kilo fra Danmark  

 

       20. Den 20. oktober 2013, ca. 136 kilo fra Nederland  

 

       21. Den 14. november 2013, ca. 322 kilo fra Spania 

 

Gjennom ovennevnte beskrevne handlemåte medvirket Jensen til den sammenhengende 

innførselsvirksomheten, eller en vesentlig del av denne, ved å styrke Cappelens forsett.   

 

II       Straffeloven (1902) § 276 b, jf. § 276 a første ledd bokstav a 

for å ha mottatt en utilbørlig fordel i anledning av stilling, og korrupsjonen er grov fordi 

handlingen er forøvd av en offentlig tjenestemann og har gitt betydelig økonomisk fordel. 

 



Grunnlag: 

Gjelder nr. 1 Eirik Jensen 

En rekke ganger i perioden fra 2004 til 19. desember 2013 i Oslo-området, mottok han i 

anledning sin stilling som polititjenestemann ved Oslo politidistrikt, penger og andre 

økonomiske fordeler fra Gjermund Erik Cappelen til en samlet verdi av minst kr. 2 100 000, 

herunder bidrag til oppussing av et bad i 2005/2006 på daværende bopel i Nes kommune til 

en verdi av kr. 292 250. 

 

III     Straffeloven (1902) § 276 b, jf. § 276 a første ledd bokstav b 

for å ha gitt eller tilbudt noen en utilbørlig fordel i anledning av stilling og korrupsjonen er 

grov fordi den er forøvd overfor en offentlig tjenestemann og har gitt betydelig økonomisk 

fordel. 

 

Grunnlag: 

 

Gjelder nr. 2 Gjermund Erik Cappelen 

En rekke ganger i perioden fra 2004 til 19. desember 2013 i Oslo-området, gav han Eirik 

Jensen i anledning hans stilling som polititjenestemann ved Oslo politidistrikt, penger og 

andre økonomiske fordeler til en samlet verdi av minst kr. 2 100 000, herunder bidrag til 

oppussing av et bad i 2005/2006 på Eirik Jensens daværende bopel i Nes kommune til en 

verdi av kr. 292 250. 

 

IV     Våpenloven § 33 første ledd annet punktum jf. § 8 første ledd 

for å ha eiet eller innehatt skytevåpen uten tillatelse fra politimesteren (våpenkort). 

Grunnlag: 

Gjelder nr. 1 Eirik Jensen 

a)  

Mandag 24. februar 2014 på bopel på Østlandet, hadde han en Krag Jørgensen rifle med 

våpennummer 5893. 

b)  

Mandag 24. februar 2014 på sitt kontor i Grønlandsleiret 44 i Oslo, hadde han: 

 

- en Krag Jørgensen rifle med våpennummer 15028 

 

- en Krag Jørgensen rifle med våpennummer 99558  

 

- en Haenel automatrifle med våpennummer 5508t/44 

c)  



Mandag 24. februar 2014 på fritidseiendom i Sverige, hadde han: 

 

- en Walther pistol med våpennummer 9687j oppbevart i plastkasse på soverom 

 

- en Brno rifle med våpennummer 17794 oppbevart innrullet i madrass på soverom 

 

- en Colt revolver med våpennummer C41005 oppbevart innrullet i klær i skittentøyskurv på    

  soverom 

 

- en Brevet Nagant revolver med våpennummer 6646 i kjøkkenskap 

d)  

Mandag 3. mars 2014 på bopel på Østlandet, hadde han en St. Etienne rifle med 

våpennummer 3133. 

 

V      Våpenloven § 33 første ledd første punktum jf. § 27a første ledd 

for å ha overtrådt bestemmelsen om at skytevåpen eller en vital våpendel samt ammunisjon 

skal oppbevares forsvarlig nedlåst, jf. våpenforskriften 25. juni 2009 nr. 904 § 79 første ledd, 

hvoretter alle registreringspliktige våpen eller vital del av våpen skal oppbevares i FG-

godkjent sikkerhetsskap eller skap med høyere sikkerhetsnivå. 

Grunnlag: 

Gjelder nr. 1 Eirik Jensen 

a)  

Mandag 24. februar 2014 på bopel på Østlandet, hadde han: 

 

- en Mauser pistol med våpennummer 5127PN oppbevart i svart metallboks under klær i    

  trådkurv i garderobe 

 

- en Krag Jørgensen rifle med våpennummer 5893  hengende på vegg mot soverom med  

  tilhørende sluttstykke merket 5893 i kommode i garderobe 

 

- to glidestykker med pipe og rekylfjær tilhørende halvautomatisk pistol oppbevart i blått   

  metallskrin i garderobe 

b)  

Mandag 24. februar 2014 på sitt kontor i Grønlandsleiret 44 i Oslo, hadde han: 

 

- en Krag Jørgensen rifle med våpennummer 15028 oppbevart i ulåst skap i reol med  

  tilhørende sluttstykke merket 028 i ulåst skuff i samme reol 

 

- en Krag Jørgensen rifle med våpennummer 99558 oppbevart i ulåst skap i reol 



c)  

Mandag 3. mars 2014 på bopel på Østlandet, hadde han en St. Etienne rifle med 

våpennummer 3133 bak trådkurv i garderobe. 

VI     Våpenloven § 33 første ledd første punktum jf. § 27a første ledd 

for å ha overtrådt bestemmelsen om at ammunisjon skal oppbevares forsvarlig nedlåst, jf  

våpenforskriften 25. juni 2009 nr 904 § 80 første ledd annet punktum, hvoretter ammunisjon 

skal oppbevares nedlåst i særskilt skap, skuff eller tilsvarende låsbare innretning atskilt fra 

våpen. 

Grunnlag: 

Gjelder nr. 1 Eirik Jensen  

a)  

Mandag 24. februar 2014 på bopel på Østlandet, oppbevarte han: 

 

- 50 patroner kaliber 7,65 i svart metallboks under klær i trådkurv i garderobe 

 

- tilsammen 3745 patroner  i kommode i entre, skrivebord i stue, kommode i garderobe,  

  skuff i nattbord på soverom, grønn kasse i bod, rød pappeske i bod,  grønn bag i bod og i   

  ammunisjonskasse i garasje. 

b)  

Mandag 24. februar 2014 på sitt kontor i Grønlandsleiret 44 i Oslo, hadde han tilsammen 94 

patroner oppbevart i en ulåst skuff i reol. 

 


