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Utelukker ikke norske 
kjøpere

Politiet vil avhøre amerikanere som kjøpte diplomer av Anders Behring Breivik:

Norsk politi ønsker å avhøre amerikanere som har kjøpt falske diplo-
mer av terroristen Anders Behring Breivik, og som kan ha bidratt til å 
finansiere terroren. Foreløpig har politiet kun identifisert mellom 50 og 
60 kjøpere av diplomene. Dermed kan det ikke utelukkes at det finnes 
norske kjøpere.

Amerikanere som har kjøpt falske uni-
versitetsdiplomer av terroristen 
Anders Behring Breivik kan få seg en 
ubehagelig overraskelse. Norsk politi 
har identifisert rundt 30 av dem som 
handlet gjennom nettstedet diploma-
services.com, og nå ønsker politiet å 
avhøre flere av disse.

– I en av rettsanmodningene vi har 
sendt USA er det bedt om avhør av 
flere av de identifiserte kjøperne. Da vil 
vi få en pekepinn på hva dette har kos-
tet og hvordan de har fått tak i det, sier 
etterforskningsleder John Roger Lund 
i Oslo politidistrikt til Kapital. 

Lund venter nå på svar fra ameri-
kanske myndigheter før de kan ta 
kontakt med kjøperne.

– Vi kan ikke drive etterforskning i 
andre land uten at vi gjør det formali-
sert. Vi har jo navnene på de personene 
vi vil avhøre i USA, men vi kan ikke 
bare ta en telefon, som vi gjør i andre 
saker innenfor norske grenser, sier 
Lund.

– Hva skal dere bruke  informasjo-
nen til?

– Det er for å se omstendighetene 
rundt kjøpet og bruken av diplomene. 
Men også hva de har betalt for dem, 

sier Lund.
– Vil det få noen konsekvenser for 

kjøperne?
– De er utenlandske statsborgere, og 

det er ennå ikke tatt stilling til dette 
fra etterforskningsledelsen. Det er 
andre regler i andre land, sier Lund.

– Nå er jo rettssaken ferdig før dere 
får avhørt disse amerikanerne. Hvil-
ken betydning får dette for saken?

– Det vi hele tiden går etter, er om 
det er noen som kan ha vært hans øko-
nomiske medhjelper. Det blir ikke 
skrinlagt før vi sier at nå er det slutt. 
Så er vi klar over det at Breivik vil smi 

Vil aVhøre amerikanere: Oslo politidistrikt, her representert ved et-
terforskningsleder John Roger Lund, vil avhøre amerikanere som har kjøpt 
falsk diplom.  foto: ntb scanpix/heiko junge

Vil holde seg Varm i media: Etterforskningsleder John Roger Lund tror 
Anders Behring Breivik vil dryppe ut informasjon for å holde på medias 
interesse.  foto: ntb scanpix/heiko junge 
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på det her så lenge det er muligheter.
– Hva mener du med det?
– En terrorist vil jo holde seg varm i 

mediene så lenge han har muligheten. 
I den forbindelse vil det være rart om 
han ikke kom med utspill som gjør at 
han får medienes interesse slik at han 
kan fortsette å holde sin sak varm.

– Regner dere med at han vil gjøre 
det?

– Ja, det gjør vi. Han har alltid sagt 
at han holder tilbake et par prosent 
som han ønsker å ha som forhandlings-
kort. Det er noe vi må forholde oss til, 
sier Lund.

Kan være norske
Han opplyser til Kapital at politiet vet 
identiteten på mellom 50 og 60 av de 
som kjøpte falske diplomer av Anders 
Behring Breivik i perioden 2002 til 
2005. Det er i så fall bare en brøkdel av 
det totale antallet som har kjøpt 
diplomer. Kapital skrev i forrige num-
mer om den amerikanske journalisten 
Marla Jo Fisher som i 2005 kjøpte et 
diplom gjennom diplomservices.com i 
forbindelse med en artikkel om falske 
diplomer. Hun betalte 295 amerikan-
ske dollar for diplomet, noe som tilsva-

rer rundt 2.000 kroner. Ifølge politiet 
hadde Breivik inntekter på 3,7 millio-
ner kroner fra denne virksomheten, 
noe som skulle tilsi at det finnes langt 
over tusen kjøpere. Dermed kan det 
ikke utelukkes at det finnes norske 
kjøpere.

– Vi ser at halvparten av de 50–60 
som vi har identifisert er bosatt i USA. 
Vi kan ikke utelukke at det kan være 
noen nordmenn som har kjøpt i og 
med at vi ikke vet hvem resten av kjø-
perne er, sier Lund. Men eventuelle 
norske kjøpere blir trolig aldri avslørt. 
Lund opplyser at politiet ikke ser ver-
dien av å kartlegge alle kjøperne. Norsk 
politi har heller ikke fysisk sett diplo-
mene.

– Vi har kun sett diplomene på nett-
siden hans, men det er ikke sikkert at 
det er de som har vært i produksjon, 
sier Lund.

Som Kapital skrev i siste nummer, 
er salg av falske universitetsdiplomer 
en milliardindustri. Mens flere store 
såkalte vitnemålsfabrikker har blitt 
avslørt og stengt ned i USA, har kjø-
perne så langt sluppet billig unna. Bare 
i ett tilfelle har det blitt offentlig kjent 
hvem som hadde kjøpt diplomene. 

Kapital refererte flere amerikanske 
eksperter på falske diplomer som nå 
håper at oppmerksomheten rundt den 
norske terrorsakens tilknytning til fal-
ske diplomer kan få amerikanske myn-
digheter til å bruke ressurser på å få 
stoppet denne virksomheten.  Profes-
sor George Gollin ved universitetet i 
Illinois som er en av de amerikanske 
ekspertene, er ikke helt overbevist om 
at industrien vil merke noe til at norsk 
politi nå vil gå etter kjøperne.

– Tror du dette kan bli en vekker for 
kjøperne av disse diplomene?

– Ja. Det faktum at de finansierte en 
påstått massemorder burde være en 
tankevekker. Men disse kundene er 
mennesker med en svekket moral, så 
kanskje de ikke bryr seg så mye som vi 
tror, sier Gollin. 

Lund sier at norsk politi gjerne vil 
bistå amerikansk politi i kampen mot 
den falske vitnemålsindustrien. 

– Det er klart at vi vil bidra med den 
objektive informasjon vi har om hvor-
dan dette iscenesettes for å hindre at 
dette skjer igjen, sier Lund. 
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