lørdag 13. desember 2014

Sveriges mest myteomspunne finansmann, Mats Qviberg,
slår tilbake mot politiet som gransker ham for svindel og
aksjespekulantene som har saksøkt ham for milliarder.
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VÅR MEST AVANSERTE
PASSAT NOENSINNE.

Nye Passat er her.
Ventetiden er over. Nå er den her. Og for en bil det er blitt! Nye Passat er både mer premium og mer
avansert enn noen gang. Hva med for eksempel fotgjengerregistrering som registrerer fotgjengere
og andre hindringer i kjørebanen og advarer sjåføren? Dette er bare en av mange innovasjoner som
tilbys i den nye Passaten. Kom til oss og la deg overbevise.

Volkswagen. Innovasjoner du har bruk for.

Fra kr 346.100,-*
* Prisen er veil. levert Oslo inkl. lev.omk. kr. 9.500,-. Frakt til forhandler utenfor Oslo og årsavgift kommer i tillegg.
Drivstofforbruk blandet kjøring: 3,9-5,4 l/100 km. CO2-utslipp 103-140 g/km.
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Q-RAPPORTEN

Med hjelp fra en hemmelig norsk agent har finansfyrsten
Mats Qviberg snudd Nordens største bankskandale
på hodet. Milliarder står på spill. Staten er saksøkt.
Dette er historien om «Operation Primrose».
Tekst Lars Backe Madsen Foto Gustav Mårtensson
Stockholm

Fargen gul har en selvmotsigende symbolikk. Gul

er symbol for rikdom og lykke, men også sykdom og forræderi. Gul er visdommens farge, og gule vegger inspirerer til å løse problemer.
Kontorveggene hos den svenske finansfyrsten Mats
Qviberg er knallgule, og når vi ringer på i sjette etasje er
det han selv som tar imot. Han vil ikke ta oss i hånden,
og strekker i stedet frem høyre albue.
– Jeg blir så jævla fort syk på denne tiden av året, sier
han.
Vi strekker også frem albuen. Støter den forsiktig mot
hans.
– Jeg kan ikke bli smittet. Slik er det. Sett dere.
– Takk. Hvor er din agent?
– Nordmannen? Han kommer vel snart.
Vi setter oss i en sofa i resepsjonen, propert kledd for
galla senere i kveld, og mens 61-åringen forsvinner mellom noen gule søyler og innover i lokalene, blir første
side i notatboken fylt med disse ordene:
«Q hilser med albuen.»
Så en blank side. Og deretter notater om en bank som
gikk til helvete, en eiendomsbaron i Sveits, en korrupsjonsjeger, søksmål på seks milliarder, Mossad-agenter,
en tidligere utenriksminister, en mystisk nordmann, og
så noen sider om Carolas nye kjæreste, Björn Borgs tennisracket, kjendisgalla, et eller annet om den nye tigertatoveringen på brystkassen til Sveriges mest kjente
forfatter og altså denne mannen som blir kalt næringslivets Lill-Babs, og som i 2014 har reist seg fra ruinene
og nå går til angrep mot det svenske etablissementet.

Dette er rapporten om Q.
Nedtegnet i desember 2014.

Den unge Q. Mens de andre studentene på Handels-

högskolan i Stockholm på 1970-tallet drømte om å jobbe i utenriksdepartementet eller store industriforetak
som Volvo og Electrolux, valgte Mats Qviberg å gå egne
veier. I en tid da avisenes børsnoteringer sto inneklemt
mellom kino- og dødsannonser, var han den eneste fra
sitt kull som søkte på jobber i finanssektoren, der det for
40 år siden var lite penger og prestisje.
Børsen var så godt som død. Aksjehandel fantes nesten ikke. Svensk industri og finans ble styrt av noen få
selskaper og enda færre, mektige familier. 22 år gammel begynte Qviberg å jobbe i Skandinaviska Enskilda
Banken (SEB), som var kontrollert av familien Wallenberg, den mektigste av alle. Han lærte seg hvordan makten fungerer, og kunne fra innsiden studere familiedynastiets bevegelser i markedet. Han må ha hatt
sosiale talenter utover det vanlige, og var ikke redd for
å bringe nye ideer på bordet. Som bridgespiller var han
trent i å prognostisere motspilleres neste trekk, og før
han fylte 30 kjente han dem som betød noe i svensk
næringsliv.
Qvibergs forståelse for maktspillet førte til at han
tidlig i sin karriere skaffet seg flere fiender, deriblant
mediemogulen Jan Stenbeck. Etter åtte år i Wallenbergs SEB begynte han i meglerfirmaet Carnegie, hvor
han ble Sveriges mest kjente aksjemegler. Da PK-Banken i 1988 kjøpte Carnegie, betalte banken en over-
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Tilbake i rampelyset. Mats Qviberg er en myteomspunnet milliardær, en av Sveriges rikeste menn og hovedperson i en bankskandale og rettsføljetong som snart når sitt klimaks.
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Q-RAPPORTEN
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❶ Den unge Q. Som 14-åring bestemte Mats Qviberg seg for å begynne på handelshøyskolen. ❷ Den lykkelige Q. På handelshøyskolen traff han Eva, som han fortsatt er gift med.
❸ Den rike Q. I 1990 begynte Mats Qviberg (til høyre) sitt mangeårige samarbeid med finansmannen Sven Hagströmer. I dag er de ikke lenger venner. ❹ Den skandaliserte Q. I 2010
sprakk HQ-skandalen. Mats Qviberg ble umiddelbart pekt ut som den skyldige i milliardkollapsen – og gikk i dekning for mediene som i 30 år hadde dyrket ham. ❺ Snuoperasjon.
Høsten 2013 fikk Mats Qviberg telefon fra den kontroversielle, norske finansmannen Christen Ager-Hanssen (til høyre). Han iverksatte «Operation Primrose» sammen med et
apparat bestående av blant annet hemmelige agenter i London. Ett år senere er HQ-skandalen i ferd med å bli snudd på hodet. Til venstre: Assistent Tim Floderus.

pris på en milliard kroner for at Qviberg skulle fortsette i firmaet. Det gjorde han i ett år. Da traff han
investoren Sven Hagstrømer. Sammen kjøpte de foretaket Investment AB Øresund, og utviklet det til et av
Sveriges mest lønnsomme. Qviberg var den forførende
frontfiguren. Han var så ofte i avisene at han ble kalt
næringslivets Lill-Babs. Hagstrømer sto i skyggen.
De kjøpte opp industrikonglomerater og stykket dem
opp i mindre og mer lønnsomme enheter, gjerne etter
protester fra fagforeningene. Deres operasjoner førte
ofte til at de ble kalt pirater, slaktere og «styckmästare».
De var milliardærer da de startet sin egen bank, som de
kalte opp etter sine egne initialer: HQ Bank.

