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Innledning: 

Vil du være ørn eller kylling ? 
 
En bonde fant et egg fra en ørn liggende på bakken. Da han ikke visste hva 
slags egg det var, la han det sammen med hønseeggene. Hønen dekket egget 
og det ble klekket ut sammen med kyllingene.  
 
Ørnen vokste opp sammen med kyllingene og tok snart etter deres adferd. 
Den lærte å klukke, skrape med beina, og vagge når den gikk. Den flakset 
med vingene, og fløy kun et par meter. Den spiste frø og innsekter, og hadde 
ingen grunn til å tro den var en ørn.  
 
En dag så den lille ørnen opp i luften og så noen majestetiske fugler høyt der 
oppe. Dette var de vakreste fuglene den lille ørnen hadde sett. De sirklet og 
fløt på luftstrømmene.  
 
"Hva er det"? spurte den lille ørnen forundret. "Det er ørner, de mektigste av 
alle fugler" svarte den nærmeste kyllingen. "Da vil jeg være en ørn" sa den 
lille ørnen. "Du er gal. Du er jo en kylling" svarte kyllingen. "Javel, jeg antar 
du har rett" sa den lille ørnen, skrapte med bena og så ned i bakken.  
 
Hele livet levde ørnen blant kyllingene. Den forsøkte aldri å fly opp til de 
andre ørnene. Den lille ørnen drømte dag og natt om et fritt liv blant andre 
ørner, men var overbevist om at den hørte til blant kyllingene. Den døde som 
en kylling.  
 
Du skal vite: Du kan ikke fly fritt som en ørn, når du omgås kyllinger !  
 
Våg å leve ut din drøm. Ikke tenk på alle de som sier at DET GÅR IKKE eller 
DU KLARER DET IKKE!  
 
World Games Inc. har gitt deg MULIGHETEN. Resten er opp til deg!  
 
Slik ble eventyret WGI presentert for nordmenn som ville tjene en 
ekstra slant via internett. Et eventyr som spredte seg raskt, og i 
enkelte strøk av landet fikk hele bygder til å gå limpinnen i samlet 
flokk. Mange var dømt til å tape, mens noen av de smarteste 
nordmennene bak konseptet fortsatt er ukjent for både folk flest og 
skattevesenet. Her er ingen åpne aksjonærlister. Den originale 
norske Nr. 1 i pyramiden hoppet av i tide, og hans navn er fortsatt 
ukjent for de fleste i WGI-systemet.  
 



T5PC saken sprakk da aksjeselskapet gikk konkurs. Samtidig har en rekke 
andre pyramidespill herjet norske lommebøker. Noen ble rike, andre så aldri 
noe igjen av pengene selv om de aldri så mye ville bli ørner, og fly høyt. 
 
World Games Inc. var en langt mer komplisert struktur enn T5PC. Bak 
navnet skjulte det seg en skog av selskaper over hele verden. Blant 
medlemmene skjulte det seg både lokale samfunnstopper, forfattere, 
politikere, politifolk, journalister og jurister. Dagbladet sitter på 
medlemslister med hundrevis av navn, men har valgt å ikke publisere disse. 
Noen svinger fortsatt cognac-glassene på bekostning av alle de som tapte. 
Andre har tapt hus, familie og venner. Noen er fortsatt med i arvtageren 
Aspiritus. 
I T5PC saken ble medlemslistene over ”lettlurte” nordmenn en hovedsak. Vi 
satte oss som mål å gå etter struktur, ledere og internasjonale bakmenn. 
Derfor vil vi heller ikke publisere navn på de som sto lengre ned i systemet. 
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6. Redegjørelse for arbeidet 
 
a) Når og hvordan kom arbeidet i gang, hva var ideen som startet det hele? 
 
Fra etableringen av forløperen VGG og WGI har norske medier dekket 
selskapet nyhetsmessig med saker knyttet til høye fortjenester, manglende 
skatteinnbetalinger, manglende tilbakebetalinger og tvister med blant annet 
Lotteritilsynet. Aftenposten, Kapital, VG, Dagbladet, lokalaviser, TV2 og 
NRK hadde alle vært ute med alt fra ”se så rike de er blitt” reportasjer til 
sterke advarsler mot å falle for ”salgstriksene” i pyramiden. Ingen hadde 
pløyd dypt nok i: 
 

- Det interne systemet i WGI 
- Norske og utenlandske bakmenn 
- Nettverket av selskaper 
- Alle løfter og myter internt i systemet 
-  

Hederlige unntak var TV2 som blant annet ved hjelp av innkjøp av et 
dokumentarprogram om Greg Kennedy og VGG fra australsk fjernsyn fikk 
gått litt dypere inn, og Kapital  som via hegnar.no som eneste media har hatt 
en løpende nyhetsdekning av forhold knyttet til WGI fra første dag. Mye 
basert på blant annet WGI-diskusjoner mellom medlemmer og ikke-
medlemmer på Kapitals eget nettbaserte diskusjonsforum. 
 
2. februar klokken 19.48 tikket en mail inn til Dagbladet.  Nå skulle de fem 
norske verdenslederne i WGI bli saksøkt. Saken ble diskutert internt i 
Dagbladet og ved en gjennomgang av alt publisert materiale vi hadde tilgang 
til, var det klart at noen burde grave dypere i dette, og forsøke å sette det 
hele i sammenheng. Verken saksøkerne eller deres advokat ble for øvrig i 
særlig grad brukt som kilder i vår sak. Det er flere grunner til det. I 
hovedsak ønsket ikke vi å basere vårt arbeid på saksøkernes synspunkter 
eller informasjon. Vi har referert utspill fra advokaten på lik linje med andre 
medier.  
 
    
b) Hva var den sentrale problemstilling ved starten av prosjektet? 
 
Etter pressedekning gjennom flere år, er det vanskelig å si hvorfor ingen 
hadde gått enda tettere inn på bakmenn og struktur i WGI-systemet. Et svar 
kan være at systemet i seg selv var lagt opp på en slik måte at det i 



utgangspunktet skulle være ganske så umulig å følge pengestrømmer, 
ettergå løfter og sjekke fakta. Det ville kreve omfattende gravearbeid i en 
rekke land for å kunne ”kle av” WGI-systemet skikkelig, basert på 
dokumenterte fakta. Det vil si enten bekrefte glansbildet slik det var 
fremstilt for norske medlemmer, eller avsløre med dokumentasjon at alt ikke 
var som lovet.  
 
Den jobben var ikke gjort. Årsaken er nok ikke at ikke svarene lå der ute, 
men mer at de ansvarlige i ulike redaksjoner ikke hadde vært villig til å satse 
de pengene som skal til for å gjøre en slik jobb ordentlig. Det er jo nettopp det 
slike internasjonale opplegg som WGI, pengespekulanter, lurendreiere, 
Nigeria-svindlerne, internettbasert mafia vet. Fragmenterer du 
virksomheten din godt nok i en flora av selskaper i skatteparadiser, rikt 
utbyttbart persongalleri og et innfløkt pengetransaksjonssystem har verken 
misfornøyde ”kunder”, skattemyndigheter eller journalister en sjanse til å 
finne alle svarene. Det koster rett og slett for mye. 
 
Vi skulle gjerne gjort mye mye mer. Hatt mer tid og mer penger, og reist til 
flere steder i verden. Vi ville forsøke å gjøre så mye som mulig av jobben, ved 
hjelp av noen få reiser og avansert utnyttelse av alle tilgjengelige registre, 
databaser og andre nettressurser.  Vi fikk tillit og tilstrekkelig ressurser fra 
redaksjonsledelsen til å gjøre det. Oppgaven var rett og slett å grave oss inn i 
pyramiden. 
 
Den sentrale problemstillingen ble da: 
 
- Hvem var bakmennene? 
- Hva skjedde egentlig med pengene? 
- Hva er sant og ikke sant? 
- Hvordan ser det hele ut på innsiden? 
 
For å kunne komme videre måtte vi gå utenom alle myter, salgstriks, løgner 
og antagelser å finne fakta. Vi måtte komme oss på innsiden, skaffe kilder 
høyt nok oppe i systemet til å kunne sikre verifiserbar informasjon, vi måtte 
bruke alle typer tilgjengelig registre, i de land som var aktuelle, for å skaffe 
fram en dokumentert virkelighet. 
 
Her hadde ledere og bakmenn tegnet opp et glansbilde av WGI for 
medlemmene. Store penger, vellykkede internasjonale geniale 
forretningsfolk, medlemsfond fylt av millioner, kredittkortselskaper, 
veldedighetslotterier, hundrevis av ansatte i mange land og mye mer. 
 



Kanskje var det sant – kanskje var det lurium og fanteri. Vi visste ikke, men 
mente mye av dette kunne og burde  ettergås ordentlig. Det var vårt 
utgangspunkt. 
 
Vi visste at det var tre hovedutfordringer:  ”verdensomspennende”, 
”avanserte økonomiske forhold”, ”avansert utnyttelse av internett som 
pyramideplattform og nettverksbygger”. Dagbladet gjorde dermed det eneste 
fornuftige. Journalisteamet som ble satt på jobben var: en utenriksreporter, 
en siviløkonom og en med tung erfaring i databasert research.  Vi fikk ikke 
all verdens tid til rådighet, men det var likevel verdt et forsøk. 
 
 
 
c) Ble problemstillingen endret underveis? I så fall hvorfor og hvordan? 
 
Svaret er vel nei. Vi holdt hos hele veien strukturelt sett til oppgaven. Er det 
sant at det er et sikringsfond for medlemmer i Singapore? Er Greg Kennedy 
en supervellykket forretningsmann med internasjonal suksess, jobber det 
hundrevis av mennesker på kontorene rundt omkring? Er det like før WGI 
blir børsnotert i for eksempel London? Er det juleferie i Asia eller feil på 
kredittkort som gjør at medlemmer ikke får ut pengene de har til gode? 
Vi hadde lange lister med spørsmål som vi prioriterte fra. Etter hvert som vi 
fikk svar på noen, kom nye til. Dette endret seg, og vi måtte prioritere i 
henhold til blant annet ressurser og tilgjengelig metoder. Dette var blant de 
kritiske spørsmål som både medlemmer, og derved også noen andre medier 
stilte. Det ble imidlertid ikke grav særlig dypt etter svarene. 
 
d) Kort beskrivelse av organiseringen av arbeidet, metodebruk, kildebruk, 
problem underveis mv. 
 
For noen er internett blitt en loppekasse. Et verktøy der du fra det fjerneste 
skatteparadis kan komme rett inn i stua til Ola i Østerdalen, bli gode venner 
og bygge opp nok tillit til at Ola gjerne satser pengene sine på deg. Plutselig 
forsvinner skjermbildet, Soria Moria er borte, pengene er borte. Det eneste 
Ola kan gjøre er å satse mer penger på neste konsept, i håp om å vinne det 
tapte tilbake.  
 
Det vi har sett til nå er bare begynnelsen – og det stiller store krav til 
journalister og det samfunnsoppdraget vi har. 
 
 
Slik la vi opp arbeidet: 
 
Trinn 1.  
 



Vi gikk inn i alle tenkelige og utenkelige, åpne, betalingsbaserte og lukkede 
registre og samlet inn all tilgjengelig informasjon om de 5 norske 
verdenslederne, australske bakmenn og kjente WGI-relaterte nettverks- og 
selskapsstrukturer i Norge, Europa, Afrika, USA og Asia. Før vi løftet et 
telefonrør eller reiste ut av redaksjonen hadde vi hver vår stappfulle 
ringperm med nøkkelinformasjon. Det inkluderte full kredittsjekk, 
eiendomsregisteret, ulike selskapsregistre, avisarkiver og åpne WGI relaterte 
sider. En kartlegging som for enkelte av lederne også innebar nær familie 
involvert i WGI. 
 
Trinn 2.  
 
Kildejakt, dokumentjakt og planlegging.  Vi var opptatt av å åpne flest mulig 
lukkede dører, og brukte mye tid på planlegging av hvilke skritt vi skulle ta, 
og i hvilken rekkefølge. Hvilke krav satte vi til den første saken som skulle 
publiseres? WGI-pyramiden var basert på tillit til drømmen  om rikdom. De 
fem toppene ble presentert for medlemmene som vanlige nordmenn som 
hadde steget i gradene ved trofast verving av nye medlemmer. Det hadde 
gjort dem til millionærer. Dette var WGIs sterkeste salgsargument. Dette 
stemte ikke helt med virkeligheten. Dagbladet kunne avsløre at en av 
verdenslederne fortsatt hevet sin uføretrygd. Flere andre hadde alvorlige 
betalingsproblemer, eller lot i alle fall som om de hadde det. 
 
Vi ville gi en balansert fremstilling, og det var vesentlig for oss å få de norske 
verdenslederne på banen med en gang. Vi regnet med at de ikke ville snakke 
med oss mer, når vi først satte i gang med undersøkelser i ulike land, og ikke 
minst gikk grundig inn på deres økonomiske og selskapsmessige 
disposisjoner. Bare det at de kom til å få brev i posten om at vi hadde 
kredittsjekket de, gjorde at vi måtte handle raskt. Vi kontaktet alle vi fikk 
tak i, og ba rett og slett om et generelt intervju om WGI. Verken mer eller 
mindre. De visste ikke at vi allerede da hadde inngående kjennskap om ting 
på innsiden. Vi lurte dem ikke til å stille opp, men var nok bedre forberedt, 
og visste adskillig mer om interne forhold, enn vi ga uttrykk for. 
 
Mads Østvang stilte opp hjemme i Spania, og Tor Anders Petterøe stilte opp i 
Fredrikstad. Vi reiste ut akkurat samtidig, og en av oss dro til London for å 
gå ulike adresser og opplysninger vi hadde fått frem nærmere i sømmene.  
 
Kontrasten mellom medlemmer som ikke fikk pengene sine, og de få rike 
mennene på pyramidetoppen var åpenbar. Samtidig var det nettopp det som 
støttet opp om pyramidens vekst. Drømmen om snarlig rikdom ble holdt i 
livet av stadig nye løfter om at utbetalinger var på vei. 
 
 
 



I Norge lovte ”verdensleder” Tor Anders Petterøe at stadig nye 
betalingsløsninger ville være på trappene. Snart kunne medlemmene omgjøre 
sine virtuelle verdier til feite sedler i ”enhver minibank”. Vår oppgave ble å 
finne ut hvorfor så aldri skjedde.  
 
Pay2 var det første kortet som ble lansert, men snart viste det seg at det ikke 
fungerte som det skulle. Tekniske problemer var årsaken, i følge WGI-
ledelsen. Kortselskapet Pay2 har kontorer i London og inngikk tidlig en 
avtale med WGI om betalingsløsning. Medlemmene fikk høre at selskapet 
ikke kunne levere sine tjenester, og at WGI mistet kontrollen over 
betalingsoverføringene. Versjonen til Pay2 var det derimot ingen som kjente.  
 
Vi dro derfor til kontorene i Regent street i London, og snakket med sjefen 
Chris MacNee. Han fortalte at de hadde noen tekniske problemer i 
begynnelsen, men at det snart gikk over. WGI stengte selv forbindelsen til 
kortet.  
 
I Norge var det Tor Anders Petterøe som skulle løse utbetalingsproblemene. 
Medlemmene ble invitert til å bestille et Towah-kort, og til å kjøpe aksjer i 
selskapet Towah Capital plc. Sommeren 2004 begynte markedsføringen av 
kortet, og et betalingskort for barn ble lansert med navnet Towah kids.  
Men det ble snart klart at noe ikke stemte. Selskapet Towah Capital Ltd var 
ikke registrert i Storbritannia, og dermed var det heller ikke lovlig å drive 
markedsføring. Svaret fra Petterøe var at det selskapet nå het Towah 
Entertainment Limited med adresse i Surrey sør for London.  Vi valgte den 
enkleste metode i verden, Vi drar ut til adressen for å sjekke.  
 
I Surrey finner vi advokatfirmaet SLC Registrar, som registrerer nye 
selskaper før de blir opprettet. Navnet Towah Entertainment limited finner 
vi derimot ikke noen steder. Flere hundre navn står på ei liste ved 
inngangsdøra, men ikke Petterøes selskap.  
 
Vi får snakke med partner Douglas Armour som forteller oss at en person ved 
navn Petterøe tok kontakt seks uker før vårt besøk. Det viser seg at dette var 
en av sønnene til verdensleder Tor Anders Petterøe. Hans navn var også det 
eneste som var registrert i selskapets papirer. Armour forteller oss at vi er 
flere uker for tidlig ute. Selskapet eksisterer ennå ikke i Storbritannia.  
 
Ved hjelp av det britiske selskapsregisteret Company House forsøker vi å 
navigere i det mylderet av selskaper registrert av WGI-topper, og seinere 
nedlagt, og endret. East West Management Limited er det eneste selskapet 
hvor vi finner aktivitet. Her sitter pressetalsmann Conall McSorley i et 
kontorbygg i rådyre Mayfair i London. Han er World Games’ eneste stemme 
utad, med unntak av et fåtall intervjuer som Greg Kennedy gir til pressen.  



 
Vi begynner å nøste opp historien om hvordan World Games etablerte seg i 
Storbritannia. Medlemmene får høre om at selskapet snart skal på børs. 
Virtuelle aksjer skal bli til gyldige verdipapirer. At selskapet nå er etablert i 
London skal øke troverdigheten til selskapet.  
 
Et vanlig medlem måtte ha brukt adskillige dager og adskillige kroner på å 
tråkle seg gjennom skogen av selskaper knyttet på ulikt vis til det nordmenn 
kjente som WGI. Vi gikk systematisk til verks og kjøpte selskapsinformasjon 
i England, Canada, USA, Australia, Singapore, Hong Kong og diverse 
skatteparadiser. I Noen av ”skatteparadisene” er oppgaven nærmest umulig, 
men vi fant baser blant annet i Sør-Korea som ga oss hjelp. Ved hjelp av 
selskapsregistrene i England finner vi det første selskapet som er opprettet 
Storbritannia. Flere av styremedlemmene går ut av selskapet etter bare uker 
i rollen. Vi bestemmer oss for å sjekke. Det hele virker litt underlig.  
 
Ei kvinne med adresse et sted i England går ut av selskapet etter kort tid. Vi 
ringer, forteller hvor vi har navnet hennes fra, og spør om vi kan få en prat. 
Kvinna blir fullstendig overrumplet. Hun forteller at en nabo kom innom 
verkstedet hun jobbet, og ba om å få signaturen hennes på et stykke papir. 
Betalingen var 50 pund rett i lomma. Hun ble på papiret oppført i en viktig 
rolle i selskapet. Det var navnet World Games trengte for å etablere seg i 
Storbritannia. Kvinna kjente verken til WGI eller noen av pyramidetoppene.  
 
Vi oppretter kontakt med en journalist fra avisa The Australian. Gjennom 
han får vi tilgang til informasjon fra et nettverk av reportere over hele 
Australia. Dermed har vi en unik mulighet til å sjekke pyramidetoppenes 
adresser, og verdifull hjelp til å sjekke australske rettsdokumenter. Han 
publiserer også en lengre artikkel i The Australian om World Games i Norge, 
med faksimile av ei forside i Dagbladet. Vi har kontakt med flere journalister 
i Australia og bruker også andre kilder som gir oss nyttig informasjon.  
 
Intervju med Kennedy: 
I London lover Conall McSorley at vi skal få et intervju med Greg Kennedy 
når han kommer til Oslo. Betingelsene er strenge. Blant annet skal vi ikke 
offentliggjøre hvor intervjuet finner stedet, og vi må levere inn ei liste med 
spørsmål på forhånd. Vi går med på betingelsene. TV2 Nettavisen har 
derimot ingen problemer med å avsløre at WGI-møtet finner sted på Aker 
Brygge. McSorley blir overrasket over trykket fra den norske pressen, og sier 
bare Dagbladet og NRK får intervju med Greg Kennedy.   
 
Inne i salen i Felix kino får Dagbladet treffe Kennedy ”eksklusivt”. Han er 
høflig, velkledd og lar oss gå ut over manuskriptet som McSorley har 



godkjent. Men tålmodigheten hans stopper når vi begynner å spør om alle 
selskapene registrert i hans navn. Vi spør: 
 
Ville det ikke være enklere å gi dine medlemmer navnet på selskaper som du 
er assosiert med gjennom World Games? 
 
Det er lett: Det har ikke du noe med. Det er ingen som har noe med hva som 
er mine private forretninger. World Games er et selskap som blir sjekket 
fordi det er det selskapet det er. Det er greit nok. Hvis noen vil ta kampen er 
det greit. Vi har nok ressurser til å forsvare oss, og vi har nok ressurser til å 
gjøre det hvis det går for langt. Når det gjelder mine andre forretninger, er 
det ingen andres business enn min. Det er mine penger. Mine forretninger, 
svarer Kennedy.  
 
Han gir også klar beskjed om at en av våre åpne kilder i Australia vil bli 
saksøkt. ”Du har ikke gjort henne noen tjeneste,” sier Kennedy.  Etter hvert 
oppdaget vi at flere vi hadde snakket med i Australia fikk brev med søksmål 
eller søksmålstrusler via advokater som representerte WGI eller Kennedy. Vi 
fikk også slike advarsler og trusler, det samme gjorde BI amanuensisen vi 
hadde fått kommentarer fra. Samtidig ble det sendt ut ”intern” informasjon 
til norske medlemmer fra verdensledere og andre i WGI som avviste selv 
informasjon vi satt med offentlig dokumentasjon på.  
 
Vi kan ikke si for mye om det kildenettverket vi etterhvert bygde oss opp. Vi 
kan heller ikke avsløre hvor vi fikk all dokumentasjon fra. Det viktige er at vi 
fikk bygd opp interne medlemslister over hele landet, tilgang til interne 
kanaler på høyt nivå, omfattende arkivmateriale, og en unik mulighet til å 
følge det hele tett fra innsiden. Vi sikret oss kilder både lokalt, nasjonalt og 
internasjonalt som gjorde det mulig å plukke ”glansbildene” WGI ledelsen 
forførte medlemmene med fra hverandre i mange sammenhenger. 
 
Dette ga oss mulighet til å jobbe målrettet med internasjonale databaser, 
registre av ulik karakter i mange land, og ikke minst fortløpende sjekke opp 
informasjon som ble sendt ut som løfter eller forsikringer til medlemmene.  
Vi hadde satt opp egne baser med for eksempel medlemskommunikasjon over 
flere år, slik at vi kunne sammenholde løfter og utsagn fra ledere over lang 
tid. 
 
Vi hadde ikke ressurser til å reise rundt overalt, men informasjonsbanken vi 
bygde opp ga oss mulighet til å blant annet bruke telefonen svært aktivt. 
Eksempelvis ringte vi naboer, naboselskaper, huseiere, kommunale 
instanser, kortselskaper, finansjournalister, postkontor i en lang rekke land. 
Det som ble fremstilt som solid overfor medlemmene kunne i mange 
sammenhenger vise seg å være postkasser, enkeltmannsbedrifter og 



avviklede selskaper. Et trekk med de mange selskapene i sfæren rundt WGI 
var at de hyppig skiftet navn, styremedlemmer og adresser. Innimellom var 
det morsomt å lese hvordan bakmennene hadde moret seg med å bytte om på 
ord, begreper og personer for å gjøre det vanskelig å spore gangen fra selskap 
til selskap. Ved å sette sammen informasjon i fra ulike registre var det lett å 
se at alt ikke var så rosenrødt som ulike ledere i WGI fremstilte det som. 
 
Hva avslørte vi? 
 

- Vi klarte å skaffe til veie dokumentasjon som både avfeide og 
bekreftet rykter og myter rundt systemet. 

 
- Vi fikk dokumentert at det såkalte sikringsfondet, der medlemmene 

hadde ”sikker kapital” var et luftslott med navn som trolig helt 
bevisst var lagt tett opp til anerkjente selskap, som ikke hadde noe 
å gjøre med WGI.  

- Vi kunne sette sammen en oversikt over ukjente bakmenn og 
kvinner: fra finansfolk til advokater og hvilke oppgaver og rolle de 
hadde i systemet. Mye av dette er ikke publisert, men har tjent som 
arbeidsinformasjon for oss. 

-  
- Vi fikk dokumentasjon på at verdenslederne fikk store månedlige 

pengeoverføringer for å holde medlemsflokken varm, når 
betalingene uteble til medlemmene. 

- Vi fant frem til ”avgåtte” utenlandske WGI-ledere som ga oss nyttig 
informasjon både ved hva de fortalte selv, hva de hadde fortalt til 
andre nært dem og hva de ikke ville snakke med oss om. 

- Vi fant dokumentasjon på ”børseventyr” i Canada, USA og Afrika 
der flere sentrale internasjonale WGIere deltok eller hadde deltatt. 
Blant annet kunne vi trykke dokumentasjon på at den sveitsiske 
forretningsmannen som kjøpte ”restene” av WGI, slett ikke var 
noen ny mann i systemet, slik det ble fremstilt.  

- Vi fant frem til ulike interessante søksmål i selskaper blant annet 
Kennedy og sveitseren var eller hadde vært involvert i i USA.  

- Vi fikk hjelp fra både myndigheter, journalister og andre i land som 
Australia, Finland, Sveits, Tyskland, Singapore, østblokkland og 
araberland til å ettergå historier medlemmene ble fortalt, blant 
annet om bankkortsystemer. Som eksempel viste det seg flere 
ganger at selskapene ikke ble drevet lenger, ikke hadde verken 
kontor eller telefon der det ble oppgitt. Et selskap i et araberland, 
viste seg for eksempel å egentlig være et personlig foretak med 
forretningsadresse på hjemmeadressen til en mann i en by i 
tidligere Øst-Tyskland. Uten å si hvem, fikk vi til og med en person 



til å oppsøke adressen for å gi en vurdering av bygget og 
plasseringen.   

- Vi satt med en forholdsvis god oversikt over hvor enkelte kjente og 
ukjente norske ledere hadde plassert penger i utenlandske banker, 
fonds og trusts. Vi så på alt fra eiendomsprosjekter i Brasil til 
handler i Oslo. Men fikk ikke tak i nok til å komme videre på dette. 

- Gjennom et unikt kildenettverk kunne vi følge mange av de mest 
sentrale personene i systemet ganske tett. Mye av denne 
informasjonen ble kun brukt som arbeids- og bakgrunnsinformasjon 
for oss, for å ikke avsløre kildene. 

