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Magnus Roth (Johansson Case) 

Audio Transcript 
[00:00:00] 

[00:01:00] 

[00:02:00] 

Judge: Da gjelder det samme for deg når du skal avgi forklaring for retten, at det er viktig at 
du bare forteller det som er helt sant uhm, og hvis det er noe du er usikker på eller ikke 
husker helt, så skal du gi uttrykk for det. Også er da også slik at hvis du har opplysninger som 
du tenker at det er viktig at retten får, men som ingen spør deg om direkte så skal du komme 
med de opplysningene uoppfordret. Det er straffbart å bevisst avgi feil forklaring for retten. 
Du skal bekrefte dette med en såkalt [Inaudible][00:02:40]. Forsikrer du at du vil forklare den 
rene og fulle sannhet, uten å legge skjul på noe? I så fall så gjentar du etter meg: «Det 
forsikrer jeg på ære og samvittighet» 

Roth: Det forsikrer jeg på ære og samvittighet. 

Judge: Takk, da begynner vi med spørsmål fra advokat [Inaudible][00:02:53] 

Lawyer 1: Ja, Magnus kan ikke du starte med å først fortelle litt om din bakgrunn, og det du 
har bygd opp? Sammen med Orlov? 

Roth: [Monologue about his own background in Swedish] [00:03:22-00:07:49] 

Judge: Kanskje du skal[crosstalk][00:07:50] gå på det som saken vår gjelder.  

Lawyer 1: Magnus du uhm, dommeren ønsker at du kommer litt raskere frem til det som 
saken vår dreier seg om.  

Roth: [Continues monologue in Swedish [00:07:55-00:10:38] 

Judge: Kanskje vi kunne stille noen konkrete spørsmål angående denne saken. 

Roth: Ja, men altså, det jeg ville fram til er at disse rettssakene som har blitt [inaudible] mot 
meg og min familie i Norge, er en del av denne svertekampanjen. De ønsker ikke noen 
løsning og det er der jeg [Inaudible][00:10:59-00:11:05].  

[00:11:00] 

Lawyer 1: Ok, men la oss gå litt nærmere inn i det som er kjernen i denne saken. Det knytter 
seg jo opp til [pause] et spørsmål om det er utført et stykke arbeid med[sic]på eiendommen 
Storgata 18 i Drøbak. Kan du forklare deg om din kjennskap til hva som er utført av arbeid 
der? 

[00:12:00] 

Roth: [Monologue on his knowledge about the work done at the given address in 
Swedish][00:11:26-00:13:43] 
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[00:13:00] 

Lawyer 1: Har du selv vært i eiendommen den perioden den saken her [sic] der sånn, i 
perioden 2008 til 2015? 

[00:14:00] 

Roth: [Monologue about his involvement with the aforementioned property][00:13:46-
00:14:46] 

Lawyer: Kan ikke du fortelle litt hvorfor, uhm, hvorfor Roland Svein kommmer inn i, inn i 
dette bildet og inn i denne [pause] sfæren mellom deg og Orlov og din familie? 

[00:15:00] 

Roth: Svein [Inaudible] uhm, drev et rørleggerfirma og arbeidet både for, uhm, uhm Ole 
Vidar og meg. 

Judge: Vent litt nå ,vent litt [Inaudible] Ole Vidar? Hvis du bare kunne gjenta den siste 
setningen.  

Roth: Uhm [Pause][Crosstalk][00:15:31-33] 

Judge: Han jobbet både for [Pause] 

[00:16:00-00:17:00] 

Roth: Ja [Monologue about Svein’s role][00:15:45-00:17:34] 

Lawyer 1: Men hvorfor er det [inaudible] som [sic] som blir kontaktet før de arbeidene som 
gjøres i Storgata 18? 

Roth: [Monologue about his choice of carpenters][00:17:44-00:18:28] 

[00:18:00] 

Lawyer: Var Orlov orientert om at det ble gjort noen, og levert noen tjenester i den gården, 
som ble utført av Svein og fakturert av børsen du [Inaudible]? 

[00:19:00] 

Roth: [Continues monologue ][00:18:39-00:19:08] 

Lawyer 1: Unnskyld, hva sa du? 

Roth: Og bygge, uhm, hva heter den, sending og byggemelding og så videre. Jeg hadde 
egentlig ikke noe, større uhm, detaljert [Inaudible] jobben ble gjort.  

