
Promille
i Stavanger

En 41 år gammel mann er
mistenkt for promillekjøring
etter at han ble stoppet i en
dagen derpå-kontroll på Mo
torveien ved Bekkefaret ved
11.40-tiden lørdag formid
dag.

Promille
dagen derpå

En 60 år gammel mann er
mistenkt for promillekjøring
etter at han ble stoppet i en
kontroll på Bybrua i Stav
anger ved 8.30-tiden lørdag
morgen.

Beruset i
stjålet bil

SANDNES: En 33-åring fra
Stavanger ble stoppet av politiet i Havnegata i Sandnes
ved 6-tiden lørdag morgen.
Han var påvirket, trolig av
stoff, kjørte i en stjålet bil og
hadde ikke førerkort. Det ble
tatt utvidet blodprøve av
mannen før han ble løslatt.

Tatt for
biltyverier

To 19-åringer fra Stav
anger ble tatt av politiet i Ei
ganes-området ved 7-tiden i

går morges etter at de hadde
forsøkt å stjele biler flere ste
der nær sentrum. De ble sett
av folk fra et vaktselskap da
de holdt på med noen biler
ved Mobil-bygget. Det kom
også melding om lignende
aktivitet ved Statoil-stasjo
nen på Løkkeveien. Politiet
satte en hund inn i letingen
og kort tid etter var de to
funnet. De har innrømmet
tyveri-forsøkene.

Slo ned
dørvakt

EGERSUND: En egersun
der i 20-årene ble arrestert
ved midnatt, natt til lørdag,
etter at han hadde slått ned
en dørvakt på et av uteste
dene i sentrum.

Hunder fant
mann og hasj

En narkohund snuste opp
fem gram hasj i Pedersgata i

Stavanger etter at en 23-årig
kjenning av politiet stakk av
på en moped da han ble for
søkt stoppet ved 2.30-tiden
natt til søndag. Politiet
hadde mistanker om at mo
peden muligens var stjålet og
ville kontrollere mannen.
Men han stakk av og senere
funnet av en politihund. Det
ble da konstatert at mannen
hadde lånt mopeden av en
kjenning. Men siden mannen
tydeligvis hadde vond sam
vittighet siden han stakk av,
hentet politiet en narkohund
som fant hasjen som trolig
tilhørte 23-åringen.

Romfart
gir arbeid

Flyteriggen «Odyssey» kom
til Stavanger ved 20-tiden søn
dag kveld, og innledet dermed
romfartsalderen for Kværner
Rosenberg Verft. Det er denne
flyteriggen som skal bygges
om til utskytningsrampe for
raketter i samarbeidsprosjek
tet «Sea Launch».

Teknisk direktør Sigbjørn
Ellingsen opplyser at riggen
blir liggende som nå fram til
første november, mens verftet
gjør alt klart for ombyggingen.

- Det spesielle ved de ope
rasjonen er at vi faktisk kan
bruke begge dokkene våre
samtidig, en på hvert av rig
gens to skrog, sier Ellingsen.

Flyteriggen «Odyssey» lå i morges godt fortøyd ved Rosenberg, etter lengre tids opplett
ved et finsk verft, (foto Jon Ingemundsen)

32-åring siktet for
ran og drapsforsøk
HAUGESUND: Tilstan
den er alvorlig, men stabil for en mann som ble
skutt i brystet med et
avsagd haglegevær i

Haugesund lørdag.

Av Ulf-E. Rosenberg, NTH
og Tliomas Førde (foto)

Mannen ble skutt da en væp
net raner slo til mot en bensin
stasjon ved 21.30-tiden. Fire ti
mer senere ble en en 32 år

gammel person pågrepet i Ha
raldsgata som mistenkt for ranet. Han blir nå siktet for ran
og drapsforsøk. I dag vil det bli
tatt stilling til varetektsfengs
ling.

- Raneren truet til seg da
gens omsetning fra en Hydro
Texaco bensinstasjon med et
avsagd haglegevær. Politiav
delingssjef Aasmund Auster
heim ved Haugesund Politi
kammer antyder overfor Af
tenbladet at raneren fikk med
seg inntil 10 000 kroner.