 
Metodene: 
 

- Møter, mail og telefonkontakt med et bredt WGI internt 
kildenettverk på flere nivåer. 

- Samarbeid med både norske og utenlandske journalister 
- Skjulte og lovlig lånte identiteter på internett 
- Tilgang til lydopptak og referater – nye og gamle  
- Egendrevne internettroboter for informasjonsoppsamling og 

katalogisering 
- Tilgang til informasjon fra lukkede systemer 
- Bruk av avanserte Open Source Intelligence metoder for 

systematisering av informasjon. 
- Observasjonsposter med kartlegging av personer, biler og møter i 

inn- og utland. 
- Kjøp av tjenester fra en lang rekke næringslivsregistre i flere land. 
- Intervjuer 
 

 
 
 
 
 
 
 
7) Hvor mye arbeidstid og eventuell fritid er brukt på prosjektet? 
 
Dagbladet hadde satt av oss tre i to uker til jobbing med saken, fikk forlenget 
det til fem. Deretter var vi spredd for alle vinder. Vi stoppet mer eller mindre 
arbeidet etter at WGI systemet rant ut i sanden i april, og medlemsbasen 
etter sigende ble kjøpt opp av det helt nye selskapet Aspiritus. Vi fikk 
trusselbrev fra et Aspiritus advokatbyrå i et ”skatteparadis”, men det var 
ikke årsaken til at saken ble lagt bort. Det var kun knyttet opp til de mulige 
ressursene Dagbladet kunne bruke på saken etter at WGI var oppløst, og 



nytt lovverk på vei i Norge. Når WGI forsvant dukket det opp en skog av nye 
smarte ”nettverksselskaper”. Selv med nye lover vil nok mange sitte igjen 
med skjegget i postkassa når siste kroner i norgesglasset skal telles opp.  – 
Det er grenser for hvor mye vi kan beskytte folk mot seg selv, sa en sentral 
politimann til oss under vårt arbeid med WGI-saken.  Det står fortsatt 
uferdige grunnmurer igjen i noen av WGI-bygdene. Beregnet for hus som 
skulle bygges av penger som var lovet, men aldri kom. Noen gir aldri opp den 
drømmen… 
 
8) Spesielle erfaringer dere vil nevne 
 
Det er ekstremt slitsomt å legge puslespill hvis noen bevisst har klipt til noen 
av brikkene slik at de ikke passer. Hvis vedkommende i tillegg lyver så han 
tror det selv, for egen vinnings skyld, ja da har du et godt mål på 
pyramidenes norske og utenlandske venner. 
 
Vi som har lest medlemsregler og instruksjoner for de tidligere WGI-
medlemmene kan ikke med vår beste vilje forstå de. Det er jo ikke meningen 
heller. Det eneste du trenger å vite er at lykke og rikdom venter deg, bare du 
gir oss litt penger først, og så litt til… 
 
For oss fremsto de ihuga WGI folkene som medlemmer av en ekstatisk 
religiøs sekt, drevet frem av egen vinning.  
 
For alle som noen gang har løftet en penn for å skrive kritisk om religiøse 
sekter, så kan vi love dere at opplevelsen av spilleglade østfoldinger, 
østerdøler og trøndere i WGI ikke var særlig annerledes.  
 
Dagen etter at første sak sto på trykk, lå det en liten sort blekksprut pins på 
tastaturet til en av oss. Var det en advarsel eller en spøk. Det får vi trolig 
aldri vite. Det vi fant ut var imidlertid at ihuga WGIere fantes som 
journalister i mange redaksjoner, til og med blant redaksjonsledere. Moralen 
og integriteten i det å forfekte salg av ”andeler” i pyramidal gambling på 
internett for en journalist kan de fleste tenke seg til selv.  
 
WGI var bygget opp så avansert, og med tråder i så mange land at det 
journalistisk var nær sagt en umulig nøtt å knekke. Vi lettet bare litt mer på 
sløret av lurvete salgstriks og skjulte pengestrømmer, men det krevde utrolig 
mye arbeid.  
 
Den viktigste lærdommen er imidlertid at du som journalist kan komme 
veldig langt hvis du bare har evne til å kombinere tilgjengelige dataverktøy 
med gode sko, telefon og tålmodighet. I enkelte land er det en kjent sak at 



nordmenn er rike og naive, og lette offer for utrolig ”gode” tilbud. Metodene 
blir mer å mer avanserte. Det stiller også krav til journalistikken. 
 
Vi la bort saken når WGI forsvant og ny norsk lov ble ”hasteinnført”. Det var 
konsekvensene av blant annet vårt arbeid. 
 
Vi skulle gjerne hatt tid og ressurser til å arbeide videre… 
 
 
9) Sted, dato og underskrift 
 
Oslo, 12. januar 2006 
 
 
 
Frode Nielsen  Lars Inge Staveland og Per Arne Solend  
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«Join Me In The Park» 

Anmeldt av Sigrid Hvidsten

«Pen og 
pyntelig
popnostalgi»

MusikktirsdagNATHALIE
NORDNES

SIDE 46

Dagbladet

møtte jentene 

i «Frustrerte

fruer»

– Flott med
sex etter 40
– Flott med
sex etter 40

VIL
HJEM
VIL
HJEM
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SIDE 6 OG 7

BIL Smugtitt 
på Genève-
utstillingen
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nyheter
Årets
nyheter
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Pyramide-sjefenes
hemmelige salgstriks

AVSLØRER

SIDE
10, 11
OG 12

Nå kan du ta
HELSE-
TESTEN
HJEMME

4 Kolesterol
4 Blodtrykk
4 Blodtype
4 Diabetes
4 Klamydia
4 Graviditet
4 Promille
4 Magesår

TEST DEG SELV: Med enkle tester kan du nå sitte hjemme og sjekke blodtrykk, kolesterol 
eller om du har klamydia. Produktene blir stadig flere, og markedet vokser kraftig. SIDE 4 OG 5

favoritter

Bjørn Einar
Romørens

12
SPORTEN

SIDE
52 OG 53
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Slik bygde de 
Norges største 
pyramide

Dagbladet kan i dag
avsløre de hemmeli-
ge salgstriksene til
pyramidetoppene i
World Games Inc.
Pyramideselskapet
hevder at de har
220 000 norske
medlemmer.
LONDON/OSLO (Dagbladet):
Pyramideselskapet World Games
Incorporated (WGI) trues nå med
millionsøksmål fra frustrerte med-
lemmer som har ventet i over ett år
på å få ut penger fra spillet. 

Dagbladet er kjent med at det

flere medlemmer frykter pyra-
midetoppene er i ferd med å
slakte selskapet og stikke av
med gevinsten. 

– Det er vonde dager akkurat nå,
sier et medlem som har satset en
større sum i WGIs aksjespill og
som trolig ikke får ut pengene sine. 

Selv sier selskapet at de aldri
har hatt en sterkere stilling, og
hevder de jobber med en børs-
notering. 

Store penger
Dagbladet kan i dag avsløre hvor-
dan WGI har bygd opp en med-
lemsmasse de hevder er på
220 000 nordmenn og hvordan
disse er lokket med store pengeut-
betalinger. 

Interne dokumenter skrevet av

pyramidetoppene viser i detalj
hvordan selskapet har jobbet med
å kartlegge nordmenn som kan
være interessert i raske inntekter.
Ideen bak World Games er å tilby
gambling på Internett, og å gi dem
som verver inn nye kunder, en bit
av kaka fra det digitale kasinoet.

Pyramidens indre liv
I september i fjor ble bakmannen i
WGI, Gregory James Kennedy,
fradømt retten til å drive virksom-
heten i Australia, hvor selskapet
ovar registrert. Worldplay, som
selskapet da het, ble fastslått å være
et ulovlig pyramidespill. 

Men i Norge har selskapet fått
fortsette, med myndighetens
velsignelse, og en postboks på
Jomfruøyene.

I Norge har virksomheten vært
frontet av fem «verdensledere». En
av dem er Tor Anders Petterøe fra
Fredrikstad. Han har vært sentral i
oppbyggingen av den norske pyra-
miden, og har gitt ut et hefte til
dem han har vervet inn i systemet. 

De interne dokumentene gir
innsikt i pyramidens indre liv. 

«Denne butikken kan bygges på
skuldrene til to av dine venner,» he-
ter det i et av Petterøes «visdoms-
ord» til medlemmene sine. 

Han skriver i detalj hvordan
samtalen med en potensiell ny del-
taker skal foregå, men er nøye med
å understreke at folk ikke skal for-
telle for mye om konseptet til dem
som skal verves.

«Dersom du sier at det handler
om WGI vil det føre til at den du

snakker med gjør seg opp sin me-
ning om hva dette er, og det gjør han
uten å vite nok til å fatte den rette
beslutningen. Dine venner fortjener
bedre,» skriver Petterøe, som anbe-
faler å be om et personlig møte,
hvor medlemmet som skal rekrut-
tere, får hjelp fra en sponsor høye-
re oppe i pyramiden.

– Kartlegg familien din
Petterøe ber medlemmene sine om
å utnytte tillitsbåndet til sine ven-
ner for å selge inn konseptet, og pe-
ker på to grupper som er klart mest
mottakelige for spillkonseptet:
h Idrettsutøvere, helst de som

driver med ekstremsport.
h Selvstendig næringsdrivende
Disse er positive mennesker,

som liker nye utfordringer, og rea-

«BRUK FOTOALBUMET»: Stemningen var stor da Tor Anders Petterøe og de andre WGI-toppene snakket til 500 norske medlemmer i Oslo Konferansesenter 8. august i fjor. Petterøe 
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FAKTA

Lars I. Staveland
las@dagbladet.no
93 49 04 68

Medlemmer etterforskes
for skattesvindel q

«Denne butikken kan
bygges på skuldrene
til to av dine venner»

Tor Anders Petterøe, verdensleder i WGI

gerer nesten alltid positivt på
WGI, mener pyramidetoppen.

En annen høyprofilert WGI-
topp er tidligere politimann Mads
Østvang fra Steigen. Han har også
skrevet en fyldig guide til hvordan
folk kan rekrutteres, og råder med-
lemmene til å kartlegge hvem de
kjenner. Han mener det er mulig
for hvert medlem å lage en liste
med 850 personer som kan verves:

Familie: Både nåværende og tid-
ligere familie, som ekskoner, bør
kontaktes.

Arbeid: Kollegaer, ledelse og
salgssjefer på nåværende og tidli-
gere arbeidsplasser.

Naboer: Både nåværende og tid-
ligere.

Skole og militær: Lærere, med-
lemmer/studenter, instruktører

Fritids/sportsklubber: Lagka-
merater, klubbmedlemmer og le-
dere.

Østvang anbefaler at du går of-
fensivt til verks for å verve venne-
ne dine:

«Du ringer ikke til folk for å høre
deres mening, så det er ikke naturlig
å spørre dem om de har tenkt bli
med. (...) Folk flest har frykt for å ta
beslutninger, så spør heller hvilken
produktpakke de foretrekker. Da
har du hjulpet dem på vei med be-
slutningen,» skriver han.

– Bruk fotoalbum
Petterøe setter opp en detaljert ar-
beidsplan for nye medlemmer, og
mener nye medlemmer må bruke
sju timer den første uka på å skaffe
seg to nye medlemmer. 

h Tre timer til å lage navneliste
på 100 navn
h Én time til å prioritere navne-

listen og gjøre avtaler
h Tre timer å presentere konsep-

tet for venner
«Alle nye medlemmer SKAL skri-

ve sin liste på minst 100 navn. Uten
denne listen er man hjelpeløs, og har
allerede fra starten sørget for å re-
dusere sine muligheter til å lykkes,»
heter det i manualen.

Også for dem som har vanskelig
for å komme på navn, har verdens-
lederen løsningen:

«Bruk fotoalbum som hjelpemid-
del. Det er det beste du kan bruke,»
skriver han.

mener at fotoalbum med bilder av ekskona, arbeidskollegene eller gamle naboer er medlemmenes beste kunderegister. Foto: Tore Bergsaker

World Games Inc.
h WGI ble stiftet i 2001, og hev-
der selv de har 220 000 norske
medlemmer.
h Forretningsideen til WGI er
gambling på Internett. Med-
lemmene får provisjoner fra om-
setningen til dem de verver. 
h WGI er i flere andre land er-
klært som et ulovlig pyramide-
spill, men myndighetene i Nor-
ge har så langt ikke grepet inn
mot virksomheten.
h På toppen av WGI-pyramiden
sitter fem nordmenn: Mads
Østvang, Tor Einar Olaisen, Geir
Bjørhusdal, Steinar Amundsen
og Tor Anders Petterøe.
h Flere frustrerte medlemmer

har varslet søksmål mot ver-
denslederne, etter at de har
ventet over ett år på å få ut
penger fra spillet.

TIPS OSS:
Frode Nielsen
froden@dagbladet.no
90 76 06 36

Per Arne Solend
pas@dagbladet.no
95 16 83 93

Her er de 
hemmelige 
triksene
Fra Mads Østvangs «Net-
working Building Manual»:
h Ikke bruk avansert teknikk,
som overhead, Powerpoint el-
ler PC, det gjør at folk ikke tror
de kan kopiere din suksess.
h Tenk nøye på hvordan du kler
deg, prospektene må kunne
identifisere seg med deg. Bruk
komfortable klær, men kle deg
som vanlige folk gjør.
h Ha med et A4-ark med pre-
sentasjonen din på, eller tegn
den opp på en serviett når du
møter folk på kafé.
h Ikke bruk store møter. De er
vanskelige å arrangere, og ikke
like egnet til å engasjere folk
på. Folk føler seg mer komfor-
table med å ha møter hjemme
hos seg.
h Ikke bruk reklame, løpesedler
eller visittkort. Dette kan gi
deg, og selskapet negativ pu-
blisitet.

Tor Anders Petterøes mal
for hvordan du bør ringe 
dine venner:
Her er ordene du skal bruke:

Hei, du kjenner en del men-
nesker, ikke sant?

Alle vil svare ja på dette.
Tror du noen av disse kunne

tenke seg å tjene et par tusen
kroner ekstra i uka?

Alle vil igjen svare ja.
Hva med deg selv, er du in-

teressert i en slik ekstra inn-
tekt?

De fleste svarer ja på dette.
Da må jeg få lov å komme til

deg og fortelle hvordan du
kan gjøre dette. Passer det
tirsdag eller torsdag? Klokka
18 eller 20?

Når man har avtalt møtet,
forteller man at man tar med
en som kan dette bedre, og
som kan fortelle bedre hva
man trenger å gjøre.

SLIK GJØR DU: Tor Anders 
Petterøe har laget en fyldig
manual for WGI-medlemmene.



pengeoverføringer fra utlandet.
Det er mistanke om at flere

medlemmer har unnlatt å føre
opp inntektene fra WGI på
selvangivelsen.

I januar i år bestemte avdek-
ningsenheten til skatteetaten i
Nordland seg for å anmelde fire
personer for skatteunndragelser i
millionklassen knyttet til WGI-
inntekter. Det er opplysninger fra
Norges Bank som har gjort det
mulig å spore nordmenns WGI-
inntekter. Denne informasjonen
er nå oversendt til fylkesskatte-
kontorer over hele landet.

Tørket opp
I det siste skal pengestrømmen fra
selskapet ha tørket opp, og med-
lemmer sier til Dagbladet at de er
bekymret over at det er vanskelig å
få ut penger de mener å ha krav på. 

Ifølge WGI-leder Tor Anders
Petterøe tar det imidlertid mini-
mum fem måneder å få overført
eventuelle gevinster eller provi-
sjoner til egen bankkonto.

Trøbbelet for WGI begynte
da utbetalingsløsningen de
hadde lovet medlemmene, ik-
ke virket.

Gjennom et eget betalingskort
skulle det være mulig å ta ut pen-
gene medlemmene hadde tjent i
WGI hvor som helst i verden.
Kortet, kalt Pay2, har imidlertid
aldri fungert etter intensjonene.

Må fortsette
Samtidig må medlemmene
fortsette å gamble blant World
Games mange spill på nettet
hver uke for å ikke miste ge-
vinsten sin. 

Dagbladet har snakket med en
rekke medlemmer som har brukt
alle sine gevinster på å kjøpe ak-
sjer i WGIs interne aksjespill. Her
kan medlemmene handle aksjer i
et fiktivt flyselskap. 

Nye medlemmer ble pålagt å
kjøpe aksjer i det fiktive selskapet.
Nå er planen, ifølge WGI, at dette
selskapet skal stenges 31. mars og
at de fiktive aksjene konverteres
til ekte aksjer i et børsnotert sel-
skap. 

Siden alle nye medlemmer ble
pålagt å kjøpe aksjer, steg kursen
på det fiktive selskapet til him-
mels, og de som kom tidlig inn i
systemet kunne selge med stor
gevinst. På topp skal det fiktive
selskapet ha hatt en verdi på over
ti milliarder kroner. Nå har kursen
stupt.

Tekst: Frode Nielsen
froden@dagbladet.no

Lars Inge Staveland
las@dagbladet.no

Per Arne Solend
pas@dagbladet.no

Skatteetaten har innhentet opp-
lysninger over alle banktransak-
sjoner fra WGI til medlemmer i
Norge. I 2002 og 2003 ble det
overført 250 millioner kroner,
fordelt på 12 100 overføringer. 

Etter det Dagbladet erfarer, skal
millionene være utbetalt til 2500
personer.

Fredrikstad på topp
Fredrikstad er av WGI-ledelsen
selv pekt ut som den norske byen
med flest WGI-medlemmer.

En av WGIs toppledere, Tor
Anders Petterøe, hevder at mel-
lom 6000 og 10 000 er medlem-
mer i Østfold-byen. Der har imid-
lertid skattemyndighetene så
langt registrert at bare i overkant
av 200 har fått innbetalt penger på
norsk konto. 

Gjelder disse tallene for res-
ten av landet også, betyr det at
bare 2–5 prosent av de påståtte
220 000 medlemmene har fått
noe tilbake fra selskapet de har
investert i. 

Det gir en enorm fortjeneste
for bakmennene i systemet.

– Vi har sendt ut brev med krav
om dokumentasjon til i overkant
av 200 WGI-medlemmer i Fred-
rikstad kommune. De fleste har
bedt om utsettelse på å levere inn
dokumentasjonen, sier liknings-
sjef Egil Paulsen ved Fredrikstad
Likningskontor.

Han har nå tatt initiativ til et
møte med fylkesskattesjefen og
Østfold Politidistrikt for å disku-
tere videre forfølgning av skatte-
sakene.

Fire anmeldt
Nordland og Østfold er ifølge
skattemyndighetene de to største
WGI-fylkene, sett i forhold til

I Fredrikstad skal
mellom 6000 og
10 000 personer
være medlemmer i
World Games Inc.
Rundt 200 har fått
utbetalt gevinst til
en norsk bankkonto.

Skatte-
jakta i
gang 
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LES I MORGEN: WGI-lederen som sier han har tjent 30 millioner kroner.

Her er WGIs hovedkvarter
I kontrakten med World
Games forbys medlemmene
å oppsøke selskapets kontor
i London. Dagbladet tok 
turen.
LONDON (Dagbladet): Dagbla-
det prøvde i går å oppsøke WGIs
hovedkvarter i London. Presse-
talsmann Conall McSorley hev-
det han ikke hadde tid til å møte
Dagbladets journalist og fotograf,

og sendte i stedet en sekretær ut
med visittkortet sitt. På mobilte-
lefon sier han at han ikke vil kom-
mentere selskapets videre planer,
som skal være å børsnotere seg, og
virker tydelig irritert over at Dag-
bladet dukket opp uten avtale.

– Jeg er bundet av juridiske
restriksjoner, sier McSorley, som
heller ikke kan svare på hvem
som eier selskapet han selv jobber
i, eller hvilken rolle Greg Kenne-

dy har i WGI.
WGIs norske pressetalsmann,

Tor Anders Petterøe, forsikrer at
pengene er på vei, men at det vil ta
litt tid før alt er klart.

– 31. mars vil alle verdier i ak-
sjespillet vårt bli overført til et re-
elt holdingselskap som skal børs-
noteres i London, sier Petterøe.
Ifølge ham tar det nå ca. fem må-
neder å få penger ut fra medlem-
menes konto.

HOVEDKVARTER: Her er WGIs hovedkvarter i London. Pressetalsmann Conall McSorley viste seg 
ikke da Dagbladet prøvde å besøke ham i går, men ville heller snakke med journalisten på telefon fra
innsida. Foto: Keith Hammett

Millioner til norske medlemmer spores av Norges Bank



Hvordan lærer du?

1. Jeg liker å gjøre ting på en systematisk måte.

2. Jeg synes hoderegning er enkelt.

3. Jeg elsker å løse kryssord.

4. Jeg er ofte fredsmekler når vennene mine er uenige.

5. Jeg klarer å kontrollere humøret mitt.

6. Jeg har vondt for å sitte stille og er stadig i bevegelse.

7. Jeg bruker musikk for å uttrykke følelser.

1. Jeg tegner ofte diagrammer for å forklare meg.

2. Jeg liker å tallfeste faktaopplysninger.

3. Jeg lærer en masse fra foredrag, forelesninger

og presentasjoner.

4. Jeg liker aktiviteter sammen med andre.

5. Jeg kjenner meg selv ganske godt.

6. Jeg lærer best gjennom å gjøre, prøve eller utføre ting.
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WGI-topp tjente 20 mill.

F÷R UFØRETRYGD
SIDE
6 og 7

Mads Østvang

Tar
søt
hevn i Idolhevn i Idol

Thommas
(17) ble
mobbet

i flere år

Thommas
(17) ble
mobbet

i flere år

EN VINNER UANSETT: – Uansett hvordan det går i Idol, er jeg en vinner, sier Thommas René Hetlevik. Han er
sikker på at de som mobbet ham i flere år får bakoversveis når de ser at han er kveldens Idol-favoritt. 

STOR

SIDE 16 og 17

SIDE 36 og 37

TEST DEG SELV
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World Gam

«Jeg får da virkelig håpe noen taper her, hvis ikke er det jo ikke gambling.»
Mads Østvang, pyramidetopp i WGI

Mads Østvang (45)
har trolig tjent over 
20 millioner kroner
på World Games. Li-
kevel får den tidligere
politimannen 12 000
kroner i uføretrygd
hver måned.

OSLO, I GÅR: – Hva har det med
WGI å gjøre, spør Østvang når
Dagbladet konfronterer han med
trygdeopplysningene.

– Du er en av toppene i selska-
pet, og det har med deg å gjøre?

– Vel, jeg er faktisk ikke sikker på
om jeg får de pengene lenger, sier
Østvang på telefon fra Spania.

– Uansett har jeg rett på denne
utbetalingen, og jeg kunne krevd
mer enn jeg får, sier Østvang.

Utbetalingene fra World Games
regnes ikke som arbeidsinntekt,
men kommer inn under de gunsti-
gere reglene for kapitalbeskatning.
Østvang har derfor sitt på det tørre,
når han hever norske trygdepenger.

ALFAZ DEL PI, SIST TORSDAG:
– Dumhet kjenner tydeligvis ingen
grenser, sier Mads Østvang. Han
bekymrer seg ikke over at flere
medlemmer vil saksøke ham og de
fire andre verdenslederne i WGI.

– Jeg skjønner at folk kan være

fortvilet, for alt har ikke vært rosen-
rødt. Men om få uker vil alt være på
plass, lover Østvang.

Skuddsikre vinduer
Mads Østvang er solbrun og smiler
når han viser oss rundt. Selv kaller
han huset sitt for «kemnervennlig»,
dyrere enn det ser ut. 

Bak skuddsikre vinduer, i sin
700 kvadratmeter store luksus-
villa i byens dyreste strøk, kan
Mads Østvang skue utover tu-
ristbyen Alfaz del Pi i Spania. 

Forbi svømmebassenget og en
BMW 340, en Audi A8, en firehju-
ling og en vannscooter, kan han se

sola gå ned, og gni seg i hendene
over å være den i World Games
som har vervet flest medlemmer
inn i pyramiden.

Ikke alle er like fornøyd.
– I fjor ble jeg drapstruet via In-

ternett, sier den tidligere politi-
mannen, som hevder han personlig
har 350 000 medlemmer under
seg, og at denne massen står for 90
prosent av veksten i selskapet.

Gammel politimann
– Denne er jeg virkelig stolt over,
sier Mads Østvang og viser oss gull-
klokka med riksvåpenet. Sju år i
Forsvarets hestekompani, 18 år i

politiet. Da han fikk gullklokka var
tida inne for å si opp, og drive pyra-
miden på heltid.

– Du har brukt hele yrkeslivet
som offentlig tjenestemann.
Handler alt om penger nå?

– Jeg er sikker på at jeg gjør mye
mer nytte for meg nå enn jeg gjorde
som politimann. Jeg har hjulpet
mange flere folk gjennom WGI enn
i politiet. Det er en god følelse å vite
at så mange har sett lyset på grunn
av meg, sier Østvang, som selv ble
vervet inn av broren sin.

– Hvor mye har du tjent?
– Jeg ble liknet for 4 millioner i

2002, og 11 millioner i 2003. Etter

FLYTER FORTSATT: Kritikerne mener Mads Østvang og pyramideselskapet World Games er på vei til bunns. I dag bor den norske pyramidetoppen i luksusvilla i Spania, og er sikker 
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FAKTA

World Games Inc.
h WGI ble stiftet i 2001, og
hevder selv de har 220 000
norske medlemmer.
h Forretningsideen til WGI er
gambling på Internett. Med-
lemmene får provisjoner fra
omsetningen til dem de verver. 
h WGI er i flere andre land er-
klært som et ulovlig pyramide-
spill, men myndighetene i 
Norge har så langt ikke grepet
inn mot virksomheten.
h På toppen av WGI-pyrami-
den sitter fem nordmenn: Mads
Østvang, Tor Einar 
Olaisen, Geir Bjørhusdal, 
Steinar Amundsen og Tor 
Anders Petterøe.
h Flere frustrerte medlemmer
har varslet søksmål mot ver-
denslederne, etter at de har
ventet over ett år på å få ut
penger fra spillet.