Judge: Jeg fikk ikke helt med meg når den prosessen startet fordi det ble litt dårlig lyd. 

[00:20:00] 

Roth: Ah det [Laughs] det vet ikke jeg heller men det er [Inaudible] over mange mange år. 
Det er jo til og med, jeg, jeg sa 2010 [Inaudible][00:19:47-00:20:00] Det er ikke så effektivt 
som det er i [Inaudible] kommune.  
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Lawyer 1: Du hvem, uhm, har du kjennskap til hvem som leverte vaktmestertjenester før 
[Inaudible]? Den tiden dere hadde [Inaudible] 

Roth: [Monologue on janitorial duties and stock listings][00:20:33-00:21:23] 

[00:21:00] 

Lawyer 1: Men etter uhm etter, spørsmålet var egentlig om vaktmestertjeneste. Altså var 
det, var det Svein som var det før [pause] 2008 òg eller? 

Roth: Ja, jeg ,om jeg husker rett så var han [Inaudible] 

Lawyer 1: Ja altså helt tilbake til 97? 

Roth: 97, 98 Ja om jeg husker rett. Jeg i alle fall at han var vakstmester, uhm, i [Inaudible] 
veldig tidlig. Jeg husker ikke, men kanskje, kanskje han husker selv. [Inaudible] jeg skulle tro 
at han var helt sikker på når han ble ansatt i Ocean Trawlers. [Inaudible][00:21:59-00:22:04] 
var det 20 år siden. Beklager, men jeg tror minnet svikter litt der.  

[00:22:00] 

Lawyer 1: Var det han også da som sto for snørydding? 

Roth: [Monologue about janitorial duties and clearing snow][00:22:12-00:23:20] 

[00:23:00] 

Lawyer 1: Og så litte gran, selve faktureringen, vet du, vet du hvilke personer som har vært 
involvert i å utarbeide [Inaudible] og sende fakturaen for denne perioden 2008 til 2015? 

Roth: Nei altså, [Inaudible] ehm, strengt tatt er det jo fortsatt [Inaudible] fordi han driver jo 
den gården. Han driver [Inaudible] han driver og kalkulerer. [Inaudible], han driver jo 
fakturering. Han har jo også en selskapskonto selvfølgelig. Så han leverer fakturer 
[Inaudible].  

[00:24:00] 

Lawyer 1: [Inaudible] har vel vært involvert i det? 

Roth: Ikke som jeg vet. Det tror jeg ikke.  

Lawyer 1: Så her kan du snakke litt om dine relasjoner til Jørgen Johansson. Kan du med dine 
ord beskrive hvordan den relasjonen er og hvordan den har oppstått? 

Roth: Longer monologue about his relationship with Jørgen Johansson in [00:24:35-
00:26:04] 

[00:25:00-00:26:00] 

Lawyer 1: Ja for det du sa at du kom flyttende til [Inaudible] 14ende og så flyttet han derifra i 
16. Så det er to års tid dere har vært omgangsvenner i [Inaudible]. 
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Roth: Ja. Altså jeg hmm har truffet han kanskje en gang om året [Inaudible][Laughs] men 
innen det så, innen han kom ut så traff jeg han sikkert en gang om året. [Inaudible] Skikjøring 
vi var[sic] hadde en gruppetur til [Inaudible]. Vi har kjentes siden [Inaudible].  

Lawyer 1: Men, hvorfor henvendte du deg til han med spørsmål om han kunne gå inn i styre 
i Norebo og Drøbak eiendom? 

Roth: [Monologue about a request Roth made][00:26:42-00:28:25] 

[00:28:00] 

Lawyer 1: Men, hva var det du ga av informasjon til Johansson før dere ble [Inaudible] ble 
styrevalgt? 

Roth: Altså, jeg, jeg ville ha en mann som kunne gå til dybden av og se på det og vurdere, 
ehm, vurdere, vurdere en del av saken. Uhm, jeg vet jo selv sannheten, og derfor så [pause]. 
At han skulle se om han så det samme.  

[00:29:00] 

Lawyer 1: Du sier at du ville ha en mann? Hva legger du i det? 

Roth: [Monologue about why he chose Johansson][00:29:33-00:30:25] 

[00:30:00] 

Lawyer 1: Kan du si noe om hvilken informasjon du ga til Johansson i forkant av 
styre[Inaudible]. Altså fortalte du han om, satte du han inn i saken din om det og hva saken i 
Norge gikk på? 