Tidlig krøket. Før Mats Qviberg ble mangemilliardær og fikk sin egen bank, måtte han utvikle en viss
street smartness, som selv ikke familien Wallenberg var
helt fortrolig med.
– Jeg kommer ikke fra noen rik familie. Min morfar
var ganske rik, men tapte alle pengene. Jeg vokste opp
i et liberalt, borgerlig stockholmshjem der det var mer
bøker enn penger.
– Når begynte du selv å bli så opptatt av penger?
– Da jeg var 12. Som 14-åring bestemte jeg meg for å
studere økonomi.
Da han etter studiene begynte i Wallenberg-banken SEB var det sammen med sin kjæreste, som han
hadde truffet på handelshøyskolen. De bodde i hver
sin ettroms leilighet i byen, men ville flytte sammen.

Styrelederen.
Advokat Christer
Sandberg fronter
søksmålet mot
Mats Qviberg.

Storeieren. Eiendomsmagnat Sten Mörtstedt
kan tjene milliardbeløp
på å vinne mot Qviberg
i retten.

De fant en treroms til 90.000 kroner, som var altfor dyr,
men det var den de ville ha. I banken fikk de bare låne
75 prosent av kjøpesummen, og noen egenkapital hadde det unge paret ikke. Mats Qviberg hadde en månedslønn på 3.600 kroner, som ikke var noe å banke i bordet
med. Men han jobbet jo selv i banken, og kunne med frimodige talegaver overbevise rette vedkommende i banken om at leiligheten var verdt 120.000 kroner, slik at
han fikk innvilget et lån på 90.000.
– Men jeg måtte ha kausjonist. Min far var helt uin-

teressert i penger, så Evas far stilte opp, men på én
betingelse.
– Hva var det?
– At vi giftet oss.
40 år senere er Mats og Eva Qviberg fortsatt gift. På
sett og vis har verden forandret seg lite. De flyttet til et
fornuftig hus i Lidingö, hvor de har bodd i 30 år og fostret tre barn. De går fortsatt i teater, spiser alltid på de
samme stedene og foretrekker å invitere gjester hjem.
Det er fortsatt noen som mener at Mats Qviberg er
for lur med bankene. Kollapsen i HQ Bank i 2010 er en av
de mest spektakulære i svensk historie. Qviberg er blitt
etterforsket for økonomisk svindel, og før jul vil påtalemyndigheten i Sverige trolig avgjøre om han skal tiltales. Blir han det, og blir han dømt, risikerer han seks års
fengsel. I fire år har Mats Qviberg vært den store skurken i svensk offentlighet.
– Men så ringte denne nordmannen, sier han.
– Han er på vei hit nå.

Fiender overalt. HQ Bank hadde 250 ansatte, men

noen viktigere enn andre. En av de aller viktigste i 2010
var Fredrik Crafoord, den da 41 år gamle tradingsjefen.
Det sies om Crafoord, som er et matematisk geni uten
utdannelse, at han ser ut som han er født i en Porsche
Cayenne. Hans bakoverstrøkne hår og trådtynne briller ble kjent for svenskene da nyheten kom om at hans
avdeling hadde påført HQ Bank et tap på 1,2 milliarder
kroner på spekulativ derivathandel, og at store tap ble
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MIN MORFAR VAR GANSKE RIK,

MENJEG VOKSTE
TAPTE
ALLE
PENGENE.
OPP I ET STOCKHOLMSHJEM
DER DET VAR MER BØKER ENN PENGER
Mats Qviberg finansmann

skjult i regnskapene. Dette var foranledningen til at HQ
Bank senere mistet konsesjonen og ble gjenstand for
politietterforskning.
Crafoord hadde i 15 år vært en av Mats Qvibergs fortrolige, men valgte snart å gå bak ryggen på sin gamle
sjef. Under hele etterforskningen har Crafoord pekt på
Qviberg, som i 2010 var styreleder i morselskapet HQ,
og sagt at det var han som hadde ansvar for skandalen. Selv har Crafoord vært et kronvitne i etterforskningen, som drives av ekobrottsmyndigheten, det svenske
Økokrim.
Samtidig som myndighetene har etterforsket Qviberg og fem andre fra HQ Bank, har noen av de nye eierne i bankens morselskap gått til milliardsøksmål mot
nettopp Qviberg. Dette sivilrettslige søksmålet frontes
av styreleder og advokat Christer Sandberg, og bak ham
igjen står den svenske eksilmilliardæren Sten Mörtstedt. Han er en 74 år gammel eiendomsspekulant som
flyttet til Storbritannia i 1977, og derfra har bygget opp et
av Sveriges største eiendomsforetak. I dag bor han i St.
Moritz i de sveitsiske alper.
I Sverige har eiendomsbaronen og hans rådgivere
forvandlet det gamle morselskapet HQ til et rent prosesselskap med ett formål: Å saksøke Mats Qviberg,
hans selskap Investment AB Øresund, det gamle styret
i HQ Bank og revisjonsselskapet KPMG, som håndterte
bankens regnskaper før kollapsen.
Forvirret? Det er mer komplisert enn som så.
De opprinnelige kravene mot Qviberg og co. var på

Ekssjefen. Fredrik
Crafoord var sjef for
avdelingen som skapte
kollapsen i HQ.