Lars I. Staveland
las@dagbladet.no
93 49 04 68

Per Arne Solend
pas@dagbladet.no
95 16 83 93

– Østvang er 
et reklametriks
Gorm Kunøe advarer med-
lemmene i World Games mot å
stirre seg blinde på rikdommen
til Mads Østvang.
– Å vise velstand blant toppene er
et av de viktigste
markedsførings-
triksene til et pyra-
mideselskap, sier
assisterende pro-
fessor Gorm Ku-
nøe på Handels-
høyskolen BI. Han
er en av Norges le-
dende eksperter på
nettverkssalg. 

– Slik holder de motivasjonen
oppe, sier han. Når rekrutteringen
bremser, stopper pengeflommen. I
andre pyramider har da toppene
stukket av med kassa, for den er
fortsatt velfylt selv om noe er betalt
ut for å «bevise» at systemet virker. 

Gorm Kunøe ville aldri ha
gått inn i World Games Inc. 

– De fleste vil tape i et sånt sys-
tem. Spillereglene er så innviklede
at det er nesten umulig å finne ut
av. Metodene deres må minne om
voodoo for mange mennesker.

es-topp har tjent over 20 mill.

TIPS OSS:
Frode Nielsen
froden@dagbladet.no
90 76 06 36

det utvandret jeg til Spania, men du
kan si at utviklingen har fortsatt,
sier Østvang, som ikke ønsker å
legge fram noe detaljert regnskap
over hvor mye han har tjent på
WGI. Etter at han utvandret til Spa-
nia har ikke norske likningsmyn-
digheter oversikten over hvor mye
Østvang har tjent. Dagbladet har
grunn til å tro at Østvang har tjent
langt over 20 millioner kroner. 

– Ingen har tapt penger
– Det er vanskelig å fortelle folk hva
jeg har tjent, for det er så høye beløp
at folk ikke klarer å forholde seg til
det, sier han.

– Mange har tapt mye, takket
være deg?

– Ingen har tapt penger i WGI,
bortsett fra i sitt eget hode. At noen
har tapt penger ved å spille på våre

spill, er ingen hemmelighet. Men
det har jeg sagt hele tida, at jeg får da
virkelig håpe noen taper her, hvis 
ikke er det jo ikke gambling.

Tøft for barna
Han møtte samboeren Pernille Rus-
tand gjennom WGI. 

– 250 reisedager i året har vært
tøft, og all oppmerksomheten har
ikke vært enkel å takle, særlig for bar-
na. De har ikke alltid hatt lyst til å gå
på skolen, sier hun. Paret har merket
at penger tiltrekker seg nye venner.

– Det flokker seg en del folk rundt
deg når du får mye penger. «Money
makes you beautiful,» sier Pernille.

– Penger gjør deg ikke lykkelig,
sier Østvang.

– Men det er mer komfortabelt å
gråte i en limousin enn i en folke-
vogn.

ADVARER:
Gorm Kunøe

på at World Games snart vil bli en stjerne på London-børsen. Foto: Jon Terje H. Hansen

I FØRERSETET: Mads Østvangs 350 000 nettverksmedlemmer har gjort ham i stand til å kjøpe både bil,
båt og traktor. Foto: Jon Terje H. Hansen
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TIPS OSS:
Frode Nielsen
froden@dagbladet.no
90 76 06 36

Lars I. Staveland
las@dagbladet.no
93 49 04 68

Per Arne Solend
pas@dagbladet.no
95 16 83 93

UT AV SKAPET: I dette skapet ender alle spor av den nye bankløsningen 

FOR KIDS: Tor Anders Petterøe begynte 
allerede sommeren 2004 å markedsføre
Towah-kortet. Towah tilbød også et eget 
betalingskort for barn kalt Towah Kids.

Betalingskortet 
Towah skulle sikre 
utbetalinger til
medlemmene i
World Games.
Dagbladet fant
kortselskapet i Lon-
don: i et arkivskap.
LONDON/OSLO (Dagbladet):
Towah skulle bli betalingskortet
WGI-medlemmene lengtet etter. I
fjor kunne medlemmer bestille
kortet, og til og med tegne seg for å
kjøpe aksjer i Towah Capital plc. 

Problemet er at selskapet ik-
ke eksisterer. Alle spor ender
opp i arkivet på et engelsk advo-
katkontor.

Til tross for massiv markedsfø-
ring i interne nyhetsbrev sendt ut
av Tor Anders Petterøe, og egne
websider, er Towah Capital plc ald-
ri registrert i England som et reelt
selskap. 

– Veldig diskré
Dagbladet dro til London for å
finne Towah. Petterøe er i byen
for å møte folkene bak selska-
pet, men vi får ikke være med. 

– Sånne engelske bankfolk er
veldig diskré. Det er ingen god idé å
ta med en norsk avis på dette mø-
tet, sier Petterøe til Dagbladet. 

Tor Anders Petterøe begynte al-
lerede sommeren 2004 å markeds-
føre Towah-kortet, og ikke minst
et eget betalingskort for barn kalt
Towah Kids. Bestillingstida ble i
august 2004 oppgitt til å være 3-4
uker. Det ble også opprettet en
egen webside på www.towah.com
for å markedsføre den nye kortløs-
ningen. Internettadressen ble
kjøpt i mai 2004 og står registrert
på Petterøes privatadresse i Fred-
rikstad.

Ifølge det offisielle britiske
selskapsregisteret finnes det
ikke noe eksisterende og heller
ingen oppløste selskap med
navn Towah Capital plc. 

Konfrontert med dette sier Tor
Anders Petterøe:

– Vi driver nå og gjør om på sel-
skapsstrukturen og selskapet heter
nå Towah Entertainment Limited
og er registrert i England, sier Pet-
terøe.

Han understreker sterkt at To-
wah ikke har noe formelt med
WGI-systemet å gjøre. Det er noe
han og ikke andre selskaper i WGI
er involvert i, sier han. 

– Jeg har foreløpig ikke tatt imot
noen penger fra medlemmer i
WGI for aksjer i Towah, sier han. 

– Har kort som virker
I går var Petterøe i London for å ha
møter med Towah-folkene, som
han uttrykte det selv. 

– Selskapet leverer betalingsløs-
ninger til blant annet spillbransjen

World Games Inc.
h WGI ble stiftet i 2001, og
hevder selv de har 220 000
norske medlemmer.
h Forretningsideen til WGI er
gambling på Internett. Med-
lemmene får provisjoner fra
omsetningen til dem de verver. 
h WGI er i flere andre land er-
klært som et ulovlig pyramide-
spill, men myndighetene i 
Norge har så langt ikke grepet
inn mot virksomheten.
h På toppen av WGI-pyra-
miden sitter fem nordmenn:
Mads Østvang, Tor Einar 
Olaisen, Geir Bjørhusdal, 
Steinar Amundsen og Tor 
Anders Petterøe.
h Flere frustrerte medlemmer

har varslet søksmål mot ver-
denslederne, etter at de har
ventet over ett år på å få ut
penger fra spillet.

på Internett og er i ferd med å få en
avtale med WGI-systemet for å
håndtere utbetalinger fra dette sys-
temet, sier han. 

Han sier også at han nå har
Towah-kort som virker, men at
de ikke er distribuert ut til
medlemmer.

Petterøe sier at Towah Enter-
tainment Limited har teknologi og
bankløsninger som skal gjøre det
lettvint å bruke kort med WGI-
penger på over hele verden. 

I august 2004 lovde Petterøe
at Towah også var i ferd med å
samle inn penger til å kjøpe en
bank og WGI-medlemmer ble
oppfordret til å kjøpe aksjepos-
ter til 200 britiske pund styk-
ket. 

Hos advokatfirma
Ifølge Tor Anders Petterøe har To-
wah Entertainment Limited adres-
se i Surrey utenfor London. Men da
Dagbladet drar ut til adressen, fin-
ner vi ingen selskaper med det
navnet. 

Derimot finner vi advokatfir-
maet SLC Registrar, som blant
annet tar imot registrering av
nye selskap via Internett.

Etter at Dagbladet blir vist inn på
advokatkontoret, må partner
Douglas Armour inn i et arkivskap
for å finne informasjon om Towah
Entertainment Limited.

Han kan fortelle at en nordmann
som het Petterøe tok kontakt for å
opprette et nytt selskap for bare
seks uker siden. 

Tor Anders Petterøe bekrefter til

Dagbladet at dette er riktig, og at
det var en av hans sønner som gjor-
de dette, og nå står registrert som
Chief Executive Officer i Towah
Entertainment Limited. Han er
eneste person registrert i selska-
pets papirer, og dette er ikke nok til
at selskap kan være operativt som
engelsk selskap. 

Da kreves det nemlig mini-
mum utnevnelse av company
secretary og company director.

– Dere er tre eller fire uker for
tidlig ute. Selskapet driver ikke for-
retninger ennå. Vi begynte proses-
sen med å etablere selskapet for
seks uker siden, men den er ikke
avsluttet ennå. Så du vet mer enn
meg. Vi har ennå ikke fått alle skje-
maene, sier Douglas Armour i SLC
Registrar.

Ifølge britisk selskapslov er
det forbudt å tilby tjenester fra
et firma som ikke er registrert. 

– En liten brikke
Tor Anders Petterøe hevder fort-
satt at Towah-kortene eksisterer og
at selskapet leverer betalingstje-
nester til blant annet spillbransjen
på nett. 

Han vil ikke fortelle hvem
som er medeiere i selskapet To-
wah Entertainment Limited.

– Jeg har ikke en sentral eieran-
del i selskapet, jeg er bare en liten
brikke i et stort spill, sier Tor An-
ders Petterøe på telefon fra Lon-
don.

– HAR KORT: Tor An-
ders Petterøe sier han
har kort som virker. 

Foto: Tore Bergsaker

«Jeg er bare en 
liten brikke i et
stort spill»

Tor Anders Petterøe, 
WGI-topp

Blir sjekket av
skatteetaten q



11TORSDAG 17. FEBRUAR 2005 NYHETWORLD GAMES-PYRAMIDEN

lemmene til kort

til WGI-medlemmene. Foto: Keith Hammett



Granskes av
skatteetaten
Mads Østvang (45)
blir nå sjekket av
både Rikstrygde-
verket og skatte-
etaten etter 
Dagbladets 
avsløringer i går. 

Tekst: Per Arne Solend
pas@dagbladet.no

Frode Nielsen
froden@dagbladet.no

Lars I. Staveland
las@dagbladet.no

Flere andre World Games-topper
risikerer skattesmell i million-
klassen og politianmeldelse.

Ifølge Mads Østvang og de and-
re toppene i WGI-pyramiden
skal inntektene fra selskapet be-
skattes som kapitalinntekter. 

Dette gir en gunstigere be-
skatning i forhold til arbeids-
inntekter, og medlemmene
har kommet unna med 28 pro-
sent skatt på pengene sine. 

Slik har også Østvang kunnet
heve uførepensjon uavkortet, 

kapitalinntekter har nemlig ikke
noe å si for størrelsen på beløpet. 

Granskes
Men nå kan likningen bli skrevet
om. Skattemyndighetene har en
helt annet tolkning av reglene
enn pyramidetoppene.

De mener at den utstrakte
reisevirksomheten og arbei-
det med å få flere medlemmer
inn i WGI gjør engasjementet i
pyramiden til en jobb og ikke
en investering.

– Jeg kommenterer ikke enkelt-
saker, men kan bekrefte at vi vur-
derer om flere i WGI-systemet
bevisst har gitt oss gal informa-
sjon om sine inntektsforhold, sier
Stein Ringseth, avdelingssjef for
skatteetaten i Nordland.

Dagbladet er kjent med at al-
le de fem lederne i pyramiden
nå granskes av skatteetaten.

Risikerer anmeldelse
Mens de menige medlemmene i
pyramiden tidligere har vært
gransket for ikke å oppgi inntek-
tene sine, har toppene i selskapet
flere ganger sagt at de oppfordrer
alle til å følge skattereglene i Nor-
ge. Nå etterforskes de selv for
brudd på disse. 

Seinest på et møte på Kongs-
berg tirsdag kveld, sa Tor 
Anders Petterøe til forsamlin-
gen at han har 250 reisedøgn i
året, og jobber heltid med
WGI. 

Dette kan være i strid med reg-
lene om kapitalbeskatning, som

setter et tak på 300 timer i året for
hvor mye du har lov å jobbe før
inntekten skal regnes som vanlig
arbeidsinntekt. 

Millionsmeller?
Etter det Dagbladet forstår, kan
det bli aktuelt å likne om hele el-
ler deler av beløpene WGI-top-
pene har mottatt, flere år tilbake i
tid. 

Da kan skattesmeller på fle-
re millioner vente toppene.

– Jeg har hele tida forholdt meg
til norske lover og regler. Som
gammel politimann var lovlighe-
ten det første jeg sjekket før jeg
gikk inn i World Games, og jeg
har hele tida oppfordret folk til å
følge skattereglene, sier verdens-
leder Mads Østvang.

UFØRETRYGDET: Mads Østvang har tjent millioner på WGI, og bor i dag i en luksusvilla i Spania med familien. Skattemyndighetene gransker nå Østvang og fire andre WGI-
topper. Foto: Jon Terje H. Hansen

i går. Den tidligere politimannen Mads
Østvang har bygd seg opp millioner gjennom
World Games, men hever samtidig uføretrygd.
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Topplederen måtte droppe toppleilighet
Tor Anders Petterøe klarte
ikke å få ut sine «opptjen-
te» penger fra WGI i tide til
å betale sluttsummen for
Østfolds dyreste leilighet.
Petterøe kjøpte én og en halv
toppleilighet i prosjektet Nygaard
Brygge for to år siden. Inngangs-
billetten var etter det Dagbladet
erfarer 15 prosent av kjøpesum-
men på rundt fem millioner. 

Midt i november 2004 skulle
WGI-toppen ha flyttet inn i lei-
ligheten, men Petterøe måtte si
fra seg leiligheten da prosjektet
var klart for overtakelse. 

I forrige uke ble leiligheten

solgt til en annen person for
over 7,6 millioner. 

– Det beviser jo at det ikke bare
er de vanlige medlemmene, men
også jeg som verdensleder som
har problemer med å få ut penger
av systemet, sier Petterøe til Dag-
bladet. I forhold til de fire andre
norske verdenslederne i WGI har
Petterøe ifølge likningen fått ut
betydelig mindre penger.

Toppleilighetene på Nygaard
Brygge i Fredrikstad blir lokalt
betegnet som byens Beverly Hills.
Tor Anders Petterøe sier at han og
familien nå satser på å bli boende i
sin rekkehusleilighet et stykke
utenfor Fredrikstad sentrum.

ØSTFOLDS DYRESTE: Topp-
leiligheten på Nygaard Brygge i
Fredrikstad ble i forrige uke
solgt for over 7,6 millioner 
kroner. Foto: Frode Nielsen
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Sløste bort 5,7
WGI-topp Tor Einar
Olaisen (28) trues
av personlig kon-
kurs, og må skaffe
1,5 millioner kroner
til rasende WGI-
medlemmer innen
mandag.
Tor Einar Olaisen er den personen
som sitter aller øverst på WGI-py-
ramiden i Norden. 

Selv om han hadde en skattbar
inntekt på 5,7 millioner i 2003, satt
han bare igjen med småpenger da
han fikk skattekravet på 1 624 682,-
kroner. 

– Jeg klarer ikke å betale mer
til skattemyndighetene før jeg
får flere penger fra World Ga-
mes, sier Olaisen til Dagbladet. 

Han får ikke ut penger fra det
kriserammede pyramideselskapet
World Games, og trues nå med
personlig konkurs av kemneren i
Tønsberg, som allerede har tatt
tvangsutlegg hos 28-åringen.

Gamblet bort pengene
Tor Einar Olaisen er en av de såkal-
te «verdenslederne» i pyramidesel-
skapet World Games (WGI). Dag-
bladet har tidligere skrevet om si-
tuasjonen til de andre på samme
nivå som Olaisen i pyramiden:
h I Spania bor Mads Østvang (45),
som har tjent over 20 millioner på
pyramiden, og likevel får uføre-
trygd. 
h I Fredrikstad måtte nylig Tor An-
ders Petterøe si fra seg en luksuslei-
lighet til 7,6 millioner kroner, fordi
pengene fra World Games aldri
dukket opp. 

Men i det største uføret sitter
altså Tor Einar Olaisen.

I 2003 hadde han en skattbar
inntekt på 5,7 millioner kroner, og
skulle betalt 1,62 millioner kroner i
skatt. Han klarte bare å betale
233 657 kroner ved forfall, selv om
han de siste åra har tjent over sju

millioner kroner på World Games. 
– Hvor har du gjort av penge-

ne du skylder?
– Jeg gambla med en del ting jeg

ikke burde ha gambla med. Inves-
terte i prosjekter som ikke ga utbe-
taling, sier Olaisen som ikke vil gå
nærmere inn på de mislykkede in-
vesteringen sine.

– Jeg er 28 år, og fikk mye penger
i hendene. Da gjorde jeg en del ting
jeg ikke burde ha gjort. Det hadde
kanskje du også gjort, sier Olaisen.

Betalte 500 000
– Men jeg har klart å betale
500 000 av det opprinnelige skat-
tekravet på 1,3 millioner, så nå skyl-
der jeg bare 800 000 kroner, sier
Olaisen.

Men det er ikke bare skattee-
taten som vil ha kloa i Olaisen.

Også advokat Olav Sylte, som
representerer WGIs menige med-
lemmer, krever at verdenslederne
skal betale 1,5 millioner kroner in-
nen mandag klokka 15.00. Hvis ik-
ke kommer han til å ta rettslige
skritt mot femmerbanden som sit-
ter på toppen av WGI-pyramiden.

– Nå får de slutte å vise til Jamai-
ca eller Kypros. Jeg vil vite hvem
som har nøkkelen til bankboksen.
Enten sier de det, eller så får de be-

tale selv. Nå er ikke bortforklarin-
ger et alternativ lenger, sier Sylte. 

Han er forberedt på å forfølge
de fem verdenslederne hele
veien til skifteretten.

Gamblet bort pengene
– At jeg ikke klarer å betale skatten
min er veldig ille, og det er ikke noe
gøy at jeg personlig blir berørt av
problemene til World Games. Det
er ikke noe jeg har gjort med vilje,
sier Olaisen.

Men selv om han lover å gjøre
opp for seg til staten, kan medlem-
mene lenger ned i pyramiden se
langt etter erstatning fra 28-årin-
gen, som internt i WGI-systemet
blir betegnet som «vår alles ‘upli-
ne’», fordi han står helt på toppen.

– Det er latterlig at en advokat
har satt seg så lite inn i saken som
Sylte har gjort. Jeg har ikke noen
rolle i World Games. Jeg jobber ik-
ke for selskapet, men har tatt på
meg en ansvarsrolle med å infor-
mere nettverket om hva som skjer,
sier Olaisen.

Stakk fra hotellregning
Det er ikke første gang Tor Einar
Olaisen havner i klammeri med
noen som mener han skylder store
penger. 

I 2003 ble han dømt i Tøns-
berg forliksråd til å betale Bol-
kesjø Hotellene 214 401 kroner
etter at Natures Own, som Olai-
sen da var tungt inne i, stakk av
fra ei hotellregning etter et mø-
te på hotellet.

– Det ble en kraftig lærepenge
for oss. De krevde inn hotellprisen
fra deltakerne, og ga aldri pengene
videre til oss. Det ble dyrt, så etter
det har vi aldri latt den type organi-
sasjoner kreve inn betaling for oss,
sier administrerende direktør Lars

«Jeg er 28 år, og fikk mye penger
i hendene. Da gjorde jeg en del
ting jeg ikke burde ha gjort»

Tor Einar Olaisen, WGI-topp

Se filmklippet 
på www.dagbladet.no

FAKTA

World Games Inc.

TIPS OSS:
Frode Nielsen
froden@dagbladet.no
90 76 06 36

Per Arne Solend
pas@dagbladet.no
95 16 83 93

Lars I. Staveland
las@dagbladet.no
93 49 04 68

h WGI ble stiftet i 2001, og hev-
der selv de har 220 000 norske
medlemmer.
h Forretningsideen til WGI er
gambling på Internett. Med-
lemmene får provisjoner fra om-
setningen til dem de verver. 
h WGI er i flere andre land er-
klært som et ulovlig pyramide-
spill, men myndighetene i Norge
har så langt ikke grepet inn mot
virksomheten.
h På toppen av WGI-pyramiden
sitter fem nordmenn: Mads Øst-
vang, Tor Einar Olaisen, Geir
Bjørhusdal, Steinar Amundsen
og Tor Anders Petterøe.
h Verdenslederne har frist til

mandag med å skaffe 1,5 mill.
til medlemmer, som vil saksø-
ke hvis pengene ikke kommer. 

Søreide hos Bolkesjø Hotellene.
Denne dommen ble imidlertid

opphevet i februar i fjor, da saken
på nytt ble behandlet i forliksrådet,
den gang uten at hotellet møtte.

– Du kan si det slik at vi ser det
som svært urealistisk å få tilbake de
pengene, sier Søreide.

Ifølge Olaisen selv, hadde ikke
han noe med den aktuelle konfe-
ransen å gjøre.

– Jeg hadde akkurat vært i en bil-
ulykke da, og hadde ikke noe med
arrangementet å gjøre. Men hotel-
let var vel ute etter å finne noen å
sende regninga til. Den saken er ute
av verden, sier Olaisen. 

– Nei, vi har ikke sett pengene
enda, sier hotelldirektør Søreide.

Suite til 30 000
Olaisen har levd det gode liv etter
at han kom inn i World Games-
systemet. 

På et møte på Island i 2003,
skal han ha bodd i ei suite til
30 000 kroner, ifølge medlem-
mer som var i samme reisefølge. 

Mye av pengene Olaisen har
tjent, kommer fra boka «Pitstop»,
som han har skrevet sammen med
WGI’eren Eldar Sletteng. Det er en
manual i pyramidebygging, eller
som de kaller det selv: «En milepæl
i din karriere». 

Søppelmann ble millionær
Dagbladet har fått tilgang til oppta-
kene til en reklamefilm Olaisen
spilte inn for boka. Her forteller
han hvordan han har vært plaget
med dysleksi, og hadde dårlige ka-
rakterer på skolen.

– Før fikk jeg bare jobb i lavlønn-
syrker. Jeg har vært søppelmann og
portør. Da jeg begynte å tjene pen-
ger på WGI gikk jeg til sjefen og sa:
Jeg har ikke råd til å jobbe for deg
lenger, sier han.

Medforfatter Eldar Sletteng har
vært bonde.

– Å jobbe med WGI er som å job-
be med sauer. Du må gjete folk her
også, sier han i filmen.

Olaisen forklarer også hvor-
for det såkalte «aksjespillet» til
WGI ga folk milliongevinst.

– Det som skaper kjøpepress er at
det kommer inn nye mennesker.
Hvis folk er flinke til å sørge for at
kursen går opp, og får inn folk, vil de
tjene penger. I stedet sitter de på ræ-
va og griner, sier Olaisen.

Før han tenker seg litt om og sier
til kameramannen:

– Forresten, kutt ut det der.

– Det frekkeste jeg har sett

Sylte reagerer kraftig på Dagbla-
dets avsløringer om at WGI-top-
pen har slått seg ned i Spania med
millionene fra World Games, sam-
tidig som han mottar uføretrygd.

– Jeg har ikke sett makan til
frekkhet. Dette sier mye om seriø-
siteten, det er fantastisk at det er
mulig. Hvilken lege er det egentlig
som har kjent ham ufør, spør Sylte.

Advokat Olav Sylte er sjokkert
over at staten mener Mads Øst-
vang trenger uføretrygd.

sist onsdag. Mads Øst-
vang lever i luksus, men får ufø-
retrygd. 

REKLAMEFILM: Å vise rikdom er 
en ny reklamefilm for selskapet, hvor

MORO PÅ JOBB: Da videoen ble 
ikke noen rolle i World Games. Jeg 
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7 mill. på et år

viktig for toppene i World Games. Her spiller Tor Einar Olaisen inn
han promoterer ei bok han selv har skrevet. 

STRØR PENGENE: I videoen kaster Olaisen en bunke 500-lapper opp i lufta, og sier «Da jeg begynte å tjene
penger på WGI sa jeg til sjefen: Jeg har ikke råd til å jobbe for deg lenger»

spilt inn var Olaisen i godt humør. I går var tonen en annen: – Jeg har
jobber ikke for selskapet, sier han til Dagbladet. 

THE END? Her er pengene Olaisen strødde rundt seg med i videoen. Nå vil flere World Games-medlemmer
gå til søksmål, fordi de ikke har sett noe til pengene de har blitt forespeilet. Foto: Privat



Disse tre styrer
hemmelig fond
... men nekter å fortelle hvor
WGI-medlemmenes penger er
Dagbladet kan i dag
avsløre hvordan
World Games-top-
penes hemmelige
fond – som skal 
være på 100 millio-
ner – blir styrt av 
tre personer.
Tekst: Per Arne Solend
pas@dagbladet.no

Tre norske WGI-topper styrer
hysj-fondet, som har sugd inn
fem prosent av pengene til med-
lemmene i World Games hver
gang de har realisert en gevinst.

Tor Anders Petterøe, Steinar
Amundsen og Mads Østvang sty-
rer millionpengebingen i WGI.
Denne uka har de hånflirt av trus-
lene om søksmål fra fortvilte py-
ramidemedlemmer.

– Vi jobber ikke i selskapet,
er beskjeden fra de tre.

Ukjent forvalter
Men Dagbladet kan avsløre at de
tre «verdenslederne i pyramiden»
har en langt mer formell rolle enn
de liker å innrømme. 

De jobber som medlemmenes
egne «finansministrer».

De hevder at dette har blitt satt
inn på et eget «bankgarantifond».
På et møte i Singapore i fjor, gikk
Tor Anders Petterøe, Steinar
Amundsen og Mads Østvang inn
i styringsgruppa til dette fondet.

Ifølge tidligere visepresident i
WGI, Sharon Doodeward, skal
fondet nå være på over 100 mil-
lioner kroner.

Den offisielle versjonen har
vært at disse pengene skulle
være medlemmenes sikker-
het, dersom WGI ikke lenger
kunne gjøre opp for seg. 

Formuen skulle forvaltes av
Boston Capital Group, som WGI
hevder er et anerkjent internasjo-
nalt finanskonsern. Men ingen fi-
nansanalytikere Dagbladet har
snakket med, har hørt om selska-
pet. Skatteetaten måtte gi opp da
de skulle prøve å finne Boston
Capital Group.