Roth: [Monologue regarding what Johansson knew about Roth’s situation prior to his 
request][00:30:40-00:31:35] 

[00:31:00] 

Lawyer 1: Men var det din hensikt da? Å sette ham inn og at han skulle følge dine ordre om å 
stanse og trekke søksmålet? 

[00:32:00] 

Roth: Altså jeg tror hver og en kan se at man forteller ikke Jørgen hva han skal gjøre. 
[Inaudible][00:32:01-00:32:02]. Han er en veldig egenrådig mann, med en veldig høy 
integritet. Så jeg tror ikke selskapet kunne få en bedre styresmann. 

Lawyer 1: Men vi har jo noen E-post som vi har vært igjennom flere ganger som du sikkert 
har hørt at, det er jo en samtale mellom etter hvert hvor det fremgår at du har gitt en 
anmodning om hva som er ditt ønske. Kan du utdype det? Altså hva, hva er det du har gitt 
uttrykk for og på hvilken måte har du gitt uttrykk for det? 

Roth: Altså jeg vet, som jeg kommer tilbake til, jeg vet hva sannheten er. Han må jo ha et 
eget [Inaudible]. Han må jo selvfølgelig å ta et eget løp og jeg tror ikke at han kommer til å 
bli [Inaudible] 
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Lawyer 1: Sa du det til han eller? 

Roth: Om jeg sa det til han? Jeg kan ikke huske, men jeg uhm. Jeg sa nå må vi vurdere dette 
[Inaudible] og gjøre hva du tror er rett.  

[00:34:00] 

Lawyer 1: Vi går rett inn på den uhm, vurderingen som uhm, dokumentene som lå til grunn 
for den vurderingen, altså den Johansson gjorde. Fordi jeg har rapporten fra [Inaudible]. Kan 
du forklare hvordan den kom i stand?  

Roth: [00:33:40- 00:35:00] 

[00:35:00] 

Lawyer 1: Du sier at du husker ikke helt om du har lest rapporten. Kan du huske å ha 
diskutert rapporten, konklusjoner, innholdet i den med noen? 

Roth: Nei, jeg har ikke diskutert den, jeg har ikke vært involvert [Inaudible] 

Lawyer 1: Vi ser jo i en E-post her hvor det igjennom din anmodning ser ut at [sic] det har 
vært en samtale. Kan du huske om det var en samtale mellom Hamson, deg, og eller 
Hamson, deg og Johansson, altså rundt den, den E-posten her den 17. En søndag. Om dere 
kan ha hatt en samtale om hvordan dere skal forholde dere til rapporten? 

Roth: [Monologue about the report][00:35:40-00:36:23] 

[00:36:00] 

Lawyer 1: Kjenner du noe til om den rapporten er delt med noen andre? 

Roth: Det kjenner jeg ikke til. 

Lawyer 1: Hvis vi da går uhm går litt inn på selve forliket da. Ehm der er det jo igjen tilbake til 
den anmodningen. Ehm der jeg fortsatte med tillegsutdraget side 93 da, hvor det fremgår at 
det skal ha vært en samtale kan det se ut som i hvert fall med Johansson, men kanskje også 
med deg. Hvor det er en anmodning om å trekke og forlike den delen av saken som gjelder 
børsen [Inaudible] ser det ut som [00:37:00]. Det må du ha gitt uttrykk for. På en eller annen 
måte siden [Inaudible] sier dette, og da er spørsmålet mitt; var du optatt bare av å få den 
delen [Inaudible] eller tenkte du også på krav mot [inaudible]? 

Roth: Jeg tror aldri [Inaudible] var nevnt eller vært med i dokumentasjonen den [Inaudible].  

Lawyer 1: Mhm. Men du vet jo at [Inaudible] var saksøkt for flere ting? Det visste du? 

[00:38:00] 

Roth: Ja altså. Det er jo litt saksøking både til høyre og venstre. [Inaudible] eksakt, det vet jeg 
ikke. Jeg vet at han var involvert i eh, altså [Inaudible]. Han var en styresmann, han drev det 
administrative [Inaudible] eh så han er sikkert saksøkt flere steder.  

Lawyer 1: Men har du noen gang gitt uttrykk for at du ønsker at saken mot han også skulle 
trekkes eller forlikes? 
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Roth: Det har aldri vært på agendaen, det har aldri vært nevnt.  