Byttet jobb. Økokrimetterforsker Berndt
Berger ble tilbudt jobb av
folkene som har saksøkt
Mats Qviberg.

penger på å knekke Mats Qviberg, er Fredrik Crafoord,
som ikke har besvart DNs henvendelse. Et dokument
stemplet av Stockholm tingrett 20. mai 2013 viser at
Crafoord og HQ i 2011 inngikk en hemmelig forliksavtale. De har nå felles interesser i saken.
Den strafferettslige etterforskningen av Qviberg er
nært knyttet til det sivile søksmålet. Om Qviberg blir
tiltalt og dømt, øker sjansene for å vinne frem med milliardsøksmålet. De siste månedene har det dukket opp
dokumenter og lydbånd som antyder at det har vært
tett samarbeid mellom Ekobrottsmyndigheten og saksøkerne med Mörtstedt, Sandberg og Crafoord i spissen.
I de gule kontorlokalene til Mats Qviberg har de arkivert flere hundre permer med dokumenter om dette
temaet.

Qs agent. Frem til høsten 2013 så alt håpløst ut for

Mats Qviberg. Riktignok er han fortsatt mangemilliardær og han driver fortsatt investeringer gjennom
3,476 milliarder svenske kroner pluss renter, men skal sitt investeringsforetak, men han trakk seg helt ut av
nå ha kommet opp i 5,7 milliarder kroner, ifølge Qviberg. offentligheten. Det kom en bok om ham i 2011, «Den
HQ er fortsatt notert på børsen, og det går an å kjøpe stora bankhärvan», skrevet av en journalist i Svenska
seg inn i søksmålet.
Dagbladet, som også legger skylden for Sveriges største
– For egen del eier jeg 6,5 prosent av aksjene. Jeg har finansskandale på Mats Qviberg. Hun hadde gode kilinvestert store beløp i disse aksjene, og er beredt til i der i miljøet som har saksøkt ham. Rettsdokumenter i
kommende nyemisjoner å investere ytterligere for at Stockholm viser at det samme miljøet kjøpte opp deler
HQ skal fortsette å drive de sivilrettslige prosessene, av opplaget og distribuerte bøkene til flere hundre domsier Christer Sandberg.
mere, advokater og domstoler i Sverige.
En annen som har kjøpt seg opp, og som vil tjene store
– HQ kjøpte opp en del bøker. Vi sendte dem ut som
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Q-RAPPORTEN

HQ-SKANDALEN
▶ HQ Bank ble stiftet av finansmennene Mats Qviberg
og Sven Hagströmer i 2006, etter at de siden 1990 hadde
drevet flere investeringsselskaper sammen. Banken
hadde 250 ansatte og hovedkontor i Stockholm.
▶ Våren 2010 la HQ Bank ned sin tradingvirksomhet
etter store tap.
▶ Det svenske finanstilsynet fratok 28. august 2010
HQ Bank bevillingen, etter at banken ifølge myndighetene hadde overtrådt de mest sentrale bestemmelser i
svensk lovgivning, deriblant en systematisk overprising av verdipapirene i tradingavdelingens portefølje.
▶ I september 2010 satte Ekobrottsmyndigheten,
det svenske Økokrim, i gang etterforskning av mistenkt
bedrageri og brudd på bokføringsloven
i HQ Bank.
▶ Hovedpersonen i etterforskningen har hele tiden
vært Mats Qviberg, som var styreleder i HQ i 2010.
▶ Parallelt med myndighetenes etterforskning
pågår en sivil sak. De nye eierne til bankens morselskap
har saksøkt Mats Qviberg, resten av bankens styre ved
kollapsen, Investment AB Öresund og revisjonsfirmaet
som godkjente de gamle regnskapene for et beløp som
inkludert renter nå skal være oppe i 5,7 milliarder
svenske kroner.
▶ Den nye hovedeieren heter Sten Mörtstedt. Han er
en av Sveriges største eiendomsbesittere, men har
siden 1977 levd i eksil i Storbritannia og Sveits. Han
driver prosessen mot Qviberg sammen med advokat
Christer Sandberg, som også er ny storeier i HQ.
▶ Et nøkkelvitne i politiets etterforskning av
Qviberg er Fredrik Crafoord, den tidligere lederen for

HQ Banks tradingavdeling, der tapene oppsto og de
mulige ulovlighetene skal ha pågått. Crafoord har
inngått forliksavtale med de nye eierne, og kan tjene
store beløp om de vinner frem med det sivile
søksmålet.
▶ Mannen som inntil 2012 ledet Ekobrottsmyndighetens etterforskning av Mats Qviberg var Berndt Berger.
Det ble i mai 2014 kjent at Berger var blitt tilbudt jobb
av Christer Sandberg, etter at Qvibergs norske partner,
Christen Ager-Hanssen hadde tatt opp hemmelige
samtaler med Sandberg på bånd. Berger jobber ikke
lenger med saken, og er blitt forfremmet til leder for
den svenske riksenheten mot korrupsjon.
▶ Den nye etterforskningslederen i HQ-saken, Martin
Tidén, blir nå anklaget for å ha gjemt unna store deler
av etterforskningsmaterialet som fritar Mats Qviberg.
▶ Den opprinnelige mistanken mot Mats Qviberg er
blitt stadig mindre. Påtalemyndigheten mener ikke
lenger at han har brutt bokføringsloven. Før sommeren
skulle han tiltales, men det kom ingen tiltale.
▶ 4. november 2014 saksøkte Mats Qviberg staten ved
Ekobrottsmyndigheten for brudd eller forsømmelse på
sin myndighetsutøvelse. I søksmålet, som med vedlegg
var på mer enn tusen sider, peker hans advokater og
rådgivere på at etterforskerne Berger og Tidén har brutt
objektivitetsprinsipper, taushetsplikt og journalføringer i henhold til svensk lov.
▶ 18. desember vil det trolig bli avgjort om Mats
Qviberg blir tiltalt i det hele tatt.
▶ Partene har så langt brukt 300 millioner kroner på
tvisten.