Steinar Amundsen er en av py-
ramidetoppene som skal kontrol-
lere hvordan pengene forvaltes.

– Kan du gi oss en adresse el-
ler et telefonnummer til Bos-
ton Capital Group?

– Nei, jeg kjenner ikke adres-
sen.

– Hvor er pengene inves-
tert?

– Det vil jeg ikke kommentere.
– Ifølge din kollega Tor An-

ders Petterøe er Boston Capi-
tal Group et stort finanskon-
sern. Stemmer det?

– Ja, det har Petterøe helt rett i.
– Hvorfor finner ikke skatte-

etaten det da?
– Det har jeg ingen kommentar

til.

Har ikke oversikt
Tor Anders Petterøe bekrefter at
han sitter i forvaltningsrådet, og
at han skal være med og bestem-
me hva midlene skal brukes til.
Likevel kreves det ikke signatur
fra verken han eller de andre med-
lemmene for å ta pengene ut fra
fondet.

– Hvor stort er fondet?
– Det vet jeg ikke.
– Du har truffet flere som

jobber i Boston Capital Group.
Hva heter de, og hvor har de
kontor?

– Jeg husker ikke noen navn nå,
det var så mange navn. Tror det
sto noen navn i et av våre nyhets-
brev, men jeg har det ikke her nå.
Kontoret ligger vel i Singapore,
sier Petterøe.

Medlemmer Dagbladet har
snakket med, hevder på sin side at
de er vist til siden www.boston-
capitalgroup.com for informa-
sjon om selskapet som forvalter
pengene deres. Det drives av ame-
rikaneren John Renzullo, som er
en «hard lender» i USA, altså et
selskap som låner ut til kunder
som normalt ikke ville fått kre-
ditt.

Mads Østvang, som er den
tredje av WGI-ernes «finansmi-
nistrer», sier på telefon fra Spania
at han ikke har noe mer å snakke
med Dagbladet om, etter avslø-
ringen om at han mottok uføre-
trygd samtidig som han fikk mil-

lionutbetalinger fra World Ga-
mes systemet.

Tapt for alltid?
Flere medlemmer frykter at pen-
gene deres er tapt for alltid. 

– Har dere tatt pengene selv?
– På ingen måte, svarer Steinar

Amundsen.
– Hva skjer med pengene

nå?
– Vi hadde et møte for en stund

siden og da ble det bestemt at fon-
det skal føres tilbake til medlem-
mene. Det er ikke bestemt eller
sagt noe om når det skal skje. Det
skjer nok snart, sier Tor Anders
Petterøe.

FINANSMINISTER: Mads Østvang, WGI-topp.
Foto: Jon Terje H. Hansen

FINANSMINISTER: Tor Anders Petterøe, WGI-topp. 
Foto: Tore Bergsaker.

FINANSMINISTER: Steinar Amundsen, WGI-topp. 
Foto: Privat
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FAKTA

World Games Inc.
h WGI ble stiftet i 2001, og hev-
der selv de har 220 000 norske
medlemmer.
h Forretningsideen til WGI er
gambling på Internett. Med-
lemmene får provisjoner fra om-
setningen til dem de verver. 
h WGI er i flere andre land er-
klært som et ulovlig pyramide-
spill, men myndighetene i 
Norge har så langt ikke grepet
inn mot virksomheten.
h På toppen av WGI-pyramiden
sitter fem nordmenn: Mads
Østvang, Tor Einar Olaisen, Geir
Bjørhusdal, Steinar Amundsen
og Tor Anders Petterøe.
h Verdenslederne har frist til

mandag med å skaffe 1,5 mill.
til medlemmer, som vil saksøke
hvis pengene ikke kommer. 

TIPS OSS:
Frode Nielsen
froden@dagbladet.no
90 76 06 36

Per Arne Solend
pas@dagbladet.no
95 16 83 93

Lars I. Staveland
las@dagbladet.no
93 49 04 68
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TOPPSJEFEN: Australske 
Gregory James Kennedy har 
i all hast innkalt World Games-
toppene til krisemøte i Oslo 
tirsdag. Lederne vurderer å av-
vikle WGI og starte en helt ny 
pyramide. Da kan rundt 200 000
nordmenn tape alt de har satset. 

Hemmelig
krisemøte om
WGI tirsdag

SIDE 4, 5 OG 6 
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FAKTA

World Games Inc.
h WGI ble stiftet i 2001, og
hevder selv de har 220 000
norske medlemmer.
h Forretningsideen til WGI er
gambling på Internett. Med-
lemmene får provisjoner fra
omsetningen til dem de verver. 
h WGI er i flere andre land er-
klært som et ulovlig pyramide-
spill, men myndighetene i 
Norge har så langt ikke grepet
inn mot virksomheten.
h På toppen av WGI-pyra-
miden sitter fem nordmenn:
Mads Østvang, Tor Einar 
Olaisen, Geir Bjørhusdal, 
Steinar Amundsen og Tor 
Anders Petterøe.
h Verdenslederne har frist til
mandag med å skaffe 1,5 mill.
til medlemmer, som vil saksø-
ke hvis pengene ikke kommer. 

TIPS OSS:
Frode Nielsen
froden@dagbladet.no
90 76 06 36

Lars I. Staveland
las@dagbladet.no
93 49 04 68

Per Arne Solend
pas@dagbladet.no
95 16 83 93

Bakmannen i World Games-pyramiden, Gregory James Kennedy, har i all
hast kalt inn de fem norske WGI-toppene til krisemøte i Oslo tirsdag. Nå
frykter medlemmene at toppmøtet vil stenge selskapet og starte en helt
ny pyramide. Da kan deltakerne tape alt de har satset på WGI. 
Kennedy må imidlertid skynde seg
videre, for allerede torsdag må han
møte i en australsk domstol – der
han har anket en dom for pyrami-
despill. 

– Hvordan har dere fått vite
dette? spør pyramidetoppen
Steinar Amundsen da Dagbla-
det spør om møtet.

– Jeg kommer til Norge i mor-
gen. Det er alt jeg vil si, sier
Amundsen, som til daglig bor i
London.

Etter det Dagbladet erfarer, er
møtet kalt sammen i all hast. Da vi
besøkte pyramidetopp Mads Øst-
vang i Spania i forrige uke, hadde
han ingen planer om å reise til Nor-
ge i nærmeste framtid. Nå har han
jobbet aktivt for å kunne ta med
seg tre betrodde personer til møtet.
En liknende ordre har de fire andre
norske toppene – Tor Einar Olai-
sen, Tor Anders Petterøe, Geir
Bjørhusdal og Steinar Amundsen –
fått. 

Også Olaisen og Petterøe jobber
nå intenst i kulissene.

– Ja, jeg skal på dette møtet, be-
krefter Olaisen, som er en av dem
som selv har fått merke probleme-
ne i pyramiden på kroppen: Han
trues av personlig konkurs av kem-
neren, som han skylder over
800 000 kroner i ubetalt skatt.

Helt nytt selskap?
Fra flere uavhengige kilder i
WGI-systemet, får Dagbladet
vite at det nå snakkes om å opp-
rette et helt nytt pyramidesel-
skap, og at de betrodde med-
lemmene vil få ansvar for å

komme raskt i gang. 
Hva som da vil skje med World

Games er høyst usikkert. I kon-
trakten med medlemmene har sel-
skapet tatt inn en klausul om at de
når som helst kan stenge nettside-
ne sine, uten å være ansvarlig for de
tapene dette påfører kundene sine.
Panikken brer seg blant medlem-
mene som frykter at det i realiteten
er dette som planlegges.

Etter Dagbladets avsløringer de
siste dagene, og en lengre tids ryk-
teflom, er World Games havnet i
en akutt tillitskrise. Selv om de har
220 000 norske medlemmer, har
vært svært vanskelig for toppene å
finne trofaste medlemmer som
ønsker å være med videre, og en
rekke personer som er forespurt
om å delta, har takket nei. 

– Ja, personer høyt i systemet
har kontaktet meg om dette. Jeg
har ikke fått noen formell invita-
sjon men vet at det er snakk om et
møte. Om det blir noe av, eller om
jeg kommer til å reise vet jeg ikke
ennå, sier Pål Slettan fra Tromsø,
som er en av dem som er bedt om å
møte opp i Oslo.

– Ring meg heller på onsdag, da
veit jeg mer, sier han.

Verver i USA
Dagbladet er kjent med at flere
nordmenn på lavere nivå i syste-
met har reist ut av Norge, blant an-
net til USA for å øke rekrutterin-
gen inn i pyramidesystemet. 

– Det er ikke bare i Norge ver-
vingen av nye medlemmer har tør-
ket ut, og det spekuleres på om
World Games Inc må skifte navn

og deler av ledelsen for å kunne
starte massiv medlemsverving i
flere andre land, sier en sentral kil-
de i WGI til Dagbladet. 

Gregory James Kennedy har ut-
talt i interne WGI kanaler at han
skal trekke seg mer i bakgrunnen,
fordi han har fått så mye negativ
oppmerksomhet. Dagbladet har
vært i kontakt med en nordmann
som allerede er på plass i USA for å
starte verving til pyramiden. Han
har ikke arbeidstillatelse og reiser
nå i flere land på turistvisum for å
få inn mennesker under seg i
World Games-pyramiden.

– Det kan tyde på at det er den
klassiske nomadeflyttingen
som nå kan skje. Toppene i py-
ramiden sikrer seg så mye ver-
dier de kan, de er grådige til det
siste.

Så drar de videre og begynner på
nytt under nytt varemerke for å
finne nye godtroende mennesker
som tror det er mulig å bli rik i en
fart ved å høre på disse menneske-
ne. Dette har vi sett utallige ganger
i slike pyramideopplegg, tilbake
står mengder av mennesker med
store og små tap, sier Gorm Kunøe,
assisterende professor på Handels-
høyskolen BI til Dagbladet.

I retten torsdag
Torsdag må Gregory James Kenne-
dy møte i Federal Court i Brisbane i
Australia.

Han ble i september 2004 dømt
fordi selskapet hans, Worldplay
Ltd, drev et internasjonalt pyrami-
despill med verving og gambling
med utgangspunkt i Australia. Et-

ter innskjerpinger i lovverket der
er dette ikke tillatt. Kennedy har
anket denne dommen og det er an-
ken som skal opp til høring tors-
dag. 

Etter at australske myndigheter
ble kjent med at en rekke australs-
ke statsborgere drev pyramidespill
virksomhet over hele verden, med
base i Australia ble lovverket kraf-
tig innskjerpet i 2002. Det er nå i
henhold til loven forbudt å delta i
pyramidespill-virksomheter, en-
ten ved å etablere, markedsføre el-
ler delta på noe nivå. I en uttalelse
om dommen mot Worldplay og
Gregory James Kennedy, sier leder
av den australske konkurranse- og
forbrukerkommisjonen ACCC at
pyramideselskaper med salgspro-
visjoner vil bli tatt med den nye lo-
ven i hånd, uansett hvor fragmen-
tert de har gjort seg for å unngå
rettsforfølgelse. 

Ingen anmeldelser
– Hvis du er et australsk selskap og
deltar på noen måte i pyramide
svindler vil du bli tatt av loven, sier
Graeme Samuel. Loven kom til et-
ter at australske myndigheter så seg
lei på at landet var en frihavn for
pyramidespill. 

I Norge risikerer verken Ken-
nedy eller noen andre i World
Games Inc å bli rettsforfulgt. 

– Vi har ikke mottatt noen an-
meldelser knyttet til World Games
foreløpig, og kapasitetsmessig har
vi mer enn nok å gjøre med saken
rundt pyramidekonkursen T5PC
akkurat nå, heter det i en uttalelse
fra Økokrim.

I og med at Kennedys selskap
Worldplay var en av de største
virksomhetene internasjonalt var
selskapet, med ham som ansvarlig
en av de første som ble dratt for
retten av The Australian Competi-
tion and Consumer Commission
(ACCC), med det nye lovverket.
Kennedy anket saken og flyttet ho-
veddelen av virksomheten ut av
Australia. Offisielt opereres nå
World Games Inc systemet fra sel-
skapet Pacific Delta Investments
på Jomfruøyene. Dagbladet er
imidlertid kjent med at den daglige
virksomheten ikke drives fra dette
selskapet, men en mengde andre
selskaper, blant annet i London.

Det har også vært dommer knyt-
tet til World Games Inc. i Canada,
og en sentral aktør i WGI «for-
svant» fra WGI da kanadiske myn-
digheter etterlyste ham.

HEMMELIG MØTE: Australieren Gregory James Kennedy (t.h.) – her
sammen med den norske WGI-toppen Tor Anders Petterøe – skal til
Oslo tirsdag for hemmelig møte med de norske verdenslederne. Tors-
dag skal han i Federal Court i Brisbane i Australia til ankehøring om en
dom for pyramidevirksomhet. Foto: Tore Bergsaker

Fra hønsemøkk til pyramidespillq
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Startet med
hønsemøkk

Gregory James Kennedy
har bakgrunn som hønse-
møkk-sjåfør i Australia.

Tekst: Frode Nielsen
froden@dagbladet.no

Per Arne Solend
pas@dagbladet.no

Lars I. Staveland
las@dagbladet.no

TV-produsent Lin Buckfield i ABC News
har fulgt Kennedy-saken i Australia, og
forteller til Dagbladet at mannen som for
norske WGI-medlemmer er framstilt som
suksessrik forretningsmann aldri har mar-
kert seg som det i hjemlandet.

– Før World Games har han stort sett
drevet små mindre vellykkede prosjek-
ter. Blant annet skulle han gjøre søppel
om til bygningsmaterialer, sier hun.

Lin Buckfield arbeidet tidligere i Chan-
nel Nine i Australia som gjorde et eget ny-
hetsprogram om Kennedy og hvordan han
via blant annet World Games fikk flere si-
vile søksmål mot seg fra folk som følte seg
lurt i pyramidespill. Hun forteller at det
fortsatt dukker opp plakater på porten til
Kennedys hus på gullkysten i Queensland
med påskriften «Give me my money».

Da Channel Nine kjørte programmet,
reagerte Gregory James Kennedy med å
kjøpe annonseplass for nær 80 000 aust-
ralske dollar i aviser over hele Australia. 

Via helsides annonser ble det prokla-
mert at World Games var en lovlig
virksomhet, og at Channel Nine skulle
saksøkes.

Lin Buckfield forteller at hun ikke hørte
mer om søksmålet etter at Kennedy og
hans selskap Worldplay ble dømt for ulov-
lig pyramidevirksomhet. Kennedy har an-
ket saken, som skal opp igjen torsdag i den-
ne uka.

Påstand om kortsvindel
Bpay er systemet som overvåker alle kre-
dittkorttransaksjoner i Australia. I 2002 ble
det sendt en omfattende etterretningsrap-
port til politiet i Queensland. Mistanken
var at Gregory James Kennedy, World Ga-
mes og forløperen Virtual Games Global
tappet midler fra andres kredittkort, såkal-

te Indian Runs. Kennedy er ifølge hans eg-
ne advokater avhørt i saken, men ingen
rettslige skritt er tatt. 

– Jeg er overhodet ikke overrasket over at
dette ikke er blitt en juridisk sak, sier Deni-
se Brailey, leder av forbrukerorganisasjo-
nen RECA. 

– I Australia har politiet store kapasi-
tetsproblemer knyttet til økonomisk
kriminalitet. Hvis det ikke er snakk om
store beløp blir det aldri noen sak av
det, sier hun.

Brailey fører nå et søksmål mot en annen
Gregory Kennedy, nemlig Gregory Charles
Kennedy og selskapet First Charter. Han er
sentral i svindelen av 5000 pensjonister i
en eiendomshandel. 

– 120 millioner australske dollar for-
svant, forteller Bailey.

Den andre Gregory
Hun kjenner også svært godt til den Grego-
ry Kennedy som har fått rundt 220 000
nordmenn inn i sitt opplegg World Games.

– Han startet opp denne pyramiden
med Michael Silver og Lindsay Sand-
ford, begge er beryktet, sier Bailey. 

Disse ble på tidlige norske WGI-møter
omtalt som respekterte og svært vellykke-
de forretningsmenn. Bailey kan imidlertid
fortelle at Lindsay Sandford også er en av
bakmennene i selskapet First Charter, som
hun nå på vegne av ofrene, går til sivilt
søksmål mot med krav om 90 millioner
australske dollar.

– Lindsay Sanford var også i lang tid
en av de nærmeste medarbeiderne til
Allan Bond. En av australias absolutt
største svindlere. Han ble i 1992 dømt
for å ha lurt til seg 4 milliarder australs-
ke dollar, forteller Bailey. 

Hun slår fast at de to Gregory Kennedye-
ne i alle fall har en felles partner, selv om de
ikke er samme person.

FLERE SØKSMÅL: Ifølge tv-produsent Lin Buckfield i ABC News har Gregory James
Kennedy via blant annet World Games fått flere sivile søksmål mot seg fra folk som
følte seg lurt i pyramidespill i Australia. Foto: Tore Bergsaker

«Før World Games har
han stort sett drevet små
mindre vellykkede 
prosjekter.»

Lin Buckfield, 
TV-produsent i ABC News

220 000 norske pass
og bankkort kopiert
For å bli medlem i
World Games måtte
nordmenn sende fra
seg kopier av pass el-
ler bankkort på faks
eller som innskanne-
de bilder via nettet.
Økokrim og banker har ad-
vart mot ulike typer inn-
henting av personopplys-
ninger via Internett. For
kort tid siden advarte Øko-
krim mot utenlandske tele-
fonspørreundersøkelser
der det virket som opprin-
gerne var mest opptatt av å
få opplysninger om bank-
konto og fødselsnummer.

WGI-medlemmene har

ikke bare sendt av gårde
bankinformasjon til ulike
skatteparadiser. WGI har
nemlig endret adresser
hvor slik info skal sendes
en rekke ganger. Medlem-
mene har også sendt fra seg
kopier av pass og bankkort
via nett og faks. 

WGI-medlemmer
Dagbladet har snakket
med trodde de sendte
denne informasjonen til
World Games sitt eget
kundesenter, KYC, på de
Nederlandske Antiller.

Her finnes det imidlertid
ikke noe spor av et slikt
senter. Det nærmeste Dag-
bladet kommer er et firma

som tilbyr massefaksmo-
tagning og så digitaliserer
faksene og legger de ut på
internettområder som
kunden har tilgang til. Vi
har ikke fått bekreftet at
WGI er kunde der.

Verdensleder Tor Anders
Petterøe har tidligere sagt
til Dagbladet at et system
med å sende inn kopi av
pass eller bankkort sikrer at
World Games Inc vet med
sikkerhet hvem kunden er.

Det pyramideorgani-
serte gamblingsystemet
World Games Inc har
dermed full kontroll på
de viktigste identitets-
papirer nordmenn har.
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Tvangssalg og utkastelser  

«World Ga
en global p
Dagbladet kan i
dag avsløre hvor-
dan deler av World
Games-pyramiden
er bygd opp av en
rekke stråselskaper
godt gjemt i ulike
skatteparadiser.
Allerede i 2002 ble Kredittilsynet i
Australia, der selskapet ble startet i
2001, advart om virksomheten i
Norge.

Erfaren svindeljeger
Denise Brailey er mangeårig leder
for den australske forbrukerorga-

nisasjonen Real Estate Consumers
Association (RECA). Hun sier til
Dagbladet: 

– Jeg fikk flere henvendelser
fra nordmenn som ba meg om
hjelp til å finne ut hvem Greg
Kennedy, mannen bak World
Games er. 

Innklaget WG i Norge
Denis Brailey er kjent som Austra-
lias ledende svindeljeger, og hun
reiser rundt, ikke minst i sitt hjem-
land, og holder foredrag for næ-

ringslivet om ulike typer for svin-
del. Hun har mer enn ti års erfaring
fra bransjen.

– Jeg sendte en klage til det aust-
ralske Kredittilsynet på Greg Ken-
nedys virksomhet i Norge, men
fikk til svar at det var utenfor deres
myndighetsområde, og at de ikke
kunne gjøre noe med det, sier Brai-
ley til Dagbladet. 

Fra land til land
– World Games er rett og slett
en global plage, sier svindelje-

Denise Brailey, Austra

«Slike svindelere vet akkurat 
hvordan de skal spille dette spillet.»

Denise Brailey, Australias for-
brukerorganisasjon RECA
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UTSKJELT: I morgen holdes et hemmelig møte på topplan i World Game-systemet i Oslo. Her er mannen
bak WG, James Kennedy (t.h.) og den norske WG-toppen Tor Anders Petterøe. Foto: Tore Bergsaker

6500 mister
boligen i år

6500 familier vil i år miste
hjemmene sine på grunn
av gjeldsproblemer. Mens
staten håver inn nesten 40
millioner kroner i retts-
gebyrer.
Tekst: Egil Erlandsen
eer@dagbladet.no

Dette viser beregninger inkasso-
og kundeservicekonsernet Lin-
dorff har gjort for Dagbladet, ba-
sert på tall fra Brønnøysundregi-
strene. Tallene er en videreføring
av antall saker i 2003 og 2004. 

Rammer de svake
Anslagsvis 3100 familier vil
oppleve at boligen blir tvangs-
solgt, mens 3400 familier kom-
mer til å bli kastet ut av leide
boliger i løpet av året.

I tillegg vil det i år bli utført om-
kring 500 tvangssalg av andre eien-
deler, som for eksempel biler. 

To av tre tvangssalg rammer
lavlønte, forteller kommunika-
sjonsdirektør Arve Paulsen i
Lindorff.

– Av de nesten 13 000 årlige be-
gjæringene om tvangssalg, gjelder
68,5 prosent lavlønte med inntekt
under 200 000 kroner. Dette er
mennesker som allerede har en
svak økonomi. I tillegg til tvangs-
salget kommer skyhøye statlige ge-
byrer som en ekstrabelastning, sier
Paulsen til Dagbladet. 

Staten soper inn
Lindorff har beregnet statens inn-
tekter på tvangssalg til 28,4 millio-
ner i løpet av dette året. Dessuten
vil staten sope inn ytterligere 10,1
milliarder på utkastelser fra leiebo-
liger.

– Et gjeldsoffer som får tvangs-

solgt bilen ilegges et statlig gebyr
og moms på til sammen 15 600
kroner. Da blir det langt vanskeli-
gere for en som tjener lite å kjøpe
en ny, nøktern bil, sier Paulsen.

Statens rettsgebyr ved
tvangssalg av for eksempel en
bil har økt fra 9590 kroner i ja-
nuar 2003 til nesten 14 400 kro-
ner i dag.

Kravet seksdobles
Regnestykket viser at et tilsynela-
tende uskyldig krav på 5500 kro-
ner baller på seg utrolig raskt, og
ender opp som ei totalregning på
nesten 32 000 kroner hvis det går
så langt som til tvangssalg. 

Det er nær en seksdobling.
Av dette tar staten omtrent halv-

parten, rundt 15000 kroner. Inkas-
sobyrået skal ha vel 4600 kroner i
salærer. Resten går med til andre
saksutgifter og betaling til kreditor.

Av antallet begjæringer om
tvangssalg av bolig blir omtrent
halvparten gjennomført.

– En familie som mister boligen
sin på tvangsauksjon tvinges over i
leieforhold, og mister den langsik-
tige sparingen som ligger i egen
bolig, sier Arve Paulsen.

INKASSO-DIREKTØR:
Arve Paulsen.

5579
5617
5705
5731
5832
6213
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2120
2965
3810
4655

423
423
5423

254
509
1759
5934
15601

5579
6931
8334

10878
15999
31892

Hva makter skyldneren?   
Betaler etter purring
Betaler etter første betalingsoppfordring fra inkassobyrå 
Betaler etter andre betalingsoppfordring fra inkassobyrå  
Betaler etter forliksklage
Betaler gjennom pant eller rettslig utleggsbegjæring  
Betaler gjennom rettslig tvangssalg av eiendeler 

Slik utvikles en gjeld
på 5500 kroner

Betaling til kreditor

Salær til inkassobyrå

Andre saksutgifter*

Gebyr og moms til staten
Sum
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ames er 
plage»

ger Denise Brailey. 
– De er et typisk eksempel på det

vi kaller «australian spruikers».
Dette er mennesker som reiser fra
land til land med pyramider og
svindelopplegg. Når de har samlet
opp nok penger i ulike skattepara-
diser, kommer de hjem til Austra-
lia, sier Brailey.

Dagbladet kan i dag avsløre
deler av den intrikate selskaps-
strukturen til World Games py-
ramiden. 

Tømmer folks lommer
Det som på selskapets nettsider
framstilles som en oversiktlig or-
ganisasjon, har i realiteten forgrei-
ninger til en rekke land, og et utall
selskaper. 

Flere av dem er registrert i ulike
skatteparadiser, som blant annet på

Jomfruøyene og Bahamas.
– Slike svindlere vet akkurat

hvordan de skal spille dette
spillet. De finner på sine egne
regler, mens de hopper fra land
til land, sier Denise Brailey.

– Bakmennene reiser rundt, har
et hav av ulike selskaper og tøm-
mer lommene til godtroende men-
nesker med ulike opplegg. 

Starter opp og legger ned
– De beskytter seg mot myndighe-
ter i ulike land ved å hoppe fra et
land til et annet. Selskaper startes
og legges ned like raskt. Når varsel-
lampene lyser hos myndighetene
er de allerede borte, forteller enise
Brailey. 

Ingen i World Games systemet
ønsket i går å kommentere Dagbla-
dets opplysninger.

lias forbrukerorganisasjon RECA
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FAKTA

TIPS OSS:
Frode Nielsen
froden@dagbladet.no
90 76 06 36

Lars I. Staveland
las@dagbladet.no
93 49 04 68

Per Arne Solend
pas@dagbladet.no
95 16 83 93

World Games Inc.
h Ble stiftet i 2001, og hevder de
har 220 000 norske medlem-
mer.
h Forretningsideen bak World
Games International er gamb-
ling på Internett. Medlemmene
får provisjoner av omsetningen
til dem de verver. 
h WGI er i flere andre land er-
klært et ulovlig pyramidespill,
men i Norge har myndighetene
ikke foretatt seg noe.
h Øverst i WGI-pyramiden sitter
fem nordmenn: Mads Østvang,
Tor Einar Olaisen, Geir Bjørhus-
dal, Steinar Amundsen og Tor 
Anders Petterøe.
h Topplederne i WGI har frist til i

dag med å skaffe 1,5 mill. til
medlemmer som vil gå til sak
hvis pengene ikke kommer. 

