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29. mai 2012  Hvem er Alpha Kallon og hvorfor overførte Breivik 40.000 kroner til ham? 
  http://www.vg.no/nyheter/innenriks/22-juli/rettssaken/artikkel.php?artid=10053752

1. juni 2012 Breiviks mystiske Liberia-kontakt: - Han skulle kjøpe diamanter
  http://www.vg.no/nyheter/innenriks/22-juli/rettssaken/artikkel.php?artid=10054033
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Jakten på Breiviks Liberia-kontakt

Innledning
Allerede i det første formelle avhøret, lørdag 23. juli 2011 – under et døgn etter terroran-
grepene mot Regjeringskvartalet og AUF-leiren på Utøya – fortalte terroristen Anders 
Behring Breivik politiet om en reise han sa han hadde hatt til Liberia i 2002:

Utdrag fra avhøret: 

«Siktede svarte «Knights Templar Europe ble opprettet 1.mai 2002». Da kom det cirka 
12 delegater fra 11 forskjellige land til London. Siktede var den norske delegaten.  
Siktede ble spurt om hva som var bakgrunnen for at det ble akkurat ham.»

«Jeg var nominert i bystyret for Oslo Frp og kom ganske høyt på listen, men det var 
en prosess hvor media fortsatte hardkjøret mot Frp. Jeg innså at det aldri ville bli noen 
endringer på demokratisk vis når media som mottar statsstøtte er totalt dominert av 
marxister og vil umuliggjøre enhver kulturkonservativ endring av betydning. Når jeg 
innså det, meldte jeg meg ut av Frp, for de er en demokratisk organisasjon. Og jeg som 
da valgte å bli revolusjonær konservativ, valgte en revolusjonær linje. Gjennom mange 
tilfeldigheter kom jeg i kontakt med folk som var motivert i Europa. Mange av de ser-
biske krigsheltene ble jaktet på av Nato, og jeg besøkte han i Liberia før jeg deltok på 
møte og ble ordinert.»

Med hjelp fra Breiviks beslaglagte pass kunne politiet raskt fastslå at han virkelig hadde 
vært i Liberia. Ifølge passet var han der en knapp uke i slutten av april 2002. 

Til politiet sa Breivik at han før Liberia-reisen hadde konstruert en dekkhistorie for ikke 
å bli avslørt. Til venner og familie hadde han løyet og sagt at diamantkjøp var reisens 
formål, mens den egentlige planen var å møte en serbisk krigshelt som hadde en sentral 
posisjon i Knights Templar, hevdet terroristen hardnakket. Utover dette nektet Breivik å 
gi politiet flere opplysninger om turen til Liberia og personer han hadde møtt der.

Gjennom de ni månedene fra angrepene til rettssaken startet i april 2012 fastholdt Brei-
vik forklaringen på at reisen til Liberia var en slags test og forutsetning for at han fikk 
lov til å delta på det såkalte ordineringsmøtet for Knights Templar i London.

Men snakket terroristen sant om reisens formål eller var det en løgn? Fantes det et 
Knights Templar? I så fall; hvilken organisasjon var det? Hadde Breivik fått hjelp fra an-
dre personer under planleggingen og gjennomføringen av terrorangrepene? Fantes det 
andre, som sammen med ham, kunne holdes ansvarlig for det som hadde skjedd?

Starten på vårt arbeid
Da rettssaken mot Breivik startet 16. april 2012 var flere av de mest sentrale 
spørsmålene i saken fremdeles ubesvart:

• Hva gjorde Anders Behring Breivik egentlig i Liberia?

• Hvilke personer hadde møtt ham i Liberia og hvilken rolle hadde de?

• Kunne man med sikkerhet avvise at Knights Templar fantes?
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Dette var spørsmål som ikke bare var ubesvarte for media og offentligheten, men også i 
stor grad for politi, påtalemakt og forsvarere. 

Omtrent samtidig som rettssaken startet ble vi kjent med at politiet, etter å ha saumfart 
Breiviks økonomi og digitale spor, satt på flere opplysninger om turen til Liberia enn 
det som tidligere hadde blitt kjent for offentligheten. Gjennom tradisjonell journalistisk 
metode fikk vi ut følgende opplysninger som tidligere ikke hadde vært kjent for offent-
ligheten:

• 18. mars 2002 kjøpte Breivik to rådiamanter og en linse som brukes til diamanter hos 
Bergmannen i Oslo.

• 4. april 2002 ringte Breivik til diamanthandleren TL Keith Diamond House i London.

• 15. april ringte til det samme britiske diamanthuset på nytt, samt en annen diamant-
forretning i samme gate: MB Brandley. Vi ble kjent med at britisk politi, på oppdrag av 
politi i Norge, hadde vært i kontakt med disse forhandlerne, som begge hadde sjekket 
sine registre og ikke funnet noe kundeforhold til Breivik. 

Samme dag tok Breivik ut 6400 Euro, som den gang tilsvarte cirka 50.000 kroner. Selv 
hadde siktede forklart at han vekslet disse pengene inn til amerikanske dollar i Elfen-
benskysten, hvor han oppholdt seg i noen dager før han dro inn i Liberia. 

• 17. april 2002 forlot Breivik Norge og landet i Elfenbenskysten samme dag. Der skaffet 
han seg visum til Liberia. 

• Mellom 18. og 20. april 2002 tok Breivik ut 1130 XOF (valutaenheten i Elfenbens- 
kysten), som tilsvarte ca. 14 000 kroner.

• Mellom 22. og 28. april 2002 oppholdt Breivik seg i Liberia ifølge inn- og utstemplinger 
i passet.

• 3. mai 2002 dro Breivik kortet på to kjedekafeer i Storbritannia. Samme kveld return-
erte han til Norge.

• 12. april 2002 kjøpte Breivik spektroskop og diamantvekt-måler fra en forhandler i 
USA.

• 13. mai 2002 ringte Breivik det amerikanske selskapet Antwerp Sales, som driver 
engroshandel med diamanter.

• 14. mai 2002 ringte Breivik et annet amerikansk selskap, Diamond Institute, som blant 
annet tilbyr opplæring for diamantkuttere.

• 15. mai 2002 ringte Breivik på nytt til Diamond Institute, og kjøpte en vare til 20 dollar. 
Hva han kjøpte er ukjent.

• 24. mai 2002 kjøpte Breivik en manual for prissetting av diamanter hos det sør- 
afrikanske firmaet Adtec.

• 28. mai 2002 ringte Breivik til et liberisk telefonnummer. Han snakket i 12 minutter 
med denne personen. 

• 31. mai 2002 førte Breivik over 500 dollar (4548 kroner) til et liberisk kontonummer 
som tilhører en mann ved navn Alpha Kallon. Dette er aller første gang dette navnet 
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dukker opp.

• 14. juli 2002 førte Breivik på nytt over penger til Alpha Kallon, nå 4400 dollar (35.165 
kroner).

• 28. juni 2002 ringte Breivik nok en gang til det samme liberiske telefonnummeret. 

Hva var den sentrale problemstilling ved 
starten av prosjektet? 

Denne informasjonen utløste to nye og sentrale spørsmål: Hvem er Alpha Kallon?  
Hvorfor overførte Breivik 40.000 kroner til ham? 

Men vi lurte også på hvorfor Breivik anskaffet seg mengder med diamantutstyr dersom 
diamanthandel i Liberia kun var en dekkhistorie for hans venner og familie.

Vi startet med å ringe det liberiske telefonnummeret vi hadde fått gjennom opplysnin-
gene politiet satt på. Det ringte, men ingen tok den aldri. Kunne det være Kallons tele-
fon? Vi forsøkte å finne ut hvem som eide nummeret, men i et land hvor det ikke finnes 
noen form for telefonkatalog måtte vi snart legge det til side og konsentrere oss fullt og 
helt om jakten på Alpha Kallon.

Hva er genuint nytt i saken?
• Vi fant mannen politiet hadde jaktet i over et halvt år, og han kunne lede oss til  
mannen som hadde hatt hovedkontakten med Brevik i Liberia.

• I intervjuer med oss hadde Alpha Kallon og Michel Farhat sammenfallende forklaringer 
om Breiviks formål med turen – nemlig ønsket om å handle med rådiamanter. 

• Begge sa at de aldri hadde hørt snakk om en serber eller Knights Templar. De opplevde 
aldri at Breivik hadde møtt noen andre under oppholdet. 

• Breivik bekreftet for første gang kontakt med Kallon og Farhat.

• På bakgrunn av VGs saker fra USA og Liberia fortalte Breivik for første gang mer om 
serberen han hevdet å ha møtt i Liberia. Til oss hevdet han at kallenavnet på denne 
mannen var «Dragen».

Organisering av arbeidet, metodebruk,  
kildebruk, problemer underveis m.m.
Vi startet med de åpenbare søkene etter Alpha Kallon på internett. Over ti år hadde 
gått siden Breiviks Liberia-reise, så det var umulig å vite om han fremdeles befant seg i 
landet – heller ikke om han var i live. Siden vi hadde så få spor, forsøkte vi de søkekom-
binasjonene som var mulig, for eksempel «Alpha Kallon + Liberia» og «Alpha Kallon + 
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Monrovia», som er hovedstaden i landet.

På dette tidspunktet, i april 2012, hadde vi i over åtte måneder hatt jevnlig kontakt med 
personer i Liberia. Tidlig i august fikk vi informasjon om at Breivik hadde vært i Liberia, 
og at han i avhør hevdet å ha møtt en serbisk krigsforbryter der. I et forsøk på å finne 
denne serberen, personer som hadde kjennskap til et serbisk miljø i Liberia eller som 
hadde møtt Breivik, tok vi kontakt med de største avisene i landet, i tillegg til frilansere 
med base der. 

Personene vi den gang kom i kontakt med kunne fortelle at det hadde vært mange 
serbere i Liberia på den tiden – som blant annet drev med våpenhandel. I 2002 var det 
lovløse tilstander i landet, som fra 1999 til 2003 var under sin andre borgerkrig på få 
år. Den første tok livet av 200.000 mennesker. Vi fikk tips om blant annet puber der 
personer av slavisk opprinnelse oppholdt seg i hovedstaden Monrovia, men vi kom aldri 
nærmere noen serber som hadde møtt Breivik i 2002 og hadde såpass lite håndfast 
informasjon at vi valgte å avvente et rykk dit. Frem til de nye opplysningene kom i april 
året etter hadde Liberia-sporet mer eller mindre blitt lagt på is.

Men nå tok vi på kontakt med våre kontakter, kunne de fortelle at både Alpha og Kallon 
var svært vanlige for- og etternavn i Liberia. Ingen av kontaktene våre kjente til noen 
med kombinasjonen, men lovte å sette i gang jungeltelegrafen og legge ut lytteposter i 
ulike miljø i håp om flere spor. 

Parallelt fortsatte vi våre søk på internett. Vi fant enkelte som hadde dette navnet på 
Facebook, og kontaktet alle, men det er ikke tvil om at det kan være vanskelig å komme 
i kontakt med folk der. Mange sjekker kontoene sine sjelden, så at Facebook var den 
eneste kontaktmuligheten vi hadde til disse menneskene vanskeliggjorde arbeidet. Vi 
sendte også Facebook-melding til alle personer med etternavnet Kallon. Selv om navnet 
var oppført på en bankoverføring, følte vi at vi ikke kunne være sikre på at det var riktig. 
For alt vi visste kunne det være et dekknavn eller så kunne det ha blitt stavet feil.  
Vi forsøkte derfor også alternative navn som «Alfa Kallon», «Alph Kallon», «Alpha 
Callon», «Alfa Callon», «Alph Callon».

Etter hvert som tiden gikk, fikk vi svar fra flere Kallon-er, men ingen kjente til Alpha. 
Heller ikke våre kontakter i Liberia kom videre. Vi kontaktet også norsk politi for å høre 
om de hadde fått svar på rettsanmodningen de sendte rett før jul. Svaret drøyde, men 
18. mai fikk vi beskjed om at de ikke hadde det. 

Sporingsarbeidet gikk svært trått langt inn i mai måned, men 30. mai fikk vi et nytt spor 
som skulle vise seg å være helt avgjørende i det videre arbeidet. 

Da vitnet politioverbetjent Vidar Sæther i Kripos om hva etterforskningen hadde 
avdekket om Breiviks påståtte organisasjon Knights Templar. Sentralt i vitnemålet 
var opplysningene om politiets Liberia-spor, som vi allerede hadde sittet på i over en 
måned, men et godt stykke ut i vitnemålet sa han noe som vekket vår oppmerksomhet: 

«28. juni så ringer han (Breivik), og det siste vi ser i forbindelse med Liberia er at han har 
telefonsamtaler til et Travel Service. Jeg har vært i kontakt med liberisk politi for å finne 
han som har detet nummeret, og han har fått dette nummeret av svigerbror til Alpha 
Kallon, som sier at han har fått dette fra Alpha Kallon», sa Sæther og utdypet etterpå:

«Vi har sendt en rettsanmodning til Liberia. Det er ikke det enkleste landet å få svar fra, 
men vi har gått gjennom telefonnumrene og sendt en anmodning om å identifisere den 
som mottok pengene som skal ha hatt en konto pengene ble sendt til. Og da fikk vi som 
kjent svar forrige uke da vi har både transaksjonene og har et telefonnummer som er 
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indirekte knyttet til han. Vi kom så til svigerbroren som sa at Kallon er i USA. Da gjenstår 
det å prøve å få tak i han».

Umiddelbart etter at opplysningen om USA ble kjent, fikk en av VGs journalister beskjed 
om å forlate rettssalen og gå opp på VG-huset for å sette i gang researchen. 

Google-søket «Alpha Kallon + USA» førte oss inn på White Pages (den amerikanske 
elektroniske telefonkatalogen). Der dukket det opp et telefonnummer og en adresse i 
Minneapolis. Det telefonnummeret var ikke lenger i bruk da vi ringte. 

Det ble tatt rask avgjørelse om at VGs korrespondent og fotograf i New York skulle 
komme seg til Minneapolis så fort som mulig, selv om vi ennå bare hadde ett spor å gå 
etter: adressen 2006 Thomas Avenue N.