Lawyer 1: Hva med på dette tidspunktet da?. Uhm på Storgaten 18, vi vet jo at den senere 
også blir eh, forlikt, men på dette tidspunktet var det jo da du uttrykte at du ønsket at også 
den den delen av saken skulle forlikes eller trekkes.  

[00:39:00] 

Roth: [Monologue about his wish to discard lawsuits][00:39:00-45]. 

Lawyer 1: Jeg tenker også at hvis det du er for så vidt anklaget for i disse to sakene samlet er 
jo på grunn av [Inaudible] dine menn, for å bare trekke disse sakene også går det [Inaudible]. 
Hvis det var planen din, hvorfor kunne du ikke bare trekke alle med en gang? 

[00:40:00] 

Roth: [Monologue about the decision to not pull both cases at once][00:40:00-00:41:00] 

[00:41:00] 

Lawyer 1: Mhm, tok du det opp noen gang, ehm, det forslaget videre, brakte du det til 
Orlov? 

Roth:Altså, jeg har ikke pratet med han siden to tusen og uhm, etter at jeg ble anklaget for å 
sende penger til Russland i 2016.  

Lawyer 1: Og så noen avsluttende spørsmål rundt uhm, for det har jo vært et tema under 
saksforberedelsen, altså om det foreligger noen avtaler mellom deg og Johansson, altså om 
du har lovt å, å [Inaudible] var det det? 

Roht: Jeg har ikke avtalt noe som helst med Johansson. Jeg har ikke overført noen penger til 
han og jeg har ikke avtalt noe som helst. 

[00:42:00] 

Lawyer 1: Ok, da stopper jeg der.  

Judge: Da tenker jeg vi tar 10 minutters pause da. Fortsetter vi med [Inaudible] sine 
spørsmål. Da blir det 10 minutters pause, Roth. 

Roth: Ja. Den er grei.  

Lawyer 2: Takk, uhm, ja Roth, uhm. Først av alt uhm, vi er jo i Ski. Tinghuset i Ski, men hvor 
er du nå? 

Roth: Hvor jeg er? 

Lawyer 2: Ja 

Roth: Jeg er hjemme. 

Lawyer 2: Ja, adresse og land og by. 

Roth: [Inaudible] 24 69 [inaudible] 
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Lawyer 2: Uhm, ok. Hvilket land er det? 

[00:43:00] 

Roth: Uhm, det er i Sveits.  

Lawyer 2: Ok, nettopp. [Sighs] Er det noen sammen med deg nå, når du skal vitne? 

Roth: Noen sammen med meg? 

Lawyer 2: Er det noen i [sic] ved, ved siden av deg, som [Crosstalk][00:43:12] 

Roth: Nei. 

Lawyer 2: Nei. 

Lawyer 2: Uhm, vi har prøvd å få tak i din tidligere [Inaudible] til å vitne ved at du bor i 
[Inaudible]. 

Roth: Du, det har jeg ingen informasjon om.  

Lawyer 2: Nei[Pause] Da går vi tilbake til da saken starter[Pause] i Drøbak. Jeg forsto at du 
var bosatt i Drøbak, ganske lenge. Kan du si hvor lenge du var det? 

Roth: [Inaudible] 2003 

Lawyer 2: Og din familie bor der fortsatt? 

Roth: Hmm, om du mener min yngste datter bor i Drøbak ja.  

Lawyer 2: Ok. Ehm, hvorfor, hvorfor flyttet du og hvor flyttet du hen? 

Roth: Ehm, som jeg sa tidligere, så flyttet til Hongkong i 2003 tror jeg det var, eller 4, 3.  

Lawyer 2: Nettopp. 

[00:44:00] 

Lawyer 2: Hvorfor flyttet du? 

Roth: Hvorfor vi flyttet? Vi flyttet virksomheten til Hongkong og London.  

Lawyer 2: Nettopp. [Inaudible] har jo beholdt stedlig tilknytning til Drøbak. Ehm, og denne 
eiendommen Storgaten 18, som du sa du var inne og så på innredningen. Har du ehm, når 
var det? 

Roth: Det husker jeg ikke, Jeg har ikke noe stedlig tilknytning.  

Lawyer 2: Nei. Men da du var der og så på denne ominnredningen så må det ha vært mellom 
2008 og 2015. Kan du si noe mer om når du var der da? 