Etter at raneren hadde fått
pengene, stakk han av til fots.
En kunde som var på vei inn

på bensinstasjonen, tok opp
jakten på raneren.

- Raneren snudde seg og
skjøt mot mannen som for
fulgte ham. Vi vet ikke hvor
lang avstand det var mellom
de to, men noe av ladningen
traff kunden i brystet, sier politiførstebetjent Leif Kristian
sen.

Den skadde ble bragt ta fyl
kessykehuset i Haugesund
med alvorlige skuddskader.
Han er blitt truffet i brystet, og
ble operert natt til søndag.
Den skadde er 35 år gammel.

Politiet satte umiddelbart i

gang jakten på raneren, som

senere ble pågrepet i Haralds
gata. Ved hjelp av sporhund,
klarte politiet også å følge spor
fra ransstedet til et bolighus
sør i byen. Store politistyrker
deltok så i pågripelsen av en
annen person som er blitt sik
tet for medvirkning til ranet.
Bolighuset ble omringet, men
eieren kom ut av huset frivillig.
I boligen hans er det funnet et
haglegevær.

Raneren er fra byens miljø
av kriminelle og rusbelastede.

Bensinstasjonen som ble utsatt for det væpnede ranet lørdag kveld.

Stasjonen måtte holde
stengt i går på grunn av ranet.

Kollisjon
på Figgjo

FIGGJO: En person ble sit
tende fastklemt og to ble
brakt til Sentralsjukehuset til
behandling etter en front mot
front-kollisjon på E-18 ved
Figgjo ved 13-tiden i går.

En liten Suzuki personbil
kjørte ut på veien i det store
krysset like nord for Figgjo
med retning sørover. Bilen
kom over i motsatt kjørefelt og
kolliderte med en svær, gam
mel amerikansk bil som kom
kjørende nordover.

De to som ble mest skadet
ved kollisjonen satt var fører
og passasjer i den lille bilen.

Skadene skal ikke være al
vorlige for noen.

Stavanger-promille
ankes til Strasbourg

Av Jone Lauaulaml Gjentatte ganger har Mit
sem protestert mot denne utglidningen som han mener har
skjedd. Han har også sørget
for at protestene er blitt ført i

rettsprotokollen. Dette har
han så brukt som ankegrunn
lag.

I august i år tok Høyesterett
anken av promilledommen fra
Stavanger opp til behandling.
Ankegrunnlaget var at aktor i

innledningsforedraget hadde
redegjort for hva vitner hadde
forklart. Dette skjedde uten at
rettens formann grep inn for å
stoppe dette.

Høyesterett opphevet ikke
den fellende promille-dom
men. Selv om Mitsem fikk
medhold i at når aktor i detal
jer redegjorde for den vitnefor
klaringen som var hovedbevis i

saken, er dette i strid med
straffeprosessloven.

Rettens formann skulle har
grepet inn, mener Høyeste
rett, slik forsvareren krevde.
Dette er en saksbehandlings
feil.

Når Høyesterett likevel ikke
vil oppheve dommen, kommer
det av at bevistemaet var enk
elt og oversiktlig. Foruten til
taltes forklaring ble det ført to
vitner. Det ..lgen grunn til å
tro at tiltalte ikke har fått en
rettferdig rettergang. Feilen
som ble begått ved innled
ningsforedraget, ble opphevet
med vitneførselen, mener
Høyesterett.

- Jeg synes Høyesteretts
dommen er direkte dum. Det
går ikke an å relativisere når
det er tale om så alvorlige
grunnleggende prinsipper,
sier Mitsem som nå går til
menneskerettsdomstolen der
han håper på medhold.

Advokat Pål Mitsem vil
bringe en promilledom fra
Stavanger byrett inn for Den
Europeiske Menneskeretts
domstolen i Strasbourg. Hen
sikten er få slått fast at norske
domstoler lar aktorer i straffe
saker gå gjennom fakta i saken
i sitt innledningsforedrag.
Ifølge Mitsem er dette i strid
med prinsippet i norsk straffe
rett om at det skal være bevis
umiddelbarhet.