Foreløpig ante vi ikke om denne personen var «vår» Alpha. I ytterligere søk på internett 
fant vi en Alpha Kallon til – i Virginia, men det viste seg at han var 17 år og vi kunne 
dermed utelukke ham. Dermed satt vi kun med én Alpha Kallon i USA som var å op-
pdrive. 

For å skaffe mer informasjon om denne mannen i Minneapolis, tok vi i bruk betalings- 
tjenesten US Search, som er en personsøkside hvor man kan få informasjon om alt fra 
adressehistorikk og navn på familiemedlemmer til rulleblad og eiendommer. 

To av de som sto oppført som «mulige relaterte personer» var Yolanda Kallon og Yolan-
da Caldwell. Kunne dette være Alphas kone, som hadde tatt hans etternavn etter at de 
giftet seg? Gjennom US Search fant vi en rekke telefonnummer registrert på både Alpha 
og Yolanda, men ingen av dem fungerte. 

Vi fant ingen Alpha Kallon fra Minneapolis på Facebook, heller ingen Yolanda Kallon, 
men det var svært mange som het Yolanda Caldwell.

En av disse navnene vakte vår oppmerksomhet – en Yolanda Caldwell som oppga på 
siden sin at hun bodde i Minneapolis. Vi bestilte en egen bakgrunnssjekk gjennom US 
Search også på Yolanda Caldwell, og kunne sammenligne «mulige relaterte personer» 
med slektninger den Yolanda vi hadde funnet på Facebook hadde «tagget» på sin side 
som familiemedlemmer. Flere av de samme «mulige relaterte personene» dukket også 
opp på Alpha Kallons bakgrunnssjekk, og dermed kunne vi med stor sannsynlighet fast-
slå at Yolanda var eller hadde vært gift med Alpha Kallon.

Likevel ante vi ennå ikke om det var riktig Alpha. 

Frem til korrespondenten og fotografen var fremme, satt vi flere journalister på VG- 
huset og ringte alle telefonnumrene fra bakgrunnssjekkene. Vi fikk til slutt tak i en som 
kjente Yolandas mor og endelig fikk vi et telefonnummer som fungerte. Moren nektet 
først for å kjenne noen ved navn Alpha Kallon, men ut i samtalen vedkjente hun at hun 
kjente ham likevel. Hun fortalte at hun ikke lenger var på talefot med mannen, men at 
hun for en stund siden hadde hørt at han bodde i Brooklyn Park. Mer en det ville hun 
ikke si.

Brooklyn Park er en bydel i Minneapolis, og vi var et spor rikere. 

Bakgrunnssjekkene gjennom US Search hadde gitt oss en lang liste med adresser og 
tidligere adresser både på Alpha og Yolanda, samt en rekke Caldwell-er, som etter alt å 
dømme var hennes slektninger. Adressene var vår reserveplan dersom det skulle vise 
seg at vi ikke traff blink på adressen Alpha sist var registrert på, ifølge bakgrunns- 
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sjekken: 2546 Rhode Island Avenue. En helt annen person var registrert på den 
adressen nå, men vårt håp var at naboene kunne vite noe. 

En annen reserveplan var å søke opp alle personer med etternavnet Kallon i Minneapolis 
gjennom amerikansk telefonkatalog, sosiale medier og øvrige søk på internett – totalt 
12 personer.  

Men det viste seg at vi traff blink på første forsøk. I 2546 Rhode Island Avenue bodde 
eks-svigerinnen til Alpha Kallon – søsteren til Yolanda Caldwell. Hun hadde kun møtt Al-
pha en gang før, men kunne bekrefte at han opprinnelig var fra Liberia og at han hadde 
emigrert til USA etter 2002. Da Yolanda kom hjem fra jobb ga hun oss telefonnummeret 
og adressen til Alpha – i Brooklyn Park slik moren hennes hadde informert oss om. 

Da korrespondenten og fotografen kom til Brooklyn Park var ikke Alpha hjemme på 
adressen, men de møtte en mann som kjente området svært godt – også Alpha Kallon. 
Mannen ringte Alpha, som på telefon bekreftet at han hadde møtt en nordmann i Liberia 
i 2002. 

I møtet med VG fikk Alpha Kallon se et bilde av Breivik og kjente ham umiddelbart igjen. 
Liberieren fortalte at han hadde kjørt Beivik rundt om i landet på jakt etter diamanter.

- Han var interessert i små, små diamanter. Han ønsket å se rengjorte diamanter, ta bilde 
av dem og deretter dra tilbake til Norge og gjøre store bestillinger, sa Alpha Kallon til oss.

Liberieren sa at han aldri hørte snakk om at Breivik møtte eller skulle møte noen andre 
under oppholdet. Det var aldri snakk om verken noen serber eller Knights Templar. Han 
hadde snarere et inntrykk av Breivik som en forretningsmann – en som ville gjøre store 
investeringer innenfor diamanthandelen.

De 40.000 kronene Breivik overførte var for transport og fiksertjeneste, i tillegg til at 
en annen liberisk mann skulle ha en del av kaken, ifølge Kallon. For han hade bare kjørt 
bilen – det var en annen mann som hadde hatt hovedkontakten med Breivik under 
oppholdet. Kallon mente å huske at Breivik hadde kontaktet denne mannen via internett 
før han reiste til Afrika. Mannen het Michelle Loude, mente Alpha Kallon.

Vi hadde fått nye og svært interessante opplysninger om diamanthandling – som Brei-
vik selv hevdet var en dekkhistorie, men idet vi trodde vi hadde funnet en slags løsning, 
hadde vi plutselig en ny mann å jakte – trolig i Liberia, landet som ikke en gang har 
telefonkatalog. 

For selv om Alpha Kallon både var usikker på hvordan navnet ble stavet, var han tem-
melig sikker på at hovedkontakten fremdeles oppholdt seg i landet. Kallon mente Mi-
chelle jobbet som alt-mulig-mann på flyplassen i Monrovia, men ante ikke hva han drev 
med nå. 

Etter å ha sjekket om det fantes noen med navnet Michelle Loude i USA – hvor de fleste 
liberiere har utvandret – fant vi en med det navnet i New York. Det viste seg ikke å være 
riktig person. Vi mente at sjansen for at mannen befant seg i Liberia var såpass stor, at 
vi bestemte oss for å reise nedover med korrespondenten fra Paris og fotograf fortest 
mulig – før konkurrentene rakk å få egne intervjuer med Alpha Kallon og starte sin egen 
research. 

Mens teamet var på vei nedover, jobbet en journalist i Oslo med å researche mest mulig. 
Vi tok igjen kontakt med våre kontakter der nede, men ingen kjente til noen Michelle 
Loude. De mente ingen menn i landet het Michelle, og mente det måtte være feil stavet. 
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Den beste måten å finne mennesker i Liberia er gjennom «the word of mouth», sa de. I 
tillegg ringte Alpha sine familiemedlemmer og venner i Liberia for å høre hvor det hadde 
blitt av Michelle. Vår plan og metode var å legge ut så mange lytteposter som mulig, for å 
lette jobben til teamet når de landet.  

Vi hadde også flere spor å gå etter. Fantes Ophelia Travel – reisebyrået som Breivik had-
de ringt – fremdeles? Kunne noen der vite hvor Michelle er? I tillegg hadde Alpha fortalt 
at Breivik hadde bodd på et hotell i Broad Street i Monrovia – hvor det i dag lå fem hotell-
er. Kunne de ha gjestebøker eller registreringer fra 2002?

Siden jobben på flyplassen var det eneste håndfaste sporet vi hadde etter Michelle, 
begynte journalisten i Norge å finne frem til folk som jobbet der. Vi forsøkte å ringe tele-
fonnummeret til flyplassen, men det nyttet ikke. Ingen tok telefonen. I stedet fant vi en 
gruppe på Facebook der personer med tilknytning til den var medlemmer. Vi kontaktet 
alle det var mulig å kontakte med spørsmålet: Kjenner du Michelle Loude eller noen som 
har et navn som ligner? 

Da teamet landet i Liberia var første prioritering å skaffe seg en god, pålitelig, kontakt 
med god lokalkunnskap som kunne hjelpe oss. Fra Norge hadde vi på forhånd fått tips 
om gode fiksere fra kontaktene våre – og valgte til slutt en redaktør for en av avisene i 
Monrovia. 

Sammen med ham, var diamantsporet det første vi begynte å sjekke ut. Fra USA hadde 
Alpha Kallon gitt beskrivelser av diamantforretningene de hadde vært innom sammen 
med Breivik. Var det noen av forretningene som fremdeles eksisterte? 

Det viste seg imidlertid at diamantbransjen var totalforandret siden den gang. I tidsrom-
met hvor Breivik besøkte landet, lå diamanthandelen så og si brakk på grunn av krigen. 
Vi fikk informasjon fra journalistene i Liberia om at det fantes et register over diamant- 
handlere. Vi tok med oss en journalist som visste hvor det var (og som kjente noen der). 
Han fikk ut en listen over alle registrerte diamanthandlere i den perioden ABB var der. 
Det var ett navn som lignet veldig på Michelle Loude, men som ikke var stavet på nøyak-
tig samme måte. Var det vår mann? Og hvis så; hvor var han nå?

Det ble tatt mange telefoner for å prøve å komme nærmere et svar på om diamant- 
handleren som hadde et lignende navn var den rette mannen. Dette var telefoner vi ba 
journalistene som hjalp oss om å ta til sitt nettverk og bekjente. Men vi kom ikke noe 
videre med det sporet, og i ettertid ble teorien om at han var diamanthandler tynnere og 
tynnere. Vi kom heller ikke videre med sporet på flyplassen. Både på bakken i Monrovia 
og fra Norge ble personer med tilknytning til flyplassen kontaktet, men ingen husket 
navnet. 

Vi sjekket også ut Breiviks egen påstand om bakgrunnen for Liberia-reisen, at han 
skulle møte en serbisk krigsforbryter. Vi var derfor interessert i å vite om det fantes et 
serbisk miljø i Monrovia nå og om det var noen som kunne ha noe informasjon om en 
serbisk krigsforbryter hadde vært i Monrovia på den tiden Breivik var der. Det hadde 
vært et serbisk miljø der og det skulle fortsatt finnes rester. Vi fikk en adresse og dro 
dit, men ble til en viss grad advart mot å flagge høyt hva vi var ute etter der. Det var et 
overnattingssted/bar med mange sikkerhetsvakter, men vi fant ikke noe informasjon av 
interesse. 

I undersøkelser som ble satt i gang, som for det meste besto i at lokale spurte andre 
lokale de kjente og som kunne sitte på informasjon om serbere, kom det frem informasjon 
om at det kunne ha vært en krigsforbryter i landet i tiden rundt 2002. Etter hvert, når 
man sjekket når denne aktuelle personen skal ha rømt og eventuelt blitt dømt, ble det 
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klart at den krigsforbryteren som vi eventuelt kunne ha bragt på det rene at var i landet 
på et eller annet tidspunkt ikke kunne samsvare med det Breivik hevdet.

Frem til nå hadde vi gått oss inn i mange blindspor, og måtte stadig rykke tilbake igjen. 
Fremdeles var det eneste vi hadde en usikker stavemåte på både for- og etternavn, og 
en tro på at han befant seg i Liberia. 

Men så begynte det å løsne: Jungeltelegrafen begynte å rapportere små biter med infor-
masjon. Noen mente at han hadde en far fra Libanon, andre mente at han ikke het Mi-
chelle, men Michel. Så mente flere at han var av libanesisk opphav, andre igjen mente at 
Loude slett ikke var etternavnet, men snarere kanskje Loud, Foude, Laude eller Farhat. 
Til tider var det svært mange navnekombinasjoner å sjekke ut.

All denne informasjonen var et resultat av utallige telefoner og samtaler med mennesk-
er i og rundt Monrovia. På grunn av at flere mente at han opprinnelig kom fra Libanon, 
kontaktet vi vår faste fikser og tolk i Beirut. Han satte umiddelbart i verk undersøkelser 
om personer i Libanon hadde tilknytning til Liberia. Det fantes et slikt miljø i Libanon og 
han kom tilbake med kontaktinformasjon til personer som muligens hadde informasjon.

Men vi rakk aldri å kontakte dem. Tampen hadde nemlig begynt å brenne i Liberia.

Stadig flere kilder nevnte nå navnet Michel Farhat til oss, og fra Norge konsentrerte vi 
nå researchen på det nye navnet. 

På Facebook fant vi kun tre personer med etternavnet Farhat som hadde oppgitt at de 
bodde i Liberia. En av dem het Michel (https://www.facebook.com/michel.farhat1).  
Vi fant også et selskap i Monrovia som heter Farhat Brothers, som vi trodde kunne ha 
tilknytning til Michel. Etter å ha saumfart Facebook-kontoen hans, så vi at mange av 
vennene hadde tilknytning til Libanon. Vi fant også en gutt med etternavnet Farhat 
som oppga at han hadde bodd i Monrovia, nå bosatt i Amman i Jordan. På Facebook op-
pga han at han hadde gått på St. Patricks High School i Kentucky – nøyaktig den samme 
skolen som Michel hadde oppgitt på sin side. Vi følte at vi var nærmere en noen gang!

Men det fantes dessverre ingen kontaktinfo eller bilder av ham på Facebook som vi 
kunne finne.

Likevel ble det klarere og klarere at dette var mannen.

Det store gjennombruddet da vi etter lang tids søk på internett kom over en side på det 
sosiale nettstedet Hi5-side (http://www.hi5.com/profile.html?uid=5945743523)hvor 
en Michel fra Liberia hadde registrert seg. Han hadde også lagt inn et bilde av seg selv. 
Vi tok umiddelbart et mobilbilde og sendte det til Alpha Kallon i USA. Han kunne med 
første øyekast bekrefte at dette var Breiviks kontakt i Liberia – Alpha var helt sikker. 

Vi hadde tatt et sjumilssteg med denne bekreftelsen, men vi hadde ingen formening om 
hvor mannen befant seg.