Roth: Nei altså den var, sikkert ehm, nå husker jeg ikke [inaudible][Sighs]. Du mener 
legekontoret, eller mener du, hvilket, hva tenker du på? Legekontoret eller ehm, eller 
[Inaudible] 

[00:45:00] 
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Lawyer 2: Uhm, jeg tenkte egentlig på, du opplyste på spørsmål her i sted at du hadde vært 
der og sett på ombyggingen, eller ominnredningen som jeg kalte det av Storgaten 18. 
[Crosstalk][00:45:13-15].  

Roth: Uhm, jeg [Inaudible] jeg har sett begge jobbene bli utført ja. 

Lawyer 2: Ja. Husker du når det var? 

Roth: Nei altså jeg, jeg har tilbringet i Norge vanligvis et par uker i august. 
[Inaudible][00:45:35-39] 

 

 

[00:46:00] 

Lawyer 2: Ehm, kan du forklare, fortelle litt om det som er fremlagt i saken her nå er at du og 
din kone ble separert i 2003. Ehm, men først da skilt i, ehm 2019 tror jeg det var, og ehm var 
separert i 17 og 18. [Pause] Er det riktig? 

Roth: Short monologue about right to privacy [00:46:20-43] 

Lawyer 2: Ehm, vi får gå til det med transaksjonen. Noterer jeg at du ikke vil svare på det 
etter hvert, men det du må svare på, det er de forhold som denne saken gjelder. Og hvis du 
går til side, har du dokumentene forresten? 

Roth: Ja jeg har dem på Ipaden ehm, et lite øyeblikk.  

[00:47:00] 

Lawyer 2: Ja, [Inaudible][00:47:09-12] få avklart hva de ser og hva vi ser.  

Judge: Også er det viktig å være oppmerksom på det at vi ikke blir sittende og prate i 
munnen for da blir det helt umulig å høre[crosstalk][00:47:19] 

Lawyer 2: [laughs] Ja, det er sant.  

Roth: Ja, ehm, hvilken side? 

Lawyer 2: På side 133. Var det tileggsutdraget eller [Inaudible]. 

Roth: [Inaudible] 

Lawyer 2: Jada jeg skal prøve å ikke [Inaudible] så mange dokumenter her. Så jeg skal prøve 
å holde meg litt [Pause] i selen der, for å si det sånn.  

Roth: Og det var 133?  

Lawyer 2: Ja. 

[00:48:00] 

Roth: Ja det var, den der E-mailen fra [Inaudible] 
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Lawyer 2: Ja, og litt lengre nede er den fra deg til Vitali der skriver du [English 
Email][00:48:07-15]. Ehm, dette var jo noe dere var enige om at den skulle selges, og du sier 
jo at du er helt sikker på at alt er gjort riktig. Men det har jo ført til en del rettsaker, så jeg 
må bare spørre; hvorfor opplyste du ikke til Orlov at dette salget skjer til et selskap som er 
deleid av din fru, hun er fortsatt din fru, selv om dere er separert. Da vil jo, antagelig, veldig 
mange problemer vært unngått, så jeg spør deg; hvorfor opplyste du ikke Orlov om det? 
Dere hadde jo et tillitsfullt forhold. 

[00:49:00] 

Roth: [Monologue about a decision to not inform Orlov about a sale][00:49:00-41]. 

Lawyer 2: Ehm, andre syntes noe annet, men det er ikke temaet nå. Klarer du å slå opp også 
side 8, 5, 4 ? 

Roth: 8,5,4? 

Lawyer 2: Ja 

[00:50:00] 

Roth: [Inaudible] Et øyeblikk. 

Lawyer 2: [Inaudible] på en enkel side. [Inaudible] 

Judge: Også er det noe med at [Inaudible] kan henge litt noen ganger [Crosstalk][00:50:20-
22] 

Lawyer 2: Særlig hvos det er Ipad. Fungerer utmerket på min, men det har litt å gjøre med 
[Inauidble]. 

Roth: [Inaudible] 

Lawyer 2: [Laughs] 

Roth: [Inaudible] 8, 5, 4 

Judge: Det skal være en figur over selskaper og aktører i saken.  

[00:51:00] 

Roth: Ja 

Lawyer 2: Ja 

Roth: Det står ikke noen, står det noen dato? 