- Retten skal få kjennskap
til sakens fakta gjennom tiltal
tes forklaring og vitnenes for
klaringer. Aktor skal ikke
gjennomgå vitneforklaringene
før vitnene har forklart seg.
Det er i prosedyrene at aktor
har anledning til å kommen
tere vitneforklaringene, sier
advokat Mitsem til Aftenbla
det.

Tyver herjet vilt i helgen
Av Kjell Arne Knutsen

fortsetter. I løpet av de seks
første måneden var det inn
brudd i CM Kjøretøyer.

To menn i 20-års alderen er
siklet for å ha gjort innbrudd i

tre biler i Nedre Strandgate
søndag morgen. Mennene ble
oppdaget av en vekter, og ble
litt senere funnet av en hunde
patrulje fra politiet.

- Nok en gang må vi advare
folk mot å Ia verdisaker bU lig
gende i bilen. Det gjelder spe
siell mobiltelefoner og vesker,

sier overbetjent Hallvard
Moen.

Foreløpig er ingen pågrepet
i forbindelse med alle lomme
boktyveriene. 15 personer har
levert inn skriftlig anmeldelse i

løpet av helgen.
- Tyveriene har skjedd på

restauranter, på gata og i kjø
pesenter. Vi ser ikke bort fra at
profesjonelle står bak flere av
lommeboktyveriene, sier Hall
vard Moen.

Stavanger har hatt en ny
helg med mange bilinnbrudd
og tyverier av lommebøker.
Etterforskerne ved vinnings
avsnittet starter uken med en
rekordstor bunke anmeldel
ser.

Det har vært innbrudd og
innbruddsforsøk i 22 biler. Be
tydelige verdier er stjålet.
Trenden fra første halvår bare

LANDET RUNDT

FrP fram - Ap
Oslo (NTB): Fremskritts

partiet går mest fram, mens
Arbeiderpartiet og Senter
partiet går mest tilbake i en
landsdekkende meningsmå
ling som Nielsen Norge har
gjort for A-pressen.

Målingen er tatt opp fre
dag 8. september og lørdag 9.
september, og gir Ap en oppslutning på 32,5 prosent ved
kommunevalget. Sammen
liknet med en tilsvarende
måling som ble tatt opp de ni
første dagene i august, går
Arbeiderpartiet tilbake 3,8
prosentpoeng.

Fremskrittspartiet får en
oppslutning på 8,9 prosent.
Dette er en framgang på 3,3
prosentpoeng sammenliknet
med forrige måling.

Senterpartiets oppslut
ning er på 12,7 prosent - en
tilbakegang på 2,8 prosent
poeng.

Sosialistisk Venstreparti
(SV) ligger også an til å tape

og Sp tilbake
terreng blant velgerne. Par
tiet tar ifølge målingen 6,8
prosent av stemmene. Dette
er en tilbakegang på 1,4 prosentpoeng sammenliknet
med målingen for august.

Høyre går ifølge målingen
et ørlite skritt fram, men
sammenliknet med siste
kommune- og fylkestings
valg blir oppslutningen om
partiet mindre; Høyre ligger
ifølge målingen nå på 18,9
prosent, som er en framgang
på 0,2 prosentpoeng i forhold
til august-tallene.

Kristelig Folkeparti får en
oppslutning på 8,7 prosent
(tilbake 0,3 prosentpoeng),
Venstre på 4,8 prosent (fram
1,8). Rød Valgallianse på 1,6
(fram 1,3) og andre 5,1 (fram
1,7).

Målingen bygger på inter
vjuer med vel 1.000 spurte,
som ble bedt om å svare på
hva de vil stemme ved kom
mune- og fylkestingsvalget.

Dobling av selvmord
Oslo (NTB): Forekomsten

av selvmord blant unge er
mer enn fordoblet i løpet av
de siste 20 årene, skriver Af
tenposten. Det er seks gan
ger flere gutter enn jenter
som tar sitt eget liv.