Vi oppsøkte reiseselskapet Ophelia Travels som Breivik hadde ringt til flere ganger, 
ifølge norsk politis opplysninger.  Innehaverens søster var på jobb da vi kom, og vi viste 
henne bildet fra Hi5 og fortalte at vi lette etter Michel Farhat. Hun kjente han umiddel-
bart igjen og bekreftet at han hadde jobbet der. Hun fortalte at han hadde fått sparken 
uten å gi en klar forklaring på hvorfor. Det syntes nå å være temmelig klart at Breivik 
hadde truffet Michel Farhat gjennom reiseselskapet. Kvinnen på Ophelia Travel visste 
ikke hva Farhat hadde gjort etter at han hadde sluttet i selskapet for mange år siden, og 
hun visste langt mindre hvor han var nå. Men hun hadde imidlertid en bror som hadde 
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jobbet sammen med ham, og som kanskje kjente noen som kunne hjelpe oss.

Jungeltelegrafen var i gang igjen.

Da vi traff broren hennes senere, hadde han ikke lenger telefonnummeret til Michel 
Farhat, men han skulle prøve å kontakte sine bekjente og eventuelt felles bekjente som 
eventuelt kunne sitte på informasjon.

Morgenen etter hadde han nummeret.

Farhat hadde vært på reise, men kom hjem til Monrovia samme dag. Han var skeptisk, 
men gikk med på å møte oss. Han sa han hadde hørt navnet Anders Behring Breivik før, 
men det var ikke før vi ramset opp flere av Breiviks dekknavn, blant dem «Henry Ben-
son» og viste bilde av ham at han var sikker på at det var mannen han møtte for mange 
år siden. 
Farhat begynte å fortelle: Nordmannen hadde først sagt at han ønsket å se Liberia, men 
få dager før ankomst oppga han en ny årsak for besøket – nemlig at han ville finne rådia-
manter. Farhat sa at han hadde forklart at det den gang var lagt ned forbud mot eksport 
av diamanter fra Liberia, men lovte at han likevel skulle sjekke hvilke muligheter som 
fantes. 

- Han var kun interessert én ting og det var diamanter. Han ønsket å gjøre forretninger 
med diamanter. Han så etter kontakter som kunne hjelpe ham. Det var alt han snakket 
om. Han ville se på liberiske diamanter og hvor mye de kostet, sier Farhat. 

- Kjøpte han noe? 

- Nei. Så langt jeg vet, kjøpte han ikke noe. 

- Hvorfor ikke? 

- På den tiden var det kamper i de områdene hvor man vanligvis gravde frem diamanter, 
så diamantene kom ikke inn til de sentrale forhandlerne. Han fikk derfor ikke tak i noen, 
sa Farhat under intervjuet i Monrovia.

Også Farhat sa at han aldri hadde hørt snakk om noen serber eller Knights Templar. 

Frem til dette punktet hadde Kallon og Farhats forklaringer vært sammenfallende, men 
mens Kallon hevdet av Farhat fikk en del av pengesummen, benektet Farhat dette. Han 
hevdet på sin side at Breivik før han reiste spurte Kallon om å kjøpe diamanter når de 
begynte å komme på markedet igjen. Når Alpha fikk dem, var avtalen å ringe Breivik, og 
så skulle de finne en måte å få dem ut fra Liberia på, hevdet Farhat, som anslo at sum-
men Kallon fikk tilsvarte en liberisk årslønn.

Da Kallon ble fremholdt disse påstandene sa han at det stemte at Breivik ba ham jakte 
diamanter for ham, men hevdet at det også gjaldt Farhat og at de delte pengene.
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Konsekvenser
• På bakgrunn av VGs lokalisering av mannen, ble Alpha Kallon innkalt til å vitne mot 
Anders Behring Breivik via videolink fra USA 13. juni 2012. 

• Norsk politi reiste ens ærend til USA for å gjennomføre avhør med Kallon. Avhøret ble 
gjennomført 20. juni 2012 og varte i seks og en halv time. 

• Funnet ble nevnt i aktors prosedyre under rettssaken

• Etterforskningsteamet, som på det meste besto av 300 etterforskere, fikk kritikk fra 
flere hold for at de ikke hadde funnet Alpha Kallon før VG. 

• Etter at VG hadde intervjuet Michael Farhat, ønsket Breivik å gi nye opplysninger til 
oss. Han hevdet at kallenavnet på serberen var «Dragen», og bekreftet kontakten med 
Farhat. Breivik fortalte at han hadde møtt liberieren gjennom et forum, men hevdet han 
snarere hadde en slags livvakt-rolle. 

Spesielle erfaringer 
I afrikanske land kan man bli bedt om penger for informasjon. Vi betalte aldri penger for 
informasjon fra kilder. Det eneste vi betalte for i Liberia var fikseren for hans arbeid og 
tid. Fikseren hadde flere journalister som hjalp oss, disse ble betalt på vanlig måte for 
arbeidet de utførte som journalister. Tips, driks og penger under bordet ble ikke foretatt 
overhodet. 

Oslo, 11. januar 2013

Marianne Vikås
Jarle Brenna
Brynjar Skjærli
Eirik Mosveen
Thomas Nilsson
Harald Henden
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Her er Alp

REAGERTE MED SJOKK: VG møt-
te Alpha Kallon hjemme i Brooklyn Park
utenfor Minneapolis. Han trodde ikke si-
ne egne øyne da han ble fortalt at man-
nen han møtte i hjemlandet Liberia i
2002 har gjennomført terror.
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BROOKLYN PARK/OSLO (VG) I over et halvt år
har politiet jaktet på Anders Behring
Breiviks mystiske kontakt i Liberia. VG fant
mannen i USA.

Liberiske Alpha
Kallon (41) fikk
til sammen
40 000 kroner inn
på konto fra An-
ders Behring
Breivik (33) et-
ter at nordman-
nen besøkte lan-
det i 2002. 

Til nå har pen-
geoverføringen
vært en stor gåte
for etterforsker-
ne i terrorsaken. 

– Det er man-
nen, det er han
jeg møtte i Libe-
ria! Jeg husker
ham meget godt,
bryter Alpha
Kallon ut når
han får se bilder
av en ung Brei-
vik.

Så sent som
onsdag ble det
klart at etter-
forskningen,
som på det mes-
te har bestått av
300 etterforske-
re, ikke har fun-
net Kallon. Fra
vitneboksen sa
politioverbetjent
Vidar Sæther i
Kripos at politi-
et gjør tiltak for
å finne ut hvor
Alpha Kallon be-

finner seg.

Forretningsreise
I dag kan VG fortelle Kallons
egen historie om dagene i det
vestafrikanske landet med
Breivik og hvorfor det tikket
inn en stor sum penger på kon-
toen hans i løpet av de to på-
følgende månedene. 

– Det var en kamerat av meg
i Liberia som hadde hatt kon-
takt med denne nordmannen
på internett over en viss tid.
Han var interessert i diaman-
ter. Og plutselig sendte han be-
skjed om at han ville komme
til Liberia på forretningsreise.

VG møter den «mystiske»
mannen i byen Brooklyn Park
nær storbyen Minneapolis i
den «norske» delstaten Minne-
sota. Men Kallon har overho-
det ikke fått med seg hvilke
forferdelige ugjerninger Brei-
vik har begått.

Han reagerer med sjokk og
vantro når VG forteller ham
hva den unge nordmannen som
besøkte ham i Liberia gjorde i
regjeringskvartalet og på
Utøya.

Tilbake i 2002 jobbet Kallon i
bruktbilbransjen i Liberia. En
dag spurte kameraten om han
kunne bli med til flyplassen for
å hente Breivik. 

– Jeg kjørte Breivik overalt.
Han sa at han var interessert i
diamanter – små, små diaman-
ter, sier 41-åringen.

Tydelig imponert
Han forteller videre at han
kjørte Breivik og kameraten
sin rundt til en del diamant-
handlere som han kjente. 

– Breivik sa at han var inter-
essert i å kjøpe ganske mye.
Jeg sa at da må vi flytte på oss,
da må vi dra opp til grensen til
Sierra Leone. Breivik var tyde-
lig imponert, sier han.

Breivik har holdt fast ved en
historie gjennom ti måneder
med politiavhør og syv uker
med rettssak: En forutsetning
for at han kunne delta på stif-
telsesmøtet for den påståtte
terrorcellen Knights Templar i
London i 2002, var at han i for-
kant måtte reise til Liberia og
møte en serbisk krigshelt.

Fra Liberia reiste han direk-
te til London hvor han på det
angivelige møtet fikk i opp-
drag å skrive manifestet. 

Hvorvidt historien er sann
eller ikke har vært svært sen-
tralt for politiet, fordi den dan-
ner grunnlaget for Breiviks be-
retning om Knights Templar.
Men politiet har ikke klart å ta
Breivik i løgn.

Breivik har også fortalt sin
bestevenn at han var i Liberia
for å kjøpe rådiamanter. Nå i
ettertid hevder han at dette
var en dekkhistorie for turens
egentlige formål.

Oppgjør for bil
Før VG nevner hvilke summer
norsk politi hevder at Breivik
overførte til ham, sier Kallon
at så vidt han husker overførte
Breivik om lag 4000 dollar.

Politiet har funnet beviser
på at Breivik først overførte
500 dollar, deretter 4400 dollar.

– Jeg tok om lag halvparten
av pengene, resten fikk kame-
raten min, sier Kallon.

Liberieren hevder at grun-
nen til at pengene ble overført
delvis var oppgjør for leiebil,
og penger til Kallons kamerat.
Det var ham Breivik egentlig
var kommet for å møte, og iføl-
ge Kallon disponerte han ikke
på dette tidspunktet en egen
bankkonto.

– Jeg brukte en av mine
BMW-er uten tak, og spurte
nordmannen om han likte den.
Det gjorde han. Samtidig opp-
lyste han at han ikke hadde nok
penger til å betale for leie av bil
og sjåfør under oppholdet. Han
ba meg om å stole på ham. Han
sa at han skulle dra
tilbake til hjemlan-
det og sende pengene 

Eirik
Mosveen

Thomas
Nilsson

FOTO

Marianne 
Vikås

Jarle 
Brenna

pha Kallon
Det er mannen, 
det er han jeg
møtte i Liberia!

i USA

i OSLO
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UTØYA-FORELDRE 

I KRANGEL MED AUF

Av ERIC B. UTHEIM og
JORUNN STØLAN

DRAMMEN (VG) En tredje-
del av de etterlatte etter
Utøya-massakren er i full
splid med AUF om hvor-
dan årsdagen for 22. juli
skal markeres.
– At ettårsmarkeringen i det hele
tatt er en sak er forferdelig trist.
Dette burde vi alle vært spart for,
sier Vanessa Svebakk.

Hun er blant mange foreldre
som mistet barna sine 22. juli, som
i går sendte brev til stats-, helse-
og justisministeren. 

Der skriver de at de er «frust-
rert» over at AUF planlegger det
de oppfatter som et politisk arran-
gement på Utøya på årsdagen, og
at øya stenges for familiene til de
drepte i en femtimers periode midt
på dagen.

De etterlatte vil få tilgang til øya
fra klokken 08.00 og 12.00. Så må
de av øya og vente i fem timer, før
de slipper til igjen fra klokken
17.00 og utover.

Reaksjoner
Dette er en endring fra da Dag-
bladet skrev om saken for to uker
siden. Den gangen var Utøya av-
stengt for de etterlatte om ettermid-
dagen, som er selve årstidspunktet
for drapene.

– Vi har fått mange reaksjoner
de siste ukene fra etterlatte, over-
levende og andre pårørende som
har reagert på hvordan dagen er
lagt opp, sier Svebakk. Hun er mor
til Sharidyn Svebakk-Bøhn (14),
den yngste som ble drept 22. juli i
fjor.

Hverken generalsekretær Ton-
je Brenna eller leder Eskil Peder-
sen ville i går kommentere hvor-
for AUF-erne skal ha sin egen
bolk, eller hva som skal tas opp i
denne egne AUF-delen av års-
dagsmarkeringen.

Etter at VG tok kontakt, ble det
imidlertid offentliggjort et foreløpig
program på hjemmesiden til den
Nasjonale støttegruppen.

Der kommer det fram at AUF-
erne vil få «bespisning samt alene-
tid for ettertanke, nedleggelse av
blomster og en samling i bakken.
Programmet i bakken vil bli offent-
liggjort tidlig neste uke».

I en tidligere Facebook-melding
har Brenna imidlertid skrevet at
årsdagen skal brukes til «synging,
håndholding, spising, kultur og po-
litikk».

VG kjenner også til at et lokallag
tidligere har sendt invitasjon til «po-
litisk verksted».

Foreldrene som står bak brevet
ønsker seg en upolitisk marke-
ring, og at øya er åpen for både
etterlatte, pårørende og AUF-ere
hele dagen.

E-post: eric.utheim@vg.no
jorunn.stolan@vg.no

SKREV BREV: Vanessa Sve-
bakk og Jarl Robert Christensen
har skrevet brev til tre ministere,
med tanke på å få en upolitisk og
åpen markering på Utøya 22. juli.

VIL KONFRONTERE BREIVIK MED VGs FUNN
Breiviks forsvarer Geir
Lippestad sier at det er
viktig at denne mannen
blir identifisert og avhørt
for å bringe på det rene
hva som skjedde i Liberia.
– Det er viktig fordi Breivik har
en helt annen forklaring enn
politiet på akkurat dette punk-
tet. Breivik sier dette var forbe-
redelsen til stiftelsesmøtet i
Knights Templar-nettverket,

men det fester ikke politiet lit til.
Dette er et viktig spørsmål å få
avklart, sier Lippestad.

Han forteller at Breivik vil bli
konfrontert med VGs artikkel i
retten.

Statsadvokat Svein Holden
sier følgende:

– Dette er helt klart veldig in-
teressante nyheter.

Det er en ytterligere bekref-
telse på det standpunktet vi har

vedrørende hans tur til Liberia.
Når hans identitet og opp-
holdssted er kjent vil vi vurdere
nye etterforskningsskritt, sier
aktor Svein Holden til VG.