Lawyer 2: Nei dette er slik som salget ble gjennomført, og jeg må da stille spørsmålet til deg. 
Ehm, du ser jo at Kal [Sic] Kathrine Nordstrøm eier indirekte dette selskapet i Storgaten, 
altså, hun eier [Inaudible] du kan se noen piler nedover der. Og-Nord property-Hva?-Nord 
Property. Nord Property, hvor er, er det en av de som er nede. Skal vi se, nei hun eier Nord 
Property, helt riktig. Får hjelp her, Nord Property. Har du hørt om dette selskapet? Visste du 
at hun eide det? 
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[00:52:00] 

Roth: Hm, jeg visste at hun eide Nord Poperty, men altså det er jo [Inaudible] en blanding 
[Inauidble] vet jeg hvilken dato [Inaudible] 

Lawyer 2: Ja vi har noen. Det vi har gjort igjennom her, ehm hvordan situasjonen var da 
dette ble kjøpt og solgt. Det tok jeg for meg i innledningsforedraget og da hørte du jo det. 
Spørsmålet litt enklere da. Sa du på noe tidspunkt til Orlov at den som skulle kjøpe dette, var 
Kathrine Nordstrøm, som på det tidspunktet var din Fru? 

Roth: Short monologue regarding the question [00:52:39-56] 

 

 

[00:53:00] 

Lawyer 2: Ja, men sa du fra noen gang til Orlov at forresten min kone er en av kjøperene 
her? Jeg mener at vi har dokumentert det vi trenger å dokumentere fra vår side, men mitt 
spørsmål er; hvorfor gjorde du ikke Orlov oppmerksom på at dette etter hvert i hvert fall ble 
en [Inaudible] party transaction? Hvis du var så opptatt av at alt gikk [Inaudible] Hvorfor sa 
du aldri noe om det? 

Roth: Monologue about motives [00:53:19-00:54:17] 

[00:54:00] 

Lawyer 2: Ja, vi har jo en annen, noe andre selskaper her og du gjorde jo mye ut av at ehm, 
[Inaudible] han hadde arbeidet flere steder. På dette tidspunktet så var jo han direktør eller 
daglig leder i din kones selskaper. Fortalt- 

Roth: Unnskyld at jeg avbryter men han er driftssjef i [Inaudible][00:54:43-51] 

Lawyer 2: Skal vi se [Pause] 

[00:55:00] 

Roth: [Inaudible] i Drøbak eiendom tror jeg. [Inaudible] i 2012 og [Inaudible]. 

Lawyer 2: Vi fikk vite at han i hvert fall var ansatt i [Inaudible] og tidligere har vært ansatt i 
[Inaudible]. Det var daglig leder- 

Roth: Det tror jeg er en, du [Inaudible] samme ting, bare at det ene er et as og det andre er 
et personlig firma.  

Lawyer 2: Ja det er riktig, men han var ansatt der.  

Lawyer 2: Altså, du har jo forklart at det er [Inaudible] som har satt i gang [Inaudible] some r 
produsert etter en rapport her [sic]. Men du hadde, [Inaudible] børsen [Inaudible] var eid av 
din fru. Så vil det jo nødvendigvis være sånn at alle, at alle penger, alle beløp som går fra 
Drøbak eiendom til dem så er det 50 prosent som tilhører Orlov og [Inaudible] prosent som 
tilhører deg. [00:56:00] Det er en related party transaction, altså din sfære, og mitt spørsmål 
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er hvorfor ble ikke dette ordnet på en armlengdes avstand? Orlov visste jo ikke hvem som 
utførte disse arbeidene før lenge etterpå? Er du kjent med [Inaudible]? 

Roth: Hvorfor spør du meg om dette? 

Judge: Hvis du, hvis du kanskje- 

Roth: [Monologue about question][00:56:34-00:57:18] 

[00:57:00] 

Judge: Men hvis du kanskje kunne started må bare spørre litt mer åpent, så vi får avklart det. 
Hva kjente du til av faktureringen uhm, mellom Drøbak eiendom og [Inaudible] og 
[Inaudible]? 

Roth: Ingenting 

Lawyer 2: Hva kjente du til om arbeidene? 

Roth: Monologue about question[00:57:41-00:58:34] 

[00:58:00] 

Lawyer 2: I dette, du nevnte at på dette tidspunktet så arbeidet [Inaudible] for [Inaudible] 
fordi han hadde mistet jobben et annet sted. Hva gjorde han på [Inaudible]? Var han en 
handyman? 