JEG ER IKKE JURIST, OG JEG ORKER IKKE

ADVOKATER
SOM
BARE
ER
UTE
ETTER Å GJØRE KARRIERE. DET KRYR AV DEM! DE TAR HØYT BETALT,
MEN ER MEST OPPTATT AV Å PROFILERE SEG SELV
Christen Ager-Hanssen forretningsmann

bakgrunnsinformasjon, innrømmer Christer Sandberg, som forteller at han personlig også kjøpte 75 bøker,
som han ga bort.
– Noen masseutsendelse har ikke skjedd. Har du lest
boken? Den er informativ og inneholder en del pikante
detaljer om hva som kan skje i en liten svensk bank
som drives av et par entreprenører som etter min oppfatning aldri burde fått godkjennelse til å drive slik
virksomhet, sier han.
Denne oppfatningen var vanlig lenge. HQ hadde et
kolossalt overtak inntil for ett år siden.
– Så fikk jeg en telefon, sier Mats Qviberg.
– Fra han der.
På den andre siden av bordet sitter en norsk finansmann, som nettopp har ankommet. Han har nøkler til
kontoret, og tilgang til alt som trengs. Han har lenge
forsøkt å operere med diskresjon, men det nytter ikke
lenger. Christen Ager-Hanssen er blitt Mats Qvibergs
våpendrager og viktigste rådgiver.
– Det begynte med at jeg leste boken fra hun journa-

listen i Svenska Dagbladet. Det tok meg ett minutt å se
det helt opplagte.
– Hva var det?
– At boken var et bestillingsverk. At noen hadde satt
i gang et komplott mot Mats Qviberg. Jeg måtte ringe
ham.

Ager-Hanssen. Ager-Hanssen er intet ukjent navn i

norsk næringsliv. Christen Ager-Hanssens far var atomfysiker og en av pionérene i Statoil, der han i en periode på 1980-tallet var konsernsjef. Selv valgte han en helt
annen karriere: Han flyttet til Sverige, jobbet for mediemogulen Jan Stenbeck og etablerte på 1990-tallet internettforetaket Cognition, som ble verdsatt til en milliard
pund av storbanken HSBC da det skulle børsnoteres i
London i 2000. Det året var Christen Ager-Hanssen en
av Norges rikeste menn på papiret. Så gikk ting galt, og
han fikk et frynsete rykte.
Han ble presset til randen av personlig konkurs av
den tidligere inkassobaronen Haakon Korsgaard, og

satte i gang sin egen hemmelige granskning av ham.
Etter mange år og flere runder i retten vant Ager-Hanssen på alle punkter, og Høyesterett dømte Korsgaard
til 3,5 års fengsel i 2011. Samme år var Ager-Hanssen
tiltalt for økonomisk bedrageri etter konkursen i flyselskapet FlyMe, der han var storeier. Han kastet alle
sine advokater og var gjennom tre måneder sin egen
advokat i retten, trass i at han ikke er jurist. Han vant
på alle punkter i Göteborgs tingrett i 2011, og dommen ble ikke anket. I stedet ble saken snudd på hodet.
I juli i år saksøkte Ager-Hanssen aktor i saken for å ha
reist tiltale mot bedre vitende. Den svenske riksadvokaten har nå sendt saken videre til statsadvokaten i
Malmö.
– Vi har byttet roller. Nå er det jeg som skal kryssforhøre den gamle aktoren, sier Ager-Hanssen.
Parallelt med at han i 2011 forsvarte seg selv i sin egen
straffesak, pendlet han mellom Göteborg og London, der
han var rådgiver for Vincent Tchenguiz. Den flamboyante, iranskbritiske mangemilliardæren ble da etterfor-
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Sceneskifte. Siden 1980-tallet har mats Qviberg bodd i samme hus på Lidingö utenfor Stockholm. Her skifter han før kveldens
veldedighetsgalla i Stockholm, der han er hedersgjest og skal gjøre en sjelden offentlig opptreden.

sket av den britiske økokrimenheten Serious Fraud Office for milliardsvindel i forbindelse med konkursen i den
islandske banken Kaupthing. Ager-Hanssen kastet flere
av Tchenguiz advokater og ble selv en del av prosessen.
Det endte med at politiet i 2012 henla saken og deretter
innrømmet selv å ha begått lovbrudd for å skaffe beviser
mot Tchenguiz. De hadde tatt imot falsk informasjon fra
en tredjepart, revisjonsselskapet Grant Thornton, som
hadde økonomiske interesser i å angripe ham.
25. juli 2014 sendte toppsjefen i Serious Fraud Office ut en pressemelding til britiske medier der de ba
offentlig om unnskyldning til Vincent Tchenguiz. Samtidig har Tchenguiz, med assistanse fra Ager-Hanssen
og hans apparat, nå gått til sak mot Grant Thornton og
Kaupthing samt deres advokater. Kravet på 2,2 milliarder pund, nesten 25 milliarder kroner, ble sendt Londons Commercial Court for to uker siden.

Team Ager. Ager-Hanssen bor i London og styrer

sine operasjoner derfra gjennom selskapet Greenwich

og assosierte selskaper, men tilbringer nå en del tid i
Stockholm. Det første han gjorde da han ble hyret inn
av Mats Qviberg, var å kaste alle de dyre forretningsadvokatene hans. I stedet satte han sammen et helt nytt
ensemble. En av dem er den 72 år gamle juristen og sosialdemokraten Laila Freivalds, som har vært justisminister og utenriksminister i Sverige i tilsammen 12 år.
Det var hun som i sin tid etablerte Ekobrottsmyndigheten, som nå etterforsker Mats Qviberg. En annen er
den uavhengige advokaten Ulf Stigare, og en tredje er
en ung mann ved navn Tim Floderus, som ble hentet
inn fra gaten av Mats Qviberg som 14-åring og som nå
studerer på handelshøyskolen.
– Men det meste av arbeidet gjør vi fra London, der
vi har vårt internasjonale etterretningsteam, sier han.
– Jeg er ikke jurist, og jeg orker ikke advokater som
bare er ute etter å gjøre karriere. Det kryr av dem! De
tar høyt betalt, men er mest opptatt av å profilere seg
selv, uten at de egentlig føler noen lojalitet eller forpliktelse til klientene sine. Vi gjør det på en annen måte:

Vi engasjerer oss fullt ut, gjør jobben selv og knytter til
oss ekspertise når vi må. I stedet for et hoff med dyre
forretningsadvokater, har vi tatt inn noen få dediserte
advokater vi stoler på, og har engasjert flere professorer
i økonomi og jus i vårt apparat. I tillegg driver vi med
det jeg liker å kalle social engineering, sier Ager-Hanssen.
– Social engineering?
– Det blir viktigere og viktigere i internasjonal finans,
sier han.