Lippestads kollega Vibeke
Hein Bæra sier at politiets opp-
gave er å etterforske Alpha Kal-
lon videre.

– Det er åpenbart at dette er
et av de ulukkede rommene i
denne saken, sier Bæra.

– Hva tenker du om at norsk

politi ikke har klart å finne den-
ne mannen?

– Det kan jeg ikke si så mye
om, men det er klart at vi stiller
oss undrende til at VG har klart
det ikke politiet har fått til.

Hun sier det kommer til å rei-
ses spørsmål om politiet for
tidlig har tatt et standpunkt om
hvorvidt det finnes noe Knights
Templar-nettverk eller ikke, og
om viktigheten av å finne disse
personene.

til meg. Jeg valg-
te å stole på ham,

og han holdt sitt ord, sier 41-
åringen.

Kallon sier at bilen opprin-
nelig kostet Breivik 100 dollar
per dag, men at han ønsket å
imponere siden han fikk bru-
ke den på kreditt og sa at han
ville betale 150 til 200 dollar
per dag. 

41-åringen er helt tydelig på
at det var diamanter Breivik
var ute etter.

– Han ønsket å få se dia-
manter, rengjorte diamanter,
og så ta bilder av dem. Deret-
ter skulle han dra tilbake til
Norge og gjøre store bestillin-
ger, sier han og fortsetter:

– Han hadde bare litt cash
med seg til Liberia. Vi tok
ham til et hotell på Broad
Street i Monrovia. Han elsket
hotellet, men det er et meget
dyrt hotell.

–Hvilket inntrykk fikk du av
Breivik som person?

– Mitt inntrykk var at han
var en forretningsmann, en
mann med mye penger som
ønsket å gjøre store investe-
ringer i diamantindustrien.

Imponerte
– Hva snakket dere om?

– Faktisk snakket han mye
om hvor mye han hadde øns-
ket å komme til Afrika, at han
elsket Afrika. Han fortalte og-
så masse om sin utdanning, at
han hadde mastergrader fra
universiteter. På den tiden
kunne han ikke være mer enn
21 eller 22 år gammel, han var
fra Norge og snakket uvanlig
godt engelsk. Han imponerte
oss. Vi tenkte at denne karen
var veldig intelligent. Jeg var
forretningsmann selv, og vis-
te ham mange ting.

– Breivik har fortalt politiet i
Norge at han skulle møte en ser-
bisk krigsforbryter i Liberia.
Nevnte han at han skulle møte
noen andre der?

– Nei, overhodet ikke. Og
han møtte så vidt jeg vet in-
gen andre enn oss, bortsett fra
dem vi satte ham i kontakt
med. Men han tilbrakte mer
tid sammen med kameraten
min enn med meg. Jeg tror
ikke noe på at han har møtt en
slik person, sier Kallon. 

Skuffet
Han hørte aldri Breivik snak-
ke om Knights Templar.

Ifølge ham ble det aldri noe
mer forretninger mellom ka-
meraten og Breivik.

–Etter det har jeg aldri hatt
kontakt med ham. Det tror
jeg ikke kameraten min heller
har hatt, heller.

– Når du hører hva han har
gjort, hva tenker du?

– Jeg er forferdelig skuffet.
Vi snakket aldri om noe annet
forretninger, om diamanter.
Jeg er sjokkert. Det var ingen
ting ved denne personen som
tydet på at han ville skade
noen.

Kallon oppfattet ham som
høflig, snill og hensynsfull. 

– Han sa at hvis vår forret-
ningsopplegg kunne vokse i
fremtiden, ville han invitere
oss alle til Norge. Men jeg hør-
te aldri noe som fikk meg til å
bli bekymret for noe som
helst. Han jeg hørt noe tvil-
somt komme fra ham ville jeg
slått alarm. Jeg kjente mange
folk i myndighetene hjemme,
og ville lett kunne ha reagert
overfor ham.

DRO TIL USA: Alpha Kallon kom til USA for første gang i 2001. Kort tid etter returnerte han til hjemlandet. I 2004 kom han tilbake til USA og
har vært der siden. I retten sa politiet at han er født i 1968, men Kallon sier det er feil. Også ID-kortene hans viser at han er født i 1970.
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Norsk politi er i
dialog med FBI 

Breivik: – Dette
styrker saken min

Av JARLE BRENNA 
og MARIANNE VIKÅS 

I løpet av helgen
håper norsk politi å
få avtalt et avhør
med Anders Behring
Breiviks mystiske
Liberia-kontakt, som
VG sporet opp i USA.
Anders Behring Breivik har
forklart at han reiste til Libe-
ria for å møte en serbisk
krigshelt som ble inngangen
til Knights Templar-nettver-
ket. Nå mener påtalemyndig-
heten at intervjuet som VG
gjorde i Brooklyn Park uten-
for Minneapolis i går, bekref-
ter teorien om at Breivik var i
Liberia for å kjøpe diamanter. 

Etterforskerne i 22. juli-en-

heten ønsker å sikre forklarin-
gen til Alpha Kallon som be-
vis så raskt som mulig. 

Prosedyrer
Etter det VG får opplyst er de
i kontakt med FBI og håper å
legge en plan for bevisopptak
i løpet av helgen. Det jobbes
med flere alternativer:

* Det kan bli aktuelt å kaste
Kallon rett inn som vitne i den
pågående rettssaken ved å
bruke videolink fra USA. Det
vurderes også å fly Kallon
over til Norge, slik at han kan
vitne i rettssal 250.

* Reise over til USA med
egne etterforskere og gjen-
nomføre avhøret i forståelse
med FBI.

* La FBI gjennomføre av-
høret etter instrukser fra
norsk politi.

De har foreløpig ikke vært i
kontakt med Kallon direkte.

– Det er ikke bare for norsk
politi å avhøre et annet lands
borger. Da er det prosedyrer
som må følges, påpeker stats-
advokat Svein Holden.

Dekkhistorie
Til tross for at Alpha Kallon
(41) sier det aldri var snakk
om å møte noen serber, mener
også Breivik at VG-intervjuet
er positivt for ham:

– Han synes det er interes-
sant at man har fått snakke
med Kallon, og mener at det
styrker forklaringen hans om
Libera, fortalte medforsvarer
Tord Jordet i retten i går.

Massedrapsmannen hevder
diamantinteressen var en
planlagt dekkhistorie.

– Kallon underbygger det
Breivik selv sier, om at han
undersøkte og tok bilder av
diamanter, men at det ikke
ble noe kjøp, og at dette var et
skalkeskjul, sier Jordet.

Heller ikke historien om
serberen er svekket, mener
Breivik:

– Vedkommende sier jo at
de ikke var sammen hele ti-
den. Han var kun en livlinje
der nede, akkurat som Brei-
vik har forklart, forteller
Tord Jordet.

Uholdbart
Den svenske terroreksperten
Magnus Ranstorp berømmer
politiet for etterforskningen
som er gjort innenfor Norges
grenser, men mener det er
uholdbart at de ikke har fun-
net et så sentralt vitne som
Kallon tidligere.

– Det er ikke mulig å for-
svare. VG klarte å spore opp
personen i løpet av kort tid
ved hjelp av internett og i til-
legg fikk dere gjort et intervju
med ham. Det taler sitt tydeli-
ge språk, sier Ranstorp.

– Jeg tror man lett blir blind
på interne systemer, databa-
ser og faste prosedyrer. Ofte
handler det bare om å bruke
sunn fornuft, så løser du pro-
blemet, legger han til.

Også forsvarerne til Breivik
reagerer på at ikke politiet
fant Alpha Kallon i forkant av
rettssaken.

E-post: marianne.vikas@vg.no
jarle.brenna@vg.no

i går.

LIBERIA-KONTAKTEN: VG møtte Alpha Kallon hjemme i Brooklyn Park utenfor Minneapolis. Han trodde ikke sine egne øyne da han ble fortalt at mannen han møtte i
hjemlandet Liberia i 2002 har gjennomført terror. Foto: THOMAS NILSSON

Kan 
bli 
inn-
kalt 
som 
vitne 
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Eirik
Mosveen

Marianne 
Vikås

◆◆–Breivik kalte seg «Henry
Benson» på Liberia-reisen
◆◆Hevder pengeoverføringen
var til videre jakt på diamanter

MONROVIA (VG) Her er mannen som kan slå beina under Anders Behring
Breiviks påstand om at han dro til Liberia for å møte en ettersøkt serber
med koblinger til Knights Templar.
Michel Farhat (34) er Breiviks
hittil ukjente hovedkontakt i Li-
beria. VG har sporet han opp i
landets hovedstad.

Et av de store stridsspørsmåle-
ne i den pågående rettssaken er
terroristens Liberia-reise i 2002.
Breivik hevder han dro for å
møte en ettersøkt serber med
koblinger til Knights Templar,
men det tror ikke politiet på.

– Det er noe kjent med ham,
sier Michel Farhat da VG viser
ham flere bilder av Anders Beh-
ring Breivik (33) fra ulike peri-
oder av terroristens liv.

Først da VG forteller aliasene
Breivik har brukt, basert på en
oversikt over hans e-postadres-
ser, går det opp et lys for liberie-
ren:

– Det er Henry Benson!

Tre alias
I et avhør i november i fjor be-
kreftet Breivik at han i 2001 og
2002 opprettet tre alias, blant
dem Henry Benson. Etterforsk-
ningen har avdekket at masse-
drapsmannen brukte e-postad-
ressen hbenson@post.com i 2002.

– Jeg husker jeg kom i kontakt
med ham over internett. Jeg vet
ikke hvordan han fikk tak i e-pos-
ten min, men han fortalte at han
var veldig interessert i å besøke
Liberia, sier Farhat, som på den
tiden jobbet i reisebyrået Ophelia
Travel Agency.

For halvannen uke siden fant
VG liberiske Alpha Kallon (41)
utenfor Minneapolis i USA, etter
at norsk politi i månedsvis hadde
jaktet på ham. Han kom i politi-
ets søkelys da de fant to penge-
overføringer til ham fra Breivik
på til sammen 40.000 kroner i
2002.

Til VG sa Kallon at han tok om
lag halvparten av pengene for
leie av bil og fiksertjenester, og
at kameraten hans fikk resten.
Denne kameraten er Michel Far-
hat.

– Bare diamanter
VG møter Farhat i hans leilighet
i Liberias hovedstad Monrovia.
Stuen er spartansk innredet med
en sort skinnsofa, høyttalere, cd-
og dvd-spillere og et stort fjern-
synsapparat. Ikledd olashorts og
en hvit singlet forteller han om
hva som skjedde etter at han
mottok den første e-posten fra
nordmannen.

Først skal Breivik, eller «Hen-
ry Benson» som han kalte seg,
sagt at han ønsket å se Liberia.

Få dager før han ankom skal han
ha oppgitt en ny årsak til å be-
søke det krigsherjede landet.

– Han var interessert i å finne
diamanter. Rådiamanter. Jeg
forklarte ham at det var lagt ned
forbud mot eksport av diamanter
fra Liberia, og at det derfor var
nesten umulig å få tak i diaman-
ter, sier Farhat, og legger til at
han likevel lovet å se på hvilke
muligheter som fantes.

Den gang var Liberia styrt av
den nå krigsforbryterdømte
Charles Taylor, og landet var
midt inne i den andre borgerkri-
gen på få år.

Farhat hentet Breivik på fly-
plassen i Monrovia 18. april 2002,
og kjørte til Metropolitan Hotel.
Han sier han hadde mye å gjøre
på jobb, og fikk kameraten Alpha
Kallon til å kjøre nordmannen
rundt til diamantforhandlere.

– Var Breivik interessert i noe
annet i løpet av reisen?

– Han var kun interessert én
ting og det var diamanter. Han
ønsket å gjøre forretninger med
diamanter. Han så etter kontak-
ter som kunne hjelpe ham. Det
var alt han snakket om. Han ville
se på liberiske diamanter og
hvor mye de kostet, sier Farhat.

– Kjøpte han noe?
– Nei. Så langt jeg vet, kjøpte

han ikke noe.
– Hvorfor ikke?

– På den tiden var det kamper i
de områdene hvor man vanligvis
gravde frem diamanter, så dia-
mantene kom ikke inn til de sen-
trale forhandlerne. Han fikk der-
for ikke tak i noen, sier liberie-
ren.

– Fikk ikke penger
Til dette punktet har Kallon og
Farhats forklaringer vært sam-
menfallende, men herfra begyn-
ner de å sprike.

– Da han (Breivik journ.anm.)
dro, spurte han Alpha om det var
mulig at diamantene ville kom-
me senere og om han kunne få
noen eksemplarer. Når Alpha
fikk dem, kunne han ringe ham,
og så kunne de finne en måte å få
dem ut herfra på, sier Farhat.

Det er bevist at pengene ble
satt inn på Kallons konto, og han
har hevdet at han og Farhat del-
te pengene. Selv benekter Farhat
at han fikk noe av pengene.

– Dette var noe av det beste
som hadde skjedd Alpha, det var
en sum man ikke kunne forestille
seg, sier Farhat, som anslår at
summen er en god årslønn i Li-
beria.

VG foreholder Kallon disse
opplysningene. Han sier at det
stemmer at Breivik ville at han
skulle jakte diamanter for ham,
men hevder at dette også gjaldt
Farhart. 

– Det stemmer ikke at Michel
ikke fikk noe av pengene. Vi dro
til Freetown i Sierra Leone sam-
men i jakt på diamanter til Brei-
vik og brukte pengene på det, sier
Kallon.

– Fikk dere tak i diamanter i
Sierra Leone?

– Det husker jeg ikke, sier Kal-
lon. 

– Møtte kun Benson
Breivik hevder at diamantene
kun var en dekkhistorie, og at
han var i Liberia for å møte en
serbisk krigsforbryter som var
en del av Knights Templar. På
spørsmål om Breivik noen gang
snakket om en serber, svarer
Farhat:

– Nei, aldri. Jeg er hundre pro-
sent sikker, du har mitt ord på
det, jeg møtte kun denne Henry
Benson.