For 20 år siden var det fem
av 100.000 mennesker i alde
ren 10-24 år som begikk selv
mord i løpet av året. I dag er
det 12. Det er særlig unge
menn og gutter i slutten av
tenårene som skaper den
dystre statistikken.

For unge menn rundt 20 år
er selvmordstallene omtrent
tredoblet i løpet av disse to
tiårene, og blant ungdom i alderen 15-19 år er det fem

seks ganger så mange gutter
som jenter som velger å dø
for egen hånd. Nest etter
dødsulykker er selvmord den
hyppigste dødsårsaken i

denne aldersgruppen.
Folk flest er ikke mer pla

get av depresjoner i dag enn
for 20 år siden, bortsett fra
unge menn. Forfatterne av
forskningsrapporten «Rom
for unge liv» peker på dårli
gere fremtidsutsikter, norm
oppløsning og et for
gjennomorganisert barne- og
ungdomsliv som mulige for
klaringer på tendensen.
Vanskeligere er det trolig
også blitt å være mann etter
at kjønnsrollene har endret
innhold.

Bodø-mann savnet
Bodø (NTB): Letingen et

ter den 40 år gamle Arne
Bach fra Bodø ble avsluttet
uten resultat i går kveld. Le
tingen ble gjenopptatt av
lensmannen i Beiarn og
Skjerstad i morges, melder
politimester Bjørn Hareide
ved Bodø politikammer til
NTB.

Den 40 år gamle Arne Bach
fra Bodø ble meldt savnet
natt til lørdag da han ikke

kom tilbake fra' en fisketur
ved Støvset i Skjerstad kom
mune sør for Bodø. Politiet
antar at han dro ut med sin
14 fots åpne trebåt med på
hengsmotor fredag. Lete
mannskapene har funnet et
par årer, en bensintank og to
tiljer som antas å tilhøre bå
ten. Båten er ikke funnet, og
Bach antas å være omkom
met.

Politijakt på 20-åring
Oslo (NTB): Politiet i Oslo

lette i natt etter en navngitt
vietnameser som er mistenkt
for drapet og drapsforsøkene
på Oslo sentralstasjon natt
til søndag, skriver Dagbla
det.

Mannen som politiet leter
etter skal være i 20-åra. Han
skal være sentral i det krimi
nelle miljøet i Oslo.

Verken operasjonssentra
len eller kriminalvakten ved
Oslo politikammer vil kom
mentere etterforskningen etter masseslagsmålet overfor
NTB. Slagsmålet kostet en
thailandsk ungdom livet,
mens en burmeser ble livs
truende skadd. Tre andre
ungdommer - en burmeser

og to vietnamesere - var
søndag ettermiddag utenfor
livsfare. Samtlige av de
skadde er innlagt ved Ullevål
sykehus.

Politimester Ingelin Kil
lengreen i Oslo sier at hel
gens hendelse er nok et bevis
på at det trenges innvand
rere i politiet.

- Jeg tror det er meget
viktig å få inn polititjenste
menn med innvandrerbak
grunn som kan bringe infor
masjon og bidra til at politiet
kan opptre så relevant som
mulig overfor miljøer som vi
kanskje ikke kjenner godt
nok, sier Killengreen til
NRK-Dagsnytt.

Her ved Oslo S ble en ung mann drept natt til søndag
etter et slagsmål mellom en vietnamesisk ungdoms
gjeng og en gjeng bestående av en thailender, to bur
mesere og en nordmann. Fire ungdommer ble brakt til
Ullevål sykehus med skader. (NTB-foto: Rune Petter
Ness)

Bombefly opp fra Mjøsa
Hamar (NTB-Geir Mag

nusson): En tly- og krigshi-
Storisk godbit ble i går kveld
buksert opp fra Mjøsas dyp i

Stange i Hedmark. Et britisk
Halifax bombefly igjen luft

under vingene, etter 50 år på
238 meters dyp i innsjøen

Den Hremotors Handley
Page Halifax-nuiskinen tale

skutt ned over Mjøsa to uker
før tyskerne kapitulerte i

1945.

Etter 50 år på 238 meters dyp fikk etfiremotors Hali
fax-fly igjen luft under vingene .( NTB-foto)
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