Mossad. Han går ut og kommer tilbake med tre store
mapper fra nabokontoret.
– I konflikter på dette nivået er det viktig å skaffe seg
et kunnskapsovertak. Det mest effektive er å få folk til
frivillig å snakke, og det handler derfor om å komme i
posisjon til å snakke med folk som normalt ikke snakker. Det kan vi få til på mange måter. Du kan godt kalle
det å infiltrere motparten. Det er her etterretningsfolkene våre kommer inn.
– Hvem er disse etterretningsfolkene?
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NÆRINGSLIVSFOLK ER SÅ JÆVLA TRÅKIGA.

DE SIER ALDRI NOEN TING
Mats qviberg finansmann

– Det kan jeg jo ikke si, men vi er cirka 50 stykker. Vi
driver med tradisjonelle operasjoner som strategisk,
finansiell og juridisk rådgivning, men bringer det videre
til mer komplekse og sammensatte nivåer. I firmaet er
det datanerder, finansnerder og tidligere etterretningsoffiserer fra CIA, MI6 og Mossad. De fleste hos oss er fra
Mossad. De israelske agentene er best på social engineering.
– Men hva gjør de i Stockholm?
– Jeg kan trygt si at det er lettere å drive social engineering og denne typen business intelligence i London, hvor
det er et stort, internasjonalt miljø. I Stockholm har jeg
derfor gjort mye av jobben selv.
Også i Sverige har de begynt å bruke ordene «den
kontroversielle finansmannen» foran navnet Christen Ager-Hanssen, og han lever mest mulig inkognito i
Stockholm. Norge besøker han ikke lenger så ofte.
– Der ble jeg presentert som en klovn. Det kan jeg
ikke gjøre så mye med, og har viktigere ting å gjøre enn
å bry meg om sånt, sier han.

tusen sider langt søksmål til Stockholm tingrett, der de
angriper Ekobrottsmyndigheten for ikke å ha opptrådt
objektivt, brukt for lang tid og drevet målrettede lekkasjer fra etterforskningen.
Fra de gulmalte kontorene i Norrlandsgatan forbereder Q og hans norske agent nå neste fase i det de kaller
«Operation Primrose».
– Jeg er ikke agent, presiserer Christen Ager-Hanssen.
– Jeg er general.
Alle sakene han involverer seg i, har militære navn.
«Operation Primrose» er oppkalt etter britenes operasjon mot en tysk ubåt under Annen verdenskrig.
– Jeg har vært i krigen mot mektige folk i mange år,
og aldri tapt. Jeg vet hva det vil si å operere på dette
nivået. Jo mer kompleks en sak er, jo bedre er det. Og
Mats har en kompleks sak, sier Ager-Hanssen og forbanner seg over at han hverken har slips eller sløyfe.
– Kan vi kjøre innom hotellet? spør han.
– Jeg må skifte. Kan ikke gå på galla og se slik ut.

Snuoperasjon i Stockholm. I løpet av et snaut år

En villa i Lidingö. Vi tar heisen ned i kjelleren i

er han og medarbeiderne i ferd med å snu HQ-skandalen på hodet. Fra å være en folkefiende i fire år, har Mats
Qviberg de siste månedene vunnet frem på flere punkter. Påtalemyndigheten har sakte, men sikkert henlagt
store deler av saken mot ham. Egentlig skulle han bli
tiltalt før sommeren, men ingen tiltale har kommet
ennå. I stedet har Qviberg selv saksøkt den svenske staten for brudd på svensk lov. I november sendte de et

Norrlandsgatan. Mats Qviberg er styreleder og hovedeier i Bilia, et selskap som eier 130 bilforretninger i Norden. Selv kjører han fortsatt sin gamle Volvo V40. På vei
til villaen i Lidingö summerer han opp sitt forhold til
svenske medier.
– I 30 år bygget de meg opp. Så brukte de fire år på å
rive meg ned. Nå reiser jeg meg, sier han.
– Jeg bestemte meg for å ikke gi intervjuer lenger,