Dagbladet i går.

Advokat Olav Sylte mener
Økokrim bør avhøre World
Games-toppene som hol-
der sitt hemmelige møte i
Oslo i morgen.

Sylte representerer nordmenn
som har tapt penger i pyramiden
World Games. 

Kritiserer Økokrim
– Jeg mener helt klart Økokrim bør
benytte muligheten til å avhøre
toppene i WGI nå. Vi skal stille oss
til disposisjon for informasjon og
bistå på andre måter, sier Sylte. I
går avslørte Dagbladet at WGI-
toppene planlegger et krisemøte i

Oslo i morgen. 
Sylte er lei av det han kaller Øko-

krims manglende vilje til å ta tak i
den virkelige økonomiske krimi-
naliteten i Norge. 

– Økokrim viser gjentatte
ganger at de ikke ønsker å foreta
seg noe som helst med mindre
de får en anmeldelse. 

Prioriterer feil
– De forventer at andre institusjo-
ner i Norge foretar etterforskning
og gransking, og finner ut om det
er grunnlag for anmeldelse. Men
poenget med Økokrim er at de skal
lytte til det som skjer i samfunnet
og så gripe fatt i noe som virker
straffbart.

– Spesielt i de
saker som omfat-
ter mange perso-
ner og store pen-
ger. Man bruker
ressurser på å ta
løsgjengere i ste-
det for å priorite-
re stor kriminali-
tet, sier Sylte. 

Opptil
200 000 nordmenn har inves-
tert i WGI-systemet. Pengene
kan være tapt.

– Det er feil å si at vi ikke setter i
gang etterforskning på eget initia-
tiv, sier informasjonsrådgiver
Bjørg Anne Lien, som bekrefter at
de ikke etterforsker WGI-saken.

– Økokrim må slå til mot toppene

KRITISK:
Advokat 
Olav Sylte 
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Australia
Sydney

Canada

USA

London

Isle of Man

Gibraltar

Sveits

Antillene

Jomfruøyene

Bahamas

Tyskland

Kypros

Liechtenstein

Singapore

HongKong

International Support Services NV
Driver kundeadministrasjonen i WGI. Viderefører 
driften World Play Services drev i Australia.
OB Services NV
Operatør av WGIs kasino.

Selskaper knyttet til WGI:
Consolidated Management Service PTY LTD
Utbetalte penger fram til juli 2002.
Selskaper knyttet til driften:
World Games IP Holdings PTY LTD
Eier patentet til WGIs aksjespill. Styres av Greg 
Kennedey
World Games International
Nevnes som et av selskapene Greg Kennedy er 
stifter av, men ikke registrert i den australske 
selskapsbasen. 

Patchliff PTY
Tidligere navn på det australeske selskapet 
World Games IP Holdings PTY LTD. Patentinne-
haver for WGIs datasystem. 
Virtual Games Global
Forløperen til World Games Inc
World Play Services PTY LTD
Drev den faktiske administrasjonen av WGI fram 
til våren 2004. Ble forbudt av australsk rett, har 
anket avgjørelsen og skal møte i retten på 
torsdag.

Samarbeidspartnere:
Gentech P/L
Har levert forskjellige IT/Internett-tjenester til 
WGI.
Kitchen, Mallins & Ward
Revisor for selskapet
Hogood Ganim
Advokatfirma som er benyttet av WGI. Advokat 
Scott Coulthart som er ekspert på Internett- og 
rettighetsproblematikk, har bistått selskapet.

Selskaper knyttet til WGI:
Shanonville Developments LTD
Utbetalte penger fra juli 2002 til desember 2004
Eastwest Communications LTD
Har betalt norske advokater og revisorer, samt 
hotellregninger fra høsten 2002 og fram til nå.

Mantling Limited
Utbetalte penger til medlemmer i november 
2004.
Impact Pacific Consultants PTE
Noen betalinger fra Shannonville Deveopments 
har blitt sendt via dette selskapet.

Shimero Pty LTD
Ble benyttet som mottaker av medlemsavgifter i 
Virtual Games Global og tidlig i WGI-systemet.

Selskaper knyttet til Greg Kennedy
Gainberry PTE LTD står oppført som eier i Leisure 
Holding i London. 

Selskaper knyttet til driften:
Pacific Delta Investments LTD
Er i følge WGI selskapet som står bak World 
Games
Harroford Developments LTD
Var tidligere nevnt som eierselskapet bak WGI.
World Play LTD
Var fram til begynnelsen av 2004 nevnt som 
eierselskapet av WGI. 

World Games Inc (WGI)
Navn på spillekonseptet som drives av Pacific 
Delta Investments WGI.
Selskaper knyttet til Greg Kennedy:
Pacific Mining PTY LTD
Driver gruvevirksomhet i Tanzania der Greg 
Kennedy er gründer og styreformann.
Airwaves Consultant limited. 
Står oppført som eier i Leisure Holding i London.

Samarbeidspartnere:
Chartwell Tech.
Har levert WGIs kasinoløsning. Børsnotert på 
Toronto-børsen og store innen online-spill
Selskaper knyttet til 
Greg Kennedy:
Abbastar Holdings LTD
Børsnotert selskap som driver softdrink- 
dispensere. Greg Kennedy er styremedlem og 
sjef for markedsføring. Ingen omsetning de 
siste åra.
Great Southern Enterprises Corp
Kanadisk børsnotert selskap. Involvert i 
gruveutvinning i Brasil. Driver med store 
underskudd. Kennedy var tidligere styremed-
lem og skal også ha hatt eierinteresser.

Bankforbindelser:
Chase Manhatten Bank
I 2002 ble det sagt at Chase Manhatten 
sammen med HSBC skulle forvalte 
medlemmens sikringsfond. Seinere ble det 
sagt at fondet som kalles Members 
Investments Fond (MIF), skulle forvaltes av 
Boston Capital Group.
Selskaper knyttet til Greg Kennedy:
World Group Capital Corp
Investeringsselskap der Greg Kennedy er 
direktør og styreformann.

Leadenhall Bank & Trust 
Company:
Var involvert i WGIs første 
forsøk på å lage et debetkort 
(Mondo-card). Er nevnt som 
selskapets offshore-bank.

Bankforbindelser:
Federal Bank of the Middle East (FBME)
Bankforbindelse som er benyttet av 
kortselskapet Pay2, og som seinere ble 
brukt til innbetalinger til WGI.

Arab Bank LTD
Nevnt som samarbeidende bank.

Bankforbindelser:
Deutche Bank
Flere steder nevnt som selskapets europeiske 
bankforbindelse.
Samarbeidspartnere:
Webtrade
Driver løsninger for betalinger over Internett, og 
håndterer kredittkorttransaksjoner for WGI. 

Drives av Helge Kiessler som var med tidligere 
WGI-leder Quinten George på turné i 
Skandinavia, høsten 2003. Flere ganger påstått 
eier av WGI.
Blitztrade GmbH
Har fra slutten av 2003 levert IT- og 
supporttjenester til WGIs aksjespill.

Samarbeidspartnere:
The International Lottery in 
Liechtenstein Foundation (ILLF)
Driver lotterisamarbeid med WGI.

Samarbeids-
partnere:
Victor Chandler Int. LTD
Oddsselskap som har levert spill 
til WGIs medlemmer gjennom 
egen side fra sommeren 2004.
Palladium Technology Lim. 
Utførte kredittoverføringer for 
WGI.

Bankforbindelser:
HSBC
Benyttet av selskapet til 
utbetalinger. Australia-filialen 
ble brukt til midten av 2002, 
HongKong etter dette.

Eksterne samarbeidspartnere:
Pay2
Selskapet leverte debetkort til WGI 
fra sommeren 2003 til juli 2004. 
Kortet var knyttet til kyprosbanken 
Federal Bank of Middle East.

World Games Leisure Corp
Et av selskapene Greg Kennedy eier.
EastWest Management LTD
Driver i følge WGI med juridisk bistand, PR 
og konsulentvirksomhet.
Sovende selskaper:
Greg Kennedys datter, Christine Palmer 
Kennedy, sitter sentralt i alle selskapene:
Leisure Holding Plc. Eier av Online Casino 
Management. 
Online Casino Management. Skiftet navn 
tre gang i løpet av ett år. 
Worldplay.

Ukjent:
Boston Capital Group
Skal forvalte medlemmens sikkerhets-
fond på 100 millioner kroner, men kan 
ikke spores til noe sted.
Ritech PTY LTD
Selskap benyttet av WGI i forbindelse 
med finansielle transaksjoner.

Dette er bare en del av et nettverk av selskaper assosiert med WGI. I tillegg finnes en
mengde tomme selskaper, selskaper som blir opprettet for en kort periode, og selskaper
som stadig skifter navn.



fortvilet med-
lem som tidli-
gere var svært
aktiv i pyra-
miden.

Arne Jo-
hannessen rå-
der politifolk i
World Games
til enten å gå

ut av politiet eller å stoppe ver-
vinga av WGI-medlemmer.

– Jeg kjenner til at politifolk har
brukt stillingen sin til å flagge
World Games. Det mener jeg er
helt uakseptabelt så lenge lovlig-
heten ikke er klarlagt. Jeg mener
både Økokrim og Lotteritilsynet
burde være mer aktive i å få klar-
lagt lovligheten av denne virk-
somheten, sier Johannessen. 

Dagbladet
kjenner til fle-
re tilfeller der
WGI-med-
lemmer har
forsøkt å gi
pyramiden le-
gitimitet ved å
framheve sin
tilknytning til
politiet. 

– Virker ufarlig
– Politiet skal jo være til å stole på.
Hvis det var noen andre som la
fram konseptet ville jeg kanskje
vært mer skeptisk, men siden
Mads Østvang var tidligere politi-
mann virket det ufarlig. Jeg fikk
inntrykk av at politiet nærmest
gikk god for World Games, sier et

FAKTA

World Games Inc.
h WGI ble stiftet i 2001, og
hevder de har 220 000 nors-
ke medlemmer. 
h WGI er i flere land erklært
som et ulovlig pyramidespill. 
h På topp sitter fem nord-
menn: Mads Østvang, Tor
Einar Olaisen, Geir Bjørhus-
dal, Steinar Amundsen og Tor
Anders Petterøe. 
h Topplederne hadde frist til i
går med å skaffe 1,5 mill. til
medlemmer som truer med
søksmål.
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Tekst: Anders Holth Johansen
ahj@dagbladet.no
Halvautomatiske AG-3 og MP5
geværer kan erverves lovlig til
samling i Norge. Dette er våpen
som egentlig er helautomatiske,
men som er gjort om til bare å gi
halvautomatisk ild fordi de er på-
montert ett nytt underbeslag.

Men på Internett kan man lett
kjøpe et underbeslag med av-
trekksmekanisme – helt lovlig.

– Vi ser på dette som et alvorlig
problem. Her ligger det et stort
potensial for de kriminelle miljø-
ene hvis disse våpnene kommer
på avveie, sier Ståle Svendsen i
Politidirektoratet til Politiforum.

– Vi har dessverre fått et klart
inntrykk av at det er enkelte mil-
jøer som er opptatt av å skaffe seg
så mange våpen som mulig med
så stor stridsevne som mulig, sier
Ståle Svendsen i POD.

Politidirektoratet (POD) fryk-
ter at organiserte kriminelle
kan bygge om halvautomatiske
AG-3 og MP5 våpen til «ver-
stingvåpen».

Frykter 
«versting-
våpen»

Arne Johannessen
og Curt A. Lier 
mener at politifolk
som verver perso-
ner inn i World 
Games bør få seg 
en annen jobb.

KRITISK: Arne
Johannessen.

KRITISK:
Curt A. Lier.

–Må gå ut av 
World Games
Tekst: Lars Inge Staveland
las@dagbladet.no

Per Arne Solend
pas@dagbladet.no

Eller så må de komme seg ut av
pyramiden, mener de to politile-
derne. Arne Johannessen og Curt
A. Lier er ledere av henholdsvis
Politiets Fellesforbund og Politi-
embetsmennenes landsforening.

– Det er forkastelig, særlig hvis
man på noen måte bruker stillin-
gen til å promotere dette, og vel-
dig skummelt dersom mennesker
har investert penger de seinere
har tapt etter anbefaling fra noen i
politiet. Det skal ikke politifolk
beskjeftige seg med, sier Curt A.
Lier. 

Ble overbevist
«Verdensleder» Mats Østvang har
flere ganger omtalt seg sjøl som
tidligere politimann. 

I en dom fra Örebro tingsrätt i
Sverige i fjor forteller en svensk
kvinne om hvordan hun ble med i
World Games etter å ha fått besøk
av en mann som «var polis och
hette Mats Østvang» våren 2002.

– I begynnelsen ble det brukt

aktivt for å selge inn konseptet.
Men etter at det ble satt søkelys på
politiets rolle, stilnet det, sier en
sentral kilde i WGI-systemet.

– Avhengig av tillit
Arne Johannessen etterlyser nå
mer bevissthet om politiets habi-
litet i slike saker.

– Vi må være mye mer bevisst
på disse etiske problemstilling-
ene, både ledere og fotsoldater.
Politiet er avhengig av tillit og må
akseptere at det blir stilt spørsmål
ved vår habilitet, sier han.

h Blant medlemmene i World
Games finnes det også folk fra
blant annet likningsvesenet og
norsk mediebedrifter – blant an-
net NRK og Dagbladet.

PÅ AVVEIE? AG-3. 
Foto: Scanpix

Tekst: Anders Holth Johansen
ahj@dagbladet.no

Ved 16.30-tida i går ettermiddag
hadde mannen fått selskap av en
36 år gammel prostituert kvinne
i bilen, som sto parkert ved kai-

kanten på Sørenga i Oslo. Plutse-
lig begynte bilen å rulle – og
stoppet ikke før den havnet i sjø-
en.

– Akkurat hvordan bilen hav-
net i vannet vet vi ikke, men an-
takelig er det håndbremsen som

har gitt slipp, sier operasjonsle-
der Finn Belle i Oslo politidist-
rikt.

De to passasjerene kom seg ut
for egen hjelp, våte, men uten
skader. Bilen ble seinere plukket
opp fra sjøen.

Mannen i 40-åra 
parkerte bilen ved 
kaikanten og fikk 
selskap av en prostitu-
ert kvinne. Så glapp
håndbremsen.

Horekunde rullet i sjøen
ULYKKESFUGLER: Mannen i 40-åra sto parkert med en prostituert kvinne i bilen, da den begynte å trille og havnet i sjøen ved Søren-
ga i Oslo. Paret kom seg ut uskadet. Foto: Scanpix

l VERDEN I BILDER

REDDET: Et leirras tok et hus i
Hacienda Heights utenfor Los
Angeles. Denne kvinnen ble
reddet ut. Foto: Scanpix
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Fikk innvilget visum – men altfor seint
Øystein Schjetne og kjæ-
resten Catalina Gomez
Cubillos ga opp saken mot
UDI og flyttet til Colom-
bia. Nå har UDI snudd.
– Dette kom for seint for
vår del. Jeg har allerede
flyttet og jobber nå i Co-
lombia, sier Schjetne.

Paret traff hverandre i
2002 i Colombia. 

– Etter to avslag på tu-
ristvisum søkte vi for-
lovelsesvisum, men ga opp
fordi vi sannsynligvis ville
få avslag. 1. februar kom av-
slaget, sier Schjetne.

«Migrapolis» på NRK 1

viser saken i kveld.
– BA i Bergen har nå tatt

tak i saken og kontaktet
UDI, forteller Schjetne.

UDI har nå innvilget for-
lovelsesvisum likevel.

– Skremmende at man
må gå ut i media slik, me-
ner Schjetne.

BOR I COLOMBIA:
Øystein Schjetne og Catali-
na Gomez Cubillos.

Foto: Privat

Fikk helikopterkrok i ryggen
Mann (53) er alvorlig
skadd etter en arbeids-
ulykke i Hordaland i går.
Ulykken skjedde i for-
bindelse med utskifting av
ledningsnettet over Åkra-
fjorden i Etne kommune. 

Et helikopter skulle løfte
en trommel på 900 kilo

ved hjelp av en vaier med
en krok i hver ende. Kroken
løsnet og traff mannen i
ryggen. Mannen ble fraktet
til universitetssykehuset i
Stavanger, hvor tilstanden
hans i går kveld ble be-
skrevet som alvorlig, men
stabil.

WGI-topper true
Kjente kriminelle har satset penger på
World Games. Nå frykter flere av toppe-
ne i pyramiden for livet.
Tekst: Per Arne Solend
pas@dagbladet.no

– Jeg tør ikke gå ut lenger, livet mitt
er ødelagt, sier en kvinne i Sør-
Norge Dagbladet har snakket med.

For to år siden ble hun lovet et
nytt og bedre liv av toppene i
World Games-pyramiden. Hun
har vervet inn både venner og fa-
milie, og sitter lokalt på toppen av
en pyramide med flere tusen med-
lemmer.

Nå slutter ikke telefonen fra for-
bannede medlemmer å ringe. De
vil ha pengene tilbake.

Kriminelle penger
Dagbladet vet at kjente kriminelle
er blant de 220 000 nordmennene
som har vært involvert i pyrami-
den World Games. 

– Hvis alle får pengene sine,
går dette bra. Hvis ikke, nytter
det ikke å gjemme seg, vi kom-
mer til å finne dere uansett. Og
det er ikke advokater vi sender.

Denne beskjeden har gått ut til
flere lokale pyramidetopper på
Nord-Vestlandet den siste uka, får
Dagbladet bekreftet.

På et hastemøte i Oslo i går dis-
kuterte de fem norske verdensle-
derne i pyramiden – Tor Anders
Petterøe, Tor Einar Olaisen, Geir
Bjørhusdal, Steinar Amundsen og
Mads Østvang – framtida til World
Games. En svært selvsikker Pette-
røe satt etterpå i TV 2-studio og lo-
vet at alle skal få pengene sine in-
nen ei uke.

– Jeg har ikke fått noen trus-
ler selv, sa Petterøe etter sen-
dingen.

Glitrende hvitvasking
Etter møtet i går hadde ikke de
andre verdenslederne i pyramiden
noe å si til pressen. De tar både
trusler om vold og søksmål med
stor ro.

– Jeg blir ikke overrasket hvis

kriminelle er inne i World Games.
Vi vet at kriminelle grupperinger
investerte i T5PC-pyramiden. I fjor
sommer troppet det opp en dele-
gasjon fra en motorsykkelklubb
hos en av de sentrale personene i
selskapet, sier Ragnvald Brekke,
leder for Skattekrimenheten i Oslo
og Akershus, og tidligere politi-
mann.
– Har du svarte penger er en pyra-
midekonstruksjon en glitrende
måte å hvitvaske dem på. Det kan
gjøres indirekte, gjennom å skjule
seg bak andre personer, eller direk-
te ved å investere selv og ta ut ge-
vinst, sier Brekke.
– Slike trusler bør man ta på alvor.
Går man inn i en pyramide tiltrek-
ker man seg raskt både personer og
penger man ikke bør ha noe med å
gjøre. Og man kan få alvorlige
problemer med folk som har tapt
pengene sine, sier han. 

TRUES: Tor Anders Petterøe og
Mads Østvang.

Foto: Jon Terje H. Hansen

FAKTA

World Games Inc.
h WGI ble stiftet i 2001, og hev-
der selv de har 220 000 norske
medlemmer. 
h Forretningsideen til WGI er
gambling på Internett. 
h WGI er i flere andre land er-
klært som et ulovlig pyramide-
spill. I Norge er det fortsatt tillatt.
h Fem nordmenn sitter på topp:
Mads Østvang, Tor Einar Olaisen,
Geir Bjørhusdal, Steinar Amund-
sen og Tor Anders Petterøe. 
h Verdenslederne hadde frist til
21. februar med å skaffe 1,5 mill.,
hvis ikke går 21 medlemmer til
sak.

TIPS OSS:
Frode Nielsen
frode@dagbladet.no
90 76 06 36

Per Arne Solend
pas@dagbladet.no
95 16 83 93

Lars I. Staveland
las@dagbladet.no
93 49 04 68

I MØRKE: World Games-leder Greg Kennedy ville holde møtet i Oslo hemmelig. Bak ham står pressetalsmann 

Greg Kennedy: – Ligg unna 
Greg Kennedys formue blir
brukt til å rekruttere med-
lemmer til World Games.
Nå gir han alle klar beskjed
om å ligge unna hans pri-
vate forretninger.

Tekst: Lars Inge Staveland
las@dagbladet.no

Greg Kennedy er frontet som sje-
fen i World Games. Den australske

forretningsmannen blir framstilt
som multimilliardær. Men han vil
ikke snakke om sin private formue. 

– Mine private forretninger er
det ingen som har noe med. Det er
mine penger. Jeg er her for å snakke
om World Games, sier Kennedy.

– Ingen har tapt
Dagbladet fikk i går et «eksklusivt»
intervju med den angivelige topp-
sjefen i World Games, men bare på
strenge betingelser. Alle spørsmål

skulle sjekkes på forhånd, og inter-
vjuet måtte skje på hemmelig sted.

– Hva vil du si til de medlem-
mene som har kontaktet oss, og
som mener de har tapt penger
på World Games?

– De har ikke tapt. Hvordan kan
de tape penger når selskapet er så
robust som det er? Vi vil børsnote-
re dette selskapet. Å sikre at vi får
låst opp verdiene i selskapet på
vegne av medlemmene, sier han.

Seinest i går kveld fastholdt ver-

Dermed går millionkravet til for-
liksrådet. Advokat Tom Pünnecke
trakk seg i går fra jobben med å for-
svare de norske verdenslederne
mot kravet på 1,2 millioner kroner
fra advokat Olav Syltes 21 klienter.

WGIs norske advokat vil ikke ha
mer med selskapet å gjøre.

Millionkrav går
til forliksrådet
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SKIFØRE: Snømenn på
stranda er ikke så vanlig i
Nice. Foto: Scanpix

Snø i Nice og vår på Grønland
16 grader på Grønland,
snø og kaldt rundt Middel-
havet. Værkaoset råder
fortsatt.
– Det er helt spesielle for-
hold som gjør dette mulig.
Det ligger et høytrykk mel-
lom Grønland og Island
som har gitt en føneffekt,

og veldig varmt vær i disse
områdene, sier meteorolog
Jan Erik Johnsen. 

Og rundt Middelhavet er
det minusgrader og snø-
dekte strender.

– Det er sjelden at nord
og sør bytter plass på den-
ne måten, sier Johnsen.
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Bør Norge bli medlem av EU?

Målingen er utført for Dagbladet 15.–20. februar  ved telefon-
intervju med 900 stemmeberettigede i et landsrepresentativt 
utvalg av befolkningen.    
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Likevekt i EU-saken
Ja-sida og nei-sida i EU-saken følger hverandre som 
skygger og er fortsatt like store.

es på livet

Conall McSorley. Foto: Jon Terje H. Hansen

pengene mine
densleder Tor Anders Petterøe at
sikringsfondet til WGI-medlem-
mene er forvaltet av Boston Capi-
tal Group. Men Greg Kennedy sier
den avtalen er brutt. 

– Så dere jobber ikke med
Boston Capital Group lenger?

– Nei. Det var en god idé, men
virket ikke slik det skulle.

– Når vil selskapet bli børsno-
tert?

– Om ca. seks måneder. 
– Hvor skal World Games

børsnoteres? 
– Vi snakker om en velrenom-

mert børs.

Brutte løfter
Kennedy sier verdiene medlem-
mene har skutt inn, skal overføres
til et selskap registrert på De ne-
derlandske Antillene. 

– Ville det ikke være mer
gjennomsiktig å ha et selskap i
Norge?

– Jeg er ikke engang sikker på om

jeg skal nevne «beskatning». Nei,
det er åpenbare argumenter for og
mot det. 

World Games har flere ganger
lovet nye kort som skal gi medlem-
mene muligheten til å få ut penger
av systemet. I går kom Kennedy
med et nytt løfte, og kort ble delt ut
til 15 av lederne. 

– Hvorfor får ikke alle med-
lemmer kort nå?

– Det gir ingen mening å gi dem
til alle. Vi er i testefasen.

Dødsbrann i Tromsø
For andre gang på et døgn
ble nabolaget rystet av
voldsom brann. En person
omkom.
Politiet fikk melding om
brannen i Sørbyen i Tromsø
klokka 16.41 i går. Brann-
vesen, politi og ambulanse
var raskt på stedet. I huset

fant mannskapene en død
person. Et døgn tidligere
ble et annet leilighets-
kompleks, bare noen stein-
kast unna, totalskadd i
brann. Politiet understreker
at det ikke finnes holde-
punkter for å sette branne-
ne i sammenheng.

OMKOM: Én døde i brann.
Foto: Kaja Baardsen
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FAKTA

World Games Inc.
h WGI ble stiftet i 2001, og hev-
der selv de har 220 000 norske
medlemmer. 
h Forretningsideen til WGI er
gambling på Internett. 
h WGI er i flere andre land er-
klært som et ulovlig pyramide-
spill. I Norge er det fortsatt til-
latt.
h Fem nordmenn sitter på topp:
Mads Østvang, Tor Einar Olai-
sen, Geir Bjørhusdal, Steinar
Amundsen og Tor Anders Pet-
terøe. 
h Verdenslederne hadde frist til
21. februar med å skaffe 1,5 mill.,
hvis ikke går 21 medlemmer til
sak.

TIPS OSS:
Frode Nielsen
froden@dagbladet.no
90 76 06 36

Per Arne Solend
pas@dagbladet.no
95 16 83 93

Lars I. Staveland
las@dagbladet.no
93 49 04 68 GJORDE FRAMSTØT: Sasha Gabor brukte 19 dager på vervetur i Budapest for World Games. Gabor er født i Ungarn, men kom til Norge som 12-

Bildet er tatt under forberedelsene til innspillingen av Norges første profesjonelle pornofilm. 

i går: WGI-toppene
drapstrues av medlemmer. 

16. februar i år: WGI-
leder Mads Østvang hever uføre-
trygd. 