Roth: Monologue about question [00:58:50-00:59:08] 

[00:59:00] 

Lawyer 2: Nettopp. Har han gjort andre arbeider for deg? 

Roth: Det hender at han har hjulpet meg i Sverige. 

Lawyer 2: Jeg kommer så til at du spurte Johansson om å være din kandidat til styret. Dette 
var jo et selskap som kun dreide seg om rettslige konflikter. Kan du fortelle hva du fortalte 
ham, om hvorfor han skulle påta seg dette vervet? Han visste jo ingenting om selskapet.  

[01:00:00] 

Roth: Nei jeg husker ikke helt hva jeg har sagt. Jeg ville at han skulle gjøre en vurdering av 
situasjonen. 

Lawyer 2: Ja. 

Roth: [Monologue about Johansson][01:00:58-[01:01:15] 

[01:01:00] 

Lawyer 2: Ja nå har jo du hørt ehm, Johanssons forklaring så vi holder oss til det du hadde 
med dette  å gjøre, og mitt spørsmål til deg var; ehm hva var det du regnet med å oppnå, 
ved å utnevne Johansson. 

Roth: [Sighs][Monologue about the question][01:01:28-52] 
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Lawyer 2: Snakket du med han på forhånd om at saken burde stanses og trekkes? 

Roth: Det snakket jeg ikke med han om. 

[01:02:00] 

Lawyer 2: Så du orienterte han om konflikten og så sa han [Inaudible] en konflikt som jeg går 
inn i. Han var din venn, uhm, er din venn eller? Uhm, vennskapelig. Har dere-Du kan- 

Roth: Han var en av mine venne rmen han er ikke i nærheten av [Inaudible]. Men det var en 
ting jeg tenkte på, ehm [Pause]. Hva var ditt spørsmål på begynnelsen? 

Lawyer 2: Nei, nå spurte jeg bare om du kunne bekrefte at han var din venn og det svarte du 
på så jeg er ferdig med det.  

Roth: Ja, men du spurte om [Inaudible] hva var det? 

[01:03:00] 

Judge: Det var hva du ønsket å oppnå med Johansson, ved å på en måte ha han som din 
kandidat og om dere snakket om og, ehm, på forhånd om å stanse og trekke saken.  

Roth: [Inaudible][01:03:05-9] selskap og det er [Inaudible] om det er 13 millioner i kassen.  

Lawyer 2: Da, isted så sa du at du håpet at han skulle komme til samme resultat som deg og 
det skjedde jo også. Hvis vi skal gå til, hvis du har et annet utdrag så jeg vet ikke om han har 
det så lett tilgjengelig, det er jo ikke rare greiene E-posten på side 93 jeg har tenkt å spørre 
han om. Ja det er i det andre utdraget, det er to samlinger.  

Roth: Ja men jeg kan sikkert åpne [Inaudible][Crosstalk][01:03:55] 

Lawyer 2: Ja så fint 

Roth: [Inaudible] 

Lawyer 2: Ja det er fint. 

[01:04:00] 

Roth: Du-. Ja men det er veldig enkelt [Inaudible] så er det kanskje bedre om [Inaudible] 
hoppe inn og ut av. [Inaudible] 

Roth: Hva står det der? 

Lawyer 2: Nei det står, det er den E-posten som er fra Hanson, til Johansson med kopi til deg 
og der står det: Hei Jørgen ref samtale i dag som nevnt vil vi følge Magnus sin anmodning om 
å forlike, trekke delene av saken som gjelder børsen [Inaudible] og mulig krav fra Drøbak 
eiendom. Jeg er enig [Inaudible][01:04:40-45] på dette tidspunktet var jo Johansson en 
tillitsmann i [Inaudible] og drøbak eiendom for både deg og Orlov. Syntes du det var naturlig 
å koble inn Orlov før du skulle oppgi det som jo var et stort krav i dette selskapet? 

[01:05:00] 
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Roth: Orlov som jeg sa, jeg prater ikke med han og jeg syntes det var naturlig at Johansson 
snakekr med de partene som han syntes kan avgjøre [Inaudible]. Det er ikke jeg som skal 
pålegge han om å snakke med Orlov.  

Lawyer 2. Nei, men hvis du har gitt han en anmodning så kunne du vel kanskje også gitt han 
en anmodning om å klarere din oppfatning med den andre hovedaksjonæren, det gjorde du 
altså ikke.  