Han understreker imidlertid
at han ikke kan vite hva Breivik
gjorde på kveldene og nettene, da
Farhat ikke var sammen med
ham.

i LIBERIA: BRYNJAR SKJÆRLI
og HARALD HENDEN (foto) 

i NEW YORKi OSLO

E-post: brynjar.skjaerli@vg.no
marianne.vikas@vg.no

ETTERFORSKER: Statsadvokat J. Daku Mulbah i Mon-
rovia har åpnet etterforskning av Alpha Kallon på grunn av
pengeoverføringen fra Breivik.

–VILLE KUN HA 
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FIKK PENGER: Alpha Kallon fikk overført 40 000 til sin konto i Liberia fra Brei-
vik i 2002. Foto: THOMAS NILSSON

UKJENT

KONTAKT:
Anders Beh-
ring Breivik
fant Michel
Farhats kon-
taktinfo på
internett og
sendte ham en
e-post. Deretter
dro nordman-
nen til Liberia.

1. juni 2012

RÅDIAMANTER

FORANDRET:
– Jeg har hørt

om saken i
Norge og sett
bilde av ham,

men jeg kjente
han ikke igjen.
Da jeg møtte
ham var han
tynn. Han er

større nå, sier
Michel Farhat.
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Av MARIANNE VIKÅS

Etter hardnakket å
ha nektet å forklare
seg om krigsforbry-
teren fra Serbia i 11
måneder, letter An-
ders Behring Breivik
(33) nå litt på sløret.
En av hans forsvare-
re mener det ikke er
tilfeldig.
Helt siden 22. juli i fjor har
Breivik sagt at han kun vil
forklare seg om 98 prosent av
informasjonen politiet ønsker.
Noe av det han tidligere har
nektet å forklare seg om, er

blant annet
detaljer om
Liberia-rei-
sen i 2002 og
om serberen
han hevder
han møtte
der.

I går kom terroristen med
nye, oppsiktsvekkende opp-
lysninger som han tidligere
har nektet å røpe.

«Dragen»
– Breivik sa at hans kallenavn
på serberen var «Dragen», si-
er hans forsvarer Tord Jordet
og legger til at Breivik mente
dette er opplysninger som
ikke vil røpe serberens identi-
tet.

Jordet ringte i går Breivik i
fengselet på bakgrunn av VGs

intervju med liberiske Michel
Farhat. Forsvareren sier at
Breivik, som bekrefter kon-
takten med Farhat, konse-
kvent ikke har ønsket å gi po-
litiet informasjon om sensiti-
ve temaer uten at de forteller
ham hva de har avdekket un-
der etterforskningen.

–Politiet har i liten grad
vært villig til å gi Breivik in-
formasjon om temaer han
selv ikke har ønsket å forklare
seg om. Temaer som hans
opphold i Liberia har derfor i
liten grad blitt belyst, sier Jor-

det og leg-
ger til:

– At han
nå vil for-
telle mer
om sitt
opphold i
Liberia på

bakgrunn av VG sine funn vi-
ser at det kan være mer rele-
vant informasjon han kan
dele med politiet dersom de
hadde kommet lenger i etter-
forskningen, og kunne orien-
tert ham om dette.

– Vil lese intervjuet
Statsadvokat og aktor Svein
Holden sier at de vil følge opp
den nye opplysningen om ser-
beren.

– Det er klart at all informa-
sjon Breivik kommer med

blir kontrollert, sier han.
I dag skal norsk politi avhø-

re Alpha Kallon, og da vil tro-
lig Michel Farhat være en
sentral del av spørsmålene. 

– Hva har norsk politi gjort
for å få tak i Farhat?

– Det har jeg ikke fullsten-
dig oversikt over. Vi har brukt
en del ressurser på å få til et
avhør av Kallon i dag, og tro-
lig til retten tirsdag, sier Hol-
den.

– Hvor sentral blir Farhat i
Kallons vitnemål tirsdag?

– Det kommer jo litt an på
hva Kallon sier i politiavhø-
ret, og jeg kommer selvfølge-
lig til å lese intervjuet deres
med den andre personen. Der-
som det er forhold der som er
av interesse, vil det bli tatt
opp, svarer statsadvokaten.

Breivik kom med helt 
nye opplysninger til VG

E-post: marianne.vikas@vg.no

Tror han kan
åpne seg mer

LETTER PÅ SLØRET: Anders Behring Breivik hevder overfor VG at hans serbiske kontakt gikk under kallenavnet «Dragen». Forsvarer Tord Jordet (t.v.) tror klienten
kunne åpnet seg mer dersom politietterforskningen hadde kommet lenger. Foto: SCANPIX
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Hvem er Alpha Kallon og hvorfor overførte Breivik 40.000 til ham?
(VG Nett) Flere av de mest sentrale spørsmålene i terrorsaken står fremdeles ubesvart. Breiviks forsvarere sier at de
gjerne skulle hatt svar.
... og hva gjorde Breivik fra 28. april til 3. mai 2002?

Av Marianne Vikås , Jarle Grivi Brenna , Dennis Ravndal , Gordon Andersen , Morten Hopperstad

Fem måneder har gått siden norske myndigheter 23. desember i fjor sendte en omfattende og detaljert rettsanmodning til
myndighetene i Liberia. 

(Se en detaljert beskrivelse av politiets spor før, under og etter Breiviks reise til Liberia nederst i saken)

18. mai bekreftet politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby at de fremdeles ikke har fått svar fra det vestafrikanske landet. 

VG har spurt politiet om hvordan de ser på at så sentrale spørsmål fremdeles står ubesvart. Informasjonsrådgiver Roar Hanssen
sier at dette er noe de ikke kan si noe om nå, og understreker at svaret ikke nødvendigvis er en bekreftelse på spørsmålet. 

LES OGSÅ: Breivik nekter å svare for utenlandsturer

Tror ikke på Breivik
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Selv hevder Anders Behring Breivik (33) hardnakket at Liberia-reisen i 2002 var et ledd i etableringen av Knight Templars før
ordineringsmøtet i London 1. mai samme år.

Politiet fester ikke lit til dette, og mener at hele organisasjonen er oppspinn.

VG kan nå presentere hvilke bevis politiet sitter på og hva de ønsker svar på i forbindelse med reisen til Liberia. Noen av de ubesvarte spørsmålene
er hvorfor Breivik etter turen satte over 40.000 kroner til en mann ved navn Alpha Kallon i Liberia.

- Vi vet ikke hvem Alpha Kallon er, men Breivik sier han vet dette godt og at han kan komme i kontakt med denne mannen. Det
ønsker han ikke, sier Breiviks forsvarer Tord Jordet. 

LES OGSÅ: Slik beskriver terroristen Liberia-reisen

Ringte liberisk telefonnummer

Før og etter pengeoverføringene, som skjedde i to omganger, ringte Breivik et liberisk telefonnummer. Politiet vet ikke hvem
dette er. 

Aktor Svein Holden tok opp disse pengeoverføringene i retten i dag, og spurte Breiviks tidligere bestevenn (33) om dette. Bestevennen visste om
Liberia-reisen, men sier at han ikke var kjent med at tiltalte sendte penger dit.

- Det overrasker meg, fordi han sa til meg at han hadde gitt det opp. Hvorfor skulle han sende penger til noe han ikke trodde på?
sier 32-åringen.
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Politiet har bedt liberiske myndigheter hjelp til å finne Alpha Kallon og at han blir avhørt om pengeoverføringen og kontakten
med Breivik. Etter det VG får opplyst er både Alpha og Kallon to svært vanlige for- og etternavn i Liberia.

I rettsanmodningen bes det også hjelp til å spore opp det ukjente telefonnummeret. Forsvarer Tord Jordet sier at de gjerne skulle
hatt et svar på disse spørsmålene. 

- For forsvarets del hadde det vært en fordel å få bekreftet eller avkreftet historien i all den tid man skal ta stilling til om Knight
Templars eksisterer eller om det er noe han har konstruert selv, sier han.

LES OGSÅ: Breivik etterforskes for ulovlig diamanthandel

Uten spor

Etter det VG får opplyst har ikke politiet funnet spor etter Breivik fra 28. april 2002, da han stemples ut av Liberia, til han
ankommer Norge fem dager senere. 

Helt fra 22. juli har Breivik hevdet han ble ordinert til Knight Templars 1. mai dette året.

- Det eneste vi vet er at han sier at han var i London i noen dager i denne perioden, sier Jordet. 

Breivik hevder at han laget en dekkhistorie overfor venner med at han skulle kjøpe illegale diamanter i Liberia, mens han
egentlig møtte en ettersøkt serber. 

Spørsmålet er da hvorfor han i tiden før og etter reisen var i kontakt med flere diamantforretninger og kjøpte utstyr.

Under utspørringen av terroristen i starten av rettssaken ymtet aktor Svein Holden frempå at overføringen til denne Alpha
Kallon kan dreie seg om Nigeria-svindel. Det skal imidlertid ikke finnes bevis for dette.

SPORENE ETTER BREIVIK I 2002:

18. mars: Breivik kjøper to rådiamanter og en linse hos Bergmannen i Oslo.

4. april: Breivik ringer TL Keith Diamond House i London.

15. april: Breivik ringer på nytt til TL Keith Diamond House, samt en annen diamantforretning i samme gate: MB Brandley.
Britisk politi har vært i kontakt med disse butikkene, som ikke har hatt noe kundeforhold med Breivik.

17. april: Breivik forlater Norge og lander i Elfenbenskysten samme dag. Der skaffer han seg visum til Liberia.

18. april: Breivik tar ut franc som tilsvarer 3862 kroner. Samme dag ankommer han Liberia.

20. april: Breivik forlater Liberia og drar tilbake til Elfenbenskysten. I løpet av de to neste dagene tar han ut til sammen 10.189
kroner.

22. april: Breivik drar tilbake igjen til Liberia og blir der frem til 28. april.

3. mai: Breivik drar kortet på to kjedekafeer i Storbritannia. Politiet har ikke funnet ut hvor dette skjedde. Samme kveld
returnerer han til Norge.

12. mai: Breivik kjøper spektroskop og diamantvekt-måler fra en forhandler i USA.

13. mai: Breivik ringer det amerikanske selskapet Antwerp Sales, som driver engroshandel med diamanter.

14. mai: Breivik ringer et annet amerikansk selskap, Diamond Institute, som blant annet tilbyr opplæring for diamantkuttere.

15. mai: Breivik ringer på nytt til Diamond Institute, og kjøper en vare til 20 dollar. Det er ukjent hva han kjøpte.

24. mai: Breivik kjøper en manual for prissetting av diamanter hos det sør-afrikanske firmaet Adtec. 

28. mai: Breivik snakker i 12 minutter med en person på et liberisk telefonnummer.
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31. mai: Breivik fører over 500 dollar (4548 kroner) til et liberisk kontonummer som tilhører Alpha Kallon. 

14. juni: Breivik fører over ny sum til Alpha Kallon: 4400 dollar (35.165 kroner).

28. juni: Breivik ringer nok en gang til det samme liberiske telefonnummeret.
(VG NETT - 23:34 29.05.2012)

Innholdet i utskriften er vernet etter åndsverklovens regler. Utskriften er kun til privat bruk og kan ikke benyttes på annen måte.
Kopiering eller spredning av innholdet krever avtale med rettighetshaver eller Kopinor.
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Breiviks mystiske Liberia-kontakt til VG: - Breivik skulle kjøpe diamanter
BROOKLYN PARK/OSLO (VG) Hvem er Alpha Kallon? Det har vært et av de mest sentrale ubesvarte spørsmålene i
terrorsaken. I går møtte VG ham i USA.

Av Eirik Mosveen , Marianne Vikås , Jarle Grivi Brenna

Tidlig i etterforskningen fant politiet to pengeoverføringer fra Anders Behring Breivik (33) på til sammen 40.000 kroner til en
liberisk bankkonto i månedene etter at han besøkte Liberia i april 2002.
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Denne kontoen tilhørte en mann ved navn Alpha Kallon, og til tross for at norske myndigheter har sendt rettsanmodning til
Liberia om å finne ut mer om denne mannen, samt hatt kontakt med liberisk politi, har de ikke funnet ham.

Sent i går kveld norsk tid møtte VG den liberiske mannen (41) i Brooklyn Park like utenfor storbyen Minneapolis i delstaten
Minnesota. 

- Det er mannen, det er han jeg møtte i Liberia! Jeg husker ham meget godt, sier Alpha Kallon da VG viser ham bilder av en ung
Breivik.

BAKGRUNN:Hvem er Alpha Kallon og hvorfor overførte Breivik 40.000 kroner til ham?

- Kjørte til diamanthandlere

Kallon sier at han og kameraten var såkalte fiksere for Breivik, kjørte ham rundt og var kjentmenn. Ikke før VG kom på besøk
fikk 41-åringen vite at nordmannen han kjørte rundt på senere ble terrorist.

- Jeg så ikke et eneste tegn til barbariske intensjoner hos den mannen mens jeg var sammen med ham. Han var så ung. Jeg kan
bare ikke forstå at han kunne gjøre noe så grusomt. Jeg likte ham.

Kallon sier han kjørte Breivik til diamanthandlere han kjente.

Artikkelen fortsetter under bildet
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- Han ønsket å få se diamanter, rengjorte diamanter, og så ta bilder av dem. Deretter skulle han dra tilbake til Norge og gjøre
store bestillinger, sier han.

LES OGSÅ:Luksuspenn bekrefter mystisk London-opphold

Fikk pengene inn på konto

Alpha Kallon hevder at grunnen til at pengene ble overført fra Breivik til ham delvis var oppgjør for leiebil, og penger til
mannen som Breivik egentlig var kommet for å møte, Kallons kamerat som Breivik hadde kommet i kontakt med på internett. 

Ifølge Kallon ble pengene satt inn på hans konto fordi kameraten på dette tidspunktet ikke disponerte en egen bankkonto.

Breivik har holdt fast ved en historie gjennom ti måneder med politiavhør og syv uker med rettssak: 

En forutsetning for at han kunne delta på stiftelsesmøtet for den påståtte terrorcellen Knights Templar i London i 2002, var at
han i forkant måtte reise til Liberia og møte en serbisk krigshelt.