15. februar i år: Dagbladet
avslører WGIs salgstriks.

21. februar i år: Australsk
svindeljeger kritiserer WGI. 

18. februar i år: Tor Einar
Olaisen trues av konkurs. 
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Da World Games skulle legge Ungarn under seg, satte sje-
fene pornostjernen Sasha Gabor på flyet med løfter om
rask rikdom. 19 dager seinere kom han tomhendt hjem.
August 2003: World Games har
akkurat holdt møte for 5000 hel-
frelste medlemmer i Leto-hallen.
Nå skal de spre seg ut over Norges
grenser, til Ungarn. Til å åpne lan-
det for pyramideselskapet leier de
inn pornostjerna Sasha Gabor.
Han fikk et ublidt møte med hjem-
landet.

– Jeg dro på en håpløs tur. Jeg
skulle få 10 000 kroner av
World Games for å reise 19 da-
ger til Budapest og bygge opp
pyramiden der, sier Gabor. 

Han husker ikke navnet på den
av toppene som sendte ham ned-
over, men beskriver en som kan
likne på «verdensleder» Tor Anders
Petterøe.

– Jeg vet at Gabor har vært på no-
en møter. Han har et ansikt man
kjenner igjen, men dette kjenner
jeg ikke til i det hele tatt. Jeg har en
gang gitt noen 10 000 kroner for å
bygge nettverk, men ikke gjort noe
framstøt mot Gabor, sier Petterøe.

– Vi kan jo ikke kontrollere hva
medlemmene våre driver med.

Trøbbel fra start
Allerede fra starten fikk Gabor
problemer med å sette opp en lokal
organisasjon i Ungarn.

– De ville jeg skulle leie et lokale
og sette opp et møte med 300 styk-
ker. Men det var jo helt umulig å få
tak i folk, sier Gabor.

Etter 19 dager hadde han ikke
klart å skaffe et eneste nytt med-
lem.

– Det var nok av folk som ville
ha autografen min fordi de trodde
jeg var Sean Connery, men ingen
som var interessert i pyramide-
spill.

– Hvorfor ikke, tror du?
– Hele opplegget var veldig

hysj-hysj, det kunne ikke reklame-

res for. Alt måtte gå fra munn til
munn. Det var vanskelig, for skep-
sis er en del av ungarsk mentalitet
etter all propagandaen fra Stalin og
Lenin. Hadde dette vært litt mer
lovlig, ville jeg fått med både bank-
direktører og andre folk. Jeg ble jo
til og med nektet å ha visittkort.

– Dårlig organisering
Før han reiste ble Gabor forespeilet
at turen skulle være starten på et
økonomisk eventyr.

– World Games skulle gi meg
veldig store penger. Alle som ble
vervet i Ungarn, skulle ligge under
meg, og etterpå skulle vi ta Tysk-
land, forteller han. 

I tillegg til løftene om framtidig
inntekt, lovet toppene i Norge Ga-
bor 10 000 kroner for jobben.

– Fikk du betalt i kontanter?
– Nei, det var mye verre enn som

så. Først fikk jeg en flybillett det var
umulig å forandre. Så jeg måtte bli
igjen lenge etter at jeg hadde gitt
opp. Jeg måtte ringe og mase hele
tida, og fikk bare litt og litt penger.
Det var forferdelig dårlig organi-
sert, jeg måtte bruke mine egne
penger. Så den turen var det bare
tap på, sier Gabor.

Men standsmessig skulle han bo. 
– De leide meg inn på et altfor

fint hotell. Det kostet 39 euro per
dag, sier Gabor.

– På toppen av det hele kom en
kjæreste jeg da var sammen med
nedover, og hun ble forferdelig sja-
lu fordi hun trodde jeg sjekket opp
damer mens jeg drev forretninger.

Orket ikke mer
Etter hvert ga Gabor opp å verve
medlemmer, men før det prøvde
han forgjeves å få hjelp fra Norge.

– Sjefen snakket aldri med meg.
«Herregud,» sa jeg, «kan jeg få litt
mer direksjoner her?» Det var en
litt ødeleggende opplevelse for en
57-åring, sier han.

– Til slutt orket jeg ikke å verve
noen. Jeg sa: «Her er konseptet, er
du interessert, får du bare kontakte
meg,» forteller Gabor. 

– Jeg tror sjefene har tjent
enormt mye penger, men jeg er ik-
ke blant dem. Jeg hadde noen ak-
sjer, men jeg gidder ikke å sjekke
hva de er verdt lenger, sier Gabor.

åring. Han bodde i USA i mange år og har spilt i cirka 600 pornofilmer.
Foto: Tore Bergsaker

Porno-
Sashas 
verve-
turné

«PRINCE OF PORN»: Sasha Ga-
bor har sin egen nettside. Tanya
Hansen bistår på forsida. 

Sasha Gabor, pornostjerne

«Alle som ble vervet i Ungarn,
skulle ligge under meg.» 

Her er de skjulte pyramidetoppene q

Sasha Gabor, pornostjerne

«Jeg skulle få 10 000
kroner av World 
Games for å reise 19
dager til Budapest.»
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De skjulte pyra
Terje Gunnerød ruver
over alle nordmenn
i World Games-pyra-
miden. Mens fem 
verdensledere fronter
selskapet, holder 
andre mektige topper i
selskapet en lav profil.
Tekst: Lars Inge Staveland
las@dagbladet.no

Frode Nielsen
froden@dagbladet.no

Per Arne Solend
pas@dagbladet.no

Gunnerød er den nordmannen
som står høyest oppe i pyrami-

den. Han skal ha rekruttert Tor
Einar Olaisen. Gunnerød ble tid-
lig brukt i markedsføringen. 

På medlemmenes nettsider
fortelles det hvordan Tøns-
berg-mannen fant lykken med
World Games:

«De dårlige tider er nå over for
godt, og dagens Terje Gunnerød
retter stor takk til WGI. – Jeg star-
tet den 24. april 2001, og jobbet
utrolig hardt de første tre måne-
dene. Jeg satt i telefonen døgnet
rundt, og snart gikk det opp for
meg at det kunne være gullegget
jeg hadde lett etter. Fra da av har
ting rullet som en snøball (...) for-
klarer Terje.»

Men selv om Gunnerød hev-
der å ha blitt rik på World Ga-

mes, er det få spor etter penge-
ne i Norge.

I skattelistene for 2002 står han
oppført med inntekt på 1,2 millio-
ner kroner, men i 2003 er regist-
rert nettoinntekt i Norge null. Til
tross for millioninntekten i 2002,
fikk han en betalingsanmerkning
på over 110 000 kroner i februar
2003. 

Dagbladet har snakket med
WGI-medlemmer som forteller
at Gunnerød var den første nord-
mannen som ble vervet til World
Games. Andre medlemmer vet li-
te om pyramidetoppen. 

– Ingen kommentar, sa Gun-
nerød og la på da vi spurte om
World Games i går.

Gunnerød ble brukt av WGI til

å rekruttere medlemmer på Gran
Canaria, der han arrangerte møter
i Ancorra-senteret i Arguineguin
hver onsdag. Nå er det stille rundt
World Games på Gran Canaria. 

De andre toppene
Haakon Grunnan fra Stjørdal
står over verdensleder Steinar
Amundsen i pyramiden. Han har
ledet flere rekrutteringsmøter i
Norge, Sverige og Island og gitt
skatteråd til medlemmene.

Skattedirektoratet etterforsker
nå over 4000 medlemmer for
skatteunndragelse. På tirsdag var
Grunnan med på toppmøtet på
Aker Brygge. 

Etter møtet sa han: – World
Games er kommet for å bli.

BAKMANNEN: Terje Gunnerød fra Tønsberg er den nordmannen som
står øverst i pyramiden. Men det vil han ikke snakke om. 

Foto fra Internett

TIDLIG INN: Andre «Gomez» Nilsen fra Fredrikstad kom tidlig inn i 
pyramiden.

MEKTIG BROR: Martin Østvang 
rekruttere nye medlemmer. 

Foto: Tom 
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amidetoppene
Det var også hans melding på

en telefonkonferanse han ledet
der han forsøkte å tone ned be-
tydningen av medias avsløringer
rundt selskapet. 

Grunnan hadde i 2003 en
inntekt på over 1,1 millioner
kroner. Mannen som gir skat-
teråd til WGI-medlemmene
har ni uoppgjorte betalingsan-
merkninger i Norge.

Andre «Gomez» Nilsen og
Frode Berg er skolekamerater fra
Fredrikstad og kom inn i selska-
pet så tidlig som desember 2001.
De sluttet i jobben for å drive
World Games på heltid.

Frode Berg sendte i januar 2004
denne mailen til 70 000 norske
medlemmer som står under ham i

World Games-pyramiden:
«Vi har fått ONLINE TILGANG

til pengene!!!!!!! ALLE som jobber
i dag får pengene i hånden hver
eneste fredag!!!! Kan det bli bed-
re? Vi kan introdusere nye med-
lemmer til en aksjekurs som ikke
kan gå lenger ned!!!! (...). Jeg er
100 % sikker på at 2004 blir det
beste WGI-året hittil. Og det tror
også WGI-ledelsen ... de vet hva
de jobber med, de vet hva som
kommer (...) og har offisielt siktet
inn på 1 million medlemmer i
2004. (skal bli morsomt å ta fram
denne mailen nyttårsaften 2005
for å påminne dere om hva deres
bekymringer var i 2004 ... »

I 2004 stoppet utbetalinge-
ne, aksjekursen raste til

bunns, og medlemsrekrutte-
ringen tørket ut.

Ifølge WGI-kilder har Berg nå
hoppet av. Det lyktes ikke Dag-
bladet å få kontakt med ham i går.

Martin Østvang står over sin

Vil kjeppjage WGI fra Norge
Øystein Djupedal vil ha en
pyramidelov som forbyr virk-
somheter som WGI i Norge.
– Vi må få på plass en lov som vil
gjøre det umulig å drive slik inter-
nasjonal kjeltringvirksomhet i
Norge, sier Djupedal. I begynnel-
sen av februar lovet kultur- og
kirkeminister Valgerd Svarstad
Haugland et lovforslag om end-
ring av lotteriloven, som Stortin-

get skal behandle før sommeren. 
– Vi håper lovforslaget vil ta in-

spirasjon fra USA, der de har klart
å få på plass et regelverk som
stopper slik virksomhet, sier Dju-
pedal. Han får langt på vei støtte
fra Knut Storberget, justispolitisk
talsmann i Arbeiderpartiet. 

– Jeg mener at dette lovforsla-
get må gå langt i forhold til virk-
somheter som World Games, sier

han. Ap foreslo
før jul en utvi-
det forbudsbe-
stemmelse om
pyramider i lot-
teriloven. Svar-
stad Haugland
sa i går på TV 2
at hun ville ven-
te med en ny pyramidelov til et
nytt EU-direktiv var på plass.

– NY LOV:
Øystein 
Djupedal.

bror, «verdensleder» Mads Øst-
vang, i World Games-pyramiden.
Martin var sentral i Team Scandi-
navia og deltok på flere motiva-

sjonsmøter i Sverige. 
Han er oppført med en inntekt

på 2,7 millioner kroner i 2003, og
over 900 000 i formue.

Nordmenn kommer til å tape milliarder q

fra Trysil reiser i dag til Brasil for å

Martin Hartviksen/Østlendingen

LEDET MØTER: Haakon Grunnan fra Stjørdal har ledet flere rekrut-
teringsmøter i Norge, Sverige og Island og gitt skatteråd til WGI-
medlemmene.

SLUTTET I JOBBEN: Frode Berg fra Fredrikstad sluttet i jobben for å 
drive World Games på heltid.
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WGIs første med-
lemssjef, Sharon
Doodeward, var
ekspert på «hjerne-
programmering».
– Vi fikk høre de rosenrøde histo-
riene så ofte at vi trodde på dem.
Å høre World Games-toppene
snakke var nesten en religiøs opp-
levelse. I begynnelsen var jeg vel-
dig skeptisk, sier en kvinne som
har deltatt på en rekke av møter i
regi av World Games Inc.

– Det verste er ikke at jeg ble
lurt selv, det verste er at jeg et-
ter hvert begynte å lyve til and-
re også. Jeg trodde jo på disse
menneskene, sier det tidligere
WGI-medlemmet.

Selskapets første visepresident
for medlemskap, australske Sha-
ron Doodeward, opptrådte på
møter i Norge en rekke ganger og
var sentral i oppbyggingen av sys-
temet og informasjonspresenta-
sjonen til medlemmer. Hun var
hentet fra jobben som spesiallæ-
rer for barn i det australske selska-
pet People Dynamics. 

Doodeward er sertifisert for å
praktisere innen nevro-lingvis-
tisk programmering og har også
brevkurs i psykologi fra Universi-
tetet i New South Wales.

Truer med søksmål
Hun forlot WGI sommeren
2004, offisielt på grunn av syk-
dom og bor nå i byen Burleigh på
den australske gullkysten i
Queensland. Dagbladet har snak-
ket med Doodeward, men hun
tillater oss ikke å referere noe fra
denne samtalen og truer Dagbla-
det med søksmål hvis vi skriver
noe om hennes forhold til WGI.

– Nevro-lingvistisk pro-
grammering (NLP) er ikke ak-
kurat skolemedisin, men kan
være svært nyttig i terapi. I be-
handling mot for eksempel fo-
bier har NLP fungert godt, sier
Knut Bålerud, psykiater ved
Ringerike sykehus. 

– Man bruker noen triks for å
avlede oppmerksomheten til pa-
sienten når vedkommende går
inn i en situasjon som utløser fo-
bien, og det har vist seg å være ef-
fektivt, sier Bålerud. Han synes
det er svært interessant at en
medlemssjef i oppbyggingen av
WGI har en slik bakgrunn.

– Dette dreier
seg ikke om salg
eller markedsfø-
ring, men på-
virkning av
hvordan folk
skal tenke. Det
dreier seg om å
få bort negative
tanker og det
som er vanske-
lig, sier Bålerud. 

Det finnes le-
gitime måter å bruke slike teknik-
ker på i forhold til coaching i næ-
ringslivet, men det er svært man-
ge eksempler på at denne typen
metoder misbrukes av sektledere
og bli-rik-fort-rekrutterere. 

Bålerud er blant annet skremt
av hvordan den amerikanske mo-
tivatoren Tony Robbins åpenbart
bruker slike teknikker for å vise
folk hvordan de kan leve et ekst-
raordinært liv. 

– Robbins bruker massesug-
gesjonsteknikker for å få folk
til å kjøpe flere og flere av hans
produkter, sier Bålerud.

«Vil du være ørn eller kylling»,
«Tenk alltid positivt, det finnes
ikke problemer», «På vei hjem
tenker du på hvor godt livet er ...»
er noe av innholdet i internt
WGI-materiale Dagbladet har latt
Bålerud se gjennom. 

– Det dreier seg ikke om å
lære salg, men om å påvirke
mottakeren til å være akkurat
så positiv avsenderen vil, sier
Bålerud. 

– Det er dødsguffent å se tera-
peutiske metoder bli misbrukt på
denne måten. Materialet fra WGI
tar denne typen påvirkning svært
mye lenger enn andre nettverks-
selskaper jeg kjenner til. WGI-
dokumentene spiller kynisk på
folks svakheter. Når fornuften til
de fleste sier stopp på kanten av
stupet, så kan de dytte deg utfor
med troen på rikdom og lykke,
sier han. 

– En sekt
– World Games Inc har klare
trekk av å være en sekt. Jeg hadde
forventet at det sto folk med reli-
giøs bakgrunn bak, men jeg blir
slett ikke overrasket når du fortel-
ler meg at folk med bakgrunn fra
hjerneprogrammering har vært
med her, sier assisterende profes-
sor Gorm Kunøe ved Handels-
høyskolen BI. 

Han har innsikt i nevro-
lingvistisk programmering og
mener dette ligger veldig langt
fra vanlig markedsføring. 

– Her snakker vi om hvordan
man innpoder et budskap i folk
uten å måtte begrunne det for
mye. De får bort negative tanker
og forfører med løfter om rikdom
og godt liv. Dette er en veldig ef-
fektiv teknikk for noe man ikke li-
ker å forklare, sier Kunøe.

«Dette dreier seg
om påvirkning av
hvordan folk skal
tenke.»

Knut Bålerud, psykiater

WGI-medl
Lederne i World Games
truer med å slette verdie-
ne til medlemmer som
står fram i media. 
Jack Johansen oppfordrer likevel
andre til å stå fram. Han hadde tre
millioner kroner i virtuelle verdi-
er da han brøt med pyramiden et-
ter en samling i Tromsø i mai
2003.

– Jeg forstår godt at medlem-
mene ikke ønsker å gå ut i medie-
ne, med de truslene som kommer
fra ledelsen. Men det er viktig at
folk går ut med sannheten. Jeg
frykter at det ikke nytter å vente
på pengene, sier Johansen. 

EFFEKTIVT:
Gorm Kunøe,
professor.

RELIGIØS OPPLEVELSE: – Å høre World Games-toppene snakke var nesten som en religiøs opplevelse, for-
medlemmer på Hamar. Privat

– TRIST: – Det verste etter jeg sto fram, har vært de triste historiene
fra fortvilte medlemmer, sier Jack Johansen. Foto: Jeanette Landfald

WGI-topp var e
«hjerneprogram
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World Games Inc.
h WGI ble stiftet i 2001, og
hevder selv de har 220 000
norske medlemmer. 
h Forretningsideen til WGI er
gambling på Internett. 
h WGI er i flere andre land er-
klært som et ulovlig pyramide-
spill. I Norge er det fortsatt til-
latt.
h Fem nordmenn sitter på
topp: Mads Østvang, Tor Einar
Olaisen, Geir Bjørhusdal, Stei-
nar Amundsen og Tor Anders
Petterøe. 
h 21 medlemmer har nå sendt
søksmål til Fredrikstad forliks-
råd. 
h Advokat Olav Sylte sendte i
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går en anmodning til Økokrim
om å etterforske de fem norske
verdenslederne.

lemmer trues til taushet
Han sier han fikk ut rundt

11 000 kroner fra World Games,
og at han visste at de virtuelle ver-
diene ville gå tapt. 

Etter at media begynte å avsløre
pyramidens struktur, har de så-
kalte verdenslederne gjort alt de
kan for å hindre medlemsflukt. 

– Vil bli uthengt
– La drømmen leve videre, var
budskapet på en telefonkonferan-
se etter toppmøtet med Greg
Kennedy på Aker Brygge tirsdag. 

De som ikke lenger tror på
drømmene WGI presenterer,
blir truet til taushet.

Samtidig med forsikringene ble

denne meldingen sendt nedover i
pyramiden: «Medlemmer i WGI i
Norge som uttaler seg til pressen
eller som gir opplysninger som
blir gjengitt i pressen vil bli ut-
hengt med fullt navn og adresse
på WGIs medlemssider. Videre
vil de bli ekskludert fra WGI og
eventuelle utestående beløp i
WGI vil bli slettet.»

Flere fortvilte medlemmer
forteller sin historie til Dag-
bladet, men få våger å stå fram. 

– Bløff alt sammen
– Verdensleder Mads Østvang sa
at selskapet skulle børsnoteres før
jul i 2002 – det har fremdeles ikke

skjedd. Det var snakk om å hausse
opp stemningen for få mer pen-
ger inn i systemet, sier Johansen. 

Dagbladet har dokumenter
som viser at dette stemmer. 

– Jeg angrer ikke et sekund på at
jeg gikk ut med min historie. Jeg
har bare fått positive tilbakemel-
dinger, bortsett fra en dårlig til-
slørt trussel, sier Johansen. 

På debattprogrammet Tabloid
på TV 2 tirsdag slo Tor Anders
Petterøe tilbake mot Johansen, og
sa han hadde stjålet 40 000 kro-
ner fra andre medlemmer.

– Det er helt feil. Jeg vurde-
rer nå å ta ut søksmål mot Pet-
terøe, sier Johansen.

teller et tidligere medlem til Dagbladet. Her taler WGIs tidligere medlemssjef, Sharon Doodeward, til WGI-

– Personlig krise og sorg
Familieterapeutene står klare
til å hjelpe WGI-medlemmer i
krise.
– Når pyramiden velter, er det en
personlig krise, ikke bare en øko-
nomisk. Vi snakker om sorg over
tap av penger, tap av drømmer og
samlivskriser, sier familietera-
peut Leif Rune Sundli.
Han har de siste åtte åra spesiali-
sert seg på følelsesmessige kriser
knyttet til pengespill. 

– Jeg ble kontaktet for flere år

siden av folk her i Hedmark som
lurte på hva jeg syntes om World
Games. Jeg sa at det så ut som et
klassisk pyramidespill i ny drakt,
og advarte folk, sier Sundli. 

Han mener nettverket av psy-
kologer, terapeuter og institusjo-
ner i Norsk Forening for spillpro-
blematikk nå kan være en positiv
ressurs for WGI-medlemmer.

– Når folk lar drømmen leve
til det siste, grenser det til van-
lig spilleavhengighet, sier han.

kspert på
mmering»
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WGI-topp etterlys
WGI brukes som skrekkeksempel – innbyggerne 

Tidligere WGI-
leder Quentin
George var flere
ganger i Norge. 
Nå er han etterlyst
i Canada.
Advarselen ble sendt ut av det ka-
nadiske ridende politi siste uke.
Den internasjonale forbrukerorga-
nisasjonen ICPEN har erklært feb-
ruar for måneden der forbrukere
verden over skal gjøres oppmerk-
som på svindel. Organisasjonen har
medlemmer i 29 medlemsland, og
Forbrukerombudet representerer
Norge. 

Stående arrestordre
I Canada var det nettopp World
Games Inc. som ble trukket
fram etter at pyramiden ble er-
klært å være et ulovlig pyrami-
despill før jul. Det førte til at
Quentin George har en stående
arrestordre på seg.

Seks tidligere medlemmer er-
klærte seg skyldig i å drive og pro-
motere et ulovlig pyramidesystem.
Blant dem var Gail Boone, som var
med på en lanseringsturné for
WGIs Casino i Skandinavia i 2003.

Quentin George har flere ganger
deltatt på vervearrangementer i
Norge, Sverige og Danmark, og på
flere store såkalte lederforum.

I juni 2003 var han med på lanse-
ringen av WGIs Casino i Køben-
havn. På fellesmailer sendt ut til
medlemmene blir det sagt at
George ble ansatt i selskapet 1.
august 2002. 

Rost opp i skyene
Verdensleder Tor Anders Petterøe
roste George opp i skyene etter et
lederforum i Australia i 2003.

«Quentin D. George styrer sel-
skapets utvikling som en general
styrer sine tropper. Han tar aldri en
snarvei, og står for sine beslutnin-
ger. Vi har lært å respektere ham
som leder og som et sjenerøst og
ærlig menneske. Alle beslutninger
som gjøres er basert på grundig for-
arbeid. Ingenting er gjort på grunn-
lag av «synsing». Likevel aksepterer

FAKTA

World Games Inc.
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han at ikke alle hans egne løsninger
er den absolutte sannhet, og at le-
dernes synspunkter er like viktige
som hans egne.»

– Er i Australia
Oppløsningen av World Games’
aktiviteter i Canada var et resultat
av sju måneders felles arbeid utført
av Alberta Gaming and Liquor
Commission, Calgary Police Servi-
ce, Lethbridge Police Service og The
Royal Canadian Mountain Police.

Quentin George forlot WGI
etter dommen og er ifølge Dag-
bladets opplysninger i Brisbane
i Australia.

Det er uklart om han fortsatt har
noe med selskapet å gjøre.

FRONTFIGUR: Quentin George ble rost opp i skyene av de norske verdenslederne. Nå er han etterlyst i 

«Quentin D. George styrer selskapets ut-
vikling som en general styrer sine tropper.»

Tor Anders Petterøe, verdensleder i WGI

EU-parlamentet har 
vedtatt direktivet mot 
pyramidespill som Norge
har ventet på i over ett år.
– Regjeringen har vært altfor pas-
siv, mener Forbrukerombud Bjørn
Erik Thon.

– EUs direktiv har vært en dårlig
unnskyldning for å stoppe arbeidet
med en bedre norsk lov. Slik det er
nå, går det ikke an å si hva som er
lovlig eller ikke lovlig, sier han.

Mens land etter land har ved-
tatt strenge lover mot pyrami-

despill, stoppet
den norske re-
gjeringen ar-
beidet for å få i
stand en lov-
tekst.

– Vi jobbet
med en ny lov
høsten 2003, da
vi fikk vite at EU
hadde et arbeid
på gang. Da rettet
vi all oppmerk-
somhet mot Brussel, og la vårt in-
terne forberedende arbeid på is,

sier Yngve Slettholm, statssekretær
i Kirke- og kulturdepartementet. 

Både Forbrukerombudet, stor-
tingspolitikere og eksperter på EU-
rett mener at den norske holdnin-
gen til ny pyramidelov har vært alt-
for passiv. 

– Defensiv holdning
– EØS-avtalen krever ikke at EU har
laget reglene for noe før vi kan gjøre
det. Jeg synes det er uttrykk for en
defensiv holdning ikke å lovgi på et
problematisk område i påvente av
at det skal komme et eller annet fra

EU. Det får være grenser for å være
postkasse, sier Finn Arnesen, eks-
pert i europarett ved Universitetet
i Oslo. 

Forslaget ble sendt til EU-parla-
mentet allerede i 2003. Formule-
ringen om pyramidespill er den
samme som den som nå er vedtatt
av EU-parlamentet.

– Lovgivning tar tid
– Kunne Norge ha brukt forsla-
get som mal for norsk lov? 

– Man må ha respekt for at lov-
givning, både nasjonalt og i EU, vil

– Regjeringen har vært altfor passiv 
ta tid. Det er ingen ting som tyder
på at vi kunne fått et lovforslag på
plass noe særlig før høsten 2004,
sier Yngve Slettholm i Kulturde-
partementet. 

Bjørn Erik Thon sier han kunne
advart mot tvilsomme nettverks-
selskap dersom lovverket hadde
vært klarere. 

– Hvis jeg går ut og advarer mot
et konsept, så må jeg være sikker på
at det er ulovlig. Slik lovgivningen
er i dag, vil dette være vanskelig.
Med en klarere lov ville vi kunne gå
ut med klarere advarsler, sier han.