men gjør et sjelden unntak nå. Vet du hvorfor jeg ikke
orker intervjuer?
– Nei.
– Næringslivsfolk er så jävla tråkiga. De sier aldri noen
ting. Nå som jeg skal gi et intervju, skal jeg faen meg gi
et intervju, sier han og snur seg i bilen.
– Har du hørt den om bimboen som gikk på Madison
i New York og plutselig fikk lyst på mat?
– Nei.
– Hun gikk inn på første sted hun fant og sa høyt: One
hamburger, some chips and a coke, please. Damen bak disken
så på henne, og hvisket: Sorry, madam, but this is a library.
Så etterligner han bimboen og hvisker:
– Sorry. One hamburger, some chips and a coke, please.
Villaen i Lidingö er egentlig et nokså vanlig hus. Han
har ikke tvunget til seg noen strandlinje eller hisset
opp naboer med å rive for å bygge et palass slik så mange nouveaux riches i Norge driver med.
Det er i det hele tatt vrient å finne noe norsk motstykke til Mats Qviberg, så her er et forsøk på å konstruere noe. Hvis det er mulig å forestille seg at man hiver
investorene Øystein Stray Spetalen og Kjell Inge Røkke
i en kjøkkenmaskin og blander dem sammen med teaterbilletter, fiolinkonserter, samtidskunst og klassisk
litteratur, er noe av jobben gjort. Sørg så for å skrelle
vekk alt som lukter av rennestensuniversitet og tannlegeborgerskap, og erstatt det med nonchalant aristokrati, skråsikker banning og en neve med diskret filantropi, så begynner det å ligne på Q.
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❶ Lys i mørket. Fra skrivebordet i dagligstuen i huset på Lidingö har Mats Qviberg i flere tiår styrt et av Sveriges største finansimperier. ❷ Kjør til
Sheraton. Mats Qviberg ankommer veldedighetsgalla i forhåndsbestilt drosje. ❸ Flere bilder? Fotografene flokket seg rundt Qviberg da han kom.
❹ Konversasjoner. Forfatter Bjørn Ranelid (med nytatovert tiger på brystkassen), milliardær Dan Olofsson og sangstjerne Carola Häggkvist
sto i kø for å snakke med Qviberg. ❺ Venter. Før jul kan det bli avgjort om Mats Qviberg blir tiltalt for økonomisk svindel.

Operation Primrose. – Vi har to og en halv millio-

ner sider med dokumenter, sier Ager-Hanssen.
Det offisielle etterforskningsmaterialet er stort,
men likevel bare en brøkdel av det faktisk tilgjengelige underlagsmaterialet. I Sverige finnes noe som heter
«slasken» og noe som heter «superslasken». Dette er alt
overflødig materiale, det som politiet ikke har tatt med
inn i sitt offisielle materiale. Innholdet i «slasken» kan
man begjære innsyn i, og det pleier å være greit å få. Innholdet i «superslasken» er det som blant svenske jurister
omtales som «the deep dark», og er innsamlet materiale
som enten ingen har gravd i eller som påtalemyndigheten av ulike grunner ønsker å skjule. Her kan det ligge
mye interessant stoff for dem som bryr seg om å lete.
– Vi har gått gjennom alt. Og det er derfor vi nå kan
slå fast at etterforskningen har vært partisk. Vi har også
gått gjennom alt som finnes av eposter og telefonsamtaler, fått det transkribert og på den måten avdekket
at det blant annet har vært tette bånd mellom folkene
som saksøker Qviberg og politiet som prøver å få ham
tiltalt, sier han.
– HQ går ut fra at det blir reist tiltale mot Qviberg i
en snar fremtid, sier HQs styreleder og advokat Christer
Sandberg, som de siste månedene har utviklet et komplisert forhold til Christen Ager-Hanssen.

Skjult lydbånd. I første fase av sine operasjoner

drev Ager-Hanssen et dobbeltspill – eller «social engineering», som han kaller det.

– Mitt oppdrag var å late som om jeg skulle få til et
forlik mellom Mats Qviberg og motparten. Jeg traff
Christer Sandberg, mange ganger, og kom godt overens
med ham. Vi snakket om alt mulig relatert til saken, og
jeg oppfattet at han var åpen og ærlig.
Det Ager-Hanssen ikke sa, var at han hver gang hadde med skjult mikrofon, både på lunsjer, middager og
forretningsmøter.
– Jeg tok opp alt han sa. Blant annet innrømmet han
at de hadde forsøkt å kjøpe Berndt Berger, som hadde
ledet etterforskningen. Vi har båndopptak der de innrømmer at Berndt Berger ble tilbudt jobb av Sandberg.
Christer Sandberg bekrefter dette.
– I midten av august 2012 kontaktet jeg Berger, som
da ikke lenger jobbet med saken, og ba om å få treffe ham for å diskutere en ansettelse som utreder for
HQ i vårt sivile søksmål. Årsaken var at HQs utredninger gikk inn i en intens fase, og Berger var vel innsatt i
saken, sier Sandberg.
Han hevder at han aldri gikk i noen felle, men at
det tvert imot var han som lurte Ager-Hanssen i deres
mange møter.
– Vi gikk ut fra at Ager-Hanssen, i likhet med hvordan
han har opptrådt før, spilte inn samtlige samtaler med
meg. Vi hadde derfor bestemt oss for at jeg i en viss grad
skulle gi desinformasjon under samtalene. Hensikten
med å spre desinformasjon var at det i ettertid skulle
være enkelt for Qvibergs advokater å kontrollere at
Ager-Hanssen ga dem falske opplysninger fra møtene.

Blant annet sa jeg at det var Bergers kone som rådet
Berger til å takke nei til jobben, men Berger har aldri
vært gift, og det kunne de lett finne ut. Dessverre var
ingen av de 18 innblandede advokatene interessert i
det, sier Sandberg.
Ager-Hanssen ler av Sandbergs forklaringer. Han
mener at lydbåndopptakene beviser motpartens uredelighet, og at de ukonvensjonelle metodene har vært viktige for saken.
– Det er den eneste måten å få ut slik informasjon på.
Hadde jeg ikke gjort det slik, hadde vi aldri fått vite om
at de forsøkte å kjøpe etterforskeren, sier han.
Berndt Berger har ikke besvart DNs henvendelser,
men innrømmet i sommer til svenske medier at han
var blitt tilbudt jobb som utreder for HQ. Nå har Berger en annen jobb. Han er påtaleansvarlig i den svenske
riksenheten mot korrupsjon, og er sentral i etterforskningen av TeliaSonera og Vimpelcoms bestikkelser i
Usbekistan.