Hevder diamanter var dekkhistorie

Fra Liberia reiste han direkte til London hvor han på det angivelige møtet fikk i
oppdrag å skrive manifestet. 
Hvorvidt historien er sann eller ikke har vært svært sentralt for politiet, fordi den
danner grunnlaget for Breiviks beretning om Knights Templar. 

Politiet sier de ikke fester lit til denne historien, men de har heller ikke klart å ta
Breivik i løgn.

Breivik har også fortalt sin bestevenn at han var i Liberia for å kjøpe rådiamanter. Nå i
ettertid hevder han at dette var en dekkhistorie for turens egentlige formål.

Les hele historien om Alpha Kallons dager med Breivik i Liberia i dagens papirutgave av VG
(VG NETT - 07:26 01.06.2012)

Innholdet i utskriften er vernet etter åndsverklovens regler. Utskriften er kun til privat
bruk og kan ikke benyttes på annen måte. Kopiering eller spredning av innholdet
krever avtale med rettighetshaver eller Kopinor.
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Kontaktet FBI på nytt etter VG-oppslag
OSLO TINGHUS (VG Nett) Norsk politi er i kontakt med FBI, og håper å kunne avhøre Alpha Kallon (41) om hans
møte med Anders Behring Breivik så raskt som mulig.
...men Breivik mener opplysninger ikke svekker hans forklaring

Av Jarle Grivi Brenna , Marianne Vikås , Eirik Mosveen

VG møtte Kallon i Brooklyn Park utenfor Minneapolis i USA sent i går kveld norsk tid. Hans opplysninger er særdeles
interessante for den pågående terrorrettssaken i Oslo tingrett.

Ifølge Alpha Kallon var det aldri snakk om å møte en serbisk krigsforbryter i Liberia, slik Breivik har hevdet i ti måneder. Tvert
imot var det snakk om diamanthandel, slik politiet har mistenkt.

Politiet vurderer nå å sende over egne etterforskerne for å avhøre Kallon.

- Vi er i kontakt med FBI for å undersøke hvilke muligheter som finnes, opplyser statsadvokat Svein Holden til VG.

Navnet «Alpha Kallon» dukket opp i forbindelse med at etterforskerne av terrorangrepet gransket alle transaksjoner fra Breiviks
bankkontoer. I 2002 ble det overført til sammen 40.000 kroner fra nordmannen til kontoen i Liberia.

Overrasket

23. desember i fjor sendte norsk politi en rettsanmodning til Liberia for å få hjelp til å finne ut hvem denne personen var.

- Samtidig innledet vi uformelle samtaler med dem, forteller Holden.

Bakgrunn: - Breivik skulle kjøpe diamanter 

18. mai fikk norsk politi svar tilbake på e-post hvor det blant annet fremgikk at Kallon befant seg i USA. Opplysningene om
hvor Kallon nå befant seg ble lagt frem i retten av politiet tidligere denne uken.

Tre dager senere kontaktet norsk politis sambandsband i USA som videreformidlet informasjonen til FBI. Etterforskerne ventet nå på
tilbakemelding fra den føderale etaten i USA. Samtidig fant VG frem til Kallon via søk på internett.

Breiviks forsvarer, Tord Jordet, er overrasket over at politiet ikke har funnet frem til Kallon, når VG klarte å spore ham opp i
løpet av et par dager.
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- Det er jo brukt mye ressurser på denne saken, så det er merkelig.

- Breivik leste saken med stor interesse

Tord Jordet hadde med dagens utgave til Breivik i retten. Den terrortiltalte 33-åringen er imidlertid ikke enig med politiet om at
dette bekrefter deres teori om diamanthandel.

- Breivik har lest artikkelen i VG med stor interesse i pausen. Han synes det er interessant at man har fått snakke med Kallon, og mener at det
styrker forklaringen hans om Libera, forteller Jordet.

Også venner av Breivik har fortalt at de fikk opplyst at han var i Liberia i forbindelse med diamanthandel. Massedrapsmannen
har da hevdet at dette bare var en dekkhistorie han lagde for vennene, slik at de ikke skulle bli kjent med Knights Templar-
nettverket.

- Kallon underbygger det Breivik selv sier, om at han undersøkte og tok bilder av diamanter, men at det ikke ble noe kjøp, og at dette var et
skalkeskjul.

Heller ikke historien om serberen han angivelig møtte er svekket, ifølge Breivik selv.

- Vedkommende sier jo at de ikke var sammen hele tiden. Han var kun en livlinje der
nede, akkurat som Breivik har forklart, sier Jordet etter å ha snakket med klienten på
cella i Oslo tinghus. 

Les hele historien om Alpha Kallons dager med Breivik i Liberia i dagens papirutgave av VG eller VG+
på iPhone/iPad.
(VG NETT - 13:48 01.06.2012)

Innholdet i utskriften er vernet etter åndsverklovens regler. Utskriften er kun til privat
bruk og kan ikke benyttes på annen måte. Kopiering eller spredning av innholdet
krever avtale med rettighetshaver eller Kopinor.
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Munnhuggeri mellom Breivik og Holden
OSLO TINGHUS (VG Nett) Breiviks omstridte Liberia-tur i 2002 førte til høy temperatur mellom aktor Svein Holden
og terroristen og hans forsvarere.
Breivik: - VG-artikkel avkrefter «Nigeria-svindel»

Av Morten Hopperstad , Marianne Vikås , Dennis Ravndal , Tim Peters , Eva-Therese Grøttum

På slutten av rettsdagen mandag fikk aktor Svein Holden mulighet til å stille Breivik spørsmål, etter at terroristen hadde snakket
lenge om sin radikaliseringsprosess og høyreeksreme voldshandlinger i Norge fra 1977 og frem til i dag.

Statsadvokaten begynte umiddelbart å grille massemorderen om turen til Liberia. Han ville særlig vite om Alpha Kallon og hans
kamerat, de som Breivik omtaler som «livslinjer», som ifølge Kallon jobbet som fiksere og guider for Breivik..

- Det var et nettverk som serberen ikke visste om. Jeg så på det som nødvendig siden jeg ikke stolte på ham, forklarte Breivik.

Den påståtte serbiske krigsforbryteren har politiet aldri klart å finne, og de mener at det er rent oppspinn. 

- Hva gjorde dere sammen? spurte aktor om kontakten med Kallon.

- Vi var på et utested en gang, og jeg spurte om han kunne ta meg med for å se på diamanter - noe som var primærgrunnen for at
jeg var der, svarte massemorderen.

Holden fortsatte å stille en rekke spørsmål om kontakten med de to liberierne under oppholdet - blant annet om hvor mange
ganger de møttes, hvordan møtene var og diamanthandelen.

- Vi møttes én eller to ganger. Den ene gangen var i en bakgård hos en person som viste noen steiner. Det er den eneste episoden
jeg husker. Han (Alpha Kallon) spurte om hvorfor jeg ikke ville kjøpe diamanter, men jeg kunne ikke fortelle sannheten om at
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jeg egentlig ikke var interessert, forklarte massemorderen.

Høy temperatur

Aktoren opplyste videre for retten at han har bedt politiet om å undersøke hvilke muligheter påtalemyndigheten har for å
innkalle Alpha Kallon som vitne under terrorsaken. Breivik reagerte og det oppstod et munnhuggeri mellom de to.

Massemorderen ønsket blant annet svar på om aktorartet har gått bort fra teorien om at han hadde blitt utsatt for «Nigeria-
svindel» etter turen.

Aktor Holden avstod fra å svare på spørsmålet, men forklarte at dersom han får stilt Kallon for retten, så vil han kunne fortelle
om episodene som Breivik viser til.

- Jeg vil ikke si noe mer nå. Det strider mot den liberiske loven som ikke tillater å selge diamanter. Jeg ønsker ikke å skape
problemer for Kallon. Jeg hadde ingen intensjoner om å kjøpe diamanter, forklarte massemorderen.

- Var Alpha til stede da du så diamantene? spurte Holden.

- Jeg tror det, svarte Breivik.

- Var det andre til stede?

- Ikke som jeg kan huske.

- Var dere sammen ofte?

- Vi var vel ikke sammen så ofte. Han stakk innom hotellet for å se hvordan jeg hadde det. Det var den andre personen som var
min primærkontakt, men jeg vil ikke avsløre vedkommendes identitet, svarte Breivik, og opplyser om at han kun var sammen
med de to liberierne ved noen få anledninger og at de ikke gjorde mye sammen siden det var et back-up-nettverk.

Breivik: Ingen kommentar

Holden avsluttet så utspørringen om de to såkalte livslinjene, og begynte isteden å borre rundt den serbiske krigsforbryteren som
massemorderen påstår han har møtt.

- Serberen. Hvor lenge var du sammen med ham?

- Jeg ønsker ikke å kommentere det. Jeg vil ikke at han skal identifiseres, men jeg var sammen med ham over flere dager, svarte
Breivik.

- Fortell litt om det, sa Holden.

Massemorderen forklarte hvordan han traff serberen utenfor hovedstaden ved fem anledninger og at han selv kjørte til møtene.
Da aktor lurte på om han disponerte bil, satte Breivik seg på bakbeina og nektet å svare igjen - til tross for gjentatte spørsmål fra
aktoren.

- Jeg ønsker at dere skal ha så lite informasjon om Liberia-turen siden jeg vet at dere etterforsker den. Vi har ulike interesser,
utdypet massemorderen.

Forsvareren brøt inn

Forsvarer Geir Lippestad tok ordet og påpekte at klienten ikke vil forklare seg om serberen og at politiet heller bør avhøre
Kallon som VG har snakket med. Holden og Lippestad snakket i munnen på hverandre mens Breivik satt i vitneboksen mellom
dem.

- Hvis vi får Kallon hit, tror du hans forklaring er sammenfallende med din?fortsatte Holden.

- Det er ikke noe jeg tror. Det er noe jeg vet, svarte Breivik.

- Hvordan kunne livslinjen gi deg beskyttelse hvis han ikke var med når du møtte ham?spør aktor Inga Bejer Engh.

- Man må han en livslinje i nærheten i samme by som har kontakter i myndighetene som kan få deg raskt ut av landet, svarte
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Breivik.

Videre forklarte massemorderen om at pengene han hadde overført til Kallon var ment som et oppgjør for turen og for en tur
nummer to som det aldri ble noe av. I tillegg fortalte Breivik at han overførte pengene via nettbank siden han ikke våget å reise
med kontanter på grunn av det strenge sikkerhetsregimet på flyplassen i Liberia.

Slo tilbake mot aktoratet

Før helgen fant VG liberieren Alpha Kallon - mannen norsk politi har jaktet på i over et halvt år etter to mystiske
pengeoverføringer fra Breivik etter mye omtalte Liberia-turen i 2002.

Til VG fortalte Kallon at Breivik var interessert i diamanter, og at han han personlig kjørte den kommende terroristen rundt i
landet under turen. Han hevder han aldri hørte snakk om en ettersøkt serber, som Breivik i ettertid har påstått at han møtte.
Diamantene hevder han kun er en dekkhistorie. 

Da Breivik fikk ordet i retten i dag, benyttet han anledningen til å kommentere artikkelen.

- VG verifiserer hans historie, og det beviser at jeg ikke har blitt utsatt for «Nigeria-svindel» slik aktoratet tror. Det understreker
det jeg har sagt hele tiden, forklarte massemorderen.

Under forklaringen til Breivik i starten av rettssaken antydet aktor Svein Holden at pengeoverføringen kunne være en slik type
svindel.

BAKGRUNN:Alpha Kallon: - Breivik skulle kjøpe diamanter

- Kontakt etter USA-terror

Fra vitneboksen hevdet Breivik at han kom i kontakt serberen kort tid etter terrorangrepene mot USA 11. september 2001.

- Den personen jeg skulle møte var veldig brutal. Jeg tenkte at jeg kan ikke stole på personene. Han var en serbisk krigshelt. De
er kjent for å være veldig brutale. De aksepterer ikke feil og vil ikke nøle med å skyte deg, sa Breivik.

LES OGSÅ:Kontaktet FBI på nytt etter VG-oppslag

Grunnen til at han kontaktet Alpha Kallon og en kompis av ham, hevder han var fordi han ønsket en såkalt livslinje i Liberia og
et uavhengig nettverk. 

- Det var derfor jeg gjorde en god jobb med coveret, så krigshelten ikke kunne skylde på meg. Det er forhistorien for at jeg laget
et godt cover og som jeg brukte videre i 22.7-angrepene. Jeg fikk beskjed om at jeg måtte gjøre det, forklarte Breivik. 

Tidligere har terroristen vært svært ordknapp om hva som skjedde i Liberia.

VGTV:- Slik fant vi Alpha Kallon

- Ombestemte meg

- Så dro du videre til London på stiftelsesmøtet og du har hatt to møter senere tilknyttet det. Har du noe du vil fortelle om de
bidro til radikaliseringen, spurte forsvarer Tord Jordet.

- Da jeg kom tilbake til Norge etter å ha vært i London etter å ha møtt disse personene så var jo planen - da var jeg på en måte i
en «transe». Jeg hadde vært sammen med de en stund. 

- Planen var at jeg skulle ned igjen med en gang, og jeg planla en ny tur. Og det er jo også grunnen til at jeg sendte penger ned til
den kontakten. Noe skyldte jeg ham og det var litt for den neste turen. Så ombestemte jeg meg, fordi det ville bli for farlig. Det
endte med at jeg ikke dro ned, sa Breivik.

I intervjuet sa Alpha Kallon til VG at Breivik hadde sagt at han skulle komme tilbake, men at han aldri mer så noe til
nordmannen. 

VGTV:Alpha Kallon: - Vi diskuterte ikke annet enn forretninger
(VG NETT - 16:45 04.06.2012)
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Innholdet i utskriften er vernet etter åndsverklovens regler. Utskriften er kun til privat bruk og kan ikke benyttes på annen måte.
Kopiering eller spredning av innholdet krever avtale med rettighetshaver eller Kopinor.
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Alpha Kallon til VG: - Jeg fikk FBI på døren
(VG Nett) Anders Behring Breiviks Liberia-kontakt, Alpha Kallon (41), sier at han har fått beskjed
om at norsk politi kommer til å ta kontakt med ham.