KRITISK: For-
brukerombud
Bjørn Erik Thon.
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st i Canada
advares mot pyramidespill

Canada, hvor landets innbyggere også advares mot pyramidespill.

FISKESNAKK: Fiskeriminister Svein Ludvigsen ønsker EUs fiskerimi-
nister Joe Borg velkommen til Norge, men han har sine baktanker. 

Foto: Tone Rønning

Lakselekse 
fra Ludvigsen
Større sildekvoter og opp-
heving av minsteprisen på
laks. Det var beskjeden EUs
nye fiskeriminister Joe Borg
fikk av Norges fiskeriminis-
ter Svein Ludvigsen i går.

Tekst: Tone Rønning
tro@dagbladet.no

– Vi skal snakke om laksesaken,
der EU og Norge har motstridende
interesser, og om sild, sier Ludvig-
sen. I to dager er han vert for EUs
fiskeriminister Joe Borg i Bergen,
og kystkommunen Austevoll –
den med de rike rederne. Borg be-
søker Norge som det første landet

utenfor EU i sin korte tid som EU-
kommissær for fiskeri og sjøfart. I
går foreleste han om EUs fiskeripo-
litikk ved Norges Handelshøysko-
le og lovet stans i overfisket. Fiske-
riminister Svein Ludvigsen hadde
mobilisert alt som kunne krype og
gå av VIP-er innen fiskeri i Norge,
uten at vi så noe til fiskerne.

Torsdag anket Danmark EU-
kommisjonens beslutning om be-
skyttelsestiltak mot norsk laks inn
for EUs ministerråd, og Borg sver-
ger han har prøvd å stå imot straf-
fetiltakene mot norsk laks. 

– Jeg har stor forståelse for
Norge, men må slutte meg til
flertallet i EU-kommisjonen,
sier Borg.

Dyr maltwhisky forlater Skottland
Den siste flaska med verdens
eldste singlemalt-whisky ble
fredag fraktet fra destilleriet
i Skottland med retning 
Hongkong.
Whiskyen Glenfiddich Rare Col-
lection 1937 modnet på fat i 64 år
før den ble tappet på flaske i 2001.
Det ble 61 flasker av det som be-
skrives som verdens eldste fat med
whisky. Den siste flaska ble sendt
av gårde fredag og får sitt nye hjem
på flyplassen Chep Lap Kok i
Hongkong. Der blir den, sammen
med fem andre flasker fra 1937-fa-
tet, hovedattraksjon. Men skal du
få tak i en av flaskene, bør du være
innstilt på å grave dypt i lommebo-

ka. Glenfiddich-destilleriet har
nemlig solgt de andre flaskene med
gammel whisky til 10 000 pund
per plaske (nesten 120 000 kro-
ner). (©NTB)

DYRE DRÅPER: Whisky til
120 00 kroner. Foto: Scanpix.

Svenske flodbølgeofre forvekslet
I en kiste som kom hjem til 
Sverige fra tsunamirammede
Thailand i går, lå det en mann i
stedet for den kvinnen politiet
ventet på.
Forvekslingen er trolig gjort av
svenske Räddningsverket i Phuket

i Thailand, men ble ikke oppdaget
før det ble gjort identitetskontroll
av den omkomne på flyplassen i
Àrna i Uppsala. – Det er en tragisk
feil som vi beklager veldig, sier
Mats Oskarsson, informasjonssjef
i Räddningsverket. (©NTB)
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Advokat Olav Sylte
ba i natt australsk
politi etterforske
bakmennene i 
pyramiden World
Games.
På vegne av norske medlemmer
som føler seg lurt av pyramiden
World Games, tok Sylte i natt en
telefon til australske myndighe-
ter. 

– Jeg anmodet australsk politi
om å etterforske World Games,
sier Sylte.

Det kan bety at norske verdens-
ledere kan bli avhørt etter an-
modning fra australsk politi.
Australia erklærte før jul at
World Games er et ulovlig py-
ramidespill. 

Sylte anmodet torsdag Øko-
krim om å starte etterforskning av
World Games for utroskap og be-
drageri. Han raser over at det ennå
ikke er kommet noe svar. 

– Tok vinterferie
– Det er et svært dårlig signal å
sende at den som tok imot min
anmodning om etterforskning tar
vinterferie, slik at ingen kan ta
stilling til om det skal gjøres noe
fra Økokrims hold. Det er store
penger det er snakk om, og lett å
ødelegge bevis. Jeg mener Øko-
krim bør granskes, sier Sylte.

En av grunnene til at Sylte

nå ser mot Australia er med-
lemsfondet til World Games,
MIF. 

Hysj-fondet har sugd inn fem
prosent av pengene til medlem-
mene i World Games hver gang
de har realisert en gevinst, og kan
være den virkelig store skjulte
pengebingen i WGI-systemet. 

Tre norske verdensledere – Tor
Anders Petterøe, Steinar Amund-
sen og Mads Østvang styrer fon-
det, men de kan ikke si noe om
fondets størrelse eller hvem som
egentlig forvalter fondet. Ifølge
Petterøe blir fondet forvaltet av
det ukjente selskapet Boston Ca-
pital Group, men toppleder Greg
Kennedy sier kontrakten med det
angivelige finansselskapet er
brutt. 

– Det er all grunn til å få mis-
tanke om at noe er galt, sier
Sylte. 

Dansk etterforskning
Lørdag meldte den danske avisa
Politiken at dansk politi nå etter-
forsker danske bakmenn i World
Games. I Norge er ikke World Ga-
mes prøvd mot paragrafen om
pyramidespill i lotteritilsynet.
Men aktiv markedsføring av sel-
skapet er ulovlig, fordi kasino-
spillene ikke er godkjent i Norge. 

Selv om flere WGI-medlem-
mer er anmeldt for ulovlig
markedsføring, har ingen sa-
ker ført til domfellelse. 

Økokrim ville ikke kommente-
re saken i går kveld.

SER SØROVER: Advokat Olav Sylte (i forgrunnen) mener Økokrim ikke har gjort jobben sin, og ber australske myndigheter etterforske
World Games. I bakgrunnen en av verdenslederne i WGI, Tor Anders Petterøe, som blir intervjuet av en reporter. Foto: Jeanette Landfald

Snøskred i Lofoten
En mann i 40-åra omkom da
han ble tatt av et snøskred vest
for Svolvær i Lofoten. 
– Røde Kors har ei hytte i nærhe-
ten av rasstedet og kom dit rela-
tivt raskt, men mannen var livløs
da han ble brakt til sykehus, sier
operasjonsleder Tom Johannes-
sen i Midtre Hålogaland politi-
distrikt til NTB.

Nordlandssykehuset melder at
mannen ble erklært død klokka
17.10 etter to timer med gjenopp-
livningsforsøk.

Det var fint vær i området mel-
lom Store og Lille Kongstind da
raset gikk. (©NTB)

AVSKJED: Kronprinsparet var
blant de frammøtte da biskop
Gunnar Stålsett forrettet i Oslo
domkirke i går. Dette var hans
siste gudstjeneste før han går
av for aldersgrensen. 

Foto: Scanpix

l NORGE I BILDER

– Australsk politi
må granske WGI
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Nordmenn tiltalt fo
To World Games-
topper fra Narvik er
nå tiltalt for ulovlig
pyramidevirksom-
het i Finland.

vokat Tapio Nyhilä til Dagbladet.
De to nordmennene risikerer

store bøter når saken kommer opp
for distriktsretten i Lahti i juni må-
ned.

Blir de domfelt, vil World Ga-
mes Inc bli erklært ulovlig i Fin-
land ved dom.

Etterforskningen mot World

Games’ aktiviteter i Finland startet
etter at politiet oppdaget «lokke-
mailer» på Internett som tydet på
at World Games Inc var en raffi-
nert versjon av et klassisk pyrami-
deopplegg.

Jager penger i flere land
I forrige uke reiste WGI-sjef

Greg Kennedy til Helsinki for å
møte medlemmene.

Også i Canada har WGI proble-
mer med domstolene. Der erklær-
te seks WGI-medlemmer seg skyl-
dige i en tilsvarende tiltale i desem-
ber 2004, og fikk bøter på til sam-
men 185 000 kanadiske dollar.

Norske ledere i World Games

Tekst: Per Arne Solend
pas@dagbladet.no

Den finske statsadvokaten har nå
tiltalt 18 personer for ulovlig pen-
geinnsamling og lotterisalg knyttet
til World Games Inc.

– Blant disse er to nordmenn
som er bosatt i Narvik, sier statsad-

Kortkaos
Nå lover World Games
at betalingskortet
Ccard skal skaffe
220 000 nordmenn
pengene de har krav på.
Men alle spor etter sel-
skapet slutter i et ned-
lagt selskap i Latvia.

ISLE OF MAN/OSLO (Dagbla-
det): «Verdensleder» Tor Anders
Petterøe i WGI har lovet å kjøpe en
bank og skaffe betalingskort til alle
World Games-medlemmer. I går la
han ut ny reklame for selskapet To-
wah på nettsidene sine. Denne
«banken» er registrert på rekkehus-
et hans i Fredrikstad. 

Men Petterøe er ikke den eneste i
WGI som hevder han jobber med å
skaffe medlemmene pengene de

har krav på. Da bakmann Greg Ken-
nedy besøkte Oslo forrige tirsdag,
reklamerte han for et annet kort:

Stengt nettside
– Ccard skal gi oss en utbetalings-
løsning som virker, sa bakmannen
Kennedy.

Han nektet å si hvilken bank
Ccard-kortet skal være knyttet til.

Dagbladets jakt på Ccard-kor-
tet ender i et selskap i Latvia.

Det har ikke kunnet drive lovlig
forretningsvirksomhet siden
nyttår.

Nettsida til Ccard, ccard.net, ble
nylig stengt. Den er registrert hos
et advokatkontor i byen Douglas
på Isle of Man. Der vil de ikke snak-
ke om sine eventuelle forbindelser
til WGI.

Bak selskapet står Duncan Mer-
rin. Han er styremedlem i selska-
pet EastWest Management og

World Play Ltd, World Games’ fir-
maer i London. 

Her sitter også datteren til Greg
Kennedy, Christine Pamela Ken-
nedy.

Da adressen til «kortselskapet»
virket, sendte den kundene til fir-
maet Esoft, som er registrert i Lat-
via. Telefonnummeret på nettsida
deres fungerer ikke. 

Etter at Latvia i fjor innførte en
ny lov for å bli kvitt useriøse sel-

SJEFEN: Her besøker WGI-sjefen ivrige World Games-medlemmer i Oslo i fjor sommer. Seinest i forrige uke var han på møte i Helsinki. Der har de
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FAKTA

World Games Inc.
h WGI ble stiftet i 2001, og
hevder selv de har 225 000
norske medlemmer. 

h Forretningsideen til WGI er
gambling på Internett. 

h WGI er i flere andre land
erklært som et ulovlig pyra-
midespill. I Norge er det fort-
satt tillatt. 

h Fem nordmenn sitter på
topp: Mads Østvang, Tor
Einar Olaisen, Geir Bjørhus-
dal, Steinar Amundsen og
Tor Anders Petterøe. 

h 21 medlemmer har nå
sendt søksmål til Fredrikstad
forliksråd. 

h Advokat Olav Sylte har
sendt anmodning til Økokrim
om å etterforske de fem
norske verdenslederne. Han
har også anmodet australsk
politi om å etterforske aust-
ralske bakmenn i WGI

TIPS OSS
Frode Nielsen
froden@dagbladet.no
90 76 06 36

Lars I. Staveland
las@dagbladet.no
93 49 04 68

Per Arne Solend
pas@dagbladet.no
95 16 83 93

or pyramidespill
Inc opererer nå med rekrutte-
ring av nye medlemmer i en
lang rekke land. Lørdag reiste
en av WGI-toppene i Stavanger,
en tidligere drosjeeier, til Bra-
sil, hvor han skal jobbe for å få
inn nye medlemmer. 

– Jeg blir borte i alle fall i et halvt
år, skal han ha fortalt andre i WGI-

systemet. En lang rekke andre
nordmenn fra ulike WGI-team
jobber også aktivt i Brasil for å sikre
nye medlemmer for å øke penge-
strømmen oppover i pyramiden.

Eksklusive kontorer 
Nordmenn skal, etter det Dagbla-
det kjenner til, ha leid eksklusive

kontorer og forretningslokaler
blant annet i São Paulo for å lokke
brasilianere inn i systemet.

Reiser ut
Etter at medlemstilveksten i Norge
har «tørket ut» og utbetalingene fra
WGI har stoppet opp, har en rekke
«lokallag» eller såkalte «selvstendi-

ge distributører» kastet sine øyne
på mulighetene for å utvide sine
egne «pyramidebein» i andre land. 

Kilder i WGI-kretser i Norge
sier det nå arbeides hektisk mot
land som Russland, flere land i
Øst-Europa, Tyrkia, Sverige,
Finland, Danmark og en rekke
land i Asia.

skaper, ble ikke Esoft registrert på
nytt, og er nå et sovende selskap.

Hjemme hos en tysker
I forrige uke ble nok et kort lansert,
fra cArdsysTeMs FZ i Dubai. 

«Verdensleder» og pyramide-
topp Geir Bjørhusdal fikk et av de
100 kortene som er laget, og dro til
den lokale minibanken i Mo i Rana.
Uten å få ut penger.

cArdsysTeMs FZ styres fra en

postboks i Dubai, og telefonnum-
meret deres er koblet ut. Mannen
bak selskapet er tyskeren Oliver
Bellenhaus. Han har registrert fir-
maets nettside på sin egen hjem-
meadresse. 

– Ja, jeg driver virksomheten i
Dubai. Men der må vi bytte konto-
rer hele tida. Det er så dårlig med
kontorlokaler i Dubai, derfor vir-
ker ikke telefonnummeret, sier
Bellenhaus, som først sier han ikke

kjenner til noen avtale med World
Games. Litt seinere ringer selska-
pet hans tilbake.

– Dere må nok snakke med
WGIs pressetalsmann Conall
McSorley om dette.

Brøt forbindelsen
– Den endelige løsningen er ikke
cArdsysTeMs. Den blir Ccard, sier
McSorley.

Medlemmene husker enda

Pay2, et kort som lenge var i drift.
WGI-ledelsen hevder de kuttet
kortet på grunn av manglende
kontroll med overføringene til
medlemmer. Men selskapet Pay2
har en annen versjon:

– Vår kontrakt med selskapet
tok aldri offisielt slutt. De bare
stengte forbindelsen. Vi hadde no-
en startproblemer, men alt virket
fint da de brøt forbindelsen, sier di-
rektør Chris MacNee.

n finske statsadvokaten tatt ut tiltale mot 16 finner og to nordmenn for ulovlig lotteri- og pyramidevirksomhet. Foto: Tore Bergsaker
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WGI-ververe trues
med anmeldelse
«Verdensleder» Mads Østvang legger nå ut på sjarmturné for World Games Inc.
Samtidig truer Lotteritilsynet med å anmelde WGI-ere som inviterer til vervings-
møter.
Tekst: Frode Nilsen
froden@dagbladet.no

Per Arne Solend
pas@dagbladet.no

Lars I. Staveland
las@dagbladet.no

– Jeg vil anmode folk å tenke nøye
over at det Mads Østvang driver,
er en aktivitet vi har stemplet som
ulovlig, sier av-
delingsdirektør
Bård Eikeset i
Lotteritilsynet. 

Lotteritilsy-
net har fastslått
at det er ulovlig
å markedsføre
World Games,
fordi «varene»
pyramiden til-
byr er penge-
spill som ikke er godkjent i Norge. 

– Det gjelder all form for mar-
kedsføring, så lenge det er salgs-
fremmende, sier Eikeset. 

Nå setter Lotteritilsynet inn
nye ressurser i arbeidet med
pyramider og markedsføring
av konsepter som WGI. 

En hektisk vervetid
Dagbladet har fått tilgang til en
hektisk møteplan «verdensleder»
Mads Østvang skal gjøre i løpet av
våren. Han skal holde møter 16
steder i Norge, og ellers i Sverige,
Danmark, Storbritannia, Dan-
mark, Østerrike og Sveits. 

«PROMOTER disse møtene
og la oss vise for alle at media
tok feil!» er beskjeden til
WGI-medlemmene. 

WGI har hittil tatt markedsfø-
ringsforbudet med ro, men to
ganger er Lotteritilsynet nektet
adgang som observatører til
WGIs møter.

Munn-til-munn-metode
«Verdensleder» Steinar Amund-
sen sendte sommeren 2003 ut
denne meldingen til sine «down-
lines» i pyramiden:

«Det vi fortsatt må passe på er
§11 i lotteriloven som sier at vi ik-
ke kan markedsføre utenlandske
spill (bl.a. WGI). Her menes det
AKTIV markedsføring i form av
annonser, reklame i posten, pos-
ters, åpne internettsider, åpne
presentasjonsmøter og lignende.
Vi kan fortsatt bruke nettverks-
markedsføringsmetoden som er
«munn-til-munn-metode». Det
vil si at vi kan fortelle familie,
venner og bekjente hva vi driver
med og dersom de vil bli med i
WGI så kan du vise dem hvordan
de blir medlem i verdens beste
MLM (Multi Level Marketing)
system!». Hans forsikringer er lite
verdt, ifølge Lotteritilsynet. 

– Vi regner også det som
markedsføring. De kommer
ikke unna med å bruke den
markedsføringsteknikken
som MLM faktisk er. Vi kom-
mer til å intensivere jobben
mot dem som markedsfører
systemet, sier Eikeset. 

WGI-LEDER:
Mads Østvang.

FAKTA

World Games Inc.
h Stiftet 2001. Hevder å ha
225 000 norske medlemmer. 
h Forretningsidé: gambling på
Internett. 
h I flere land erklært ulovlig
pyramidespill. Er fortsatt til-
latt i Norge. 
h Fem nordmenn i verdens-
toppledelsen: Mads Østvang,
Tor Einar Olaisen, Geir Bjør-
husdal, Steinar Amundsen og
Tor Anders Petterøe. 
h Advokat Olav Sylte har bedt
Økokrim etterforske de nors-
ke verdenslederne.
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Petter Stordalen 
påstår at det gir pluss
i regnskapet når han 
gir bort penger. 

Vi ble med Kathrine Sørland ut for å
drikke champis. Midt på formiddagen. 

Hvorfor er vi så opptatt
av status? Forklaringen
er neppe den du tror. 

Misslivskrise 

Status-
jaget 

Petter
Smart

Magasinet på lørdag!

Statsminister Bonde-
vik er bekymret over
at 225 000 nord-
menn kan ha tapt
penger i pyramiden
World Games.

– Jeg er urolig over mye av det
som har blitt avdekket om denne
bransjen i Norge. Det er uheldig.
Også moralsk. Men jeg oppfatter
det ikke slik at vi i Norge har noen
dårligere lovgivning på dette om-
rådet enn våre naboland. Men det
er klart at hvis vi skal kunne be-
kjempe dette, må vi se ut over lan-
degrensene.

– Et uvesen
– Deler av dette er et uvesen, sa
Bondevik på en pressekonfe-
ranse i går.

I Stortingets spørretime i går ga
Arbeiderpartiet og SV klar be-
skjed om at de ikke er fornøyde
med regjeringens innsats mot py-
ramidetoppene i Norge. Før som-
meren kommer regjeringen med
forslag til endring av lotterilovens
bestemmelser om pyramidespill.

– Hvitvasking
– Men dette handler ikke bare om
lotteriloven. Vi vet at slike pyra-
mider blir brukt til å hvitvaske
store pengebeløp. Regjeringen
må ta tak i dette og gi politiet res-
surser til å gå etter bakmennene.
Vi begynner å bli utålmodige. Det
nytter ikke å bare komme med
Eva Joly og en handlingsplan, sier
justispolitisk talsmann i Arbei-
derpartiet Knut Storberget.

UROLIG: Kjell Magne Bondevik.

FAKTA

World Games Inc.
h WGI ble stiftet i 2001, og
hevder selv de har 225 000
norske medlemmer. 
h Forretningsideen til WGI er
gambling på Internett. 
h WGI er i flere land erklært
som et ulovlig pyramidespill. I
Norge er det fortsatt tillatt. 
h Fem nordmenn sitter på
topp: Mads Østvang, Tor
Einar Olaisen, Geir Bjørhus-
dal, Steinar Amundsen og Tor
Anders Petterøe. 
h 21 har sendt søksmål til
Fredrikstad forliksråd. 
h Advokat Olav Sylte har
sendt anmodning til Økokrim
om å etterforske de fem nors-
ke verdenslederne. 

TIPS OSS
Frode Nielsen
froden@dagbladet.no
90 76 06 36

Lars I. Staveland
las@dagbladet.no
93 49 04 68

Per Arne Solend
pas@dagbladet.no
95 16 83 93

Danske tiltalt
En dansk mann fra Århus er til-
talt for å ha vervet folk inn i py-
ramiden World Games Inc.
Dansk politi tok i går ut tiltale
mot en danske for brudd på den
danske tips- og lottoloven. Det
melder nyhetsbyrået Ritzau.

– Vi mener at WGI tilbyr ulov-
lige lotteri- og kasinospill. Derfor
har vi overlevert en sak til politiet
i Århus, sier Morten Rønde i Told
& Skats spillemyndighet.

I Finland er 18 personer tiltalt
for å ha vervet folk til pyramiden.

Pyramidespill gjør
Bondevik bekymret



Per Arne Solend
pas@dagbladet.no
95 16 83 93

Lars I. Staveland
las@dagbladet.no
93 49 04 68
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Pyramiden går fri
Økokrims vedtak
om ikke å etterfors-
ke World Games er
et signal på at re-
gjeringen har gjort
Norge til et fristed
for pyramidevirk-
somhet, sier stor-
tingsrepresentant
Audun Lysbakken.
Han er skuffet, men ikke overras-
ket over vedtaket fra Økokrim.

– Jeg kan forstå beslutningen.
De har et håpløst lovverk å for-
holde seg til, og Økokrim risike-
rer å bruke masse ressurser på et-
terforskning som ikke ender i til-
tale, sier Lysbakken (SV). 

Økokrim-sjef Einar Høget-
veit sier uklart lovverk var en
av flere grunner til Økokrims
beslutning om å ikke etter-
forske World Games Inc.

– Loven er uklar. Det har politi-
kerne erkjent, og det pågår nå et
arbeid for å bedre det. Vi har blan-
dende erfaringer med anvendelse
av denne loven, sier han.

Lovforslag til påske
Statssekretær Kulturdepartemen-
tet, Yngve Slettholm, sier et nytt
lovforslag vil bli sendt ut på hø-
ring før påske. Han avviser kritik-
ken fra Lysbakken.

– Våre regler er ikke mildere
enn i andre land i Europa. Det er
ikke noe grunnlag for en påstand
om at Norge er en frihavn for py-
ramider. Norge vil være blant de
første landene som implemente-
rer de felles EU-reglene. Dette lar
seg ikke håndtere hvis vi ikke har
et felles internasjonalt regelverk.

Disse organisasjonene flytter
over grensene så snart noen stiller
spørsmål ved deres virksomhet,
sier Slettholm. 

Ressursmangel
Økokrim mangler også ressurser
til å ta tak i World Games og T5PC
samtidig, sier Høgetveit. 

– Vår oppgave er å etterforske
større, mer alvorlige og prinsipi-
elle saker. Bedrageri-teamet hos
Økokrim er nå disponert for lang
tid i etterforskningen etter kol-
lapsen i pyramideselskapet T5PC.

I brevet til Sylte skriver Høge-

tveit at det ikke vil være riktig å
bruke en betydelig del av Øko-
krims begrensede ressurser i et
annet sakskompleks av liknende
type.

– Er du redd for at dette kan
bli tolket som en renvasking
av World Games-systemet?

– Kjent risiko
– Det er slett ikke grunn til å tolke
det som en frifinnelse. Vi fikk en
anmodning om etterforskning fra
advokat Sylte og har nå svart på
dette. Beskjeden om at vi ikke et-
terforsker WGI, er ingen frikjen-

nelse av noen, sier økokrimsjefen.
– WGI framstår som en pyra-

mideliknende virksomhet, hvor
den generelle risikoen ved delta-
kelse burde være velkjent for alle
som deltar. Generelt sett har det
ikke manglet på advarsler, sier
Einar Høgetveit. Han utdyper
dette med at mediefokus på pyra-
midene den siste tida burde ha
gjort det klart for alle at risikoen
for å gå inn er høy. 

Olav Sylte reagerer på be-
grunnelsen:

– Det er fullstendig irrelevant.
Hvis Norsk Tipping skulle unn-

dratt store midler, så går det ikke
an for Økokrim og politi å la være
å etterforske det fordi det dreier
seg om spill. Den risikoen har ik-
ke vært kjent når de har gått inn.

– Jeg anser at den siste tidas
medieoppmerksomhet mot WGI
er helt ute av proporsjoner. Ad-
vokat Syltes påstander er ikke for-
ankret i virkeligheten. WGI er ik-
ke noe pyramidespill, WGI er ik-
ke ulovlig og medlemmene har
ikke tapt pengene sine. Jeg regist-
rerer at Økokrim deler mitt syn på
dette, sier Tor Anders Petterøe,
verdensleder i WGI.

ETTERFORSKER IKKE: – Beskjeden om at vi ikke etterforsker
WGI, er ingen frikjennelse av noen, sier Økokrim-sjef Einar Høge-
tveit. Foto: Frank Karlsen

– FRIHAVN: Audun Lysbakken
(SV) mener regjeringen har
somlet. Foto: Kristin Svorte

TIPS OSS
Frode Nielsen
froden@dagbladet.no
90 76 06 36

FAKTA

World Games Inc.
h WGI (stiftet i 2001) hevder
de har 225 000 norske med-
lemmer.
h WGI er i flere land erklært
som et ulovlig pyramidespill. I
Norge er det fortsatt tillatt.
h Fem nordmenn sitter på
topp: Mads Østvang, Tor
Einar Olaisen, Geir Bjørhus-
dal, Steinar Amundsen og Tor
Anders Petterøe.
h Advokat Olav Sylte sendte
anmodning til Økokrim om å
etterforske de fem verdens-
lederne. Økokrim vedtok i går
å ikke etterforske WGI.
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Rotehue?
Test deg

selv!