Roth: [Monologue about the question][01:05:45-01:06:10] 

[01:06:00] 

Judge: Men, men var det noen tema mellom dere å skulle snakke med Orlov før han trakk 
den endelige beslutningen. Ble det i det hele tatt snakket om? 

Roth: Monologue about the question [01:06:24-48] 

Lawyer 2: Men i denne saken her så viser du jo til de grader i dialogen at Johansson ikke har 
hørt på [Inaudible] i det hele tatt. De opptrådde jo som selskapets advokat og jeg forstår da 
slik at du, ikke selv tok kontakt med Orlov og at du heller ikke anmodet Johansson om å ta 
kontakt med Orlov. Så anmodningen her referer seg ikke til noe annet enn å forlike saken.  

[01:07:00] 

Lawyer 2: Hvis det er riktig opfattet så er det et nytt, det er bare ett annet avsnitt her jeg 
skal lese for deg og siden du ikke har den så, neste avsnitt begynner slik: notater fra 
[Inaudible] viser riktignok noe [Inaudible] mangelfull dokumentasjon på grunnlag fra 
fakturaene men samtidig at det ikke er tvilsom at det er utført et omfattende og reelt arbeid 
i den aktuelle perioden. Fakturaene er  [Inaudible] godkjent og betalt av Drøbak eiendom 
[Inaudible] i lang tid etterpå hevder at det ikke var reelt grunnlag for fakturaene. [Inauidble] 
Jeg syntes også du burde vurdere å ta en prat med [Inaudible] i morgen og [Inaudible]. Her 
er forslag til en E-post som Hamson da vil sende.  

[01:08:00] 

Lawyer 2: Ehm, visste du at Johanssons beslutningsgrunnlag i [Inauidble] rapporten, skrev 
seg fra selskapet Drøbak eiendom motparters advokat? Tenkte du over om det var et 
tilstrekkelig grunnlag? 

Roth: Jeg var ikke involvert i dette. 

Lawyer 2: Ok, for E-posten har du fått, men hvis du ikke var involvert i det så er vel ikke det 
noe du har noe forhold til da? 

Roth: Jeg antar, jeg gikk igjennom utdraget og jeg så det var [Inaudible]. 

Lawyer 2: Til avslutningsspørsmål, du har jo ikke truffet [Inaudible]. Men har du hatt noe å 
gjøre med innhentingen av denne rapporten? Siden den kom via advokat [Inaudible]? 

Roth: [Inaudible] Jeg visste ingenting om det.  

Lawyer 2: Da tror jeg at jeg ikke har har noen flere spørsmål. 
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[01:09:00] 

Judge: Da hadde jeg bare uhm, et par spørsmål, Roth. Ehm, fordi jeg spurte isted, hva du 
kjente til om faktureringen mellom Drøbak eiendom og [Inaudible] og da sa du at det hadde 
du ingen kjennskap til. Uhm, men disse faktiske arbeidene som er et tema, jeg forstår det slik 
at de ble utført som [Inaudible] som den klargjøringen av Storgaten 18 for salg. Er det riktig 
forstått? 

Roth: Monologue about the question [01:09:30-01:10:40] 

[01:10:00] 

Judge: Hvem var det som traff beslutningen om at disse arbeidene skulle gjøres før 
eiendommen ble solgt? 

[01:11:00] 

Roth: Monologue about the question [01:11:05-35] 

Judge: Men var Orlov involvert i beslutningene om hvilke arbeider som skulle gjøres? 

Roth: Nei 

Judge: Og hvem var det som trakk beslutningen om hvem som skulle engasjeres for å utføre 
disse arbeidene? 

[00:12:00] 

Roth: [Inaudible] fra min side jeg vet jo ikke hva Helge [Inaudible] gjorde, han kan jo ha gjort 
det. Uten at jeg vet det. 

Judge: Men var d- 

Roth: [Inaudible] Unnskyld.  

Judge: Når dere da på en måte hadde besluttet at disse arbeidene måtte gjøres for å 
klargjøre eiendommen for salg. Hvem var det som trakk beslutningen om hvem som skulle 
engasjeres for å utføre arbeidene? Altså i realiteten da [Inaudible] 

Roth: Monologue about the question[01:12:30-01:13:00] 

[01:13:00] 

Judge: Nei, da var det ikke flere spørsmål til deg. Da sier vi tusen takk for din saksforklaring. 

Roth: Tusen takk. 
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