Av Marianne Vikås , Dennis Ravndal , Morten Hopperstad , Jarle Grivi Brenna

VG møtte den liberiske 41-åringen i Brooklyn Park utenfor Minneapolis i Minnesota torsdag, etter at
norsk politi hadde lett etter ham i over et halvt år.

- FBI kom på døren min i dag. De ønsket noen uttalelser fra meg, den samme informasjonen som dere
spurte meg om da dere var her, sier Kallon på telefon til VG.

BAKGRUNN: Kallon: - Breivik skulle kjøpe diamanter

Ga telefonnummeret

Ifølge 41-åringen fortalte representantene fra FBI at norsk politi kom til å ta kontakt med ham.

- De fortalte at jeg ikke er i noe slags trøbbel, og jeg ga dem selvsagt telefonnummeret mitt slik at politiet
i Norge kan ringe meg. Jeg har ingenting å skjule og ren samvittighet. 

Kallon sier at politiet er svært interessert i å finne hans liberiske kontakt, som var Breiviks opprinnelige
kontakt før og under reisen til Liberia.

Etter det VG får opplyst, er politiet likevel interessert i Alpha Kallon, siden pengeoverføringen fra Breivik
gikk til Kallon. 

VGTV: Lippestad: - VG har snakket med et viktig vitne

Bekrefter kontakt

Det var i mai og juni 2002 - i månedene etter reisen til Liberia - at Breivik foretok to pengeoverføringer til
Kallon. Først 500 dollar, deretter 4400 dollar (til sammen 40.000 kroner journ.anm).

Statsadvokat Svein Holden er svært ordknapp om utviklingen: 

- Det er kontakt mellom norsk og amerikansk politi, jeg kan ikke si noe mer enn det.

- Er du kjent med at FBI har vært i kontakt med Alpha Kallon?

- Det er kontakt mellom norsk og amerikansk politi, jeg kan ikke si noe mer enn det, gjentar Holden. 

VGTV: VG-journalist: - Slik fant vi Alpha Kallon

- Har ikke amerikansk pass

Kallon sier at han ikke har fått informasjon om det er amerikansk politi som skal avhøre ham, om norsk
politi kommer til USA, om han flys over til Norge for å vitne i retten eller om vitnemålet blir
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direkteoverført via videolink fra USA.

- Men jeg har ikke amerikansk pass ennå, så jeg kan ikke reise til Norge, sier Kallon. 

Til VG sa 41-åringen torsdag at han jobbet som fikser og kjentmann for Breivik, og at han kjørte ham
rundt. Ifølge Kallon var grunnen til at pengene ble overført fra Breivik til ham delvis var oppgjør for
leiebil, og penger til mannen som Breivik egentlig var kommet for å møte, Kallons kamerat som Breivik
hadde kommet i kontakt med på internett.

Disse pengene skal ha blitt satt inn på Kallons konto fordi kameraten på dette tidspunktet ikke disponerte
en egen bankkonto.
(VG NETT - 17:31 05.06.2012)

Innholdet i utskriften er vernet etter åndsverklovens regler. Utskriften er kun til privat bruk og kan ikke
benyttes på annen måte. Kopiering eller spredning av innholdet krever avtale med rettighetshaver eller
Kopinor.
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Vil at Breiviks Liberia-kontakt skal vitne tirsdag
OSLO TINGRETT (VG Nett) Norsk politi jobber for at liberiske Alpha Kallon (41) skal vitne mot
Breivik via videolink fra USA førstkommende tirsdag.

Av Marianne Vikås , Dennis Ravndal , Jarle Grivi Brenna , Morten Hopperstad , Tim Peters

Kallon kom i politiets søkelys da de kort tid etter terrorangrepene avdekket av Anders Behring Breivik
(33) overførte 40.000 kroner til ham etter en reise til Liberia i 2002.

Denne reisen har blitt svært omstridt og diskutert under rettssaken.

- Vi jobber med å få Alpha Kallon til å vitne via videolink fra USA førstkommende tirsdag klokken 16,
men det er ikke avklart at det lar seg gjøre ennå, sa aktor Svein Holden helt på slutten av rettsdagen
fredag.

VGTV: Kallon: - Vi diskuterte ikke annet enn forretninger

Snakket ut

Dommer Wenche Arntzen spurte hvor lang tid dette ville ta. Holden sa at aktoratet ville anstrenge seg til å
gjøre dette kort, siden dette er helt på slutten av rettdagen, og anslo halvannen time.

Holden utdypet det forestående vitnemålet til VGTV.

- Status på Alpha Kallon er at politiet er i dialog med ham. Han er enda ikke avhørt, men slik jeg har
oppfattet det er han positiv til å vitne, sa statsadvokaten etter at retten var hevet.

Politiet har jaktet Kallon i månedsvis, men det var først da VG fant mannen forrige torsdag at hans
historie ble kjent. 41-åringen fortalte at han hadde kjørt rundt på Breivik i Liberia for at han skulle få se på
diamanter. 

Selv hevder terroristen hardnakket at han møtte en ettersøkt serbisk krigsforbryter med forbindelser til
Knights Templar på denne reisen. Han hevder også at diamantene var en dekkhistorie overfor familie og
venner, for å ikke avsløre hva han drev på med.

Dette tror ikke politiet på. 

Tirsdag denne uken fikk Kallon FBI på døren på oppdrag fra norsk politi.
(VG NETT - 17:10 08.06.2012)

Innholdet i utskriften er vernet etter åndsverklovens regler. Utskriften er kun til privat bruk og kan ikke
benyttes på annen måte. Kopiering eller spredning av innholdet krever avtale med rettighetshaver eller
Kopinor.
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Norsk politi skal avhøre Breiviks Liberia-kontakt i morgen
OSLO/MONROVIA (VG Nett) Statsadvokat Svein Holden bekrefter at Alpha Kallon (41), mannen
Breivik overførte 40.000 kroner til, skal avhøres av norsk politi mandag.
** Les historien om terroristens hittil ukjente hovedkontakt i morgendagens VG

Av Marianne Vikås , Brynjar Skjærli

I månedsvis har politiet jaktet på Kallon uten å lykkes. Det var først da VG fant liberieren utenfor
Minnesota i USA for halvannen uke siden at hans historie om dagene med Anders Behring Breivik (33) i
Liberia for ti år siden ble kjent. 

- Vi har brukt en del ressurser på å få til et avhør av Alpha Kallon i morgen, sier Svein Holden til VG.

VGTV: Kallon: - Vi diskuterte ikke annet enn forretninger

Han bekrefter at det er norsk politi som skal gjennomføre avhøret av 41-åringen, men ønsker ikke å
kommentere hvorvidt tjenestemenn fra Norge har dratt til USA. 

- Vi sier ikke noe rundt det praktiske nå. Det får vi ta ved en annen anledning, sier statsadvokaten. 

LES OGSÅ: - Breivik skulle kjøpe diamanter

Kamerat i Liberia

VG var i kontakt med Alpha Kallon på telefon tidligere i dag, og da sa han at han ikke ennå hadde hørt fra
norsk politi. Tidligere denne uken fikk han FBI på døren på oppdrag fra norske politimyndigheter. 

Fredag opplyste Holden at de etter all sannsynlighet får Kallons vitnemål via videolink fra USA inn i
rettssalen tirsdag ettermiddag. 

I VG-intervjuet med Kallon i forrige uke sa liberieren at det var en kamerat av ham som var Breiviks
hovedkontakt under oppholdet i det vestafrikanske landet. Han sa at det var kameraten som først hadde
blitt kontaktet av Breivik gjennom internett før han dukket opp 18. april 2002.

Kallon sa at det var denne mannen FBI var mest opptatt av å stille spørsmål om da de oppsøkte 41-
åringen tidligere denne uka.

Nå har VG sporet opp også denne kameraten, som fremdeles er bosatt i Liberias hovedstad Monrovia.

I morgendagens VG og på VG+ kan du lese intervjuet med Breiviks hovedkontakt, som blant annet forteller at nordmannen
opererte med dekknavn under Liberia-oppholdet. 

Han forteller om dagene med Breivik og hva han opplevde var nordmannens formål med reisen. Kallons kamerat kommer
også med nye opplysninger om pengeoverføringen fra Breivik.
(VG NETT - 18:38 10.06.2012)

Innholdet i utskriften er vernet etter åndsverklovens regler. Utskriften er kun til privat bruk og kan ikke
benyttes på annen måte. Kopiering eller spredning av innholdet krever avtale med rettighetshaver eller
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Kopinor.
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Breivik med nye opplysninger til VG: - Kallenavnet på serberen var «Dragen»
OSLO/MONROVIA (VG Nett) Etter hardnakket å ha nektet å forklare seg om krigsforbryteren fra Serbia i 11
måneder, letter Anders Behring Breivik (33) nå på sløret.
** Terroristen opererte med dekknavn i Liberia

Av Marianne Vikås , Brynjar Skjærli

Et av de store stridsspørsmålene i rettssaken mot Breivik er hans Liberia-reise i 2002. Terroristen hevder han dro for å møte en
ettersøkt serber med koblinger til Knights Templar, men det tror ikke politiet på.

I dagens utgave av VG og VG+ publiseres intervjuet med den hittil ukjente hovedkontakten Breivik hadde i Liberia - Alpha Kallons kamerat. Denne
kameraten sier han plutselig én dag fikk en e-post fra Breivik, som den gang opererte under dekknavnet Henry Benson.

Har du opplysninger om denne saken? Kontakt VG Nett her

Hovedkontakten forteller om dagene med Breivik og hva han opplevde var nordmannens formål med reisen. Kallons kamerat
kommer også med helt nye opplysninger om pengeoverføringen fra Breivik. 

BAKGRUNN: Hvem er Alpha Kallon og hvorfor overført Breivik 40.000 kroner?

- Vil kontrollere informasjonen

På bakgrunn av dette intervjuet ringte forsvarer Tord Jordet søndag til Breivik i fengselet.

Da kom terroristen med oppsiktsvekkende opplysninger:

- Breivik sa at hans kallenavn på serberen var «Dragen», sier Jordet og legger til at Breivik mente dette er opplysninger som ikke vil røpe serberens
identitet.
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Statsadvokat og aktor Svein Holden sier at de vil følge opp den nye opplysningen.

- Det er klart at all informasjon Breivik kommer med blir kontrollert, sier han.

LES OGSÅ: Alpha Kallon: - Han skulle kjøpe diamanter

- Fikk beskjed om å bruke dekknavn

For halvannen uke siden fant VG liberiske Alpha Kallon (41) utenfor Minneapolis i USA, etter at norsk politi i månedsvis jaktet
på ham. Han kom i politiets søkelys da de fant to pengeoverføringer til ham fra Breivik på til sammen 40.000 kroner i 2002.

Kallon sa da at det var en kamerat av ham som var den Breivik først kom i kontakt med. Ifølge Jordet bekrefter Breivik
kontakten med denne mannen.

- Han sier han tok kontakt med ham for å opprette en livslinje. Årsaken til det var at Breivik hadde hørt rykter om at serberen hadde en svært
brutal mentalitet, og han sier det var en risiko for at han ville bli drept dersom serberen oppfattet at Breivik satte ham i fare.

Breivik bekreftet også at han opererte under dekknavnet Henry Benson i Liberia. 

- Han sa han hadde fått beskjed av sin mentor i Knights Templar at han måtte bruke dekknavn i Liberia. Dette var et krav for å
unngå at hans ekte navn skulle sirkulere mens han var der nede, sier Jordet. 

- Hva er årsaken til at han brukte nettopp dette navnet?

- Han sa at navnet kunne høres litt afroamerikansk ut - ikke noe norsk navn og ikke europeisk heller. Dette ville gjøre det
vanskeligere å spore identiteten tilbake til en nordmann, svarer forsvareren.

- Møttes på forum

Terroristen kom også med nok en ukjent opplysning til VG søndag:

- Han forteller at han fant denne mannen gjennom et forum der folk diskuterte situasjonen i Liberia. Han sier at han kom i
kontakt med flere personer, og at en av disse var ham. Dette er noe han tidligere heller ikke har villet fortelle politiet, sier Jordet.

Politiet har funnet totalt 31 e-postadresser som knyttes til terroristen. De mangler innsyn i 21 av disse, ifølge Jordet. En av dem
er hbenson@post.com, som Breivik trolig brukte i kontakten med liberierne. 

- Det politiet sier om denne e-postadressen, er at de konkluderer med at den er slettet uten at de har vært i kontakt med
tilbyderen for å høre om de har lagret e-posten selv om kontoen er slettet, sier Jordet.

- Hva tenker forsvaret om dette?

- Politiet er tilsynelatende overbevist om at Breivik ikke har et nettverk, og begrunner dette med en svært grundig etterforskning.
Jeg ville forventet at de da i det minste har sendt en henvendelse til e-postleverandøren for å undersøke hvorvidt det foreligger
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en backup, svarer Jordet, som mener at VGs intervju styrker Breiviks troverdighet.

Avhører Kallon

Aktor Svein Holden blir foreholdt denne kritikken, men sier han ikke kan svare på stående fot.

- Det er informasjon som jeg må dobbeltsjekke før jeg gir noe svar på, sa han og la til at dette ikke var noe han hadde mulighet
til søndag. 

I dag mandag skal norsk politi avhøre Alpha Kallon, og da vil trolig Breiviks hovedkontakt i Liberia være en sentral del av
spørsmålene. 

- Hva har norsk politi gjort for å få tak i hovedkontakten?

- Det har jeg ikke fullstendig oversikt over. Vi har brukt en del ressurser på å få til et avhør av Kallon i morgen, og trolig til
retten tirsdag, sier Holden.

- Hvor sentral blir hovedkontakten i Kallons vitnemål tirsdag?

- Det kommer jo litt an på hva Kallon sier i politiavhøret, og jeg kommer selvfølgelig til å lese intervjuet deres med den andre
personen. Dersom det er forhold der som er av interesse vil det bli tatt opp, svarer statsadvokaten. 