Kaninjakt
med hauk
Kaninjakt
med hauk

Nytt magasin i morgen!

Tid for ryddingTid for rydding

Vi tester
kofferter

FAKTA

World Games Inc.
h Stiftet i 2001. Hevder de har
225 000 norske medlemmer. 
h WGI er i flere land erklært
som et ulovlig pyramidespill. I
Norge er det fortsatt tillatt. 

TIPS OSS
Frode Nielsen
froden@dagbladet.no
90 76 06 36

Lars I. Staveland
las@dagbladet.no
93 49 04 68

Per Arne Solend
pas@dagbladet.no
95 16 83 93

Valgerd velter 
pyramidene
Ny lov skal stoppe
kamuflerte pyra-
midespill. 

l WORLD GAMES-PYRAMIDEN

WGI har de siste åra drevet intens
verving av nye medlemmer. Til
tross for at nordmenn på turist-
visum forsøker å rekruttere nye
medlemmer i land som Ungarn,
Malaysia, Brasil, Chile, Mexico,
USA og Tyrkia, er det lite vekst i
medlemsmassen, og utbetalinger
av provisjoner og gevinster har
for vanlige norske medlemmer
stått stille i svært mange måneder. 

Strengere lov
Så langt er bare ett medlem i Nor-
ge bøtelagt for markedsføring av
WGI. Ifølge lotteritilsynet ender
de fleste saker med dagens lov-
verk med henleggelse. 

I går sendte Kultur- og kirkede-
partementet forslag til lovendrin-
ger for å få bukt med omfanget av
pyramidespillbasert virksomhet i
Norge. Et av de viktigste elemen-
tene i forslaget er totalforbud mot
å kreve at nye medlemmer skal
betale for å kunne bli med, slik at
ververne tjener hovedsakelig på
«medlemsavgiften». WGI har al-
lerede fjernet «inngangsbilletten»
på laveste medlemsnivå for å ikke
bli rammet av den nye loven. 
Flere andre pyramidebaserte virk-
somheter med norske ledere har
gjort det samme. 

Her har imidlertid departe-

mentet et skjult kort i ermet:
Det skal kunne dokumenteres

fra hver enkelt leder og deltaker i
pyramiden at hovedvekten av
egen inntekt kommer fra omset-
ning av reelle produkter, og ikke
skjulte «inngangsbilletter» eller
andre typer verveinntekter. 

Legitime formål
Er inntektene i hovedsak fra re-
kruttering av andre inn i pyrami-
den, vil virksomheten være for-
budt og deltakelse straffes med
bøter eller opptil tre års fengsel. 

Lovforslaget inneholder med

hensikt ingen spesifikke detaljer
om disse «inngangsbillettene»,
slik at det kan vurderes av myn-
dighetene fra sak til sak. Nekter de
involverte å dokumentere sine
inntekter, kan myndighetene kre-
ve at virksomheten stanses.

– Forslaget skal forby pyrami-

devirksomhet som ikke tjener 
legitime formål. Legitime former
for nettverkssalg skal kunne fort-
sette. Vi har i det siste sett en rek-
ke eksempler på pyramidevirk-
somhet som bare har til hensikt å
tjene penger til bakmennene, sier
Svarstad Haugland.

STRAMMER: Valgerd Svarstad Haugland sendte i går ut forslag til
ny lov om pyramidebaserte virksomheter. Foto: Scanpix

Etterlyser 
spredning
Rektor ved Universitetet i 
Oslo, Arild Underdal, er kritisk
til den norske studentflukten
til Australia.

Tekst: Alf Marius Opsahl
alfo@dagbladet.no

– For mange norske studenter
klumper seg sammen på noen få
australske universiteter. De ville
vært tjent med å velge mindre tra-
disjonelt. Jeg ønsker meg en stør-
re spredning av studentene, sier
rektor Arild Underdal ved Uni-
versitetet i Oslo.

Mens det i 1994 var 50 norske
studenter i Australia, skjøt stu-
dentstrømmen fart utover 90-tal-
let. De siste åra har det vært over
4000 norske studenter «down
under», og Australia har passert
Storbritannia på statistikken over
hvor det er flest norske studenter
i utlandet. Over en tredjedel av
studentene flokker seg sammen
ved universiteter i Brisbane-om-
rådet.

– Jeg tror studenter som tør å
velge litt annerledes enn de store
flokkene får mer igjen for det når
de kommer hjem på arbeidsmar-
kedet. For eksempel ved å ha lært
seg et annet språk, sier Arild Un-
derdal.

i går. Tusenvis av norske
studenter drar til Australia for å
studere.
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– Medlems-
listene i WGI
er gull verdt

Personopplysninger om 220 000 nordmenn kan bli solgt

Personopplysninger
til 220 000 nord-
menn er den virkelig
store verdien i pyra-
miden World Games,
som ledelsen nå 
vurderer å selge.
Tekst: Lars Inge Staveland
las@dagbladet.no

Frode Nielsen
froden@dagbladet.no

Per Arne Solend
pas@dagbladet.no

Det mener Erlend Bullvåg, første-
amanuensis ved Handelshøysko-
len i Bodø. Han har fulgt pyrami-
den tett siden starten, og sier nå at
salget av WGI kan være en strate-
gi fra ledelsens side for å komme
ut av en uunngåelig kollaps.

Da kan listene – med navn og
informasjon om spillevanene
til kanskje opptil 220 000

nordmenn – være den største
verdiene eierne kan få ut av
selskapet, mener Bullvåg.

Fire investorer
Mandag meldte ledelsen i World
Games at fire potensielle investo-
rer har tatt kontakt det siste året
for å forhandle om kjøp av World
Games Inc.

Den australske toppsjefen Greg
Kennedy hevder selskapet hadde
en omsetning på 12 milliarder
kroner i 2004. Men ingen har
kunnet vise hvor store verdier
som faktisk er i selskapet, og in-
gen regnskaper er kjent.

Det spekuleres nå om salget av
WGI er en bevisst strategi der le-
delsen går ut av selskapet, samti-
dig som de kommer med nye løf-
ter om at medlemmenes virtuelle

verdier snart vil bli omdannet til
reelle aksjeposter. 

– De største verdiene i selska-
pet er jo fiktive. Det ligger nok litt
verdier i gamblingspillene, men
den vesentligste verdien ligger i
medlemslisten. Det er aktører i
spillemarkedet som ønsker å få
kontakt med folk som de vet vil
være med i slike spill og ta risiko,
sier Bullvåg. 

Kopi av pass
WGI-konseptet sitter inne med
mye informasjon om sine med-
lemmer. Aktive medlemmer må
sende kopi av pass eller førerkort
på faks til De nederlandske Antil-
lene. I tillegg skal senteret I.S.S.
(WGI KYC Services Division) ha
en kopi av en fersk regning på
strøm, husleie eller liknende. 

I tillegg leverer medlemme-
ne bank- og kredittkortnum-
mer til WGI når de bruker
spilletjenestene.

Siden høsten 2002 har selska-
pet sagt at det vil være børsnotert
innen få måneder. På en leder-
konferanse i Oslo i februar gjen-
tok Kennedy løftene.

Bullvåg sier løftene har liten
verdi for frustrerte WGI-ere.

Dødsspiral
– De har gått med i et nettverk der
medlemmene sjøl er verdien.
Desto flere medlemmer, desto
større verdier. Det er umulig å vi-
te hva et sånt selskap nå kan være
verdt. Med de små mulighetene
medlemmene har til å få ut sine
penger, er verdien lik null. Fiktive
verdier blir ikke mer reelle av
børsnotering, og det vil ikke løse
noen likvide problemer. WGI
hadde tidlig symptomer på at
inntektene kom fra rekruttering
av nye medlemmer. Når i tillegg

LØFTER: WGI har lovet sine medlemmer reelle aksjeposter siden 2002. I februar gjentok toppleder Greg Kennedy løftene. Nå vurderer han å selge. Foto: Jon Terje H. Hansen

VARSLET KOLLAPS: Medlemslistene til
WGI vil være interessante for flere grup-
per, sier førsteamanuensis Erlend Bullvåg.

Foto: Tove Pettersen

FAKTA

WGI
h WGI ble stiftet i 2001, og
hevder selv de har 225 000
norske medlemmer. 
h Forretningsideen til WGI er
gambling på Internett. 
h WGI er i flere land erklært
som et ulovlig pyramidespill. I
Norge er det fortsatt tillatt. 
h Fem nordmenn sitter på
topp: Mads Østvang, Tor
Einar Olaisen, Geir Bjørhus-
dal, Steinar Amundsen og Tor
Anders Petterøe. 
h 21 har sendt søksmål til
Fredrikstad forliksråd. 
h Advokat Olav Sylte har
sendt anmodning til Økokrim
om å etterforske de fem nors-
ke verdenslederne. 

WGI ikke fikk rekruttere i store
markeder som USA og Canada og
andre land, kom de inn i en døds-
spiral, sier Bullvåg.

«Fiktive verdier blir ikke mer reelle
av børsnotering.» Erlend Bullvåg,

førsteamanuensis



WGI melder at hele
selskapsstrukturen er
solgt til internasjona-
le forretningsmenn.
Dokumenter Dagbla-
det har viser at det
snarere er snakk om
et internt rollebytte.

Tekst: Frode Nielsen
froden@dagbladet.no

Lars Inge Staveland
lis@dagbladet.no

Per Arne Solend
pas@dagbladet.no

Det har i de siste dagene vært
varslet at investorer har vist inter-
esse for å kjøpe opp hele WGI-
systemet. I går sendte WGI ledel-
sen ut en pressemelding der det
ble fortalt at en gruppe interna-
sjonale forretningsmenn ledet av
den sveitsiske finansmannen Jost
Steinbruchel hadde overtatt hele
strukturen, inkludert de påstått
220 000 norske medlemmene.

Det store rollebyttet
– Vi er veldig begeistret. Vi har
sett lenge på denne virksomhe-
ten. Kjøpet av WGI er et stort ele-
ment i vår globale strategi. Vi var
på utkikk etter en Internett virk-
somhet med en stor medlemsba-
se innen nett-gambling, sier Jost
Steinbruchel i pressemeldingen.

Offentlige dokumenter som
Dagbladet har funnet i britiske

registre, viser imidlertid at
Jost Steinbruchel slett ikke
kommer inn fra utsida. 

Steinbruchel har sittet som en
meget sentral aktør i WGI i alle
fall fra mars 2003. Det sier kjøps-
pressemeldingen som ble sendt
ut i går ingenting om. Tvert om,
Greg Kennedy forteller i presse-
meldingen at Steinbruchel grup-
pens inntog er en massiv mulig-
het til å utvikle WGI som en del
av en større gruppe med større
ressurser og bedre infrastruktur. 

«Nye» WGI
Steinbruchel lover i pressemel-
dingen også at alle betalingsprob-
lemer skal løses, at alle norske
medlemmer får aksjer i et nytt
selskap og at «nye» WGI skal bli
verdens største internettselskap.
Løfter medlemmene har fått
gjennom flere år allerede. 

WGI skulle etter planen ha lagt
ned aksjespillet med et fiktivt ak-
sjeselskap i går. Dagen før nyhete-
ne om Steinbruchels påståtte inn-
tog ble spillet plutselig forlenget i
første omgang med ei uke. Gårs-
dagens løfte om at alle som kjøper

fiktive aksjer, får like mange ak-
sjer i Steinbruchels selskap har
gitt økt aktivitet på den fiktive
børsen i WGI.

Mange selskaper
WGI-systemet er ikke basert
på ett, men på svært mange
selskap i svært mange land.
Det har derfor vært vanskelig å
finne ut hvem som egentlig
eier World Games Inc. Sentralt
står imidlertid selskaper i Sin-
gapore og England. 

Jost Steinbruchel, som ble «ny»
eier av WGI i går, er imidlertid ik-
ke ny i WGI-sammenheng. Fak-
tisk var han det aller første styre-
medlem i selskapet World Games
Leisure PLC, som seinere har skif-
tet navn til Leisure Holdings PLC.
Han ble registrert som styremed-
lem 2. juni 2003. Gregory David
Young, president i WGI, kom inn
som nr. 2 i styret dagen etter.

I dag sitter de to alene i styret
for dette holdingselskapet sam-
men med Gregory James Kenne-
dy og hans datter. 

WGI svarte ikke på henven-
delser fra Dagbladet i går.

TOPPSJEF: Gregory James Kennedy, toppsjef i WGI, forteller i en pressemelding at Steinbruchel grup-
pens inntog er en massiv mulighet til å utvikle WGI. Foto: Jon Terje H. Hansen

Rolle-
bytte 
i WGI IKKE NY I WGI: Dette dokumentet fra 

firmaregisteret i England viser at WGIs nye
eier slett ikke er ny i WGI-sammenheng. 
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l VERDEN I BILDER

HEST OMKULL: Det ble dra-
matisk da en av hestene som
trakk vognen med dronning
Silvia og Imants Freibergs,
ektemannen til Latvias presi-
dent, skled og falt i indre gård
i Stockholm Slott torsdag. In-
gen ble imidlertid skadd. 

Foto: Scanpix
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Verdensledere i WGI fikk solide pengeutbetalinger

FAKTA

WGI
h WGI ble stiftet i 2001, og
påsto at de hadde 220 000
norske medlemmer. 
h Forretningsideen til WGI var
gambling på Internett. 
h WGI er i flere land erklært
som et ulovlig pyramidespill,
men ikke i Norge.
h Fem nordmenn satt på topp:
Mads Østvang, Tor Einar Olai-
sen, Geir Bjørhusdal, Steinar
Amundsen og Tor A. Petterøe. 
h 21 har sendt søksmål til
Fredrikstad forliksråd. 
h Advokat Olav Sylte har bedt
Økokrim om å etterforske de
fem norske verdenslederne.

Pyramiden rant
rett ut i sanden
Tusenvis av med-
lemmer har ventet
på penger de har
til gode, i opptil ett
år. WGI ble brått
nedlagt fredag.
Gamle medlemmer tilbys dyre
aksjer i et nytt selskap, men ingen
penger. Samtidig har norske ver-
densledere fått solide pengeutbe-
talinger fra WGI.
De norske verdenslederne må
forklare seg når de seinere i uka
skal møte tidligere WGI-med-
lemmer på møter blant annet i
Fredrikstad og på Hamar. 

Etter at utbetalingene til med-
lemmene tørket inn i pyramide-
systemet for mange måneder si-
den, har det vært uro. 

Store utbetalinger
Samtidig kjenner Dagbladet til at
WGI-verdensledere som blant
andre Tor Einar Olaisen, Tor An-
ders Petterøe og Steinar Amund-
sen har fått store utbetalinger fra
WGI gjennom hele høsten i fjor.
Det er i tillegg blitt utbetalt solide
beløp i «ukelønn» fra WGI-syste-

met til de såkalte «tillitsmenne-
ne» for de norske medlemmene. 

I henhold til Dagbladets
opplysninger, kan flere av ver-
denslederne ha fått opptil
80 000 kroner i faste ukentlige
overføringer fra WGI i en
lengre periode. 

Samtidig har betalingsstoppen
til vanlige medlemmer ført til
økonomiske problemer for man-
ge av dem som har satset på pyra-
midesystemet.

Fond forsvunnet
WGI hadde sitt eget medlems-
fond, der alle ble tvunget til å sette
av penger. Disse skulle kunne ut-
løses hvis det skulle oppstå beta-
lingsproblemer. Flere av de nors-
ke verdenslederne har selv tatt på

seg ansvaret for at pengene i dette
fondet skulle forvaltes på en for-
svarlig måte. 

Samtidig har de på spørsmål
fra Dagbladet ikke kunnet gjø-
re rede for hvor pengene er
blitt av. 

Tor Anders Petterøe har tidlige-
re uttalt til Dagbladet at disse
pengene var i ferd med å bli tilba-
keført til medlemmene. Etter
nedleggelsen av WGI er det klart
at dette ikke vil skje.

Ny innpakning
WGI opereres fra og med i dag
under navnet Aspiritus, etter det
som er framstilt som et salg av
WGI for ei tid tilbake. På inter-
nettsidene til Aspiritus går det
klart fram at alle midler medlem-

mer måtte ha til gode fra det ned-
lagte WGI, er borte. 

Det eneste Aspiritus vil til-
by til kreditorene, er en avan-
sert formel for omregning til
aksjer i Aspiritus-systemet. 

Styret i Aspiritus, som blant
annet består av en rekke tidligere
WGI-bakmenn, har bestemt at
Aspiritus er verdt hele 750 millio-
ner euro. De påstår også at dette er
en konservativ vurdering. Bereg-
ningene er gjort på basis av at
WGI etter sigende hadde
450 000 medlemmer i sin navne-
base, som ble overført til Aspiri-
tus. 

Hvor mange av disse som er
faktisk aktive medlemmer, og
dermed er en verdi, sier informa-
sjonen fra Aspiritus intet om.

Frode 
Nielsen
froden@dagbladet.no

Lars Inge 
Staveland
lis@dagbladet.no

Per Arne
Solend
pas@dagbladet.no

– Bør skremme vettet av alle
Folk advares nå sterkt mot å gå
inn i den WGI-fødte babyen
Aspiritus.
– Det intrikate regelverket for
medlemmer burde være nok til å
skremme vettet av alle, sier fors-
ker Erlend Bullvåg ved Handels-
høyskolen i Bodø.

– Dette er Stalin-versjonen av
regelverk for kunder i et spillsel-

skap. Tenk deg hvis du hadde
vunnet en million i Norsk Tip-
ping, og du hadde fått følgende
beskjed: Pengepremien din er
gjort om til poeng. Poeng er ikke
det samme som penger. Vi be-
stemmer til enhver tid hvor mye
et poeng er verdt, og siden du ikke
brukte opp poengene dine innen
tre dager, har vi dessuten automa-

tisk brukt alle poengene til å kjø-
pe aksjer for deg i det fiktive ak-
sjespillet. Slik er nemlig realiteten
i det nye selskapet Aspiritus iføl-
ge regelverket, sier Bullvåg.

– Reglene i Aspiritus er om-
trent som i gamle WGI. De
som styrer opplegget, bestem-
mer alt, og du har knapt noen
rettigheter, sier Bullvåg.

STORE PENGER: Tor Einar Olaisen og Tor Anders Petterøe er blant «verdenslederne» som har fått utbetalt store pengesummer fra WGI på ukentlig basis, mens resten av
medlemmene bare fikk dårlige unnskyldninger for hvorfor selskapet ikke kunne betale ut penger. Foto: Privat og Tore Bergsaker 
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Har tapt
1,5 mrd.
Hver dag lures nord-
menn til å delta i tvil-
somme forretninger.
20 store pyramide-
nettverk har vervet
hundretusenvis. 1,5
milliarder norske 
kroner er forsvunnet
ut i pyramider.
Tekst: Frode Nielsen
froden@dagbladet.no

– I overkant av 300 000 nord-
menn har på papiret lekt med ver-
dier på opp til 15 milliarder kroner
de siste tre åra. Aldri før har så
mange nordmenn blitt lurt, og
aldri har nordmenn blitt lurt for
så mye penger, sier journalistene
Morten de la Forest og Stein Ove
Haugen i Hegnar Media. De har
skrevet boka «Pyramidegalska-
pen», som lanseres i dag. 

Luringer og tullinger
De to journalistene skiller mel-
lom to typer pyramidespillere:
«luringene» og «tullingene». «Lu-
ringene» er gamblerne som så at
det var pyramidespill, og trodde
de skulle komme ut med gevinst
hvis de bare trakk seg i tide. Prob-
lemet for mange var at grådighe-
ten ble større enn fornuften, og
mange hang på til alt var tapt, for-
klarer de to. 

– «Tullingene» er amatørene
som trodde at pyramideselskape-
ne kom til å bli store, solide sel-
skaper. De forsto ikke at det var
luftslott bygd som pyramider.

Kanskje får de ut litt penger i
begynnelsen, så lokkes de til å be-
tale inn mer, og så er det slutt, for-

teller Haugen og de la Forest. 
Journalistene har fulgt mer

enn 20 pyramideselskaper de
siste tre åra. – Bare Albania har
opplevd like stor pyramidegal-
skap som Norge, sier journa-
listene. 

«Bondefangere»
Årsaken til at Norge er så hardt
rammet, tror de to er en kombina-
sjon av feighet og ubesluttsomhet
politisk, med manglende lovverk.
Kombinasjon av stor grådighet og
manglende finanskunnskaper
blant deler av befolkningen er og-
så en vesentlig faktor. 

– Vi ser jo at slike pyramider
treffer særlig hardt utenfor de sto-
re byene. Det er jo en grunn til at
begrepet her er «bondefanger», en
som utnytter en annens godtro-
enhet for å lure fra ham penger,
sier Stein Ove Haugen.

– Nordmenn er late
I Albania ble det opptøyer i gatene
da folk innså at de var lurt av pyra-
midebakmenn. I Norge ser vi ikke
det. Når ledelsen i et av de største
konseptene, World Games Inc.
(WGI) tømte medlemmenes
kontoer og medlemsfond, og
tvangskjøpte såkalte «Club Equi-
ty Credits» i det nye systemet As-
piritus, ledet det knapt til protes-
ter i offentligheten. 

– Nordmenn er rike, godtroen-
de og kanskje litt late. Nordmenn
tåler å tape litt uten å lage bråk om
det. Det er nettopp det mange av
bakmennene satser på. Svært
mange går inn med små beløp, og
dermed er det liksom ikke verdt
bryet å jage bakmennene når py-
ramiden kollapser, for kollapse
gjør de alle sammen, sier Haugen
og de la Forest.

Nordmenn smittet av
pyramidegalskap

GALSKAP: Journalistene Morten de la Forest (t.v.) og Stein Ove Haugen i Hegnar Media har snudd Py-
ramide-Norge på hodet. De har fulgt 20 pyramide- og nettverksselskaper de siste tre åra og samlet
historiene i boka «Pyramidegalskapen». Foto: Bjørn Langsem

«Nordmenn tåler å tape litt uten å
lage bråk om det. Det er nettopp det
mange av bakmennene satser på.»

Morten de la Forest og Stein Ove Haugen,
forfattere av boka «Pyramidegalskapen»

Bedre for SAS
Braathens 
Mens SAS måtte legge fram
milliardunderskudd i går, går
det bedre for den norske delen
av konsernet. 
SAS Braathens la i går fram et re-
sultat for første kvartal 2005 som
var 118 millioner kroner bedre
enn tilsvarende periode i fjor. Fly-
selskapets resultat før ekstraordi-
nære poster ble minus 80 millio-
ner kroner, sammenliknet med
minus 198 millioner kroner i førs-
te kvartal 2004. 

Etter ekstraordinære poster ble
overskuddet på 163 millioner kro-
ner. (ANB)

Utbyttefest i 
Norsk Hydro
Norsk Hydro utbetaler over 5
milliarder kroner til aksjonære-
ne, etter at selskapet leverte et
rekordresultat første kvartal.
Generalforsamlingen i Norsk
Hydro vedtok i går å utbetale 20
kroner i utbytte per aksje. Til
sammen utgjør det i overkant av
fem milliarder kroner.

Staten er den aller største aksjo-
næren, og stikker av med 43,8
prosent av utbyttet. Også Folke-
trygdfondet er stor aksjonær i
Norsk Hydro og får dermed en
stor pengesum som utbetales den
24. mai. (ANB)
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Aksjon mot
WGI-topp
Like før helga gikk
Østfold Politidistrikt
til aksjon mot Tor
Anders Petterøe.
Den tidligere WGI-
verdenslederen er
siktet for brudd på
likningsloven. 

Tekst: Frode Nielsen
froden@dagbladet.no

Oliver Orskaug
oor@dagbladet.no

Politiet har beslaglagt datamaski-
ner og dokumenter både på Tor
Anders Petterøes hjemmeadresse
og på den tidligere World Games
Inc-lederens kontor på Sellebakk
utenfor Fredrikstad.

Inne til avhør
World Games Inc er kjent som
et spillbasert pyramide-
opplegg som brøt sammen og
ble nedlagt i april i år. Flere av
lederne fortsatte i et nytt sel-

skap kalt Aspiritus. Petterøe
hadde status som en av fem
norske «verdensledere» i
WGI.

Politiadvokat Øivind Olseng
ved Østfold Politidistrikt bekref-
ter overfor Dagbladet at en profi-
lert WGI-leder like før helga var
inne til avhør. Den formelle sik-
telsen er brudd på likningsloven. 

– En likningssak
– Det er en likningssak mot en
privatperson, og ikke en WGI-
etterforskning, understreker poli-
tiadvokaten.

Han bekrefter at beslaget nå
er under analyse, og at anmel-
delsen fra skattemyndighete-
ne går på avvik i beløp oppgitt
til beskatning for åra 2000,
2003 og 2004. 

Dagbladet er kjent med at pen-
getransaksjoner knyttet til flere
av de tidligere norske verdensle-
derne i pyramideorganisasjonen
World Games Incorporated har
vært gjenstand for grundige un-
dersøkelser. Skatteetaten har sett
på selskaper og bankforbindelser i
utlandet knyttet til verdensleder-

ne. Anmeldelsen mot Tor Anders
Petterøe er knyttet til pengebeve-
gelser som ikke skal være i over-
ensstemmelse med beløp oppgitt
til beskatning. 

Petterøe har protestert.
– Vi skal se på overensstem-

melse mellom inntekt og det som
er oppgitt til beskatning, sier Ols-
eng som ikke ønsker å gå inn i
nærmere detaljer rundt saken nå. 

Avvik over flere år
Han bekrefter imidlertid at
Petterøe har levert inn en for-
mell protest mot beslaget av
datamaskiner og dokumenter.
Petterøe har ifølge politiadvo-
katen også protestert på
grunnlaget for anmeldelsen
fra Fylkesskattesjefen.

Dagbladet har forsøkt å få en
kommentar fra Tor Anders Pette-
røe til anmeldelsen, men får opp-
gitt at han er på ferie, og ikke vil
være mulig å komme i kontakt
med på noen uker. Tor Anders
Petterøe er i tillegg til den private
skattesaken, også en av de tidlige-
re WGI-lederne som er saksøkt
av tidligere medlemmer.

PROTESTERER: Den tidligere WGI-verdenslederen Tor Anders
Petterøe har levert inn en formell protest mot beslaget av datamas-
kiner og dokumenter. Foto: Tore Bergsaker
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