Twitter. Mens Ekobrottsmyndigheten de siste
månedene har henlagt store deler av saken mot Mats
Qviberg, har Qviberg og hans stab satt i gang nye motangrep. Svenske medier rapporterer nå jevnlig om
hvordan saken mot ham snur, at det nå er «fordel Qviberg», som en avis slo opp over hele forsiden i september. Da kunngjorde påtalemyndigheten at han ikke lenger var mistenkt for brudd på bokføringsloven.
I høst opprettet staben hans en Twitterkonto
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Overtak og overmakt. Mats Qviberg (til venstre) og Christen Ager-Hanssen har saksøkt den svenske staten for partisk
granskning og slåss mot en gruppe med andre finansmenn som har saksøkt Qviberg for milliardbeløp etter HQ-skandalen.

i navnet til Mats Qviberg, som på kort tid ble en av
Sveriges mest populære. Der legger de daglig ut nyheter
fra sin egen etterforskning. Omtrent samtidig dukket
det opp en skikkelse på sosiale medier med navnet Mr.
Scoop, som var en sterk kritiker av Mats Qviberg. Han
var utstyrt med Twitterkonto og eget nettsted, der han
tok imot tips for å knekke finansfyrsten.
Flere av Qvibergs motstandere bet på. De retvitret
Mr. Scoop og sendte ham fortrolige opplysninger til
tipssiden.
I november avslørte Mats Qviberg at det var han som
var Mr. Scoop.

Manipulator? Nå jobber Christen Ager-Hanssen
med å forberede neste fase i «Operation Primrose». Det
er mulig de gruer seg i hovedkvarteret til HQ.
– Jeg hadde aldri truffet Ager-Hanssen før september
2013, sier Christer Sandberg.
– Hva synes du om hans forretningsmetoder?
– Ager-Hanssen har så vidt jeg kjenner til ingen for-

retningsmetoder. Han driver ikke noen forretning. Han
driver med manipulasjon, sier han.
– Sandberg vil personlig tjene 700 millioner kroner
på å vinne frem med søksmålet, og har tatt alle midler
i bruk for å berike seg selv. Vi avslørte at han forsøkte
å kjøpe etterforskeren, og fikk dermed stoppet tiltalen
mot Mats Qviberg før sommeren. Jeg er overbevist om
at det aldri kommer noen tiltale. Grunnlaget er borte.
En tiltale vil være selvmord for Ekobrottsmyndigheten.
Mats Qviberg er uskyldig, sier Christen Ager-Hanssen.

Carola og Q. – Røyker du? spør Mats Qviberg utenfor
Sheraton hotell i Stockholm.
Vi er på vei til galla. Han er hedersgjest på veldedighetsgallaen til ZB Foundation, som drives av popartisten Måns Zelmerlöv og den tidligere tennisspilleren
Jonas Björkman, tre ganger vinner av doublefinalen i
Wimbledon.
– Du forkorter livet ditt med ti år. Det er helt idiotisk. Jeg røyket som en gal før, men sluttet, sier han og

går inn. I trappen opp til gallasalen blir han angrepet
av et titall fotografer. Mats Qviberg har i flere år gjort
seg utilgjengelig, og nå får de en sjelden mulighet til
å fange ham. Han poserer foran reklameplakater og
sammen med alle mulige fotomodeller og tennisstjerner. Han hilser med albuen til høyre og venstre.
Plutselig kommer sangstjernen Carola og hiver seg
over ham. Mats Qviberg ser ikke brydd ut på løperen,
men virker tvert imot en anelse oppglødd. For et år
siden var han knekt, men det nytter ikke i lengden, sier
han på vei inn i salen der det snart skal bli treretters
middag og auksjon av kunst og tennisracketer.
Vi skal sitte på bord nummer to, men der er det fullt,
og avisens utsendte er ikke registrert som gjester, slik
milliardærene rundt oss er. Da vi ankommer bordet, er
det et forfinet par som står og holder fast i hver sin stol.
Qviberg stiller seg diskret ved siden av dem, peker innover og de forlater plassene sine.
– Sånn, mine herrer. Nå er det plass, sier han.
På bordet ved siden av oss sitter Carola. Hun kom hit
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SANDBERG SVARER
Advokat og styreleder for HQ, Christer Sandberg, har på
vegne av seg selv og selskapet som saksøker Mats
Qviberg, svart slik på spørsmål fra DN.
Hvorfor har du, Sten Mörtstedt og HQ gått til søksmål mot
Mats Qviberg, Investment AB Øresund, tidligere styremedlemmer i HQ Bank og revisjonsfirmaet KPMG?
HQ har väckt talan mot Mats Qviberg, Öresund,
KPMG, mfl. i anledning av att det är ca 20.000 människor som haft mycket stora belopp investerade i HQ
aktier, över 3 miljarder vid tidpunkten för offentliggörandet av de stora tradingförlusterna, som sedermera ledde till att HQ Bank försattes i likvidation på
ansökan av Finansinspektionen. HQ ABs börsvärde var
några år tidigare över 7 miljarder kronor. Det handlar
om att dessa 20 000 ägare ska få tillbaka de pengar man
förlorat på grund av de här personernas grava misstag.
Bakgrunden till allt detta är följande:
Sten Mörtstedt och övriga större aktieägare såg till
att ta kontrollen över HQ och tillse att bolagsstämman i
maj 2011 fattade beslut om att väcka talan mot dem
som var ansvariga för det omfattande «cover up» av
förlusterna i HQ Bank som pågått under en rad år. De
såg även till att bolagsstämman tillsatte en styrelse i
HQ som var beredda och kompetenta att driva skadeståndsmålen i domstol. För Sten Mörtstedt såväl som
för de 20.000 människor som investerat i HQ är det
särskilt viktigt att kunna lita på att den offentliga
informationen i ett stort börsnoterat bolag är korrekt
och sanningsenlig samt överensstämmer med gällande
regelverk och praxis samt att såväl tillgångar som
skulder i balansräkningen är upptagna till rätt värden.
Så har inte varit fallet i HQ under den tid Mats Qviberg
var ansvarig för verksamheten i sin egenskap av
styrelseordförande i HQ.
Detta är fundamentalt för aktiemarknaden.
Investerare och den breda allmänheten är hänvisad till
den offentliga information som noterade bolag lämnar
och då särskilt till deras årsredovisningar. Det vore
förödande för den svenska aktiemarknaden om så stora
manipulationer som det var fråga om i HQ skulle kunna
passera opåtalat och utan att det får konsekvenser för
dem som förorsakat skadan för så många människor
som det är frågan om i HQ.
Er det viktig for dere som står bak det sivile søksmålet at
Mats Qviberg blir tiltalt av Ekobrottsmyndigheten?
För HQ är det inte av avgörande betydelse att
Qviberg blir åtalad eller dömd i brottmålet. Det är så

med en mann, som ifølge sladrepressen er hennes nye
mann i livet. Hun smiler og ler.