Vil kun forklare seg om 98 prosent

Breiviks forsvarer Tord Jordet at hans klient har sagt til politiet at han vil gi de 98% av informasjonen de ønsker, men at han
ikke vil gi de informasjon om sensitive temaer uten at de forteller ham hva de har avdekket under etterforskningen.

- Politiet har i liten grad vært villig til å gi Breivik informasjon om temaer han selv ikke har ønsket å forklare seg om. Temaer
som hans opphold i Liberia har derfor i liten grad blitt belyst, sier Jordet og legger til:

- At han nå vil fortelle mer om sitt opphold i Liberia på bakgrunn av VG sine funn viser at det kan være mer relevant
informasjon han kan å dele med politiet dersom de hadde kommet lenger i etterforskningen, og kunne orientert ham om dette.
(VG NETT - 08:55 11.06.2012)

Innholdet i utskriften er vernet etter åndsverklovens regler. Utskriften er kun til privat bruk og kan ikke benyttes på annen måte.
Kopiering eller spredning av innholdet krever avtale med rettighetshaver eller Kopinor.
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Alpha Kallon: - Vi brukte opp pengene fra Breivik
OSLO TINGHUS (VG Nett) Breivik overførte 40.000 kroner til Alpha Kallon i Liberia. Kallon sier
de fikk beskjed om å kjøpe diamanter, men brukte opp pengene.
Hevder nordmannen sa han skulle komme tilbake med 100.000 dollar

Av Marianne Vikås , Jarle Grivi Brenna , Morten Hopperstad , Dennis Ravndal

Kallon, som møtte Breivik i Liberia i 2002, vitnet tirsdag ettermiddag via videolink fra USA.

Det var VG som sporet opp Kallon torsdag for snart to uker siden, etter at norsk politi hadde jaktet på ham
i månedsvis. Til VG fortalte Kallon om dagene med den kommende terroristen i 2002, og at nordmannen
kun var ute etter diamanter.

VGTV:Kallon: - Vi diskuterte bare forretninger

Det var Kallons kamerat, liberieren Michel Farhat (34), som var Breiviks hovedkontakt og den som hadde
kontakt med nordmannen før han ankom Liberia 18. april 2002. VG sporet også opp Farhat og har fått
hans historie.

LES OGSÅ:- Breivik var kun ute etter rådiamanter

- Fredfull og vennlig

Farhat og Kallon hentet Breivik på flyplassen i Monrovia aprildagen for ti år siden.

- Han var veldig fredfull og vennlig. Vi tok hverandre i hendene og kjørte tilbake til byen, til Monrovia. I
bilen diskuterte vi hvordan han likte Liberia, sa Kallon om det første møtet med Breivik i vitnemålet.

Som han har fortalt VG, gjentok Kallon at Breivik var ute etter diamanter i Liberia. 

- Han sa at han hadde lest om diamanter på internett, jeg tror han hadde med måleinstrumenter til å måle
renhet, sa 41-åringen. 

Politiet har beslaglagt to rå-diamanter og en kvittering for kjøp av to diamanter og en linse for 668 kroner
hos Bergmannen, datert den 18. mars 2002. Etter at Breivik kom hjem fra Liberia gikk han til innkjøp av
ytterligere diamantutstyr, hovedsakelig via internett.

- Han sa at han var interessert i to-karats rene diamanter, som er veldig små diamanter, sa Kallon i retten. 

VGTV:Michel Farhat: - Nevnte aldri noen serber

- Dro til Sierra Leone

Politiet har bevist at Breivik først førte over 500 dollar og deretter 4400 dollar til Kallons konto i
månedene etter at han returnerte fra det vestafrikanske landet. 

- Han (Breivik journ.anm) ba oss kjøpe diamantprøver og ta bilde av dem. Så skulle han komme tilbake
med 100.000 dollar og kjøpe diamanter for de, sa Kallon.
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- Fant dere diamanter til Breivik? spurte aktor Svein Holden.

- Ikke egentlig, svarte Kallon.

Til VG har Kallon sagt at pengene ble satt inn på hans konto fordi kameraten Michel Farhat ikke hadde
tilgang til noen bankkonto. Mens Kallon har hevdet at han og Farhat delte pengene etter at han hadde fått
utgiftene for å ha kjørt Breivik rundt i sin egen bil, nekter Farhat for at han fikk noe av pengene. 

- Vi tok en del av disse pengene. Vi reiste mye rundt til Sierra Leona og så etter om vi kunne få noen
eksemplarer av noen små diamanter, sa Kallon.

- Hvor mye av dette skulle brukes for å kjøpe diamanter for Breivik, spurte Holden.

- Jeg kan ikke huske beløpet vi skulle bruke, husker heller ikke hvor mye jeg skulle få for bilen.

- Og dere fant ikke diamanter til Breivik forstår jeg, spurte Holden.

- Dessverre var det ikke nok. Jeg og min venn måtte dra til en by etter den andre. Bruke en av mine deler,
men summen var ikke nok for å få diamanter. Vi måtte ta inn på hoteller, og brukte en av bilene mine. Det
ble bare nok penger til en vurderingstur, sa Kallon.

Ble spurt om serber

Selv hevder Breivik at diamanthistorien kun er en dekkhistorie for å skjule hva han egentlig drev på med i
Liberia. Han har helt siden 22. juli hevdet hardnakket at han møtte en ettersøkt serbisk krigsforbryter som
hadde forbindelser til Breiviks påståtte organisasjon Knigts Templar.

Holden ville vite hvor mye Kallon og kameraten var sammen med Breivik.

- Vi tok også noen drinker. Vi var sammen bortsett fra nå han var på hotellet. Han sov der alene, og da dro
kameraten min og jeg hjem til oss selv. Vi så han aldri ute på gata eller i noen annen bil, forklarte Kallon.

På spørsmål fra aktor Svein Holden fortalte liberieren at Monrovia er en liten by og at Breivik kan ha gått
ut om natten for å møte andre personer.

- Jeg vet ikke om Michel mistenkte noe, men han kan ha gått ut etter midnatt.

- Hvordan kan du da ti år senere være så sikker på at Breivik ikke møtte noen andre når du ikke var
sammen med ham, spurte Breiviks forsvarer Tord Jordet.

- Det var derfor jeg gjorde unntak. Jeg sa da vi var sammen med ham. Jeg så ham aldri. Jeg er mye ute på
byen og Monrovia er en liten by, svarte Kallon.

Breivik kommenterte

Kallon ble sittende på videolinken mens Breivik kommenterte hans vitnemål:

- Årsaken til at jeg dro til Liberia var å møte en militant nasjonalist fra Serbia. Mentoren min ba meg om å
opprette et alias, og jeg opprettet aliaset Henry Benson. 
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- Jeg ble også bedt om å lage en coverhistorie, og det var kjøp av bloddiamanter, sa Breivik.

Dette har han også sagt en lang rekke ganger før. I retten i dag hevdet Breivik at han møtte denne serberen
fem eller seks ganger under oppholdet.

- Alpha og Michel hadde ikke noe med serberen å gjøre, så de har ingeneting med 22. juli å gjøre, sa
terroristen.

Han nekter for at han ba Michel og Alpha jakte diamanter til ham etter han hadde returnert til Norge.
Breivik hevder han hadde planlagt en ny tur, og at han satte over penger for å slippe å smugle dem med
seg neste gang. 

- Hvis politiet hadde spurt NN (eieren av Vålstua gård journ.anm) 21. juli hva jeg drev med, ville han sagt
at jeg var bonde. Det var coveret jeg gav ham, og det var det han trodde på. Dette er to helt uinteressante
vitner, avsluttet Breivik.
(VG NETT - 09:55 13.06.2012)

Innholdet i utskriften er vernet etter åndsverklovens regler. Utskriften er kun til privat bruk og kan ikke
benyttes på annen måte. Kopiering eller spredning av innholdet krever avtale med rettighetshaver eller
Kopinor.
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- Breivik ville kun ha rådiamanter
MONROVIA (VG) Her er mannen som kan slå beina under Anders Behring Breiviks påstand om at han dro til Liberia
for å møte en ettersøkt serber med koblinger til Knights Templar.
** - Breivik kalte seg «Henry Benson» på Liberia-reisen ** Hevder pengeoverføringen var til videre jakt på diamanter

Av Brynjar Skjærli , Marianne Vikås , Eirik Mosveen

Michel Farhat (34) er Breiviks hittil ukjente hovedkontakt i Liberia. VG har sporet han opp i landets hovedstad.

Et av de store stridsspørsmålene i den pågående rettssaken er terroristens Liberia-reise i 2002. Breivik hevder han dro for å møte en ettersøkt serber
med koblinger til Knights Templar, men det tror ikke politiet på.

- Det er noe kjent med ham, sier Michel Farhat da VG viser ham flere bilder av Anders Behring Breivik (33) fra ulike perioder
av terroristens liv.

Først da VG forteller aliasene Breivik har brukt, basert på en oversikt over hans e-postadresser, går det opp et lys for liberieren:

- Det er Henry Benson!

Tre alias

I et avhør i november i fjor bekreftet Breivik at han i 2001 og 2002 opprettet tre alias, blant dem Henry Benson.
Etterforskningen har avdekket at massedrapsmannen brukte e-postadressen hbenson@post.com i 2002.
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- Jeg husker jeg kom i kontakt med ham over internett. Jeg vet ikke hvordan han fikk tak i e-posten min, men han fortalte at han
var veldig interessert i å besøke Liberia, sier Farhat, som på den tiden jobbet i reisebyrået Ophelia Travel Agency.

For halvannen uke siden fant VG liberiske Alpha Kallon (41) utenfor Minneapolis i USA, etter at norsk politi i månedsvis hadde jaktet på ham. Han
kom i politiets søkelys da de fant to pengeoverføringer til ham fra Breivik på til sammen 40.000 kroner i 2002.

Til VG sa Kallon at han tok om lag halvparten av pengene for leie av bil og fiksertjenester, og at kameraten hans fikk resten.
Denne kameraten er Michel Farhat.

- Bare diamanter

VG møter Farhat i hans leilighet i Liberias hovedstad Monrovia. Stuen er spartansk innredet med en sort skinnsofa, høyttalere,
cd- og dvd-spillere og et stort fjernsynsapparat. Ikledd olashorts og en hvit singlet forteller han om hva som skjedde etter at han
mottok den første e-posten fra nordmannen.

Saken fortsetter under bildet.

Først skal Breivik, eller «Henry Benson» som han kalte seg, sagt at han ønsket å se Liberia. Få dager før han ankom skal han ha
oppgitt en ny årsak til å besøke det krigsherjede landet.

- Han var interessert i å finne diamanter. Rådiamanter. Jeg forklarte ham at det var lagt ned forbud mot eksport av diamanter fra Liberia, og at det
derfor var nesten umulig å få tak i diamanter, sier Farhat, og legger til at han likevel lovet å se på hvilke muligheter som fantes.

Den gang var Liberia styrt av den nå krigsforbryterdømte Charles Taylor, og landet var midt inne i den andre borgerkrigen på få
år.

Farhat hentet Breivik på flyplassen i Monrovia 18. april 2002, og kjørte til Metropolitan Hotel. Han sier han hadde mye å gjøre
på jobb, og fikk kameraten Alpha Kallon til å kjøre nordmannen rundt til diamantforhandlere.
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- Var Breivik interessert i noe annet i løpet av reisen?

- Han var kun interessert én ting og det var diamanter. Han ønsket å gjøre forretninger med diamanter. Han så etter kontakter
som kunne hjelpe ham. Det var alt han snakket om. Han ville se på liberiske diamanter og hvor mye de kostet, sier Farhat.

- Kjøpte han noe?

- Nei. Så langt jeg vet, kjøpte han ikke noe.

- Hvorfor ikke?

- På den tiden var det kamper i de områdene hvor man vanligvis gravde frem diamanter, så diamantene kom ikke inn til de
sentrale forhandlerne. Han fikk derfor ikke tak i noen, sier liberieren.

- Fikk ikke penger

Til dette punktet har Kallon og Farhats forklaringer vært sammenfallende, men herfra begynner de å sprike.

- Da han (Breivik journ.anm.) dro, spurte han Alpha om det var mulig at diamantene ville komme senere og om han kunne få noen eksemplarer. Når
Alpha fikk dem, kunne han ringe ham, og så kunne de finne en måte å få dem ut herfra på, sier Farhat.

Det er bevist at pengene ble satt inn på Kallons konto, og han har hevdet at han og Farhat delte pengene. Selv benekter Farhat at
han fikk noe av pengene.

- Dette var noe av det beste som hadde skjedd Alpha, det var en sum man ikke kunne forestille seg, sier Farhat, som anslår at
summen er en god årslønn i Liberia.

VG foreholder Kallon disse opplysningene. Han sier at det stemmer at Breivik ville at han skulle jakte diamanter for ham, men
hevder at dette også gjaldt Farhart. 

- Det stemmer ikke at Michel ikke fikk noe av pengene. Vi dro til Freetown i Sierra Leone sammen i jakt på diamanter til
Breivik og brukte pengene på det, sier Kallon.

- Fikk dere tak i diamanter i Sierra Leone?

- Det husker jeg ikke, sier Kallon. 

- Møtte kun Benson

Breivik hevder at diamantene kun var en dekkhistorie, og at han var i Liberia for å møte en serbisk krigsforbryter som var en del
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av Knights Templar. På spørsmål om Breivik noen gang snakket om en serber, svarer Farhat:

- Nei, aldri. Jeg er hundre prosent sikker, du har mitt ord på det, jeg møtte kun denne Henry Benson.

Han understreker imidlertid at han ikke kan vite hva Breivik gjorde på kveldene og nettene, da Farhat ikke var sammen med
ham.
(VG - 13:23 12.06.2012)

Innholdet i utskriften er vernet etter åndsverklovens regler. Utskriften er kun til privat bruk og kan ikke benyttes på annen måte.
Kopiering eller spredning av innholdet krever avtale med rettighetshaver eller Kopinor.