Ranelids tiger. Etter maten er det auksjon. Mats

Qvibergs norske agent mener at de trenger et nytt bilde på kontoret, og nå står kunstneren Regina Lund
og forteller om det ene av to malerier hun har donert
bort.
– 30.000 roper Ager-Hanssen, og Qviberg snur seg
mot ham i en oppgitt bevegelse.
– Vi skal ikke ha de bildene der, sier Qviberg.
– Men vi trenger et nytt bilde.
Bak i salen er det en mann som roper 35.000.
– Om du sier 40 nå, er du ferdig hos meg. Dette er
aldeles tokig, sier Qviberg og går ut i foajeen.
Ager-Hanssen gir seg, men senere på kvelden får
han tilslag på to billetter til åpningskampen i neste års
Wimbledon. Pris: 70.000 kroner, som inkluderer et glass
Pimms før kampen.
Tennisracketen Björn Borg vant Wimbledon med i

1977 går for over 100.000 kroner, og etter auksjonen gir
Stockholms velstelte dignitarer seg i kast med allsang
og rytmisk dans, mens Mats Qviberg er på vei til baren
for passiar med en kjent forfatter.
– Björn Ranelid, sier forfatteren og strekker ut en
hånd.
Mats Qviberg løfter albuen.Björn Ranelid løfter albuen.
Han støter den forsiktig mot Qviberg.
– 33 bøker på 31 år. To ganger hos Skavlan. Deltatt i
Melodifestivalen. 1,8 millioner bøker. Debuterte som
34-åring. Augustpriset i 1994.
Ordene kommer fort ut av Björn Ranelids munn når
han forklarer Ager-Hanssen hvor stor og berømt han er,
men uansett hva han sier er det forfatterens oppkneppede skjorte som stjeler all oppmerksomhet. På det solbrune brystet hans er det en stor tiger.
– Fikk den tatovert forrige uke.
– Hvorfor har du kneppet skjorten så langt ned?
– Jeg er Björn Ranelid, sier Björn Ranelid og tømmer
det nærmeste vinglasset han finner.

olika förutsättningar för att vinna framgång som gäller
för civilmål och brottmål när det gäller rekvisiten för
brott respektive ansvar för skada, såväl som bevisprövning m.m.
Har du eller andre med tilknytning til HQs ledelse, eierskap
eller rådgivningsteam vært involvert i forsøk på å bestikke
folk i Ekobrottsmyndigheten, slik Mats Qviberg hevder?
Självfallet inte. Den händelse du nog refererar till har
utvärderats noga av flera jurister utan att någon sett
den minsta misstanke om mutbrott.
Bakgrunden till denna Din fråga är naturligtvis de
uppgifter som sprids av Mats Qviberg, och dennes
ombud samt Christen Ager-Hanssen rörande mina
kontakter med den förutvarande åklagaren Berndt
Berger efter det att han lämnat EBM för en tjänst på
Korruptionsenheten inom åklagarmyndigheten.
Bakgrunden var att Berger, som då varit ansvarig för
utredningen sedan september 2010, lämnade EBM i
juni 2012. Berger fick därvid överlämna utredningen till
annan åklagare på EBM.
Berger tillträdde sin nya tjänst i mitten av augusti
2012. Under tiden som Berger var utredningsansvarig i
brottmålsutredningen mot bl.a. Mats Qviberg för grovt
svindleri m.m. hade jag kontakter med Berger vid några
tillfällen vilket naturligtvis är både normalt och vanligt
eftersom jag är företrädare för den skadelidande
målsäganden.
I mitten av augusti 2012 kontaktade jag Berger, som
då inte längre arbetade med fallet, och bad att få
träffa honom för en förutsättningslös diskussion
rörande en eventuell anställning som utredare hos HQ
i civilmålen. Bakgrunden till detta var att HQs
utredningsansträngningar då gick in i ett intensivt
skede och att Berger var väl insatt i ärendet. Det är
dessutom inte ovanligt med karriärbyten. Det kan
nämnas att minst en av försvarsadvokaterna som har
uppdrag i saken, advokaten Per Durling, är fd.
statsåklagare vid allmänna åklagarkammaren i
Stockholm. Jag hade endast ett möte med Berger och
han träffade inte någon annan hos oss eller vårt team
av rådgivare.
Jeg har ikke fått svar på spørsmålene jeg sendte til Sten
Mörtstedt. Mange av spørsmålene til deg og ham handler
imidlertid om det samme. Kan dette være å anse som et
felles (gemensamt) svar fra dere to?
Det kommer inte något specifikt svar från Sten
Mörtstedt.

Fetteren. Klokken er ett når Mats Qviberg bestem-

mer seg for å dra hjem. Vi fikk aldri klarhet i hans rolle
på gallaen, men flere har i løpet av kvelden hvisket
at han gir penger til veldedige formål, så kanskje er
det derfor han har vært hedersgjest. Men det er andre
spørsmål som er viktigere å få avklart før han tar
kvelden.
– Hvorfor hilser du med albuen?
– Fordi jeg skal til Malmö i morgen tidlig.
– Hm?
– Jeg har en fetter. For mange år siden kolliderte han
med en elg i trafikken. Han ble lam fra halsen og ned.
Han kan bare bevege hodet. Vi besøker ham alltid på
denne tiden av året. Jeg er så jævla redd for at han skal
bli smittet. Derfor må jeg holde meg frisk når jeg besøker ham, og er mer enn normalt opptatt av ikke å bli
smittet selv.
Så løfter han albuen, sier takk for nå og går ned trappene.
●
lars.madsen@dn.no

